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คดีปกครองเกี่ยวกับวินัย 
แตงตั้งกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 

เปนกรรมการสอบสวนทางวินัยไดหรือไม 
............................................................................................................. 

มีความเห็น เปน 2 แนวทาง ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ดังนี้ 
1. ไมได เพราะมีความไมเปนกลาง (อ.600/2554 , อ.132/2558)   
2. ได เพราะไมมีกฎหมายหาม (อ.495/2556 , อ.1957/2559)  

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.600/2554   
               คดีมีประเด็นท่ีจะตองวินิจฉัยวาการท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 3 มีคําสั่งตํารวจภูธรภาค 6 ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ  
2543 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผูฟองคดี ประกอบกับรอยตํารวจเอก ส. เปนประธานกรรมการ 
รอยตํารวจเอก ช. เปนกรรมการ และรอยตํารวจเอก อ. เปนกรรมการและเลขานุการ โดยรอยตํารวจเอก ส. และรอย
ตํารวจเอก ช. เคยเปนกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณของผูฟองคดี ตามคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัด
อุทัยธานี ลงวันท่ี 13 กันยายน 2542 นั้น ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
                 ศาลปกครองสูงสุดเห็นวาเม่ือการดําเนินการทางวินัยของผูฟองคดี ซ่ึงเปนขาราชการตํารวจในขณะเกิด
ขอพิพาทตองดําเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โดยมาตรา 102 วรรคสอง แหงพระราช 
บัญญัติดังกลาวประกอบกับ ขอ 3 วรรคหนึ่งของกฎ ก.พ.ฉบับท่ี 18 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณาไมมีบทบัญญัติหามมิใหกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงเปน
กรรมการสอบสวนทางวนิัยอยางรายแรงแตอยางใด และคําสั่งลงโทษทางวินัยเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แหง 
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดังนั้นการดําเนินการสอบสวนวินัยและการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรง จึงเปนการพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงบุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการใหไปพิจารณา
ทางปกครอง จะตองมีความเปนกลางหากผูนั้นไมมีความเปนกลางตามนัยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูนั้น
จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได ประกอบกับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ไดกําหนด
ระยะเวลาการสอบสวน รวมท้ังหมดเปนเวลาสองรอยเจ็ดสิบวัน แตถาหากยังไมแลวเสร็จยังดําเนินการตอไปไดอีก
เพียงแตตองรายงายให อ.ก.พ.กระทรวงทราบตามนัยขอ 12 วรรคสาม ของกฎ ก.พ.ฉบับท่ี 18 (พ.ศ.2540) ดังนั้น 
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ผูฟองคดีก็ไมมีความจําเปนถึงขนาดหากปลอยใหลาชาไปจะเสียหายตอ
ประโยชนสาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไมมีทางแกไข อีกท้ังในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรง ผูฟองคดีก็ไมมีความจําเปนท่ีจะตองแตงตั้งรอยตํารวจเอก ส. และรอยตํารวจเอก ช. ซ่ึงเคยเปนกรรมการ
สืบสวนขอเท็จจริง เก่ียวกับพฤติการณของผูฟองคดีมาเปนกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีอีกเพราะ
ขาราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี และขาราชการตํารวจสังกัดตํารวจภูธรภาค 6 ซ่ึงอยูสังกัดเดียวกัน
กับผูฟองคดีท่ีดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูฟองคดีมีอยูเปนจํานวนมาก จึงไมอาจถือไดวาเปนกรณีไมมีเจาหนาท่ีอ่ืนปฏิบัติ
หนาท่ีแทนรอยตํารวจเอก ส. และรอยตํารวจเอก ช. ตามนัยมาตรา 18 แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.   
                                                           
1  ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบานนาตะแบง 2 ปฏิบัติหนาท่ีนิติกร กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร, คณะกรรมการศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



 
 
