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บทคัดยอ 
   

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยขาราชการพลเรือน
สามัญ  เพื่อหาแนวทางในการเสริมสรางประสิทธิภาพแกกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 

วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเอกสารโดยการคนควาและรวบรวมเอกสารทั้งหมด 
ที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ บทความ คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลและงานวิจัยแลวนํามาใชเปน 
ขอมูลในการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

จ ากก ารศึ กษ าพบว า ก า รดํ า เ นิ นก า รทา งวิ นั ย ข า ร าชก ารพล เ รื อนสามัญ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มีอยู 2 กรณีคือ กรณีที่หนึ่ง การดําเนินการ 
ทางวินัยอยางไมรายแรง กรณีที่สอง การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง แตในสวนของการ
ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงนั้นอาจเกิดขึ้นได 2 ทาง ทางที่หนึ่ง เกิดขึ้นจากการที่ผูบังคับบัญชา
ดําเนินการเอง ทางที่สอง เกิดขึ้นจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตไมวาจะเปนการ
ดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงหรือการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงก็ตาม หากขาราชการพลเรือน
สามัญที่ถูกลงโทษไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษจะตองใชสิทธิอุทธรณคําสั่งตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ 
หากเปนกรณีขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง ฐานทุจริตตอหนาที่
ราชการจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีการอุทธรณคําสั่ง  ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ 
มีอํานาจตรวจสอบอุทธรณไดเพียงดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาเทานั้น ซ่ึงแตกตางจาก
กรณีขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษจากการดําเนินการทางวินัยของผูบังคับบัญชาเองไดมี
การอุทธรณคําสั่ง  ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีอํานาจตรวจสอบอุทธรณไดทั้งปญหาขอเท็จจริง 
และปญหาขอกฎหมาย ทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษ
จากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และตอมาหากผูถูกลงโทษทางวินัยมีการยื่นฟองคดีตอ 
ศาลปกครอง โดยคดีปกครองที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 
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มีอยู 3 ประเภทคือ ประเภทที่หนึ่ง  การฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยซ่ึงเปนคดีพิพาท
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
ประเภทที่สอง  การฟองวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณซ่ึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน และประเภทที่สาม  การยื่นฟองขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหาย
ใหแกผูฟองคดีหรือคดีละเมิดทางปกครองซึ่งเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)                           
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยการยื่นฟองคดีดังกลาวหากเปนคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) 
และ (3) ยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เพราะมีทั้งถือวาทองที่ที่มีการกระทําผิดวินัย
เกิดขึ้นและหรือทองที่ที่ตั้งสวนราชการของผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเปนสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น   
สวนผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองนั้นนอกจากผูถูกลงโทษทางวินัยแลว หากผูถูกลงโทษทางวินัย
ถึงแกกรรมปรากฏวาทายาทโดยธรรมสามารถยื่นฟองคดีแทนผูถูกลงโทษที่ถึงแกกรรมดังกลาวได
โดยไมตองอุทธรณคําสั่งตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ ทําใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมมีโอกาส
พิจารณาอุทธรณ ทั้ง  ๆที่หากผูถูกลงโทษทางวินัยไมถึงแกกรรมจะตองมีการอุทธรณ  สวนการพิจารณา
บุคคลที่จะเปนผูถูกฟองคดีนั้นก็ไมมีความชัดเจน เพราะผูฟองคดีไดยื่นฟองผูที่เกี่ยวของทุกคน และ 
ในการพิจารณาอุทธรณ หากเปนการพิจารณาของ ก.พ. เมื่อ ก.พ.พิจารณาแลวเสร็จตองรายงาน 
ไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณอีกครั้งหนึ่ง   สําหรับระยะเวลาการฟองคดีนั้น 
หากผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดมีคําสั่งเพิ่มโทษแกผูอุทธรณ ก็ไมมีความชัดเจนเชนเดียวกันวา
ควรเริ่มนับระยะเวลาการฟองคดีตั้งแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ หรือเริ่มนับตั้งแต
วันที่ไดรับคําสั่งเพิ่มโทษ และศาลปกครองมิใชผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาหรือผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ศาลปกครองจึงมีอํานาจ
ตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและ 
ขอกฎหมาย  ดังนั้นหากในที่สุดศาลปกครองมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยเพราะ
ขั้นตอนกอนออกคําส่ังลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย ผูบังคับบัญชายังมีอํานาจดําเนินการทางวินัยได 
ซ่ึงหากผูถูกลงโทษไมพอใจมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองไดอีกภายใตเงื่อนไขการฟองคดี  
แตอยางไรก็ตาม หากมีกรณีที่จะตองสั่งใหผูถูกลงโทษกลับเขารับราชการอันเนื่องจากศาลปกครอง 
มีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยยังไมไดมีการกําหนดระยะเวลาไววาจะตองส่ังให
กลับเขารับราชการภายในกี่วันจึงทําใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจแตกตางกัน  ซ่ึงเปนเหตุให
ผูใตบังคับบัญชาเดือดรอนหรือเสียหายอีก 
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วิทยานิพนธฉบับนี้จึงขอเสนอแนะวา  การดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือน
สามัญไมวาจะเกิดขึ้นจากการที่ ผูบังคับบัญชาดําเนินการเอง  หรือเกิดขึ้นจากการชี้มูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หากมีการลงโทษโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535  ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณควรมีอํานาจพิจารณาไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย  
สวนสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542  อันเนื่องจากคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) ควรถือวาทองที่ที่มีการกระทําผิดวินัย
เกิดขึ้นเปนสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นเพียงแหงเดียว และกอนที่ทายาทโดยธรรมจะยื่นฟองคดีตอ 
ศาลปกครองแทนผูถูกลงโทษซึ่งถึงแกกรรม  ทายาทโดยธรรมควรมีสิทธิอุทธรณคําส่ังตอผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณได   และในการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ. เมื่อ ก.พ. พิจารณาแลวเสร็จใหถือวาถึงที่สุด 
โดยไมตองรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีเชนเดียวกับการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจที่พิจารณาแลวถือวาถึงที่สุด สําหรับการยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยนั้น  
บุคคลที่ควรจะเปนผู ถูกฟองคดีไดแก   ผูออกคําส่ังลงโทษ  และผูมี อํานาจพิจารณาอุทธรณ   
สวนระยะเวลาการฟองคดี ควรเริ่มนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งเพิ่มโทษมิใชเร่ิมนับตั้งแตวันที่
ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ  รวมทั้งในกรณีการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญกลับเขารับราชการ
อันเนื่องจากศาลปกครองมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ  ผูบังคับบัญชาควรใชเวลา
ดําเนินการภายใน 30 วันนับแตวันที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่สุด  หากผูบังคับบัญชา 
ไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
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Abstract 
 
The objective of this dissertation is to study and research administrative cases 

concerning civil servant’s discipline for the purpose of promoting more effectiveness to the 
concerning legal process.  

The study was document-research oriented and documents were gathered from 
various related sources such as books, articles, verdicts or court’s orders, and researches. All 
information was then analyzed qualitatively. 

The findings of the study have revealed that there are two cases to disciplinary 
punishments on civil servants according to the Civil Servant Regulation Act B.E. 2533 (1990). 
The first is being non-severe disciplinary punishment and, secondly, the severe disciplinary 
punishment and there are two ways to the severing disciplinary punishments. The first way arises 
from the direct action of an immediate superior and the second way is from the declaration of the 
Office of the National Counter Corruption Commission. However, regardless of the severe or 
non-severe cases, if the civil servant subjecting to a punishment is objecting the punishment, 
he/she must propose his/her right to appeal. If a civil servant facing a severe disciplinary 
punishment from the declaration of the ONCCC, the person with authority to grant an appeal 
could only examine the punishment scope from the superior. However, the appeal authority can 
examine the appeal request in terms of both facts and legal matters if the severe disciplinal 
punishment is from the civil servant’s superior; therefore, this is of a double standard and not fair 
to civil servant facing declaration from the ONCCC. If a civil servant receiving disciplinary 
punishment has later file a lawsuit to the administrative court, there are three administrative cases 
arise from disciplinary punishment on civil servant which are 1) litigation for the withdrawal of 
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disciplinary punishment which is a disputed case according to section 9 paragraph one (1) of the 
Establishment of Administrative Court and Administrative Case Examination Methods Act B.E. 
2542 (1999), 2) litigation on negligence of appeal authority’s duty by law or lateness of the 
execution of duty concerning the appeal examination which is a disputed case according to 
section 9 paragraph one (2) of the same Act, 3) government’s unit shall pay any compensation for 
the plaintiff of the case or administrative case which is a disputed case according to section 9 
paragraph one (3) of the same Act. If the litigation is an administrative case according to section 9 
paragraph one (1) and (3), the location of origin of such case according to section 47 of the 
Establishment of Administrative Court and Administrative Case Examination Methods Act B.E. 
2542 (1999) is still unclear because neither the actual location of the incident nor the appeal 
authority location is specified as the case location. Besides the civil servant, all rightfully heirs of 
the civil servant can file an administrative case if the civil servant has passed away without 
having to first appeal to the appeal authority which the civil servant facing disciplinary 
punishment has to do has he/she not passed away. Moreover, the search of defendants is still 
unclear because the plaintiff is suing all relevant parties. In an appeal examination if it is being 
examine by the Civil Service Commission, the CSC have to report to the Prime Minister after the 
end of the trail because the Prime Minister is a lawful appeal authority. For the trail period, if the 
appeal authority has ordered more punishments to the appealer, it is also not clear that which day 
should be the start of the law suit either the day that appeal permission is granted or the day that 
the court has ordered more punishment. Furthermore, the administrative court is not a superior of 
the defendant or the appeal authority according to the Civil Servant Regulation Act B.E. 2535 
(1992) so the administrative court has full force to examine the legal correctness of the ONCCC’s 
conviction on both facts and legal matters. Hence if the administrative court has ordered a 
withdrawal of disciplinary punishment because the process before issuing the conviction is not 
lawful, the superior still has an authority to execute the disciplinary punishment and if the party 
received the punishment is discontented, he/she is able to present a prosecution to the 
administrative court under the proviso of lawsuit filing. Nevertheless if the party received 
punishment has been ordered to resume his/her civil service because the administrative court has 
withdrawn the disciplinary punishment, the period of recommencing is still not specified so 
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different superiors have different considerations which might cause more affliction to the 
subordinate. 

Consequently, this dissertation shall propose that the disciplinary punishment on 
civil servants either by the direct superior or from indictment by ONCCC, if the punishment has 
been ordered based on the authority in accordance with the Civil Servant Regulation Act B.E. 
2535 (1992), appeal authority should be able to examine both facts and legal matters. For the case 
location according to section 47 of the Establishment of Administrative Court and Administrative 
Case Examination Methods Act B.E. 2542 (1999) as to administrative case according to section 9 
paragraph one (1) and (3), the case location should be where the wrong doing took place. In 
addition, prior to the lawsuit filing by lawful heirs of a deceased civil servant, the lawful heirs 
should be able to appeal to appeal authority against the punishment and if the appeal is examined 
by the CSC, the CSC’s verdict should be final without having to report to the Prime Minister and 
this should also be applied to the appeal examination by the Police Commission. For a lawsuit for 
a withdrawal of disciplinary punishment, the defendant should be the party that ordered the 
punishment and the appeal authority. For the determination of the beginning of a lawsuit, the 
beginning date should be the day of the ordering of more punishments rather than the day that the 
appeal permission is being granted. Besides, if the party received punishment has been ordered to 
resume his/her civil service because the administrative court has withdrawn the disciplinary 
punishment, the superior should notify the subordinate to resume his/her civil service within 30 
days since the final decision has been given. If the superior has neglected to do so, his/her act is 
unlawful. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
   
 ในรัฐเสรีประชาธิปไตยสมัยใหม “หลักนิติรัฐ” หรือ “หลักนิติธรรม” มีสาระสําคัญ
ประกอบดวยหลักการพื้นฐาน 2 หลักการ คือ หลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 
และหลักความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย1 โดยเฉพาะหลักความชอบดวยกฎหมาย 
ของการกระทําทางปกครองมีเจตนารมณที่จะคุมครองสิทธิ เสรีภาพและประโยชนอันชอบธรรม
ของเอกชนจากการใชอํานาจตามอําเภอใจของฝายปกครอง และหรือเจาหนาที่ของรัฐ2 ดังนั้นในการ
กระทําของฝายปกครองจะกระทําการใดๆ ที่กระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพหรือประโยชนอัน
ชอบธรรมของเอกชนก็ตอเมื่อมีกฎหมายใหอํานาจและจะตองกระทําการดังกลาวภายในขอบเขตที่
กฎหมายกําหนดไวเทานั้น3 สําหรับการกระทําของฝายปกครองที่กระทบกระเทือนตอสิทธิหรือ
เสรีภาพหรือประโยชนอันชอบธรรมของเอกชนมีหลายประเภท แตที่สําคัญไดแก  กฎ  คําสั่ง 
ทางปกครอง  และปฏิบัติการทางปกครอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําทางปกครองของ 
ฝายปกครองซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่ไดกระทําตอผูใตบังคับบัญชาก็อยูภายใตหลักความชอบดวย
กฎหมายของการกระทําทางปกครองเชนเดียวกัน และสิ่งที่ผูบังคับบัญชานํามาใชในการอางวามี
อํานาจเหนือผูใตบังคับบัญชาเพื่อใชควบคุมความประพฤติของผูใตบังคับบัญชา คือ การดําเนินการ
ทางวินัย โดยการดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มีอยู
สองกรณี กรณีที่หนึ่ง การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง กรณีที่สอง การดําเนินการทางวินัย
อยางรายแรง  โดยการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงอาจเกิดขึ้นได 2 ทาง ทางที่หนึ่ง
ผูบังคับบัญชาดําเนินการเอง ทางที่สอง คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เปนผูดําเนินการจากนั้นไดช้ีมูลใหผูบังคับบัญชาดําเนินการลงโทษทางวนิยั

                                     
1 วรพจน วิศรุตพิชญ ก (2544). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับศาลปกครอง. หนา 5-6. 
2 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 3. 
3 วรพจน วิศรุตพิชญ ก เลมเดิม. หนา 16-17. 
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อยางรายแรง4   แตไมวาจะดําเนินการทางวินัยกรณีใดก็ตาม หากในที่สุดผูบังคับบัญชาเห็นวา
ผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ผูบังคับบัญชาจะตองส่ังลงโทษทางวินัยหรือโทษทางปกครอง 5 
ตามความรายแรงของกรณีความผิด ซ่ึงโทษทางวินัยของขาราชการสวนใหญจะยึดถือตามวินัยของ
ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีอยู 5 สถาน6 ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก 
หรือไลออก หากขาราชการพลเรือนสามัญผูถูกลงโทษทางวินัยไมพอใจหรือไมเห็นดวยก็จะตอง
อุทธรณคําสั่งตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงไดแก อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง 
หรือ ก.พ.แลวแตกรณี ซ่ึงในการอุทธรณตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณดังกลาวก็เพื่อใหฝายปกครอง
ที่อยูในระดับสูงตรวจสอบการกระทําของฝายปกครองชั้นตน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือระบบการ
ควบคุมโดยองคกรภายในฝายปกครองนั่นเอง7  แตก็มีปญหาวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีอํานาจ
ทบทวนมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดมากนอยแคไหน อยางไรก็ตามหากขาราชการที่ถูกลงโทษ
ทางวินัยไดทราบผลการพิจารณาอุทธรณแลว หากไมพอใจยังมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ซ่ึงการ
ยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเรียกอีกนัยหนึ่งวาระบบการควบคุมโดยองคกรภายนอกฝายปกครอง8 
 สําหรับการฟองคดีตอศาลปกครองที่มีมูลเหตุเกิดจากการถูกลงโทษทางวินัย สามารถ
ยื่นฟองคดีตอศาลได 3 ประเภทดังนี้ 
 กรณีที่หนึ่ง ยื่นฟองวาคําส่ังลงโทษทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย โดยขอใหศาลเพิกถอน
คําสั่งลงโทษ ซ่ึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  
 กรณีที่สอง ยื่นฟองวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร  จึงขอใหพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด  ซ่ึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติ
เดียวกัน 
 กรณีที่สาม ยื่นฟองวา คําสั่งลงโทษทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย จึงขอใหหนวยงาน
ของรัฐชดใชคาเสียหายใหแกขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษ  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
คดีละเมิดทางปกครอง  ซ่ึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 

                                     
4 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542, มาตรา 92. 
5 พูนศักดิ์  ไวสํารวจ.(2528). “นิติกรรมฝายเดียวทางปกครองในกฎหมายฝรั่งเศส.” วารสารกฎหมาย 

ปกครอง, เลม 4 ตอน 2. หนา 302. 
6 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 100. 
7 บรรเจิด  สิงคะเนติ. (2548).หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝายปกครอง. หนา 81. 
8 แหลงเดิม. หนา 169. 
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 สําหรับในการยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ผูฟองคดีมีเจตนาตองการใหศาล
เพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย  แตเนื่องจากคําสั่งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการทางวินัยมีอยูหลาย 
คําสั่ง เชน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอยางรายแรง และมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช) ซ่ึงมีปญหาวาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือถูกคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ช้ีมูลถือเปนผูที่ไดรับความเดือดรอน หรือเสียหายที่มีสิทธิยื่นฟองตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอน
คําส่ังหรือมติดังกลาวไดหรือไม และเมื่อสอบสวนแลวเสร็จหากมีการสั่งลงโทษหรือมีการลงโทษ
ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากผูถูกลงโทษตองการจะยื่นฟองตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ัง
ลงโทษทางวินัยจะยื่นฟองตอศาลปกครองที่ตนมีภูมิลําเนาหรือสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น  แตเนื่องจาก
กรณีการกระทําผิดวินัยเกิดขึ้นที่ราชการสวนภูมิภาค และผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณอยูที่ราชการ
สวนกลางจะถือวาสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นที่ใด อีกทั้งยังมีปญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟองคดีวา ผูใด
มีสิทธิฟองคดีเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยหากผูถูกลงโทษทางวินัยถึงแกความตาย  และจะ
ยื่นฟองผูใดเปนผูถูกฟองคดี  รวมทั้งกอนยื่นฟองคดีจะตองดําเนินการเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายหรือไม และมีความจําเปนหรือไมที่จะตองมีคําขอที่ศาลกําหนดบังคับได  นอกจากนี้การยื่น
ฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยจะตองยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลาเทาใด และหากมี
การยื่นฟองคดีตอศาลปกครองแลว ผูฟองคดีมีอํานาจขอใหศาลนําวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา
โดยขอใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังลงโทษทางวินัยไดหรือไม ตลอดจนเมื่อศาลเห็นวาคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย เพราะผูบังคับบัญชาไมไดดําเนินการตามขั้นตอน ศาลจะตองมี 
คําพิพากษาเพิกถอนคําส่ังลงโทษ ซ่ึงมีปญหาวาผูบังคับบัญชายังมีอํานาจดําเนินการทางวินัยไดอีก
หรือไม รวมทั้งกรณีศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก แตก็ไมมี
กฏเกณฑวาผูบังคับบัญชาจะตองสั่งใหขาราชการคนดังกลาวกลับเขารับราชการในกี่วัน  จึงทําให
ขาราชการไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายเพิ่มขึ้นอีก  ตลอดจนกรณีถูกลงโทษทางวินัยตามมติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. หากนําคดีมายื่นฟองตอศาลปกครองมีปญหาวาศาลมีอํานาจทบทวนมติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดหรือไมอยางไร 
 สวนการยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) เกิดจากขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูก
ลงโทษไดมีการอุทธรณคําส่ังตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ แตผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร จึงไดยื่น
ฟองเพื่อขอใหศาลมีคําบังคับใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
ศาลกําหนด รวมทั้งในการยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ก็เพื่อใหหนวยงานของรัฐชดใช 
คาเสียหายแกตน เนื่องจากคําส่ังลงโทษทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือคดี
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ละเมิดทางปกครอง โดยในการยื่นฟองคดีดังกลาวก็มีปญหาทางกฎหมายเชนเดียวกับการยื่นฟองคดี
ปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) กลาวคือ มีปญหาเกี่ยวกับสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น  มีปญหา 
เกี่ยวกับเงื่อนไขการฟองคดี เชน ผูมีสิทธิฟองคดี และจะยื่นฟองผูใดเปนผูถูกฟองคดี การดําเนินการ
เยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายภายในฝายปกครอง คําบังคับที่ศาลออกได  ระยะเวลาการฟอง
คดี วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา และการบังคับตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาล 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนตามกฎหมายในการดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงประเภทของคดีปกครองที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการทางวินัย

ขาราชการพลเรือนสามัญ 
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงเขตอํานาจศาล เงื่อนไขการฟองคดีปกครอง อันสืบเนื่องจาก 

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 
1.2.4 เพื่อศึกษาถึงวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาที่นํามาใชกับคดีปกครองเกี่ยวกับ

วินัยขาราชการพลเรือนสามัญ  ตลอดจนการบังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล 
1.2.5 วิเคราะหปญหาในขอ 1.2.1-1.2.4 และเสนอแนวทางแกไขปญหาดังกลาวเพื่อใช

ในการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเกี่ยวกับคดีปกครองวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 
 

1.3  สมมติฐานของการวิจัย  
 เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญถูกลงโทษทางวินัยจากผูบังคับบัญชา  หากไมเห็นดวยกับ
คําส่ังลงโทษจะตองยื่นอุทธรณคําสั่งตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ  และผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ควรที่จะตรวจสอบคําสั่งลงโทษไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย  เพราะการสั่ง
ลงโทษไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 แตการดําเนินการ
ทางวินัยที่เกิดขึ้นจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช ถึงแมวาการสั่งลงโทษจะไดอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ก็ตาม แตผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมี
อํานาจพิจารณาไดเพียงดุลพินิจในการสั่งลงโทษเทานั้น  ทําใหเกิดความไมเปนธรรมแกขาราชการพลเรอืน
สามัญที่ถูกลงโทษจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และตอมาหากขาราชการพลเรือนสามัญ
ที่ถูกลงโทษทางวินัยไดนําคดีไปยื่นฟองตอศาลปกครอง  มิใชวาผูฟองคดีจะยื่นฟองอยางไรก็ได 
หากคดีที่ยื่นฟองไมอยูในเขตอํานาจศาลหรือเงื่อนไขในการฟองคดี ศาลก็จะมีคําสั่งไมรับคําฟองไว
พิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ  ประกอบกับเมื่อศาลมีคําพิพากษาแลวก็ยังมีปญหา
เกี่ยวกับการบังคับตามคําพิพากษาอีก วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงศึกษาเกี่ยวกับคดีปกครองที่เกิดขึ้น
จากการดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญใหมีความชัดเจนเพื่อจะไดนํามาปรับปรุง
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองตอไป 
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1.4.  ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาของคดีปกครองเกี่ยวกับ
วินัยขาราชการเฉพาะขาราชการพลเรือนสามัญ สาเหตุที่เนนศึกษาเฉพาะวินัยขาราชการพลเรือน
สามัญเพราะการดําเนินการทางวินัยของขาราชการหรือพนักงานประเภทอื่นไมวาจะเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขาราชการตํารวจ พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล และ
ขาราชการกรุงเทพมหานครก็มีหลักการดําเนินการทางวินัยเชนเดียวกับการดําเนินการทางวินัย
ขาราชการพลเรือนสามัญ เมื่อขาราชการหรือพนักงานดังกลาวถูกดําเนินการทางวินัยและตองการ
ใชสิทธิโดยยื่นฟองคดีตอศาลปกครองก็สามารถนําวิจัยในวิทยานิพนธเลมนี้ไปใชเพื่อดําเนินการได 
 
1.5  วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ดวยการคนควาและรวบรวม
เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ บทความ คําพิพากษา หรือคําสั่งของศาล งานวิจัย และ
เอกสารเผยแพรตางๆ ของหนวยงานราชการ เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการวิเคราะห (Analytical 
method)  คดีปกครองเกี่ยวกับคดีวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.6.1 ทําใหทราบขั้นตอนตามกฎหมายในการดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือน
สามัญอยางถูกตอง 

1.6.2 ทําใหทราบถึงประเภทของคดีปกครองที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการทางวินัย 
ขาราชการพลเรือนสามัญ 

1.6.3 ทําใหทราบถึงเขตอํานาจศาล  เงื่อนไขการฟองคดี วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา 
และการบังคับตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลเกี่ยวกับคดีปกครองวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 

1.6.4 เมื่อไดศึกษาแลวจะทําใหทราบแนวทางขั้นตอนการดําเนินการทางวินัยและการ
ใชสิทธิทางศาลปกครองเกี่ยวกับคดีวินัยขาราชการพลเรือนสามัญวามีขอบกพรองและสมควรแกไข
อยางไร เพื่อเปนแนวทางในการยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง  และเปนการสรางประสิทธิภาพใหแก
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองเกี่ยวกับคดีปกครองวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 
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บทที่ 2 
ข้ันตอนตามกฎหมายในการดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 

 

 เมื่อมีกรณีรองเรียนกลาวหาวาผูใตบังคับบัญชาผูหนึ่งผูใดกระทําผิดวินัย  หรือกรณี 
ผูบังคับบัญชาตรวจพบวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  กอนที่ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษ 
ทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาไมมีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัยไดตามอําเภอใจ  รวมทั้งการ
ดําเนินการทางวินัยท่ีเกิดขึ้นตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไมอาจชี้มูลไดตามอําเภอใจเชนเดียวกัน  
เพราะการกระทําของฝายปกครองอยูบนขอเรียกรองที่วา  การกระทําของฝายปกครองจะตองชอบดวย
กฎหมาย  เพราะหากการกระทําของฝายปกครองไมชอบดวยกฎหมายจะสงผลใหคําส่ังลงโทษไมชอบ
ดวยกฎหมาย  ซ่ึงนอกจากศาลจะเพิกถอนคําส่ังลงโทษแลว  ฝายปกครองยังตองรับผิดกรณีละเมิด
ตอผูถูกลงโทษดวย  เมื่อคําส่ังลงโทษทางวินัยมีผลกระทบตอผูถูกลงโทษเฉพาะราย  และเปนการ
ใชอํานาจฝายเดียวของฝายปกครอง  คําสั่งลงโทษทางวินัยจึงเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  เมื่อคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนคําสั่ง
ทางปกครองยอมชี้ใหเห็นวาองคประกอบของคําส่ังลงโทษจะมีสวนประกอบที่สําคัญอยู 2 สวน 
คือ  สวนที่หนึ่งจะตองมีการกระทําผิดวินัยเกิดขึ้น  และสวนที่สอง เปนการใชดุลพินิจในการสั่ง
ลงโทษ  โดยในสวนที่หนึ่งเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัย เปนขอเรียกรองที่วา  จะตองมีกฎหมาย
บัญญัติวาการกระทําอยางไรกระทําผิดวินัย  เพราะหากไมมีกฎหมายลักษณะของการกระทําผิดวินัยไว  
ผูบังคับบัญชาหรือฝายปกครองไมอาจกลาวอางไดวาผูหนึ่งผูใดกระทําผิดวินัยได  หรือกลาวอีก 
นัยหนึ่งก็คือ จะตองมีขอกําหนดของวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 
 
2.1  ขอกําหนดของวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 
 คําวา  “วินัย” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหคําจํากัดความ 
ไววาหมายถึง  การอยูในระเบียบแบบแผนและขอบังคับ  ขอปฏิบัติ ซ่ึงในภาษาอังกฤษ  คําวา  “วินัย” 
ตรงกับคําวา “Discipline”  
 Webster’s New World Dictionary of  American Language9 ไดอธิบายคําวาวินัยวา     
(1)  การฝกอบรมเพื่อพัฒนาการในการควบคุมตนเองความประพฤติ  หรือความเปนระเบียบและ

                                     
9  (1) Training that develops self-control, Character,or orderliness and efficiency 
   (2) The result of such training; self-control, orderly conduct. 
   (3) Acceptance of or submission to authority and control.  อางถึงใน ศรีนิดา  เกิดผล. (2523). ปญหา

กฎหมายเกี่ยวกับอุทธรณและการรองทุกขของขาราชการพลเรือน. หนา 99-100. 
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ประสิทธิภาพ  (2)  การฝกอบรมดังกลาว คือ  การควบคุมตนเองและความประพฤติที่อยูในระเบียบ
แบบแผน  (3)  การยอมรับหรือการปฏิบัติตามการบังคับบัญชาการควบคุม  (4)  การปฏิบัติการเพื่อ
แกไขความประพฤติหรือการลงโทษ10 
 J.B.Kingsbury11 ไดใหคําอธิบายวา  วินัยหมายถึงการควบคุมความประพฤติและการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน ซ่ึงอาจกระทําไดสองวิธีคือ 
  (1)  โดยทางออกกฏ  ขอบังคับ คําส่ัง และคําบัญชาโดยมีการลงโทษเปนเครื่องมือ
สนับสนุนอยูขางหลัง หรือ 
  (2)  โดยทางการสั่งสอน  การฝกอบรม และประสบการณในการเขารับงานที่
ตองการรับผิดชอบ 
 Baker W. Alton12 ไดอธิบายความหมายวาวินัยคือวิธีการที่ใชเพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบในการเสริมสรางและรักษาการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย 
 Waite W. William13 ไดใหคําอธิบายวา  วินัยเปนเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมตนเอง
มากกวาจะถือวาเปนเรื่องของการลงโทษ  ลักษณะของการลงโทษ และในเรื่องความสัมพันธ
ระหวางการจัดการงานและคนงานนั้น  ลักษณะของการลงโทษควรเปนไปดวยความสมัครใจและ
ดวยความเต็มใจในลักษณะที่ จะมีสวนรวมในการใหความรวมมือในการทํ างานของ
ผูใตบังคับบัญชามากกวาส่ิงอ่ืน 
 Leon C. Megginso14 ไดกลาวถึงความหมายของคําวา Discipline ไววา คําวา  discipline 
แปลวา follower (คือผูปฏิบัติตาม) ซ่ึงมีความหมายบอกเปนนัยวาวินัยดีเปนผลของผูนําที่ดี เมื่อพูด
ถึงวินัยจะมีความหมายตามแตจะมองในแงใด ซ่ึงอาจพิจารณาไดเปน 3 แนวทางคือ (1) วินัยใน
ลักษณะที่เปนการควบคุมตนเอง วินัยในแงนี้มุงไปที่การพัฒนาตนเองเพื่อใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการ (2) วินัยในลักษณะที่เปนเงื่อนไขที่ทําใหมีพฤติกรรมอันเปนระเบียบ  วินัย
ในแงนี้มุงไปที่การควบคุมคนในองคการใหมีพฤติกรรมเปนระเบียบโดยใชเงื่อนไขโนมนาวตางๆ 

                                     
10 Treatment that correct or punishes. อางถึงใน ศรีนิดา เกิดผล.  แหลงเดิม. หนาเดิม. 
11 J.b.Kingsbury.  (1975).  Personnel Admnistration for Thai Students.  p. 52. อางถึงใน อําพล   

เจริญชีวินทร ก (ม.ป.ป.). วินัยขาราชการรัฐสภากับหลักเกณฑท่ัวไปในกระบวนการสอบสวนและการพิจารณา
โทษทางวินัย. หนา 14. 

12Bake W.Alton. (1995). Personnel Management in Small Plant. p.1. อางถึงใน ศรีนิดา เกิดผล. 
แหลงเดิม. หนาเดิม. 

13 Waite W. William.  Personnel Administration. p. 463. อางถึงใน ศรีนิดา เกิดผล. แหลงเดิม. หนาเดิม. 
14 Leon C.Megginson. (1977). Personnel and human resources Administration (3 rd ed.). pp.468-470.  

อางถึงใน อําพล เจริญชีวินทร.  เลมเดิม.  หนา 15. 
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เชน สรางความสามัคคี เปนตน และ (3) วินัยในลักษณะที่เปนกระบวนการทางนิติกรรม วินัยใน 
แงนี้มุงไปที่กระบวนการตามกําหนดกฎเกณฑในการพิจารณาความผิดทางวินัย ซ่ึงจะมีการออก 
กฎเกณฑในการพิจารณาความผิดทางวินัย ซ่ึงจะมีการออกกฎหรือระเบียบอันกําหนดการอันถึง
ปฏิบัติและหามไมใหปฏิบัติ กําหนดโทษของการฝาฝนและการดําเนินการเพื่อลงโทษผูกระทําผิด 
 พ.อ.ปน  มุทุกันต  อดีตอนุศาสนาจารยกองทัพบกและอธิบดีกรมการศาสนาอธิบายวา “วินัย” 
เปนแบบของคน  คนทุกคนที่ปรับตัวอยูในวินัยเปนคนดีทั้งนั้น  ยกตัวอยาง  ดิน หิน ปูน  หรือเศษ
โลหะที่เราเหยียบย่ําโยนทั้งนั้น  ถานํามาปนมาหลอมเขาแบบเปนพระพุทธรูปแลวก็กลายเปนของดี
ที่ทุกคนเคารพกราบไหว  คนเราก็มีแบบของคนเรียกวา  “วินัย” วินัยจึงเปนแบบที่ปนหลอมคนให
เปนคนดี15   
 อาจารยประวีณ  ณ นคร  อดีตเลขาธิการ ก.พ. ไดสรุปความหมายของคําวา “วินัย”  
วามีความหมายได 2 ทาง คือ16 
 (1) ความหมายในทางรูปธรรม หมายถึง ขอปฏิบัติหรือแบบสําหรับคนในองคการในหมู  
ในเหลา ในวงการแตละแหง ซ่ึงเราเรียกขอปฏิบัติหรือแบบที่กําหนดไวหรือมีมุงหวังสําหรับคนในวงการ
นั้นวา  “วินัย” เชน ในวงการทหารก็มีวินัยทหารเปนขอปฏิบัติ ในวงการขาราชการพลเรือนสามัญก็
มีวินัยขาราชการพลเรือนสามัญเปนขอปฏิบัติ เปนแบบของขาราชการพลเรือนสามัญ ในวงการขาราชการ
ครูก็มีวินัยขาราชการครูเปนขอปฏิบัติเปนแบบของขาราชการครู 
 (2) ความหมายในนามธรรม หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรม (behavior) ที่คนแสดง
ออกมาเปนการควบคุมตนเอง  แสดงออกถึงการยอมรับหรือปฏิบัติตามการนําหรือการบังคับบัญชา
แสดงถึงความมีระเบียบหรืออยูในแบบแผน 
 ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกเหลานี้เปนสิ่งที่มาจากพื้นฐานทางจิตใจเพราะฉะนั้น
การที่จะทําใหคนในวงการใดมีวินัยจึงตองปรับพฤติการณตองพัฒนาจิตใจดวย มิใชมุงแตจะพัฒนา
หาทางเขียน  “ขอปฏิบัติ” หรือ “ระเบียบ” ใหรัดกุมเพียงอยางเดียว  หรือคอยแตจะลงโทษเมือ่คนทาํผิด
เทานั้น 
 ฉะนั้น จึงอาจสรุปไดวาวินัยคือการควบคุมความประพฤติ ซ่ึงอาจทําไดโดยการออกกฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ หรือโดยการฝกอบรม การสั่งสอนเพื่อใหพฤติกรรมตางๆ เปนไปในทางที่ดี17 

                                     
15 ปน  มุทุกันต. (2502).  “มงคลชีวิตภาคที่ 1. ” ใน อนุสรณนายปรัชญา เอครพาณิช. หนา 379-395.  

อางถึงใน ประวีณ ณ นคร. คูมือการรักษาวินัยขาราชการสําหรับผูบังคับบัญชา.หนา 22. 
16 ประวีณ ณ นคร. แหลงเดิม. หนา 23-25. 
17 ศรีนิดา  เกิดผล. เลมเดิม. หนา 101. 
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 สําหรับขอกําหนดวินัยขาราชการพลเรือนสามัญก็คือ  แบบแผนความประพฤติ 
ที่กําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญ  ควบคุมตนเองและควบคุมผูอยูใตบังคับบัญชาใหประพฤติดี  
ละเวนการประพฤติปฏิบัติในทางไมชอบไมควร 
 สวนความสําคัญของขอกําหนดวินัยก็คือ เปนขอกําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญ
ยึดถือเปนแบบแผนในการควบคุมความประพฤติและพฤติกรรมของตนเองใหอยูในกรอบของ
กฎหมายและระเบียบแบบแผนที่พึงประสงคของทางราชการ18  วินัยจึงมีความสําคัญตอราชการเปน
สวนรวมและตอตัวขาราชการพลเรือนสามัญ 
 ขอกําหนดวินัยขาราชการพลเรือนสามัญไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หมวด 4 วาดวยวินัยและการรักษาวินัย  ซ่ึงเริ่มตั้งแตมาตรา 80 จนถึง
มาตรา 98 โดยแยกแตละประเภทไดดังนี้ 
 2.1.1 ขอกําหนดวินัยตอประเทศชาติไดแก 
  (1) ขาราชการพลเรือนสามัญตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (มาตรา 81) 
  (2) ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจ และรับทราบ
เหตุการณเคลื่อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติ  และตองปองกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิด
แกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ (มาตรา 86) 
 2.1.2 ขอกําหนดวินัยตอประชาชน 
  ขาราชการพลเรือนสามัญตองตอนรับใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการ
สงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชาและดวยความสุภาพ
เรียบรอย หามมิใหดูหมิ่นเหยียดหยาม  กดขี่หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ  (มาตรา 94 
วรรคหนึ่ง) 
  การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 94 วรรคสอง)   
 2.1.3 ขอกําหนดวินัยตอเพื่อนรวมงาน   
  ขาราชการพลเรือนสามัญตองสุภาพเรียบรอย  รักษาความสามัคคีและไมกระทําการ
อยางใดที่เปนการกลั่นแกลงและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกัน
และผูรวมปฏิบัติราชการ (มาตรา 93)  

                                     
18 สมพงษ  รัตติกาลชลากร. (2535). ปญหาในการดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ ภายหลัง

ท่ีออกจากราชการไปแลวตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2518 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ. 
หนา 1. 
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 2.1.4 ขอกําหนดวินัยตอผูบังคับบัญชา ไดแก 
  (1) ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งใน
หนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง แตถา
เห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการหรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของ
ทางราชการจะเสนอความเห็นเปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทราบคําสั่งนั้นก็ได  และ
เมื่อใดเสนอความเห็นแลวถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม  ผูใตบังคับบัญชาจะตอง
ปฏิบัติตาม (มาตรา 88 วรรคหนึ่ง) 
  การขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา  ซ่ึงสั่งในหนาที่
ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 88 วรรคสอง) 
  (2) ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขาม
ผูบังคับบัญชาเหนือตน  เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาต
เปนพิเศษชั่วคราว (มาตรา 89) 
  (3) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  การรายงาน
โดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจงถือเปนการรายงานเท็จ (มาตรา 90 วรรคหนึ่ง) 
  การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 90 วรรคสอง)   
 2.1.5 ขอกําหนดวินัยตอตําแหนงหนาที่ราชการ 
  (1) ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต
และเที่ยงธรรม (มาตรา 82 วรรคหนึ่ง) 
  หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดย
ทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน(มาตรา 82 วรรคสอง) 
  การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืน
ไดประโยชนที่มิควรไดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 82 
วรรคสาม) 
  (2) ขาราชการพลเรือนสามัญตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือ
ความกาวหนาแกราชการ (มาตรา 83)  
  (3) ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจ
ใสระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการ  และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 
(มาตรา 84 วรรคหนึ่ง) 
  การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง (มาตรา 84 วรรคสอง) 
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  (4) ขาราชการพลเรือนสามัญตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย  
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสียหายแกราชการ 
(มาตรา 85 วรรคหนึ่ง) 
  การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบของ 
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 85 วรรคสอง) 
  (5) ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาความลับของทางราชการ (มาตรา 87 
วรรคหนึ่ง) 
  การเปดเผยความลับของทางราชการอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 87 วรรคสอง) 
  (6) ขาราชการพลเรือนสามัญตองถือและปฎิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ และจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนตามขอบังคับที่ ก.พ. กําหนด (มาตรา 91) 
  (7) ขาราชการพลเรือนสามัญตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได (มาตรา 92 วรรคหนึ่ง) 
  การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุให
เสียหายแกราชการอยางรายแรง  หรือละท้ิงหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา
สิบหาวัน  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฎิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการเปนความผิดวินัยอยางรายแรง (มาตรา 92 วรรคสอง) 
  (8) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการ 
หาผลประโยชนอันอาจจะใหเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงราชการ 
ของตน (มาตรา 95) 
 2.1.6 ขอกําหนดวินัยตอตนเอง ไดแก 
  (1) ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ (มาตรา 80) 
  (2) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือ
ดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท (มาตรา 96) 
  (3) ขาราชการพลเรือนสามัญตองวางตนเปนกลางทางการเมือง (มาตรา 97) 
  (4) ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาชื่อเสียงของตนเองและรักษาเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน  โดยไมกระทําการใดๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว (มาตรา 98 
วรรคหนึ่ง) 
  การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก   หรือโทษที่หนักกวาจําคุก 
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือกระทําการอื่นใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว
อยางรายแรง (มาตรา 98 วรรคสอง) 
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  ขอกําหนดวินัยขาราชการพลเรือนสามัญที่กลาวมาขางตนหากมาตราใด หรือ
วรรคใดไมไดบัญญัติไววา  ขอกําหนดวินัยใดเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ก็หมายความวา
ขอกําหนดวินัยนั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  และการกระทําใดจะเปนการกระทําผิดวินัย 
อยางไมรายแรง  หรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  การกระทํานั้นจะตองครบองคประกอบความผิด 
ในมาตรานั้นๆ หากการกระทําไมครบองคประกอบของความผิด กรณีก็ไมเปนการกระทําผิดวินัย
ฐานนั้นๆ 
 
2.2 ลักษณะสําคัญของขอกําหนดวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 
 ในสังคมยุคสมัยใดๆคนยังมีความสําคัญในการทําใหงานในองคกรมีประสิทธิภาพ
เพราะหากมีแตเครื่องจักรกลโดยไมมีคนคอยควบคุม เครื่องจักรกลแมจะมีประสิทธิภาพมาก
เพียงใดก็ไมสามารถที่จะทํางานไดเอง  เมื่อคนยังมีความสําคัญตอองคกรเอกชนหรือองคกรของ
ภาครัฐเพียงใดก็ไมสามารถปฏิเสธไดวาหากองคกรใดมีจํานวนบุคลากรมาก ปญหาในการทํางานก็
มากขึ้นเชนเดียวกัน แตส่ิงที่จะนําใชในแกไขปญหาความขัดแยงในองคกรก็คือกติกาหรือ
ขอกําหนด สําหรับหนวยงานทางราชการก็ไดกําหนดหลักเกณฑมาใชในการควบคุมพฤติกรรมของ
บุคคลและพัฒนาองคกรก็คือขอกําหนดวินัย  ซ่ึงไดกลาวมาแลวขางตน แตขอกําหนดวินัยก็มีความ
พิเศษแตกตางจากเรื่องๆ ทั่วไป เชน การดําเนินคดีแพงหรือการดําเนินคดีอาญาดังนี้ 
 2.2.1 การกระทําผิดวินัยไมมีอายุความ กลาวคือ  หากขาราชการพลเรือนสามัญผูใดได
กระทําผิดวินัยครบองคประกอบของกําหนดวินัยแลว   ตราบใดที่ ผูนั้นยังมีสถานภาพเปน 
ขาราชการ  ผูบังคับบัญชามีอํานาจดําเนินการทางวินัยไดหรือแมภายหลังจะออกจากราชการไปแลว 
หากกอนออกจากราชการผูบังคับบัญชาไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  
หรือมีการรองเรียนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ผูบังคับบัญชายังมีอํานาจดําเนินการทางวินัยได19   
ซ่ึงตางจากการดําเนินคดีอาญา หรือการดําเนินคดีแพง หากไมไดดําเนินการภายในอายุความ 
ก็ไมสามารถดําเนินคดีอาญาหรือคดีแพงได  ซ่ึงในประเด็นนี้ทําใหเกิดชองโหวทางกฎหมาย   
กลาวคือ  หากขาราชการพลเรือนสามัญผูหนึ่งผูใดไดกระทําผิดวินัย และเกรงวาจะถูกลงโทษ 
ทางวินัยจึงไดยื่นใบลาออกจากราชการ  โดยผูบังคับบัญชาก็ไมทราบเรื่องในมูลเหตุที่ผูนั้นลาออก
จากราชการ  จึงไดอนุญาตใหลาออกจากราชการ รวมทั้งไมมีการกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงกอนที่จะอนุมัติใหผูนั้นลาออกจากราชการ  ผูบังคับบัญชาไมสามารถดําเนินการ 
ทางวินัยได  รวมทั้งแมตอมาในภายหลังผูนั้นจะไดขอกลับเขารับราชการอีกก็ไมสามารถดําเนินการ
ทางวินัยได  เพราะถือวาไดมีการกระทําผิดวินัยกอนที่จะขอกลับเขารับราชการ 

                                     
19 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 106. 
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 2.2.2 การลงโทษทางวินัยตองดําเนินการตามกระบวนการตามกฎหมาย 
  คําส่ังลงโทษทางวินัยไดกลาวมาแลววาเปนคําสั่งทางปกครอง  ดังนั้นกอนที่ 
ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษทางวินัยหรือกอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะชี้มูลใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการทางวินัยผูหนึ่งผูใดจะตองดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย  หากไมไดดําเนินการ 
ตามขั้นตอนของกฎหมายจะทําใหคําสั่งลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย  ซ่ึงกระบวนการดําเนินการ
ของผูบังคับบัญชากอนที่จะสั่งลงโทษทางวินัยเรียกวา  การดําเนินการทางวินัย  โดยการดําเนินการ 
ทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มีอยู 2 ประเภท  ไดแก  
การดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง  และการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงซึ่งจะไดกลาว
ละเอียดในหัวขอตอไป 

2.3 สถานภาพการเปนขาราชการพลเรือนสามัญกับการถูกลงโทษทางวินัย 
 สถานภาพของการเปนขาราชการพลเรือนสามัญมีความสําคัญตอการดําเนินการทางวินัย  
เนื่องจากวินัยเปนแบบแผนและขอบังคับ  ขอปฎิบัติของขาราชการ  หากผูใดพนสภาพจากการเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ  ผูบังคับบัญชาไมอาจดําเนินการทางวินัยได  เวนแตจะเขาขอยกเวน 
ของกฎหมายตามมาตรา 106 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 รวมทั้งกรณี
ไดมีการกระทําผิดขอกําหนดวินัยกอนที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ก็ไมสามารถดําเนินการทางวินัยไดเชนเดียวกัน  เพราะในขณะกระทําผิดวินัยไมมีสถานภาพเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ  ซ่ึงแตกตางจากคดีอาญาที่ไมมีการกําหนดสถานภาพการเปนขาราชการไว 

2.4 ประเภทของโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 
 ขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกดําเนินการทางวินัย หากผลการสอบสวนแลวเสร็จ
ปรากฏวากระทําผิดวินัย จะตองถูกลงโทษทางวินัย  แตจะตองลงโทษในขณะที่ผูนั้นมีสถานภาพ
เปนขาราชการ  เวนแตในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นถูกกลาวหาเปนหนังสือตอ
ผูบังคับบัญชาหรือตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือถูกฟองคดีอาญาหรือหาวากระทําผิดอาญา  แมภายหลัง
ผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว  ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เชน นายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีเจาสังกัด อธิบดี  หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีมีอํานาจลงโทษได  เวนแตผลการ
สอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ัน
เงินเดือนก็ใหงดโทษได20 แตถาหากกระทําผิดวินัยในขณะรับราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก
ไปกอนที่ผูบังคับบัญชาจะทราบ  แมตอมาบุคคลนั้นจะไดรับการบรรจุเปนขาราชการอีกแลวจึง

                                     
20 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 106. 
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ปรากฏเรื่องการกระทําผิดวินัยนั้น  ผูบังคับบัญชาจะนํากรณีที่ไดกระทําผิดวินัยเมื่อคร้ังรับราชการ
คราวกอนมาลงโทษทางวินัยไมได21 
 โทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญ ตามมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  มี 5 สถาน คือ  
 2.4.1 ภาคทัณฑ 
 2.4.2 ตัดเงินเดือน 
 2.4.3 ลดขั้นเงินเดือน 
 2.4.4 ปลดออก 
 2.4.5 ไลออก 
 โทษทางวินัย 5 สถานดังกลาวสามารถแยกไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่งคือ 
กรณีไมถึงออกจากราชการ คือภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน เปนโทษที่ใชกับการ
กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
 สวนโทษทางวินัยประเภทที่สอง คือโทษที่ใชสําหรับกรณีที่เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
คือปลดออก  หรือไลออก 

2.5 จุดมุงหมายในการลงโทษทางวินัย 
 การลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อดําเนินการตอบโต
หรือแกแคนตอผูกระทําผิดวินัยเพราะในการลงโทษทางวินัยนั้นตามมาตรา 101 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไดบัญญัติไววา การสั่งลงโทษทางวินัยจะตอง
ใหเหมาะสมกับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติหรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษ 
ผูที่ไมมีความผิด ดังนั้น การลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญจึงมีจุดมุงหมายในการลงโทษ
ดังนี้ 
 2.5.1 เพื่อรักษาความศักดิ์ สิทธ์ิของกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน  เพราะเมื่อ 
ขาราชการกระทําผิดวินัยก็ควรไดรับโทษเพื่อไมใหผูอ่ืนเอาเยี่ยงอยาง  แตถาหากขาราชการกระทํา
ผิดวินัยเล็กนอยหรือเปนความผิดครั้งแรก  ผูบังคับบัญชาอาจงดโทษโดยใหวากลาวตักเตือนหรือให
ทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได 
 2.5.2 เพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติ  ขวัญและสมรรถภาพของขาราชการ การ
ลงโทษทางวินัยจะตองมีการลงโทษโดยฉับพลัน กลาวคือ จะตองมีการลงโทษในเวลาใกลเคียงกับ
ความผิด และกอนที่จะลงโทษจะตองลงโทษโดยเปนธรรม และมีการลงโทษเสมอหนากัน รวมทั้ง

                                     
21 หนังสือสํานักงาน ก.พ.ตอบขอหารือกรมสรรพสามิต ที่ สร 0905/65771 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2509 

เรื่องหารือการลงโทษขาราชการ 
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ใหเหมาะสมกับความผิด  หากมีการลงโทษเพราะไมชอบพอเปนการสวนตัวจะทําใหขาราชการเสียขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ เพราะอาจถูกผูบังคับบัญชากลั่นแกลงได 
 2.5.3 เพื่อจูงใจใหขาราชการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น  เพราะการลงโทษทางวินัย
นอกจากจะทําใหผูถูกลงโทษทราบวาถูกลงโทษกรณีใดแลว ยังทําใหผูถูกลงโทษไดรูสํานึกในการ
กระทําของตนวาส่ิงที่ไดกระทําไปเปนสิ่งที่ไมพึงประสงคของสวนรวมและของทางราชการ ทั้งนี้
การที่ถูกลงโทษจะทําใหมีการปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น 
 2.5.4 เพื่อช่ือเสียงของทางราชการและความเชื่อมั่นของประชาชนตอทางราชการ 
เนื่องจากงานของทางราชการเปนงานที่เกี่ยวของกับประชาชน หากขาราชการผูที่รับผิดชอบปฏิบัติ
ตอประชาชนไมเปนไปตามกฎหมาย  เชน การเรียกเงินเพื่อเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
ยอมสงผลกระทบตอช่ือเสียงของทางราชการ  เมื่อขาราชการผูใดกระทําผิดวินัย จึงตองถูกลงโทษ
ทางวินัย เพื่อรักษาชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอทางราชการนั้น 

2.6 ผูมีอํานาจลงโทษทางวินัย  
 ผูมีอํานาจลงโทษทางวินัยถือเปนเงื่อนไขที่สําคัญประการหนึ่ง กลาวคือจะตองเปน 
ผูดํารงตําแหนงที่กฎหมายใหอํานาจลงโทษ ถากฎหมายไมไดใหอํานาจในการลงโทษ ก็ไมมีอํานาจ
ในการลงโทษ22  จะทําใหคําสั่งลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย  ในการปฏิบัติหนาที่ราชการถึงแมวา
ขาราชการพลเรือนสามัญทุกคนจะมีสายบังคับบัญชา แตก็ไมไดหมายความวาผูบังคับบัญชาทุกคน
มีอํานาจลงโทษทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาไดทุกคน  ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการลงโทษ 
ทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญมีเกณฑพิจารณาดังนี้   
 2.6.1 เปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย  กลาวคือ  มีกฎหมายกําหนดใหมีอํานาจในการ
ลงโทษ และตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินไดกําหนดใหผูดํารงตําแหนง
ตอไปนี้เปนผูบังคับบัญชา  
  (1) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ 
สังกัดกระทรวง  กรม ทุกสวนราชการ 
  (2) รัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการสังกัดกระทรวง 
  (3) ปลัดกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสังกัดกระทรวงรองจาก
รัฐมนตรี 
  (4)  อธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการระดับกรม 
  (5) ผูอํานายการสํานัก หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทาเปนผูบังคับบัญชาในสํานักนั้น  ๆ
  (6) ผูอํานวยการกอง  หรือตําแหนงอื่นที่เทียบเทาเปนผูบังคับบัญชาในกองนั้นๆ  

                                     
22 ประนูญ  สุวรรณภักดี.(2529). การสอบสวนเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญ. 

