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การด าเนินการตามมาตรา 100 กบัมติ ป.ป.ช. 

เม่ือไม่นานมาน้ี  มีขอ้หารือเร่ืองหน่ึง ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่น่าสนใจและมีความต่อเน่ือง              

จากฉบบัท่ีแลว้ในเร่ืองของการลา้งมลทินกบัมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอ้หารือน้ี เป็นการหารือ

มายงั   ส านกังาน ก.พ. ซ่ึงส านกังาน ก.พ.ไดน้ าเร่ืองน้ีเสนอต่อ  อ.ก.พ.วสิามญัเก่ียวกบัวนิยัและ

การออกจากราชการ  โดยขอ้เทจ็จริงตามขอ้หารือมีวา่ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูห้น่ึง                     

ถูกกล่าวหาเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. วา่ขา้ราชการผูน้ั้นกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  

ซ่ึงเป็นการกล่าวหาก่อนท่ีขา้ราชการผูน้ั้นพน้จากสภาพความเป็นขา้ราชการ  และคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ไดไ้ต่สวนขอ้เทจ็จริงแลว้ พบวา่มีมูลความผดิทางวนิยั   ประธานกรรมการจึงส่งรายงาน

และเอกสารพร้อมความเห็นไปยงัผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนผูถู้กกล่าวหา                   

ผูน้ั้น  เพื่อพิจารณาโทษทางวนิยั ตามฐานความผดิท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดมี้มติ  ตามมาตรา 92  

วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม                 

การทุจริต  พ.ศ.2542  1 แต่กรณีน้ีเป็นการส่งมาหลงัจากหลงัหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ี                

ผูถู้กกล่าวหาพน้จากราชการแลว้  จึงมีประเดน็ท่ีขอหารือวา่ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจด าเนินการ

ทางวนิยัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน   พ.ศ.2551  ไดห้รือไม่  เน่ืองจากมาตรา 

100  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ก าหนดวา่ผูบ้งัคบับญัชาสามารถ

ด าเนินการทางวนิยักบัขา้ราชการท่ีพน้สภาพขา้ราชการไปแลว้ต่อไปไดเ้สมือนผูน้ั้นยงัไม่ไดพ้น้

จากราชการ หากมีการกล่าวหาขา้ราชการ พลเรือนสามญั วา่กระท าหรือละเวน้การกระท าใดท่ี

เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงก่อนท่ีขา้ราชการผูน้ั้นจะพน้สภาพขา้ราชการ  แต่ผูบ้งัคบับญัชา

                                                           
1         มาตรา 92 วรรคหน่ึง  บญัญติัวา่ ในกรณีมีมูลความผดิทางวนิยั  เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดพ้จิารณาพฤติการณ์แห่งการกระท า
ความผดิแลว้มีมติวา่ผูถ้กูกล่าวหาผูใ้ดไดก้ระท าความผดิวนิยั  ใหป้ระธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารท่ีมีอยู ่ พร้อมทั้งความเห็นไปยงั
ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนผูถ้กูกล่าวหาผูน้ั้นพือ่พจิารณาโทษทางวนิยัตามฐานความผดิท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมี้มติ
โดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิยัอีก  ในการพจิารณาโทษทางวนิยัแก่ผูถ้กูกล่าวหา  ใหถื้อวา่รายงานเอกสารและความเห็น
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส านวนการสอบสวนทางวนิยัของคณะกรรมการสอบสวนวนิยั  ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัวา่
ดว้ยการบริหารงานบุคคลของผูถ้กูกล่าวหานั้นๆ แลว้แต่กรณี 
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ซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  ตอ้งด าเนินการสอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหน่ึง 2 ภายใน

หน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นพน้จากราชการ 

เร่ืองน้ี อ.ก.พ.วสิามญัเก่ียวกบัวนิยัและการออกจากราชการ ไดพ้ิจารณาแลว้  เห็น

วา่เป็นเร่ืองของการตีความกฎหมายมาตรา 100  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน               

พ.ศ.2551 ในถอ้ยค าท่ีวา่   “...แต่ทั้งน้ีผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  ตอ้ง

ด าเนินการสอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหน่ึง  ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ีผู้นั้นพ้น

จากราชการ...”   วา่มีความหมายเช่นไร  เน่ืองจากถอ้ยค าน้ีเป็นถอ้ยค าท่ีเพิ่มข้ึนจากถอ้ยค าตาม

มาตรา 106  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2535  3  จึงมีมติใหห้ารือปัญหา

น้ีไปยงั อ.ก.พ.วสิามญัเก่ียวกบักฎหมายและระเบียบขา้ราชการ 

ก่อนท่ีจะกล่าวถึงผลการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าวของ อ.ก.พ.วสิามญัเก่ียวกบั