         -๒- 
2539 ท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 3 มีคําสั่งแตงตั้งรอยตํารวจเอก ส. และรอยตํารวจเอก ช. เปนกรรมการสอบสวนวินัยอยาง
รายแรงผูฟองคดีอีก จึงทําใหการพิจารณาทางปกครองของรอยตํารวจเอก ส. และรอยตํารวจเอก ช. ไมมีความเปนกลาง
ตามนัย มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเดียวกันกลาวคือในการสืบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณของผู
ฟองคดี รอยตํารวจเอก ส. ในฐานะประธานกรรมการและรอยตํารวจเอก ช. ในฐานะกรรมการมีความเห็นวาพฤติการณ
ของผูฟองคดี มีมูลเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง เม่ือบุคคลท้ังสองไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อยางรายแรงอีก โดยรอยตํารวจเอก ส. เปนประธานกรรมการและรอยตํารวจเอก ช. เปนกรรมการเชนเดิมประกอบกับ
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงมีเพียง 3 คน บุคคลท้ังสองจึงเปนเสียงขางมาก ดังนั้นจึงทําใหผลการสอบสวน
ทางวินัยอยางรายแรงยอมคาดหมายไดอยูแลววาไมอาจแตกตางไปจากผลการสืบสวนขอเท็จจริงเม่ือการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีซ่ึงเปนการพิจารณาทางปกครองไมชอบดวยกฎหมาย การท่ีผูถูกฟอง
คดีท่ี 2 นําผลการสอบสวนมาใชพิจารณาลงโทษทางวินัยผูฟองคดีจึงไมชอบดวยกฎหมายเปนเหตุใหคําสั่งของผูถูกฟอง
คดีท่ี 3 ตามคําสั่งตํารวจภูธรภาค 6 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2545 ท่ีลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ตามมติของผู
ถูกฟองคดีท่ี 2 ไมชอบดวยกฎหมาย นอกจากนี้ เม่ือคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 3 ท่ีลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการไม
ชอบดวยกฎหมาย การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 มีคําสั่งยกอุทธรณคําสั่งดังกลาว จึงไมชอบดวยกฎหมายเชนกันอุทธรณของผู
ฟองคดีฟงไมข้ึน 
  พิพากษากลับเปนใหเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 3 ท่ีลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ตาม
คําสั่งตํารวจภูธรภาค 6 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2545 และเพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ท่ีมีคําสั่งใหยกอุทธรณ
ของผูฟองคดี ท้ังนี้ใหการเพิกถอนคําสั่งมีผลตั้งแตวันท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 3 และผูถูกฟองคดีท่ี 1 มีคําสั่งตามลําดับเปนตนไป 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.132/2558 
              คําสั่งลงโทษทางวินัยเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ.2539 ซ่ึงการดําเนินการสอบสวนทางวินัยและการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงเปนการ
พิจารณาทางปกครอง โดยท่ีบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการในการพิจารณาทางปกครองจะตองมีความเปน
กลาง หากผูนั้นไมมีความเปนกลางหรือมีสภาพรายแรง อันอาจทําใหการพิจารณาไมเปนกลางตามมาตรา 13 หรือ
มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูนั้นไมอาจพิจารณาทางปกครองได การท่ีผูถูกฟองคดีแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงผูฟองคดี เปนคณะกรรมการชุดเดียวกันกับท่ีนายอําเภอเสิงสางแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงในกรณีดังกลาว แมวาเปนการดําเนินการตามขอ 3 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ.2540)ออก
ตามความใน พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณาซ่ึงไดกําหนดเก่ียวกับหลัก 
เกณฑเก่ียวกับการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไวเพียงใหแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนจํานวนอยางนอยสามคน  
ประกอบดวย ประธานกรรมการใหดํารงตําแหนงระดับไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหาและกรรมการอีกอยางนอยอีกสองคน โดย
ใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการก็ตาม แตการสืบสวนขอเท็จจริงและแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือใหไดขอเท็จจริงวา  
มีการกระทําผิดหรือไม อยางไร คณะกรรมการท้ังคณะยอมเปนผูรูเห็นเหตุการณในขณะสืบสวนหาขอเท็จจริงจึงอาจทํา
ใหการพิจารณาใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง มีความโนมเอียงไปตามความเห็นเดิมท่ีได
เคยพิจารณาวินิจฉัยไปแลว ตามผลการสอบสวนขอเท็จจริง นอกจากนี้ยังปรากฏวา ผูถูกฟองคดียอมรับตามอุทธรณวา 
จาเอก บ. เปนเจาหนาท่ีในการทําบัตรประจําตัวประชาชน ตามมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 
2526 ประกอบกับคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2542 เรื่องแตงตั้งเจาพนักงานตรวจบัตรและ
พนักงานเจาหนาท่ี  ซ่ึงกําหนดใหปลัดอําเภอเปนพนักงานเจาหนาท่ี ในการทําบัตรประจําตัวประชาชน ดังนั้นจาเอก บ.   