หนา 22. 
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  สําหรับผูบังคับบัญชาที่ได รับการแตงตั้งเปนภายในของกระทรวง   กรม  
ไมใชผูบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
  (7) กรณีกระทรวง กรมใดที่มีการแบงสวนราชการออกเปนทองที่ตาม 
พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ  ถือวาหัวหนาสวนราชการประจําเขตนั้นเปนผูบังคับบัญชา
ประจําเขต  เชน  ผูอํานวยการศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต  กรมการพัฒนาชุมชน  
ซ่ึงเปนสวนราชการตั้งอยูในภูมิภาค ผูอํานวยการศูนยจึงเปนผูบังคับบัญชาในเขตนั้นๆ23 
 2.6.2 กฎหมายจัดตั้งสวนราชการโดยเฉพาะ  เชน  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ พ.ศ.2547 มาตรา 27 ไดกําหนดใหอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
 2.6.3 การปฏิบัติราชการแทน  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
กลาวคือ  เปนกรณีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจตามกฎหมายไดมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่น 
ปฏิบัติราชการแทน  เชน  นายกรัฐมนตรีมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี24 นายอําเภอมอบอํานาจ
ใหปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ เปนตน25  แตการที่จะมอบอํานาจใหปฏิบัติ
ราชการแทนไดจะตองเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ไมไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น 
  สําหรับการรักษาราชการแทนเปนกรณีที่ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจในการสั่ง
ลงโทษทางวินัยไมอาจปฏิบัติราชการได  เชน  นายอําเภอไปอบรมเปนเวลา 6 เดือน หรือไมมี 
ผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ กรณีนี้หากมีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนนายอําเภอ  ผูไดรับคําสั่ง
แตงตั้งเปนผูรักษาราชการแทนนายอําเภอ มีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับนายอําเภอ26 ดังนั้น  ผูที่ไดรับ
แตงตั้งใหเปนผูปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการแทน ถือเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจลงโทษ 
ตามกฎหมาย 
 
2.7 อํานาจในการสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 
 การสั่งลงโทษทางวินัย  นอกจากผูส่ังลงโทษจะมีกฎหมายบัญญัติใหเปนผูบังคับบัญชา
ที่มีอํานาจในการลงโทษแลว  การจะสั่งลงโทษจะตองพิจารณาวาเปนการสั่งลงโทษทางวินัย 
ไมอยางรายแรง  หรือวินัยอยางรายแรง  หากเปนการสั่งลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  การสั่งลงโทษ
จะตองเปนไปตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน  ดังนี้ 

                                     
23 พระราชกฤษฎีกาแบงทองที่ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยออกเปนเขต พ.ศ. 2535, 

มาตรา 3. 
24 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534, มาตรา 38(1). 
25 แหลงเดิม. มาตรา 38(10)  
26 แหลงเดิม. มาตรา 48. 
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 2.7.1 เลขานุการกรม ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากอง  และหัวหนาสวนราชการที่ 
ต่ํากวากอง ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูกระทําผิดอยางไมรายแรง  มอํีานาจสัง่
ลงโทษภาคทัณฑหรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกิน 5%  เปนเวลาไมเกินหนึ่งเดือน 
 2.7.2 หัวหนาสวนราชการที่สูงกวากอง  ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือน
สามัญผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่ง 
ไมเกิน 5% และเปนเวลาไมเกินสองเดือน 
 2.7.3 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล และรัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง 
อธิบดี และผูวาราชการจังหวัด และผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหบังคับบัญชาหนวยงานในฐานะอธิบดี  
ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  มีอํานาจสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑหรือตัดเงินเดือนคร้ังหนึ่งไมเกิน 5% และเปนเวลาไมเกินสามเดือน หรือลดข้ัน
เงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้น 
 สวนการสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงนั้น  ผูที่มีอํานาจสั่งลงโทษไดคือผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เชน  
ขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 9 กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ผูมีอํานาจสั่งลงโทษคือปลัดกระทรวง
ตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง (4) แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน แตกอนที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้ง
จะสั่งลงโทษจะตองดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย  กลาวคือ  ตองสงเรื่องให อ.ก.พ.จังหวัด   
อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง  แลวแตกรณีพิจารณาใหความชอบ  เมื่อ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ. กรม 
หรือ อ.ก .พ.กระทรวง  มีมติเปนประการใดใหผูมี อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งส่ังไปตามนั้น   
ตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 

2.8 ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย 
 การดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญจะเริ่มตนจากมีผูรองเรียนกลาวหาวา
ขาราชการผูหนึ่งผูใดกระทําผิดวินัยไปยังผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาตรวจพบเอง  หาก
ผูบังคับบัญชาพิจารณาเบื้องตนแลวเห็นวาเรื่องที่รองเรียนกลาวหาไมมีมูล  ผูบังคับบัญชาจะสั่งยุติ
เร่ืองแลวแจงผลใหผูรองเรียนทราบ  หรือกรณีมีการรองเรียนในลักษณะบัตรสนเทห  (ไมปรากฏชื่อ
ผูรองเรียน) แตถาหากผูบังคับบัญชาพิจารณาเบื้องตนแลวมีกรณีที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญ
ที่ถูกรองเรียนจะกระทําผิดวินัย  แตยังไมมีพยานหลักฐาน  ผูบังคับบัญชาจะตองรีบดําเนินการ
สอบสวน  หากดําเนินการสอบสวนแลวเห็นวาไมมีมูลจึงจะสั่งยุติเร่ืองได  แตถาหากเห็นวาเรื่องที่
รองเรียนมีมูลก็ใหดําเนินการทางวินัย27 

                                     
27 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 99 วรรคหา.  
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 กรณีผูบังคับบัญชาเห็นวาเรื่องที่รองเรียนกลาวหาหรือเร่ืองที่มีการสืบสวนแลวมีมูล
เปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูถูกกลาวหาทันที28 ซ่ึงในการ
ดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2535 
มีอยู 2 กรณี  ไดแกกรณีดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงและกรณีดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
 2.8.1 กรณีดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรง 
  เมื่อผูบังคับบัญชาเห็นวาพฤติการณของผูถูกกลาวหามีมูลวากระทําผิดอยางไมรายแรง  
ผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการทางวินัยตามที่ เห็นสมควรตามมาตรา 102 วรรคสอง 
 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  คําวา “ตามที่เห็นสมควร” ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไมไดใหคํานิยามไววาผูบังคับบัญชาจะตองดําเนินการมากนอย
แคไหนจึงจะถือวาเปนการดําเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควรแลว ซ่ึงในเรื่องนี้สํานักงาน ก.พ.ไดมี
หนังสือที่ นร 0709.2/2227 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2539 ตอบขอหารือหัวหนาการการประถมศึกษา
อําเภอประคํา  จังหวัดบุรีรัมย  และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร.1011/ว 19 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 
สรุปไดวา  วิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรหมายถึงวิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควรจะใชใน
การสอบสวน  โดยการสอบสวนดังกลาวจะตองเปนการสอบสวนในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นวา
กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงซึ่งจะ
ดําเนินการโดยวิธีใดก็ได  เชน  ตั้งเรื่องกลาวหาแลวทําการสอบสวนดวยตนเอง  มอบหมายให
เจาหนาที่ไปทําการสอบสวน  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงขึ้นก็ตาม แตจะตองมีการ
แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหขาราชการผูถูกกลาวหาทราบ  หาก
ไมมีการดําเนินการดังกลาวจะทําใหการดําเนินการของผูบังคับบัญชาไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนหรอื
วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้นตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.254229 เมื่อผูบังคับบัญชาได
ดําเนินการตามที่เห็นสมควรมาแลว  หากเห็นวาขาราชการผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  
ผูบังคับบัญชาจะตองส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงซึ่งมีอยู 3 สถาน ไดแก  ภาคทัณฑ  
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยอํานาจการลงโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน 

                                     
28 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535,  มาตรา 99 วรรคแรก. 
29 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 1554/2546 
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 2.8.2 กรณีการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 
  การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงแกผูใตบังคับบัญชาอาจเกิดขึ้นได 2 กรณีคือ 
การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงที่เกิดขึ้นจากผูบังคับดําเนินการเอง  หรือการดําเนินการทางวินัย
อยางรายแรงที่เกิดขึ้นจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  2.8.2.1 การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงที่เกิดขึ้นจากการที่ผูบังคับบัญชา
ดําเนินการเอง 
  เมื่อผูบังคับบัญชาไดมีการสืบสวนขอเท็จจริงกรณีมีการรองเรียนกลาวหา   
หากผลการสืบสวน  ผูบังคับบัญชาเห็นวามีมูลเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ผูบังคับบัญชา
จะตองดําเนินการทางวินัยกับขาราชการผูนั้นทันทีตามมาตรา 102 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โดยแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
และผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงจะตองเปนผูมีอํานาจ
ส่ังบรรจุแตงตั้งตามมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เทานั้น 
หากผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมใชผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งจะทําใหคําสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงไมชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน 
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มีการรองเรียนกลาวหา/พบวามีการกระทําผิดวินัย 

ผูบังคับบัญชาพิจารณา 
(ม.99) 

มีพยานหลักฐาน 
(มีมูล) 

(ม. 99 วรรคสี)่ 

ดําเนินการทางวินัย 
ตามหมวด 5 

(มาตรา 99 วรรคหก) 

ยังไมมีพยานหลักฐาน 
ใหดําเนินการสืบสวน 

(ม. 99 วรรคหา) 

มีมูล ไมมีมูล 

ไมรายแรง รายแรง 

สั่งยุติเรื่อง 
(ม.99 วรรคหา) 

สอบสวนตามวธิีการ 
ท่ีผูบังคับบัญชาเห็นสมควร 

(ม.102 วรรคแรกและวรรคสอง) 

ไมไดกระทําผิด 
สั่งยุติเรื่อง 

 

กระทําผิดลงโทษตาม  
ม.103 และกฎ ก.พ.  
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2536)ฯ  

ผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน 

การสอบสวนเปนไปตามกฎ  
ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540)ฯ  

 

ไมไดกระทําผิด 
สั่งยุติเรื่อง 

 

ผิดวินัยไมรายแรง 
ลงโทษตาม ม.103 

และกฎ ก.พ.ฉบับที่ 8 
(พ.ศ.2536)ฯ 

 

ผิดวินัยรายแรงเสนอ  
อ.ก.พ.จังหวัด/กรม/
กระทรวง แลวแตกรณี
ตาม ม.104 และมีคําสั่ง

ตามมติ อ.ก.พ.ฯ 

มีเหตุใหออกจาก 
ราชการตาม ม.115, 
116 เสนอ อ.ก.พฯ
และมีคําสั่งตามมติ  

อ.ก.พ.ฯ 

ภาพที่ 2.1  ขั้นตอนการดําเนนิการทางวนิัยที่เกิดขึ้นจากการที่ผูบังคับบัญชาดําเนินการเอง 
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 สําหรับการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงนั้น การสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
จะตองดําเนินการสอบสวนตามกฎ  ก.พ.ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณา  ซ่ึงมีขั้นตอนการสอบสวนดังนี้ 
 (1) ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองแจงคําสั่งใหขาราชการที่ถูกกลาวหา
ทราบโดยเร็ว 
 (2) เมื่อขาราชการผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให
สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและสําเนาการรับทราบคําสั่งใหประธานกรรมการ
สอบสวน  จากนั้นใหประธานกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
วางแนวทางในการสอบสวน 
 (3) คณะกรรมการสอบสวนจะตองดําเนินการแจงและอธิบายขอกลาวหา (แบบ สว.2) 
ใหผูถูกกลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  จากนั้นคณะกรรมการสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่กลาวหาภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดมีการแจงขอกลาวหา 
 (4) เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอ
กลาวหาแลวเสร็จ  คณะกรรมการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนขอกลาวหา (แบบ สว.3) ใหผูถูกกลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรวบรวม
แลวเสร็จตาม (3) 
 (5) หลังจากแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาให 
ผูถูกกลาวหาทราบแลว คณะกรรมการสอบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหาให
แลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการแลวเสร็จตาม (4) 
 (6) เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหาแลวเสร็จจะตองทํารายงานการ 
สอบสวน (แบบ สว.6) เสนอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวันนับแตได
ดําเนินการแลวเสร็จตาม (5) 
 แตอยางไรก็ดี  กรณีคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการสอบสวนชวง
ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งแลวเสร็จใหขยายระยะเวลาการสอบสวนได  แตทั้งนี้จะตองสอบสวน
ใหแลวเสร็จภายในสองรอยเจ็ดสิบวัน  แตถาหากครบกําหนดระยะเวลาสองรอยเจ็ดสิบวันแลวยัง
ไมแลวเสร็จ  จะตองรายงานผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อใหรายงาน อ.ก.พ. กระทรวง
ทราบและเพื่อติดตามเรงรัดการสอบสวนตอไป 
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ผูสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แจงผูถูกกลาวหา (สว.2) 

คัดคานคณะกรรมการสอบสวน/
ผูชวยเลขานุการ 

ผูถูกกลาวหา 

รับสารภาพ ไมรับสารภาพ 

แจงใหผูถูกกลาวหาวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาเปนความผิด
วินัยกรณีใด ตามมาตราใด/หยอนความสามารถฯ มาตรา 115 

อยางไร 

บันทึกคํารับสารภาพ 

แจงคณะกรรมการสอบสวน 

ประธานดําเนินการประชุม 
วางแนวทางการสอบสวน 

แจงและอธิบายขอกลาวหาวา 
กระทําการใด เม่ือใด อยางไร 

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับขอกลาวหา 

ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด
และเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือหยอน

ความสามารถฯ มาตรา 115 หรือไม อยางไร 

แจง สว.3 โดยระบุขอกลาวหาวาเปนความผิดวินัยกรณีใด 
ตามมาตราใด/หยอนความสามารถฯ มาตรา 115 และพยานหลักฐานเทาที่มี 

และการกระทําที่สนับสนุนขอกลาวหา 

คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา 

คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาวากระทําผิดวินัยหรือไม/หยอนความสามารถหรือไม/มลทิลหรือมัวหมองหรือไม 

ทํารายงานการสอบสวน (สว.6) 

• กระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณใีด ตามมาตราใด ควรไดรับโทษสถานใด หรือ 

• หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการฯ มาตรา 115 หรือ 

• มีมลทินหรือมัวหมองฯ มาตรา 116 

สั่งยุติเรื่อง 

กระทําผิดไมรายแรงสั่งการตามที่เห็นสมควร 

ผูสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวน 

กระทําผิดวินัยอยางรายแรง/หยอนความสามารถฯ มาตรา 115/ มลทินหรือมัวหมองฯ  
มาตรา 116 สงเรื่องให อ.ก.พ. 

สอบสวนเพิ่มเติมโดยกําหนดประเด็นพรอมทั้งสงเอกสารที่เกี่ยวของตามความจําเปน 

ขอ 34 
ขอ 35 
ขอ 36 
ขอ 37 
 

 
ขอ 5 (1)          ขอ 5 (2) 
 
 
          ขอ 6 
 
 

   ขอ 14 
 
 

           ขอ 14 ว.5                                       ขอ 14 ว.6 
  

       ขอ 15 ว.1 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ 14 ว.4          

 
ขอ 30 

     ขอ 31 
 
 
 

 

     ขอ 32 

 
  ขอ 32 (1) 
 
  ขอ 32 (1) 
 
  ขอ 32 (2) 
 
   ขอ 33 

 

ภาพที่ 2.2  ขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) 
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   เมื่อสอบสวนแลวเสร็จ  หากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
หรือผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนฝายใดฝายหนึ่งเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออกใหดําเนินการดังนี้30 
    (1) สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 11 ลงมาถึงระดับ 8 และสําหรับ 
ผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 7 ลงมาที่กระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกันกับผูดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับ 8 ขึ้นไป  หรือที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 102 วรรคหา ในราชการ
บริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 สงเรื่อง
ให อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา  เมื่อ อ.ก.พ.ดังกลาวมีมติเปนประการใดใหนายกรัฐมนตรีหรือผูมี
อํานาจสั่งบรรจุดังกลาวแลวแตกรณี  ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น  ดังนั้นการที่ขาราชการระดับ 7 
ลงมา กระทําผิดวินัยอยางรายแรงรวมกับขาราชการแตงตั้งระดับ 8 ขึ้นไป  แตผูบังคับบัญชาไดแยกเสนอ
เร่ือง  กลาวคือ ขาราชการระดับ 8 เสนอให อ.ก.พ. กระทรวงเปนผูพิจารณา สวนขาราชการระดับ 7 
ลงมาให อ.ก.พ. กรมพิจารณา  จากนั้นไดมีการสั่งลงโทษขาราชการระดับ 7 ตามมติของ อ.ก.พ.กรม 
คําสั่งลงโทษทางวินัยนี้เปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะไมไดดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย31   
    (2) สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 7 ลงมาในราชการบริหาร
สวนกลางและสวนภูมิภาคใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 สงเรื่องให อ.ก.พ. กรมซึ่งผูถูกกลาวหา
สังกัดอยูพิจารณา  และเมื่อ อ.ก.พ.กรมมีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุดังกลาวสั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
    (3) สําหรับผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 7 ลงมาในราชการบริหารสวนภูมิภาคซึ่ง
มิใชหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 (7) สงเรื่องให อ.ก.พ. 
จังหวัดซึ่งผูถูกกลาวหาสังกัดอยูพิจารณา  และเมื่อ อ.ก.พ.จังหวัดมีมติเปนประการใด ใหผูมีอํานาจ
บรรจุดังกลาวส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
    2.8.2.2 การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงที่ เกิดขึ้นจากการชี้มูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนองคกรของรัฐที่ เปนอิสระ32 จัดตั้ง 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีอยูหลายประการ แตที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ คือ หนาที่
ตามมาตรา 19 (3) ที่บัญญัติวาไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐรํ่ารวยผิดปกติ กระทําความผิด
                                     

30 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 104. 
31 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเลขแดงที่ อ.133/2548 
32 วรพจน  วิศรุตพิชญ ข  (2545). “การกระทําทางปกครอง.” อาจาริยบูชารวมบทความทางวิชาการเนื่อง

ในโอกาสครบรอบ 72 ป ศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ. หนา 142. 
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ฐานทุจริตตอหนาที่ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ใน
การยุติธรรม สําหรับขั้นตอนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กอนที่จะมีการไตสวนกรณีดังกลาว จะตอง
เกิดขึ้นจากการที่มีผูเสียหายกลาวหาเปนหนังสือวาขาราชการพลเรือนสามัญผูหนึ่งผูใดทุจริต 
ตอหนาที่ราชการ โดยการกลาวหานั้นสามารถกลาวหาไดในขณะรับราชการ หรือพนจากราชการ 
ก็สามารถกลาวหาไดหากยังไมพนสองป33  หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นวาเรื่องที่รองเรียนกลาวหา
มีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐ (ขาราชการพลเรือนสามัญ) ผูใดกระทําความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะทําการไตสวนขอเท็จจริง หากไตสวนขอเท็จจริงแลว หากไมมีมูล
ขอกลาวหาก็ตกไป  หากขอกลาวหาใดมีมูล34 คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะชี้มูลไปยังผูบังคับบัญชา
ของผูถูกไตสวน เพื่อใหพิจารณาโทษทางวินัยโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก  
และในการพิจารณาโทษใหถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปน
สํานวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน35 และใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัย
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง36 หากผูบังคับบัญชาไมดําเนินการถือวาผูบังคับบัญชา
กระทําผิดวินัย37 สวนขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ. ภายในสามสิบวัน 
หากตอมาทราบผลการพิจารณาอุทธรณแลว  แตไมพอใจยังมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได 
  การดําเนินการทางวินัยที่เกิดขึ้นตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีเฉพาะการ
ดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง เนื่องจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะชี้มูลเฉพาะมีการ
กระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ซ่ึงความผิดวินัยดังกลาวเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
จึงทําใหผูบังคับบัญชามีอํานาจใชดุลพินิจลงโทษปลดออกหรือไลออกเทานั้น แตอยางไรก็ตาม 
กอนที่ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษก็มีขั้นตอนดําเนินการเชนเดียวกับการสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรง
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของผูบังคับบัญชาเอง  กลาวคือ  จะตองสงเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ช้ีมูลให อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวงแลวแตกรณีพิจารณา เมื่อ อ.ก.พ.ดังกลาว 
มีมติปลดออกหรือไลออกแลว  ผูบั งคับบัญชาจะตองสั่ งไปตามนั้น 38  หากผู ถูกลงโทษ 
ไมพอใจผูเขียนไดกลาวไวขางตนแลววาสามารถอุทธรณไดตอ ก.พ. ซ่ึงในการพิจารณา ก.พ. นั้น 
ไมสามารถทบทวนขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได  
โดย ก.พ. พิจารณาไดเพียงระดับโทษเทานั้นวาเหมาะสมหรือไมเทานั้น  ดังปรากฏตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2546 ที่วินิจฉัยไววา การอุทธรณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

                                     
33  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542, มาตรา 84. 
34 แหลงเดิม. มาตรา 91. 
35 แหลงเดิม. มาตรา 92. 
36 แหลงเดิม. มาตรา 93. 
37 แหลงเดิม. มาตรา 94. 
38 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 104 วรรคสอง. 
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วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และการอุทธรณตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มีความแตกตางกัน กลาวคือ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา 96 ใชคําวา “อุทธรณดุลพินิจในการสั่งลงโทษ” แตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนฯ มาตรา 124 และมาตรา 126 ใชคําวา  “อุทธรณคําส่ังลงโทษ” การใชสิทธิอุทธรณของ 
ผูถูกกลาวหาอันเนื่องจากการลงโทษของผูบังคับบัญชาตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  
มีมติ มิใชฐานความผิดจากการสอบสวนทางวินัย โดยผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาเองและมิใช
กรณีที่ผูถูกกลาวหาถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ การอุทธรณจะตอง
อยูในขอบเขตที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติไวโดยมีสิทธิอุทธรณดุลพินิจในการ
ส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชาเทานั้น กลาวคือ อุทธรณไดเฉพาะระดับโทษตามฐานความผิดที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ องคกรกลางในการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหา (ก.พ.) และ
องคกรที่มี อํานาจพิจารณาอุทธรณของผู ถูกกลาวหาตามขั้นตอนตอจากกระบวนการที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการสมบูรณเสร็จสิ้นแลว จึงมีอํานาจพิจารณาเฉพาะเรื่องดุลพินิจใน
การสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาหรือผูมี อํานาจแตงตั้ งถอดถอนตามฐานความผิดเดิมที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติเทานั้น การที่องคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ (ก.พ.) ใชอํานาจหนาที่
ลวงลํ้า หรือกระทบกระเทือนอํานาจหนาที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองวาเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนการเฉพาะโดยการวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงใหมแลว เปลี่ยนฐาน
ความผิดเพื่อกําหนดโทษใหม จึงไมเปนไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมากจึง
วินิจฉัยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไตสวนและวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 301 
วรรคหนึ่ง (3) เพื่อดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ เมื่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดไตสวนและวินิจฉัยแลวเปนอันยุติ ดังนั้น องคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณจึงพิจารณา
เปล่ียนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยแลวไมได  จากคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญดังกลาวทําใหเกิดปญหาวา หากผูถูกลงโทษไดมีการยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง 
เพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยที่เกิดขึ้นจากมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ศาลปกครองมี
อํานาจวินิจฉัยปญหาในขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายไดหรือไม ผูเขียนจะไดวิเคราะหในลําดับ
ตอไป 
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ภาพที่ 2.3  ขั้นตอนการดําเนนิการทางวนิัยที่เกิดขึ้นจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีการรองเรียนกลาวหาไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 84 

เรื่องท่ีรองเรียนมีอยู 3 กรณี คือ เจาหนาท่ีของรัฐกระทําความผิด
ฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ หรือกระทําความผิดตอตําแหนง 
หนาท่ีราชการหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีการ 
ยุติธรรม 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.จะไมรับ
เรื่องไวพิจารณาหากมีลักษณะ
เปนบัตรสนเทห  หรือ  เรื่องท่ี
ลวงเลยมาแลวเกินหาป นับแต
วันเกิดเหตุ 

หากเรื่องรองเรียนมีเหตุอัน
ควรสงสัยวาเจาหนาท่ีของรัฐ 
ผูหนึ่ งผู ใดกระทําความผิด
ดังกลาวจะทําการไตสวน 

หากทําการไตสวนแลวพบวามีมูลความผิดวินัย จะชี้มูลความผิด
ไปยังผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาลงโทษ และใหถือวารายงานการ
สอบสวนและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนสํานวน
การสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการ 

ผูบังคับบัญชาจะตองพิจารณาลงโทษภายใน 30 วัน นับแตวันที่ 
ไดรับเรื่อง หากผูบังคับบัญชาไมดําเนินการถือวากระทําผิดวินัย 

ผูท่ีถูกลงโทษ (ขาราชการพลเรือนสามัญ) มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งลงโทษ 

หากทราบผลการพิจารณาอุทธรณแลวไมพอใจมีสิทธิยื่นฟองคดี
ตอศาลปกครอง 
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2.9 การรายงานการดําเนินการทางวินัย 
 เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดส่ังลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญที่รับราชการอยูราชการ
สวนภูมิภาคจากการที่ดําเนินการเองหรือจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  หรือกรณีอธิบดีได
ส่ังลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญที่รับราชการอยูราชการสวนกลางจากการที่ดําเนินการ
เองหรือจากการชี้ มู ลของคณะกรรมการ  ป .ป .ช .ไปแลว  การดํ า เนินการทางวินั ยของ 
ผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดีเปนเพียงการดําเนินการเบื้องตน  เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดหรือ
อธิบดียังมีหนาที่จะตองรายงานการดําเนินการทางวินัยไปยัง อ.ก.พ.กระทรวง สาเหตุที่จะตองมีการ
รายงานเนื่องจากการกระทําของฝายปกครองจะตองถูกตรวจสอบ  โดยผูบังคับบัญชาหรือองคกร
ภายในของฝายปกครอง  เมื่อคําสั่งลงโทษทางวินัยถือเปนคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงองคกรภายในของ
ฝายปกครองคือ อ.ก.พ. กระทรวง ดังนั้น อ.ก.พ. กระทรวงจึงมีอํานาจตรวจสอบไดทั้งความชอบ
ดวยกฎหมายและดุลพินิจในการสั่งลงโทษ  สําหรับรายงานการดําเนินการทางวินัยของผูวาราชการ
จังหวัดหรืออธิบดีแยกไดดังนี้39   
 2.9.1 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญสวนภูมิภาค 
   ผูวาราชการจังหวัดส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญที่รับราชการอยูสวน 
ภูมิภาคไปแลว  ผูวาราชการจังหวัดจะตองรายงานการลงโทษไปยังอธิบดีที่ขาราชการพลเรือน
สามัญถูกลงโทษสังกัด เมื่ออธิบดีไดรับรายงานการสั่งลงโทษจากผูวาราชการจังหวัดแลว  หาก
อธิบดีเห็นวาคําส่ังลงโทษชอบดวยกฎหมาย  อธิบดีจะตองรายงานไปยัง อ.ก.พ.กระทรวงที่
ขาราชการถูกลงโทษทางวินัยสังกัดอยูตามมาตรา 109 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 แตหากอธิบดีไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษเนื่องจากการดําเนินการ 
ไมชอบดวยกฎหมาย หรือใชดุลพินิจลงโทษไมเหมาะสม  อธิบดีไมมีอํานาจสั่งใหผูวาราชการจังหวัด
แกไขได  เนื่องจากอธิบดีไมใชผูบังคับบัญชาของผูวาราชการจังหวัด  ดังนั้นหากอธิบดีมีความเห็น
แยงกับผูวาราชการจังหวัด อธิบดีจะตองรายงานไปยัง อ.ก.พ.กระทรวงเชนเดียวกัน ตามมาตรา 109 
วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  
   อยางไรก็ดี ไมวา อ.ก.พ.กระทรวงจะไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัยจากอธิบดี
กรณีเห็นชอบกับผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา 109 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หรือกรณีเห็นแยงกับผูวาราชการจังหวัดตามาตรา 109 วรรคส่ี แหง
พระราชบัญญัติเดียวกัน เปนอํานาจของ อ.ก.พ.กระทรวงที่จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งวาการลงโทษ
ของผูวาราชการจังหวัดชอบดวยกฎหมายหรือไม  หากเห็นวาไมชอบดวยกฎหมายหรือใชดุลพินิจ
ไมเหมาะสม อ.ก.พ.กระทรวงสั่งเปนประการใดใหอธิบดีเปนผูปฏิบัติตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวง 

                                     
39 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535,มาตรา 109.  
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ตามมาตรา 109 วรรคส่ี และวรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  
แลวแตกรณี  ถา อ.ก.พ. กระทรวงสั่งเพิ่มโทษ  ขาราชการพลเรือนที่ถูกเพิ่มโทษมีสิทธิอุทธรณตอ 
ก.พ.ได แตถาหาก อ.ก.พ.กระทรวงเห็นชอบกับการลงโทษของผูวาราชการจังหวัดหรืออธิบดี   
ถือวาการดําเนินการทางวินัยถึงที่สุด   
 2.9.2 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญสวนกลาง 
   ขาราชการพลเรือนสามัญที่รับราชการสวนกลางหากถูกผูบังคับบัญชาที่ต่ํากวา
อธิบดีส่ังลงโทษทางวินัยจะตองรายงานการดําเนินการทางวินัยไปยังอธิบดี  เมื่ออธิบดีไดรับ 
รายงานแลว อธิบดีในฐานะผูบังคับบัญชามีอํานาจตรวจสอบไดทั้งความชอบดวยกฎหมายและการ
ใชดุลพินิจ  หากเห็นวาการสั่งลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย หรือใชดุลพินิจไมถูกตอง อธิบดีมีอํานาจ
ส่ังใหแกไขใหถูกตองได เมื่ออธิบดีไดส่ังใหแกไขการลงโทษวินัยหรือเปนกรณีอธิบดีเปนผูส่ัง
ลงโทษเอง (วินัยรายแรง/วินัยไมรายแรง) จากนั้นอธิบดีจะตองรายงานไปยัง อ.ก.พ.กระทรวงตาม
มาตรา 109 วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หาก อ.ก.พ. กระทรวง 
ไมเห็นดวยกับคําส่ังลงโทษทางวินัยของอธิบดี อ.ก.พ.กระทรวงมีอํานาจสั่งใหอธิบดีแกไขใหถูกตอง
หรือใหเหมาะสม เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวงสั่งหรือมีมติเปนประการใด อธิบดีจะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามนั้น 40   
 

2.10  การอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย 
 การอุทธรณคือการรองขอความเปนธรรมในกรณีที่ถูกลงโทษทางวินัย โดยขอใหผูมี
อํ านาจตามกฎหมายยกเรื่ องของตนขึ้นมาพิจารณาใหม ในทางที่ เปนคุณแกตน 41  ซ่ึ ง 
แตกตางกับการรายงานการดําเนินการทางวินัยตามขอ 2.9 ขางตน  เพราะรายงานการดําเนินการ 
ทางวินัยเปนเรื่องของผูบังคับบัญชาที่ ส่ังลงโทษจะตองมีการรายงานไปยังผูบังคับบัญชาชั้น 
เหนือตน ทั้งนี้การรายงานการดําเนินการทางวินัยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการตรวจสอบกันเอง 
ในฝายปกครอง  ดังนั้นไมว าผู ถูกลงโทษจะมีการอุทธรณหรือไมก็ตามจะมีการรายงาน 
การดําเนินการทางวินัยเสมอ  สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยไมวาจะเปน
วินัยอยางไมรายแรงหรือวินัยอยางรายแรงมีสิทธิอุทธรณคําสั่งเพื่อใหองคเหนือผูบังคับบัญชาไดมีการ
ตรวจสอบคําส่ังลงโทษวินัยได  ซ่ึงการอุทธรณจะแตกตางกรณีกับการรองทุกข  เนื่องจากการอุทธรณ
จะใชกับกรณีที่ถูกลงโทษทางวินัยเทานั้น  หากไมใชเปนการถูกลงโทษทางวินัย เชน การถูกสั่งให

                                     
40 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 109 วรรคเจ็ด. 
41 สุทธาทิพย  นาคาบดี.(2536). การอุทธรณคําสั่งลงโทษของขาราชการพลเรือนสามัญ. หนา 20. 
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ออกจากราชการ หรือไมไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหใชสิทธิรองทุกขแทน สําหรับการอุทธรณ
ของขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษแยกได 2 กรณี  
    2.10.1   กรณีถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
    เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  
ขาราชการที่ถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณภายในสามสิบ 
วันนับแตวันที่ทราบคําส่ังตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  
ดังนี้   
    (1) การอุทธรณคําสั่งของผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนภูมิภาค
ที่ต่ํากวาผูวาราชการจังหวัด  ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ. จังหวัด และให อ.ก.พ.จังหวัดเปนผูพิจารณาอุทธรณ 
เมื่อ อ.ก.พ.จังหวัดมีมติเปนประการใด ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น   
    (2) การอุทธรณคํา ส่ังของผูบังคับบัญชาในราชการบริหาร
สวนกลางที่ต่ํากวาอธิบดีใหอุทธรณตอ อ.ก.พ.กรม และให อ.ก.พ.กรมเปนผูพิจารณาอุทธรณ เมื่อ 
อ.ก.พ.กรมมีมติเปนประการใด ใหอธิบดีส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น   
    (3) การอุทธรณคําสั่งของผูวาราชการจังหวัด  หรืออธิบดี ให
อุทธรณตอ อ.ก.พ. กระทรวงเจาสังกัด  และให อ.ก.พ.กระทรวงเปนผูพิจารณา เมื่อ  อ.ก.พ.
กระทรวงมีมติเปนประการใดใหรัฐมนตรีเจาสังกัดสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
    (4) การอุทธรณคําสั่งของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือ
ปลัดกระทรวงหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรีหรือตามมติของ อ.ก.พ.
กระทรวงใหอุทธรณตอ ก.พ. และใหนํามาตรา 126 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
    หากผู อุทธรณทราบผลการพิจารณาแลวแตไมพอใจยังมีสิทธิ 
ยื่นฟองเพิกถอนคําส่ังลงโทษตอศาลปกครองได 
   2.10.2 กรณีถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
    สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง 
(ปลดออกหรือไลออก) หากไมพอใจจะตองอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ. ภายในสามสิบวันนับแต
วันทราบคําส่ัง สวนที่ผูถูกลงโทษปลดออก/ไลออก จากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะตอง
อุทธรณตอ ก.พ.ภายในสามสิบวัน เชนเดียวกัน42   เมื่อ ก.พ. ไดพิจารณาแลวเสร็จจะรายงานไปยัง
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไปตามมาตรา 126 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 หากนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งใหยกอุทธรณ ผูฟองคดียังมีสิทธิยื่นฟองตอ 
ศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออก สวนจะยื่นฟองผูใด ยื่นฟอง 
ที่ศาลไหนจะไดวิเคราะหในลําดับตอไป   

                                     
42 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542, มาตรา 96. 
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ภาพที่ 2.4  ขั้นตอนการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินยั 

 
 
 

ขาราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย 
ย่ืนอุทธรณ 

วินัยอยางไมรายแรง 
มาตรา 125 

วินัยอยางรายแรง 
มาตรา 126 

คําสั่ง ผบ.ใน
สวนภูมิภาคที่
ตํ่ากวา ผวจ. 

คําสั่ง ผบ. 
ในสวนกลางที่ 
ตํ่ากวาอธิบดี 

คําสั่ง ผวจ. 
หรืออธิบดี 

อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง 

ผวจ.ออกคําสั่ง
ตามมติฯ 

อธิบดีออก
คําสั่งตามมติฯ 

รมต.เจาสังกัด 
ออกคําสั่งตามมติฯ 

คําสั่ง นรม.,รมต.,หรือ ป.
กระทรวง หรือคําสั่งของ ผบ. 
ที่สั่งตามคําสั่ง นรม. หรือมติ  

อ.ก.พ.กระทรวง 

ก.พ. 

นรม.พิจารณา ก.พ. 

เห็นดวย 

ไมเห็นดวย 
ถา ก.พ.ยืนยันมติ
เดิมใหรายงาน 
ครม.พิจารณา 

กระทรวง ทบวง กรม 
ออกคําสั่งตามคําสั่ง นรม. หรือมติ ครม. 
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ภาพที่ 2.5  ขั้นตอนการอุทธรณคําส่ังลงโทษตาม ม.125 

 
 

กรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 

อุทธรณตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ 
ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง (ม.125) 

ผูสั่งลงโทษ อุทธรณตอ 

หลักเกณฑและวิธีการ 

ผบ.ในราชการบริหารสวนภูมิภาค
ที่ตํ่ากวาผูวาราชการจังหวัด  ม. 125 (1) 

อ.ก.พ.จังหวัด 

ผบ.ในราชการบริหารสวนกลางที่
ตํ่ากวาอธิบดี ม.125 (2) 

ผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดี  
ม.125 (3) 

อ.ก.พ.กรม 

อ.ก.พ.กระทรวง 
เจาสังกัดผูอุทธรณ 

เปนไปตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2540) 
และกรณีอุทธรณตอ ก.พ.ตาม ม.125 (4) 

ก.พ.จะตองรายงานนายกรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการในทํานองเดียวกับการ
อุทธรณตาม ม.126 สําหรับผลการ
พิจารณาอุทธรณของ อ.ก.พ.จังหวัด/
กรม/กระทรวง จะเปนที่สุดตามนั้น 
เวนแตกรณีถูกเพิ่มโทษ หรือถูกสั่งให
ออกจากราชการจึงจะอุทธรณหรือรองทุกข

แลวแตกรณีไดอีกช้ันหนึ่ง 

นายกรัฐมนตรี รมต.เจาสังกัด 
ปลัดกระทรวง หรือ ผบ.สั่งลงโทษ
ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี หรือ  
มติ อ.ก.พ.กระทรวง ม.125 (4) 

ก.พ. 
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กรณีถูกลงโทษปลดออก/ไลออก 

อุทธรณตอ ก.พ.ภายใน 30 วัน 
นับแตวันทราบคําสั่ง 

หลักเกณฑและวิธีการ 

เปนไปตาม ม.126 และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2540) 
เมื่อ ก.พ.พิจารณาแลวตองเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่ง

กรณีนายกรัฐมนตรีเห็นดวยกบั  
มติ ก.พ.กระทรวง ทบวง กรม 
ตองปฏิบัติ และจะอุทธรณตอไป
ไมได 

กรณีนายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับ 
มติ ก.พ. และใหทบทวนแลว ก.พ. 
ยังยืนยันมติ ตองเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา แลวผล
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี จะ
อุทธรณตอไปไมได 

ภาพที่ 2.6   ขั้นตอนการอุทธรณคําส่ังลงโทษตาม ม.126 
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2.11 การพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย 
  เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษไดมีการยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยแลว 
เปนหนาที่ของ  อ.ก .พ .จังหวัด  อ.ก .พ.กรม  อ.ก .พ.กระทรวง   หรือ  ก .พ.แลวแตกรณีจะเปน 
ผูพิจารณาอุทธรณดังนี้  
 2.11.1 กรณีอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยตอ  อ .ก .พ .จังหวัด  ให  อ .ก .พ .จังหวัด 
เปนผูพิจารณาอุทธรณ  แตกอนที่ อ.ก.พ.จังหวัดจะพิจารณาจะตองใหผูอุทธรณไปแถลงการณดวยวาจา  
หากผูอุทธรณไดระบุในอุทธรณวาตองการแถลงการณดวยวาจาและเมื่อ อ.ก.พ.จังหวัดมีมติ 
เปนประการใด  ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
 2.11.2 กรณี อุทธรณคํ า ส่ังลงโทษทางวินัยตอ  อ .ก .พ .กรม  ให  อ .ก .พ .กรมเปน 
ผูพิจารณาอุทธรณ  แตกอนที่ อ.ก.พ.กรมจะพิจารณาจะตองใหผูอุทธรณไปแถลงการณดวยวาจา 
หากผูอุทธรณไดระบุในอุทธรณวาตองการแถลงการณดวยวาจา เมื่อ อ.ก.พ.กรมมีมติเปนประการใด 
ใหอธิบดีส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น  
 2.11.3 กรณีอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยตอ อ.ก.พ.กระทรวง ให อ.ก.พ.กระทรวงเปน
ผูพิจารณาอุทธรณ  แตกอนที่ อ.ก.พ.กระทรวงจะพิจารณาจะตองใหผูอุทธรณไปแถลงการณดวยวาจา  
หากผูอุทธรณไดระบุในอุทธรณวาตองการแถลงการณดวยวาจา เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติเปน
ประการใด ใหรัฐมนตรีส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น 
 2.11.4 กรณีอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตอ ก.พ. แยกเปน 2 กรณีดังนี้   
  2.11.4.1 พิจารณาคําส่ังลงโทษวินัยอยางรายแรงที่เกิดขึ้นจากการที่ผูบังคับบัญชา
ดําเนินการเอง ในเรื่องนี้ ก.พ. มีอํานาจพิจารณาไดทั้งขอเท็จจริง และขอกฎหมาย กลาวคือ หาก 
ก.พ.ไมเห็นดวยกับคําสั่งของผูบังคับบัญชา ก.พ.มีอํานาจทบทวนความชอบดวยกฎหมายของคําสั่ง
ลงโทษไดทุกกรณี 
  2.11.4.2 พิจารณาคําส่ังลงโทษวินัยอยางรายแรงที่ เกิดขึ้นจากการชี้มูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องนี้ ก.พ.มีอํานาจเฉพาะตรวจสอบดุลพินิจในการสั่งลงโทษเทานั้น แต
ไมมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได  
ทั้งนี้เปนไปตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2546 
   แตอยางไรก็ตามไมวาจะเปนการพิจารณาอุทธรณตามขอ 2.11.4.1 หรือ
ขอ 2.11.4.2  แตกอนที่ ก.พ.จะพิจารณาจะตองใหผูอุทธรณไปแถลงการณดวยวาจา หากผูอุทธรณ
ไดระบุในอุทธรณวาตองการแถลงการณดวยวาจา  เมื่อ ก.พ.มีมติเปนประการใดจะตองรายงานไป
ยังนายกรัฐมนตรีเพื่อส่ังอุทธรณ  หากนายกรัฐมนตรีมีความเห็นแยงกับความเห็นของ ก.พ. และ  
ก.พ.ยังยืนยันตามมติเดิมให ก.พ.รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  
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   เมื่อนายกรัฐมนตรีส่ังการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติใหผูอุทธรณกลับเขารับ
ราชการ หรือใหเปลี่ยนแปลงคําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือใหดําเนินการประการใด ใหกระทรวง 
ทบวง กรม ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี และเมื่อ
นายกรัฐมนตรีส่ังการคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดแลว  จะอุทธรณตอไปอีกไมได ดังนั้น 
หากผูอุทธรณไมเห็นกับผลการพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรือ 
นายกรัฐมนตรี ยังมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองได  
   แตเนื่องจากในการพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ ก.พ.แลวแตกรณี กฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณไว ซ่ึงผูเขียนจะ
ไดวิเคราะหในลําดับตอไปวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณควรจะใชระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ 
กี่วัน  
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บทที่ 3 
ความเปนมาของการพิจารณาวินิจฉยัคดีพิพาทของคดีปกครอง 

เกี่ยวกับวินยัขาราชการพลเรือนสามัญ 
 

3.1  ระยะเวลากอนการจัดตั้งศาลปกครอง 
 เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นระหวางองคกรเจาหนาที่ของรัฐฝายปกครองกับเอกชน 
ในระหวางที่ยังไมมีศาลปกครอง  เอกชนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายมีสิทธิขอความเปนธรรม
ตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขหรือยื่นฟองตอศาลยุติธรรม  แตคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข
จะไมรับเรื่องไวพิจารณา  หากคดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลยุติธรรม ดังนั้น องคกรที่มี
อํานาจพิจารณาคดีพิพาททางปกครองระหวางองคกรเจาหนาที่ของรัฐฝายปกครองกับเอกชนกอนที่
จะมีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดแก 
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขและศาลยุติธรรม ซ่ึงแยกพิจารณาดังนี้ 
 3.1.1 สิทธิในการรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
  กอนที่จะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พ.ศ.2476 ราษฎรผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําทางปกครองขององคกรของ
รัฐฝายปกครอง  ราษฎรมีสิทธิเพียงยื่นฟองตอศาลยุติธรรมเทานั้น  แตครั้นเมื่อมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติวาดวยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2476 แลว คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ยังไมได
วินิจฉัยช้ีขาดคดีที่เกิดจากการกระทําทางปกครอง  เพราะยังไมไดมีการตรากฎหมายในการกําหนด
ประเภทของคดีตามพระราชบัญญัติดังกลาว  ครั้นตอมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติเรื่องราวรองทุกข 
พ.ศ.2492 ซ่ึงตั้งคณะกรรมการเรื่องราวรองทุกขขึ้นตางจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ราษฎรผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการกระทําทางปกครองจึงสามารถรองทุกขตอ
คณะกรรมการเรื่องราวรองทุกข  แตการทํางานของคณะกรรมการเรื่องราวรองทุกขก็มีปญหา
ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการบังคับใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเรื่องราวรองทุกข  
กลาวคือ  หากหนวยงานของรัฐไมยอมปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเรื่องราวรองทุกข
ดังที่ปรากฏอยูในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 818/2489 ซ่ึงมีขอเท็จจริงอยูวาโจทกรับราชการสังกัด
กระทรวงเศรษฐการในขณะนั้นถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ผูบังคับบัญชาจึงแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  ซ่ึงตอมากระทรวงเศรษฐการมีคําสั่งใหโจทกออกจากราชการ เนื่องจากกระทําผิดวินัย
ฐานประพฤติ ช่ัวอยางรายแรง   โจทกจึงไดรองทุกขตอคณะกรรมการเรื่องราวรองทุกข   
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ซ่ึงคณะกรรมการเรื่องราวรองทุกขมีมติใหโจทกกับเขารับราชการ  แตกระทรวงเศรษฐการไมยอม
ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการเรื่องราวรองทุกข โจทกจึงไดยื่นฟองตอศาลยุติธรรมขอใหศาลสั่งให
จําเลย (นายกรัฐมนตรี) มีคําส่ังใหโจทกกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม  ซ่ึงศาลฎีกาไดมี 
คําพิพากษายกฟองโดยใหเหตุผลวา  การขอกลับเขารับราชการใหมตามมติของคณะกรรมการ
เร่ืองราวรองทุกขจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ประกอบดวยกฎกระทรวงและระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น  ซ่ึงเปนเรื่องที่อยูในอํานาจและ
หนาที่ฝายบริหารโดยเฉพาะจะนําคดีมาฟองศาลเพื่อบังคับใหจําเลย (นายกรัฐมนตรี) ส่ังกลับเขารับ
ราชการตอไปตามเดิมไมได  เมื่อเกิดปญหาดังกลาวขึ้น  จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พ.ศ.2522  ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติใหคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเสนอคําวินิจฉัย
ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อใหส่ังการ  เมื่อนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการ 
ทุกกระทรวงไดมีการสั่งการแลว  ขาราชการของกระทรงตางๆ จึงตองปฏิบัติตาม หากไมปฏิบัติตาม
อาจเปนความผิดทางวินัยได  ซ่ึงการสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีความเปนอิสระโดยจะสั่งการตาม
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขก็ได  แตการดําเนินการของคณะกรรมการวินิจฉัยรอง
ทุกขก็มีลักษณะเปนการควบคุมการตรวจสอบการทํางานของฝายปกครองที่ใชอํานาจปกครอง  แต
ไมมีอํานาจตรวจสอบการใชอํานาจทางการเมือง43  ฐานะของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขคลายๆ กับ
องคกรวินิจฉัยขอพิพาททางปกครองขั้นสุดทาย44 ในองคกรที่ใชอํานาจบริหาร 
  3.1.1.1 ผูมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
   ผูมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขจะใชหลักเกณฑ
กวางกวาผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรม  โดยถือหลักวาราษฎรผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือไดรับ
ความเสียหายตามความเปนจริงมีสิทธิรองทุกขอันเนื่องจากการกระทําทางปกครองเพื่อขอให 
ปลดเปลื้องทุกขได 
  3.1.1.2 หลักเกณฑในการพิจารณาเรื่องรองทุกข 
   สําหรับเรื่องที่จะรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขมีลักษณะอยู  
3 ประการ45 
 
 