กฎหมายและระเบียบขา้ราชการ นั้น  ผูเ้ขียนขออธิบายมาตรา 100  เพื่อใหผู้อ่้านไดท้ าความ

เขา้ใจในเบ้ืองตน้เสียก่อน  ดงัน้ี 

 มาตรา 100  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551  ได้

บญัญติัวา่ “ข้าราชการพลเรือนสามญัผู้ใดมีกรณีถกูกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระท าหรือละเว้นการ

กระท าใดท่ีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บงัคับบญัชาของผู้นั้นหรือต่อ

                                                           
2        มาตรา 93 วรรคหน่ึง บญัญติัวา่   ในกรณีท่ีผลการสืบสวนหรือพจิารณาตามมาตรา 91  ปรากฏวา่กรณีมีมูลอนัเป็นความผดิวนิยัอยา่ง
ร้ายแรง  ใหผู้บ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ  านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ในการสอบสวนตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและ
สรุปพยานหลกัฐานใหผู้ถ้กูกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังค าช้ีแจงของผูถ้กูกล่าวหา  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสร็จ  ให้
รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ  านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
3        มาตรา 106  บญัญติัวา่ ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดมีกรณีถกูกล่าวหวา่กระท าหรือละเวน้การกระท าใดท่ี พงึเห็นไดว้า่เป็นความผดิ
วนิยัอยา่งร้ายแรง และเป็นการกล่าวหา เป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้นหรือต่อผูมี้หนา้ท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือเป็นการกล่าวหาเป็นหนงัสือโดยผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้น  หรือมีกรณีถกูฟ้องคดีอาญาหรือตอ้ง
หาวา่กระท าความผดิอาญา  เวน้แต่ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกบัราชการ  หรือความผดิลหุโทษ แมภ้ายหลงัผูน้ั้นจะออก
จากราชการไปแลว้  เวน้แต่ออกจากราชการเพราะตาย  ผูมี้อ  านาจตามมาตรา 102 วรรคสาม  วรรคส่ี  หรือวรรคหา้  หรือมาตรา 104 วรรค
สาม  แลว้แต่กรณี  มีอ  านาจด าเนินการสืบสวนหรือพจิารณาตามมาตรา 99 และด าเนินการทางวนิยัตามท่ีบญัญติัในหมวดน้ีต่อไปได ้ 
เสมือนวา่ผูน้ั้นยงัไม่ไดอ้อกจากราชการ  เวน้แต่กรณีท่ีผลการสอบสวนพจิารณาปรากฏวา่ผูน้ั้นกระท าผดิวนิยัท่ีจะตอ้งลงโทษภาคทณัฑ ์ 
ตดัเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  กใ็หง้ดโทษเสียได ้
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ผู้มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือเป็น

การกล่าวหาโดยผู้บงัคับบญัชาของผู้นั้น  หรือมีกรณีถกูฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท า

ความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกบัราชการหรือความผิด

ลหุโทษ  แม้ภายหลงัผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย  ผู้มีอ านาจ

ด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา  และด าเนินการทางวินัยตามท่ี

บญัญติัไว้ในหมวดนีต่้อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยงัมิได้ออกจากราชการ  แต่ท้ังนีผู้้บงัคับบญัชาซ่ึงมี

อ านาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57  ต้องด าเนินการสอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหน่ึง  ภายใน                 

หน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ีผู้นั้นพ้นจากราชการ...”  

จากบทบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้สามารถแยกองคป์ระกอบเพื่อความเขา้ใจท่ีง่ายข้ึน 

ดงัน้ี 

1.มีการกล่าวหาเป็นหนงัสือ วา่ขา้ราชการพลเรือน  กระท าหรือละเวน้การกระท า

ใดท่ีเป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ในขณะท่ียงัมีสภาพเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัอยู่   โดย

กล่าวหาต่อ 

- ผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้น 

- หรือผูมี้หนา้ท่ีสืบสวนสอบสวน 

- หรือผูมี้หนา้ท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือ 

- เป็นการกล่าวหาโดยผูบ้งัคบับญัชาของผูน้ั้นเอง  

2.มีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา  หรือตอ้งหาวา่กระท าความผดิอาญา  อนัมิใช่เป็น

ความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกบัราชการหรือความผดิลหุโทษ  ในขณะท่ียงัมี

สภาพเป็นขา้ราชการพลเรือน 

3.ต่อมา  ขา้ราชการท่ีตอ้งตาม 1  หรือ 2 พน้จากสภาพขา้ราชการ (ยกเวน้การ

เสียชีวติ)    ผูมี้อ  านาจด าเนินการทางวนิยั  มีอ  านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา  และ