 
 
          -๓- 
จึงเปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีผูฟองคดีถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเนื่องจาก จาเอก บ. เปนผูท่ีสอบสวนพยาน
บุคคลและอนุมัติใหนาย ส. ทําบัตรประจําตัวประชาชน คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ซ่ึงมีจาเอก บ. เปนกรรมการ
รวมอยูดวยเสนอใหลงโทษวากลาวตักเตือน ดังนั้นจาเอก บ. จึงมีกรณีท่ีอาจถูกคัดคานการไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
สอบสวน ตามขอ 8 วรรคหนึ่ง(1) และ(4) ของกฎ ก.พ.ฉบับท่ี 18 (พ.ศ.2540) ฯ และถือไดวาเปนกรรมการใน
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาทางปกครอง  ซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาทางปกครองไมเปน
กลาง ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 กรณีนี้ จาเอก บ.ยอมเห็นได
เองอยูแลววาเปนผูมีลักษณะตองหามตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว แมไมมีผูใดคัดคานก็ตามคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินัยสมควรหยุดดําเนินการสอบสวนแลวรายงานผูถูกฟองคดี ซ่ึงเปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยอยางรายแรง เพ่ือใหวินิจฉัยสั่งการตามขอ 9 ของกฎ ก.พ. ฉบับท่ี 18 (พ.ศ.2540) ฯ  ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกลาวถือวาเปนข้ันตอนหรือ วิธีการอันเปนสาระสําคัญแตไมปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไดดําเนินการ
ดังกลาวหรือมีกรณีเขาขอยกเวนตามมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว เม่ือการพิจารณาทางปกครองในการ
ดําเนินการสอบสวนวินัยผูฟองคดีมีขอบกพรองในสาระสําคัญและไดดําเนินการไปจนกระท่ังมีคําสั่งลงโทษไลผูฟองคดี
ออกจากราชการ ตามคําสั่งผูถูกฟองคดีลงวันท่ี 4 พฤศจกิายน 2547 คําสั่งดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย 
  สวนกรณีท่ีผูถูกฟองคดียอมรับตามคําอุทธรณวาจาเอก บ. มีหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
สอบสวนบุคคลผูนาเชื่อถือ ดังนั้นจาเอก บ. จึงเปนเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในกระบวนการทําบัตรประจําตัวประชาชน
เชนเดียวกับผูฟองคดี เม่ือมีกรณีกลาวหาวามีการสวมบัตรประจําตัวประชาชน ผูมีหนาท่ีในกระบวนการทําบัตร
ประจําตัวทุกคน รวมท้ัง จาเอก บ. ยอมถือวาเปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องท่ีผูฟองคดีถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย  
และเปนกรณีท่ีอาจถูกคัดคานการไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนทางวินัยตามขอ 8 วรรคหนึ่ง (1)(2) และ (4)  
ของกฎ ก.พ.ฉบับท่ี 18 (พ.ศ.2540) เนื่องจากรูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเรื่องท่ีกลาวหาหรือมีประโยชนได
เสียในเรื่องท่ีสอบสวน หรือ เปนผูกลาวหา และถือวามีสภาพรายแรง อันอาจทําใหการพิจารณาของคณะกรรมการไม
เปนกลางตามาตรา 16 วรรคหนึ่งแหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ท่ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษา
เพิกถอนคําสั่งของผูถูกฟองคดี ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2547 ท่ีลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ ท้ังนี้ใหมีผลตั้งแต
วันท่ีศาลมีคําพิพากษานั้น   
  ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวยแตท่ีศาลปกครองชั้นตนพิพากษาใหผูถูกฟองคดีดําเนินการเพ่ือใหผู
ฟองคดีกลับเขารับราชการแลวดําเนินการทางวินัยผูฟองคดีใหถูกตองตอไปนั้นศาลปกครองสูงสุดยังไมเห็นพองดวย  
โดยเห็นวาตามมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) แหง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ มิไดใหอํานาจศาลปกครองท่ีจะกําหนดคํา
บังคับใหผูถูกฟองคดีดําเนินการเพ่ือใหผูฟองคดีกลับเขารับราชการ 
                 พิพากษาแกคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนเปนใหพิพากษาเพิกถอนคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา   
ลงวันท่ี 4 พฤศจกิายน 2547 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาโดยมีขอสังเกตเก่ียวกับแนวทาง
หรือวิธีการดําเนินการใหเปนไปตามคําพิพากษาตามมาตรา 69 วรรคหนึ่ง (8) แหง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ วาผูถูก
ฟองคดีมีอํานาจท่ีจะดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายตอไป  