                                     
43 กมลชัย รัตนสกาววงศ ก (2542).  กฎหมายปกครอง. หนา 7. 
44 ฤทัย หงสสิริ. (2540).  “นิติกรรมทางปกครอง.” คูมือศึกษาวิชากฎหมายปกครอง. หนา 253-254. 
45 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522, มาตรา 19. 
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   1) คํารองทุกขตองมีลักษณะเปนการกลาวหาหรือโตแยงการกระทํา
ของหนวยงานของรัฐ 
   2) ผูรองทุกขจะตองเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย  หรือ
อาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย โดยมิอาจหลีกเล่ียงได 
   3) ความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย
จะตองเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ ดังตอไปนี้ 
    (1) ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 
    (2) ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
    (3) กระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย 
    (4) กระทําการไม ถูกตองตามขั้นตอน   หรือวิ ธีการอันเปน
สาระสําคัญ 
    (5) กระทําการโดยไมสุจริต หรือไมมีเหตุผลอันสมควร 
    แตอยางไรก็ตาม เรื่องที่คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขจะรับเรื่อง
ไวพิจารณาจะตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้ 
    (1) ตองไมเปนเรื่องรองทุกขที่มีลักษณะเปนนโยบายซึ่งรัฐบาล
ตองรับผิดชอบตอรัฐสภา  อันเปนเรื่องเกี่ยวกับนโยบายของฝายบริหารหรือการกระทําทางรัฐบาล46  
    (2) ตองไมเปนเรื่องที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหนารัฐบาลไดมีมติเด็ดขาดแลว47 
    (3) ตองไมเปนเรื่องที่ยังมีการฟองรองเปนคดีความกันอยูในศาล  
หรือที่ศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําส่ังเด็ดขาดไปแลว48 
    (4) เร่ืองรองทุกขจะตองมีการดําเนินการแกไขความเดือดรอนหรือ
เสียหายครบขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดไว49 
    (5) จะตองไมเปนเรื่องที่คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดวินิจฉัย
เสร็จเด็ดขาดแลว  เวนแตกรณีที่มีพยานหลักฐานใหมโดยผูรองทุกขไดเสนออีกครั้งภายใน 5 ป  
นับแตวันที่คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดมีคําวินิจฉัย  และตองพิสูจนใหเปนที่พอใจแก

                                     
46 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522, มาตา 20. 
47 แหลงเดิม. มาตรา 20(2). 
48 แหลงเดิม. มาตรา 20(3). 
49 แหลงเดิม. มาตรา 20(4). 
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คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขดวยวาไดพบพยานหลักฐานใหมอันอาจทําใหขอเท็จจริงที่
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขพิจารณาเสร็จเด็ดขาดแลวเปลี่ยนแปลงไป50 
    (6) จะตองไมเปนเรื่องที่ผูรองทุกขละทิ้งการรองทุกขโดยไมมาให
ถอยคําหรือแสดงพยานหลักฐานตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดกําหนดโดยไมมีเหตุ 
อันสมควร51 
    (7) จะตองไมเปนเรื่องที่ขาดอายุความรองทุกข กลาวคือ ไมไดรองทุกข
ภายในกําหนด 90 วัน นับแตวันรูหรือควรรูถึงสาเหตุแหงการรองทุกขหรือนับแตวันพนกําหนด 120 วัน 
นับแตวันที่ผูรองทุกขไดมีหนังสือรองขอตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 
และไมไดรับหนังสือช้ีแจงจากเจาหนาที่ของรัฐโดยมีเหตุผลอันสมควรแลวแตกรณี  เวนแต
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขอาจดําเนินการวินิจฉัยและเสนอความเห็นตอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่ังการ
ตามกฎหมายไดตามที่เห็นสมควร52 
  3.1.1.3 การวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
   เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไดรับเรื่องรองทุกขแลวมีแนวทาง
วินิจฉัยอยู 4 แนวทาง คือ 
   1) ไมรับเรื่องรองทุกขไวพิจารณา เพราะไมอยูในเงื่อนไขที่จะรับเรื่อง
รองทุกขไวพิจารณาไดตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พ.ศ.2522 
   2) ยกคํารองทุกข 
   3) ยุติและจําหนายเรื่อง 
   4) เสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีเพื่อส่ังการเยียวยาทุกขใหผูรองทุกข53 
   สําหรับกรณีการเสนอแนะตอนายกรัฐมนตรีนั้น  จะเริ่มตนจากเมื่อ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไดรับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขและความเห็น
ของรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือคณะกรรมการรางกฎหมายประจํา  ซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตอง

                                     
50 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522, มาตรา 50. 
51 แหลงเดิม. มาตรา 46. 
52 แหลงเดิม. มาตรา 23. 
53 ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2540). คูมือการรองทุกขตอคณะกรรมการรองทุกขและคณะกรรมการวินิจฉัย

รองทุกขภูมิภาค.  หนา 80-83. 
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เสนอคําวินิจฉัยไปยังนายกรัฐมนตรีภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับคําวินิจฉัย54  ซ่ึงการเสนอ 
คําวินิจฉัยไปยังนายกรัฐมนตรีนี้  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจจะทําบันทึกเสนอความเห็น
ของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือตั้งขอสังเกตอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประกอบการพิจารณาของ
นายกรัฐมนตรีก็ได 
   เมื่อนายกรัฐมนตรีส่ังการอยางหนึ่งอยางใดแลวจะมีการแจงผลการสัง่การ
มายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากนั้นสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะแจงคําสั่งของ
นายกรัฐมนตรีใหผูรองทุกขและสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของ
นายกรัฐมนตรี  หากเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีโดยไมมีเหตุผลเจาหนาที่ 
ผูนั้นอาจถูกลงโทษทางวินัยได55   
  3.1.1.4 สภาพคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
   สืบเนื่องจากคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขมิใชองคกรที่มีอํานาจสั่งการได
หรือเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการ  จึงทําใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไมมี
สภาพบังคับ  จึงตองอาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข  ซ่ึงคําสั่งของนายกรัฐมนตรีดังกลาวผูกมัดฝายปกครองที่จะตองยึดถือและปฏิบัติตาม  
โดยฝายปกครองจะยกขึ้นมาพิจารณาอีกไมได  เวนแตจะเปนเรื่องการพิจารณาและมีหลักฐานใหม
ภายใน 5 ป นับแตมีคําวินิจฉัย56  หากฝายปกครองไมยอมทําตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรีแลวเกิด
ความเสียหายแกผูรองทุกข ผูรองทุกขมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเพื่อเรียก
คาเสียหายได57  
   สําหรับวิธีการแกไขปญหาและอุปสรรคกรณีไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะหนวยงานธุรการของคณะกรรมการ
วินิจฉัยรองทุกข จะระบุในรายงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี58 หากคณะรัฐมนตรีไดรับทราบ
รายงานแลว ฝายปกครองยังไมไดปฏิบัติตาม  รัฐสภาอาจตั้งกระทูถาม หรือการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลได59 
 

                                     
54 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522, มาตรา 49.  ซึ่งถูกยกเลิกแลวโดยพระราชบัญญัติฯ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542. 
55 หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว.59 ลงวันที่ 22 เมษายน 2528 
56 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522, มาตรา 50. 
57 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต. (2540). กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. หนา 453.  
58 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522, มาตรา 62 (9). 
59 ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต. เลมเดิม. หนา 454. 
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 3.1.2 สิทธิในการยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรม 
  3.1.2.1 ผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรม  
   เมื่อเกิดขอพิพาททางปกครองขึ้น ประชาชนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย
มีสิทธิที่จะเลือกรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขหรือยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรม และ
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขจะไมรับพิจารณาคดีที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลยุติธรรม  
และการพิจารณาคดีปกครองของศาลยุติธรรมจะถือเสมือนเปนคดีแพงทั่วไป  จึงมีการนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาปรับใช  แตประชาชนผูที่จะยื่นฟองตอศาลยุติธรรมอันเนื่องจาก
ขอพิพาททางปกครอง นอกจากจะเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายแลว  ยังมีเงื่อนไขใน
การยื่นฟองตอศาลยุติธรรมดังนี้ 
   1) คูความในคดีปกครองจะตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตาม
มาตรา 1 (11) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย60  แตก็มีบางตําแหนงแมไมมีฐานะเปนบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลก็สามารถยื่นฟองตอศาลได  เชน  ตําแหนงพนักงานสอบสวน61 ตําแหนง 
ผูวาราชการจังหวัด62 ตําแหนงอธิบดี63 และตําแหนงนายอําเภอ64 
   สําหรับสวนราชการสวนใหญสามารถฟองตอศาลไดเพราะมีฐานะเปน 
นิติบุคคล  แตสวนราชการใดจะมีฐานะเปนนิติบุคคลหรือไมจะตองพิจารณาจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 
และพระราชบัญญัติจัดตั้งสวนราชการ  เชน กองทัพภาคที่ 1 สังกัดกองทัพบก ไมมีฐานะเปน 
นิติบุคคลจึงไมมีสิทธิยื่นฟองตอศาล 
   2) คดีปกครองที่จะยื่นฟองตอศาลจะตองมีการโตแยงสิทธิหรือหนาที่
ของบุคคลตามมาตรา 55 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หากการกระทําของฝายปกครอง
ยังไมไดโตแยงสิทธิของประชาชนก็ยังไมมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาล เชน คําเตือนของพนักงานตรวจ
แรงงานที่อาศัยอํานาจตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน ขอ 77 ที่เตือนใหนายจาง
จายเงินชดเชยใหแกลูกจางไมเปนการโตแยงเพราะคําเตือนไมใชคําวินิจฉัยช้ีขาดหรือคําส่ังใหนายจาง
ตองปฏิบัติตาม   แตเปนการแจงใหนายจางทราบวานายจางไดกระทําการฝาฝนประกาศ

                                     
60 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 642/2490,495/2519 
61 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2555/2524,2223/2528 
62 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 66/2517, 703/2524 
63 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2872/2527 
64 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2458/2544 
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กระทรวงมหาดไทยและนายจางตองปฏิบัติอยางไร  คําเตือนของเจาหนาที่จึงยังไมมีผลในทางกฎหมาย 
ที่จะตองใหนายจางปฏิบัติตาม65 
   3) คดีปกครองที่จะยื่นฟองตอศาลยุติธรรมนั้น  หากมีกฎหมายกําหนด
ขั้นตอนการอุทธรณหรือการโตแยงไว  จะตองมีการอุทธรณตอองคกรหรือคณะกรรมการเสียกอน  
แตถากฎหมายไมไดกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไว  ก็สามารถยื่นฟองตอศาลได 
ทันที 
   สําหรับกรณีกฎหมายกําหนดใหมีการอุทธรณไวกอนยื่นฟองคดี  
ก็จะตองอุทธรณภายในกําหนดเวลาดวย  หากไมไดอุทธรณภายในกําหนดระยะเวลาถึงแม 
ผูพิจารณาอุทธรณจะไมไดกลาวถึง  หากภายหลังมีการนําคดีสูศาล  ศาลอาจยกขอที่ไมไดอุทธรณ
ภายในระยะเวลากําหนดขึ้นเปนเหตุยกฟองได  เนื่องจากศาลฎีกาเห็นวา เปนการอุทธรณที่ไมชอบดวย
กฎหมาย  เมื่ออุทธรณไมชอบดวยกฎหมายจึงไมมีสิทธินําคดีขึ้นสูศาล66   
   4) เมื่อทราบผลการพิจารณาอุทธรณจากฝายปกครองแลวจะตอง 
ยื่นฟองภายในกําหนดที่กฎหมายกําหนดไว  มิฉะนั้นจะทําใหคดีขาดอายุความ67  แตบางกรณีที่ฝายปกครอง
ไมไดพิจารณาอุทธรณจนเวลาลวงเลยที่กฎหมายกําหนดก็มีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลได  เพราะถือวา
ฝายปกครองนิ่งเฉยเทากับมีคําส่ังยืนตามคําส่ังของตนเอง68  
  3.1.2.2 ลักษณะของคดีปกครองที่ยื่นตอศาลยุติธรรม 
   การฟองคดีปกครองตอศาลยุติธรรมมีขอบเขตจํากัดเฉพาะการโตแยง
สิทธิหรือหนาที่ของเอกชน  การฟองคดีจึงมีลักษณะมุงคุมครองสิทธิของบุคคลที่จะถูกละเมิด
มากกวาเปนการควบคุมการกระทําของฝายปกครองใหอยูภายใตบังคับของกฎหมาย  และคดีสวน
ใหญที่ยื่นฟองตอศาลจะเปนกรณีเอกชนเปนโจทกยื่นฟองฝายปกครอง  ซ่ึงคดีปกครองที่ยื่นฟองตอ 
ศาลยุติธรรมมีดังนี้ 
   1) คดีพิพาทเกี่ยวกับกฎ 
    การยื่นฟองคดีปกครองตอศาลยุติธรรมไมสามารถยืน่ฟองไดทกุกรณ ี 
กลาวคือ  คดีที่จะยื่นฟองตอศาลยุติธรรมไดจะตองมีการโตแยงสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  หากไมมีการโตแยงสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลแลว   
ไมสามารถยื่นฟองได  และในการยื่นฟองนั้นราษฎรไมสามารถยื่นฟองขอใหเพิกถอนกฎได  

                                     
65 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1444/2519 (ประชุมใหญ), 2488/2519,60/2520,649/2520 
66 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1326/2530,557/2508 
67 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 810/2505,1314/2522 
68 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 731/2480,1550/2482 
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ถึงแมวาฝายปกครองจะออกกฎไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม  สาเหตุที่ไมสามารถยื่นฟองขอใหเพิกถอนกฎ
ไดเพราะฝายปกครองยังไมไดนํากฎมาออกคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดตอราษฎร  ราษฎรจึงยังไมไดรับ
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากกฎ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  การที่ฝายปกครองออกกฎยังไมได
โตแยงสิทธิหรือหนาที่ของราษฎร69 
    แตอยางไรก็ตามถึงแมวาราษฎรจะยื่นฟองเพิกถอนกฎไมได
โดยตรง  แตศาลยุติธรรมสามารถเขาไปตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของกฎโดยทางออม  
กลาวคือ  กอนที่ศาลจะพิพากษาวาคําสั่งของฝายปกครองชอบดวยกฎหมายหรือไม  แตเนื่องจาก
ฝายปกครองไดนํากฎมาใชในการออกคําสั่ง  กอนที่ศาลจะตรวจสอบคําสั่งของฝายปกครองวาชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม  ศาลยุติธรรมไดวางกรอบในการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของกฎอยู 
2 ประการคือ  ประการแรก  กฎนั้นตราโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายแมบท  และอยูในขอบเขต
อํานาจที่กฎหมายแมบทใหไวหรือไม และขัดกับกฎหมายอื่นที่มีสภาพบังคับสูงกวาหรือไม  
ประการที่สอง  กระบวนการตรากฎหมายเปนไปตามกฎหมายแมบทกําหนดไวหรือไม  มีประกาศ
ใหประชาชนทราบตามกฎหมายแมบทกําหนดไวหรือไม  หากศาลเห็นวากฎไมชอบดวยกฎหมาย  
ศาลจะพิจารณาวาไมใหนํากฎนั้นมาใชบังคับแกคูความเทานั้น  ศาลไมมีอํานาจเพิกถอนกฎ  แตศาลมี
อํานาจเพิกถอนคําส่ังของฝายปกครองที่อางกฎนั้นได70 หรือศาลจะพิพากษาวาจําเลยผูฝาฝนกฎที่ไม
ชอบดวยกฎหมายไมมีความรับผิดทางอาญา71 และการที่ศาลไมมีอํานาจเพิกถอน จึงทําใหผลของคดี 
มีผลผูกพันเฉพาะคูความในคดีตามมาตรา 145 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   
หากราษฎรผูใดไดรับความเดือดรอนจากการที่ฝายปกครองนํากฎมาใชในการออกคําส่ังอีก 
ราษฎรจะตองยื่นฟองคดีตอศาลอีกครั้งหนึ่ง72  
   2) คดีที่ฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 
    คดีปกครองที่ยื่นฟองตอศาลยุติธรรมสวนใหญจะเปนการยื่นฟอง
ขอใหเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง  เชนการฟองขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยและขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งลงโทษปลดโจทกออกจากราชการ73 หากศาลมีคําพิพากษา
ใหเพิกถอนคําส่ังทางปกครองแลว  มีผลทําใหผูไดรับคําส่ังทางปกครองไมตองปฏิบัติตามคําส่ังนั้น 
 

                                     
69 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1357/2496 
70 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 508/2527,720/2505,1832/2527 
71 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 496-497/2489,67/2490,56/2491,315/2495 
72 ฤทัย หงสสิริ. เลมเดิม. หนา 320. 
 

73 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1745/2540 
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   3) คดีที่ฟองใหฝายปกครองชําระเงิน 
    การฟองคดีปกครองเกี่ยวกับการขอใหฝายปกครองชําระเงินจะมี
ลักษณะเปนการฟองคดีละเมิดซ่ึงในการฟองคดีละเมิดก็เพื่อเรียกใหฝายปกครองชดใชคาสินไหม
ทดแทนอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของฝายปกครองแตทําใหเกิดความเสียหายตอเอกชน 
    นอกจากนี้คดีที่ฟองขอใหฝายปกครองชําระเงินอันเกิดจากการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยอีกดวย แตกอนที่จะมีการฟองคดีเพื่อใหฝายปกครองชดเชยคาเวนคืน 
จะตองมีการอุทธรณเกี่ยวกับคาชดเชย  หากยังไมไดมีการเวนคืน  ยังไมมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาล 
   4) คดีที่ฟองใหฝายปกครองกระทําการหรืองดเวนกระทําการ 
    การยื่นฟองขอใหฝายปกครองกระทําการหรืองดเวนกระทําการก็
เนื่องจากเอกชนเห็นวาฝายปกครองไดกระทําการหรืองดเวนกระทําการอยางหนึ่งอยางใดไมชอบ
ดวยกฎหมายแลวมีผลกระทบตอเอกชน  เชน  การฟองขอใหกรมทะเบียนการคารับจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทตามที่โจทกมีสิทธิ74 การฟองขอใหฝายปกครองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่กอใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญแกโจทก75 
   5) คดีที่ฝายปกครองขอใหศาลสั่งใหเอกชนกระทําการ 
    ผูที่ยื่นฟองตอศาลสวนใหญมักจะเปนประชาชน แตก็มีบางสวนที่
ฝายปกครองยื่นฟองตอศาลขอใหเอกชนกระทําการ  เชน การรองขอใหดําเนินการตามมติของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ.2518 ที่บัญญัติวา  
บรรดาทรัพยสินที่คณะกรรมการมีมติวาเปนทรัพยสินที่รํ่ารวยผิดปกติหรือเพิ่มขึ้นผิดปกติตาม
มาตรา 21 ทวิ ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลโดยไมชักชา เพื่อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินนั้นตก
เปนของแผนดิน (ปจจุบันพระราชบัญญัติถูกยกเลิกไปแลวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542) หรือกรณีฝายปกครองยื่นฟองตอศาลขอใหเอกชน
ร้ือถอนอาคาร แมฝายปกครองจะมีอํานาจรื้อถอนอาคารที่สรางผิดแบบไดเองก็ตาม76  
  3.1.2.3 อํานาจศาลในการพิจารณาคดี 
   การพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการกระทําทางปกครอง 
จะตองมีการโตแยงสิทธิเกิดขึ้นกอน  หากคดีใดยังไมมีการโตแยงสิทธิ  ศาลไมมีอํานาจพิจารณาคดีได 

                                     
74 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2383/2536 
75 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 931/2523 
76 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรา 42.  
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และในการพิจารณาคดีศาลจะใชระบบกลาวหา  กลาวคือ  ศาลจะเปนคนกลางคอยกํากับการ
ดําเนินคดีของคูความ  จึงเปนภาระหนาที่ของคูความที่จะเสนอขอเท็จจริงตอศาล 
  3.1.2.4 ขอบกพรองในการพิจารณาคดี 
   การที่เอกชนไดยื่นตอศาลเกี่ยวกับการกระทําทางปกครองที่ทําให 
เอกชนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายถือเปนกระบวนการควบคุมความชอบดวยกฎหมายของ
การกระทําทางปกครองโดยศาลยุติธรรม แตการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการกระทําทางปกครอง  
(คดีปกครอง) โดยศาลยุติธรรมพบวามีขอบกพรองในการพิจารณาคดีดังนี้77 
   1) การที่ เอกชนรองขอใหศาลยุติธรรมพิพากษาวาการกระทํา 
ทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายตามกระบวนการตางๆเปนไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
ซ่ึงเปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อใชในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เอกชนกับเอกชนเปนคูความ  โดย
กฎหมายดังกลาวมีความสลับซับซอนยุงยากมาก  จําเปนที่เอกชนจะตองมีทนายความชวยวาตาง 
แกตางใหเสมอ  เปนเหตุใหผูยากไรไมอยูในวิสัยที่จะแบกรับคาใชจาย  โดยในทางปฏิบัติผูที่จะ 
รองขอใหศาลพิจารณาพิพากษาวาการกระทําทางปกครองไมชอบดวยกฎหมายเฉพาะแตคนที่มี
ฐานะร่ํารวย  ซ่ึงคนเหลานั้นเปนคนสวนนอยของประเทศ 
   นอกจากนี้หากพิจารณาถึงการแสวงหาขอเท็จจริงจะเห็นไดวาจะ
เนนหนักไปในทางระบบกลาวหา (Accusatorial System) ซ่ึงระบบนี้จะผลักภาระการพิสูจนใหตกอยู 
แกคูความฝายที่กลาวอางขอเท็จจริงจึงทําใหเปนอุปสรรคแกเอกชน  เพราะเอกชนยื่นฟองตอศาลวา
การกระทําทางปกครองของฝายปกครองไมชอบดวยกฎหมาย แตเอกชนตองอางพยานเอกสาร   
ซ่ึงฝายปกครองเปนผูครอบครองพยานเอกสารหลักฐานในการพิสูจนตามคําฟอง 
   2) กรณีเอกชนเห็นวาการที่ฝายปกครองออกกฏไมชอบดวยกฎหมาย
เพราะขัดตอรัฐธรรมนูญหรือขัดตอพระราชบัญญัติซ่ึงเปนกฎหมายแมบท แตเอกชนไมมีอํานาจที่จะ
ฟองเพิกถอนกฎไดโดยตรง  โดยเอกชนจะตองรอใหตนเองถูกฟองเปนจําเลยในขอหาฝาฝน “กฎ” 
นั้นเสียกอน  จึงคอยตอสูในคําใหการวา “กฎ” นั้นไมชอบดวยกฎหมาย  การที่ตนฝาฝนกฎ 
จึงไมเปนความผิดทางอาญา  ดังนั้นจึงอาจมีกฎที่ออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย  แตคงยังมีผลใชบังคับอยู 
   3) กรณีมีการตอสูในคําใหการวา “กฎ” ไมชอบดวยกฎหมาย  หาก
ศาลเห็นวา “กฎ” ไมชอบดวยกฎหมายตามคําใหการของเอกชนจริง  ศาลไมมีอํานาจเพิกถอน “กฎ”  
คงมีอํานาจเพียงไมนํา “กฎ” นั้นมาใชบังคับแกคดีที่กําลังพิจารณาอยูเทานั้น  จึงทําใหกฎนั้นยังคงมี
ผลใชบังคับและฝายปกครองอาจใชกฎนั้นบังคับแกเอกชนคนอื่นตอไปอีกได  ซ่ึงเอกชนก็จะตอง

                                     
77 วรพจน วิศรุตพิชญ ก  เลมเดิม. หนา 71-74. 
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กลาวอางในคําใหการวา “กฎ” ไมชอบดวยกฎหมาย  และในการพิจารณาคดีของศาลในคดีหลักนั้นศาล
อาจจะไมเห็นดวยและพิพากษา “กฎ” นั้นชอบดวยกฎหมายก็ได  ซ่ึงจะทําใหเอกชนถูกปฏิบัติ
ตางกัน  ทั้งๆที่ถูกฝายปกครองใชกฎอันเดียวกันมาใชบังคับ 
   4) คดีสวนใหญของศาลยุติธรรมเปนคดีที่ เกี่ยวกับคดีแพงหรือ
คดีอาญา  ผูพิพากษาจึงไดรับการอบรมศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีแพง หรือคดีอาญา  
ทําใหคดีสวนใหญขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน  รวมทั้งขาดประสบการณ
เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ  จึงอาจทําใหการตีความกฎหมายมุงแตความจําเปนของฝายปกครองจน
สิทธิเสรีภาพและประโยชนอันชอบธรรมของเอกชนไมไดรับความคุมครองอยางเพียงพอหรือหาก
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพและประโยชนอันชอบธรรมของเอกชนอาจเปนอุปสรรคตอการจัดทําบริการ
สาธารณะได 
 
3.2  ระยะเวลาหลังจากการจัดตั้งศาลปกครองแลว 
 ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองในประเทศไทยมิไดเพิ่งเกิดขึ้นในชวงไมกี่ปนี้  
หากแตไดเกิดขึ้นและดําเนินการตอเนื่องมาเปนเวลานานสามารถนับยอนกลับไปถึงรัฐสมัยสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเนื่องจากไดทราบพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ 
เคานซิลออฟสเตด คือ ที่ปรึกษาราชการแผนดิน เพื่อจัดตั้งที่ปรึกษาราชการแผนดินและในการราง
กฎหมายกับเปนผูพิจารณาเรื่องที่ราษฎรไดรับความเดือดรอน  สถาบัน “ที่ปรึกษาราชการแผนดิน” 
นี่เปนรูปแบบของ องคกรศาลปกครองที่ใชกันอยูในบางประเทศและถือเปนตนแบบในการพัฒนา 
องคกรศาลปกครองของไทยในเวลาตอมา อยางไรก็ดีคณะที่ปรึกษาดังกลาวไดทําหนาที่ใหคําปรึกษา
และรางกฎหมายเปนหลัก โดยทําหนาที่พิจารณาขอเรียกรองของราษฎรเกี่ยวกับงานราชการ 
แผนดินเปนสวนนอย  คณะที่ปรึกษาราชการแผนดินไดสรางผลงานสําคัญๆ เอาไวหลายเรื่อง เชน 
เร่ืองการเลิกทาส เปนตน 
 ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ไดมีการตรากฎหมายอีกฉบับหนึ่ง  
จัดตั้ง “คณะกรรมการกฤษฎีกา” ขึ้นโดยใหมีหนาที่หลัก 2 ดาน เชนกัน คือ  การใหคําปรึกษาและ 
รางกฎหมายกับการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองแตหนาที่ในประการหลังนี้ก็ไมไดมีการดําเนินการ
เพราะตองรอใหมีกฎหมายเฉพาะมากําหนดรายละเอียดเสียกอน 
 จวบจนกระทั่งป พ.ศ.2522 จึงไดมีการปรับปรุงคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่ง  
โดยการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522 เพื่อใหหนาที่ทั้งสองดานของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาดําเนินไปไดอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการพิจารณาวินิจฉัย 
ขอพิพาททางปกครองหรือเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนจากการปฏิบัติหนาที่ของทาง
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ราชการ โดยไดใชระบบ “รองทุกข” ที่ใหประชาชนมีสิทธิเสนอเรื่องความเดือดรอนของตนให 
“คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข” เปนผูวินิจฉัย จากนั้นไดเสนอคําวินิจฉัยใหนายกรัฐมนตรี
พิจารณาดําเนินการตอไป อันเปนการเตรียมการเพื่อนําไปสูการเปนศาลปกครองที่สมบูรณในเวลา
ตอมา 
 จากวิวัฒนาการตั้งแตอดีตมาจนถึงการใชระบบ “รองทุกข” นั้น จนเห็นเจตนารมณที่ชัดเจน 
ในการจัดตั้งหรือพัฒนาระบบวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาททางปกครองวาตองการใหเปนอีกระบบหนึ่ง 
แยกตางหากจากระบบของศาลยุติธรรม ซ่ึงเปนศาลหลักในคดีทั่วๆไป รัฐบาลทุกสมัยในระยะหลัง
และผูเกี่ยวของก็ไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศาลปกครองตามแนวทางนี้  เพราะเขาใจถึงสภาพของ 
คดีปกครองและการดําเนินคดีปกครองซึ่งมีลักษณะพิเศษดังกลาวมา  ทั้งนี้ โดยการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 ของรัฐสภาดวยการใหมีศาลปกครองเปนศาล
อีกระบบหนึ่งแยกตางหากจากศาลยุติธรรมและโดยการจัดทํารางกฎหมายเพื่อปรับงานในสวนรองทุกข
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาใหเปนศาลปกครองเต็มรูปแบบ 
 ดังนั้น รัฐบาลในขณะนั้นซึ่งมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เปนนายกรัฐมนตรีจึงไดเสนอราง 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และรางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอ 
สภาผูแทนราษฎร ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2540 โดยมีหลักการใหยกเลิกงานวินิจฉัยรองทุกขของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาและใหโอนเรื่องรองทุกขไปเปนคดีปกครองทั้งใหมีการจัดตั้งหนวยธุรการ
ของศาลปกครองขึ้นใหมในรูปแบบของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญแทนที่จะใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่ดังกลาว ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ซ่ึงเกิดขึ้นจากแรงผลักดันในการปฏิรูปการเมืองของประชาชน  ก็ไดยืนยันหลักการใหมีการ 
จัดตั้งศาลปกครองขึ้นเปนศาลอีกระบบหนึ่งตางหากจากระบบศาลยุติธรรมเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2534 แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  2538 และตอมาไดมีการตรา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองขึ้น โดยมีหลักการในทํานองเดียวกันกับรางพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ที่เสนอตอสภาผูแทนราษฎรใน พ.ศ.2540  
 3.2.1 ความหมายของคดีปกครอง 
  Lèon MOUREAU  มีความเห็นวาคดีปกครองเกิดขึ้นจากสถานการณที่มีความ
ขัดแยงหรือโตเถียงกันอันเกิดขึ้นจากกิจกรรมของฝายปกครอง78 ซ่ึง MOUREAU มีความพอใจ

                                     
78 Lèon MOUREAU, (1963). Notion et spécificité du contentieux administratif, Mèlanges lean 

DABIN, Tome. I, Paris, Sirey. p.180. อางถึงใน ประสาท  พงษสุวรรณ. การฟองคดีปกครองและการตรวจ 
คําฟอง : เง่ือนไขในการฟองคดีปกครอง. เอกสารประกอบการฝกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับตน  
รุนท่ี 8.หนา 2. 
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นิยามนั้นมากกวานิยามที่เห็นวาคดีปกครองคือขอพิพาทหรือขอโตเถียงกัน โดยมีคูกรณีฝายหนึ่ง
เปนฝายปกครองเพราะความหมายแรกนั้นผูกนิยามคดีปกครองไวกับกิจกรรมของฝายปกครอง 
(Activitiè administrative) ซ่ึงหากไมมีกิจกรรมนี้ยอมไมอาจเกิดคดีปกครองขึ้นได  แตความหมายที่ 
MOUREAU ใหไวนักกฎหมายฝรั่งเศสยังถือเปนความหมายที่กวางเกินไป เพราะโดยปกติกฎหมายวาดวย 
“คดีปกครอง” จะเกี่ยวของกับคดีในศาล  การฟองคดีตอศาล  และมักจะมองวาเปนเรื่องของ 
ศาลปกครอง79 
  ความหมายดังกลาวมีนักกฎหมายฝรั่งเศสอีก 3 ทานเห็นพองดวยโดย  
J-M.AUBY และ R.DRAGO กลาววา “ตามแนวจารีตประเพณีและความเห็นของนักกฎหมายแลว  
คดีปกครองจะเปนการศึกษาเกี่ยวกับศาลซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและการยื่นฟองคดีปกครอง  
กฎหมายวาดวยคดีปกครองในฐานะเปนกฎหมายสาขาหนึ่ง อาจนิยามไดวาเปนกฎเกณฑทั้งหมด
เกี่ยวกับการแกไขปญหาขอพิพาททางปกครองโดยวิธีการทางศาล80 
  Ch. DEBBASCH ไดใหความหมายของกฎหมายวาดวยคดีปกครองในทํานอง
เดียวกันวา “คดีปกครองเปนที่รวมของกฎหมายและกฎเกณฑเกี่ยวกับการหาขอยุติของศาลเกี่ยวกับ 
ขอพิพาทที่เกิดจากกิจกรรมของฝายปกครองและไดมีการนําขอพิพาทนี้เสนอตอศาลปกครอง”81 
  เมื่อพิจารณาความหมายของคําวา “คดีปกครอง” ขางตนแลว อาจสรุปวา 
“คดีปกครอง” หมายถึง บรรดาขอพิพาทระหวางประชาชนกับรัฐ  (ฝายปกครองหรือองคกรอื่นที่
ไดรับอํานาจมหาชนในการดําเนินการทางปกครองหรือจัดทําบริการสาธารณะตามที่กฎหมายกําหนด) 
หรือองคกรมหาชนอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคแหงขอพิพาทเปนคําสั่งทางปกครอง  อันไดแก คําสั่ง 
ทางปกครอง สัญญาทางปกครอง ปฏิบัติการทางปกครอง และกฎหมายลําดับรอง82 
 
 

                                     
79 Bernard PACTEAU, (1999). Contentieux administratif,5e é d, Paris,P.U.F. p.16. อางถึงใน 

ประสาท  พงษสุวรรณ.  แหลงเดิม.  หนาเดิม. 
80 J.M.AUBY et R.DRAGO,  (1984). Traité de  contentieux administratif, Tome I, 2e éd,Paris,L.G.D.J., 

p.10. อางถึงใน ประสาท  พงษสุวรรณ. แหลงเดิม. หนาเดิม. 
81 Charles DEBBASCH, (1990). Contentieux administratif 5e é d, Paris, Polloz, p. 1. อางถึงใน 

ประสาท  พงษสุวรรณ. แหลงเดิม. หนา 3. 
82 กมลชัย รัตนสกาววงศ ข  (2546). การบังคับคดีปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542. หนา 46. (รายงานวิจัย) 
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 3.2.2 ลักษณะทั่วไปของคดีปกครอง83 
  3.2.2.1 เปนวิธีพิจารณาในระบบไตสวน (inquistoire) วิธีพิจารณาคดีใน 
ศาลปกครองใชระบบไตสวน โดยระบบไตสวนนี้ ตุลาการศาลปกครองจะมีบทบาทที่สําคัญในการ
ดําเนินคดีตั้งแตเร่ิมคดี กําหนดประเด็นหรือกําหนดทิศทางการแสวงหาขอเท็จจริงไมวาจะเปนการ
กําหนดใหคูกรณีทําคําใหการ ทําคําคัดคานคําใหการหรือคําใหการเพิ่มเติม แสวงหาพยานหลักฐาน
ที่คิดวาจะเปนประโยชนตอคดี84 รวมทั้งใชอํานาจตามมาตรา 6185 เรียกพยานมาไตสวนหรือให
หนวยงานทางปกครองสงเอกสารหลักฐานหรือการตัดสินใจวาขอเท็จจริงเพียงพอในการที่จะ
พิพากษาหรือคําส่ังหรือไม86  
   สวนระบบกลาวหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
ผูพิพากษาทําหนาที่เปนเพียงคนกลางคอยกํากับการดําเนินคดีและการนําสืบพยานของคูความ การ
แพชนะคดีนอกจากขึ้นอยูกับรูปคดีและพยานหลักฐานแลว ยังขึ้นอยูกับความสามารถของ
ทนายความและกําลังทรัพยของคูความ ทําใหประชาชนที่ยากไรไมมีทุนทรัพยอยูในฐานะ
เสียเปรียบเพราะไมมีทุนทรัพยในการจางทนายความ 
 

                                     
83 ประสาท  พงษสุวรรณ. เลมเดิม.หนา 6-7. 
84 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, 

ขอ 65. 
85 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542, มาตรา 61 วรรคหนึ่ง 

บัญญัติวาใหตุลาการศาลปกครองคนหนึ่งคนใดซึ่งไดรับมอบหมายจากองคคณะมีอํานาจดังตอไปนี้ (1) มีคําสั่ง
เรียกใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของช้ีแจงขอเท็จจริง หรือใหความเห็นเปนหนังสือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ (2) มีคําสั่งเรียกใหหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐสงวัตถุเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ หรือใหความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดหรือสงผูแทนหรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานทางปกครองนั้นมาชี้แจงหรือใหถอยคําประกอบการ
พิจารณา (3) มีคําสั่งเรียกใหคูกรณีมาใหถอยคําหรือนําพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา (4) มีคําสั่งเรียกให
บุคคลที่เกี่ยวของกับคดีมาใหถอยคํา หรือใหสงพยานพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา (5) ไตสวนหรือมี
คําสั่งในเรื่องใดที่มิใชการวินิจฉัยช้ีขาดคดี ทั้งนี้ตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุด และวรรคสองบัญญัติวาในกรณีจําเปนตุลาการศาลปกครองหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
ตุลาการศาลปกครองมีอํานาจไปตรวจสภาพสถานที่ บุคคล หรือสิ่งอื่นใดเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 

86 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542, 
ขอ 61. 
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  3.2.2.2 เปนวิธีพิจารณาที่ใชเอกสารเปนหลัก (procedu re ecrite) ในการพิจารณา 
คดีปกครอง  ตุลาการศาลปกครองจะแสวงหาขอเท็จจริงจากเอกสารที่คูกรณีไดยื่นตอศาล ไดแก   
คําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ คําใหการเพิ่มเติม รวมทั้งพยานเอกสารที่หนวยงาน 
ทางปกครองหรือพยานยื่นตอศาล  ตลอดจนรายงานความเห็นของพยานผูเชี่ยวชาญ 
   สําหรับการพิจารณาคดีปกครองโดยปกติแลวจะไมมีการสืบพยานบุคคล 
เพราะสวนใหญจะใชวิธีไตสวนขอเท็จจริงจากพยานหรือคูกรณี 
  3.2.2.3 เปนวิธีพิจารณามีลักษณะโตแยงกันและแสดงพยานหลักฐานไดเต็มที่ 
(Procedure contradictorire) การพิจารณาคดีไมวาจะเปนของศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม ศาลจะตอง
ใหคูกรณีมีโอกาสชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบขออางของตนไดอยางเต็มที่  เวนแตมี
กฎหมายคุมครองไมตองเปดเผยหรือศาลเห็นวาไมควรเปดเผยเพื่อไมใหการดําเนินการของรัฐ
เสียหาย แตศาลจะนํามาใชรับฟงในการพิจารณาพิพากษาคดีไมได87  ตลอดจนการแสวงหา
ขอเท็จจริงจากการไตสวนจะตองเปดโอกาสใหคูกรณีมีโอกาสคัดคานหรือช้ีแจงขอเท็จจริงได   
เวนแตขอเท็จจริงนั้นไมกระทบตอการพิจารณาคดีหรือคูกรณีไดทราบขอเท็จจริงมากอนแลว  
ศาลจะไมแจงกําหนดการไตสวนใหคูกรณีทราบก็ได88 
 3.2.3 ขั้นตอนการดําเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นตน 
  กอนที่ศาลจะมีคําพิพากษาศาลจะตองแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานให
ไดครบถวนถูกตอง เพราะในความสัมพันธระหวางทางราชการกับเอกชนนั้นทั้งสองฝายจะอยูในฐานะ
ที่ไมเทาเทียมกัน ทําใหตองใชวิธีพิจารณาระบบไตสวน  ควบคูกับหลักการใหสิทธิโตแยงหรือ
หลักการฟงความสองฝาย  ดวยเหตุนี้หากผูฟองคดีไมสามารถเสนอขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่
เกี่ยวของไดอยางเต็มที่  เชน สํานวนการสอบสวนและพยานหลักฐานตางๆ ที่อยูในความ
ครอบครองของทางราชการก็สามารถระบุเหตุขัดของได หรือเมื่อทางราชการมีคําชี้แจงหรือ 
ขอโตแยงอยางใดจะตองใหเอกชนซึ่งเปนคูกรณีไดโตแยงคําชี้แจงดังกลาว  ตลอดจนในวันนั่งพิจารณาคดี
คร้ังแรกก็ยังเปดโอกาสใหคูกรณีทั้งสองฝายนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงของฝายตน  
และอาจมาแถลงดวยวาจาตอหนาศาลไดอีกดวย 
  ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองยังใหมีการถวงดุลการใชอํานาจระหวางตุลาการ
ศาลปกครองดวยกัน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณถูกตองของขอเท็จจริง  ในการพิจารณาคดีปกครองจะมี 

                                     
87 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 55 วรรคสอง 
88 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, 

ขอ 51 วรรคสาม. 
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“ตุลาการเจาของสํานวน” เปนผูมีบทบาทอยางสําคัญในการแสวงหาและรวบรวมขอเท็จจริง แต
จะตองเสนอขอเท็จจริงนั้นตอตุลาการอื่นที่ประกอบเปนองคคณะและตอ “ตุลาการผูแถลงคดี”  
ซ่ึงมิใชตุลาการในองคคณะที่ตุลาการเจาของสํานวนสังกัดอยูนั้นไดพิจารณาดวย  การวินิจฉัยช้ีขาด
ตัดสินคดีของ “ตุลาการผูแถลงคดี” จะเสนอ “คําแถลงการณ” ซ่ึงรวมถึงความเห็นในทางชี้ขาด
ตัดสินตอองคคณะกอนที่องคคณะจะลงมติวินิจฉัย ซ่ึงแมวาคําตัดสินขององคคณะจะถือเปน 
คําพิพากษา แตการใหมีตุลาการผูแถลงคดีเสนอคําแถลงการณตอองคคณะจะชวยสงเสริมใหการใช
อํานาจตัดสินคดีขององคคณะมีความรอบคอบและถูกตองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะหากองคคณะ 
ไมเห็นดวยกับคําแถลงการณโดยหลักก็จะตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลที่หนักแนนและนาเชื่อถือ
มากกวา รวมทั้งจะมีการเปรียบเทียบขอวินิจฉัยและเหตุผลของตุลาการผูแถลงคดีและขององคคณะ
ไดงาย เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหมีการพิมพเผยแพรคําพิพากษาขององคคณะและคําแถลงการณ
ของตุลาการผูแถลงคดีควบคูกันเสมอ 
  วิธีพิจารณาคดีปกครองของศาลปกครองเปนไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ 
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ซ่ึงระเบียบดังกลาวเปนการ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 44 และ 66 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 เพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับฟอง การรองสอด การเรียกบุคคล หนวยงานทางปกครอง 
หรือเจาหนาที่ของรัฐเขามาเปนคูกรณีในคดี การดําเนินกระบวนพิจารณา การรับฟงพยานหลักฐาน  
และการพิพากษาคดีปกครอง รวมทั้งการกําหนดมาตรการหรือวิธีคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา
เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในกฎหมายจัดตั้ งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครองดังกลาว  
ซ่ึงขั้นตอนการดําเนินคดีปกครองมีดังนี้ 
  3.2.3.1 การเสนอคําฟอง 
   การควบคุมการใชอํานาจทางปกครองขององคกรฝายปกครอง ถึงแม 
ศาลปกครองจะมีอํานาจเขาไปตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาววาชอบดวยกฎหมายหรือไม  
ศาลปกครองไมมีอํานาจหยิบยกเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังไดดวยตนเอง  
หากแตจะตองรอใหมีผูเสียหายที่ไดรับผลกระทบจากการใชอํานาจทางปกครองขององคกร 
ฝายปกครองนําคดีไปยื่นฟองตอศาล  ศาลปกครองจึงจะมีอํานาจเขาไปตรวจสอบการใชอํานาจ 
ทางปกครองขององคกรฝายปกครองได ซ่ึงคดีปกครองที่อยูในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของ 
ศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง  พ .ศ .2542   
แบงออกเปน  6 ประเภท คือ 
   1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ
รัฐกระทําการโดยไมชอบดวยกฎหมายไมวาจะเปนการออกกฎ คําส่ัง หรือการกระทําอ่ืนใด  
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เนื่องจากกระทําโดยไมมีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจ หรือไมถูกตองตามกฎหมาย หรือโดย 
ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น 
หรือโดยไมสุจริต หรือมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม หรือมีลักษณะเปนการสราง
ขั้นตอนโดยไมจําเปน หรือสรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเปนการใชดุลพินิจ 
โดยไมชอบตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
   คําว าการกระทําทางปกครองคือ  ผลิตผลของการใช อํานาจรัฐ 
ตามกฎหมายของฝายปกครอง89 โดยกระทําการทางปกครองจําแนกได 2 ประเภท คือ นิติกรรมทาง 
ปกครอง และปฏิบัติการทางปกครอง โดยคําวานิติกรรมทางปกครองหมายถึงการอันองคกรของรัฐ
ฝายปกครอง องคกรอื่นของรัฐหรือองคกรเอกชนอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น
ที่มีคาบังคับเสมอกับพระราชบัญญัติทําลงแทนหนวยงานของรัฐฝายบริหารหนวยงานของรัฐอ่ืน 
และในนามของหนวยงานดังกลาว แตเพียงอยางเดียว  เพื่อแสดงเจตนาใหปรากฏตอบุคคลหนึง่หรือ
บุคคลคณะหนึ่งวาตนประสงคจะใหเกิดผลทางกฎหมายเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวาง 
หนวยงานของรัฐฝายบริหารหรือหนวยงานอื่นของรัฐกับบุคคลนั้นหรือบุคคลคณะนั้น โดยที่บุคคล
นั้นหรือบุคคลคณะนั้นไมจําตองใหความยินยอม90 และนิติกรรมทางปกครองสามารถจําแนกได  
2 ประเภท คือ กฎ และคําสั่งทางปกครอง สวนคําวาปฏิบัติการทางปกครองหมายถึง การอันองคกร
ของรัฐฝายปกครอง องคกรอื่นของรัฐ หรือองคกรเอกชนอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติหรือ
กฎหมายอื่นที่มีคาบังคับเสมอกับพระราชบัญญัติทําลงแทนหนวยงานของรัฐฝายบริหารหรือ 
หนวยงานอื่นของรัฐและในนามของหนวยงานดังกลาวโดยที่กระทํานั้นไมใชนิติกรรม 
ทางปกครอง91 แตอยางไรก็ตามสําหรับคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) สามารถแยกพิจารณา
ไดดังนี้ 
    (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ 
ของรัฐออกกฎโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงคําวา กฎ ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองฯ ไดใหความหมายของ “กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง  ขอบังคับทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป  
โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ เชน การตราพระราชกฤษฎีกา

                                     
89 วรพจน วิศรุตพิชญ ข  เลมเดิม. หนา 132 
90 แหลงเดิม.หนา 147. 
91 แหลงเดิม. หนา 153. 
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กําหนดเขตอุทยานแหงชาติทับที่ดินของราษฎรและหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ
สิทธิการเบิกจายคาเชาบานที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาเชาบาน พ.ศ.252792   
    (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐออกคําสั่งทางปกครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงคําวาคําสั่งทางปกครอง ตามมาตรา 5 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ไดใหความหมายของ “คําสั่งทาง
ปกครอง” ดังนี้  (1)  การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาที่ของบุคคลไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ 
และ (2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง93 จากบทนิยามดังกลาว คําสั่งทางปกครองแยกไดเปน 2 
ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง คําส่ังทางปกครองโดยเนื้อหา กลาวคือ เปนการใชอํานาจตามกฎหมาย
ของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน 
สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวร
หรือช่ัวคราว เชน คําสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ  การเพิกถอนหรือพักใช
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือวิชาชีพอ่ืน และประเภทที่สอง คําส่ังทางปกครองโดยผล
ของกฎหมาย ไดแก คําส่ังตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เชน คําสั่งยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากมีผูเสนอราคา
ใหแกราชการเพียงรายเดียว 

                                     
92 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 118/2544 
93 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ.2539 
  ฯลฯ   ฯลฯ 
 1. ใหการดําเนินการของเจาหนาที่ดังตอไปนี้เปนคําสั่งทางปกครอง 
  (1)  การสั่งรับหรือไมรับคําเสนอขาย รับจาง แลกเปลี่ยน ใหเชา ซื้อ เชา หรือใหสิทธิ

ประโยชน 
  (2)  การอนุมัติสั่งซื้อ จาง แลกเปลี่ยน เชา ขาย ใหเชา หรือใชสิทธิประโยชน 
  (3)  การสั่งยกเลิกกระบวนพิจารณาคําเสนอหรือการดําเนินการอื่นใด ในลักษณะเดีวกัน 
  (4)  การสั่งใหเปนผูทิ้งงาน 
 2. การใหหรือไมใหทุนการศึกษา 
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    สวนกรณีที่ไมเปนคําสั่งทางปกครองหมายถึง การเตรียมการ  
การพิจารณา  การใหความเห็นหรือการแนะนําที่ ไมมีผลกระทบตอสิทธิ  ตามมาตรา  5  
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เชน การตั้งกรรมการสอบสวนเปนอํานาจ
ของผูบังคับบัญชาในการออกคําส่ังเพื่อใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงประกอบวินิจฉัยส่ังการเทานั้น 
มิใชคําสั่งทางปกครอง94 และคําสั่งตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการบุกรุกอุทยาน
แหงชาติ เปนเพียงคําส่ังภายในหนวยงานไมมีผลเปนการกอนิติสัมพันธขึ้น จึงไมใชการใชอํานาจ
ทางปกครองหรือดําเนินกิจการทางปกครอง95 
    (3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐกระทําการอื่นใดไมชอบดวยกฎหมาย เชน กรณีโตแยงการกําหนดจุดกอสรางสะพานลอย
โดยไมชอบดวยกฎหมาย96 
    (4) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐออกคําสั่งอื่น (ไมใชคําสั่งทางปกครอง)โดยไมชอบดวยกฎหมาย  เชน คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง97 
   2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ
รัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) 
    คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของ
รัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แยกพิจารณาไดดังนี้ 
    (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดให
ตองปฏิบัติ 
     การละเลยตอหนาที่ หมายความวา มีกฎหมายกําหนดให
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่ตองปฏิบัติ แตหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐเพิกเฉยไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เชน การที่ผูฟองคดีไมยินยอมใหเจาหนาที่กรมการ
ขนสงทางปกครองทําการเปรียบเทียบปรับ เจาหนาที่กรมการขนสงทางบกจึงไดยึดใบอนุญาตขับขี่

