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การดาเนินการตามมาตรา 100 กับมติ ป.ป.ช.
เมื่อไม่นานมานี้ มีขอ้ หารื อเรื่ องหนึ่ง ซึ่งผูเ้ ขียนเห็นว่าน่าสนใจและมีความต่อเนื่อง
จากฉบับที่แล้วในเรื่ องของการล้างมลทินกับมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ข้อหารื อนี้ เป็ นการหารื อ
มายัง สานักงาน ก.พ. ซึ่งสานักงาน ก.พ.ได้นาเรื่ องนี้เสนอต่อ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินยั และ
การออกจากราชการ โดยข้อเท็จจริ งตามข้อหารื อมีวา่ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูห้ นึ่ง
ถูกกล่าวหาเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าข้าราชการผูน้ ้ นั กระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ซึ่งเป็ นการกล่าวหาก่อนที่ขา้ ราชการผูน้ ้ นั พ้นจากสภาพความเป็ นข้าราชการ และคณะกรรมการ
ป.ป.ช.ได้ไต่สวนข้อเท็จจริ งแล้ว พบว่ามีมูลความผิดทางวินยั ประธานกรรมการจึงส่ งรายงาน
และเอกสารพร้อมความเห็นไปยังผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผูถ้ ูกกล่าวหา
ผูน้ ้ นั เพื่อพิจารณาโทษทางวินยั ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติ ตามมาตรา 92
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ต พ.ศ.2542 1 แต่กรณี น้ ีเป็ นการส่ งมาหลังจากหลังหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่
ผูถ้ ูกกล่าวหาพ้นจากราชการแล้ว จึงมีประเด็นที่ขอหารื อว่าผูบ้ งั คับบัญชามีอานาจดาเนินการ
ทางวินยั ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 ได้หรื อไม่ เนื่องจากมาตรา
100 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 กาหนดว่าผูบ้ งั คับบัญชาสามารถ
ดาเนินการทางวินยั กับข้าราชการที่พน้ สภาพข้าราชการไปแล้วต่อไปได้เสมือนผูน้ ้ นั ยังไม่ได้พน้
จากราชการ หากมีการกล่าวหาข้าราชการ พลเรื อนสามัญ ว่ากระทาหรื อละเว้นการกระทาใดที่
เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงก่อนที่ขา้ ราชการผูน้ ้ นั จะพ้นสภาพข้าราชการ แต่ผบู ้ งั คับบัญชา
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มาตรา 92 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา่ ในกรณี มีมูลความผิดทางวินยั เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พจิ ารณาพฤติการณ์แห่งการกระทา
ความผิดแล้วมีมติวา่ ผูถ้ กู กล่าวหาผูใ้ ดได้กระทาความผิดวินยั ให้ประธานกรรมการส่ งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยัง
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอานาจแต่งตั้งถอดถอนผูถ้ กู กล่าวหาผูน้ ้ นั พือ่ พิจารณาโทษทางวินยั ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ
โดยไม่ตอ้ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั อีก ในการพิจารณาโทษทางวินยั แก่ผถู้ กู กล่าวหา ให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็น
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ นสานวนการสอบสวนทางวินยั ของคณะกรรมการสอบสวนวินยั ตามกฎหมายหรื อระเบียบหรื อข้อบังคับว่า
ด้วยการบริ หารงานบุคคลของผูถ้ กู กล่าวหานั้นๆ แล้วแต่กรณี
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ซึ่งมีอานาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 57 ต้องดาเนินการสอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง
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ภายใน

หนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั พ้นจากราชการ
เรื่ องนี้ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินยั และการออกจากราชการ ได้พิจารณาแล้ว เห็น
ว่าเป็ นเรื่ องของการตีความกฎหมายมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ.2551 ในถ้อยคาที่วา่ “...แต่ท้ งั นี้ผบู ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ต้อง
ดาเนินการสอ บสวนตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้ อยแปดสิ บวันนับแต่ วนั ที่ผ้ นู ั้นพ้ น
จากราชการ...” ว่ามีความหมายเช่นไร เนื่องจากถ้อยคานี้เป็ นถ้อยคาที่เพิ่มขึ้นจากถ้อยคาตาม
มาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2535 3 จึงมีมติให้หารื อปัญหา
นี้ไปยัง อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ
ก่อนที่จะกล่าวถึงผลการพิจารณาในเรื่ องดังกล่าวของ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบข้าราชการ นั้น ผูเ้ ขียนขออธิบายมาตรา 100 เพื่อให้ผอู ้ ่านได้ทาความ
เข้าใจในเบื้องต้นเสี ยก่อน ดังนี้
มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 ได้
บัญญัติวา่ “ข้ าราชการพลเรื อนสามัญผู้ใดมีกรณี ถกู กล่ าวหาเป็ นหนังสื อว่ ากระทาหรื อละเว้ นการ
กระทาใดที่เป็ นความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรง ถ้ าเป็ นการกล่ าวหาต่ อผู้บงั คับบัญชาของผู้นั้นหรื อต่ อ
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มาตรา 93 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา่ ในกรณี ที่ผลการสื บสวนหรื อพิจารณาตามมาตรา 91 ปรากฏว่ากรณี มีมูลอันเป็ นความผิดวินยั อย่าง
ร้ายแรง ให้ผบู้ งั คับบัญชาซึ่งมีอานาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 57 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุ ปพยานหลักฐานให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังคาชี้แจงของผูถ้ กู กล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการเสร็ จ ให้
รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
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มาตรา 106 บัญญัติวา่ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดมีกรณี ถกู กล่าวหว่ากระทาหรื อละเว้นการกระทาใดที่ พึงเห็นได้วา่ เป็ นความผิด
วินยั อย่างร้ายแรง และเป็ นการกล่าวหา เป็ นหนังสื อต่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั หรื อต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรื อตรวจสอบตาม
กฎหมายหรื อระเบียบของทางราชการ หรื อเป็ นการกล่าวหาเป็ นหนังสื อโดยผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั หรื อมีกรณี ถกู ฟ้ องคดีอาญาหรื อต้อง
หาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการ หรื อความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผูน้ ้ นั จะออก
จากราชการไปแล้ว เว้นแต่ออกจากราชการเพราะตาย ผูม้ ีอานาจตามมาตรา 102 วรรคสาม วรรคสี่ หรื อวรรคห้า หรื อมาตรา 104 วรรค
สาม แล้วแต่กรณี มีอานาจดาเนินการสื บสวนหรื อพิจารณาตามมาตรา 99 และดาเนินการทางวินยั ตามที่บญั ญัติในหมวดนี้ต่อไปได้
เสมือนว่าผูน้ ้ นั ยังไม่ได้ออกจากราชการ เว้นแต่กรณี ที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผูน้ ้ นั กระทาผิดวินยั ที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน หรื อลดขั้นเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสี ยได้
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ผู้มีหน้ าที่สืบสวนสอบสวนหรื อตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบียบของทางราชการ หรื อเป็ น
การกล่ าวหาโดยผู้บงั คับบัญชาของผู้นั้น หรื อมีกรณี ถกู ฟ้ องคดีอาญาหรื อต้ องหาว่ ากระทา
ความผิดอาญาอันมิใช่ เป็ นความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทที่ไม่ เกี่ยวกับราชการหรื อความผิด
ลหุโทษ แม้ ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ ว โดยมิใช่ เพราะเหตุตาย ผู้มีอานาจ
ดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสื บสวนหรื อพิจารณา และดาเนินการทางวินัยตามที่
บัญญัติไว้ ในหมวดนีต้ ่ อไปได้ เสมือนว่ าผู้นั้นยังมิได้ ออกจากราชการ แต่ ทั้งนีผ้ ้ บู งั คับบัญชาซึ่ งมี
อานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ต้ องดาเนินการสอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ภายใน
หนึ่งร้ อยแปดสิ บวันนับแต่ วนั ที่ผ้ นู ั้นพ้ นจากราชการ...”
จากบทบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นสามารถแยกองค์ประกอบเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น
ดังนี้
1.มีการกล่าวหาเป็ นหนังสื อ ว่าข้าราชการพลเรื อน กระทาหรื อละเว้นการกระทา
ใดที่เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง ในขณะที่ยงั มีสภาพเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญอยู่

โดย

กล่าวหาต่อ
- ผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั
- หรื อผูม้ ีหน้าที่สืบสวนสอบสวน
- หรื อผูม้ ีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบียบของทางราชการ หรื อ
- เป็ นการกล่าวหาโดยผูบ้ งั คับบัญชาของผูน้ ้ นั เอง
2.มีกรณี ถูกฟ้ องคดีอาญา หรื อต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา อันมิใช่เป็ น
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรื อความผิดลหุโทษ