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 495/2556 
                 สําหรับกรณีท่ีผูฟองคดีอางวาคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเปนคณะกรรมการชุดเดียวกันกับ
คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงจึงไมชอบดวยกฎหมายเพราะคณะกรรมการสอบสวนรูเห็นเหตุการณ ในขณะทําการ
สืบสวนขอเท็จจริง นั้น เห็นวา ตามขอ 8 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ.ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.  



 
 
       -๔- 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณาไดกําหนดใหผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  (1) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตาม
เรื่องท่ีกลาวหา (2) มีประโยชนไดเสียในเรื่องท่ีสอบสวน(3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา (4)เปนผูถูกกลาวหาหรือ
เปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดา หรือรวมมารดาของผูถูกกลาวหา (5)มีเหตุอ่ืน
ซ่ึงอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม และวรรคสอง ไดกําหนดใหการคัดคานนั้นใหทําเปนหนังสือยื่นตอผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแตวันรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยเจตนารมณของ
กฎ ก.พ.ฉบับดังกลาว ก็เพ่ือเปนหลักประกันความเปนธรรมในความเปนกลางของคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือใหได
ความจริงและความยุติธรรมตอผูถูกกลาวหาและยังใหผูถูกกลาวหา มีสิทธิในการตอสูตามท่ีถูกกลาวหาไดอยางเต็มท่ี ไม
วาในข้ันตอนหรือกระบวนการในการสอบสวน แมกระท่ังในการแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งข้ึนเปนคณะกรรมการ
สอบสวน กฎ ก.พ.ฉบับดังกลาวยังใหสิทธิผูถูกกลาวหาไดมีสิทธิท่ีจะคัดคานไดเพ่ือคุมครองและยังใหเกิดความยุติธรรม
แกผูถูกกลาวหาเปนสําคัญ เม่ือขอเท็จจริงคดีนี้ปรากฏวาสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติไดแจงใหผูฟองคดีทราบถึง
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและสิทธิในการคัดคานคณะกรรมการดังกลาวตามกฎ ก.พ.ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 
2540) ตามหนังสือท่ี ศธ 1181/2696 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2541 แลว แตไมปรากฏวาผูฟองคดีไดทําหนังสือ
คัดคานกรรมการดังกลาวแตประการใด ประกอบกับกฎ ก.พ.ฉบับท่ี 18 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ. 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณาและพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 ก็ไมปรากฏบทบัญญัติมาตราใดหรือขอใดหามคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงเปนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยเนื่องจากคณะกรรมการท้ังสองชุด ก็มุงท่ีจะสืบสวนสอบสวน เพ่ือหาความจริงวาผูฟองคดีกระทําผิดวินัยหรือไม  
เพ่ือเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจเพ่ือมีคําสั่งตอไป อุทธรณของผูฟองคดีในประเด็นนี้ฟงไมข้ึน 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.1957/2559 
              การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 ไดมีคําสั่ง ลงวันท่ี 9 พฤศจกิายน 2547 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงผูฟอง
คดี มีเหตุสืบเนื่องจากผูฟองคดีถูกกลาวหาวาขณะไดรับคําสั่งจากผูถูกฟองคดีท่ี 1 ใหเดินทางไปปฏิบัติราชการท่ีศาล
แขวงพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 24 ถึงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2547 ซ่ึงมีกําหนด 2 วัน ผูฟองคดี
ปฏิบัติหนาท่ีเพียงวันเดียวคือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2547 แตกลับทําเรื่องขอเบิกเงินคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ 2 วัน  คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ไดรายงานผลการสอบขอเท็จจริงตอผูถูกฟองคดีท่ี 1 วาการกระทําของผู
ฟองคดมีีมูลความผิดวินัยอยางรายแรง เห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงตอไป ผูถูกฟองคดี
ท่ี 1 จึงมีคําสั่งลงวันท่ี 7 มีนาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงกับผูฟองคดี ซ่ึง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ไดแจงและอธิบายขอกลาวหาตามแบบ สว.2 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2548 
ใหผูฟองคดีทราบรวมท้ังไดเปดโอกาสใหผูฟองคดีชี้แจงแลวตอมาคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงไดแจงขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามแบบ สว.3 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2548 ใหผูฟองคดีทราบ 
และไดใหโอกาสผูฟองคดีในการรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานเพ่ือใหผูฟองคดีใหถอยคําหรือชี้แจงและนํา
พยานหลักฐานมาสืบเพ่ือหักลางขอกลาวหา จึงเปนไปตามขอ 23 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครสวรรค เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและ
การรองทุกข ลงวันท่ี 10 มกราคม 2545 ซ่ึงเปนการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการอันเปนสาระสําคัญ ท่ีกฎหมาย
กําหนดไวโดยชอบแลว  เม่ือผูฟองคดี  ไดรับมอบหมายใหไปฟงคําใหการพยานโจทกและนําพยานจําเลยเขาสืบหักลาง 
ประเด็นในคดีแทนเทศบาลนครนครสวรรค ในวันท่ี 24 ถึงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2547  