                                     
94 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 349/2545 
95 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 386/2545 
96 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 104/2545 และที่ 144/2545 
97 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 636/2549 
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แตไมดําเนินการสงเรื่องไปใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป เปนการละเลยตอหนาที่ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ98 
    (2) คดีพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
     การปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร หมายความวา กฎหมาย
กําหนดหนาที่ใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติและไดปฏิบัติหนาที่นั้น
แลว  แตใชระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่นั้นนานกวาปกติวิสัยที่จะพึงใชกัน เชน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมิไดวินิจฉัยอุทธรณเงินคาทดแทนที่ดินและแจงผลการพิจารณาภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด99 และผูฟองคดียื่นคําขอออกโฉนดที่ดินเปนระยะเวลากวา 1 ป เจาพนักงานที่ดิน 
ไมออกโฉนดที่ดินใหทั้งๆที่ไดการตรวจสอบแลววาที่ดินไมไดอยูในที่สาธารณะ100 
   3) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความรับผิดอยางอื่นของ
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐ อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ 
คําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังอื่น หรือจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 
    การกระทําละเมิด คือ การกระทําใดๆ ตอบุคคลอื่น โดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอ เปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพยสิน
หรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 420 อยางไรก็ตาม คดี
ละเมิดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในอํานาจของศาลปกครองจะตองเขา
เงื่อนไข 2 ประการ คือ (1) เปนคดีหรือขอพิพาทเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหนาที่ในทางปกครองของ
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ และ (2) เปนคดีหรือขอพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติหนาที่อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น 
หรือการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินควร 
โดยแยกพิจารณาดังนี้ 
    (1) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย กฎ คําส่ังทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืนฯ 
     (ก) คดีละเมิดอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย   เชน  
การที่ สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท  ทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางและพืชผลทางการเกษตร 

                                     
98 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 113/2544  (ประชุมใหญ) 
99 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 105/2545,ที่ 343/2545 และที่ 444/2545 
100 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 154/2545 และที่ 156/2545 
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เพื่อดําเนินการขุดลอกคลองตามอํานาจหนาที่ของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทตามที่กฎหมายบัญญัติ
ไวแลวกอใหเกิดความเสียหาย เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครอง 
อันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมาย101 และการที่องคการบริหารสวนตําบลไดวาจางให
บริษัทเอกชนดําเนินการถมดินบริเวณหนองน้ําสาธารณะ ทําใหปดกั้นถนนและทางน้ําที่ใชสัญจร
จนเกิดน้ําทวมขัง ถือเปนขอพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจาก
การใชอํานาจตามกฎหมาย102  
      (ข) คดีละเมิดอันเกิดจากกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่ง 
อ่ืนใด เชน การที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลเปลี่ยนแปลงคําสั่งจากใหผูฟองคดีออกจากราชการ
เพราะมีมลทินมัวหมองในกรณีถูกสอบสวนเปนไลผูฟองคดีออกจากราชการซึ่งเปนคําสั่งที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมายจึงยื่นฟองคดีตอศาลปกครองใหรับผูฟองคดีเขารับราชการตามเดิม  กับชดใช 
คาเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกออกจากราชการ เปนคดีพิพาทตามนัยมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)  
และ (3) 103 
     (ค) คดีละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหตองปฏิบัติ  เชน  การที่เจาหนาที่ของรัฐในสังกัดเทศบาล ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการเก็บเงินของสถานธนานุบาลมีหนาที่ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
พนักงานบัญชีของสถานธนานุบาลใหปฏิบัติตามระเบียบ  แตไดละเวนการปฏิบัติหนาที่เปนเหตุให
สถานธนานุบาลไดรับความเสียหาย เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติตามนัยมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ104 
     (ง) คดีละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร เชน 
การที่สํานักงานเขต (ผูถูกฟองคดี) ส่ังใหเจาของอาคารรื้อถอนอาคารภายใน 31 วัน และมีการ
ดําเนินคดีอาญาโดยคดีถึงที่สุดจนถึงปจจุบันยังไมมีการรื้อถอนอาคารดังกลาว ถือไดวาเปนกรณี
กลาวหาผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ105 

                                     
101 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 618/2545 
102 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 187/2546 
103 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 111/2546 
104 คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 7/2545 
105 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 395/2547 
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    (2) คดีความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ 
     “ความรับผิดอยางอื่น” เปนความรับผิดที่กฎหมายบัญญัติให
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐตองรับผิด  ซ่ึงความรับผิดดังกลาวไมใชความรับผิด
ทางละเมิดหรือความรับผิดตามสัญญา เชน การฟองคดีเกี่ยวกับเงินคาทดแทนการเวนคืนที่ดิน เปน
คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐอันเกิดจาก
การใชอํานาจตามกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 106 และการที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทยปกเสาหรือเดินสายไฟฟาแรงสูง ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
รับผิดชอบใชเงินทดแทนกรณีใชที่ดินเอกชน เมื่อเอกชนเห็นวาจํานวนเงินคาทดแทนไมเปนธรรม 
จึงเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอยางอื่นของหนวยงานทางปกครองอันเกิดจากการใชอํานาจ
ตามกฎหมาย107 เชนเดียวกัน 
   4) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) 
    พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไดใหความหมายของสัญญา
ทางปกครองในมาตรา 3 วา “สัญญาทางปกครอง หมายความรวมถึง สัญญาที่คูสัญญาอยางนอย 
ฝายใดฝายหนึ่งเปนหนวยงานทางปกครองหรือเปนบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ  และมีลักษณะเปน
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิงสาธารณูปโภค หรือแสวงหา
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ” ทั้งนี้ ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดไดอธิบาย
หลักเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไววา “สัญญาใดจะเปนสัญญาทางปกครองตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไดนั้น ประการแรก คูสัญญาอยางนอยฝายหนึ่ง
ตองเปนหนวยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายใหกระทําการแทนรัฐ  ประการที่สอง 
สัญญานั้นจะมีลักษณะเปนสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ใหจัดทําบริการสาธารณะ หรือจัดใหมีส่ิง
สาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเปนสัญญาที่หนวยงานทาง 
ปกครอง หรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐตกลงใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเขาดําเนินการ หรือเขารวม
ดําเนินการบริการสาธารณะโดยตรงหรือเปนสัญญาที่มีขอกําหนดในสัญญาซ่ึงมีลักษณะพิเศษที่
แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ  ทั้งนี้ เพื่อใหการใชอํานาจทางปกครอง ซ่ึงก็คือการบริการสาธารณะ
บรรลุผล ดังนั้น หากสัญญาใดเปนสัญญาที่หนวยงานทางปกครอง หรือบุคคลซึ่งกระทําการแทนรัฐ
มุงผูกพันตนกับคูกรณีอีกฝายหนึ่งดวยใจสมัครบนพื้นฐานแหงความเสมอภาค และมีลักษณะเชนที่

                                     
106 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 202/2545 (ประชุมใหญ), ที่ 343/2545 และที่ 515/2545 
107 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 37/2545 

DPU



 57 

กลาวมาขางตน สัญญานั้นยอมเปนสัญญาทางแพง108” ดังนั้น สัญญาทางปกครองจึงแบงออกเปน 2 
ประเภทใหญ คือ 
     (1) สัญญาทางปกครองตามคํานิยามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองฯ ไดแกสัญญาสัมปทาน109 สัญญาที่ไดจัดทําบริการสาธารณะ110 สัญญาจัดใหมี
ส่ิงสาธารณูปโภค111 สัญญาแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ112 
     (2) สัญญาทางปกครองโดยสภาพหรือโดยเนื้อหา  นอกจาก
สัญญาทางปกครอง 4 ประเภทดังกลาวแลว ยังมีสัญญาทางปกครองโดยสภาพโดยเนื้อหาซึ่ง
กฎหมายมิไดบัญญัติใหเห็นถึงลักษณะของสัญญาประเภทนี้วาเปนเชนไร ทั้งนี้ไมวาจะเปนในเรื่อง
คูสัญญา  วัตถุแหงสัญญา ตลอดจนขอสัญญา เพราะกฎหมายประสงคจะใหศาลปกครองเปน
ผูพัฒนาหลักกฎหมายในเรื่องดังกลาว ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยไวดังนี้  สัญญาจาง
ปรับปรุงตอเติมอาคารของรัฐที่ใชสําหรับการใหบริการสาธารณะซึ่งเปนถาวรวัตถุอันเปน
องคประกอบและเครื่องมือสําคัญในการดําเนินการสาธารณะใหบรรลุผลเปน “สัญญาทางปกครอง” 
และขอตกลงดวยวาจาเกี่ยวกับการทํางานเพิ่มเติมจากสัญญาทางปกครองนอกเหนือจากสัญญา
ดังกลาวถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาทางปกครองโดยไมจําเปนตองทําเปนหนังสือ เนื่องจากมี
ลักษณะเปนสัญญาจางทําของตามมาตรา 547 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย113 
    5) คดีที่มีกฎหมายกําหนดใหฟองตอศาลปกครองเพื่อบังคับให
กระทําหรือละเวนกระทํา ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) 
     คดีที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนการกระทําอยางหนึ่งอยางใด ตาม
มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (5) นี้ คําวา “กฎหมาย” ใน (5) หมายถึง กฎหมายในระดับ “พระราชบัญญัติ” 
ไมรวมถึงกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับของฝายบริหาร ซ่ึงเปนกฎหมายลูกบทที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ของพระราชบัญญัติ เชน การที่เจาพนักงานทองถ่ินยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อใหมีคําสั่งจับกุมและ
กักขังบุคคล ซ่ึงมิไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (1) แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ิน ซ่ึงเปน

                                     
108 มติที่ประชุมใหญตุลการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 6/2544 วันที่ 10 ตุลาคม 2544  
109 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 622/2545 (ประชุมใหญ), ที่ 351/2548 และที่ 372/2548 
110 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 199/2545, และที่ 308/2547 
111 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 497/2545,ที่ 239/2546 
112 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 588/2548 
113 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 162/2546 (ประชุมใหญ) 
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เจาหนาที่ของรัฐฟองคดีตอศาลเพื่อบังคับใหบุคคลตองกระทําหรือละเวนกระทําอยางหนึ่งอยางใด 
อันมีลักษณะเปนคดีปกครอง อยูในอํานาจของศาลปกครอง114 
    6) คดี เกี่ ยวกับกรณีกฎหมายกํ าหนดใหอยู ใน เขตอํ านาจ 
ศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6) 
     คดีประเภทนี้เปนคดีที่มิใชคดีปกครองโดยแท แตกฎหมาย
กําหนดใหอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง เชน คดีฟองขอใหบังคับหรือเพิกถอนคํา
ช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 
    7) เรื่องที่ไมอยูในอํานาจการพิจารณาคดีของศาลปกครอง115  
มีดังนี้ 
     (1) การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
      การดําเนินการทางวินัยทหารตามพระราชบัญญัติวาดวย
วินัยทหาร พ.ศ.2476 ไดกําหนดทัณฑที่จะลงแกผูกระทําผิดตอวินัยทหารไว 5 ถาน ไดแก ภาคทัณฑ 
ทัณฑกรรม กักขัง และจําขัง หรือเปนการดําเนินการทางวินัยอ่ืน เชน  คําสั่งปลดออกจากนายทหาร
ประจําการเปนผลมาจากการดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหารฯ 
ความเดือดรอนเสียหายจากคําสั่งดังกลาวไมอยูในอํานาจศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาได116 
และคําสั่งใหพักราชการตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการสั่งใหขาราชการทหารพัก
ราชการโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง
ตามมาตรา 9 วรรคสอง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ117 
     (2) การดํ า เนินการของคณะกรรมการตุลาการ  (ก .ต )  
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ 
      การดําเนินการของ ก.ต.มีทั้งเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษา
คดีและการบริหารงานบุคคล  โดยในสวนของการบริหารบุคคล เชน การโยกยาย การลงโทษ 
ทางวินัยการเลื่อนตําแหนง ถือวาเปนการกระทําทางปกครอง  ควรอยูภายใตการตรวจสอบของ 
ศาลปกครอง 118 แตกฎหมายยกเวนเปนพิ เศษไมใหอยู ในอํ านาจของศาลปกครอง  เชน   
การดําเนินการทางวินัยขาราชการตุลาการตลอดจนมีคําสั่งลงโทษทางวินัย ซ่ึงไมอยูในอํานาจของ

                                     
114 คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 16/2545 
115 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 9 วรรคสอง 
116 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 342/2545 
117 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 527/2546 และที่ 223/2547 
118 สํานักงานศาลปกครอง. รางคูมือการปฏิบัติหนาที่ของตุลาการศาลปกครอง. หนา 34. 
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ศาลปกครอง119  และการที่สํานักงานศาลยุติธรรมมีคําสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
ถือเปนขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการเพื่อนําไปสูการพิจารณาของ ก.ต.ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม ไมอยูในอํานาจศาลปกครอง120 
    (3) คดีที่อยูในอํานาจของศาลชํานัญพิเศษ ไดแก 
     (ก) คดีที่อยูในอํานาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 
     (ข) คดีที่อยูในอํานาจของศาลแรงงาน คดีแรงงานบางประเภท
ถือเปนขอพิพาททางปกครอง  แตไมอยูในอํานาจของศาลปกครอง โดยอยูในอํานาจของศาล 
แรงงาน เชน การเคหะแหงชาติเปนรัฐวิสาหกิจที่ตองอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543 ขอบังคับของการเคหะแหงชาติที่เกี่ยวกับการบรรจุ การแตงตั้ง การตดั
หรือการลดขั้นเงินเดือน การออกจากตําแหนง  วินัย การลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษ และ
การอุทธรณการลงโทษของพนักงาน  ถือเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับดวยสิทธิหรือหนาที่ตามขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางอยูในเขตอํานาจของศาลแรงงาน121 หรือองคการจัดการน้ําเสียเปนรัฐวิสาหกิจ
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล พ.ศ.2496 และพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองคการน้ําเสีย พ.ศ.2538  แตขอพิพาทที่เกิดจากคําสั่งเลิกจางโดยมิชอบตามระเบียบหรือ
ขอบังคับ ขององคการจัดการน้ําเสียเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางอยูใน
อํานาจศาลแรงงาน122 หรือการประปาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจ แตขอพิพาทเกี่ยวกับคําสั่ง 
ไมเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษของพนักงานการประปาสวนภูมิภาคเปนเรื่องเกี่ยวกับสภาพการจาง 
จึงอยูในอํานาจของศาลแรงงานตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งแรงงานฯ123 
หรือองคการขนสงมวลชนกรุงเทพเปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา แตการที่
พนักงานขององคการขนสงมวลชนไดยื่นฟองขอใหเรงรัดสํานวนการสอบสวนวินัยและเพิกถอน
คําส่ังยาย เปนคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพแรงงานการจางอยูใน
อํานาจศาลแรงงาน124หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคมีคําส่ังปลดผูฟองคดีซ่ึงเปนพนักงานออกจากงาน 
เปนกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ 

                                     
119 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 181/2545 
120 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 587/2545 
121 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 274/2545 
122 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 275/2545 
123 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 147/2545 
124 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 161/2545 
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การจางงานที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน125 หรือการที่ฟองวาการทาเรือ 
แหงประเทศไทยออกระเบียบเกี่ยวกับการสอบสวนไมชอบดวยกฎหมาย เปนผลใหคําสั่งลงโทษ 
ไมชอบดวยนั้น เปนเพียงเหตุผลประกอบคําฟอง มิใชประเด็นหลักแหงคดีที่จะพิจารณาวาคดีอยูใน
อํานาจศาลปกครองหรือไม และการฟองวาถูกลงโทษโดยไมชอบดวยกฎหมายนั้น เปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอยูในอํานาจของ
ศาลแรงงาน126 
     อยางไรก็ตามมีการกระทําบางกรณีแมจะเกิดขึ้นตามกฎหมาย
แรงงานแตก็มีลักษณะเปนคดีปกครองที่อยูในอํานาจการพิจารณาของศาลปกครอง เชน คําสั่งใหคืน
คาบริการและคาใชจายแกคนหางาน คําส่ังหักหลักประกันคําสั่งใหวางหลักประกันเพิ่ม และคําส่ัง
พักใชใบอนุญาต รวมทั้งเรียกคาเสียหายอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายและขอใหเพิกถอน
กฎกระทรวง127 
     (ค) คดีที่อยูในอํานาจของศาลภาษีอากร เชน เจาพนักงาน
ประเมินภาษีอากรไมบันทึกถอยคําหรือไมรับฟงพยานหลักฐาน ของผูเสียภาษี  หากผูเสียภาษี 
ไมเห็นดวยจะตองอุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และหากไมพอใจกับผลการพิจารณา
อุทธรณมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลภาษีอากร128 หรือการฟองโตแยงเกี่ยวกับการประเมินภาษีอากร 
ตามประมวลรัษฎากรอยูในอํานาจของศาลภาษีอากร129 หรืออธิบดีกรมสรรพสามิตไดออกประกาศ

                                     
125 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 83/2546 
126 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 225/2545 และที่ 318/2547 
127 คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาลที่ 11/2545 ซึ่งวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 เปนกฎหมายที่รัฐมุงประสงคในการควบคุมดูแลผูจัดหางานมิใหเอาเปรียบหรือ 
หลอกลวงผูหางานความสัมพันธระหวางผูจัดหางานและผูหางานไมใชความสัมพันธในลักษณะของนายจางและ
ลูกจางกฎหมายฉบับนี้จึงแตกตางจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ.2518 ไมอาจถือไดวาพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 เปนกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงานหรือกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ อันจะทําใหคดีอยูในอํานาจของศาลแรงงาน ตาม 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8 (3) และ(4) ดังนั้น คดีโตแยง 
คําสั่งของนายทะเบียนจัดหางานกลาง และปลัดกระทรวงแรงงานฯ เกี่ยวกับคําสั่งใหคืนคาบริการและคาใชจายแก
คนหางาน คําสั่งหักหลักประกัน คําสั่งใหวางหลักประกันเพิ่ม และคําสั่งพักใชใบอนุญาต รวมทั้งการเรียก
คาเสียหายอันเกิดจากการใชอํานาจตามกฎหมายและขอใหเพิกถอนกฎกระทรวง มีลักษณะเปนคดีปกครอง 
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ 

128 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 254/2545 
129 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 327/2545 และที่ 377/2545 
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กรมสรรพสามิต เรื่องกําหนดมูลคาของสุราที่ทําในราชอาณาจักรเพื่อถือเปนหลักเกณฑในการ
คํานวณภาษี ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2546 โดยกําหนดราคาขาย ณ โรงงานของผูฟองคดีใหมจากเดิม 27.18 บาท /ภาชนะ 
เปน 36.95 บาท/ภาชนะ ทําใหผูฟองคดีตองชําระภาษีเพิ่มเติมและเสียภาษีสูงกวาเดิม  
หากผูประกอบการเห็นวาเปนประกาศหรือคําส่ังที่มิชอบดวยกฎหมายและประสงคจะฟองคดีตอศาล 
ยอมเปนการอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนักงานตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร อันเปนคดีที่อยู 
ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร 
     (ง) คดีที่อยูในอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ130  
     (จ) คดีที่อยูในอํานาจของศาลลมละลาย131 
  3.2.3.2 การแสวงหาขอเท็จจริงจากคําฟอง คําใหการ คําคัดคานคําใหการ และ
คําใหการเพิ่มเติม 
   เมื่อตุลาการเจาของสํานวนที่ตรวจคําฟองเห็นวาคําฟองที่ยื่นเปนคําฟอง
ที่สมบูรณครบถวนศาลจะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณาและสั่งใหผูถูกฟองคดีทําคําใหการ132 โดย 
ผูถูกฟองคดีจะตองยื่นคําใหการและพยานหลักฐานพรอมกับจัดทําสําเนาคําใหการและสําเนา
พยานหลักฐานยื่นตอศาลภายใน 30 วัน หรือภายในระยะเวลาที่กําหนดซึ่งผูถูกฟองคดีสามารถจะ
ฟองแยงมาในคําใหการก็ได หากผูถูกฟองคดีไมยื่นคําใหการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวา 
ผูถูกฟองคดียอมรับขอเท็จจริงตามขอหาของผูฟองคดี ซ่ึงศาลมีอํานาจพิพากษาตอไปได133   
หากผูถูกฟองคดียื่นคําใหการ  จากนั้นศาลจะเปนผูสงสําเนาคําใหการไปใหผูฟองคดีทําคําคัดคาน
ภายใน 30 วัน หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ในกรณีที่ผูฟองคดีไมทําคําคัดคานคําใหการและ
ไมแจงตอศาลเปนหนังสือวาประสงคใหศาลพิจารณาพิพากษาคดีตอไปภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว ศาลอาจสั่งจําหนายคดีออกจากสารบบความได134   หลังจากที่ผูฟองคดีทําคําคัดคานคําใหการ
แลว ศาลจะสงสําเนาคําคัดคานคําใหการใหแกผูถูกฟองคดีเพื่อทําคําใหการเพิ่มเติมภายใน 15 วัน 
หรือภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด และเมื่อพนกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือเมื่อผูถูกฟองคดียื่น
คําใหการเพิ่มเติมแลว ตุลาการเจาของสํานวนมีอํานาจจัดทําบันทึกของตุลาการเจาของสํานวนเสนอ

                                     
130 คําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล ที่ 9/2546 
131 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 192/2546 และที่ 499/2546 
132 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, 

ขอ 42. 
133 แหลงเดิม. ขอ 43-46. 
134 แหลงเดิม. ขอ 47-48. 
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องคคณะเพื่อพิจารณาตอไป135  ซ่ึงขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริงขางตนเรียกวาการแสวงหา
ขอเท็จจริงตามสี่ขั้นตอน 
  3.2.3.3 การแสวงหาขอเท็จจริงของศาล 
   เมื่อศาลแสวงหาขอเท็จจริงครบถวนสี่ขั้นตอนแลว  หากเห็นวา
ขอเท็จจริงไมครบถวนศาลมีอํานาจที่จะแสวงหาขอเท็จจริงไดอยางกวางขวางไมวาจะเปนพยาน
บุคคล พยานหลักฐาน พยานผูเชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานอื่น หรือไปทําการตรวจสอบสถานที่
หรือสงประเด็นไปใหศาลอื่นแสวงหาขอเท็จจริงแทน กับมีอํานาจเรียกคูกรณี หนวยงานทางปกครอง 
เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวของใหสงเอกสาร หรือพยานหลักฐานใดๆ รวมทั้งใหถอยคํา 
ทั้งนี้โดยไมจํากัดเฉพาะแตพยานหลักฐานของคูกรณีเทานั้น แตศาลจะตองเปดโอกาสใหคูกรณีนั้น
โตแยงคัดคานหรือช้ีแจงขอเท็จจริงดังกลาวไดเสมอ รวมทั้งศาลมีอํานาจเรียกใหคูกรณีหรือพยานมา
ทําการไตสวนโดยจะทําหนาที่เปนผูกระทําการซักถาม หากเกรงวาพยานหลักฐานที่ตนจะอางอิงใน
ภายหนาจะสูญหายและยากแกการนํามาไตสวนภายหลัง ศาลมีอํานาจที่จะกําหนดวิธีการที่คูกรณี
ฝายใดหรือบุคคลที่ประสงคขอใหศาลมีคําส่ังใหไตสวนพยานหลักฐานใดไวกอนได136 
  3.2.3.4 การสรุปสํานวน 
   เมื่อตุลาการเจาของสํานวนผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากหัวหนาองคคณะ
ไดพิจารณาขอเท็จจริงจากคําฟอง คําชี้แจงของคูกรณี รวมทั้งขอเท็จจริงที่ศาลแสวงหาเองแลวไมวา
ในขณะใดก็ตาม  หากเห็นวาคดีมีขอเท็จจริงเพียงพอที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังโดยไม
จําเปนตองมีการแสวงหาขอเท็จจริงในคดีอีก  ตุลาการเจาของสํานวนมีอํานาจัดทําบันทึกสรุป
สํานวนตามที่กําหนดพรอมเสนอสํานวนคดีใหองคคณะพิจารณาดําเนินการตอไป และหากองคคณะ
เห็นวาไมมีกรณีตองแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมใหตุลาการหัวหนาคณะมีคําสั่งกําหนดวันสิ้นสุดการ
แสวงหาขอเท็จจริง  แลวแจงใหคูกรณีทราบ  หากคูกรณีไมไดช้ีแจงขอเท็จจริงสงพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมในระยะเวลากอนส้ินสุดแสวงหาขอเท็จจริงตุลาการหัวหนาคณะจะสงสํานวนคดีใหอธิบดี
ศาลปกครองชั้นตนพิจารณาเพื่อสงสํานวนคดีนั้นใหตุลาการผูแถลงคดีจัดทําคําแถลงการณเปน
หนังสือ  เวนแตในคดีที่เปนเรื่องเรงดวน เร่ืองที่มีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายไมยุงยาก หรือในกรณี
คําขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิจารณาพิพากษาที่ระเบียบนี้กําหนดไว  เมื่อตุลาการผูแถลงคดี
พรอมที่จะเสนอคําแถลงการณแลว ใหองคคณะกําหนดวันนั่งพิจารณาคดีคร้ังตอไป137 

                                     
135 แหลงเดิม ขอ 49. 
136  ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, 

ขอ 50-59. 
137  แหลงเดิม.  ขอ 60-63. 
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  3.2.3.5 การรับฟงพยานหลักฐาน 
   คูกรณีมีสิทธิที่กลาวอางขอเท็จจริงใดๆ ที่จะตองเสนอพยานหลักฐาน
เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงนั้นในเบื้องตน แตศาลมีดุลพินิจที่จะรับฟงพยานหลักฐานโดยไมจํากัด
เฉพาะที่เสนอโดยคูกรณีเทานั้น อยางไรก็ตาม พยานหลักฐานที่ศาลจะรับฟงเปนพยานไดนั้น 
จะตองเปนตนฉบับเอกสารเทานั้น  ถาหากไมไดสําเนาที่รองรับวาถูกตองหรือพยานบุคคลที่รู
ขอความก็อางเปนพยานได รวมทั้งศาลมีอํานาจในการรับฟงพยานหลักฐานและการรับฟงขอมูลที่
บันทึกสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรหรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือที่ไดมาจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรือส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ตลอดจนการรับฟงพยานบอกเลาก็รับฟง
ประกอบได138   
  3.2.3.6 วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาแยกเปน 
   1) การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคําส่ังทางปกครอง 
    การฟองคดีปกครองไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่ง 
ทางปกครอง  และกําหนดหลักเกณฑในการที่ผูฟองคดีขอใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตาม
กฎหมายหรือคําส่ังทางปกครอง และการไตสวนของศาลและการออกคําสั่งยกคําขอหรือคําสั่งทุเลา
การบังคับตามกฎหรือคําส่ังทางปกครองซึ่งตองกระทําโดยองคคณะหลังจากที่ตุลาการผูแถลงคดีได
เสนอคําแถลงการณแลว139  ซ่ึงจะไดวิเคราะหในลําดับตอไปวาขาราชการพลเรือนสามัญที่ 
ถูกลงโทษสามารถขอทุเลาการบังคับหรือขอบรรเทาทุกขช่ัวคราวคําสั่งลงโทษ ปลดออก/ไลออก  
ไดมากนอยแคไหน 
   2) การบรรเทาทุกขช่ัวคราว 
    ผูฟองคดีหรือคูกรณีอาจยื่นคําขอใหศาลกําหนดมาตรการบรรเทา
ทุกขช่ัวคราวอยางใดอยางหนึ่งที่ไมใชเปนการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงการ
พิจารณามีคําสั่งในสวนนี้ใหกระทําโดยองคคณะโดยไมตองมีคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี  
เวนแตองคคณะจะเห็นสมควรใหตองมีคําแถลงการณ140  
  3.2.3.7 การรองสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคําฟอง  
ศาลมีอํานาจสั่งรวมหลายเรื่องที่มีหัวขอเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องใกลชิดหรือมีคูกรณีเดียวกันหรือ
รวมกัน เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีดังกลาวรวมกัน และในทางกลับกันมีอํานาจสั่งแยกคดีและ

                                     
138 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, 

ขอ 64-68. 
139 แหลงเดิม. ขอ 69-74. 
140 แหลงเดิม. ขอ 75-77. 
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พิจารณาพิพากษาแตละคดีแยกกันได กับในกรณีที่ผูถูกฟองคดีเห็นวาการพิจารณาคดีในศาลที่ยื่นฟอง
อาจไมไดรับความเปนธรรม จะตองใหมีการโอนคดีไปยังศาลปกครองที่มีอํานาจก็ได141ผูฟองคดี
อาจถอนคําฟอง โดยทําเปนหนังสือหรือถอนคําฟองดวยวาจาตอหนาศาลในระหวางการไตสวน
หรือการนั่งพิจารณาแตในคดีที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ  หรือการถอนคําฟองเกิด
จากสมยอมกันโดยไมเหมาะสม ศาลจะไมอนุญาตใหถอนคําฟองก็ได142 
  3.2.3.8 การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี 
   กําหนดใหศาลจัดใหมีการนั่งพิจารณาคดีอยางนอยหนึ่งครั้งเพื่อเปด
โอกาสใหคูกรณีมาแถลงดวยวาจาตอองคคณะ เวนแตคดีที่ศาลมีคําส่ังจําหนายคดีออกจากสารบบ
ความ143 โดยในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก หากคูกรณีประสงคจะยื่นคําแถลงเปนหนังสือจะตองยื่น
ตอศาลกอนวันนั่งพิจารณาคดี หรืออยางชาที่สุดในระหวางนั่งพิจารณาคดี คําแถลงเปนหนังสือท่ียื่น
ตอศาลนั้นตองเปนขอเท็จจริงที่เคยยกขึ้นอางไวแลวเทานั้น เวนแตเปนขอเท็จจริงที่เปนประเด็น
สําคัญแหงคดีซ่ึงมีเหตุจําเปนหรือพฤติการณพิเศษที่ทําใหไมอาจเสนอตอศาลไดกอนหนานั้นใน
การนี้คูกรณีมีสิทธินําพยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงเปนหนังสือที่ยื่นตอศาลได144  สําหรับ
ขั้นตอนในการนั่งพิจารณาคดีคร้ังแรกเริ่มดวยตุลาการเจาของสํานวนจะสรุปขอเท็จจริงและประเด็น
ของคดี หลังจากนั้นคูกรณีจะแถลงดวยวาจาประกอบคําแถลงเปนหนังสือที่ไดยื่นไวแลวโดยให 
ผูฟองคดีแถลงกอน คําแถลงดวยวาจาของคูกรณีจะตองกระชับ อยูในประเด็น และไมอาจแถลง
นอกเหนือไปจากที่ปรากฏในคําแถลงเปนหนังสือได145  ศาลจะเปนผูซักถามคูกรณีและพยานและ
จะตองจัดทํารายงานกระบวนพิจารณาลงลายมือช่ือศาลและคูกรณีไวเปนหลักฐานดวย ในกรณีที่
คูกรณีฝายหนึ่งฝายใดฝาฝนขอกําหนดเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของศาลและศาลสั่งใหออกไป
จากบริเวณศาล ศาลจะพิจารณาลับหลังคูกรณีฝายนั้นก็ได146  

                                     
141 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543. 

ขอ 78-81. 
142 แหลงเดิม. ขอ 82. 
143 แหลงเดิม. ขอ 83. 
144 แหลงเดิม. ขอ 84. 
145 แหลงเดิม. ขอ 85. 
146 แหลงเดิม ขอ 86-87. 
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  3.2.3.9 การแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี 
   เมื่อเสร็จสิ้นการแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบของคูกรณีแลว  
ตุลาการผูแถลงคดีจะตองชี้แจงดวยวาจาประกอบคําแถลงเปนหนังสือ หรือเสนอคําแถลงการณดวย
วาจาตอองคคณะ ในการนี้บุคคลซึ่งไมไดรับอนุญาตจากศาลจะอยูในหองพิจารณาคดีไมได ในกรณี
ที่ตุลาการผูแถลงคดีเห็นวาจากคําแถลงของคูกรณีและการนําพยานหลักฐานมาสืบทําใหขอเท็จจริง
ในการพิจารณาคดีเปลี่ยนแปลงไปอันมีผลกระทบตอคําแถลงการณที่ไดเสนอไวแลวหรือตอคํา
แถลงการณดวยวาจาที่จะเสนอ  จะขอจัดคําแถลงการณเปนหนังสือขึ้นใหมหรือเสนอคําแถลงดวย
วาจาในวันอื่นก็ได147  
  3.2.3.10 การทําคําพิพากษาและคําส่ัง 
   เมื่อเสร็จส้ินการแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี ใหตุลาการหัวหนาคณะ
นัดประชุมปรึกษาเพื่อพิพากษาหรือมีคําสั่ง โดยจะกระทําในวันเดียวกันกับวันที่ตุลาการผูแถลงคดี
ช้ีแจงก็ได นอกจากนั้นไดกําหนดใหอธิบดีศาลปกครองชั้นตนมีอํานาจที่จะใหมีการวินิจฉัยปญหา
หรือคดีโดยที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองชั้นตน หากเห็นวาเปนคดีที่มีความสําคัญ เชน 
เปนคดีเกี่ยวกับประชาชนเปนจํานวนมาก หรือเกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ หรือจะเปนการวางหลัก
กฎหมายปกครองที่สําคัญ เปนตน148  
   อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เปนคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
กฎหมายบัญญัติใหรอการปฏิบัติตามคําบังคับไวจนกวาจะพนระยะเวลาการอุทธรณ หรือในกรณีที่
มีการอุทธรณก็ใหรอการบังคับคดีไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด149  
  3.2.3.11 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด 
   วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด แบงเปน 2 กรณี คือ 
   1) การฟองคดีเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท 
คดีเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี หรือเปนกรณีที่กฎหมายกําหนดใหอยูในอํานาจของศาลปกครองสูงสุด 
ใหยื่นฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด150 

                                     
147 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, 

ขอ 88. 
148 แหลงเดิม. ขอ 89-97. 
149 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 70. 
150 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543, 

ขอ 98 - 99. 
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   2) การอุทธรณคําพิพากษาหรือคําส่ังทางปกครองชั้นตนกําหนดให
อุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดโดยยื่นคําอุทธรณตอศาลปกครองชั้นตนที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่ง ซ่ึง
ศาลปกครองชั้นตนจะดําเนินการตรวจคําอุทธรณวาสมบูรณครบถวนหรือไม และเมื่อมีคําสั่งรับ
อุทธรณแลวจึงสงคําอุทธรณนั้นใหศาลปกครองสูงสุดพิจารณาในลักษณะเดียวกับการดําเนินกระบวน
พิจารณาในศาลปกครองชั้นตนตอไป  ศาลปกครองสูงสุดมีอํานาจพิพากษายกอุทธรณ ยืน กลับ 
หรือแกคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนได รวมทั้งมีอํานาจสงสํานวนคดีคืนไปยัง 
ศาลปกครองชั้นตนเพื่อใหพิพากษาหรือมีคําสั่งใหม หรือพิจารณาคดีนั้นใหมแลวพิพากษาหรือมีคําสั่ง
ไปยังรูปคดีแลวแตกรณีได151 
 3.2.4 ประเภทคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 
  การลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ คือ การใชอํานาจทางปกครองของ
ผูบังคับบัญชาฝายเดียวแลวกอใหเกิดผลกระทบตอผูใตบังคับบัญชาเพราะผลของคําส่ังลงโทษ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือระงับซึ่งสิทธิและหนาที่ของผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงโทษทางวินัยของ
ขาราชการพลเรือนสามัญมีอยู 5 สถาน ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก  หรือ
ไลออก สวนผูบังคับบัญชาจะลงโทษทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชาในสถานใดนั้นขึ้นอยูกับ
พฤติการณแหงการกระทําผิดวินัย หากกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ผูบังคับบัญชามีอํานาจ
ลงโทษทางวินัยได 3 สถาน ไดแก ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน แตถากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ผูบังคับบัญชาจะตองลงโทษทางวินัยได 2 สถาน ไดแก ปลดออก หรือไลออก ซ่ึงผล
ของการลงโทษทางวินัยไมวาจะเปนการลงโทษวินัยอยางไมรายแรง หรือลงโทษทางวินัยอยางรายแรง
จะเห็นไดวามีผลกระทบโดยตรงตอผูถูกลงโทษ หากถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูนั้นจะตอง
พนจากสถานภาพการเปนขาราชการนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งลงโทษ หรือหากถูกลงโทษ 
ทางวินัยอยางไมรายแรง เชน ตัดเงินเดือน ซ่ึงคําส่ังลงโทษตัดเงินเดือนมีผลทันที ดังนั้น คําสั่ง
ลงโทษทางวินัยจึงมีลักษณะเปนคําส่ังทางปกครอง152 หากผูถูกลงโทษไมพอใจจะตองยื่นอุทธรณ
คําส่ัง หากทราบผลการพิจารณาแลว หรือไมทราบผลภายในระยะเวลาอันสมควรมีสิทธินําคดีไปยื่น
ฟองตอศาลปกครองได โดยการยื่นฟองคดีดังกลาวก็เพื่อไดรับสิทธิการคุมครองจากการกระทําอันมิชอบ

                                     
151 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, 

ขอ 100-115. 
152 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 3. 
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ดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา153 และลักษณะของคดีปกครองที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย 
ที่จะยื่นฟองตอศาลปกครองมีอยู 3 ประเภทไดแก  
   1) การฟองเพิกถอนคําส่ังลงโทษและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ 
ซ่ึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ.2542  
   2) การยื่นฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลย
ตอหนาที่ไมพิจารณาอุทธรณหรือพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยลาชาเกินสมควร ซ่ึงเปนคดีพิพาท
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  
   3) การยื่นฟองขอใหหนวยงานทางปกครองชดใชค า เสียหาย 
อันเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีละเมิดทางปกครอง ซ่ึงเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
  3.2.4.1 คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)  
    1) เขตอํานาจของศาลปกครอง 
     เขตอํานาจศาลในที่นี้ หมายถึง เขตพื้นที่ที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองอันแตกตางจากคําวา “อํานาจศาลปกครอง” ซ่ึงหมายถึง อํานาจของ 
ศาลปกครองที่จะพิจารณาคดีปกครองประเภทตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด154 
    กอนที่ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษทางวินัย สวนใหญแลวมูลคดีจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากมีการรองเรียนกลาวหาขาราชการพลเรือนสามัญผูหนึ่งผูใดวากระทําผิดวินัยไปยัง
ผูบังคับบัญชาที่อยูในราชการสวนกลาง  เชน รองเรียนไปยังอธิบดี  สวนผูที่ถูกรองเรียนมีทั้งรับ
ราชการอยูราชการสวนกลาง หรือรับราชการอยูราชการสวนภูมิภาค  แตเนื่องจากอธิบดีมีฐานะเปน
ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญที่รับราชการอยูในราชการสวนกลางและราชการสวน
ภูมิภาค อธิบดีจึงมีอํานาจดําเนินการทางวินัยได กรณีผูถูกรองเรียนรับราชการอยูในราชการสวนกลาง 
ไมมีประเด็นปญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับเขตอํานาจศาล เพราะถือวาคดีอยูในเขตอํานาจศาลปกครองกลาง 
เนื่องจากราชการสวนกลางจะตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร  แตกรณีผู ถูกรองเรียนรับราชการ 
อยูในราชการสวนภูมิภาค หากผลการสอบสวนวาขาราชการผูนั้นกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา  อธิบดีซ่ึงรับ
ราชการอยูในราชการสวนกลางจะตองสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงหรืออยางไมรายแรงตาม
                                     

153 สุรพันธ อรัญนารถ. (2537). การดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรอืนโดยไมเปนธรรมในขั้นตอนกอน
การวินิจฉัยสั่งการ. หนา  2. 

154 โภคิน พลกุล. (2544). “สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง.”
วารสารวิชาการศาลปกครอง, ปท่ี 1,  เลม 1. หนา 68. 
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พฤติการณแหงคดี ซ่ึงคําสั่งลงโทษทางวินัยถือเปนคําสั่งทางปกครองมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หากผูถูกลงโทษเห็นวาคําสั่งลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย
และจะยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพราะคดีอยูในอํานาจของศาลปกครอง155 อยางไรก็ตามถึงแมการ
ยื่นฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษจะเปนคดีอยูในอํานาจของศาลปกครองแตผูฟองคดี
ก็ควรคํานึงถึงเขตอํานาจของศาลปกครอง (เขตพื้นที่) เกี่ยวกับภูมิลําเนาของผูฟองคดีและสถานที่มูลคดี
เกิดขึ้นดังนี้ 
     (1) ภูมิลําเนาของผูฟองคดี 

 ภูมิลําเนาของขาราชการไมวาจะเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือขาราชการประเภทใดก็ตามใหถือวามีภูมิลําเนาอยูที่ 
ทองที่ที่ตนรับราชการ156 แตถาหากมีการลงโทษไลขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 
ขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นตองจะพนจากสถานภาพการเปนขาราชการ และขาราชการสวนใหญ
ทองที่ที่รับราชการกับภูมิลําเนาเดิมของขาราชการจะเปนคนทองที่กัน เชน มีภูมิลําเนาเดิมอยูที่
จังหวัดเชียงใหม แตไปรับราชการอยูที่จังหวัดระยอง ตอมาปรากฏวาถูกผูวาราชการจังหวัดระยอง
ส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงจึงไดกลับไปอยูที่จังหวัดเชียงใหม หากตองการยื่นฟองคดีตอ 
ศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการจะตองยื่นฟองที่ศาลปกครองเชียงใหม 
เพราะมีภูมิลําเนาอยูที่เขตอํานาจของศาลปกครองเชียงใหม แตกรณีเปนการลงโทษทางวนิยัอยางไมรายแรง  
หากตองการยื่นฟองศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษจะตองยื่นฟองที่ศาลปกครองที่มีเขตอํานาจ
ในทองที่ที่รับราชการ เชน นาย ก. รับราชการอยูที่อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมาถูกนายอําเภอ
โชคชัยลงโทษตัดเงินเดือน หากนาย ก. ไมพอใจและตองการที่จะยื่นฟองคดีตอศาล นาย ก. จะตอง
ยื่นที่ศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งเปนศาลที่มีเขตอํานาจ 
     (2) สถานที่มูลคดีเกิดขึ้น 
      เมื่อมีการกลาวหาวาขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยไดกลาว
มาแลววาสวนใหญจะสงเรื่องรองเรียนไปยังอธิบดีซ่ึงรับราชการอยูที่ราชการสวนกลาง  สวนผูถูกรองเรียน
สวนมากจะรับราชการอยูที่ราชการสวนภูมิภาค เมื่อเรื่องมูลเหตุนําไปสูการรองเรียนเกิดขึ้นใน
ราชการสวนภูมิภาค หากอธิบดีไดดําเนินการตรวจสอบแลวเห็นวาผูถูกรองเรียนกระทําผิดวินัยก็จะ
ส่ังลงโทษ หากผูถูกลงโทษไมพอใจจะตองมีการอุทธรณตอ อ.ก.พ.กระทรวงหรือ ก.พ. แลวแตกรณ ี
หาก อ.ก.พ.กระทรวง หรือ นายกรัฐมนตรีมีมติตาม ก.พ. ใหยกอุทธรณและผูถูกลงโทษตองการนําคดี

                                     
155 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 9 วรรค (1). 
156 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 46. 
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ไปสูการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีประเด็นปญหาวามูลคดีเกิดขึ้นที่ใด หากถือวามูลคดีเกิดขึ้น
ที่ราชการสวนภูมิภาค เพราะผูถูกลงโทษไดกระทําผิดวินัยเกิดขึ้นที่ราชการสวนภูมิภาค จะตองยื่น
ฟองศาลปกครองในภูมิภาคที่มีเขตอํานาจ แตหากถือวามูลคดีเกิดขึ้นที่ราชการสวนกลางเพราะ
อธิบดีซ่ึงเปนผูส่ังลงโทษและ อ.ก.พ.กระทรวง และนายกรัฐมนตรีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณอยูใน
ราชการสวนกลางจะตองยื่นฟองตอศาลปกครองกลาง รวมทั้งกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงตั้งอยู
ในราชการสวนกลางไดทําการไตสวนขาราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงรับราชการอยูราชการสวนภูมิภาค 
กรณีทุจริตตอหนาที่ราชการวามีมูลคดีเกิดขึ้นที่ใด  ซ่ึงจะไดวิเคราะหในลําดับไป 
   2) เงื่อนไขการฟองคดี 
     คดีที่ขาราชการพลเรือนสามัญไดยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) นั้น ศาลปกครองจะรับคําฟองไวพิจารณาพิพากษาไดก็
ตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญ (ผูฟองคดี) ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟองคดี ดังตอไปนี้ 
     (1) ผูมีสิทธิฟองคดี 
      มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542157 ประกอบกับขอ 25 แหงระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ 
ในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 ไดกําหนดไววาผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง
มีอยู 2 ประเภท ไดแก 
      (ก) ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซ่ึงในการเปนผูมีสิทธิฟอง
คดีปกครองของผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเกิดขึ้นเนื่องจากผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเห็น
วากฎหรือการกระทําใดของหนวยงานทางปกครอง158 หรือเจาหนาที่ของรัฐ159 ไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญใหมีสิทธิเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครองไดและในการเสนอความเห็นชอบ
ดังกลาวผูตรวจการแผนดินของรัฐสภามีสิทธิและหนาที่เสมือนหนึ่งเปนผูมีสิทธิฟองคดี160 และในการ

                                     
157 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542, มาตรา 42 วรรคหนึ่ง 

บัญญัติวาผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได  
อันเนื่องจากการกระทําหรือการงดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐมีขอโตแยง
เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองหรือกรณีอื่นใดที่อยูในเขตอํานาจศาลปกครองตามมาตรา 9 และการแกไขหรือ
บรรเทาความเดือดรอนหรือความเสียหายหรือยุติขอโตแยงนั้นตองมีคําบังคับตามที่กําหนดในมาตรา 72 ผูนั้นมี
สิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

158 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542, มาตรา 3. 
159 แหลงเดิม.  มาตราเดิม. 
160 แหลงเดิม. มาตรา 43. 
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ดําเนินคดีนั้น ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาอาจมอบอํานาจใหเจาหนาที่สํานักงานผูตรวจการ
แผนดินของรัฐสภาเปนผูดําเนินการแทนได161  
      (ข) ผูเสียหายในคดีปกครอง คําวา “ผูเสียหายในคดีปกครอง” 
ไดแกผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเล่ียงได
จากการกระทําหรืองดเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ162  สําหรับ
กรณีขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยถือเปนผูเสียหายในคดีปกครองเพราะเปนผูที่
ไดรับผลกระทบจากการลงโทษทางวินัย  เชน 
      คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 6/2546 ผูฟองคดีถูกผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 6 ส่ังลงโทษไลออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ ถือวา 
ผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการถูกลงโทษ 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 111/2546 ผูฟองคดีถูกผูบัญชาการ
ตํารวจนครบาลสั่งลงโทษไลออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ ถือวา 
ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการถูกลงโทษ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 261/2546 ผูฟองคดีถูกอธิบดีกรม
ที่ดินสั่งลงโทษไลออกจากราชการ ถือวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการ
ถูกลงโทษ 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 500/2546 ผูฟองคดีถูกผูอํานวยการ
การประถมศึกษาจังหวัดเลยสั่ งลงโทษไลออกจากราชการ  ถือว า ผูฟองคดี เปนผูได รับ 
ความเดือดรอนหรือเสียหายจากการถูกลงโทษ 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 703/2546 ผูฟองคดีถูกผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 3 ส่ังเพิ่มโทษเปนไลออกจากราชการตามมติของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ 
ถือวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการถูกลงโทษ 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 509/2547 ผูฟองคดีถูกผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติส่ังลงโทษไลออกจากราชการตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ถือวาผูฟองคดี
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการถูกลงโทษ 

                                     
161 ระเบียบที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสงูสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, ขอ 18. 
162 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 42 วรรคหนึ่ง. 