ด าเนินการทางวนิยัขา้ราชการพลเรือนสามญัผูน้ั้น ตามท่ีบญัญติัไวใ้นหมวดน้ี  (หมวด 7                
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การด าเนินการทางวนิยัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) ต่อไปได้

เสมือนวา่ผูน้ั้นยงัมิไดอ้อกจากราชการ                                                   

4.แต่ ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  จะตอ้งเร่ิมด าเนินการ

สอบสวน  ตามมาตรา 93 วรรคหน่ึง4  ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีขา้ราชการพลเรือน

สามญัผูน้ั้นพน้จากราชการ 

เม่ือเขา้ใจแลว้  เรากลบัมาพิจารณาตามขอ้หารือกนัต่อนะคะ  ปัญหามีอยูว่า่ 

ถอ้ยค าท่ีวา่ “...แต่ท้ังนีผู้้บงัคับบญัชาซ่ึงมีอ านาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57  ต้องด าเนินการ

สอบสวนตามมาตรา 93 วรรคหน่ึง  ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัท่ีผู้นั้นพ้นจาก

ราชการ” ซ่ึงเร่ืองน้ี  อ.ก.พ.วสิามญัเก่ียวกบักฎหมายและระเบียบขา้ราชการ  ไดพ้ิจารณาในเร่ือง

น้ีแลว้5   เห็นวา่ถอ้ยค าขา้งตน้  ใชก้บักรณีท่ีมีการกล่าวหาขา้ราชการพลเรือนสามญัเป็นหนงัสือ

วา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงต่อผูบ้งัคบับญัชา   หรือต่อผูมี้หนา้ท่ีสืบสวน  สอบสวนหรือ ผูมี้

หนา้ท่ี ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ   ดงันั้น  หากมี การกล่าวหาต่อ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก่อนพน้สภาพขา้ราชการ  กถื็อไดว้า่ เป็นการกล่าวหาต่อผูมี้หนา้ท่ีสืบสวน  

สอบสวน  หรือผูมี้หนา้ท่ี ตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  ตามนยัมาตรา 

100  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551  เพียงแต่ กระบวนการสืบสวน

สอบสวนขา้ราชการพลเรือนสามญัดงักล่าว   คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรืออนุกรรมการไต่สวน 

ตอ้ง ด าเนินการให้ เป็นไปตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ย                 

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  กล่าวคือ เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรั้บเร่ือง

กล่าวหาก่อนออกจากราชการแลว้  ตอ้ง ไต่สวนและช้ีมูลตามกฎหมายของ ป.ป.ช.  จากนั้นจึง

ด าเนินการส่ง ความเห็น  พร้อม ส านวนการสอบสวน  และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใหแ้ก่

ผูบ้งัคบับญัชาของผูถู้กกล่าวหา และเม่ือผูบ้งัคบับญัชาไดรั้บส านวนรายงานและเอกสารจาก

คณะกรรมการป.ป.ช.แลว้ จะตอ้งพิจารณาลงโทษทางวนิยัตามฐานความผดิท่ีคณะกรรมการ 

                                                           
4      อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 2 
5      การประชุม อ.ก.พ.วสิามญัเก่ียวกบักฎหมายและระเบียบขา้ราชการ  คร้ังท่ี 9/2552  เม่ือวนัท่ี  21  กนัยายน  2552 
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ป.ป.ช.ไดมี้มติ  โดยใหถื้อวา่รายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็น

ส านวนการสอบสวนทางวนิยัของคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัท่ีเสร็จแลว้ดว้ย  (ไม่ตอ้ง

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยั  ตามมาตรา 92  วรรคหน่ึง  แห่ง พระราชบญัญติั

ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542)  ทั้งน้ี   

ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอน   จะตอ้งพิจารณาลงโทษภายในสามสิบวนันบัแต่

วนัท่ีไดรั้บเร่ือง  และใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนส่งส าเนาค าสั่งลงโทษ

ดงักล่าวไปใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ  ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดอ้อกค าสั่ง                         

ตามนยัมาตรา  93  แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.2542  6 

 

นางสาวสุภาพร  อารยะนรากลู   

นิติกรช านาญการ 

นางสาวจุฑาพิชญ ์สถิรวสิาลกิจ 

นิติกรปฏิบติัการ 

 

 

 

 

  

                                                           
6        มาตรา 93  บญัญติัวา่  เม่ือไดรั้บรายงานตามมาตรา  92  วรรคหน่ึงและวรรคสามแลว้  ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้ง                
ถอดถอนพจิารณาลงโทษภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ือง  และใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูมี้อ  านาจแต่งตั้งถอดถอนส่งส าเนาค าสั่ง
ลงโทษดงักล่าวไปใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ  ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดอ้อกค าสั่ง 