ในขณะที่ยงั มี

สภาพเป็ นข้าราชการพลเรื อน
3.ต่อมา ข้าราชการที่ตอ้ งตาม 1 หรื อ 2 พ้นจากสภาพข้าราชการ (ยกเว้นการ
เสี ยชีวติ )

ผูม้ ีอานาจดาเนินการทางวินยั มีอานาจดาเนินการสื บสวนหรื อพิจารณา และ

ดาเนินการทางวินยั ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูน้ ้ นั ตามที่บญั ญัติไว้ในหมวดนี้ (หมวด 7
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การดาเนินการทางวินยั ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.

2551) ต่อไปได้

เสมือนว่าผูน้ ้ นั ยังมิได้ออกจากราชการ
4.แต่ ผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะต้องเริ่ มดาเนินการ
สอบสวน ตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง4 ภายในหนึ่งร้อยแปดสิ บวันนับแต่วนั ที่ขา้ ราชการพลเรื อน
สามัญผูน้ ้ นั พ้นจากราชการ
เมื่อเข้าใจแล้ว เรากลับมาพิจารณาตามข้อหารื อกันต่อนะคะ ปัญหามีอยูว่ า่
ถ้อยคาที่วา่ “...แต่ ทั้งนีผ้ ้ บู งั คับบัญชาซึ่ งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ต้ องดาเนินการ
สอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้ อยแปดสิ บวันนับแต่ วนั ที่ผ้ นู ั้นพ้ นจาก
ราชการ” ซึ่งเรื่ องนี้ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ ได้พิจารณาในเรื่ อง
นี้แล้ว5 เห็นว่าถ้อยคาข้างต้น ใช้กบั กรณี ที่มีการกล่าวหาข้าราชการพลเรื อนสามัญเป็ นหนังสื อ
ว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวน สอบสวนหรื อ ผูม้ ี
หน้าที่ ตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบียบของทางราชการ

ดังนั้น หากมี การกล่าวหาต่อ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก่อนพ้นสภาพข้าราชการ ก็ถือได้วา่ เป็ นการกล่าวหาต่อผูม้ ีหน้าที่สืบสวน
สอบสวน หรื อ ผูม้ ีหน้าที่ ตรวจสอบตามกฎหมายหรื อระเบียบของทางราชการ ตามนัยมาตรา
100 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 เพียงแต่ กระบวนการสื บสวน
สอบสวนข้าราชการพลเรื อนสามัญดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรื ออนุกรรมการไต่สวน
ต้อง ดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่ อง
กล่าวหาก่อนออกจากราชการแล้ว ต้อง ไต่สวนและชี้มูลตามกฎหมายของ ป.ป.ช. จากนั้นจึง
ดาเนินการส่ ง ความเห็น พร้อม สานวนการสอบสวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูกกล่าวหา และเมื่อผูบ้ งั คับบัญชาได้รับสานวนรายงานและเอกสารจาก
คณะกรรมการป.ป.ช.แล้ว จะต้องพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ
4
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อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2
การประชุม อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ ครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552
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ป.ป.ช.ได้มีมติ โดยให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็ น
สานวนการสอบสวนทางวินยั ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ที่เสร็จแล้วด้วย (ไม่ตอ้ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั

ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.

2542) ทั้งนี้

ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอานาจแต่งตั้งถอดถอน จะต้องพิจารณาลงโทษภายในสามสิ บวันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่ อง และให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอานาจแต่งตั้งถอดถอนส่ งสาเนาคาสั่งลงโทษ
ดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ออกคาสั่ง
ตามนัยมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ต พ.ศ.2542
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นางสาวสุ ภาพร อารยะนรากูล
นิติกรชานาญการ
นางสาวจุฑาพิชญ์ สถิรวิสาลกิจ
นิติกรปฏิบตั ิการ
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มาตรา 93 บัญญัติวา่ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา 92 วรรคหนึ่งและวรรคสามแล้ว ให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอานาจแต่งตั้ง
ถอดถอนพิจารณาลงโทษภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับเรื่ อง และให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอานาจแต่งตั้งถอดถอนส่ งสาเนาคาสัง่
ลงโทษดังกล่าวไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ออกคาสั่ง