DPU



 71 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 745/2547 ผูฟองคดีถูกนายกรัฐมนตรี 
ส่ังลงโทษไลออกจากราชการ ถือวาผูฟองคดีเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากการ 
ถูกลงโทษ 

สวนผูที่ไมไดถูกลงโทษทางวินัยเชนทายาทโดยธรรมมีสิทธิ
ยื่นฟองแทนขาราชการพลเรือนสามัญที่ ถึงแกความตายในฐานะเปนผู เสียหายหรือไม  
ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยที่ 353/2549 กรณีผูฟองคดีกับพวกรวม 4 คน ยื่นฟองกระทรวงยุติธรรม
กับพวกรวม 2 คน ขอใหเพิกถอนคําสั่งของกระทรวงยุติธรรมที่ส่ังลงโทษไลนาย ก. ออกจาก
ราชการ โดยศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา  ผูฟองคดีจึงไดยื่นคํารองอุทธรณ 
ตอศาลปกครองสูงสุด  ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวาผูฟองคดีทั้งส่ีเปนทายาทโดยธรรมของนาย ก. 
เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําส่ังของกระทรวงยุติธรรมที่ลงโทษไลนาย ก. ออกจาก
ราชการ เนื่องจากทําใหผูฟองคดีทั้งสี่ไมไดรับเงินบํานาญปกติที่ ถูกชะลอการเบิกจายและ 
เงินบําเหน็จตกทอดของนาย ก. จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ังของกระทรวงยุติธรรม 
ที่ไลนาย ก. ออกจากราชการ เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และกฎ ก.พ. ที่เกี่ยวของมิไดมีบทบัญญัติหรือขอกําหนดใดใหผูฟองคดีทั้งส่ีซ่ึงเปนทายาทโดยธรรม
ของนาย ก. ตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการใด สําหรับการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือ 
เสียหายดังเชนผูถูกคําสั่งลงโทษทางวินัย ดังนั้นตามคําฟองของผูฟองคดีทั้งสี่จึงเปนกรณีที่ไมมี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟอง
ตอศาลตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542  ผูฟองคดีทั้งสี่จึงมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลได ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย จึงมีคําสั่งกลับ
คําส่ังของศาลปกครองชั้นตนเปนใหรับคําฟองไวพิจารณาพิพากษาตามรูปคดีตอไป 
      สําหรับกรณีผูที่อาจจะเดือดรอนหรือเสียหาย กลาวอีกนัยหนึ่ง
คือขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นยังไมไดถูกลงโทษทางวินัย แตคาดหมายวาจะถูกลงโทษทางวินัย 
เชน มติของคณะกรรมการ ป.ช.ช. ที่ช้ีมูลไปยังผูบังคับบัญชาเพื่อใหลงโทษทางวินัย หรือมติของ  
อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัดที่มีมติใหลงโทษทางวินัย ซ่ึงทั้งสองกรณี 
ผูบังคับบัญชายังไมไดส่ังลงโทษตามมติของคณะกรรมการ ป.ช.ช. หรือ อ.ก.พ. มีปญหาวาผูคาดวาจะถูกลงโทษ
ทางวินัยอยูในฐานะผูเสียหายที่จะยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง เพื่อขอใหเพิกถอนมติคณะกรรมการ  
ป.ช.ช.หรือ อ.ก.พ. กอนที่ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษไดหรือไม  ซ่ึงในเรื่องนี้มีแนวคําวินิจฉัย 
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวายังไมใชผูเสียหาย  จึงไมมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง เชน 
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คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 769/2547 ผูฟองคดีไดยื่นฟองตอ
ศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เนื่องจากเปนหนังสือ
ที่แจงมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่ช้ีมูลวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ ซ่ึง
ศาลเห็นวาการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือช้ีมูลเพื่อใหพิจารณาโทษทางวินัยผูฟองคดีเปน
เพียงการดําเนินการสงรายงานพรอมความเห็นมายังผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีตามที่กฎหมาย
กําหนด หนังสือดังกลาวจึงมิใชคําสั่งทางปกครอง ผูฟองคดีจึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือ
เสียหายที่จะมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตัง้ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 249/2548 ผูฟองคดีไดยื่นฟองตอ
ศาลขอใหเพิกถอนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงศาลเห็นวามติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปนเพียง
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เสนอผูบังคับบัญชาของผูฟองคดีเพื่อประกอบการพิจารณา
ออกคําสั่งทางปกครอง (ลงโทษทางวินัย) แกผูฟองคดี มติดังกลาวจึงมิไดเปนคําสั่งทางปกครอง  
ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะยื่นฟองคดีตอศาลตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
      (ค) เหตุที่ใชอางในการฟองเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัย 

สําหรับขออางของผูฟองคดีที่ตองการใหศาลปกครองนําไปใช
เปนเหตุผลใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยอันเนื่องจากคําสั่งลงโทษทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย 
มีลักษณะประการใดประการหนึ่ง ซ่ึงจําแนกตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีอยูดวยกัน 10 ประการ คือ163 

(1) เปนการกระทําโดยไมมีอํานาจ ไดแกกรณีที่ผูกระทําการ
ไมมีฐานะเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐโดยถูกตองตามกฎหมายหรือเปน
หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐแตไมใชหนวยงานหรือเจาหนาที่ที่กฎหมายกําหนดให
เปนผูมีอํานาจกระทําการในเรื่องนั้นๆ164 เชน  ผูออกคําสั่งลงโทษไมไดเปนเจาหนาที่ของรัฐ หรือ 
ผูออกคําสั่งลงโทษมิไดรับอํานาจหรือมอบอํานาจโดยมิชอบหรือกฎหมายมิไดใหอํานาจไว หรือ
กฎหมายไมใหอํานาจในบางกรณี165 

                                     
163 โภคิน  พลกุล. เลมเดิม. หนา 94. 
164 แหลงเดิม. 
165 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 154/2548 และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.133/2548 
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(2) เปนการกระทํานอกเหนืออํานาจหนาที่หมายความถึง กรณี
ที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเปนหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐโดย
ถูกตองตามกฎหมายแลว แตไดกระทําการไปนอกเหนืออํานาจหนาที่เทาที่ตนมีอยู166 เชน กรณีการ
ใชอํานาจขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงตามปกติแลวจะมีอํานาจจํากัดอยูในเฉพาะในเขตพื้นที่
การปกครองของตนเองเทานั้น หากองคการบริหารสวนตําบลไดออกขอบัญญัติหรือออกคําสั่งใหมี
ผลใชบังคับนอกพื้นที่การปกครองของตนแลวถือวาองคกรปกครองทองถ่ินนั้นไดกระทํานอกเหนอื
อํานาจหนาที่ 

(3) เปนการกระทําโดยไมถูกตองตามกฎหมาย หมายความถึง 
กรณีที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไดออกกฎ คําส่ังทางปกครองหรือคําส่ังอ่ืนโดย
สําคัญผิดในขอเท็จจริงหรือสําคัญผิดในขอกฎหมาย หรือการปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมาย
ผิดพลาด167 เชน ผูบังคับบัญชามีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยทั้งๆที่ไมมีมูลเพียง
พอที่จะดําเนินการทางวินัย168  หรือกรณีผูบังคับบัญชาไมเล่ือนขั้นเงินเดือนใหแกขาราชการรายหนึ่ง  
เนื่องจากเห็นวาปฏิบัติงานไมเกิดผลดีเทาที่ควรมาทํางานสายและกลับกอนเวลาที่ทางราชการกําหนด 
แตขอเท็จจริงไมไดเปนไปตามนั้น169 

(4) เปนการกระทําโดยไม ถูกตองตามรูปแบบขั้นตอน   
เหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายในลักษณะนี้หมายถึงกรณีกฎหมายกําหนดวาการกระทํา 
ทางปกครองในเรื่องนั้นตองกระทําเปนหนังสือ หากไมไดกระทําเปนหนังสือถือวาการกระทําที่ 
ไมชอบดวยเหตุนี้หรือกฎหมายกําหนดวาการกระทําทางปกครองจะตองผานการพิจารณาของ
เจาหนาที่หรือองคกรใดกอนเพื่อขอคําปรึกษาหารือหรือขอความเห็น หากไดกระทําโดยไมผานการ
พิจารณาของเจาหนาที่หรือองคกรเชนวานั้นก็ถือวาเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายตามเหตุนี้170  
เชน ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงโดยไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยอยางรายแรง171   

                                     
166 โภคิน  พลกุล.เลมเดิม. หนา 95. 
167 โภคิน  พลกุล.  แหลงเดิม. 
168 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 1233/2547 และหมายเลขแดงที่ 1330/2548. 
169 คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขที่ 3/2539 
170 โภคิน  พลกุล. เลมเดิม . หนา 97. 
171 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 1528/2547 
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(5) เปนการกระทํ าโดยไม ถูกตองตามวิ ธีการอัน เปน
สาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น  หมายความถึง  การกระทําทางปกครองอยางใดอยางหนึ่ง 
โดยทั่วไปแลวหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติตามวิธีการตางๆ ซ่ึงอาจจะ
มีรายละเอียดและลักษณะที่หลากหลายแตกตางกันตามสภาพของงาน แตในการทํางานของ 
ฝายปกครองอาจจะมีการปรับวิธีการตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ บางกรณีอาจใชวิธีการหนึ่ง 
บางกรณีอาจงดใชวิธีการดังกลาว แตเหตุความไมชอบดวยกฎหมายในกรณีนี้มุงเฉพาะการกระทําที่
ไมถูกตองตามวิธีการอันเปนสาระสําคัญกําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น172  เชน การดําเนินการ
ทางวินัยอยางไมรายแรงโดยไมมีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
ใหผูถูกกลาวหาทราบ ทําใหผูถูกกลาวหาไมมีโอกาสชี้แจงแกขอกลาวหา  และการไมเปดโอกาสใหช้ีแจง
แกขอกลาวหานั้น อาจเปนผลทําใหเกิดการลงโทษทางวินัยผิดพลาดหรือลงโทษไมเหมาะสมกับ
กรณีความผิดได173 ดังนั้น หากขาราชการพลเรือนสามัญถูกลงโทษทางวินัยโดยไมมีการแจง 
ขอกลาวหาจะทําใหคําส่ังลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย เชน 

คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง  หมายเลขแดงที่ 1554/2546  
คดีนี้ผูฟองคดีถูกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 (ผูถูกฟองคดี) ส่ังลงโทษ
ตัดเงินเดือนผูฟองคดี 5% เปนเวลา 1 เดือน จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษ
ดังกลาว  ซ่ึงศาลเห็นวา  การที่ผูถูกฟองคดีนําขอเท็จจริงจากรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว
ส่ังลงโทษผูฟองคดีโดยที่ยังมิไดดําเนินการทางวินัยตามที่กําหนดไวในมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  กลาวคือยังไมมีการสอบสวนผูฟองคดี  ไมไดมีการแจงขอ 
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบ  ผูฟองคดีจึงไมมีโอกาส
โตแยงและนําสืบแกขอกลาวหาถือเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย  ไมถูกตองตามรูปแบบ
ขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้นตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 คําสั่งลงโทษ 
ตัดเงินเดือนผูฟองคดีจึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 607/2547 คดีนี้
ผูฟองคดีถูกผูถูกฟองคดีส่ังลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน กรณีละทิ้งหนาที่ราชการหรือ
ทอดทิ้งหนาที่ราชการ จึงขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังลงโทษดังกลาว  ซ่ึงศาลเห็นวาผูฟองคดีไมมี
โอกาสโตแยงแสดงพยานหลักฐานของตนในกรณีที่ถูกกลาวหา เพียงแตคณะกรรมการสืบสวนขอ 

                                     
172 โภคิน  พลกุล. เลมเดิม. หนา 97. 
173 อําพล เจริญชีวินทร ก เลมเดิม. หนา 183. 
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เท็จจริงไดนําบันทึกของผูฟองคดีที่มีอยูกอนการแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงมา
ประกอบการพิจารณาแลวเสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัย การสั่งลงโทษ 
ผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย ศาลจึงพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี 

คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 250/2548  
คดีนี้ผูฟองคดีถูกผูถูกฟองคดีส่ังลงโทษภาคทัณฑ กรณีประพฤติตนไมเหมาะสม จึงขอใหศาลเพิกถอน
คําส่ังลงโทษดังกลาว ซ่ึงศาลเห็นวาคณะกรรมการสอบสวนไมไดใหโอกาสผูฟองคดีใหถอยคําและ
นําสืบแกขอกลาวหา การสอบสวนดังกลาวจึงเปนการสอบสวนที่ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจาก 
ไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญของการดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.พ. 
คําสั่งลงโทษภาคทัณฑผูฟองคดีจึงเปนคําสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย เมื่อคําสั่งลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย 
มติที่ใหยกอุทธรณก็ไมชอบดวยกฎหมายเชนเดียวกัน ศาลจึงมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ 

คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 471/2548   
คดีนี้ผูฟองคดีถูกผูถูกฟองคดีส่ังลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน กรณีรับเงินบริจาคจาก
ผูปกครองเด็กนักเรียน จึงขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งลงโทษ ซ่ึงศาลเห็นวาคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริงไมมีอํานาจที่จะเสนอใหส่ังลงโทษทางวินัยแกผูใดเพราะมีหนาที่เพียงรวบรวมขอเท็จจรงิ
เบื้องตนเพื่อนําเสนอตอผูบังคับบัญชาเทานั้นประกอบกับในสํานวนคดีปรากฏวาไมไดมีการสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบเพื่อช้ีแจงและนําสืบแกขอกลาวหา  คําส่ัง
ลงโทษผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากเปนการออกคําสั่งโดยไมถูกตองตามขั้นตอนและ
วิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น ศาลจึงมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ัง
ลงโทษ 

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 506/2548 คดีนี้
ผูฟองคดีถูกผูถูกฟองคดีลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 2 เดือน กรณีไมไปอยูเวรปฏิบัติหนาที่
ราชการ ซ่ึงศาลเห็นวาผูถูกฟองคดีไดส่ังลงโทษผูฟองคดีโดยผูฟองคดีไมมีโอกาสโตแยงและนําสืบ
แกขอกลาวหา คําส่ังลงโทษผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากเปนการกระทําที่ไมถูกตอง
ตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น ศาลจึงมี 
คําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษ 

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 620/2548 คดีนี้
ผูฟองคดีถูกกรมการศึกษานอกโรงเรียนสั่งลงโทษภาคทัณฑ จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอน
คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ซ่ึงศาลเห็นวาขอเท็จจริงในสํานวนคดีรับฟงไดวาไมไดมีการสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบเพื่อใหช้ีแจงและนําสืบแกขอกลาวหา  
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การดําเนินการทางวินัยแกผูฟองคดีจึงเปนกระบวนการที่ยังไมมีการสอบสวนตามที่กฎหมาย
กําหนด เมื่อยังไมมีการสอบสวนตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 คําสั่งลงโทษผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากเปนการออกคําสั่งโดยไมถูกตอง
ตามขั้นตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเลขแดงที่ อ.214/2548  
คดีนี้ผูฟองคดีถูกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม (ผูถูกฟองคดี) ส่ังลงโทษ
ตัดเงินเดือน 10% เปนเวลา 1 เดือน รวม 2 คําสั่ง จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษ
ดังกลาว ซ่ึงศาลเห็นวาการดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีไมปรากฏขอเท็จจริงวาผูถูกฟองคดีหรือ
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดแจงขอกลาวหาใหผูฟองคดีทราบแตอยางใด การสอบสวน 
เพื่อลงโทษทางวินัยแกผูฟองคดีในกรณีนี้จึงไมชอบดวยมาตรา 102 วรรคหน่ึง และวรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เนื่องจากไมไดปฏิบัติตามขั้นตอน 
อันเปนสาระสําคัญในการออกคําสั่งลงโทษผูฟองคดี การสั่งลงโทษผูฟองคดีจึงเปนการลงโทษ 
โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด หมายเลขแดงที่ อ. 218/2548 
คดีนี้ผูฟองคดีถูกผูอํานวยการเขตบางรัก (ผูถูกฟองคดี) ส่ังลงโทษภาคทัณฑ จึงไดยื่นฟองคดีตอศาล
ขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกลาว ซ่ึงศาลเห็นวาการดําเนินการทางวินัยแกผูฟองคดีนั้น 
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงไดดําเนินการสอบปากคําพยานบุคคลและใหผูฟองคดีช้ีแจง โดย
มิไดมีการแจงสิทธิและหนาที่ใหผูฟองคดีทราบตามความจําเปน และมิไดใหผูฟองคดีไดทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกรองเรียนและพยานหลักฐานที่สนับสนุนการรองเรียนอยางเพียงพอทํา
ใหไมมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนตลอดจนผูฟองคดีไมไดรับสิทธิในการ
ตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูอันไดแกบันทึกปากคําพยานบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อการโตแยงหรือช้ีแจง
หรือปองกันสิทธิของตนได จึงเปนการดําเนินการที่ไมชอบดวยมาตรา 27 มาตรา 30 และการที่ 
ผูถูกฟองคดีไดพิจารณารายงานการสอบสวนขอเท็จจริงที่ไมชอบดวยกฎหมายแลวมีคําส่ังลงโทษ
ภาคทัณฑผูฟองคดีจึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากกระทําโดยไมถูกตองตามรูปแบบ 
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น 

(6) เปนการกระทําโดยไมสุจริต  คือการพิจารณาจากมูลเหตุ 
(motif) ของเจาหนาที่ของรัฐในการกระทําทางปกครองนั้นๆ วาเจาหนาที่ของรัฐไดดําเนินการไป
โดยใชเหตุผลสวนตัวหรือโดยกลั่นแกลงผูรับคําสั่งทางปกครอง174  หมายความถึง การใชอํานาจที่

                                     
174 โภคิน  พลกุล. เลมเดิม. หนา 96-97. 
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กฎหมายใหไวออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําส่ังอ่ืน โดยมีเจตนาหรือวัตถุประสงคอยางอื่น 
อันมิใชเจตนารมณของกฎหมาย ไมวาจะเปนไปเพื่อประโยชนสวนตัวของเจาหนาที่ของรัฐหรือ
ของบุคคลอื่น หรือเพื่อหมูคณะ หรือแมจะเปนเจตนาเพื่อสวนรวม แตก็มิใชในเรื่องที่กฎหมายมี
เจตนารมณเพื่อการนั้น175 เชน ประกาศหามเนื้อสุกรเขามาในเขตเทศบาล เพราะจะทําใหรายไดของ
เทศบาลตกต่ําและไมปลอดภัยแกสวัสดิภาพของผูบริโภค ไมเกี่ยวกับการปองกันการคากําไรเกินควร 
การฝาฝนไมผิดกฎหมาย176 

(7) เปนการกระทําที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม  
เหตุแหงความไมชอบดวยกฎหมายในกรณีนี้เปนเหตุที่สอดคลองกับหลักความเสมอภาคหรือ 
หลักความเทาเทียมกันอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลและมีการบัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยมาโดยตลอด  ดังนั้น  หากมีการเลือกปฏิบัติเพราะขอแตกตางทางดานเชื้อชาติ 
ศาสนา เพศ ฐานะ การศึกษาฯลฯ โดยไมมีกฎหมายกําหนดเปนขอยกเวน ถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม177 เชน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเฉพาะบุคคลที่ไดรับปริญญา
ตรีเกียรตินิยมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลที่ไมไดเกียรตินิยม178 

(8) เปนการกระทํ าที่ มี ลั กษณะ เปนการสร า งขั้ นตอน 
โดยไมจําเปน หมายความถึง กอนที่เจาหนาที่ของรัฐจะออกกฎ คําสั่งทางปกครอง หรือคําสั่งอื่น 
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น หากจะมีขั้นตอนอยางใดที่เอกชนตองปฏิบัติตามก็ตองเปนขั้นตอน 
ที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น หากปรากฏวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไดให
เอกชนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายไมไดกําหนดไว เปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย179 

(9) เปนการกระทําที่สรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควร 
หมายความวา การกระทําที่สรางภาระใหเกิดกับประชาชนเกินสมควรมีลักษณะใกลเคียงกับการ
สรางขั้นตอนโดยไมจําเปน  เพียงแตเหตุในกรณีนี้จะพิจารณาในแงที่วาเปนภาระที่เกิดกับประชาชน 
และเปนภาระที่เกินสมควรหรือไม ภาระในที่นี้อาจเปนภาระอยางใดก็ได180 เชน  ในการดําเนินการทางวินัย
อยางรายแรง  ผูถูกกลาวหามีสิทธิอางพยานบุคคล  หากผูถูกกลาวหาไมสามารถนําพยานบุคคล 
มาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนได คณะกรรมการสอบสวนจะตองเดินทางไปสอบสวน 

                                     
175 อําพล  เจริญชีวินทร ข  (2549).หลักกฎหมายละเมิดทางปกครอง. หนา 120. 
176 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1677/2498. 
177 โภคิน  พลกุล. เลมเดิม.หนา 97. 
178 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง  หมายเลขแดงที่ 387/2548 และหมายเลขแดงที่ 390/2548 
179 โภคิน  พลกุล. เลมเดิม. หนา 97. และคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 179/2545. 
180 แหลงเดิม. 
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หากคณะกรรมการสอบสวนกําหนดหลักเกณฑไววาผูถูกกลาวหาจะตองชําระคาใชจายใหแก
คณะกรรมการสอบสวนถึ งจะเดินทางไปสอบสวนพยานบุคคลถือเปนการสร างภาระ 
ใหเกิดกับประชาชน เพราะคณะกรรมการสอบสวนสามารถเบิกคาใชจายไดจากทางราชการอยูแลว 

(10)  เปนการกระทําที่ใชดุลพินิจโดยมิชอบ  
ในทางทฤษฎีแลวอํานาจที่กฎหมายใหแกองคกรของรัฐ 

ฝายปกครองในอันที่จะออกคําสั่งตางๆนั้น อาจจําแนกไดเปนสองประเภทดวยกันไดแก อํานาจ
ผูกพัน และอํานาจดุลพินิจ181 โดยอํานาจผูกพันคืออํานาจที่กฎหมายใหแกองคกรของรัฐ 
ฝายปกครององคกรใดองคกรหนึ่ง โดยบัญญัติบังคับไวลวงหนาวาเมื่อมีขอเท็จจริงอยางหนึ่งตามที่
ไดกําหนดไวเกิดขึ้น องคกรของรัฐฝายปกครององคกรนั้นจะตองออกคําส่ัง และจะตองออกคําส่ัง 
ที่มีเนื้อความที่ไดกําหนดไว182 สวนอํานาจดุลพินิจเปนสิ่งที่ตรงกันขามกับอํานาจผูกพัน มีผูพยายาม
ใหคํานิยามของอํานาจไวหลายสํานวนดวยกันเปนตนวา  

“อํ านาจดุลพินิ จย อมปรากฏขึ้ นทุกครั้ งที่ องค กรของรั ฐ 
ฝายปกครองกระทําการอยางอิสระ โดยที่กฎหมายมิไดบัญญัติกําหนดการอันตนจักตองกระทําไว
ลวงหนา183 องคกรของรัฐฝายปกครองยอมมีอํานาจดุลพินิจเมื่อกฎหมายไมไดบัญญัติบังคับใหตน
กระทําการอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงแตเปดชองใหเลือกไดวาจะกระทําการก็สามารถเลือก
การอันใดอันหนึ่งในบรรดาการหลายๆประการที่แตกตางกันออกไป184 อํานาจดุลพินิจมิใชอะไรอื่น
หากแตเปนความสามารถอันกฎหมายใหแกองคกรของรัฐฝายปกครองในอันที่จะเลือกวาในบรรดา
คําสั่งสองหรือหลายคําสั่งซ่ึงตามกฎหมายแลวลวนแตออกไดทั้งส้ินนั้น คําสั่งใดที่ตนเห็นวา
สามารถดําเนินการใหเปนไปตามความมุงหมายแหงอํานาจหนาที่ของตนไดดีที่สุด185 ขอความคิดที่
แทจริงของดุลพินิจทางปกครองเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในอันที่จะเลือกกระทําการอยางใดอยางหนึ่งใน
บรรดาการหลายๆ อยางซึ่งเปนไปไดที่จะกระทําและซึ่งเปดชองใหวิญูชนมีความเห็นแตกตางกัน
ออกไปไดวาการใดเปนการอันพึงปรารถนา186 ดุลพินิจคืออํานาจในอันที่จะออกคําส่ังซ่ึงในทางวิสัยแลว

                                     
181 วรพจน  วิศรุตพิชญ ค (2532). “การควบคุมการใชดุลพินิจทางปกครองโดยองคกรตุลาการ.” วารสาร

กฎหมายปกครอง , เลม 8. หนา 41. 
182 Jean Rivero. อางถึงใน วรพจน  วิศรุตพิชญ ค  แหลงเดิม. 
183 L, Michoud.อางถึงใน วรพจน  วิศรุตพิชญ ค  แหลงเดิม. 
184 Emile Giraud. อางถึงใน วรพจน  วิศรุตพิชญ ค  แหลงเดิม. 
185 Marcel Waline. อางถึงใน วรพจน  วิศรุตพิชญ  ค  แหลงเดิม. 
186 คํากลาวของ Lord Diplock. อางถึงใน วรพจน  วิศรุตพิชญ  ค  แหลงเดิม. 
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ไมอาจตัดสินใจไดวาถูกหรือผิด187 อํานาจดุลพินิจคือเสรีภาพท่ีกฎหมายใหแกองคกรของรัฐ 
ฝายปกครองในอันที่จะตัดสินใจวาในกรณีเฉพาะเรื่องกรณีใดกรณีหนึ่งสมควรเลือกคําสั่งใด 
ในบรรดาคําส่ังหลายๆ อยางที่แตกตางกันออกไป และออกคําส่ังตามที่ไดตกลงใจเลือกไว188”  และ  
รศ.ดร.วรพจน วิศรุตพิชญ ไดใหความหมายของอํานาจดุลพินิจวาหมายถึงความสามารถในอันที่จะ
ตัดสินใจออกคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งในบรรดาคําสั่งหลายๆ อยางซึ่งกฎหมายเปดชองใหออกได
เพื่อดําเนินการใหบรรลุเจตนารมณหรือความมุงหมายของกฎหมายหรืออีกนัยหนึ่งอํานาจดุลพินิจ
คืออํานาจที่กฎหมายใหแกองคกรของรัฐฝายปกครององคกรใดองคกรหนึ่งโดยบัญญัติเปดชองให
องคกรของรัฐฝายปกครององคกรนั้นตัดสินใจไดอยางอิสระวาเมื่อมีขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่กําหนดไวเกิดขึ้น ตนสมควรจะออกคําสั่งหรือไมและสมควรจะออกคําสั่งโดยมีเนื้อความ
อยางไร189 

สวน รศ.ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ ไดใหความหมายของ
ดุลพินิจไววา  ในการตรากฎหมายฝายนิติบัญญัติไมสามารถออกหลักเกณฑใหชัดเจนทุกกรณีได 
ดังนั้นจึงเปดชองใหฝายบริหารใชดุลพินิจเปนรายกรณีๆไปได แตขณะเดียวกันถาฝายบริหารใช
อํานาจทะลุกรอบที่กฎหมายใหอํานาจไวก็จะมีองคกรที่มีอํานาจควบคุมเขามาตรวจสอบได แตถา
อยูในกรอบแลวองคกรหรือศาลไมสามารถเขาไปตรวจสอบไดจะเห็นวาดุลพินิจของฝายปกครอง
จะเกิดขึ้นไดตอเมื่อ ฝายนิติบัญญัติใหอํานาจไวและเมื่อฝายปกครองวินิจฉัยและคําวินิจฉัยนั้นถึง
ที่สุดแลวเราเรียกอํานาจตรงนี้วา “ดุลพินิจ”190 

สําหรับการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการสั่งลงโทษ 
ทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชานั้น หากผูใตบังคับบัญชากระทําผิดอยางไมรายแรง แตถูกลงโทษ 
ทางวินัยอยางรายแรง หรือผูใตบังคับบัญชาไมไดกระทําผิดวินัยแตถูกลงโทษทางวินัย ถือวา
ผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจในการสั่งลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย เชน 

คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง  หมายเลขแดงที่ 562/2547  
คดีนี้ผูฟองคดีถูกนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเชี่ยน  (ผูถูกฟองคดี) ส่ังลงโทษตัดเงินเดือน 5%  
เปนเวลา 2 เดือน จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ ซ่ึงศาลเห็นวาผูฟองคดีได
กระทําผิดวินัยฐานไมปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการตามมาตรา 85 
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เพียงสถานเดียว โดยไมไดกระทําผิดวินัย

                                     
187 Jeilius Grey. อางถึงใน วรพจน  วิศรุตพิชญ  ค  แหลงเดิม. 
188 Alfred Fischer. อางถึงใน วรพจน  วิศรุตพิชญ  ค  แหลงเดิม. 
189 วรพจน  วิศรุตพิชญ  ค  แหลงเดิม. 
190 กมลชัย รัตนสกาววงศ  ก เลมเดิม.  หนา 49. 
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ฐานขัดคําส่ังของผูบังคับบัญชาตามมาตรา 88 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535 ผูถูกฟองคดีจึงไมอาจสั่งลงโทษในกรณีที่ผูฟองคดีไมมีความผิดไดตามมาตรา 101 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผูถูกฟองคดีไดมีการสั่งลงโทษจึงเปนการใชดุลพินิจสั่งลงโทษที่
ไมเหมาะสม คําส่ังลงโทษจึงไมชอบดวยกฎหมาย 

คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 607/2547 
คดีนี้ผูฟองคดีถูกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (ผูถูกฟองคดี) ส่ังลงโทษตัดเงินเดือน 5% 
เปนเวลา 1 เดือน จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่ง ซ่ึงศาลเห็นวา ผูฟองคดีไดไปราชการ
ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา ผูฟองคดีจึงมิไดละทิ้งหนาที่ราชการ การที่ผูถูกฟองคดีเห็นวาผูฟองคดี
กระทําผิดวินัยฐานละทิ้งหนาที่ราชการและสั่งลงโทษผูฟองคดี จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวย
กฎหมาย 

คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง  หมายเลขคดีแดงที่ 608/2547 
คดีนี้ผูฟองคดีถูกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ผูถูกฟองคดี) ส่ังลงโทษปลดออกจากราชการ  จึงไดยื่น
ฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ  ซ่ึงศาลเห็นวา ผูฟองคดีไมไดละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอกันเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร (ลาปวยติดตอกันเพียง 14 วัน) การที่ผูถูกฟองคดี
ลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการจึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่  919/2548  คดีนี้
ผูฟองคดีถูกสํานักงานตํารวจสันติบาล (ผูถูกฟองคดี)  ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ  จึงไดยื่นฟองคดี
ตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกลาว ซ่ึงศาลเห็นวาถอยคําของพยานใหการขัดแยงกัน จึงไมมี
น้ําหนักที่จะใชเปนเหตุผลในการลงโทษทางวินัยอยางรายแรงตอผูฟองคดี การที่ผูถูกฟองคดี 
ส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และนายกรัฐมนตรีมีมติใหยกอุทธรณ จึงเปนคําสั่งที่ไมชอบ
ดวยกฎหมาย 

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 984/2548  คดีนี้
ผูฟองคดีถูกอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ผูถูกฟองคดี) ส่ังลงโทษปลดออกจากราชการ จึงไดยื่น
ฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษ ซ่ึงศาลเห็นวา การที่นางสาว ช. ทุจริตเบียดบังเอาเงิน
ราชการไปใชประโยชนสวนตัว แมจะทําใหเกิดความเสียหายใหแกราชการ แตความเสียหายที่
เกิดขึ้นไมไดเปนผลโดยตรงจากการกระทําของผูฟองคดี เพราะผลโดยตรงเกิดจากระบบและ 
วิธีปฏิบัติที่มีขอบกพรอง การที่ผูถูกฟองคดีส่ังลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ จึงเปนคําส่ังที่
ไมชอบดวยกฎหมาย  

คําพิพากษาศาลปกครองกลาง  หมายเลขแดงที่ 1093/2548   
คดีนี้ผูฟองคดีถูกผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 (ผูถูกฟองคดี) ส่ังลงโทษไลออกจากราชการ  จึงได

DPU



 81 

ยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษ ซ่ึงศาลเห็นวา ขอเท็จจริงยังไมฟงเปนที่ยุติวาผูฟองคดี 
ไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา การที่ผูถูกฟองคดีใชดุลพินิจในการสั่งลงโทษไลผูฟองคดีออก
จากราชการ จึงไมชอบดวยกฎหมาย 

คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง  หมายเลขแดงที่ 1576/2548  
คดีนี้ผูฟองคดีถูกเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผูถูกฟองคดี) ส่ังลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษดังกลาว  ซ่ึงศาลเห็นวาผูที่
กระทําความผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการนาจะเปนนาง ม. เพราะมีหลักฐานวานาง ม.  
เปนผูรับเงิน  สวนผูฟองคดีไมไดมีสวนรูเห็นกับการกระทําของนาง ม. การที่ผูถูกฟองคดีส่ังลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง  หมายเลขแดงที่ 1704/2548  
คดีนี้ผูฟองคดีถูกผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 7 (ผูถูกฟองคดี)  ส่ังลงโทษไลออกจากราชการ จึงได
ยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ ซ่ึงศาลเห็นวาผูฟองคดีไมไดละทิ้งหนาที่ราชการ
ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควรตามที่ถูกกลาวหา การที่ 
ผูถูกฟองคดีส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการจึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

คําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด หมายเลขแดงที่ อ. 98/2548  
คดีนี้ผูฟองคดีถูกอธิบดีกรมการขนสงทางบก (ผูถูกฟองคดี) ส่ังลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 2 เดือน 
จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ  ซ่ึงศาลเห็นวา ผูฟองคดีไมมีพฤติกรรมไมให
ความสะดวก ไมใหความเปนธรรมและไมใหการสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอราชการ การที่ 
ผูถูกฟองคดีส่ังลงโทษจากสาเหตุดังกลาวจึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 

คํ าพิพากษาของศาลปกครองสู งสุ ด  หมาย เลขแดงที่ 
อ.297/2549  คดีนี้ผูฟองคดีถูกอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ผูถูกฟองคดี) ส่ังลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการ จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ ซ่ึงศาลเห็นวา การ
กระทําของผูฟองคดียังไมถึงขนาดเปนการกระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการอันเปนการผิดวินัย
อยางรายแรง โดยพฤติการณของผูฟองคดีเปนเพียงบุคคลที่ไมรักษาประโยชนของทางราชการ และ
กระทําการอันเปนการหมิ่นเหมตอการถูกมองวากระทําการไมคอยสุจริตอันเปนมลทินมัวหมอง 
หากใหรับราชการตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการได ควรใหออกจากราชการเทานั้น 
การที่ผูถูกฟองคดีมีคําส่ังลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
      (2) การพิจารณาบุคคลที่จะเปนผูถูกฟองคดี 
       การยื่นฟองคดีปกครองไมวาจะเปนคดีปกครองตามมาตรา 9  
วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
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พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 45 ไดบัญญัติไววาคําฟองใหใชถอยคําสุภาพและตองมี (2) ช่ือหนวยงานทางปกครอง
หรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของอันเปนเหตุแหงการฟองคดี ซ่ึงหมายความวาหากขาราชการ
พลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยจะยื่นฟองจะใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย จะตองยื่นฟอง 
ผูออกคําส่ังลงโทษ เชน อธิบดีออกคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน ผูถูกลงโทษ
จะตองยื่นฟองเพิกถอนคําสั่งของอธิบดี แตเนื่องจากกระบวนการดําเนินการทางวินัยไมไดส้ินสุดที่
อธิบดี  กลาวคือ  หากขาราชการพลเรือนสามัญถูกอธิบดีส่ังลงโทษวินัยอยางไมรายแรง ผูถูกลงโทษ
จะตองอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ อ.ก.พ.กระทรวง หาก อ.ก.พ.กระทรวงมีมติใหยกอุทธรณถือวาการ
ดําเนินทางวินัยส้ินสุด  หากผูถูกลงโทษไมเห็นกับคําสั่งของอธิบดี และมติของ อ.ก.พ.กระทรวง 
ในทางปฏิบัติที่ผานมา ผูถูกลงโทษจะตองยื่นฟองอธิบดีและ อ.ก.พ.กระทรวง ซ่ึงมีปญหาวา จะยื่น
ฟองเพียง อ.ก.พ.กระทรวง เปนผูถูกฟองคดีไดหรือไม นอกจากนี้หาก อ.ก.พ.กระทรวงมีมติใหเพิ่มโทษ
จากวินัยอยางไมรายแรงเปนวินัยอยางรายแรง อธิบดีจะตองไปออกคําสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรง
แกขาราชการพลเรือนสามัญที่อุทธรณคําส่ังตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวง หากผูถูกเพิ่มโทษไมพอใจ
มีสิทธิอุทธรณคําสั่ งตอ  ก .พ .191 เมื่อ  ก .พ .พิจารณาแลวเสร็จจะตองเสนอความเห็นไปยัง
นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ192 หากนายกรัฐมนตรีมีคําส่ังเปนประการใด ถือวา
การดําเนินการทางวินัยถึงที่สุดในชั้นฝายปกครอง ซ่ึงจะเห็นไดวาจากการดําเนินการทางวินัยอยาง
ไมรายแรงในที่สุดกลายเปนการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง และมีผูมาเกี่ยวของกับการ
ดําเนินการทางวินัยไดแก อธิบดี อ.ก.พ.กระทรวง ก.พ. และนายกรัฐมนตรีซ่ึงในทางปฏิบัติที่ผานมา  
ผูถูกลงโทษจะยื่นฟองอธิบดี อ.ก.พ.กระทรวง ก.พ. และนายกรัฐมนตรีเปนผูถูกฟองคดี  แตอยางไร
ก็ตามในสวนการพิจารณาของ ก.พ.นั้น ไมอาจถูกฟองคดีตอศาลปกครองไดเทียบเคียงไดกับคําส่ัง
ของศาลปกครองสูงสุดที่ 633/2546 ที่วินิจฉัยวามติของ ก.ค.เปนเพียงการพิจารณาภายใน 
ฝายปกครองยังไมมีผลตามกฎหมาย จึงไมมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  ซ่ึงการพิจารณาของ ก.พ. 
ก็เชนเดียวกัน เมื่อ ก.พ. พิจารณาแลวเสร็จจะเสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อุทธรณ ดังนั้น มติของ ก.พ. จึงเปนเพียงพิจารณาภายในฝายปกครอง 
     สวนกรณีการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงที่เกิดขึ้นจากการที่
ผูบังคับบัญชาดําเนินการเองนั้น กระบวนการดําเนินการทางวินัยจะเริ่มตนจากมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยในสวนของคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง

                                     
191 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 125 วรรคหนึ่ง (4). 
192 แหลงเดิม. มาตรา 126. 
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ไดมีการนํามาฟองคดีตอศาลปกครองเชนเดียวกัน ซ่ึงแนวทางการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีทั้งสั่ง
รับคําฟองไวพิจารณา193  และคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา194  ซ่ึงผูเขียนจะไดทําการวิเคราะหตอไปวา 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงเปนคําสั่งประเภทใด และผูถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงถือวาเปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่จะมี
สิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งดังกลาวไดหรือไม นอกจากนั้นในระหวาง
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หากผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัอยางรายแรงได
มีคําสั่งใหผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนออกจากราชการไวกอน หรือมีคําสั่งใหพักราชการ 
ซ่ึงแนวการพิจารณาของศาลปกครอง หากผูถูกออกจากราชการไวกอนหรือถูกพักราชการไดมีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฟองคดีแลวศาลจะมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณา เนื่องจากคําสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนหรือคําสั่งพักราชการเปนคําส่ังทางปกครอง195 
     สําหรับการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนเมื่อดําเนินการ
สอบสวนแลวเสร็จจะเสนอรายงานการสอบสวน (แบบ สว.6) ไปยังผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หากเห็นวาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงกระทําผิดวินัยตาม
ขอกลาวหากอนที่ผูมีอํานาจจะสั่งลงโทษจะตองสงเรื่องไปยัง อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัด หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง แลวแตกรณีเพื่อพิจารณา  กลาวคือ หากผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปนขาราชการ
พลเรือนสามัญ ระดับ 7 ลงมาจะตองสงเรื่องให อ.ก.พ.จังหวัด (กรณีเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่
รับราชการอยูสวนภูมิภาค) หรือสงเรื่องให อ.ก.พ.กรม (กรณีเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่รับ
ราชการอยูสวนกลาง) แตถาหากเปนขาราชการพลเรือนระดับ 8 ขึ้นไป จะตองสงเรื่องให อ.ก.พ. 
กระทรวงเปนผูพิจารณา เมื่อ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติเปนประการใด  
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุจะตองสั่งไปตามนั้น196 หากเปนการลงโทษทางวินัยอยางรายแรงตามมติของ  
อ.ก.พ.กรมหรือมติของ อ.ก.พ.กระทรวง จะตองอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ. ในสวนการพิจารณา
ของ ก.พ.นั้น หาก ก.พ.มีมติเปนประการใด ก.พ.จะตองรายงานความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี ซ่ึง
เปนผูพิจารณาอุทธรณ ดังนั้น จึงเห็นไดวา การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงมีบุคคลที่จะถูกฟองคดี
ตอศาลไดแกคณะกรรมการสอบสวนในฐานะเปนผูทําการสอบสวนและทํารายงานการสอบสวน  
ผูออกคําสั่งลงโทษตามมติของ อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.จังหวัด หรือ อ.ก.พ.กระทรวง ซ่ึงไดแก อธิบดี

                                     
193 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 120/2546 ที่ 636/2549 และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.28/2547 
194 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 552/2545, ที่ 410/2546,ที่ 733/2548,ที่ 734/2548,ที่ 46/2549,ที่ 640/2549 

และที่ 125/2550 
195 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 543/2545, ที่ 347/2546 และคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.28/2547 
196 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 104. 
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หรือผูวาราชการจังหวัด นอกจากนั้นยังมี ก.พ.และนายกรัฐมนตรีเขามาเกี่ยวของอีกดวย   ซ่ึงมีปญหา
วาจะยื่นฟองใครเปนผูถูกฟองคดีตอศาล 
     สวนการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงที่เกิดขึ้นจากการชี้มูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น  จะเห็นวาแมการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะบังคับให
ผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงตามมติดังกลาว  แตถาหากผูบังคับบัญชาไมไดมีการออก
คําส่ังลงโทษ  ผูที่ถูกชี้มูลความผิดยังไมไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย  ดังนั้น ผลกระทบจะเกิดขึ้น
ก็ตอเมื่อมีการออกคําสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรง  หากผูถูกลงโทษไมพอใจก็จะตองอุทธรณตอ 
ก.พ. เมื่อ ก.พ. พิจารณาแลวเสร็จจะตองรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีเชนเดียวกับกรณีการดําเนินการ
ทางวินัยที่ผูบังคับบัญชาดําเนินการเอง   ซ่ึงในทางปฏิบัติที่ผานมา ผูถูกลงโทษจะยื่นฟองทุกคน  
ซ่ึงไดแก ผูวาราชการจังหวัด อ.ก.พ.จังหวัด ก.พ. นายกรัฐมนตรี หรืออธิบดี อ.ก.พ.กระทรวง ก.พ 
และนายกรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการสอบสวน  อธิบดี อ.ก.พ.กระทรวง ก.พ. และนายกรัฐมนตรีแลวแต
กรณี  หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. อธิบดี ก.พ. และนายกรัฐมนตรี  จึงทําใหเกิดปญหาในการยื่นฟอง
ของผูฟองคดีและพิจารณาของศาลวาบุคคลที่จะกําหนดเปนผูถูกฟองคดีควรจะเปนใครบาง ผูเขียนจะ
ไดวิเคราะหในลําดับตอไป 
      (3) การดําเนินการเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย
ภายในฝายปกครอง 
       การยื่นฟองตอศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ไดบัญญัติไววา ในกรณีที่
มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไว
โดยเฉพาะ การฟองคดีในเรื่องนั้นจะกระทําไดตอเมื่อมีการดําเนินการตามขัน้ตอนและวธีิการดงักลาว 
และไดมีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิไดมีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่
กฎหมายนั้นกําหนด สําหรับการยื่นฟองคดีอันเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยนั้น ผูเขียนไดกลาวไว
ขางตนแลววาคําส่ังที่อาจถูกฟองขอใหศาลปกครองเพิกถอนไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เชน คําสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน คําส่ังพักราชการ คําส่ังลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง  และคําส่ังลงโทษทางวินัย
อยางรายแรง สวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง มีทั้งศาลรับคําฟองไว
พิจารณาและไมรับคําฟองไวพิจารณา  ซ่ึงผูเขียนจะไดวิเคราะหในลําดับตอไปวา ผูที่ถูกแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงถือเปนผูเดือดรอนเสียหายหรือไม ในสวนของคําสั่งที่
ถือวาผูไดรับคําส่ังเปนผูไดรับความเดือดรอนเสียหาย เชน คําสั่งใหออกจากราชการไวกอนและคําสั่ง
พักราชการ  แตกอนที่ขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกคําสั่งดังกลาวจะยื่นฟองคดีตอศาลจะตองรองทุกข
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ตอ อ.ก.พ.กระทรวง  เนื่องจากผูวาราชการจังหวัด หรืออธิบดีเปนผูออกคําสั่ง แตถาหากปลัดกระทรวง 
รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีเปนผูออกคําสั่งจะตองรองทุกขตอ ก.พ. หากไมมีการรองทุกข197 ถือเปน
กรณียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ในเรื่องใดไวโดยเฉพาะตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  ศาลปกครองจะไมรับคําฟองไวพิจารณา 
     นอกจากนี้เกี่ยวกับการฟองขอใหเพิกถอนคําฟองลงโทษทางวินัย
อยางไมรายแรง เชน คําสั่งลงโทษภาคทัณฑ คําสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือน หรือขอใหเพิกถอนคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยอยางรายแรง เชน คําสั่งลงโทษปลดออกหรือคําสั่งลงโทษไลออกจากราชการ  
ซ่ึงคําสั่งลงโทษทางวินัยดังกลาวเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  หากผูถูกลงโทษไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษจะตองอุทธรณคําสั่ง ซ่ึงใน
การอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้น ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 ไดกําหนดวาขั้นตอนและระยะเวลาการอุทธรณหากมีการกําหนดไวใหเปนไป 
ตามกฎหมายเฉพาะ  ดังนั้น เมื่อการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาไวโดยเฉพาะ จึงไมอาจนํามาตรา 44198 มาใชกับการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยได โดย
การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยตามมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2535 ไดกําหนดการอุทธรณคําสั่งทางวินัยอยางไมรายแรงไววา ใหอุทธรณคําสั่งภายในสามสิบวัน
นับแตวันทราบคําส่ังดังนี้ (1) การอุทธรณคําส่ังของผูบังคับบัญชาในราชการบริหารราชการสวน
ภูมิภาคที่ต่ํากวาผูวาราชการจังหวัดใหอุทธรณตอ อ.ก.พ.จังหวัดและให อ.ก.พ.จังหวัดเปน 
ผูพิจารณาอุทธรณ เมื่อ อ.ก.พ.จังหวัดมีมติเปนประการใด ใหผูวาราชการจังหวัดส่ังหรือปฏิบัติให
เปนไปตามนั้น (2) การอุทธรณคําสั่งของผูบังคับบัญชาในราชการบริหารสวนกลางที่ต่ํากวาอธิบดี
ใหอุทธรณตอ อ.ก.พ.กรม และให อ.ก.พ.กรมเปนผูพิจารณาอุทธรณ  เมื่อ อ.ก.พ.กรมมีมติเปน
ประการใดใหอธิบดีส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น (3) การอุทธรณคําสั่งของผูวาราชการจังหวัด 
หรืออธิบดีใหอุทธรณตอ อ.ก.พ.กระทรวงเจาสังกัด และให อ.ก.พ.กระทรวงเปนผูพิจารณา เมื่อ อ.ก.พ.
กระทรวงมีมติเปนประการใดใหรัฐมนตรีเจาสังกัดสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น (4) การอุทธรณ
คําส่ังของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือปลัดกระทรวงหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ัง

                                     
197 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 129 และมาตรา 130. 
198 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 44 วรรคหนึ่ง บัญญัติวาภายใต

บังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรีและไมมีกฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณ
ภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่ง 
ทางปกรองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 
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ตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวงใหอุทธรณตอ ก.พ.และใหนํามาตรา 126 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
     สําหรับการอุทธรณคํ า ส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงนั้น  
ตามมาตรา 126 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กําหนดไววาการอุทธรณ
คําส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออกใหอุทธรณตอ ก.พ.ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง  เมื่อ  
ก.พ.ไดพิจารณาวินิจฉัยแลวใหรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมเห็น
ดวยกับมติของ ก.พ. และ ก.พ.พิจารณาความเห็นของนายกรัฐมนตรีแลวยังยืนยันตามมติเดิมให  
ก.พ.รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย แตในกรณีส่ังการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติให 
ผูอุทธรณกลับเขารับราชการหรือใหเปลี่ยนแปลงคําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือใหดําเนินการประการใด 
ใหกระทรวง ทบวง กรม ดําเนินการใหเปนตามคําส่ังของนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และเมื่อ
นายกรัฐมนตรีส่ังการหรือคณะรัฐมนตรีมีมติเปนประการใดแลวจะอุทธรณตอไปซึ่งมิได หากผูถูก
ลงโทษไมไดดําเนินการอุทธรณคําสั่งลงโทษตามมาตรา 125 หรือมาตรา 126 แลวแตกรณีถือวายัง
ไมดําเนินการตามขั้นตอน หรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายในเรื่องใดไว
โดยเฉพาะตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลปกครองไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาได  เชน 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่  422/2545 ผูฟองคดีถูกหัวหนาการการ
ประถมศึกษาอําเภออัมพวาลงโทษภาคทัณฑ แตกอนยื่นฟองคดีตอศาลผูฟองคดียังไมไดอุทธรณ
คําสั่งลงโทษตอ อ.ก.ค.จังหวัด ถือเปนกรณีที่ผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่
กฎหมายกําหนดสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา 42 วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงมีคําสั่งไม
รับคําฟองไวพิจารณา 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 3/2546 ผูฟองคดีถูกปลัดกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมลงโทษภาคทัณฑ แตกอนยื่นฟองคดีตอศาลผูฟองคดียังไมไดอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษตอ ก.พ. ถือวาผูฟองคดีมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว ศาลจึงมี
คําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 109/2546 ผูฟองคดีถูกจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยลงโทษภาคทัณฑ แตกอนฟองคดีตอศาลผูฟองคดียังไมไดอุทธรณคําส่ังตาม
หลักเกณฑและการพิจารณาของลูกจางประจําตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 50  
ลงวันที่  26 พฤษภาคม 2541 กอนยื่นฟองคดีตอศาล ศาลจึงมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 
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คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 89/2548 ผูฟองคดีถูกผูอํานวยการ 
โรงเรียนบานนาลงโทษภาคทัณฑ ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณคําสั่งตอ ประธาน อ.ก.ค.จังหวัดสุราษฎรธานี 
แตตอมาผูฟองคดีไดขอรับอุทธรณคืน จึงมีผลทําใหคําส่ังดังกลาวไมไดรับการแกไขความเดือดรอน
หรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดกอนการฟองคดีตามมาตรา 42 วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงมี 
คําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 228/2548 ผูฟองคดีถูกผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 8 ส่ังลงโทษไลออกจากราชการ ผูฟองคดีจึงไดยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2547 การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาลเมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2547 โดยที่เร่ืองอุทธรณของผูฟองคดียังอยูระหวางขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจ จึงเปนการฟองคดีโดยมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไข 
ความเดือดรอนหรือเสียหายใหเสร็จส้ินกอนฟองคดีตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  ศาลจึงมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 

สวนขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง
จากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษของผูบังคับบัญชาที่ส่ัง
ลงโทษตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะตองอุทธรณคําส่ังตอ ก.พ. ตามมาตรา 96  
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
หากไมมีการอุทธรณ ศาลก็จะไมรับคําฟองไวพิจารณาเชนเดียวกัน แตอยางไรก็ตามในการพิจารณา
อุทธรณของ ก.พ. นั้น  ก.พ.มีอํานาจพิจารณาเฉพาะดุลพินิจในการสั่งลงโทษ โดยไมมีอํานาจ
พิจารณาปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานความผิด199  จึงทําให ก.พ. ซ่ึง
เปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมอาจตรวจสอบการกระทําทางปกครองของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได 

นอกจากนี้หากผูถูกลงโทษไดมีการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย
อยางไมรายแรง หรือคําสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงตอ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณีตามขางตนแลว แตเนื่องจากตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการอุทธรณและการ
พิจารณาอุทธรณไมไดกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณไวจึงมีปญหาวา อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.
กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. มีระยะเวลาพิจารณาอุทธรณภายในเวลากี่วัน ซ่ึงในเรื่องนี้ 
ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญไดวินิจฉัยไวในคําสั่งที่ 260/2546 ไววา ผูฟองคดีซ่ึงเปน

                                     
199 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2546 
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ขาราชการตํารวจถูกใหออกจากราชการ ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 แตไมทราบผลการพิจารณาจึงไดยื่นฟองคดีตอศาล เมื่อวันที่ 
26 มีนาคม 2545 แตโดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. 2521 ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 ไมไดมีบทบัญญัติในมาตราใดกําหนด
ระยะเวลาบังคับใหคณะกรรมการขาราชการตํารวจพิจารณาคําส่ังที่ใหผูฟองคดีออกจากราชการแลว
เสร็จโดยเร็วภายในเวลาอันสมควร ผูฟองคดียอมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองไดตามมาตรา 42 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 โดย
ประเด็นปญหาวา “ระยะเวลาอันสมควร” ที่จะถือเปนเกณฑในเบื้องตนวาคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจจะตองพิจารณาอุทธรณคําส่ังของผูฟองคดีใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเทาใดนั้น เมื่อได
พิจารณาเทียบเคียงจากระยะเวลาขั้นสูงในการพิจารณาอุทธรณคําส่ังทางปกครองของฝายปกครองที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 กลาวคือระยะเวลาในการ
พิจารณาอุทธรณโดยเจาหนาที่ผูทําคําสั่งศาลปกครองซึ่งไมเกินสามสิบวันตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง 
รวมกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณโดยผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณซ่ึงไมเกินหกสิบวัน 
ตามมาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน รวมเปนระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ
คําสั่งทางปกครองทั้งสิ้นไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ ที่ประชุมใหญตุลาการใน 
ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นวาระยะเวลาอันสมควรไดแกระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการขาราชการตํารวจไดรับอุทธรณ ดังนั้น เมื่อพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันแลว  
หากผูฟองคดีประสงคจะฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อใหมีคําพิพากษาหรือคําส่ังใหคณะกรรมการ
ขาราชการตํารวจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จโดยเร็ว ผูฟองคดีมีสิทธิยื่น 
ฟองคดีตอศาลปกครองได 

สําหรับการพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ ก.พ. ก็เชนเดียวกับคณะกรรมการขาราชการตํารวจกลาวคือตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 มาตรา 125 และมาตรา 126 ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการอุทธรณ
และการพิจารณาอุทธรณก็ไมไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.
กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.ไวเชนเดียวกัน ดังนั้นในการพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.พ.จังหวัด  
อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.เกี่ยวกับอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยจึงมีระยะเวลาในการ
พิจารณาเกาสิบวันเชนเดียวกับการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการขาราชการตํารวจตามแนว
คําส่ังของศาลปกครองสูงสุดขางตน 
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      (4) คําบังคับที่ศาลออกได 
       การยื่นฟองคดีปกครองเกี่ยวกับคําสั่งลงโทษทางวินัยเปน
ผลสืบเนื่องจากผูฟองคดีถูกลงโทษทางวินัย ในการยื่นฟองคดีดังกลาว ผูฟองคดีจึงตองระบุคําขอ
เพื่อใหศาลออกคําบังคับ  ซ่ึงตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ.2542 ไดบัญญัติไววาในการพิจารณาคดี ศาลปกครองมีอํานาจกําหนดคําบังคับ 
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (1) ส่ังใหเพิกถอนกฎหรือคําส่ังหรือส่ังหามการกระทําทั้งหมดหรือ
บางสวน ในกรณีที่มีการฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ดังนั้น ในการยื่นฟองเกี่ยวกับคําสั่งลงโทษทางวินัย ผูฟองคดี
จะตองมีคําขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยที่ทําใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
หากผูฟองคดีไมไดมีคําขอใหศาลเพิกถอนคําสั่ งลงโทษทางวินัยที่ทําให ผูฟองคดีได รับ 
ความเดือดรอนเสียหาย แตมีคําขอใหลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแกผูบังคับบัญชาหรือมีคําสั่งให
ลงโทษคณะกรรมการสอบสวน ศาลไมอาจกําหนดคําบังคับได เชน 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 318/2545 ผูฟองคดีไดยื่นฟองขอใหศาล
มีคําสั่งใหผูบังคับบัญชาของผูถูกฟองคดีทั้งสามลงโทษทางวินัยแกผูถูกฟองคดีทั้งสาม  ซ่ึงศาลเห็น
วาคําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่กําหนดคําบังคับไมไดตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงมีคําสั่งไมรับคําฟองตามคําขอนี้ไว
พิจารณา      

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 358/2545 ผูฟองคดีไดยื่นฟองขอให
ดําเนินการทางวินัยแกผูใหญบานหนองแสง ซ่ึงศาลเห็นวา การดําเนินการทางวินัยเปนอํานาจหนาที่
ของผูบังคับบัญชาที่จะแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนตามกฎหมาย ศาลไมอาจกาวลวงไปใน
การดําเนินงานของฝายบริหารโดยมีคําพิพากษาในเรื่องดังกลาว คําฟองของผูฟองคดีจึงเปนเรื่องที่
ไมอยูในอํานาจและไมอาจมีคําบังคับตามที่กําหนดไวในมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา  

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 485/2545 ผูฟองคดีไดยื่นฟองตอศาล
ขอใหศาลมีคําสั่งใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
แกพันตํารวจโท ร. และพลตํารวจโท ส. ซ่ึงศาลเห็นวา การที่สํานักงานตํารวจแหงชาติจะดําเนินการ
ทางวินัยแกพันตํารวจโท ร. และพลตํารวจโท ส. หรือไม เปนเรื่องระหวางรัฐกับเจาหนาที่ของรัฐที่
ผูบังคับบัญชาจะใชดุลพินิจดําเนินการตามที่เห็นสมควรและตามกฎหมาย ศาลไมอาจกาวลวงไป
กําหนดคําบังคับตามคําขอของผูฟองคดีอันเปนการกระทําแทนฝายบริหารได ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ
ฟองคดีนี้ตอศาล ศาลจึงมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ 
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คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 64/2546 ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาล
ขอใหลงโทษผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค  และใหสํานักงานตํารวจแหงชาติแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เจาหนาที่ตํารวจ ซ่ึงศาลเห็นวาคําขอของผูฟองคดีเปนคําขอที่ไมอาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา 72 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงมีคําส่ัง 
ไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่  193/2546 ผูฟองคดีไดยื่นฟองตอศาล
ขอใหศาลมีคําสั่งลงโทษไลผูอํานวยการเขต และนายชางโยธาออกจากราชการ ซ่ึงศาลเห็นวาเปน
กรณีที่ไมอาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงมีคําส่ังไมรับคําฟองในขอหานี้ไวพิจารณา 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 276/2546 ผูฟองคดีไดยื่นฟองตอศาล
ขอใหลงโทษทางวินัยพันตํารวจโท อ. และพันตํารวจเอก ป. หนักกวาการวากลาวตักเตือน ซ่ึงศาล 
เห็นวา การสอบสวนลงโทษทางวินัยเปนอํานาจของผูบังคับบัญชาตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กฎหมายเกี่ยวกับวินัยกําหนด  คําขอของผูฟองคดีจึงเปนคําขอที่ไมอาจกําหนดคําบังคับไดตาม
มาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงมี
คําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 532/2547 ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาล
ขอใหปลัดกรุงเทพมหานครและอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการและการอุทธรณ
ไดพิจารณาลงโทษผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหงหนึ่ง  ซ่ึงศาลเห็นวา การลงโทษแกขาราชการ 
(ผูถูกรองเรียน) มิไดทําใหความเดือดรอนหรือเสียหายของผูฟองคดีไดรับการเยียวยาแกไขตาม
มาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงมี 
คําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 573/2547 ผูฟองคดีไดยื่นฟองตอศาล
ขอใหศาลสั่งใหปลัดกรุงเทพมหานครและอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการและการ
อุทธรณไดพิจารณาลงโทษผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหงหนึ่ง ซ่ึงศาลไดมีคําวินิจฉัยเชนเดียวกับคําสั่ง
ศาลปกครองสูงสุดที่ 532/2547 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 723/2549 ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาล
ขอใหศาลสั่งใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการทางวินัยแกนาย ส. สหกรณจังหวัด  
ซ่ึงศาลเห็นวา การที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตาม 
คํารองเรียนเพื่อลงโทษทางวินัยแกนาย ส. หรือไม มิไดมีผลเปนการเยียวยาทุกขใหแกผูฟองคดี
โดยตรง และในเรื่องของการดําเนินการทางวินัยเปนเรื่องระหวางรัฐกับเจาหนาที่ของรัฐที่
ผูบังคับบัญชาจะใชดุลพินิจดําเนินการตามที่ เห็นสมควร ศาลปกครองไมอาจกาวลวงไปใน 
การดําเนินงานของฝายบริหารโดยมีคําพิพากษาใหผูถูกฟองคดีดําเนินการในเรื่องดังกลาวได จึงไม
มีสิทธิฟองคดีตอศาล 
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 (5)   ระยะเวลาการฟองคดี 
 การยื่นฟองคดีเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ 

ทางวินัยไมวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการของผูบังคับบัญชาเองหรือเกิดจากมติของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ลวนเปนคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 นั้น ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันไดบัญญัติ
ระยะเวลาการฟองคดีไววาการฟองคดีปกครองจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือ
ควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีหรือนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ผูฟองคดีไดมีหนังสือ
รองขอตอหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายกําหนดและ
ไมไดรับหนังสือช้ีแจงจากหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือไดรับแตเปนคําชี้แจงที่
ผูฟองคดีเห็นวาไมมีเหตุผลแลวแตกรณี เวนแตจะมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไวเปนอยางอื่น 
ดังนั้น การยื่นฟองคดีขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยจึงตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตรู
หรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตอยางไรก็ตามกอนที่ผูฟองคดีจะยื่นฟองคดีตอศาลได ผูเขียนได
กลาวไวขางตนแลววา ผูฟองคดีจะตองมีการอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม  
อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.แลวแตกรณีมาแลว เมื่อไดทราบผลการพิจารณาจากผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ  ผูถูกลงโทษหรือผูฟองคดีจะตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณหากไมไดยื่นฟองภายในระยะเวลาดังกลาว ศาลปกครองจะมี
คําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา เชน 

คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 62/2544 ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาล
ขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ซ่ึงศาลเห็นวา ผูฟองคดีไดทราบผลการ
พิจารณาอุทธรณตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2541 การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลเมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2544 จึงลวงพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 42/2548 ผูฟองคดีถูกลงโทษปลด 
ออกจากราชการ จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลเพื่อขอความเปนธรรม ซ่ึงศาลเห็นวาผูฟองคดีไดทราบผล
การพิจารณาอุทธรณเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2547 การที่ผูฟองคดีไดยื่นฟองตอศาลทางไปรษณีย  
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 จึงเปนการลวงพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา 49 แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงมีคําสั่งไมรับ 
คําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความ 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 291/2548 ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาล
ขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษปลดผูฟองคดีออกจากราชการ ซ่ึงศาลเห็นวามีผูรับหนังสือแจงผลการ
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พิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีไวแทนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 และเปนการแจงผลไปตามที่อยู
ของผูฟองคดี ถือวาเปนการแจงโดยชอบ การที่ผูฟองคดียื่นฟองคดีตอศาลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 
จึงเปนการลวงพนระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 

คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 506/2548 ผูฟองคดีถูกลงโทษไลออก
จากราชการ จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ ซ่ึงศาลเห็นวา ผูฟองคดีทราบผล
อุทธรณรวม 3 คําส่ัง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2541 วันที่ 28 พฤษภาคม 2542 และวันที่ 26 พฤษภาคม 2542 
ซ่ึงเปนเวลากอนศาลปกครองเปดทําการ ผูฟองคดีชอบที่จะใชสิทธิฟองคดีตอศาลยุติธรรม แตผูฟองคดี
หาไดดําเนินการดังกลาวไม เมื่อผูฟองคดีไดนําคดีนี้มายื่นฟองตอศาลปกครองเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2547  
จึงเปนการพนกําหนดระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจึงมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 

สําหรับกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งลงโทษ ตอ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม 
อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.  แลวแตกรณี หากผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีคําสั่งเพิ่มโทษ  จากนั้นได
มีการแจงผลการพิจารณาอุทธรณไปใหผูอุทธรณคําส่ังลงโทษทราบ  แตในระหวางนั้นผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุและแตงตั้งยังไมไดออกคําสั่งเพิ่มโทษ ยังไมมีแนวคําสั่งของศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา
กรณีนี้จะถือวาผูอุทธรณคําส่ังลงโทษรูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในการฟองเพิกถอนคําสั่ง
เพิ่มโทษเมื่อใด ซ่ึงผูเขียนจะไดวิเคราะหในลําดับตอไป 

สวนขอยกเวนเกี่ยวกับระยะเวลาการฟองคดี200  มีอยูดวยกัน  
2 ประเภท กลาวคือ  ขอยกเวนที่ไมตองมีระยะเวลากับขอยกเวนเมื่อมีเหตุพิเศษ 
  (ก) ขอยกเวนที่ไมมีกําหนดระยะเวลา 

คดีปกครองที่อยูในขอยกเวนนี้คือ คดีปกครองที่ เกี่ยวกับการ
คุมครองประโยชนสาธารณะกับคดีปกครองที่เกี่ยวกับสถานะของบุคคล ซ่ึงตามแนวคําวินิจฉัยของ
ศาลปกครองสูงสุดมีดังนี้ 

(1) การฟองคดีที่เกี่ยวกับการคุมครองประโยชนสาธารณะ ซ่ึงตาม
แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดมิไดใหความหมายของคําวา “การคุมครองประโยชน
สาธารณะ” ไวเพียงแตไดวินิจฉัยเปนกรณีๆไปวา การฟองวาหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่
ของรัฐละเลยตอหนาที่ปลอยใหมีการบุกรุกที่สาธารณะเปนการฟองคดีเกี่ยวกับการคุมครอง

                                     
200 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 52. 
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ประโยชนสาธารณะ201 จะยื่นฟองเมื่อใดก็ไดตามมาตรา 52202  สวนการฟองเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชนของผูฟองคดีโดยเฉพาะไมใชคดีเกี่ยวกับคดีการคุมครองประโยชนสาธารณะ เชน  
การฟองขอใหเจาหนาที่ทบทวนการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของผูฟองคดีใหม203 การฟองขอให
เพิกถอนการลบชื่อผูฟองคดีออกจากทะเบียนทนายความ204 การฟองขอใหผูฟองคดีไมเปนผูทิ้งงาน205 
การฟองขอใหทําการสอบสวนทางวินัย206 การกลาวอางวามีหลักฐานวาที่ดินของตนไมใชที่ 
สาธารณประโยชน207 การขอประทานบัตรทําเหมืองแรเฟลลสปาร208 

(2) การฟองคดีที่เกี่ยวกับสถานะของบุคคล 
 คําวา “สถานะของบุคคล”  ตามแนวคําส่ังของศาลปกครอง

สูงสุด หมายถึง สถานะตามกฎหมายที่จะไดรับความคุมครองสิทธิในการเปนบุคคล และสิทธิที่จะ
ไดรับความคุมครองที่เกี่ยวเนื่องกับการเปนบุคคล โดยบุคคลจะไดรับความคุมครองตามสิทธินั้น
หรือไมตองพิจารณาจากความเปนบุคคลของผูนั้นเปนหลัก สถานะเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงสิทธิและ
หนาที่ของบุคคล รวมท้ังความสามารถในการใชสิทธิและปฏิบัติหนาที่ของแตละคนตามที่กฎหมาย
กําหนดไว  สําหรับผูมีสถานะนั้น สามารถใชยันบุคคลทั่วไปได  และสถานะของบุคคลจะเกิดขึ้น
หรือเปลี่ยนแปลงไปไดก็เฉพาะตามที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น สถานะดังกลาวอาจจะเปนสถานะ
ของบุคคลในประเทศชาติ เชน สัญชาติของบุคคล หรือสถานะในครอบครัวเชน เพศ อายุ บิดา 
มารดา บุตร สามี ภรรยา และความสามารถของบุคคล เปนตน มิไดมีความหมายรวมไปถึงสถานะ
ทางดานอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับการเปนบุคคลดวย เชนสถานะทางสังคม  สถานะทางอาชีพ หรือสถานะ
ทางหนาที่การงาน เพราะแมจะมีผลทําใหมีสิทธิ์และหนาที่ตามตําแหนง ก็ไมถือวาเปนสถานะของ
บุคคล  เนื่องจากมิใชคุณสมบัติหรือลักษณะทางกฎหมายที่เปนฐานสําคัญผูกพันอยูกับตัวบุคคลใน
ลักษณะเชนเดียวกับสถานะในประเทศชาติหรือสถานะในครอบครัว ทั้งอาจเปลี่ยนแปลงไดงาย  
หรือการฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือขอใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งโยกยาย
ขาราชการ  การฟองเกี่ ยวกับตําแหนงหนาที่ ในการทํางานหรือการประกอบอาชีพหรือ 

                                     
201 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 320/2546 
202 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.18/2546  
203 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 264/2545 
204 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 291/2545 
205 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 443/2545 
206 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 638/2545 
207 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 528/2545,ที่ 584/2545,และที่ 219/2546 
208 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 99/2544 
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การเปลี่ยนแปลงรายไดหรือการดํารงชีวิตอันเนื่องมาจากตองพนจากหนาที่ราชการเพราะถูกลงโทษ
ทางวินัย จึงเปนเรื่องที่ไมเกี่ยวกับสถานะของบุคคล209 และมีขอสังเกตวา การฟองขอใหเจาหนาที่
แกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบาน ก็ไมถือวาเปนเรื่องของสถานะของบุคคล210 เชนเดียวกัน 
  (ข) ขอยกเวนเมื่อมีเหตุพิเศษ เมื่อมีการยื่นฟองคดีพนกําหนดเวลาแลว
หากมี เหตุตามที่กฎหมายกําหนดไว  ศาลปกครองจะรับคดีไวพิจารณาก็ได  ไดแก  กรณีที่ 
ศาลปกครองเห็นวาคดีที่ยื่นฟองนั้นจะเปนประโยชนแกสวนรวมซึ่งใหศาลพิจารณาเปนรายกรณีไป
กับกรณีมีเหตุจําเปนอื่นโดยศาลเห็นเองหรือคูกรณีมีคําขอ211 โดยบางกรณีก็ถือวาเปนทั้งประโยชน
สวนรวมและมีเหตุจําเปนอื่น ดังนั้นกรณีขอยกเวนเมื่อมีเหตุพิเศษแยกไดดังนี้ 
   (1) การฟองคดีที่เปนประโยชนแกสวนรวม212 
   (2) กรณีมีเหตุจําเปนอ่ืน ซ่ึงหมายถึงเหตุอันเกิดจากความจําเปนที่
ไมสามารถนําคดีมาฟองไดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว213 ตามมาตรา 52 แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 หรือกรณีที่ผูฟองคดีไดยื่น
หนังสือตอผูถูกฟองคดีขอใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลวก็มีเจาหนาที่ของผูถูกฟองคดีไป
ติดตอและรับวาจะดําเนินการใหมาตลอด ทําใหผูฟองคดีเชื่อวาผูถูกฟองคดีจะดําเนินการให และ
เปนผลโดยตรงใหผูฟองคดียื่นเรื่องรองทุกขเลยเวลาที่กฎหมายกําหนดไว แตการดําเนินการของ
เจาหนาที่ของรัฐดังกลาวยอมถือไดวาเปนการใชอํานาจหนาที่ไปในทางไมสมควร การที่ผูถูกฟองคดี 
ยกเหตุวา ความลาชาเปนผลมาจากระบบราชการยอมกอใหเกิดความเขาใจผิดและจะเปนผลเสียกับ
การดําเนินงานของรัฐตอไปในอนาคต สมควรที่ศาลจะเขาไปตรวจสอบวามีเหตุดังกลาวเกิดขึ้น
หรือไม หรือกรณีการไดรับเงินคาทดแทนการเวนคืนที่ดินแตกตางจากที่ดินขางเคียงที่มีสภาพที่ดิน
ใกลเคียงกัน 
  3) วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา 
   คําส่ังลงโทษทางวินัยถือเปนคําสั่งทางปกครอง214 โดยสถานะของ
คําสั่งทางปกครองมีผลใชบังคับตลอดไปจนกวาจะถูกเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือโดยเหตุอ่ืน215 
ดังนั้น เมื่อมีการสั่งลงโทษทางวินัยแลว หากผูออกคําส่ังลงโทษหรือผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ

                                     
209 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  10/2544, ที่ 57/2544,ที่ 273/2545, ที่ 291/2545 และที่ 109/2546  
210 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 298/2546 
211 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 52 วรรคสอง. 
212 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.11/2545, ที่ ฟ.17/2545 ที่ ฟ.18/2545 และที่ ฟ.8/2546 (ประชุมใหญ) 
213 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 57/2545,ที่ 279/2545,ที่ 194/2545 ที่ 288/2545 และที่ 398/2547 
214 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 5. 
215 แหลงเดิม. มาตรา 42 วรรคสอง. 
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ไมไดมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับคับสั่งลงโทษทางวินัย คําสั่งลงโทษมีผลใชบังคับตลอดไป เนื่องจาก
การอุทธรณคําส่ังลงโทษไมเปนเหตุใหทุ เลาการบังคับตามคําส่ัง216  แตอยางใดก็ตามหาก 
ผูถูกลงโทษไดมีการยื่นฟองคดีตอศาลปกครองแลว ผูถูกลงโทษหรือผูฟองคดีมีอํานาจยื่นคํารองตอ
ศาลเพื่อขอใหศาลสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษไดตามมาตรา 66217 แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  ประกอบกับขอ 69218  ของระเบียบของที่
ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 และในการยื่น
คําขอเพื่อใหศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งการลงโทษซึ่งเปนคําสั่งทางปกครองนั้น ผูฟองคดี
จะตองขอมาในคําฟองหรือยื่นคําขอมาในเวลาใดๆกอนศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งชี้ขาดคดี219 ซ่ึงใน
การพิจารณาคดีของศาลนั้น หากศาลมีคําส่ังไมรับคําขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังลงโทษ คําส่ังของ
ศาลดังกลาวถือเปนที่สุด ตามขอ 70 แตถาหากศาลมีคําสั่งทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษ ผูมีสวนได
เสียมีสิทธิอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงหรือทราบคําสั่ง
ศาลตามนัยขอ 73 สําหรับผูมีสวนไดเสียในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหทุเลาการบังคับตามคําส่ังลงโทษ
ไดแก ผูออกคํา ส่ังลงโทษนั่นเอง  สวนผูฟองคดีหรือผู ถูกลงโทษไมใช ผูมีสวนได เสีย220  
จึงไมสามารถอุทธรณคําส่ังได 
  4) การบังคับตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาล 
   การยื่นฟองคดี เกี่ ยวกับคําสั่ งลงโทษทางวินัยไดกลาวแลววา  
ผูถูกลงโทษหรือผูฟองคดีจะตองยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย หากศาลพิจารณาแลวเห็น
วา คําสั่งลงโทษทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งตามบัญญัติไวมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลจะตองมีคําสั่งให
เพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติ

                                     
216 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539,มาตรา 44 วรรคสาม 
217 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 66 บัญญัติวาใน

กรณีที่ศาลปกครองเห็นสมควรกําหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขใหแกคูกรณีที่เกี่ยวของกําหนด
มาตรการหรือวิธีการช่ัวคราวและออกคําสั่งไปยังหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหปฏิบัติ
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  

218 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, 
ขอ 69 กําหนดไววาการฟองคดีปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนหรือคําสั่งทางปกครองไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับ
ตามกฎหมายหรือคําสั่งทางปกครอง เวนแตศาลจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น 

219 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, 
ขอ 69 วรรคสอง. 

220 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 1/2544 
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จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และในการเพิกถอนคําส่ังดังกลาวศาลมี
อํานาจที่จะสั่งใหเพิกถอนยอนหลัง  มีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งก็ได  นอกจากนั้นศาลยังมี
อํานาจกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้เพื่อใหความเปนธรรม221 แตอยางไรก็ตามในกรณีที่ศาลมี 
คําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษเนื่องจากเห็นวาหนวยงานทางปกครองหรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวแลว222  ประเด็นปญหามีอยู
วาหนวยงานทางปกครองหรือผูมีอํานาจสั่งบรรจุแตงตั้งยังมีอํานาจในการดําเนินการทางวินัยแก 
ผูฟองคดีอีกหรือไม นอกจากนี้กรณีผูถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงตามมติของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ไดมีการยื่นฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษ ซ่ึงมีปญหาวาศาลมีอํานาจพิจารณา
ความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งดังกลาวไดมากนอยแคไหน  กลาวคือ  สามารถพิจารณาไดทั้ง
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพื่อเปลี่ยนฐานความผิด หรือพิจารณาไดเฉพาะดุลพินิจในการสั่งลงโทษ
ของผูบังคับบัญชาตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2546 เทานั้น ซ่ึงผูเขียนจะไดวิเคราะหใน
ลําดับตอไป 
  3.2.4.2 คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2)  
   1) เขตอํานาจของศาลปกครอง 
    เขตอํานาจศาลในที่นี้หมายถึง เขตพื้นที่ที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา 
ของศาลปกครอง  สําหรับการยื่นฟองคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยขาราชการพลเรือนสามัญนอกจากจะ
เปนคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แลว บางกรณียังอาจเปนคดีปกครองตามมาตรา 9  
วรรคหนึ่ง (2) ไดเชนเดียวกัน กลาวคือ ผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําส่ังลงโทษตอผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ ซ่ึงไดแก อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี  แตผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณไมไดพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร ซ่ึงระยะเวลานานแคไหนจะถือวาลวง
พนระยะเวลาอันสมควรนั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญไดวินิจฉัยไวคําสั่งที่ 206/2546 
ไววาระยะเวลาอันสมควรไดแกระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการขาราชการตํารวจ
ไดรับอุทธรณ ซ่ึงหากพนกําหนดระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่รับอุทธรณแลว แตยังไมทราบผล
การพิจารณา ผูฟองคดีมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองถือเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) 
สวนสาเหตุที่ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญไดกําหนดใหระยะเวลาเกาสิบวันคือระยะเวลา
อันสมควร เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ.2521 ไมไดกําหนดระยะเวลา
การพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการขาราชการตํารวจไว แตในขณะนี้พระราชบัญญัติระเบียบ

                                     
221 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 72 วรรคสอง. 
222 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเลขแดงที่ อ.214/2548 และหมายเลขแดงที่ อ.218/2548 
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ขาราชการตํารวจ พ.ศ.2547 ไดกําหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการขาราชการ
ตํารวจไววา คณะกรรมการขาราชการตํารวจมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดภายในระยะเวลา 270 วัน 
หากไมแลวเสร็จสามารถขยายระยะเวลาไดอีกสองครั้งๆละ 60 วัน หากครบกําหนดยังพิจารณาไมแลวเสร็จ  
ผูยื่นอุทธรณมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2)   
ไดเชนเดียวกัน สําหรับการพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ 
ก.พ.ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษของขาราชการพลเรือนสามัญไมไดมีกฎหมาย
กําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณไวเชนเดียวกัน  ดังนั้นการพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.พ.จังหวัด  
อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.จึงตองพิจารณาภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณเทียบเคียงกับคําส่ังของศาลปกครองสูงสุดที่ 260/2546 (ประชุมใหญ) ซ่ึงหากพนระยะเวลา 
เกาสิบวันแลว ผูอุทธรณคําสั่งยังไมทราบผลการพิจารณาอุทธรณจากผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ดังกลาว ผูอุทธรณคําส่ังลงโทษมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเปนคดีพิพาทตามมาตรา 9  
วรรคหนึ่ง (2) ได  แตในการยื่นฟองจะตองพิจารณาเขตอํานาจของศาลปกครอง (เขตพื้นที่) เกี่ยวกับ
ภูมิลําเนาของผูฟองคดีและสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นดังนี้ 
    (1) ภูมิลําเนาของผูฟองคดี 
     ภูมิลําเนาของขาราชการพลเรือนสามัญหรือขาราชการประเภท
ใดก็ตามใหถือวามีภูมิลําเนาอยูที่ทองที่ตนรับราชการ หากขาราชการพลเรือนสามัญผูถูกลงโทษได
มีการอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.แลวแตกรณี 
หากไมทราบผลการพิจารณาอุทธรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดยื่นอุทธรณ ผูอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษจะตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณละเลยตอหนาที่ หรือปฏิบัติ
หนาที่ลาชาเกินสมควร ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) ตอศาลปกครองที่ตนมีภูมิลําเนาได เชน นาย ก.  
รับราชการอยูที่จังหวัดขอนแกน จะตองยื่นฟองตอศาลปกครองขอนแกน แตหากผูอุทธรณมี
ภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดอุบลราชธานี แตเนื่องจากในขณะนี้ศาลปกครองอุบลราชธานียังไมไดเปดทําการ  
ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด จึงไดกําหนดใหศาลปกครองนครราชสีมามีเขตอํานาจ
เพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย จังหวัดยโสธร จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ เมื่อผูอุทธรณมีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดอุบลราชธานีจึงตองยื่น
ฟองตอศาลปกครองนครราชสีมา223 
 

                                     
223 ประกาศที่ประชุมใหญในศาลปกครองสูงสุด เรื่อง ใหศาลปกครองนครราชสีมาและศาลปกครอง

ขอนแกนมีเขตอํานาจเพิ่มเติมในจังหวัดใกลเคียง ลงวันที่ 26 เมษายน 2545, ขอ 1. 
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    (2) สถานที่มูลคดีเกิดขึ้น 
     ขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 
จะตองอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แตหากถูกลงโทษ 
ทางวินัยอยางรายแรงจะตองอุทธรณคําส่ังลงโทษตอ ก.พ. ซ่ึงกรณีอุทธรณคําส่ังลงโทษตอ อ.ก.พ.
จังหวัด อ.ก.พ.กรม  จะไมมีปญหาเกี่ยวกับสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น เพราะขาราชการพลเรือนสามัญที่
รับราชการอยูที่ราชการสวนภูมิภาคหากถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง และผูส่ังลงโทษมิใช
ผูวาราชการจังหวัดจะตองยื่นอุทธรณตอ อ.ก.พ.จังหวัดนั้นๆ หาก อ.ก.พ.จังหวัด ละเลยตอหนาที่ใน
การพิจารณาหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) ผูอุทธรณคําสั่งลงโทษ
จะตองยื่นฟองตอศาลปกครองในภูมิภาคที่มีเขตอํานาจ เชนเดียวกับขาราชการพลเรือนสามัญที่รับ
ราชการอยูที่ราชการสวนกลาง หากผูส่ังลงโทษไมใชคําสั่งของอธิบดีและตอมาไดมีการยื่นอุทธรณ
คําสั่งลงโทษตอ อ.ก.พ.กรม  หาก อ.ก.พ.กรมละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) ผูอุทธรณคําสั่งลงโทษจะตองยื่นฟองตอศาลปกครองกลาง สวนกรณีที่
ผูอุทธรณรับราชการอยูที่ราชการสวนภูมิภาค แตไดมีการอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ อ.ก.พ.กระทรวง 
หรือ ก.พ. หาก อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. ละเลยตอหนาที่หรือพิจารณาลาชาเกินถือวา สถานที่ 
มูลคดีเกิดขึ้นอยูที่ราชการสวนกลาง  หากผูอุทธรณตองการยื่นฟองคดีตอศาลจะตองยื่นฟองที่ 
ศาลปกครองกลาง  
   2) เงื่อนไขการฟองคดี 
    กรณีขาราชการพลเรือนสามัญไดยื่นฟองตอศาลวา ผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณไดแก อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. ละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) นั้น 
ศาลปกครองจะรับคําฟองไวพิจารณาพิพากษาไดก็ตอเมื่อขาราชการพลเรือนสามัญ (ผูฟองคดี) 
ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟองคดีดังตอไปนี้ 
    (1) ผูมีสิทธิฟองคดี 
     ผูที่มีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) 
จะตองเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจ
หลีกเล่ียงไดจากการพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.
แลวแตกรณี ดังนั้นผูมีสิทธิยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) จึงไดแกผูอุทธรณคําสั่งลงโทษ
นั้นเอง  สวนบุคคลอื่นที่ไมไดเปนผูยื่นอุทธรณคําส่ังลงโทษ จะมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองได
หรือไมนั้น ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยที่ 353/2549 วินิจฉัยวา  ทายาทโดยธรรม (คูสมรสและ
บุตรของผูถึงแกกรรม) มีสิทธิยื่นฟองขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยได  สวนบุคคลอื่น ซ่ึง

DPU



 99 

ไดแกเพื่อนหรือผูบังคับบัญชา ผูเขียนเห็นวาไมมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองแทนผูถึงแกกรรมได  
แตทายาทโดยธรรมมีหลายลําดับชั้น ไดแก ผูสืบสันดาน บิดามารดา พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ปูยา ตายาย ลุงปานาอา  และคูสมรสที่ยังมีชีวิต จึงมีประเด็น
ปญหาวาทายาทโดยธรรมนอกจากคูสมรสและบุตรที่ยังมีชีวิตอยูมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลแทน
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยและตอมาถึงแกความตายไดหรือไม  ซ่ึงผูเขียนจะได
วิเคราะหในลําดับตอไป 
    (2) การพิจารณาบุคคลที่จะเปนผูถูกฟองคดี 
     มูลเหตุในการยื่นฟองคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) 
อันเกี่ยวกับวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ เกิดขึ้นเนื่องจากผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําส่ังลงโทษตอ อ.ก.พ.
จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.แลวแตกรณี แต อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ ก.พ.ละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร  ผูมีสิทธิถูกฟองคดีจึงไดแก  
อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.แลวแตกรณี แตปญหามีอยูวาในกรณีมีการ
อุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ. ครั้นเมื่อ ก.พ.พิจารณาแลวเสร็จจะตองรายงานความเห็นไปยัง
นายกรัฐมนตรี224 จากนั้นเรื่องอุทธรณอยูระหวางการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี จะถือวาการละเลย
ตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรอยูในขั้นตอนการพิจารณาของ ก.พ.หรือนายกรัฐมนตรี  
เพราะหากถือวาอยูในอํานาจของ ก.พ.จะตองยื่นฟอง ก.พ. หากถือวาอยูในขั้นตอนของ
นายกรัฐมนตรีจะตองยื่นฟองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงผูเขียนจะไดวิเคราะหในลําดับตอไป 
    (3) การดําเนินการเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายภายใน
ฝายปกครอง  
     เมื่อผูถูกลงโทษไดมีการอุทธรณคําส่ังลงโทษตอ อ.ก.พ.จังหวัด 
อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.แลวแตกรณีแลว หาก อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณีไมไดพิจารณาอุทธรณภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวนัทีไ่ดรับ
อุทธรณแลว ผูอุทธรณคําสั่งมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองวา อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ ก.พ.แลวแตกรณีละเลยตอหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรเกี่ยวกับการ
พิจารณาอุทธรณตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) ได โดยไมตองมีหนังสือรองขอใหผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณทราบอีกครั้งหนึ่งแตประการใด แตประเด็นมีอยูวาการที่ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณซ่ึง
ไดแก อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.ละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชา
เกินสมควรถือวาเปนกรณีที่ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตนไมถูกตองตามกฎหมายหรือไม เพราะหาก

                                     
224 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 126. 
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ถือวาเปนกรณีที่ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตนไมถูกตองตามกฎหมายแลว ผูอุทธรณคําส่ังลงโทษ
จะตองมีการรองทุกขกรณีดังกลาว ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  วาดวยการรองทุกขและพิจารณาเรื่องรองทุกข 
ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงผูเขียนจะไดวิเคราะหในลําดับ
ตอไป 
    (4) คําบังคับที่ศาลออกได 
     การยื่นฟองคดีตอศาลปกครองวา อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม  
อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.แลวแตกรณีละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรนั้น ผูฟองคดี
จะตองมีคําขอใหศาลสั่งให อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.พิจารณาอุทธรณ
ของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในเวลาที่ศาลกําหนด ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แตในคดีประเภทนี้ปญหา
มีอยูวา ผูฟองคดีไมไดมีคําขอใหศาลสั่งให อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.
พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเวลากี่วัน แตมีคําขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย ซ่ึง 
คําขอกรณีนี้เปนคําขอเกี่ยวกับคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ปญหามีอยูวาศาลมีอํานาจ
รับคําฟองไวพิจารณาไดหรือไม ซ่ึงผูเขียนจะไดวิเคราะหในลําดับตอไป 
    (5) ระยะเวลาการฟองคดี 
     ระยะเวลาการฟองคดีนับวามีความสําคัญในการยื่นฟอง 
คดีปกครองเชนกัน กลาวคือ หากไมไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดศาลจะมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและกรณีการยื่นฟองวา อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม  
อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.วาละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9  
วรรคหนึ่ง (2) หากไมไดยื่นฟองภายในระยะเวลาที่กําหนดศาลก็จะมีคําสั่งไมรับคําฟองเชนเดียวกัน225 
     สําหรับระยะเวลาในการฟองคดีปกครองตามมาตรา  9  
วรรคหนึ่ง (2) นั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎ 
ก.พ.ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) ซ่ึงเปนกฎที่ใชในพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม  
อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.ไมไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ  ผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณจึงตองพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญได
วินิจฉัยไวในคําสั่งที่ 260/2546 วา ระยะเวลาอันสมควรไดแกระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ได
รับคําอุทธรณ ดังนั้น การพิจารณาอุทธรณของ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ 

                                     
225 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 260/2546 (ประชุมใหญ) 
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ก.พ.แลวแตกรณีจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ หากลวงพน
เกาสิบวันแลวยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ผูอุทธรณมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง ซ่ึงในการยื่นฟอง
ดังกลาว ผูฟองคดีจะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตลวงพนเกาสิบวันนับแตวันที่ไดยื่นอุทธรณ226 
หากไมไดยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ศาลจะมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา  
แตอยางไรก็ตามหากลวงพนระยะเวลาในการฟองคดีดังกลาว หากผูฟองคดียังมีความประสงคที่จะ
ยื่นฟองคดีตอศาล ตามแนวคําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 260/2546 (ประชุมใหญ) ไดวินิจฉัยไดวา  
ผูอุทธรณคําสั่งลงโทษจะตองมีหนังสือสอบถามผลการพิจารณาไปผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณอีก 
หากระยะเวลาลวงพนเกาสิบวันนับแตวันที่ไดมีหนังสือสอบถามแลว แตยังไมทราบผลการพจิารณา 
ผูอุทธรณคําสั่งลงโทษมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองอีกภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่พนกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันที่มีหนังสือสอบถามผลการพิจารณาอุทธรณ227 สวนกรณี อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.
กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.ไมไดพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่
ไดรับอุทธรณ และหลังจากนั้นเปนเวลามากกวาหนึ่งปก็ยังพิจารณาอุทธรณไมแลวเสร็จ  หาก 
ผูอุทธรณมีหนังสือทวงถามผลการพิจารณาอุทธรณอยูตลอดเวลา ศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งวา228  
ผูอุทธรณมีสิทธิยื่นฟองคดีได แตประเด็นมีอยูวา หากผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดรับอุทธรณ
มาแลวมากกวาหนึ่งปแตพิจารณายังไมแลวเสร็จ และผูอุทธรณไมไดมีหนังสือทวงถาม ผูอุทธรณจะ
มีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองไดหรือไม ซ่ึงผูเขียนจะไดวิเคราะหในลําดับตอไป 
   3) วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา 
    การยื่นฟองวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณซ่ึงไดแก อ.ก.พ.จังหวัด  
อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.แลวแตกรณีวาละเลยตอหนาที่หรือปฎิบัติหนาที่ลาชาเกิน
สมควรก็เพื่อตองการใหศาลมีคําบังคับใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว  ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิขอใหศาลสั่งใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษซึ่งเปนคําส่ัง 
ทางปกครอง229 ได เพราะยังไมไดมีการยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษนั่นเอง แตถาหากผูฟองคดี
ไดยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษมาในคราวเดียวกันกับการฟองวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร และหากผูฟองคดียื่นคําขอใหศาลสั่งทุเลาการ
บังคับคําส่ังลงโทษ มีประเด็นพิจารณาวา ศาลมีคําสั่งพิจารณาคําขอไดหรือไม ซ่ึงผูเขียนจะได
วิเคราะหในลําดับตอไป 

                                     
226 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 49. 
227 แหลงเดิม. มาตรา 49. 
228 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 398/2547 และที่ 401/2547 
229 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 5. 
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   4) การบังคับตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาล 
    การออกคําบังคับของศาลกรณียื่นฟองวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ละเลยตอหนาที่ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) หากศาลพิจารณา
แลวเห็นวา ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรแลว ศาล
จะตองกําหนดคําบังคับใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในกําหนด
ระยะเวลาที่ศาลกําหนด230   
  3.2.4.3 คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)  
   1) เขตอํานาจของศาลปกครอง 
    เขตอํานาจศาลในที่นี้หมายถึง เขตพื้นที่ที่อยูในอํานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง  สําหรับกรณีผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไดมีคําสั่งลงโทษทางวินัย
อยางไมรายแรงหรืออยางรายแรงแกขาราชการพลเรือนสามัญ  หากผูถูกลงโทษไมเห็นดวยมีสิทธิ
ยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง เพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษซึ่งเปนคดีพิพาทตามตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
แลว หากผูถูกลงโทษเห็นวาคําสั่งลงโทษ ซ่ึงเปนคําสั่งทางปกครอง231  ดังกลาวเปนการละเมิดตอ 
ผูถูกลงโทษดวย  ผูถูกลงโทษมีสิทธิยื่นฟองหนวยงานของรัฐ232 ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของ 
ผูออกคําส่ังลงโทษใหชดใชคาเสียหายได  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือคดีละเมิดทางปกครอง  ซ่ึงการ
ยื่นฟองเพื่อขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายอันเนื่องจากการถูกลงโทษทางวินัยถือเปนคดี
พิพาทตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ.2542  แตในการยื่นฟองจะตองพิจารณาอํานาจของศาลปกครอง (เขตพื้นที่) 
เกี่ยวกับภูมิลําเนาของผูฟองคดีและสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น ดังนี้ 
    (1) ภูมิลําเนาของผูฟองคดี 
     การยื่นฟองตอศาลปกครองเพื่อขอใหหนวยงานของรัฐชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดีอันเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หากภูมิลําเนา
ของผูฟองคดีอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองใดจะตองยื่นฟองตอศาลปกครองที่มีเขตอํานาจนั้นๆ 
เชน ผูฟองคดีรับราชการอยูที่จังหวัดสงขลา ถือวาผูฟองคดีมีภูมิลําเนาอยูที่จังหวัดสงขลา ผูฟองคดี
จะตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองสงขลา แตถาหากผูฟองคดีรับราชการอยูที่จังหวัดพะเยา ซ่ึงทองที่
จังหวัดพะเยาอยูที่เขตอํานาจของศาลปกครองแพร แตในขณะนี้ศาลปกครองแพรยังไมไดเปดทําการ  

                                     
230 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542, มาตรา 72 วรรคหนึ่ง (2). 
231 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 5. 
232 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539, มาตรา 4. 
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ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจึงไดกําหนดใหศาลปกครองเชียงใหมมีเขตอํานาจ
เพิ่มเติมในจังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร และจังหวัดอุตรดิตถ เมื่อผูฟองคดีมีภูมิลําเนาอยูที่
จังหวัดพะเยาจึงตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเชียงใหม233 
    (2) สถานที่มูลคดีเกิดขึ้น 
     การฟองคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) อันเกิดจากคําส่ัง
ลงโทษจะเกี่ยวพันกับการฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษซึ่งเปนคดีปกครองตามาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
เมื่อการยื่นฟองคดีทั้งสองประเด็นเกี่ยวพันกันจึงทําใหสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นเปนสถานที่เดียวกัน กลาวคือ 
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษรับราชการอยูที่ราชการสวนภูมิภาค หากถูกผูวาราชการจังหวัด
ส่ังลงโทษทางวินัยจากการดําเนินการทางวินัยเองหรือจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถือวา
สถานที่มูลคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) อยูในทองที่ที่ผูนั้นถูกลงโทษ โดยกรณี
ขาราชการพลเรือนสามัญที่รับราชการอยูที่ราชการสวนภูมิภาคหากมีการอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ  
อ.ก.พ.จังหวัด จะไมมีปญหาเกี่ยวกับสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น เพราะผูออกคําสั่งลงโทษกับผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณอยูในทองที่เดียวกัน หรือกรณีขาราชการพลเรือนรับราชการอยูที่ราชการสวนกลาง 
หากมีการอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ อ.ก.พ.กรม ก็จะไมมีปญหาสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น เพราะผูออกคําสั่ง
ลงโทษกับผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณอยูในสวนกลางเชนเดียวกัน แตสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นจะมี
ปญหากรณีขาราชการพลเรือนสามัญรับราชการอยูที่ราชการสวนภูมิภาค หากถูกผูวาราชการ
จังหวัดส่ังลงโทษทางวินัยจะตองอุทธรณคําส่ังลงโทษตอ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.แลวแตกรณี 
ซ่ึง อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.เปนหนวยงานที่ตั้งอยูในราชการสวนกลาง จึงทําใหเกิดปญหาวา
สถานที่มูลคดีเกิดขึ้นอยูที่ใด ระหวางราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนกลาง ซ่ึงผูเขียนจะได
วิเคราะหในลําดับตอไป 
   2) เงื่อนไขการฟองคดี 
    คดีที่ขาราชการพลเรือนสามัญไดยื่นขอใหหนวยงานของรัฐชดใช
คาเสียหายอันเนื่องจากการถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีละเมิดทางปกครอง  ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 
ศาลปกครองจะรับคําฟองไวพิจารณาก็ตอเมื่อผูฟองคดีไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการฟองคดีดังตอไปนี้ 
    (1) ผูมีสิทธิฟองคดี 
     ขาราชการพลเรือนสามัญที่จะมีสิทธิยื่นฟองขอใหหนวยงาน
ของรัฐชดใชคาเสียหาย ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) นั้นจําเปนตองเปนบุคคลที่ถูกลงโทษทางวินัย 

                                     
233 ประกาศที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด เรื่องใหศาลปกครองเชียงใหมมีเขตอํานาจ

เพิ่มเติมในจังหวัดใกลเคียง  ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2544 
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สวนบุคคลอื่นเชนเพื่อนรวมงานหรือผูบังคับบัญชาไมอาจใชสิทธิยื่นฟองขอใหหนวยงานของรัฐ
ชดใชคาเสียหายแทนขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษได  เวนแตจะไดรับมอบหมายอํานาจ
จากขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัย แตอยางไรก็ตามในการยื่นฟองขอใหเพิกถอน
คําสั่งลงโทษทางวินัย ศาลปกครองสูงสุด234 ไดมีคําส่ังวินิจฉัยวาคูสมรสและบุตรซึ่งเปนทายาทโดยธรรม
มีสิทธิยื่นฟองเพิกถอนคําสั่งลงโทษแทนขาราชการพลเรือนสามัญที่ถึงแกกรรมได  จึงทําให 
เกิดปญหาวาทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นฟองเรียกคาเสียหายแทนขาราชการพลเรือนสามัญที่ถึงแกกรรม
ไดหรือไม ซ่ึงในเรื่องนี้จะเห็นไดวาทายาทโดยธรรมมีหลายลําดับชั้น235 แตในสวนของคูสมรสและ
หรือบุตรซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมคงไมมีปญหาในเรื่องผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง เพราะเมื่อคูสมรส
และหรือบุตรมีสิทธิยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยตามมาตรา 9  วรรคหนึ่ง  (1) ได    
คูสมรสและหรือบุตรก็นาที่จะมีสิทธิยื่นฟองขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายแทนขาราชการ
พลเรือนที่ถูกลงโทษทางวินัย ซ่ึงถึงแกกรรมตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ไดเชนเดียวกัน  ดังนั้น
ปญหาจึงมีอยูวาทายาทโดยธรรมคนอื่นๆ นอกเหนือจากคูสมรสและบุตรจะมีสิทธิยื่นฟองคดี 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แทนขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษและตอมาถึงแกกรรมไดหรือไม 
ผูเขียนจะไดวิเคราะหในลําดับตอไป 
    (2) การพิจารณาบุคคลที่จะเปนผูถูกฟองคดี 
     มูลเหตุที่ทําใหขาราชการพลเรือนสามัญตองใชสิทธิยื่นฟองคดี
ตอศาลปกครองเพื่อใหชดใชคาเสียหายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ก็เนื่องจากขาราชการพลเรือนสามัญ
ที่ถูกลงโทษทางวินัย เห็นวาคําสั่งลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย คําสั่งดังกลาวจึงเปนการละเมิดตอ 
ผูถูกลงโทษ  แตในการยื่นฟองเพื่อใหชดใชคาเสียหายดังกลาว ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 ไดกําหนดใหผูเสียหายยื่นฟองหนวยงานของรัฐ แต
จะยื่นฟองเจาหนาที่ไมได และคําวาหนวยงานของรัฐตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันได
ใหความหมายไววาหนวยงานของรัฐหมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจที่
ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาและใหหมายความรวมถึงหนวยงานอื่นของรัฐที่มี
พระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนหนวยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติดวย  แตอยางไรก็ตามในการ
ยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หากผูฟองคดีไดยื่นฟองเฉพาะเจาหนาที่โดยไมไดยื่นฟอง

                                     
234 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 353/2549 
235 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629. 
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หนวยงานของรัฐมีปญหาวาศาลจะรับคําฟองไวพิจารณาไดหรือไม ซ่ึงผูเขียนจะไดวิเคราะหในลําดับ
ตอไป 
    (3) การดําเนินการเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายภายใน
ฝายปกครอง 
     คําสั่งลงโทษทางวินัยถือเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2535 หากขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษ
ไมพอใจจะตองยื่นอุทธรณตอ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.แลวแตกรณี 
ตามมาตรา 125 และมาตรา 126 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หาก
ทราบผลการพิจารณาอุทธรณแลวไมพอใจ หรือไมไดรับทราบผลการพิจารณาภายในเกาสิบวัน 
นับแตวันที่ไดยื่นอุทธรณ ผูอุทธรณคําสั่งลงโทษมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง เพื่อขอใหเพิกถอน
คําส่ังลงโทษตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ในขณะเดียวกันหากผูอุทธรณคําส่ังลงโทษเห็นวาการที่ตน
ถูกลงโทษทางวินัยเปนการกระทําละเมิดตอผูอุทธรณคําส่ังลงโทษ  บุคคลดังกลาวมีสิทธิยื่นฟองคดี
ตอศาลขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) มาในคราวเดียวกับการ
ยื่นฟองตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) ได จึงทําใหเสมือนประหนึ่งวา การยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (3) ในกรณีนี้จะตองมีการดําเนินการเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายภายใน 
ฝายปกครอง236  เพราะเปนการยื่นฟองคดีหลังจากที่มีการอุทธรณคําส่ังลงโทษแลว 
     นอกจากนี้ในการยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)  
อันเกิดจากการถูกลงโทษทางวินัยนั้น มีอยูบางกรณีที่ศาลปกครองสูงสุด237 เห็นวาเมื่อผูฟองคดี 
ถูกลงโทษทางวินัยถือวามีการกระทําละเมิดเกิดขึ้นแกผูฟองคดีแลว ผูฟองคดีจึงมีสิทธิยื่นฟองคดีตอ
ศาลปกครองไดทันที โดยไมตองมีการอุทธรณคําสั่งลงโทษตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณแตอยางใด 
จึงทําใหเกิดปญหาในการยื่นฟองวา การยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) อันเกิดจากการ 
ถูกลงโทษทางวินัยสามารถยื่นฟองคดีไดทันทีเมื่อถูกลงโทษ หรือจะตองมีการอุทธรณคําสั่งลงโทษ  
ซ่ึงผูเขียนจะไดวิเคราะหในลําดับตอไป 
    (4) คําบังคับที่ศาลออกได 
     การยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) นอกจากผูฟองคดี
จะระบุวาตนเองถูกกระทําละเมิดแลวการยื่นฟองจะตองระบุวาตองการใหหนวยงานของรัฐชดใช
คาเสียหายใหแกผูฟองคดี  สวนคําขอของผูฟองคดีจะตองระบุจํานวนเงินเทาใดขึ้นอยูกับความพอใจ
ของผูฟองคดีแตละคน ดังนั้นคําขอของผูฟองคดีจะตองเปนคําขอที่ศาลมีอํานาจออกคําบังคับได 

