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  หลายฉบบัท่ีผา่นมาผูอ่้านหลายท่านคงพอจะทราบวา่  การกระท าใดท่ีถือว่าเป็นการกระท าผิด

วินัย  และโทษทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบบัปัจจุบนัของไทยมีอะไรบ้าง            

(โทษทางวินัยที 5 สถาน คือ ภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก  และไล่ออก1)  แต่เคยสงสัยกัน

หรือไม่ว่าความผิดวินัยและโทษทางวินัยส าหรับข้าราชการในประเทศอ่ืนๆ เป็นอย่างไรบ้าง  เหมือนหรือ

แตกต่างกบัประเทศไทยหรือไม่    ผูเ้ขียนเองก็เกิดความสงสัยแลว้พยายามหาขอ้มูลเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ 

หลายประเทศดว้ยกนั  แต่มีประเทศหน่ึงท่ีผูเ้ขียนสนใจมากเป็นพิเศษ   เพราะปัจจุบนัประเทศน้ีเป็นท่ีรู้จกัไป        

ทัว่โลกในฐานะท่ีประสบปัญหาทางดา้นการเงินถึงขนาดมีข่าววา่ตอ้งให้ขา้ราชการประจ าออกจากต าแหน่งทั้งๆ 

ท่ีไม่ไดมี้การกระท าผิดแต่อยา่งใดเพื่อเป็นการลดรายจ่ายของรัฐ  รวมถึงยงัมีการลดเงินเดือนขา้ราชการลงอีก

ดว้ย  ดว้ยเหตุน้ีผูเ้ขียนจึงไดล้องศึกษาคน้ควา้กฎหมายเร่ืองการกระท าผิดวินยัและโทษทางวินยัตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบข้าราชการของประเทศกรีซ (Greece)  และน าตวัอย่างบางเร่ืองมาให้ได้อ่านกันเป็นความรู้            

ในฉบบัน้ี 

  ประเทศกรีซ  มี Code of Civil Servants (Law 2683/1999)2 ซ่ึงเปรียบไดก้บักฎหมายวา่ดว้ย

ระเบียบขา้ราชการพลเรือนของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 8 ส่วน เรียงล าดบัตามตวัอกัษรภาษาองักฤษจาก A   

ถึง H (Part A – Part H) โดยบทบญัญติัเร่ืองวินยัปรากฏอยูใ่นส่วน E (Part E – Disciplinary Law) มาตรา 106 ถึง

มาตรา 147 แต่ในท่ีน้ีจะขอกล่าวถึงเพียง 2 มาตรา คือ มาตรา 107 และมาตรา 109  

มาตรา 107 เป็นมาตราท่ีก าหนดว่าการกระท าใดเป็นความผิดวินัย โดยวรรค 1 ก าหนดไว ้         

21 กรณี เช่น กระท าการท่ีแสดงออกถึงการไม่ยอมรับในรัฐธรรมนูญหรือไม่จงรักภกัดีต่อประเทศชาติและ       

การปกครองระบอบประชาธิปไตย การไม่รักษาความลบัของทางราชการ การฝ่าฝืนหนา้ท่ีในการรักษาความลบั

ของทางราชการตามมาตรา 26 การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมต่อประชาชนหรือไม่ให้การสงเคราะห์          

                                                           
1
 มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

2
 ที่มา http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan038291.pdf  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan038291.pdf
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แก่ประชาชนผูติ้ดต่อราชการภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ และวรรค 2 ก าหนดให้หมายถึงกรณีท่ีมี

บทบญัญติัอ่ืนก าหนดวา่การกระท าใดเป็นความผดิวนิยัดว้ย  

มาตรา 109 ก าหนดโทษทางวินัยไว ้6 สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนไม่เกิน 3 เดือน      

ไม่ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี ลดต าแหน่งลง 1 ระดบั พกัราชการเป็นระยะเวลา

ตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน และปลดออกจากราชการ ทั้งน้ี ผูมี้อ  านาจจะสั่งลงโทษปลดออก

จากราชการซ่ึงเป็นโทษท่ีรุนแรงท่ีสุดไดก้็ต่อเม่ือขา้ราชการกระท าผิดวินยัตามกรณีท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 109   

วรรค 2 ไดแ้ก่ 

1. ฝ่าฝืนมาตรา 107 วรรค 1 (a) ซ่ึงก็คือกระท าการท่ีแสดงออกถึงการไม่ยอมรับในรัฐธรรมนูญ

หรือไม่จงรักภกัดีต่อประเทศชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

2. ไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืน 

3. ยอมรับผลประโยชน์ใดๆ จากบุคคลท่ีเขา้มาติดต่อราชการหรือจะเขา้มาติดต่อราชการท่ี

เก่ียวกบัหนา้ท่ีของตน 

4. ประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการหรือในขณะท่ี

มิไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 

5. ไม่รักษาความลบัของทางราชการ  

6. ละทิ้งหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 22 วนั โดยไม่มีเหตุผลอนั

สมควร หรือละทิ้งหนา้ท่ีราชการหลายคราวรวมกนัเป็นเวลาเกินกวา่ 30 วนั ภายในเวลา 1 ปี โดยไม่มีเหตุผลอนั