 
 
       -๕-  
เปนเวลา 2 วัน จึงเปนหนาท่ีของผูฟองคดี ท่ีจะตองติดตามความเคลื่อนไหวในกระบวนการพิจารณาของศาล ตลอดจน
กําหนดนัดตางๆ  ท่ีปรากฏในในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาล เม่ือปรากฏวาในวันนั่งพิจารณาคดี เม่ือวันท่ี  
24 กุมภาพันธ 2547 ทนายโจทกขอเลื่อนการสืบพยาน ศาลจึงยกเลิกวันนัดสืบพยานจําเลยในวันท่ี 25 กุมภาพันธ  
2547 แลวการท่ีผูฟองคดีอางวาตนไมไดอยูในหองพิจารณาตลอด จึงไมทราบถึงการเลื่อนกําหนดวันนัดสืบพยาน
ดังกลาวไมอาจรับฟงได  พฤติการณของผูฟองคดีท่ีไดใชสิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการอันเปนเท็จโดยเจตนา
ทุจริต เปนความผิดทางวินัยฐานกระทําการอ่ืนใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง การท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 มี
คําสั่งลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2550 ลงโทษตัดเงินเดือนผูฟองคดี 5 % เปนเวลา 3 เดือน ตามมติของผูถูกฟองคดีท่ี 2   
จึงเปนคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย และเปนคุณตอผูฟองคดีแลว สวนท่ีผูฟองคดีไดมีหนังสือถึงผูถูกฟองคดีท่ี 1 คัดคาน
กรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง ซ่ึงผูถูกฟองคดีท่ี 1 พิจารณาแลวไดยกคําคัดคาน เนื่องจากผูฟองคดีไมไดแสดง
ขอเท็จจริงท่ีเปนเหตุแหงการคัดคาน จึงเปนกรณีท่ีผูถูกฟองคดีท่ี 1 พิจารณาวาหนังสือคัดคานของผูฟองคดีไมเขา
หลักเกณฑในการรับพิจารณา แมตอมาผูฟองคดีจะคัดคานคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงอีกครั้ง ซ่ึงผูถูกฟอง
คดีท่ี 1 ไดยกคําคัดคาน เนื่องจากผูฟองคดียื่นหนังสือคัดคานเม่ือเกินเวลาท่ีกําหนดตามขอ 38 ของประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรคฉบับขางตน จึงเปนกรณีไมเขาหลักเกณฑท่ีจะรับพิจารณาเชนกันอีก
ท้ังการสอบสวนขอเท็จจริง เปนกระบวนการท่ีมีข้ันตอนแยกสวนออกจากการดําเนินการทางวินัยอยางชัดเจน แม
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะนําขอเท็จจริงท่ีไดรับจากการสอบสวนขอเท็จจริงมาประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ทางวินัย ซ่ึงอาจมีแนวโนมวาการใชดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอาจเห็นตามความเห็นเดิมท่ีไดเคย
วินิจฉัยไวตามผลการสอบสวนขอเท็จจริงซ่ึงในคดีนี้ปรากฏตามรายงานผลการสอบขอเท็จจริงวาการกระทําของผูฟองคดี
มีมูลความผิดวินัยอยางรายแรง เห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรงผูฟองคดีตอไป ซ่ึง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไดมีมติวาผูฟองคดีกระทําผิดตามท่ีถูกกลาวหาจริงและเห็นควรลงโทษปลดผูฟองคดี
ออกจากราชการ โดยไมมีเหตุลดหยอนโทษ แตในการดําเนินการทางวินัยนั้น จะมีข้ันตอนในการรับประกันสิทธิของผูถูก
กลาวหา  โดยมีการใหผูถูกกลาวหามามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
ปกปองสิทธิของตนตอไปไดจนถึงชั้นการพิจารณาอุทธรณภายในฝายปกครอง ดังนั้นกรณีท่ีมีคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงจํานวน 3 คน รวมอยูในคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผูฟองคดีจึงไมถือวามีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการ
พิจารณาทางปกครองไมเปนกลางตามมาตรา 16 วรรคหนึ่งแหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงไม
กระทบตอความชอบดวยกฎหมายของความเห็นของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ท่ีไดดําเนินการไปแลวโดยชอบได  เม่ือคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 1 ท่ีลงโทษทางวินัย โดยการตัดเงินเดือนผูฟองคดี 5 %  
เปนเวลา 3 เดือน ชอบดวยกฎหมาย ผูฟองคดีท่ี 1 จึงมีอํานาจงดเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีรอการเลื่อนไวในครั้งท่ีจะถูก
ลงโทษ ตามขอ 236 วรรคหนึ่ง (2) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค เรื่อง  หลักเกณฑ
และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 ดังนั้นคําสั่งของผูถูกฟองคดีท่ี 
1  ท่ีงดการเลื่อนข้ันเงินเดือนในครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 วันท่ี  เมษายน 2550 ใหแกผูฟองคดีตาม
คําสั่ง ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 จึงชอบดวยกฎหมายแลว ดังนั้นเม่ือคําสั่งลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2550  ลงโทษตัด
เงินเดือนผูฟองคดี 5 % เปนเวลา 3 เดือน และคําสั่งลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2550 งดเลื่อนข้ันเงินเดือนผูฟองคดีครั้ง
วันท่ี 1 เมษายน 2550 เปนคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายแลว มติของผูถูกฟองคดีท่ี 2 ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2550 ท่ียกอุทธรณและยกคํารองทุกขของผูฟองคดีจึงชอบดวยกฎหมายเชนกัน การท่ีศาลปกครองชั้นตน
พิพากษายกฟองนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย พิพากษายืน  