                                     
236 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 28/2546 และที่ 111/2546  
237 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 91/2544 
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ตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 หากคําขอไมชัดเจนหรือศาลกําหนดคําบังคับไมได ศาลจะมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 
    (5) ระยะเวลาการฟองคดี 
     ระยะเวลาการฟองคดีนับวามีความสําคัญเชนเดียวกัน เพราะ
หากไมไดยื่นฟองภายในกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกิน
สิบปนับแตวันที่มีเหตุแหงการฟองคดีตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ศาลก็จะมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา238  แตเนื่องจากการฟอง
คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) อันเกิดจากการถูกลงโทษทางวินัยไดกลาวไวขางตนแลววา 
กอนที่ผูฟองคดีจะยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) บางคดีผูฟองคดีมีการอุทธรณคําส่ังลงโทษ
ตอ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.แลวแตกรณี แตก็มีบางคดีที่ผูฟองคดี
ไมไดมีการอุทธรณคําส่ังลงโทษ ซ่ึงกรณีไมมีการอุทธรณคําสั่งลงโทษ หากจะยื่นฟองคดีดังกลาว
จะตองยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัย239   แตถา
หากมีการอุทธรณคําส่ังลงโทษจะยื่นฟองคดีตอศาลปกครองไดก็ตอเมื่อทราบผลการพิจารณา
อุทธรณ หรือไมทราบผลการพิจารณาอุทธรณภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดยื่นอุทธรณ240  ซ่ึงใน
การยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) หลังจากมีการอุทธรณแลวสวนมากผูฟองคดีจะยื่นฟอง
ขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษมาในคราวเดียวกับการยื่นขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหาย  
ปญหามีอยูวาการยื่นฟองขอใหชดใชคาเสียหายในกรณีผูฟองคดีไดอุทธรณคําส่ังลงโทษมาแลว
จะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณหรือภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวันนับแตไดยื่นอุทธรณ241 หรือภายในหนึ่งปนับแตวันทราบผลการ
พิจารณาอุทธรณ242 ซ่ึงผูเขียนจะไดวิเคราะหในลําดับตอไป 
    (6) คาธรรมเนียมศาล 
     การยื่นฟองคดีปกครองโดยทั่วไปจะไมเสียคาธรรมเนียม เชน 
การยื่นฟองตอศาลเพื่อขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) หรือการ
ยื่นฟองวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (2) แตถาหากเปนการยื่นฟองคดีเพื่อขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายอันเนื่องจาก

                                     
238 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 91/2544 
239 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 51.  และคําสั่ง 

ศาลปกครองสูงสุดที่ 680/2549 
240 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 260/2546 (ประชุมใหญ) 
241 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 49. 
242 แหลงเดิม. มาตรา 51.  
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การถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ผูฟองคดีจะตองเสียคาธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย
ในอัตราตามที่ระบุไวในตาราง 1 ทายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง สําหรับคดีที่มีคําขอให 
ปลดเปลื้องทุกขอันอาจคํานวณเปนราคาเงินได243 ซ่ึงอัตราตามที่ระบุไวในตาราง 1 ทายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กําหนดใหเสียคาธรรมเนียมศาลในอัตรารอยละ 2.5 ของทุนทรัพย 
แตไมเกิน 200,000 บาท แตอยางไรก็ตามสําหรับผูฟองคดีที่ไมมีเงินนําไปเสียคาธรรมเนียมศาล  
ผูฟองคดีมีสิทธิยื่นคําขอตอศาลเพื่อยกเวนคาธรรมเนียมศาลได  ซ่ึงคําส่ังศาลที่ใหยกเวน
คาธรรมเนียมศาลถือเปนที่สุด แตถาหากศาลใหยกเวนคาธรรมเนียมศาลบางสวนหรือมีคําสั่งให 
ยกคําขอมีสิทธิยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดได244  
   3) การบังคับตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาล  
    การออกคําบังคับของศาลกรณียื่นฟองขอใหหนวยงานของรัฐชดใช
คาเสียหายอันเนื่องจากการถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีละเมิดทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) นั้น 
หากศาลพิจารณาแลวเห็นวา คําสั่งลงโทษทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย การออกคําสั่งลงโทษ
ดังกลาวถือวาเปนการกระทําละเมิดแกผูฟองคดี ซ่ึงศาลจะกําหนดคําบังคับใหหนวยงานของรัฐ
ชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ซ่ึงในการกําหนดคาเสียหายใหแกผูฟองคดีนั้น ประเด็นมีอยูวา
คาเสียหายที่ผูฟองคดีเรียกใหหนวยงานของรัฐชดใชใหแกผูฟองคดีนั้น หากผูฟองคดีเรียกให
หนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายหลายประเภท เชน คาเสียหายตอช่ือเสียง คาเสียหายจากการที่
ไมไดรับเงินเดือนเปนตน มีปญหาวาคาเสียหายในลักษณะใดที่ศาลกําหนดคําบังคับได หรือ
คาเสียหายในลักษณะใดที่กําหนดคําบังคับไมได ซ่ึงผู เขียนจะไดวิเคราะหในลําดับตอไป
 3.2.5 คดีปกครองวินัยขาราชการหรือพนักงานของรัฐที่ไมอยูในเขตอํานาจของ 
ศาลปกครอง245 
  เมื่อกลาวถึงขาราชการจะพบวามีอยูหลายประเภท เชน ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการตํารวจ ขาราชการ
อัยการ ขาราชการฝายตุลาการ และขาราชการฝายศาลปกครองเปนตน หากขาราชการดังกลาว 
ถูกผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงหรืออยางรายแรงถือวาผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจ
ตามกฎหมายในการสั่งลงโทษผูใตบังคับบัญชา หากผูใตบังคับบัญชาไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษมี
สิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) เพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษได  

                                     
243 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542, มาตรา 45 วรรคสี่. 
244 แหลงเดิม. มาตรา 45/1  
245 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 9 วรรคสอง. 
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แตอยางไรก็ตามคดีปกครองที่เกิดจากการถูกลงโทษทางวินัยขาราชการหรือพนักงานและลูกจาง
ของรัฐวิสาหกิจไมไดอยูในเขตอํานาจของศาลปกครองมีอยู 3 กรณี ดังนี้ 
  3.2.5.1 การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร 
   การดําเนินการทางวินัยหากเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร 
พุทธศักราช 2478 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของคือพระราชบัญญัติจัดระเบียบขาราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2503 ดังนั้นหากขาราชการทหารผูใดถูกดําเนินการวินัยดังกลาวขางตน  
ขอพิพาทที่เกิดขึ้นไมไดอยูในอํานาจการตรวจสอบของศาลปกครอง246  ตามมาตรา 9 วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
  3.2.5.2 การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) 
   การดําเนินการของ ก.ต. ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
ฝายตุลาการมีทั้งเปนกรณีดําเนินการทางวินัยขาราชการฝายตุลาการเชน การแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน การพิจารณาความผิด และการลงโทษ หรือบริหารงานบุคคล เชน การแตงตั้ง โยกยาย  
การเลื่อนตําแหนง แตไมไดอยูอํานาจของศาลปกครอง247 ตามมาตรา 9 วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
  3.2.5.3 การดําเนินการทางวินัยกับพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 
   การดําเนินการทางวินัยพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ ที่มีสถานะ
เปนหนวยงานทางปกครอง248  แตขอพิพาทที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนความสัมพันธในฐานะนายจางกับ
ลูกจางภายใตพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543  และเปนขอพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ
หรือหนาที่ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  ซ่ึงอยูใน
อํานาจพิจารณาของศาลแรงงาน249 จึงไมอยูในอํานาจของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

 

                                     
246 คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 19/2544,ที่ 65/2544,ที่ 321/2545,ที่ 432/2545 และที่ 527/2546 
247 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 181/2545,ที่ 587/2545 และคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ.15/2546 
248 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 3. 
249 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 161/2545,ที่ 274/2545,ที่ 275/2545,ที่ 83/2546,ที่ 240/2546,ที่ 461/2546,  

ที่ 318/2547 และที่ 68/2550 
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บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาอํานาจศาลและเงือ่นไขในการยื่นฟองคดีปกครอง 
เกี่ยวกับวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ 

 
 การดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญไมวาจะเปนวินัยอยางไมรายแรงหรือ
อยางรายแรงก็ตาม ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกขาราชการพลเรือนที่ 
ถูกลงโทษ แตกระบวนการกอนที่จะสั่งลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงหรือลงโทษทางวินัย 
อยางรายแรงมีกระบวนการดําเนินการแตกตางกัน กลาวคือ การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง250นั้น 
จะตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  จากนั้นเปนหนาที่ของ
คณะกรรมการสอบสวนที่จะตองไปดําเนินการสอบสวนตอไป หากผลการสอบสวนปรากฏวา 
ผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงกระทําผิดวินัยอยางรายแรงก็จะตองถูก
ลงโทษปลดออกหรือไลออกแลวแตกรณี  สวนการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงที่เกิดขึ้นจากการ
ช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น กอนที่จะมีการชี้มูล คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะตองทําการ 
ไตสวนและเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหาเชนเดียวกัน251 
 สวนการดํ า เนินการทางวินัยอย างไมร ายแรงนั้น  ไมจํ า เปนที่ จะตองแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน เพียงแตกอนที่จะสั่งลงโทษจะตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดมีโอกาส
ช้ีแจงแกขอกลาวหา252 เพราะหากมีการลงโทษโดยไมใหโอกาสชี้แจงแกขอกลาวหาจะทําใหคําส่ัง
ลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย253 สําหรับผูที่ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงหรืออยางรายแรง หาก
ไมพอใจจะตองอุทธรณคําส่ังลงโทษตอ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. 
แลวแตกรณี หากทราบผลการพิจารณาอุทธรณหรือไมทราบผลการพิจารณาอุทธรณภายใน
ระยะเวลาอันสมควรมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองตามประเภทของคดี ดังนี้  

                                     
250 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 102 วรรคสอง. 
251 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542, มาตรา 47. 
252 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือ พ.ศ. 2535, มาตรา 102 วรรคสอง และพระราชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 30. 
253คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเลขแดง ที่ อ.214/2548 และ อ.218/2548 
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 1. ฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)   
 2. ฟองขอศาลสั่งใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณพิจารณาใหแลวเสร็จโดยเร็วตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (2)   
 3. ฟองขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีเนื่องจากถูกลงโทษ
ทางวินัย หรือละเมิดทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 
 การยื่นฟองคดีตอศาลปกครองไดกลาวไวตอนตนแลววา หากไมอยูในอํานาจศาลหรือ
เงื่อนไขในการฟองคดี ศาลจะมีคําสั่งไมรับคําสั่งไวพิจารณา จึงมีความจําเปนที่จะวิเคราะหปญหา
เขตอํานาจศาล และเงื่อนไขในการฟองคดีที่เกิดขึ้นจากวินัยขาราชการพลเรือนสามัญตามลําดับ ดังนี้ 
 
4.1 คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)  
 4.1.1 กรณีเกี่ยวกับสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น 
   ขาราชการพลเรือนสามัญมีทั้งรับราชการอยูในราชการสวนกลางหรือราชการ
สวนภูมิภาค254 กรณีขาราชการพลเรือนสามัญที่รับราชการอยูที่ราชการสวนภูมิภาค หากถูก 
ผูวาราชการจังหวัดสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ถือวามูลคดีเกิดขึ้นที่ราชการ 
สวนภูมิภาค ซ่ึงผูถูกลงโทษมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองที่มูลคดีเกิดขึ้น255 แตในกรณีที่ขาราชการ
พลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษไดอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ. ซ่ึง ก.พ. วินิจฉัยอุทธรณแลวเสร็จ  
ถือวามูลคดีเกิดขึ้นที่ราชการสวนกลางหรือไม ซ่ึงในประเด็นนี้ผูเขียนเห็นวา มูลคดีไมนาจะเกิดขึ้น
ที่ราชการสวนกลางเพียงเพราะ ก.พ. เปนผูพิจารณาอุทธรณ มูลคดีนาจะเกิดขึ้นในทองที่ 
ที่ขาราชการพลเรือนสามัญไดกระทําผิดวินัยเกิดขึ้นและถูกลงโทษในครั้งแรก หากจะพิจารณา 
ตามตัวอยางขางตนจะเห็นไดวากรณีมูลคดีเกิดขึ้นในราชการสวนภูมิภาค แมตอมาขาราชการ
พลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษจะทราบผลการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ. ก็ไมถือวามูลคดีเกิดขึ้นที่
ราชการสวนกลางอีก หากขาราชการพลเรือนสามัญตองการใชสิทธิฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษ
จะตองยื่นฟองตอศาลปกครองในภูมิภาคที่มีเขตอํานาจในราชการสวนภูมิภาคตามมาตรา 47  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 รวมทั้งในกรณีที่
ขาราชการพลเรือนสามัญที่รับราชการอยูที่ราชการสวนภูมิภาค แตถูกอธิบดีซ่ึงรับราชการอยูที่ราชการ
สวนกลางสั่งลงโทษทางวินัยจะถือวามูลคดีเกิดขึ้นที่ใดระหวางราชการสวนภูมิภาคหรือราชการ
สวนกลาง ซ่ึงในประเด็นนี้ผูเขียนเห็นวา กรณีขาราชการพลเรือนสามัญที่รับราชการอยูในราชการ

                                     
254 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534, มาตรา 4. 
255 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 47. 
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สวนภูมิภาค หากมีการกระทําผิดวินัยเกิดขึ้นในราชการสวนภูมิภาค แมผูส่ังลงโทษคืออธิบดีจะรับราชการ
อยูในราชการสวนภูมิภาค แตก็ถือวาสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นในราชการสวนภูมิภาค เพราะเปนสถานที่
ไดมีการกระทําผิดวินัยเกิดขึ้น สําหรับกรณีสถานมูลคดีอันเกิดจากการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีการ
ไตสวนขาราชการพลเรือนสามัญที่รับราชการอยูที่ราชการสวนภูมิภาคนั้น กอนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.จะมีการไตสวนจะตองมีผูรองเรียนกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญที่รับราชการอยูที่
ราชการสวนภูมิภาคกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่  ถึงแมคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีที่ตั้งอยู
ราชการสวนกลาง แตถือวามูลคดีเกิดขึ้นในราชการสวนภูมิภาคเชนเดียวกัน หากจะมีการยื่นฟองคดี
ตอศาลจะตองยื่นฟองตอศาลปกครองที่มีเขตอํานาจในภูมิภาคที่มูลคดีเกิดขึ้น 
 4.1.2 กรณีเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟองคดี 
   การยื่นฟองคดีปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยมิใชวาผูฟองคดี
จะยื่นฟองโดยอิสรเสรี ไมมีเงื่อนไขในการฟองคดี เพราะหากการยื่นฟองคดีไมเปนไปตามเงื่อนไข
การฟองคดี ศาลจะมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณาและจําหนายคดีออกจากสารบบความตอไป  
โดยเงื่อนไขการฟองคดีเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยมีประเด็นปญหา ดังนี้ 
   4.1.2.1   ผูมีสิทธิฟองคดี 
    1)   ผูถูกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
     เมื่อผูบังคับบัญชาไดมีการสืบสวนขอเท็จจริงหรือสอบสวน
ขอเท็จจริงแลวปรากฏขอเท็จจริงวา ขาราชการพลเรือนสามัญผูหนึ่งผูใดมีมูลกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จะตองรายงานผลการสอบสวนไปยังผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง256 เพื่อใหดําเนินการทางวินัย
อยางรายแรง หากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเห็นดวย ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งจะมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง257  โดยคําส่ังนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะมีการดําเนินการ 
ทางวินัยอยางรายแรงเทานั้น  และหากผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  
ไมเห็นดวยกับคําสั่งจะตองรองทุกขตอ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี258 หากทราบผล 
การรองทุกขแลวยังไมพอใจ ถือวาผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงเปน 
ผูไดรับความเดือดรอนเสียหายที่มีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

                                     
256 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 52. 
257 แหลงเดิม. มาตรา 102 วรรคสอง. 
258 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  

วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
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ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 หรือไม จากการศึกษาพบวาคดีลักษณะทํานองนี้ 
มีแนวคําส่ังของศาลปกครองสูงสุดอยู 2 กรณี 
     กรณีที่หนึ่ง ศาลวินิจฉัยวาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรงกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายใหแกผูฟองคดี  จึงมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาล เชน 
     คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 120/2546 ผูฟองคดีถูกอธิบดีกรมปาไม
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ผูฟองคดีไมเห็นดวยจึงไดรองทุกขตอ
ประธาน อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาวเปนการ
กล่ันแกลงผูฟองคดีจึงขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งดังกลาว ซ่ึงศาลเห็นวา อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและ
สหกรณจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาเกาสิบวัน ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการรองทุกขและ 
การพิจารณาเรื่องรองทุกข  ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อ  
อ.ก.พ.กระทรวงไมไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดประกอบกับผูฟองคดีไดยื่น
ฟองภายในกําหนดระยะเวลา ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคําสั่งกลับคําสั่งศาลปกครองชั้นตนเปนให
รับคําฟองไวพิจารณา 
     คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 636/2549 ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาล
ขอใหเพิกถอนคําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงเครือที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงศาลเห็นวาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเปนคดีพิพาท
เกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังที่เปนการเตรียมการและการดําเนินการเพื่อจัดใหมีคําส่ัง
ลงโทษทางวินัย ถือเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังอื่นตามมาตรา 9  
วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
ประกอบกับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงแมจะไมมีผลตอสิทธิของ 
ผูฟองคดี แตก็กอความเดือดรอนเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงไดแกผูฟองคดี เพราะผูฟองคดีจะตอง
ถูกรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน  จึงมีคําส่ังใหศาลปกครองชั้นตนนําคําฟองคดีนี้มาดําเนินกระบวน
พิจารณาตอไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด หากการฟองคดีเปนไปตามเงื่อนไขการฟองคดีก็ให
รับคําฟองไวพิจารณาตอไป 
     คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเลขดําที่ อ.55/2545 หมายเลขแดง
ที่ อ.28/2547 ผูฟองคดีถูกประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรง และสั่งพักราชการผูฟองคดี ผูฟองคดีจึงไดยื่นฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ัง
ดังกลาว  โดยในสวนของคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงนั้น  
ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญเห็นวา คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
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ผูฟองคดีไมชอบดวยกฎหมายเพราะการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขาราชการ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะตองแตงตั้งจากขาราชการฝายพลเรือนเทานั้น  จะแตงตั้งจาก 
ฝายทหารไมได คําส่ังแตงตั้งดังกลาวจึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย จึงมีคําพิพากษาใหเพิกถอน
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี  คดีนี้แมวาศาลจะไมไดวินิจฉัยวา
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงเปนคําส่ังทางปกครองหรือคําส่ังอื่นก็ตาม 
แตศาลก็มีคําส่ังรับคําฟองไวพิจารณาเพื่อตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําส่ังดังกลาวได 
     กรณีที่สอง ศาลวินิจฉัยวาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรงไมใชคําสั่งทางปกครองหรือเปนกระบวนการภายในฝายปกครอง  ผูฟองคดีจึงไมมี
สิทธิยื่นฟองคดีตอศาล เชน 
     คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 552/2545 วินิจฉัยวา แมคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะมีผลกระทบตอผูฟองคดี แตการดําเนินการตลอดจนความเห็น
หรือมติของคณะกรรมการดังกลาวเปนเพียงขั้นตอนการดําเนินการภายในของเจาหนาที่เพื่อใหได
ขอเท็จจริงเสนอผูมีอํานาจออกคําส่ังลงโทษทางวินัย จึงยังไมมีผลเปนการสรางนิติสัมพันธหรือมี
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีซ่ึงเปนคณะกรรมการ
สอบสวนจึงไมใชคูกรณีพิพาททางปกครองกับผูฟองคดี จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครอง
ช้ันตนที่ไมรับคําฟองเฉพาะคณะกรรมการสอบสวนไวพิจารณา 

 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 410/2546 ผูฟองคดีไดยื่นฟองเพื่อขอให 
เพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซ่ึงศาลเห็นวา การแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเปนกระบวนการภายในของฝายปกครองยังไมมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือ
หนาที่ของผูฟองคดีโดยตรง และไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการกลั่นแกลงผูฟองคดี ประกอบกับหาก
ผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมชอบก็สามารถยกประเด็นนี้ตอสูในคดีที่ 
ผูฟองคดียื่นฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษผูฟองคดีได  จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองชั้นตน
ไมรับคําฟองในขอหาดังกลาวไวพิจารณา 

 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 733/2548 ผูฟองคดีไดยื่นฟองขอใหเพิกถอน
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงศาลเห็นวาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยไมเปนคําส่ังทางปกครอง ผูฟองคดีจึงมิใชผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายที่
จะมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542   

 คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 734/2548 ผูฟองคดีทั้งสามไดยื่นฟองคดี 
ตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งของนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
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ทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีทั้งสาม  ซ่ึงศาลเห็นวาการออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอยางรายแรงไมเปนคําสั่งทางปกครอง ผูฟองคดีทั้งสามจึงไมใชผูที่ไดรับความเดือดรอนเสียหาย
ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
อีกทั้งผูฟองคดีทั้งสามยังไมไดมีการรองทุกขตามที่กฎหมายกําหนดไว ผูฟองคดีทั้งสามจึงไมมีสิทธิ
ฟองคดีตอศาล 

 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 46/2549 ผูฟองคดีไดยื่นฟองคดีตอศาล
ขอใหเพิกถอนคําสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  
ซ่ึงศาลเห็นวา การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเปนเพียงกระบวนการดําเนินการ 
เพื่อนําไปสูการออกคําส่ังทางปกครอง ผูฟองคดีจึงไมอยูในฐานะของผูมีสิทธิฟองคดีตามมาตรา 42 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 640/2549 ผูฟองคดีไดยื่นฟองคําสั่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
ซ่ึงศาลเห็นวาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไมเปนคําสั่งทางปกครอง ประกอบกับ
หากผลการสอบสวนปรากฏวาผูฟองคดีไมไดกระทําผิด ผูฟองคดีก็มีสิทธิไดรับการเล่ือนขั้นเงินเดือน  
ผูฟองคดีจึงไมอยูในฐานะผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

 เมื่อแนวของศาลเกี่ยวกับคดีที่ยื่นฟองเพิกถอนคําสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมีอยู 2 แนวทาง ซ่ึงหากพิจารณาถอยคําในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แลวจะเห็นไดวา 
คําส่ังที่อาจฟองขอใหเพิกถอนไดระบุเพียงวาคําสั่งเทานั้น ไมมีขอความใดที่ระบุวาคําส่ังที่จะฟอง
ขอใหเพิกถอนตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) จะตองเปนคําสั่งทางปกครอง259 เมื่อคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงถือเปนคําสั่งหนึ่งที่ทําใหผูถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย กลาวคือ ในระหวางถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอยางรายแรงจะถูกผูบังคับบัญชาสั่งใหรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน260 และไมมีสิทธิไดรับการ
เล่ือนระดับใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น261 ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวา ผูที่ถูกแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงถือเปนผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง 

                                     
259 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539, มาตรา 5. 
260 กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544, ขอ 13. 
261 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0704/ว1 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2524 

DPU



 115 

แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 หากบุคคลดังกลาวไดมี
การรองทุกขตามกฎหมายมาแลว ผู เขียนเห็นควรรับคําฟองไวพิจารณาโดยถือเปนคดีปกครอง 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แตหากไมมีการรองทุกขถือเปนกรณียังไมไดดําเนินการตามขั้นตอนหรือ
วิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย262 ศาลจะมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 
    2) ทายาทโดยธรรมของผูถูกลงโทษทางวินัย 
     ผูที่ไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําส่ังลงโทษทางวินัยโดยตรง 
ไดแก ขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษ  ดังนั้น หากขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษไมเห็นดวย
กับคําสั่งลงโทษทางวินัย มีสิทธิยื่นฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยได263 สวน
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาถึงแมจะมีสิทธิในการเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครองวา 
กฎหรือการกระทําใดของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ264 
แตผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไมมีสิทธิเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครองเพื่อใหเพิก
ถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญได เพราะคําส่ังลงโทษทางวินัยเกิดจากการที่
ผูบังคับบัญชาไดใชอํานาจตามกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญส่ังลงโทษ จึงไมมี
ประเด็นความชอบหรือไมชอบตามรัฐธรรมนูญ 
     แตอยางไรก็ตาม ในขณะนี้ไดมีคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 353/2549 
วินิจฉัยวา ผูถูกลงโทษทางวินัยถึงแกความตาย  ทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองแทนได 
แตเนื่องจากทายาทโดยธรรมมีหกลําดับชั้น265 จึงทําใหเกิดปญหาวาทายาทโดยธรรมเฉพาะสามีหรือ
บิดาหรือบุตรเทานั้นหรือไมที่จะมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง ซ่ึงในคําส่ังของศาลปกครอง
สูงสุดดังกลาวไมไดอธิบายวาทายาทโดยธรรมมีใครบาง และทายาทลําดับชั้นใดมีสิทธิฟอง 
ประกอบกับในคดีดังกลาวผูยื่นฟองคดีไดแก ภริยาผูตาย และบุตรของผูตาย (ขาราชการพลเรือน
สามัญถูกลงโทษทางวินัย  แตยังไมไดอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ. ปรากฏวา ผูถูกลงโทษถึงแก
ความตาย) ซ่ึงผูเขียนเห็นวา ทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นฟองคดีก็เพราะเกี่ยวเนื่องกับบําเหน็จบํานาญ
ของผูตาย กลาวคือ หากมีการเพิกถอนคําสั่งโทษทางวินัยเพราะผูตายไมไดกระทําผิดวินัย 
หนวยงานตนสังกัดของผูตายจะตองมีคําสั่งจายบําเหน็จตกทอดใหแกทายาทโดยธรรมของผูตาย 
สวนผูใดจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดกอนหลังเปนไปตามลําดับชั้นของทายาท266 เมื่อมรดก 

                                     
262 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 42 วรรคสอง. 
263 แหลงเดิม. มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1). 
264 แหลงเดิม. มาตรา 43. 
265 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1629. 
266 แหล งเดิม. มาตราเดิม. 
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ของผูตายจะตองแบงใหทายาทโดยธรรม ผูที่มีสิทธิฟองคดีเกี่ยวกับการขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ
ทางวินัยของผูตายที่ เกิดขึ้นจากการที่ ผูบังคับบัญชาดําเนินการเองหรือเกิดขึ้นจากการชี้มูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ก็ควรเปนทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย กลาวคือ หากผูใดเปนทายาทโดยธรรมผูนั้นมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอน
คําส่ังลงโทษทางวินัยไดทุกคน สวนทายาทโดยธรรมในลําดับชั้นใดจะเปนผูมีสิทธิไดรับมรดกของ
ผูตายเปนกรณีที่ทายาทโดยธรรมจะไดไปวากลาวกันที่ศาลยุติธรรมตอไป 
     นอกจากนี้หากจะพิจารณาผูมีสิทธิไดรับมรดกของผูตายนอกจาก
ทายาทโดยธรรมแลวยังมีทายาทตามพินัยกรรมหรือเรียกวาผูรับพินัยกรรม267 เมื่อผูรับพินัยกรรม 
เปนผูหนึ่งที่มีสิทธิไดรับมรดกของผูตาย ผูรับพินัยกรรมก็ควรมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง 
เพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยไดเชนเดียวกัน 
   4.1.2.2 การพิจารณาบุคคลที่จะเปนผูถูกฟองคดี 
    การดําเนินการทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ กรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรงจะเริ่มตนจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรง เมื่อสอบสวนแลวเสร็จ คณะกรรมการสอบสวนจะรายงานผลการ
สอบสวนไปยังผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หากคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนฝายใดฝายหนึ่งเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนจะตองสงเรื่องไปยัง อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง 
แลวแตกรณี268 เมื่อ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติเปนประการใด ผูมีอํานาจ
ส่ังบรรจุและแตงตั้งจะตองส่ังไปตามมติของ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง 
แลวแตกรณี หากผูถูกลงโทษไมพอใจจะตองยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. 
แลวแตกรณี269 เมื่อทราบผลการพิจารณาอุทธรณหรือไมทราบผลภายในระยะเวลาเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดรับอุทธรณ ผูถูกลงโทษมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง จากกระบวนการดําเนินการ 
ทางวินัยขางตนจะเห็นไดวา มีผูเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยอยูหลายคน ทําใหเกิดปญหาใน
การยื่นฟองคดีวา หากผูถูกลงโทษจะยื่นฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 
จะยื่นฟองผูใดบาง ซ่ึงในประเด็นนี้ผูเขียนเห็นวา หากเปนการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง  
การพิจารณาบุคคลที่จะเปนผูถูกฟองคดีตอศาลปกครองแยกไดดังนี้ 

                                     
267 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1603 วรรคสาม. 
268 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 104 วรรคสอง. 
269 กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  

วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

DPU



 117 

กรณีที่ 1  กรณียื่นฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรง บุคคลที่จะเปนผูถูกฟองคดี  ไดแก 1. ผูลงนามแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยอยางรายแรงซึ่งเปนบุคคลเดียวกับผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง และ 2. มีอํานาจ 
ผูพิจารณาเรื่องรองทุกข 

กรณีที่ 2  กรณีมีการสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรงบุคคลที่จะเปน 
ผูถูกฟองคดี  ไดแก 1. ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งซ่ึงเปนผูส่ังลงโทษตามมติของ อ.ก.พ. และ  
2. นายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูพิจารณาอุทธรณ สวน อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม  หรือ อ.ก.พ.กระทรวง 
แมจะเปนผูมีมติใหลงโทษแตถาหากยังไมไดมีการออกคําสั่งตามมติ อ.ก.พ. มติดังกลาวยังไมไดกอ
ความเดือดรอนหรือเสียหายแตอยางใด จึงไมอาจถูกฟองตอศาลเชนเดียวกับมติของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 
    สําหรับการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงที่เกิดขึ้นจากการชี้มูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น จะเห็นวา ผลของการชี้มูลยังไมมีผลกระทบตอขาราชการพลเรือนสามัญ
ที่ถูกกลาวหา  การชี้มูลจะมีผลกระทบตอเมื่อผูบังคับบัญชาไดมีการสั่งลงโทษทางวินัยอยางรายแรง
ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตกอนที่จะมีการสั่งลงโทษจะตองเสนอเรื่องไปยัง อ.ก.พ.
จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง แลวแตกรณี เพื่อใหความเห็นชอบ หากผูถูกลงโทษ 
ไมพอใจจะตองยื่นอุทธรณตอ ก.พ. เมื่อ ก.พ. พิจารณาแลวเสร็จจะรายงานผลการพิจารณา 
ไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ ดังนั้นบุคคลที่ควรเปนผูถูกฟองคดีจึงไดแก 1. ผูส่ังลงโทษ
ตามมติ อ.ก.พ. และ 2. นายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนผูพิจารณาอุทธรณ 
    สวนบุคคลที่ไมอาจถูกฟองคดีตอศาลนอกจาก อ.ก.พ.แลวยัง ไดแก 
คณะกรรมการสอบสวนเพราะเปนเพียงผูรวบรวมขอเท็จจริงเสนอผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน270 รวมทั้ง ก.พ. ก็ไมอาจถูกฟองไดเชนเดียวกัน เพราะเมื่อ ก.พ. พิจารณาอุทธรณแลวเสร็จ
จะตองรายงานผลการพิจารณาไปยังนายกรัฐมนตรี271 
 
 
 
 
 

                                     
270 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 349/2545 
271 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 126 วรรคหนึ่ง 
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   4.1.2.3 การดําเนินการเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายภายใน 
ฝายปกครอง 
    1) การดําเนินการทางวินัยที่เกิดขึ้นจากการที่ผูบังคับบัญชาดําเนินการเอง  
     เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแกผูใตบังคับบัญชา หากใน
ที่สุดพบวาผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัยจะตองสั่งลงโทษทางวินัย  ซ่ึงคําสั่งลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง
หรือลงโทษวินัยอยางรายแรงถือเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หากผูถูกลงโทษไมพอใจจะตองอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ อ.ก.พ.จังหวัด 
อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณีตามมาตรา 125 และมาตรา 126  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับ กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการอุทธรณและ 
การพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงเปนระบบอุทธรณบังคับ272  เพราะหากไมมีการอุทธรณ ถือเปนกรณีไมได
ดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
เปนกรณียังไมไดมีการเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายภายในฝายปกครองตามมาตรา 42 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลจะ 
ไมรับคําฟองไวพิจารณา 
     คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 92/2545 ผูฟองคดีถูกสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติลงโทษปลดออกจากราชการ จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอให
เพิกถอนคําส่ังลงโทษดังกลาว ซ่ึงศาลเห็นวา ผูฟองคดียังไมไดอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.ค. ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง จึงเปนกรณีที่ยังไมมีการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกําหนดไวตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาล 
     คําสั ่งศาลปกครองสูงสุดที ่ 596/2545 ผู ฟ องคดีถ ูก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสั่งลงโทษภาคทัณฑ จึงไดยื่นฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ัง
ลงโทษดังกลาว ซ่ึงศาลเห็นวาหากผูฟองคดีเห็นวาคําสั่งลงโทษไมชอบดวยกฎหมายจะตองอุทธรณ
คําสั่งตออนุกรรมการรองทุกขและอุทธรณประจํามหาวิทยาลัย เมื่อผูฟองคดียังไมไดอุทธรณ  
จึงไมมีสิทธิฟองคดีตอศาลตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

                                     
272 อุดม  รัฐอมฤต.(2547). การดําเนินคดีปกครองของหนวยงานของรัฐ (รายงานการวิจัย). หนา 79. 
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    คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 3/2546 ผูฟองคดีถูกปลัดกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมสั่งลงโทษภาคทัณฑ  จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ  
ซ่ึงศาลเห็นวาผูฟองคดียังไมไดอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ. ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง  
จึงถือวาผูฟองคดียังมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดไว ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ
ยื่นฟองคดีตอศาลตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
    คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 109/2546 ผูฟองคดีถูกจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยส่ังลงโทษภาคทัณฑ จึงไดยื่นฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษดังกลาว ซ่ึงศาลเห็นวา
ผูฟองคดียังไมได อุทธรณคําส่ังตามหลักเกณฑการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณของ
ลูกจางประจํา การยื่นฟองจึงไมเปนไปตามเงื่อนไขการฟองคดีตามมาตรา 42 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จึงมีคําสั่งไมรับคําฟองใน
ขอหานี้ไวพิจารณา 
    คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 89/2548 ผูฟองคดีถูกผูอํานวยการโรงเรียน
บานนาสั่งลงโทษภาคทัณฑ จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษดังกลาว ซ่ึงศาลเห็น
วา การที่ผูฟองคดีไดยื่นอุทธรณคําส่ังตอประธาน อ.ก.ค.จังหวัดสุราษฎรธานี แตตอมาผูฟองคดีไดมี
หนังสือขอรับคําอุทธรณคืน จึงทําใหคําสั่งนั้นไมไดรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกําหนดกอนการฟองคดีตามมาตรา  42 วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ผูฟองคดีจึงไมมีสิทธิ
ยื่นฟองคดีตอศาล 
    คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 228/2548 ผูฟองคดีถูกผูบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค 8 ลงโทษไลออกจากราชการ ผูฟองคดีจึงไดยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ  จากนั้นไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ังดังกลาว ซ่ึงศาล
เห็นวาคณะกรรมการขาราชการตํารวจมีระยะเวลาพิจารณาอุทธรณทั้งสิ้น 360 วัน เมื่อเร่ืองอุทธรณ
ของผูฟองคดียังอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ จึงเปนการฟองคดี 
โดยมิไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายใหเสร็จส้ิน
กอนฟองคดีตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลจึงไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาได 
    แตอยางไรก็ตาม หากผูถูกลงโทษไมไดยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง แตมี
ผูยื่นฟองคดีแทน มีปญหาวาผูยื่นฟองแทนจะตองอุทธรณคําสั่งหรือไม ซ่ึงในเรื่องนี้ศาลปกครอง
สูงสุดไดมีคําสั่งที่ 353/2549 วินิจฉัยวา  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  
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ไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการสําหรับการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหายไวสําหรับ 
ผูถูกคําสั่งลงโทษทางวินัยเทานั้นที่จะมีสิทธิอุทธรณคําส่ัง  หากผูถูกคําส่ังลงโทษทางวินัยมิได
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิ ธีการสําหรับการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และกฎ ก.พ. ผูถูกคําส่ังลงโทษไมอาจนําคดี
มายื่นฟองตอศาลไดตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แตขอเท็จจริงในคดีนี้รับฟงไดวาผูฟองคดีทั้งส่ีเปนทายาทโดยธรรม
ของนาย ก. เปนผูไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายจากคําสั่งของกระทรวงยุติธรรมที่ลงโทษไลนาย ก. 
ออกจากราชการ เนื่องจากทําใหผูฟองคดีทั้งสี่ไมไดรับเงินบํานาญปกติที่ถูกชะลอการเบิกจายและ
เงินบําเหน็จตกทอดของนาย ก. จึงนําคดีมาฟองตอศาลขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษไลนาย ก.  
ออกจากราชการ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และกฎ ก.พ.  
ที่เกี่ยวของมิไดมีการบัญญัติหรือขอกําหนดไดใหผูฟองคดีทั้งสี่ซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมของนาย ก. 
ตองดําเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการใดสําหรับการแกไขเยียวยาความเดือดรอนหรือเสียหาย
ดังเชนผูถูกคําส่ังลงโทษทางวินัย  ดังนั้น  กรณีตามคําฟองของผูฟองคดีทั้งส่ีจึงเปนกรณีที่ไมมี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการสําหรับการแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายกอนนําคดีมาฟอง
ตอศาลตามมาตรา 42 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ.2542 ผูฟองคดีทั้งสี่จึงมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลได ที่ศาลปกครองชั้นตนมีคําสั่งไมรับคําฟอง
ไวพิจารณาและใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ  ศาลปกครองสูงสุดไมเห็นพองดวย จึงมีคําสั่ง
กลับคําสั่งของศาลปกครองชั้นตนเปนใหรับคําฟองไวพิจารณาพิพากษาตอไปตามรูปคดี  ซ่ึงใน
คําส่ังดังกลาวไมไดวินิจฉัยวาทายาทโดยธรรมทุกลําดับชั้น หรือเฉพาะทายาทโดยธรรม (บุตร)  
กับคูสมรสเทานั้นที่มีสิทธิฟองคดีตอศาลโดยไมตองอุทธรณ ซ่ึงผู เขียนเห็นวา ใครก็ตามที่ 
เปนทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทุกคน แตประเด็น
ปญหามีอยูวาการที่ศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยวา ทายาทโดยธรรมของผูตายมีสิทธิยื่นฟองเพิกถอน
คําสั่งลงโทษทางวินัยแทนผูตายโดยไมตองอุทธรณเพราะไมใชคูกรณี ซ่ึงผูเขียนเห็นวาคําสั่ง 
ศาลปกครองสูงสุดดังกลาวทําใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมไดมีโอกาสพิจารณาคําสั่งลงโทษ  
แตถาหากผูถูกลงโทษยังไมเสียชีวิต  ผูถูกลงโทษจะตองอุทธรณคําสั่งลงโทษตอผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณ จึงทําใหเกิดสองมาตรฐาน ทั้งๆ ที่เปนเรื่องเดียวกัน ประกอบกับการพิจารณาสั่งลงโทษโดย
ผูบังคับบัญชาอาจจะมีการผิดพลาด กฎหมายจึงไดบัญญัติใหมีการอุทธรณคําสั่งตอผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษ ซ่ึงไดแก อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. 
แลวแตกรณี เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดมีการตรวจสอบคําสั่งลงโทษแลว หากผูถูกลงโทษ 
ไมเห็นดวยจึงจะมีสิทธิในการยื่นฟองคดีปกครอง  ดังนั้น ผูเขียนเห็นวาเพื่อใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
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ไดมีการตรวจสอบคําส่ังลงโทษ  ควรที่จะมีการแกไขกฎ  ก .พ .ฯ  เกี่ยวกับการอุทธรณและ 
การพิจารณาอุทธรณ  เพื่อใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นอุทธรณคําส่ังลงโทษแทนขาราชการพลเรือน
สามัญที่ถึงแกความตายได ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันมิใหผูบังคับบัญชากลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชา 
นอกจากนี้ผูเขียนยังเห็นวาสถานะของ ก.พ.เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับวินัยของขาราชการพลเรือนในชั้นสุดทาย
กอนที่จะนําไปสูการควบคุมตรวจสอบโดยองคกรภายนอกตอไป273  สถานะของ ก.พ.ดังกลาว จึงมี
ลักษณะเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท274 หากผูถูกลงโทษไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาอุทธรณ
ของ ก.พ. ผูเขียนเห็นวาควรยื่นฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา 11(1) แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 แตเนื่องจากในขณะนี้ที่ประชุมใหญ 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดยังไมไดมีการประกาศกําหนดใหมีการยื่นฟองตรงตอศาลปกครองสูงสุด 
ในลักษณะดังกลาวได ดังนั้นเมื่อ ก.พ.วินิจฉัยแลวเสร็จ จึงตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครองชั้นตน 
ตามมาตรา 10 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. 2542  
    2) การดําเนินการทางวินัยที่เกิดขึ้นจากการชี้มูลของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช. 
    ขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงจากการชี้มูล
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากไมพอใจจะตองอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ. เชนเดียวกัน แต ก.พ. 
ไมมีอํานาจพิจารณาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามมติของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2546  โดย ก.พ. มีอํานาจพิจารณา
เพียงดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการสั่งลงโทษวาเหมาะสมหรือไม  ซ่ึงโทษทางวินัยอยางรายแรง
มีอยู 2 สถาน คือ ปลดออก หรือไลออก หากผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกจะทําให ก.พ. ไมอาจ
พิจารณาดุลพินิจของผูบังคับบัญชาไดเลย  เพราะโทษปลดออกถือวาต่ําสุดในโทษทางวินัยอยางรายแรง  
ซ่ึงผูเขียนเห็นวา เมื่อ ก.พ. เปนผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณควรที่จะมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย
ของคําส่ังลงโทษไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย  มิฉะนั้นอาจทําใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ใชอํานาจตามอําเภอใจหรือกล่ันแกลงขาราชการได  ประกอบกับหากคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ไดมีการไตสวนขอเท็จจริงโดยมีพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
ก็ไมควรกลัวการตรวจสอบจาก ก.พ. เพราะถึงจะตรวจสอบอยางไรก็ไมอาจเปลี่ยนแปลงความเห็นได  

                                     
273 บรรเจิด สิงคะเนติ.  เลมเดิม.  หนา 142-143. 
274 แหลงเดิม. หนา 142. 

DPU



 122 

นอกจากนี้  การชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. บางกรณีก็มีความคลาดเคลื่อนในปญหาขอกฎหมาย  
กลาวคือ  การชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยโดยไมตอง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก จะชี้มูลไดเฉพาะความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการเทานั้น 
หากไตสวนแลวหากพบความผิดวินัยฐานอื่นที่ไมใชฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ  การชี้มูลจะไมมีผล
ผูกพันผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาที่จะดําเนินการตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังเชนกรณี 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลไปยังกรมการปกครองวา  ขาราชการพลเรือนสามัญรายหนึ่ง 
มีความผิดวินัยฐานประมาทเลินเลอเปนเหตุใหทางราชการเสียหายอยางรายแรง กรมการปกครอง
ไดมีคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงแกขาราชการผูถูกกลาวหา ขาราชการที่ถูกลงโทษจึงไดยื่น
อุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ.วาการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมไดผูกพันผูบังคับบัญชา 
เพราะไมไดช้ีมูลวากระทําความผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ  ผูบังคับบัญชาจึงไมตองปฏิบัติ
ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตเนื่องจาก ก.พ. พิจารณาลาชา  ขาราชการคนดังกลาวจึงไดยื่น
ฟองคดีตอศาลปกครองกลาง  ในขณะคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลนั้น ก.พ.ซ่ึงเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณเห็นวา การชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไมไดผูกพันผูบังคับบัญชาเพราะไมได
ช้ีมูลวาทุจริตตอหนาที่ราชการ อุทธรณของผูอุทธรณจึงฟงขึ้น  จึงมีมติใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ 
จากนั้น ก.พ.ไดเสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานผูพิจารณาอุทธรณ ซ่ึงนายกรัฐมนตรี 
มีคําสั่งเห็นชอบตามมติของ ก.พ. และตอมาเมื่อผูอุทธรณไดกลับเขารับราชการแลว  ผูอุทธรณ 
ไดยื่นคํารองตอศาลปกครองเพื่อขอถอนฟองคดี  ซ่ึงศาลอนุญาตใหถอนคําฟอง275  ซ่ึงเหตุผลดังกลาว
ผูเขียนจึงเห็นวา ก.พ. ควรมีอํานาจที่จะตรวจความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งลงโทษทางวินัย 
ที่อุทธรณตอ ก.พ. ที่เกิดจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดทั้งปญหาขอเท็จจริง และ 
ขอกฎหมายเชนเดียวกับการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยที่ เกิดขึ้นจากการดําเนินการของ
ผูบังคับบัญชา 
   4.1.2.4 คําบังคับที่ศาลออกได 

การยื่นฟองคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) อันเกี่ยวเนื่องกับคดีวินัย
ขาราชการพลเรือนสามัญเปนกรณีที่ผูฟองคดีอางวาคําส่ังลงโทษทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย  
ซ่ึงเหตุไมชอบดวยกฎหมายมีอยูหลายเหตุ เชน ออกคําสั่งโดยไมมีอํานาจ ออกคําส่ังโดยนอกเหนืออํานาจ 
ออกคําสั่งโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ออกคําสั่งโดยไมถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการ 
อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น เมื่อมีการอางวาคําส่ังลงโทษไมชอบดวยกฎหมาย
ก็จะตองมีคําขอใหศาลเพิกถอนคําส่ังลงโทษตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง

                                     
275 คําสั่งอนุญาตใหถอนฟองของศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขดําที่ 1470/2547 หมายเลขแดงที่ 395/2549. 
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ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 หากไมมีคําขอศาลจะมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา 
ซ่ึ งประเด็นปญหาเกี่ ยวกับคํ าขอของผูฟองคดีมีอยู ว า หากคํ าขอไม ชัดเจน  เชน ผูฟองคดี 
ถูกลงโทษทางวินั ย  และอ างว าการที่ ถูกลงโทษเนื่ องจากถูก ผูบั งคับบัญชากลั่นแกล ง 
จึงไดยื่นฟองเพื่อขอความเปนธรรม เมื่อพิจารณาคําขอของผูฟองคดีแลวเห็นไดวา ผูฟองคดีไมไดมี 
คําขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัย แตก็พึงเห็นไดวา ผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายจาก
การถูกลงโทษทางวินัย และการแกไขความเดือดรอนใหแกผูฟองคดีก็นาจะเพิกถอนคําส่ังลงโทษ  
จึงเทากับวาคดีนี้ผูฟองคดีมีเจตนาตองการขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัย  ประกอบกับหาก 
คําขอไมชัดเจน ศาลมีอํานาจสั่งใหแกไขคําฟองได276 
   4.1.2.5 ระยะเวลาการฟองคดี 
    การใชสิทธิทางศาลปกครองเชนเดียวกับการใชสิทธิทางศาลยุติธรรม กลาวคือ 
หากมีกฎหมายกําหนดระยะเวลาในการยื่นฟองหรือกําหนดอายุความในการยื่นฟองคดี ผูใชสิทธิ
ทางศาลก็จะตองยื่นฟองภายในระยะเวลาหรือยื่นฟองภายในอายุความ หากไมไดดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดหรือภายในอายุความ ศาลก็จะมีคําส่ังไมรับคําฟองไวพิจารณา ซ่ึงระยะเวลาใน
การยื่นฟองคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) กรณีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัย
จะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี กลาวคือ เมื่อผูถูกลงโทษ
ไดรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณจาก อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. 
แลวแตกรณี จะตองยื่นฟองภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ277 หาก
ไมไดยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนด ศาลจะมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา แตประเด็น
ปญหามีอยูวา ในกรณีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดมีคําสั่งเพิ่มโทษทางวินัยผูอุทธรณ ซ่ึงในทางปฏิบัติ
จะมีการแจงผลการพิจารณาอุทธรณไปยังผูอุทธรณคําส่ังลงโทษและแจงผลการพิจารณาไปยัง
ผูบังคับบัญชาของผูถูกลงโทษ ซ่ึงผูบังคับบัญชามีหนาที่ส่ังเพิ่มโทษผูอุทธรณ จากนั้นจะแจงผลการ
พิจารณาไปยังผูถูกเพิ่มโทษอีกครั้งหนึ่ง ประเด็นปญหาจึงมีอยูวาจะถือวาผูอุทธรณไดรับทราบผล
การพิจารณาอุทธรณในวันที่ไดรับจากผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ หรือถือวาไดรับทราบหลังจากมีการ
เพิ่มโทษแลว ซ่ึงผูเขียนเห็นวาถึงแมผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณจะไดแจงผลการพิจารณาอุทธรณไปยัง 
ผูอุทธรณก็ตาม แตในการแจงผลการพิจารณาดังกลาวไดแจงวามีการเพิ่มโทษ จึงเทากับวาผูมีอํานาจ
ส่ังบรรจุและแตงตั้งจะตองมีการเพิ่มโทษตามมติของ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง   
หรือนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง หากยังไมมีการแจงผลคําสั่งเพิ่มโทษไปใหผูอุทธรณทราบ เทากับมติ 

                                     
276 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, 

ขอ 37. 
277 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 49. 
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ที่เพิ่มโทษยังไมมีผลทางกฎหมาย จึงควรถือเอาวันที่ผูอุทธรณไดรับทราบคําสั่งเพิ่มโทษเปนวันที่รู
หรือควรรูในการฟองเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัย 
 4.1.3 การบังคับตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาล 
   สืบเนื่องจากโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ มีอยู 5 สถานไดแก  
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก หรือไลออก แตการที่ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษ
ทางวินัยสถานใดนั้นจะตองเหมาะสมกับกรณีความผิดที่เกิดขึ้น  โดยการเลือกระดับโทษดังกลาวถือ
เปนการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา  ซ่ึงการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชา ศาลไมมีอํานาจเขาไป
ตรวจสอบ   แตอยางไรก็ตาม  หากปลอยใหการใชดุลพินิจเปนไปอยางอิสระอยางแทจริง 
โดยปราศจากการตรวจสอบจะทําใหการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาเปนไปโดยไมชอบไดโดยงาย  
ศาลจึงจําเปนตองเขาไปควบคุมบางในบางสวน สวนศาลจะควบคุมไดแคไหนนั้น ศาลจะตอง
ควบคุมเทาที่จําเปนและไมทําใหความคลองตัวในการบริหารราชการเสียหาย278  สําหรับ 
การพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับคดีฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยมีอยู 2 กรณี 
   4.1.3.1 การดําเนินการทางวินัยที่เกิดขึ้นจากการที่ผูบังคับบัญชาดําเนินการเอง 
    จากการศึกษาพบวาศาลมีแนวทางวินิจฉัยอยู 2 แนวทาง ดังนี้ 
    แนวทางที่หนึ่ง ศาลจะตรวจสอบกระบวนการออกคําสั่งลงโทษ 
ทางวินัย หากศาลเห็นวากระบวนการออกคําส่ังไมชอบดวยกฎหมาย เชน ไมไดมีการแจงขอกลาวหา
ใหผู ถูกลงโทษทราบ279 หรือคณะกรรมการสอบสวนมิไดดําเนินการตามหลักเกณฑและ 
วิธีที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540)ฯ วาดวยการสอบสวนพิจารณา280 หรือเจาหนาที่ 
ไมมีอํานาจ281 หรือดําเนินการไมถูกตองตามหลักเกณฑ ขั้นตอน หรือวิธีการที่กฎหมายกําหนด282 
ศาลจะมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัย ซ่ึงเทากับคําส่ังลงโทษทางวินัยซ่ึงเปนคําส่ัง 
ทางปกครองสิ้นผลโดยการลบลางโดยองคกรตุลาการตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542283 ปญหาจึงมีอยูวา  

                                     
278 วิษณุ  วรัญู  และคณะ.(2547). คดีปกครองเก่ียวกับดุลพินิจของฝายปกครอง (รายงานกาารวิจัย) 

หนา 157. 
279 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเลขแดงที่ อ.214/2548 และ อ.218/2548 
280 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 1528/2547 
281 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเลขแดงที่ อ.133/2548 
282 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 471/2548 
283 วรเจตน  ภาคีรัตน.(2546). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายปกครอง :  หลักการพื้นฐานในกฎหมาย

ปกครองและการกระทําทางปกครอง. หนา 151. 
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เมื่อศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษแลว ผูบังคับบัญชามีอํานาจในการดําเนินการทางวินัย
เพื่อใหถูกตองตามรูปแบบ ขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งไดหรือไม ซ่ึงในประเด็นนี้จะเห็นวาศาลมีคําพิพากษา
ใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษเพราะการดําเนินการทางวินัยไมถูกตองตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการ 
อันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น  โดยท่ีศาลยังไมไดวินิจฉัยวา ผูถูกลงโทษ
หรือผูฟองคดีไดมีการกระทําผิดวินัยตามคําส่ังลงโทษหรือไม  ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงมีอํานาจที่จะ
ดําเนินการทางวินัยไดอีกครั้งหนึ่ง284 หากผูถูกลงโทษไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษยังมีสิทธิยื่นฟองคดี
ตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษไดอีกครั้งหนึ่ง 
    แนวทางที่สอง กรณีศาลเห็นวากระบวนการออกคําส่ังลงโทษทางวินัย
ชอบดวยกฎหมาย แตศาลไดพิจารณาในเนื้อหาคดีแลวเห็นวา ผูถูกลงโทษหรือผูฟองคดีไมได
กระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา ศาลจะตองมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย ซ่ึงการที่มี
คําพิพากษาใหเพิกถอนเทากับศาลเห็นวาผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจไมชอบดวยกฎหมาย  ซ่ึงใน
ประเด็นนี้ผูบังคับบัญชาไมมีอํานาจที่จะดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีอีก เวนแตกรณีผูฟองคดี 
ถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรง แตศาลเห็นวาพฤติการณหรือการกระทําของผูฟองคดี 
ไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชายังมีอํานาจที่จะไปดําเนินการทางวินัยอยางไมรายแรงแก
ผูฟองคดีได แตหากผูถูกลงโทษไมเห็นดวยก็มีสิทธิยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย 
ในครั้งหลังไดอีก และไมถือวาเปนการฟองซ้ํา285 เพราะประเด็นในคดีแรกกับประเด็นในคดีที่สอง
เปนคนละประเด็นกัน 
   4.1.3.2 การดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงที่ เกิดขึ้นจากการชี้มูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
    เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงจากการ 
ช้ีมูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากไมพอใจจะตองอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ. ซ่ึงผูเขียน 
ไดกลาวไวแลววา ก.พ. มีอํานาจพิจารณาเพียงดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการสั่งลงโทษเทานั้น  
จึงทําใหขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษไมอาจอุทธรณปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพื่อ
เปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได แตคร้ันเมื่อผูถูกลงโทษไดยื่นฟองคดี
ตอศาลปกครองแลว  ศาลปกครองไมใชองคกรผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเชนเดียวกับ ก.พ. ตามคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2546 คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้จึงไมผูกพันศาลปกครอง  

                                     
284 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 250/2548  หมายเลขแดงที่ 506/2548 และคําพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุดหมายเลขแดงที่ อ.218/2548 
285 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, 

ขอ 97. 
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ดังนั้น ศาลปกครองจึงมีอํานาจพิจารณาความชอบของคําส่ังลงโทษไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและ
ปญหาขอกฎหมาย  หากเห็นวาการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไมถูกตอง ศาลปกครองอํานาจ
เปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได เชน  
    1) คําพิพากษาศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขดําที่  1789/2546 
หมายเลขแดงที่ 603/2550  คดีนี้มูลคดีเกิดขึ้นเนื่องจากมีผูรองเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือส่ือการเรียน
การสอนของโรงเรียนเอกชนการกุศล  ระดับอนุบาลไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ป. ในขณะนั้น ตอมา
คณะกรรมการ ป.ป.ช. (องคกรที่จัดตั้งขึ้นมาแทนคณะกรรมการ ป.ป.ป.) ไดมีมติวาผูฟองคดีมีสวนรวม
ในการเอื้อประโยชนใหกับบริษัท ฟ. และมีการตอรองและตกลงราคากอนที่จะมีการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  
พฤติการณของผูฟองคดีเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ และฐาน
จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ  มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล 
อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงตามมาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงไดช้ีมูลให
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ผูถูกฟองคดี) ดําเนินการทางวินัยผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีจึงไดสงเรื่องของ
ผูฟองคดีให อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณา ซ่ึง อ.ก.พ.กระทรวงพิจารณาแลวมีมติใหลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ ผูฟองคดีจึงไดยื่นอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ. ซ่ึง ก.พ.ไดหารือปญหา 
ขอกฎหมายไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา  โดยคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือแจงผลหารือวา  
องคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามกฎหมาย  กฎ ขอบังคับได 
ตามอํานาจหนาที่ของตนในทุกกรณี  ดังนั้น ก.พ. จึงมีอํานาจพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย
ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2540) วาดวยการอุทธรณและ
การพิจารณาอุทธรณ หลังจากนั้น ก.พ. จึงไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดี โดย ก.พ.เห็นวา
พฤติการณของผูฟองคดีเปนเพียงไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกทางราชการ
ตามมาตรา 83 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 สมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน
ผูฟองคดีหนึ่งขั้น  แตเนื่องจากผูฟองคดีไดเกษียณอายุราชการไปแลว ก.พ. จึงมีมติให 
งดโทษผูฟองคดีตามมาตรา 106 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จากนั้น 
ก.พ. ไดรายงานความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงเปนผูมีอํานาจอุทธรณ  โดยนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแลวมีคําส่ังให ก.พ. พิจารณาแลวเสนอใหม โดยยึดหลักตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ 2/2546 ที่วินิจฉัยวา เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่  จึงเปนอันยุติ  องคกรที่มีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมอาจพิจารณา
เปล่ียนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. วินิจฉัยยุติแลวใหเปนประการอื่นไดอีก  
ตอมา ก.พ. จึงไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหมอีกครั้ง  ซ่ึงในครั้งนี้ ก.พ. ไดมีมติรายงาน
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นายกรัฐมนตรีเพื่อใหลดโทษผูฟองคดีจากไลออกจากราชการเปนปลดออกจากราชการ  
โดยนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ  ผูถูกฟองคดีจึงไดมีคําส่ังลดโทษผูฟองคดีจากไลออกจากราชการเปน
ปลดออกจากราชการตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี  และการสั่งลงโทษในครั้งหลังมีผลยอนหลัง
ตั้งแตวันที่  30 กันยายน 2543   ซ่ึงเปนวันสิ้นปงบประมาณที่ผูฟองคดีมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ   
ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษดังกลาว  จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษ 
ผูฟองคดี 
    ศาลปกครองกลางพิจารณาแลวมีประเด็นพิจารณาตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. รวม 4 ประเด็น  โดยประเด็นที่หนึ่ง  ศาลเห็นวา นาย ป. เปนผูไปดําเนินการ
สรรหารายการสื่อการเรียนการสอนมาเสนอตอผูฟองคดี  และส่ือการเรียนการสอนมีจําหนายทั่วไป  
สวนกรณีนาย ป. ไมไดไปสอบถามขอมูลจากบริษัทหรือหางรานที่มีการจําหนายสื่อสารเรียนการสอน
วามีส่ือการเรียนการสอนหรือไม  เปนความบกพรองของนาย ป. ขอเท็จจริงจึงรับฟงวาผูฟองคดี 
ไมมีเจตนาที่จะนํารายการสื่อการเรียนการสอนของบริษัท ป.  ซ่ึงนางสาว อ. ตัวแทนของบริษัท ฟ.  
อางวาเปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทยมาจัดทําเปนรายการสื่อการเรียนการสอนที่
จะจัดซื้อ  ประเด็นที่สอง  ศาลเห็นวา  การที่ผูฟองคดีเจรจาตอรองราคากับนางสาว อ. เพื่อให 
ลดราคากอนที่นาย พ. กรรมการผูจัดการบริษัท ฟ. จะไดยื่นใบเสนอราคาตอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  และกอนที่จะไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเปน
การกระทําโดยมีเจตนาเพื่อรักษาผลประโยชนของทางราชการ  เพราะหากผูฟองคดีไมมีการเจรจา
ตอรองก็ถูกมองวาไมเอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ  ประเด็นที่สาม  ศาลเห็น
วาการที่ผูฟองคดีในฐานะผูอํานวยการกองเปนผูจัดทําหลักการการจัดซ้ือมาตั้งแตตนและไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษมิไดตรวจสอบถึงสาเหตุที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการสื่อการเรียนการสอนตามที่ไดอนุมัติไว 5 ชุดรายการเปน 3 ชุดรายการ ถือเปนการ
ไมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการ  และประเด็นที่ส่ี  ศาลเห็นวา  
การดําเนินการจัดซื้อและเสนอขอใหจัดซื้อเปนการดําเนินการของฝายพัสดุสํานักงานเลขานุการ
กรม  โดยผูฟองคดีไมไดเกี่ยวของในขั้นตอนนี้  แตผูฟองคดีไดเขามาเกี่ยวของในฐานะประธาน
คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษจากการแตงตั้งของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
ครั้นเมื่อไดรับแตงตั้งผูฟองคดีไดเชิญตัวแทนของบริษัทมาชี้แจงรายละเอียดและเสนอราคาซึ่งเปน
การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ  ดังนั้น ศาลจึงเห็นวาขอเท็จจริง
จากการไตสวนของคณะอนุกรรมการไตสวนที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.รับฟงไมไดวา  
ผูฟองคดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ฐานทุจริตตอหนาที่และฐานจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ  มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลอันเปนเหตุใหเสียหายแก 
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ทางราชการอยางรายแรงตามมาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535  อันจะทําใหผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษไลออกหรือ
ปลดออกจากราชการตามมาตรา 104 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน  การที่ผูถูกฟองคดีมีคําสั่งลงโทษ
ไลผูฟองคดีออกจากราชการและแกไขเปลี่ยนแปลงเปนปลดออกจากราชการตามคําส่ังของ
นายกรัฐมนตรี  จึงเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมาย ศาลจึงมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําส่ัง
ลงโทษผูฟองคดี   
    ดังนั้น ผูเขียนเห็นวาหากไมมีการจัดตั้งศาลปกครองผูฟองคดีจะตองถูกลงโทษ
ปลดออกจากราชการโดยไมมีผูใดตรวจสอบมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได การจัดตั้งศาลปกครอง 
จึงมีคุณคาอนันตตอผูถูกลงโทษจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
    2) คําพิพากษาศาลปกครองกลาง   คดีหมายเลขดําที่  1895/2546 
หมายเลขแดงที่ 1216/2549 กรณีผูฟองคดีเปนอดีตขาราชการกรมประชาสัมพันธถูกลงโทษไลออก
จากราชการ จากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผูฟองคดีจึงไดอุทธรณคําสั่งตอ ก.พ. ซ่ึง ก.พ. 
พิจารณาแลวเห็นวาพฤติการณของผูฟองคดีเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  เห็นควรงดโทษ
โดยทําทัณฑบน  จากนั้นไดรายงานไปยังนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นชอบ  
จึงไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ แตตอมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดสงเรื่องให 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยที่ 2/2546 วา เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ไดไตสวนและวินิจฉัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ องคกรที่มีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณไมอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
วินิจฉัยแลวใหเปนประการอื่นไดอีก  ในเวลาตอมา  ก.พ. ไดกลับมาทบทวนอุทธรณของผูฟองคดี
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยครั้งนี้ ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวาแมผูฟองคดีจะกระทํา
ความผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและฐานกระทําการอันไดช่ือเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
แตไมเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  ประกอบกับผูฟองคดีไมเคยกระทําผิดวินัยมากอน  
จึงมีมติใหลดโทษผูฟองคดีจากไลออกจากราชการเปนปลดออกจากราชการ ผูฟองคดีไมเห็นดวย
กับคําส่ังลงโทษจึงไดยื่นฟองตอศาลปกครอง  ศาลปกครองจึงมีอํานาจพิจารณาความชอบของคําสั่ง
ลงโทษไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เพราะศาลปกครองไมใชองคกรพิจารณาอุทธรณ 
ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  แตในที่สุดศาลปกครองเห็นวา  พฤติการณของผูฟองคดี 
เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาที่ราชการและฐานกระทําการอันไดช่ือวา 
เปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรงจึงมีคําพิพากษาใหยกฟอง  ซ่ึงคดีนี้ถึงแมศาลจะมีคําพิพากษายกฟอง 
แตผูฟองคดียังมีโอกาสตอสูคดีโดยอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด  ประกอบกับการที่มีศาลปกครอง
ทําใหผูฟองคดีมีโอกาสตอสูในคดีไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  หากไมมีศาลปกครอง 
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ผูฟองคดีคงถูกลงโทษปลดออกจากราชการโดยไมมีโอกาสตอสูเพื่อใหไดรับความเปนธรรม 
แตอยางใด 
4.2 คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) 
    4.2.1 กรณีเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟองคดี 
    4.2.1.1 ผูมีสิทธิฟองคดี 
     กอนที่จะมีการฟองคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) อันเกี่ยวเนื่องกับ 
คดีวินัยขาราชการพลเรือนสามัญ ผูฟองคดีจะตองอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยตอ อ.ก.พ.จังหวัด 
อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี หากผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมไดพิจารณาให
แลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ286 ผูอุทธรณคําสั่งลงโทษมีสิทธิยื่นฟอง
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ แตถาหากผูอุทธรณคําสั่งลงโทษถึงแกความตาย โดยท่ียังไมทราบผล
การพิจารณาอุทธรณ มีประเด็นปญหาวาผูใดเปนผูมีสิทธิยื่นฟองวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (2) ซ่ึงผูเขียนเห็นวา เมื่อทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นฟองคดีขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษ
ทางวินัยตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) แทนผูถึงแกความตายไดตามคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 353/2549 
ทายาทโดยธรรมจึงมีสิทธิยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แทนผูถึงแกความตายไดเชนเดียวกัน 
    4.2.1.2 การพิจารณาบุคคลที่จะเปนผูถูกฟองคดี 
     กรณีขาราชการพลเรือนสามัญถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ
จะตองอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ ก.พ. แตเนื่องจากในการพิจารณาของ ก.พ. นั้น เมื่อ ก.พ. พิจารณา
แลวเสร็จจะรายงานไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจาณาสั่งการ287 ซ่ึงในทางปฏิบัติผูอุทธรณจะไมทราบเลยวา
การพิจารณาอุทธรณอยูในระหวางการพิจารณาของ ก.พ. หรือนายกรัฐมนตรี แตอยางไรก็ตาม  
ผูเขียนเห็นวา การพิจารณาสั่งการอุทธรณของนายกรัฐมนตรีเปนกระบวนการสืบเนื่องมาจาก 
การพิจารณาของ ก.พ. เมื่อผูอุทธรณไมไดรับทราบผลการพิจารณาจาก ก.พ. ภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ไดยื่นอุทธรณ ผูอุทธรณจะตองยื่นฟอง ก.พ. เปนผูถูกฟองคดี โดยไมจําเปนที่จะตองยื่นฟอง
นายกรัฐมนตรีเปนผูถูกฟองคดี เวนแต ก.พ. จะมีหนังสือแจงใหผูอุทธรณทราบวา เร่ืองอุทธรณของ
ผู อุทธรณอยูระหวางการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี  หากกรณีเปนเชนนี้จะตองยื่นฟอง
นายกรัฐมนตรีเปนผูถูกฟองคดี แตอยางไรก็ตามผูเขียนเห็นวา ผูที่เปนประธานของ ก.พ.  
คือ นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่จะไดรับมอบหมาย จึงเทากับวาในการพิจารณาของ 

                                     
286 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 260/2546 (ประชุมใหญ) 
287 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 126. 
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ก.พ. มีนายกรัฐมนตรีเขารวมพิจารณาอยูแลวจึงไมมีความจําเปนที่จะตองรายงานผลการพิจารณา 
ไปยังนายกรัฐมนตรีอีก 
    4.2.1.3 การดําเนินการเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายภายใน 
ฝายปกครอง 
     ผูมีอํานาจพิจารณาคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญ
ไดแก อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. โดยผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเหลานี้
ไมใชผูบังคับบัญชาของผูถูกลงโทษ หากแตเปนคณะบุคคลตามที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หากผูอุทธรณเห็นวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณละเลยตอ
หนาที่ตามที่กฎหมายตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร ผูอุทธรณไมตองรองทุกข 
ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 วาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ขอใหแกไขการปฏิบัติไมถูกตองหรือ
การไมปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผูฟองคดีมีสิทธิยื่นฟองคดีไดทันทีหลังจากที่ลวงพนเกาสิบวัน 
นับแตวันที่ไดยื่นอุทธรณ 
    4.2.1.4 คําบังคับที่ศาลออกได 
     เมื่อมีการยื่นฟองวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2)  
ผูฟองคดีก็ควรมีคําขอใหศาลมีคําบังคับใหหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปน 
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณปฏิบัติหนาที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกําหนด288 แตถาหากผูฟองคดี 
มีคําขอวาใหศาลเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยซ่ึงเปนคําขอเกี่ยวกับคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึง่ (1) 
ศาลไมอาจรับคําฟองของผูฟองคดีไวพิจารณาได แตอยางไรก็ตาม หากผูฟองคดีไดยื่นฟองขอให
เพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) มาในคราวเดียวกันกับการยื่นฟองวา 
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณละเลยตอหนาหรือปฏิบัติหนาที่ลาชาตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) โดยผูฟองคดี
มีคําขอเฉพาะใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ แตไมมีคําขอใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณปฏิบัติหนาที่
ภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองกําหนด ศาลมีอํานาจรับคําฟองเฉพาะขอหาใหเพิกถอนคําสั่ง 
ลงโทษทางวินัยได สวนคําฟองกรณีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาลาชา 
ศาลไมอาจรับคําฟองไวพิจารณาได เพราะผูฟองคดีไมไดมีคําขอที่จะศาลใหออกคําบังคับ289 
 

                                     
288 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 72 วรรคหนี่ง (2). 
289 แหลงเดิม. มาตรา 45 วรรคหนึ่ง (4). 
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    4.2.1.5 ระยะเวลาการฟองคดี 
     เนื่องจากระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณของผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
ของขาราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึงไดแก อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. 
แลวแตกรณีไมไดกําหนดระยะเวลาการพิจารณาไว จึงตองพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร  
ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญไดวินิจฉัยไวในคําสั่งที่ 260/2546 วา ระยะเวลาอันสมควร
ไดแกระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ  ดังนั้น เมื่อพนกําหนดระยะเวลาอันสมควร  
ผูอุทธรณจึงมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พนกําหนดเกาสิบวัน
นับแตวันที่ผูอุทธรณไดอุทธรณคําสั่งลงโทษ290 แตในกรณีผูอุทธรณไมไดยื่นฟองภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว ประกอบกับระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณไดลวงพนมาแลวเปนเวลามากกวาหนึ่งป 
แตยังไมทราบผลการพิจาณา ซ่ึงมีปญหาวาผูอุทธรณมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองไดหรือไม  
ซ่ึงในประเด็นนี้ผูเขียนเห็นวา หากผูอุทธรณตองการจะยื่นฟองคดีตอศาลปกครองตามมาตรา 9 
วรรคหนึ่ง (2) ผูอุทธรณจะตองมีหนังสือรองขอไปยังผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเพื่อใหเรงรัด 
การพิจารณาอุทธรณ หากพนเกาสิบวันนับแตวันที่ไดมีหนังสือรองขอแลวยังไมทราบผลการ
พิจารณาอีก ผูอุทธรณจึงจะมีสิทธิยื่นฟองคดีปกครองตามนัยคําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 260/2546 
(ประชุมใหญ) 
  4.2.2 วิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษา 
    กรณีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมไดพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควรตามนัย 
คําส่ังศาลปกครองสูงสุดที่ 260/2546 ผูอุทธรณมีสิทธิยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัย
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และมีสิทธิยื่นฟองวาผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณละเลยตอหนาที่หรือ
ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) หากผูอุทธรณมีคําขอใหศาลสั่งทุเลาการบังคับ
คําส่ังลงโทษ ศาลมีอํานาจพิจารณาคําขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งลงโทษได สวนศาลจะมีคําส่ังให
ทุเลาการบังคับหรือไมเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย291 แตถาหากมีการยื่นฟองเพียงวาผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2)  
และผูฟองคดีมีคําขอใหศาลทุเลาการบังคับตามคําส่ังลงโทษโดยที่ผูฟองคดีไมไดยื่นฟองขอใหเพิกถอน
คําส่ังลงโทษ ศาลไมมีอํานาจพิจารณาคําขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังลงโทษได 
 

                                     
290 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542,  มาตรา 49. 
291 ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543, 

ขอ 70-72. 

DPU



 132 

4.3   คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 
  4.3.1 กรณีเกี่ยวกับสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น 
    การยื่นฟองคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) อันเกิดจากคําสั่งลงโทษทางวินัย
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือละเมิดทางปกครองก็มีปญหาเกี่ยวกับสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นเชนเดียวกับการ 
ยื่นฟองคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) อันเกิดจากคําสั่งลงโทษทางวินัย กลาวคือ 
กรณีขาราชการพลเรือนสามัญรับราชการอยูราชการสวนภูมิภาค หากถูกผูวาราชการจังหวัด 
ส่ังลงโทษทางวินัย ถือวาทองที่ในราชการสวนภูมิภาคที่ขาราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัย
เปนสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น หากขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษไมเห็นดวยก็จะตองอุทธรณ 
คําสั่งลงโทษตอ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี แตโดยที่ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ.  
มีสถานที่ราชการตั้งอยูในราชการสวนกลาง หากผูอุทธรณทราบผลการพิจารณาอุทธรณแลวไมพอใจ
หรือผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมไดพิจารณาภายในระยะเวลาที่กําหนด ถือวาทองที่ในราชการสวนกลาง
เปนสถานที่ เกิดขอพิพาทระหวางผู อุทธรณกับผูมี อํานาจพิจารณาอุทธรณ   ซ่ึงมีปญหาวา 
หากผูอุทธรณไดยื่นฟองเรียกใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการถูกลงโทษทางวนิยั
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) จะถือวาสถานที่มูลเกิดขึ้นที่ใดระหวางราชการสวนภูมิภาคหรือราชการ
สวนกลาง ซ่ึงในประเด็นนี้ผูเขียนเห็นวา สถานที่มูลคดีเกิดขึ้นนาจะมีเพียงแหงเดียวคือราชการสวนภูมิภาค
ซ่ึงเปนทองที่ที่มีการกระทําผิดวินัยเกิดขึ้น สวนราชการสวนกลางเปนเพียงทองที่ที่ตั้งสวนราชการ
ของ อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. ซึ่งเปนผูพิจารณาอุทธรณเทานั้น  ดังนั้น หากขาราชการ 
พลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษตองการยื่นฟองตอศาลปกครองในสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นเพื่อขอให 
หนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายอันเกิดจากคําสั่งลงโทษทางวินัยจะตองยื่นฟองที่ศาลปกครอง 
ในภูมิภาคที่มีเขตอํานาจ รวมทั้งการดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงที่เกิดขึ้นจากการชี้มูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ถือวาสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นในทองที่ที่ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยเกิดขึ้น 
เชนเดียวกับกรณีที่ผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยเองเชนเดียวกัน 
  4.3.2 กรณีเกี่ยวกับเงื่อนไขการฟองคดี 
    4.3.2.1 ผูมีสิทธิฟองคดี 
     ผูที่จะมีสิทธิฟองคดีปกครองเพื่อขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหาย
อันเกิดจากการถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) นั้น จะตองเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ที่ถูกลงโทษทางวินัย แตเนื่องจากในการยื่นฟองคดีขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยแทนผูตาย 
ปรากฏวาศาลปกครองสูงสุดไดมีคําสั่งที่ 353/2549 วินิจฉัยไววา คูสมรสและบุตรของผูตาย 
(ทายาทโดยธรรม) มีสิทธิฟองเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยแทนขาราชการพลเรือนสามัญที่ถึงแกความตายได  
ดังนั้น  คูสมรสและบุตรจึงนาที่จะยื่นฟองขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคา เสียหายแทน 
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ขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยซ่ึงถึงแกความตายได ซ่ึงประเด็นปญหามีอยูวา 
ทายาทโดยธรรมคนอื่นๆ นอกจากคูสมรสและหรือบุตรจะยื่นฟองหนวยงานองรัฐขอใหชดใช
คาเสียหายแทนขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยซ่ึงถึงแกความตายไดหรือไม ซ่ึงประเด็นนี้
ผูเขียนเห็นวา เมื่อคูสมรสและบุตรถือเปนทายาทโดยธรรมเชนเดียวกับทายาทโดยธรรมในลําดับชั้นอื่นๆ292 
ทายาทโดยธรรมในสวนที่เหลือซ่ึงไดแก บิดามารดา พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน พี่นองรวมบิดา
หรือรวมมารดาเดียวกัน ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา ก็ควรมีสิทธิยื่นฟองคดีตอศาลปกครองขอให
หนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายแทนขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยซ่ึงถึงแก 
ความตายไดเชนเดียวกับคูสมรสและหรือบุตรของขาราชการพลเรือนสามัญที่ถึงแกความตาย 
    4.3.2.2 การพิจารณาบุคคลที่จะเปนผูถูกฟองคดี 
     กรณีขาราชการพลเรือนสามัญถูกผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งสั่ง 
ลงโทษทางวินัย  หากตองการใชสิทธิทางศาลปกครองเพื่อยื่นฟองขอใหชดใชคาเสียหาย 
อันเนื่องจากถูกลงโทษจะตองยื่นฟองหนวยงานของรัฐ จะยื่นฟองเจาหนาที่ไมได293 แตถาหากผูฟองคดี
ไมไดยื่นฟองหนวยงานของรัฐโดยยื่นฟองเจาหนาที่แทน ซ่ึงปญหาในประเด็นนี้หากพิจารณา
เฉพาะกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ศาลไมมีอํานาจรับคําฟองไวพิจารณาได เพราะ
ไมไดยื่นฟองหนวยงานของรัฐ แตหากนําระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 มาประกอบการพิจารณาดวยแลวจะเห็นไดวา ศาลมีอํานาจ
เรียกบุคคลภายนอกเขามาเปนคูกรณีดวยวิธีการรองสอดไดตามขอ 78 แหงระเบียบฉบับดังกลาว294 
    4.3.2.3 การดําเนินการเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายภายใน 
ฝายปกครอง 
     การยื่นฟองคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ถึงแมจะไมมี
กฎหมายกําหนดใหดําเนินการเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายภายในฝายปกครองกอนที่จะมี
การยื่นคําฟองตอศาลก็ตาม แตในกรณีขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัย295 กฎหมายบังคับ
ไววาหากไมพอใจคําสั่งลงโทษจะตองอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.
กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี เมื่อทราบผลการพิจารณาอุทธรณแลวไมพอใจ หรือระยะเวลาการ
พิจารณาอุทธรณไดลวงพนไปแลวเกาสิบวันแตไมทราบผลการพิจารณาอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิ 
ยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยไดตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) 

                                     
292 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1624. 
293 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539, มาตรา 5. 
294 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 205/2546 
295 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 125 และ 126. 
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รวมทั้งผูอุทธรณยังมีสิทธิยื่นฟองหนวยงานของรัฐใหชดใชคาเสียหายอันเนื่องจากการถูกลงโทษ
ทางวินัยตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) มาในคราวเดียวกับการฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยได 
ซ่ึงจากการที่ผูอุทธรณไดยื่นฟองขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายมาคราวเดียวกับการยื่นฟอง
ขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทําใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดมีการตรวจสอบคําสั่งลงโทษทางวินัย
มาแลว หากผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณเห็นวาคําสั่งลงโทษทางวินัยไมชอบดวยกฎหมายก็จะมีมติ
ใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษ หากผูอุทธรณคิดวาการที่ถูกลงโทษเปนการกระทําละเมิดผูอุทธรณยังมีสิทธิ
ยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ได แตถาหากเห็นวาคําสั่งลงโทษชอบดวยกฎหมายก็จะมีมติให
ยกอุทธรณ ผูอุทธรณก็ยังมีสิทธิยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ไดเชนเดียวกัน  ดังนั้น หาก
ใหมีการยื่นฟองขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายอันเนื่องจากการถูกลงโทษทางวินัยทันที
หลังจากทราบคําสั่งลงโทษจะทําใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณยังไมไดมีการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษ ซ่ึงหากไดมีการยื่นอุทธรณ  ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณอาจแกไขปญหาความเดือดรอนเสียหาย
ใหแกผูถูกลงโทษโดยไมตองยื่นฟองคดีตอศาลก็ได ประกอบกับกอนที่ศาลจะพิจารณาวาหนวยงานของรัฐ
จะชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีหรือไม ศาลจะตองพิจารณากอนวาคําสั่งลงโทษทางวินัย 
ชอบดวยกฎหมายหรือไม เพราะหากคําสั่งลงโทษทางวินัยชอบดวยกฎหมาย  ศาลก็ไมอาจกําหนดคําบังคับ
ใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายใหแกผูฟองคดีได ซ่ึงผูเขียนเห็นวา หากใหผูอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษสามารถยื่นฟองขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายใหแกตนไดโดยที่ยังไมมีอุทธรณ
คําส่ังลงโทษจะทําใหขาราชการไมยื่นอุทธรณคําส่ังลงโทษ ซ่ึงจะทําใหขาราชการไมไดปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ประกอบกับผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมมีโอกาสตรวจสอบคําสั่งลงโทษของ
ผูบังคับบัญชาที่ส่ังลงโทษผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงนาจะไมถูกตองตามวัตถุประสงคของกฎหมายระเบียบ
ขาราชการพลเรือนสามัญที่บัญญัติใหมีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ แตไมมีโอกาสพิจารณาอุทธรณ  ดังนั้น 
ผูเขียนจึงเห็นวา กอนที่ผูอุทธรณจะยื่นฟองขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายอันเนื่องจากการถูกลงโทษ
ทางวินัยจะตองมีการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยมาแลว เมื่ออุทธรณแลวหากยังไมพอใจถึงจะใชสิทธิ
ทางศาลตอไป 
    4.3.2.4 ระยะเวลาการฟองคดี 
     การยื่นฟองคดีขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายอันเนื่องจาก 
ถูกลงโทษทางวินัย ผูเขียนไดกลาวไวตอนตนแลววา ควรที่จะมีการยื่นฟองคดีหลังจากมีการ 
ยื่นอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยมาแลว ซ่ึงหากผูอุทธรณทราบผลการพิจารณาอุทธรณมาแลว  
หากตองการยื่นฟองคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ดังกลาวเพียงขอหาเดียว ควรที่จะ 
ยื่นฟองภายในหนึ่งปนับแตทราบผลการพิจารณาอุทธรณตามนัยมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แตปญหามีอยูวาหากผูฟองคดี 
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ไดยื่นคดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) มาในคราวเดียวกับการยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําสั่ง
ลงโทษทางวินัยตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) ควรมี
ระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันทราบผลการพิจารณาอุทธรณเชนเดียวกับการฟองคดีปกครองขอให
เพิกถอนคําส่ังตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2542 หรือยื่นฟองภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันทราบผลการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 51 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ซ่ึงผูเขียนเห็นวา ระยะเวลาการฟองคดีละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)  
ไดกําหนดไวชัดเจนในมาตรา 51 ดังนั้น ไมวาจะยื่นฟองมาในคราวเดียวกันหรือยื่นฟองเพียงขอหาละเมิด
เพียงขอหาเดียว ควรยึดถือระยะเวลาการฟองคดีตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  
กลาวคือใหยื่นฟองภายในระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันทราบผลการพิจารณาอุทธรณ 
  4.3.3 การบังคับตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาล 
    สําหรับคาเสียหายที่ศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับไดตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (3) 
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดแกกรณีที่ผูฟองคดี
ขอใหหนวยงานของรัฐชดใชเงินเดือนในชวงระหวางที่ผูฟองคดีถูกออกจากราชการ สวนคาเสยีหาย
ประเภทอื่นไดแกคาเสียหายตอช่ือเสียง ศาลไมไดมีการกําหนดคําบังคับไว296 เพราะศาลเห็นวา
ไมใชเปนผลโดยตรงจากคําส่ังลงโทษทางวินัย  

                                     
296 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง หมายเลขแดงที่ 506/2548 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 
  ขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรงหรืออยางรายแรง หาก
เห็นวาตนไมไดกระทําผิดวินัยจะตองมีการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยตอ อ.ก.พ.จังหวัด  
อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี หากทราบผลการพิจารณาอุทธรณแลวแต 
ยังไมพอใจ ผูอุทธรณสามารถดําเนินการไดดังนี้ 
  5.1.1 ระยะเวลากอนการจัดตั้งศาลปกครองกลาวคือ หากผูอุทธรณเห็นวา การที่ตนเอง
ถูกลงโทษทางวินัยเกิดจากผูบังคับบัญชากลั่นแกลงหรือไมไดกระทําผิดวินัยจะตองรองทุกขไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข หรือยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรมเพื่อใหตรวจสอบความชอบดวย
กฎหมายของคําส่ังลงโทษ แตในการยื่นเรื่องรองทุกขตอคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขมีปญหาวา
คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขมิใชองคกรที่มีอํานาจสั่งการไดหรือเปนองคกรที่ใชอํานาจตุลาการ
จึงทําใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขไมมีสภาพบังคับ จึงตองอาศัยอํานาจของ
นายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข สวนการนําขอพิพาท
ทางปกครองอันเกิดจากคําสั่งลงโทษทางวินัยไปยื่นฟองคดีตอศาลยุติธรรมก็มีขอบกพรองในการ
พิจารณาคดีเชนเดียวกัน กลาวคือ ระบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมเปนระบบกลาวหา ซ่ึงระบบ
นี้จะผลักภาระการพิสูจนใหตกอยูกับคูความฝายที่กลาวอาง จึงทําใหเอกชนผูยากไรไมสามารถแบกรับ
คาใชจายในการดําเนินคดีได และการพิจารณาของศาลยุติธรรม หากเห็นวา กฎ ไมชอบดวยกฎหมาย 
ศาลไมมีอํานาจเพิกถอนกฎได จึงทําใหกฎนั้นมีผลใชบังคับและฝายปกครองอาจนํากฎไปใชกับ
บุคคลอื่นไดอีก 
  5.1.2 ระยะเวลาหลังจากจัดตั้งศาลปกครองแลวกลาวคือ เมื่อมีขอพิพาททางปกครอง เกิดขึ้น
เอกชนผูไดรับความเดือดรอนเสียหายจะตองยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง ซ่ึงกรณีขาราชการพลเรือน
สามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยจากผูบังคับบัญชาถือวามีขอพิพาททางปกครองเกิดขึ้นเชนเดียวกัน  
หากขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษไมเห็นดวยกับคําสั่งลงโทษทางวินัยจะตองยื่นฟองคดี 
ตอศาลปกครอง ซ่ึงคดีปกครองเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยขาราชการมีอยู 3 ประเภท ดังนี้ 
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    5.1.2.1 ยื่นฟองเพื่อขอใหศาลเพิกถอนคําสั่งที่เกิดจากการดําเนินการทางวินัย 
เชน ยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษทางวินัยขาราชการ ซ่ึงเปนคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)  
แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
    5.1.2.2 ยื่นฟองเพื่อขอใหศาลสั่งใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไดพิจารณา
อุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด ซ่ึงเปนคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แหง 
พระราชบัญญัติเดียวกัน 
    5.1.2.3 ยื่นฟองเพื่อขอใหศาลสั่งใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายใหแกตน
อันเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีละเมิดทางปกครอง ซ่ึงเปนคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) 
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาพบวา  การยื่นฟองคดีปกครองอันเกิดจากการถูกลงโทษทางวินัย 
ที่เกิดขึ้นจากการที่ผูบังคับบัญชาดําเนินการเองหรือเกิดขึ้นจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
ทั้งสามประเภทขางตนตอศาลปกครองมีปญหาในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติหลายประการ  
ผูเขียนจึงเสนอแนะดังนี้ 
  5.2.1 กรณีสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น 
    สําหรับสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นผูเขียนแยกได 2 กรณี กรณีที่หนึ่ง การยื่นฟอง 
คดีปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 อันเกิดจากคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้น สถานที่มูลคดีเกิดขึ้นควรจะ
มีอยูแหงเดียวคือทองที่ที่ขาราชการกระทําผิดวินัยเกิดขึ้น เชน ขาราชการพลเรือนสามัญรับราชการ
อยูที่จังหวัดแพร ไดมีการกระทําผิดวินัยจนถูกผูวาราชการจังหวัดแพรส่ังลงโทษทางวินัยจากการ
ดําเนินการเองหรือจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถือวาจังหวัดแพรเปนสถานที่มูลคดี
เกิดขึ้น สวน อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. ซ่ึงมีที่ตั้งสวนราชการอยูในราชการสวนกลาง แมจะเปน 
ผูพิจารณาอุทธรณก็ไมนาจะเปนสถานที่มูลคดีเกิดขึ้น ผูเขียนจึงเสนอแนะวา สถานที่มูลคดีเกิดขึ้น
สําหรับกรณีการฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือฟองขอใหหนวยงานของรัฐชดใช
คาเสียหายอันเนื่องจากการถูกลงโทษควรยึดทองที่ที่มีการกระทําผิดวินัยเกิดขึ้นเปนสถานที่มูลคดี 
เกิดขึ้น ซ่ึงการรูวาสถานที่มูลคดีเกิดขึ้นที่ใดทําใหเปนประโยชนในการยื่นฟองคดี ประกอบกับเปน
ประโยชนตอศาลเพื่อพิจารณาในการสั่งรับคําฟองตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
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    สวนกรณีที่สอง เปนการยื่นฟองคดีตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) อันเกิดจากคําสั่ง
ลงโทษทางวินัย ซ่ึงการยื่นฟองในกรณีนี้นามีมูลเหตุมาจากผูถูกลงโทษไดมีการอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษตอ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. แลวแตกรณี เมื่อผูมีอํานาจ
พิจารณาอุทธรณละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ลาชาเกิน
สมควร ถือวาทองที่ที่ทํางานของผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตั้งอยูในราชการสวนใดเปนสถานที่มูลคดี
เกิดขึ้น เชน อ.ก.พ.จังหวัด จะตั้งอยูในราชการสวนภูมิภาค ถือวามูลคดีเกิดขึ้นในราชการสวนภูมิภาค 
สวน อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. จะตั้งอยูในราชการสวนกลาง ถือวามูลคดีเกิดขึ้นใน
ราชการสวนกลาง  
  5.2.2 กรณีผูมีสิทธิฟองคดีปกครอง 
    ตามปกติโดยทั่วไปผูมีสิทธิฟองคดีปกครองเพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษหรือ
ยื่นฟองขอใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณใหพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนด 
หรือยื่นฟองขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกลงโทษจะตองเปนผูที่ไดรับ 
ความเดือดรอนเสียหายจากคําสั่งลงโทษทางวินัย ซ่ึงก็คือผูถูกลงโทษนั่นเอง แตในขณะนี้ 
ศาลปกครองสูงสุด297ไดมีคําวินิจฉัยวา คูสมรส และบุตรของผูตายซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมมีสิทธิ 
ยื่นฟองคดีแทนผูถูกลงโทษซึ่งถึงแกกรรมได แตเนื่องจากทายาทโดยธรรมมีอยูหลายลําดับชั้น  
จึงทําใหเกิดปญหาวาทายาทโดยธรรมลําดับชั้นใดบางมีสิทธิฟองคดีปกครองแทนผูตาย ซ่ึงผูเขียนเห็นวา
ทายาทโดยธรรมทุกลําดับชั้นมีสิทธิยื่นฟองคดีขอใหเพิกถอนคําส่ังลงโทษ  หรือยื่นฟองขอให 
ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณโดยเร็ว  หรือยื่นฟองขอใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายแทน
ขาราชการพลเรือนสามัญที่ถึงแกความตายไดเชนเดียวกับทายาทโดยธรรมของขาราชการตํารวจที่มีสิทธิ
ยื่นฟองคดีแทนขาราชการตํารวจที่ถึงแกกรรม298  
  5.2.3 กรณีการพิจารณาบุคคลที่จะเปนผูถูกฟองคดี 
    สําหรับการพิจารณาบุคคลที่จะเปนผูถูกฟองคดีนั้น  ผูเขียนขอแยกเปนสองกรณี 
กรณีที่หนึ่ง การยื่นฟองขอใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย และหรือการยื่นฟองขอใหหนวยงาน
ของรัฐชดใชคาเสียหายใหแกผูถูกลงโทษทางวินัย ถึงแมจะมีผูที่เกี่ยวของกับการพิจารณาความผิด
ทางวินัยอยูหลายคน แตบุคคลควรจะเปนผูถูกฟองคดี ไดแก 1. เจาหนาที่ของรัฐ299 ผูออกคําส่ังลงโทษ
ตามมติของ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง แลวแตกรณี 2. ผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ 

                                     
297 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 353/2549 
298 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. 2547, มาตรา 105.  และ กฎ ก.ตร. วาดวยการอุทธรณ

และการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2548, ขอ 3 วรรคสอง. 
299 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542, มาตรา 3. 
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และ 3. หนวยงานของรัฐ ที่ตองการใหชดใชคาเสียหาย  สวนบุคคลอื่นที่ไมไดออกคําส่ังลงโทษ 
ทางวินัย เชน คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางไมรายแรง 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงหรือ อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง 
ไมอาจถูกฟองคดีตอศาลปกครองได และกรณีที่สอง ในการยื่นฟองขอใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จโดยเร็วนั้น หากการพิจารณาอุทธรณอยูในอํานาจของ ก.พ. ผูถูกฟองคดี
ควรจะเปน ก.พ. แตไมควรแยกพิจารณาวา เรื่องอุทธรณอยูระหวางการพิจารณาของ ก.พ. หรือ
ระหวางการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี ทั้ง  ๆที่นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ก.พ. ผูเขียนจึงขอเสนอแนะวา
เมื่อ ก.พ. พิจารณาอุทธรณแลวเสร็จถือวาถึงที่สุด โดยไมตองเสนอใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการอีก
เพราะสถานของ ก.พ.มีลักษณะเปนคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาทอยูแลว  หากผูอุทธรณไมพอใจ
ใหยื่นฟองคดีตอศาลปกครองเชนเดียวกับการพิจารณาอุทธรณของ ก.ตร. ในขณะนี้ไมไดมีการ
เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกแลว  เมื่อ ก.ตร.มีมติเปนประการใดถือวาคดีถึงที่สุด300 ในฝายบริหาร 
  5.2.4 กรณีเกี่ยวกับการดําเนินการเยียวยาแกไขความเดือดรอนหรือเสียหายภายใน 
ฝายปกครอง 
    ขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัย หากไมพอใจจะตองอุทธรณ 
คําสั่งลงโทษตอผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณซ่ึงไดแก อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง 
หรือ ก.พ. แลวแตกรณี ซ่ึงการอุทธรณคําสั่งลงโทษนั้น ผูถูกลงโทษจะตองอุทธรณคําสั่งดวยตนเอง 
บุคคลอื่นไมอาจอุทธรณแทนได แตอยางไรก็ตาม การที่ศาลปกครองสูงสุดไดมีคําวินิจฉัยวา301 ทายาท
โดยธรรมมีสิทธิฟองคดีแทนขาราชการพลเรือนสามัญที่ถึงแกความตายตอศาลปกครองได  
โดยไมตองอุทธรณเพราะไมใชคูกรณี จึงทําใหผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณไมมีโอกาสพิจารณาอุทธรณ
ของขาราชการพลเรือนสามัญที่ถึงแกความตาย ผูเขียนจึงเสนอแนะวาควรที่จะมีการแกไขกฎ ก.พ.ฯ  
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณเพื่อใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นอุทธรณคําส่ังลงโทษตอ 
ก.พ.แทนขาราชการพลเรือนสามัญที่ถึงแกความตายไดกอนที่จะมีการยื่นฟองคดีตอศาลปกครอง  
    นอกจากนี้เกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ. หากเปนการพิจารณาอุทธรณ
คําสั่งลงโทษทางวินัยที่เกิดขึ้นจากผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยเอง ก.พ.มีอํานาจตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมาย  แตหากเปนการพิจารณา
อุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยที่เกิดขึ้นจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ปรากฏวา ก.พ.มี
อํานาจตรวจสอบไดเพียงดุลพินิจในการสั่งลงโทษ จึงทําให ก.พ.  ซ่ึงเปนองคกรที่มีอํานาจพิจารณา

                                     
300 กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ.2548, ขอ 23. 
301 คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 353/2549  
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อุทธรณไมสามารถตรวจสอบปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายได  ผูเขียนจึงเห็นวาหากขาราชการพลเรือน
สามัญถูกลงโทษโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   
ก.พ. ควรมีอํานาจตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของคําสั่งลงโทษทางวินัยที่อุทธรณตอ ก.พ. 
ไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายเชนเดียวกันโดยไมคํานึงวาจะถูกลงโทษทางวินัยจากการที่
ผูบังคับบัญชาดําเนินการเองหรือจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพราะหาก ก.พ. ไมมี
อํานาจจะทําใหเกิดความไมชอบธรรมตอขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษจากการชี้มูลของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  5.2.5 กรณีระยะเวลาการฟองคดี 
    การใชสิทธิทางศาลปกครองจะตองยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลา เพราะหาก
ไมไดยื่นฟองภายในกําหนดระยะเวลา ศาลจะมีคําสั่งไมรับคําฟองไวพิจารณา สําหรับการ 
นับระยะเวลาการฟองคดีหลังจากทราบผลการพิจารณาอุทธรณมีอยู 2 กรณี กรณีที่หนึ่ง  
หากผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีมติใหยกอุทธรณ ควรนับระยะเวลาการฟองคดีนับแตวันที่ไดรับแจง
ผลการพิจารณาอุทธรณ แตในกรณีผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ (ก.พ.)ไดมีมติใหเพิ่มโทษผูอุทธรณ 
ควรนับระยะเวลาการฟองคดีตั้งแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งเพิ่มโทษอุทธรณ แตถาผูส่ังใหเพิ่มโทษ
ไดแก อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.กระทรวง ผูถูกเพิ่มโทษยังไมสามารถยื่นฟองตอ 
ศาลปกครองไดเพราะจะตองอุทธรณตอ ก.พ. ไดอีกครั้งหนึ่ง302  เมื่อทราบผลการพิจารณาหรือ 
ไมทราบผลภายในระยะเวลาอันสมควรจึงจะยื่นฟองคดีตอศาลปกครองได   
  5.2.6 กรณีการบังคับตามคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาล 
    กรณีศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยเพราะเห็นวา ไมได
ดําเนินการตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญที่กําหนดไวสําหรับการกระทํานั้น 
ซ่ึงยังมีปญหาในทางปฏิบัติวาเมื่อศาลเพิกถอนคําส่ังลงโทษแลวฝายปกครองยังมีอํานาจไป
ดําเนินการทางวินัยใหมไดหรือไม ผูเขียนจึงขอเสนอแนะวา การดําเนินการทางวินัยมีองคประกอบ
สําคัญอยู 2 สวน สวนที่หนึ่ง กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย และสวนที่สอง  
ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาหรือไม ในกรณีศาลมีคําพิพากษาใหเพิกถอนคําสั่ง
ลงโทษเพียงเพราะขั้นตอนการดําเนินการทางวินัยไมชอบดวยกฎหมาย โดยที่ศาลยังไมไดวนิจิฉยัวา 
ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาหรือไม ฝายปกครองจึงมีอํานาจที่จะดําเนินการ 
ทางวินัยไดอีกครั้งหนึ่ง แตกอนที่จะดําเนินการทางวินัยก็ควรสั่งใหบุคคลดังกลาวกลับเขารับราชการ  
แตในขณะนี้ผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจในการพิจารณาสั่งกลับเขารับราชการเปนเวลาหลายเดือน  จึงทําให 

                                     
302 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, มาตรา 125 วรรคหนึ่ง (4). 
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ขาราชการพลเรือนสามัญไดรับความเดือดรอนหนักยิ่งขึ้น  เพื่อปองกันมิใหมีการฟองวาเจาหนาที่
ของรัฐละเลยตอหนาที่หรือลาชาเกินสมควรในการพิจารณาคํารองขอกลับเขารับราชการผูเขียน 
จึงเสนอแนะวาเมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
และแตงตั้งจะตองสั่งใหขาราชการผูนั้นกลับเขารับราชการภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับทราบ 
คําพิพากษาของศาล หากผูบังคับบัญชาไมไดดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถือวา
ผูบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
   นอกจากนี้ผู เขียนยังเห็นวา  การจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมานับวามีประโยชน 
ตอขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษจากการชี้มูลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพราะหาก
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดําเนินการไมถูกตอง  ผูบังคับบัญชาหรือ ก.พ.ซ่ึงเปนผูมีอํานาจพิจารณา
อุทธรณไมอาจไปแกไขฐานความผิดตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได แตศาลปกครองไมใช
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณตามแนวคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  จึงมีอํานาจ
พิจารณาความชอบดวยกฎหมายทั้งปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอกฎหมายได และหากศาล 
มีคําพิพากษาถึงที่สุดใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัย  ผูบังคับบัญชาควรสั่งกลับเขารับราชการ
ภายใน 30 วัน  หากไมไดดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถือวาผูบังคับบัญชากระทําผิดวินัย
เชนเดียวกัน 
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