 
 
       -๖- 
  บทสรุปผูเขียนมีความเห็นสอดคลองตามแนวทางท่ี 1  คือกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงจะเปน
กรรมการสอบสวนทางวินัยไมได เพราะมีความไมเปนกลางตามแนวคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด (อ.600/2554 
และ อ.132/2558) เนื่องจากคําสั่งลงโทษทางวินัยเปนคําสั่งทางปกครองตามมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 ดังนั้นการดําเนินการสอบสวนวินัยและการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงจึง
เปนการพิจารณาทางปกครองซ่ึงบุคคลท่ีจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการใหไปพิจารณาทางปกครองจะตองมีความเปน
กลาง หากผูนั้นไมมีความเปนกลางตามนัยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ผูนั้นจะทําการพิจารณาทางปกครอง
ไมได ดังนั้นการแตงตั้งกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงเปนกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงทําไมได เพราะจะมีผลทําใหการ
พิจารณาไมชอบดวยกฎหมายนั่นเอง                                                               

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารอางอิง 

1. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องคดีปกครองเก่ียววินัยและการดําเนินการทางวินัยหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง ท่ีไดรับการรับรองจาก กศป.มหาวิทยาลัย    
ศรีปทุมขอนแกน (รุนท่ี 1) โดยนายประนัย วณิชชานนท (ตุลาการศาลปกครองสูงสุด)  

2. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.600/2554   
3. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.132/2558 
4. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.495/2556 
5. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.1957/2559 

 
 

 