สมควร  

7. ขดัค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาอยา่งร้ายแรง 

8. เขา้ร่วมหรือให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมการประมูลท่ีจดัโดยคณะกรรมการท่ีตนหรือส่วนราชการท่ี

ตนสังกดัมีส่วนร่วมด าเนินการ 

9. ปฏิเสธท่ีจะเข้ารับการตรวจร่างกายโดยคณะกรรมการแพทย์ ตามมาตรา 59 วรรค 8           

ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการขอใชสิ้ทธิลาพกัฟ้ืน (Convalescence Leave) 
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นอกจากกรณีดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ผูมี้อ  านาจจะสั่งลงโทษปลดขา้ราชการท่ีกระท าผิดวินยักรณี

อ่ืนออกจากราชการไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขประการใดประการหน่ึงดงัต่อไปน้ี (1) ในช่วงเวลา 2 ปี ก่อนการกระท าผิด

วนิยัคร้ังน้ี ขา้ราชการผูน้ั้นเคยถูกลงโทษท่ีหนกักวา่โทษตดัเงินเดือน 1 เดือน เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ัง หรือ       

(2) ในช่วงเวลา 1 ปี ก่อนการกระท าผิดวินัยคร้ังน้ี ขา้ราชการผูน้ั้นเคยถูกลงโทษท่ีหนักกว่าโทษตดัเงินเดือน         

1 เดือน ส าหรับความผดิวนิยักรณีเดียวกนั  

จากบทบญัญติัมาตรา 107 และมาตรา 109 ของ Code of Civil Servants (Law 2683/1999) และ

บทบญัญติัเร่ืองวนิยัตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ผูเ้ขียนมีขอ้สังเกตดงัน้ี 

1. มาตรา 107 ของ Code of Civil Servants (Law 2683/1999) จะก าหนดวา่การกระท าใด              

เป็นความผิดวินยับา้ง   แต่มิไดแ้บ่งเป็นหมวดหมู่ชดัเจนว่าเร่ืองไหนเป็นการไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัหรือเป็น 

การฝ่าฝืนขอ้หา้มตามกฎหมาย   ในขณะท่ีพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มีการแบ่งแยก        

ขอ้ปฏิบติัและขอ้หา้มไวเ้ป็นคนละมาตราอยา่งชดัเจน  และก าหนดไวใ้นขอ้ 84 วา่ ขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีไม่

ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัหรือฝ่าฝืนขอ้หา้มดงักล่าวถือเป็นผูก้ระท าผดิวนิยั 

2. พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ก าหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอ านาจ  

สั่งบรรจุตามมาตรา 57  สามารถใช้ดุลพินิจในการสั่งลงโทษข้าราชการผูก้ระท าผิดวินัยได้ โดยกรณีท่ีเป็น

ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  อาจสั่งลงโทษภาคทณัฑ์  ตดัเงินเดือน  หรือลดเงินเดือน  ตามควรแก่กรณีให้

เหมาะสมกบัความผิด (มาตรา 95 วรรคหน่ึง) และกรณีท่ีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามท่ีก าหนดไวใ้น

มาตรา 85 อาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถา้มีเหตุอนัควรลดหย่อนจะน ามา

ประกอบการพิจารณา  ลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต ่ากว่าปลดออก (มาตรา 97 วรรคหน่ึง) แต่ใน           

Code of Civil Servants (Law 2683/1999)  มิไดก้  าหนดว่าการกระท าใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง                     

มีเพียงมาตรา 109 วรรคสาม ท่ีก าหนดกรณีความผิดและเง่ือนไขท่ีผูมี้อ  านาจสามารถสั่งลงโทษปลดออกจาก

ราชการได ้ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงดุลพินิจท่ีค่อนขา้งจ ากดัของผูมี้อ านาจในการท่ีจะสั่งลงโทษสถานท่ีหนกัท่ีสุด           

แก่ขา้ราชการผูก้ระท าผดิวนิยั  

  3. ทั้ งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนของประเทศไทยและประเทศกรีซต่างก็

ก าหนดให้การละทิ้งหน้าท่ีราชการเป็นการกระท าผิดวินยัท่ีตอ้งไดรั้บโทษทางวินยัอย่างร้ายแรง  แต่กฎหมาย
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ของสองประเทศน้ีก าหนดเร่ืองระยะเวลาและองค์ประกอบความผิดไวต่้างกนั กล่าวคือ มาตรา 85 (3) แห่ง

พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก าหนดวา่ การละทิ้งหนา้ท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนั

เป็นเวลาเกินกว่า 15 วนั โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อนัแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบติัตาม

ระเบียบของทางราชการ เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง  แต่มาตรา 109 วรรคสอง f) ของ Code of Civil Servants 

(Law 2683/1999) ก าหนดวา่ การละทิ้งหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเป็นเวลาเกินกว่า 22 วนั โดยไม่มี

เหตุผลอนัสมควร หรือการละทิ้งหนา้ท่ีราชการหลายคราวรวมกนัเป็นเวลาเกินกวา่ 30 วนั ภายในเวลา 1 ปี โดย

ไม่มีเหตุผลอนัสมควร เป็นการกระท าผดิวนิยัท่ีผูมี้อ  านาจสามารถสั่งลงโทษปลดออกจากราชการได ้ 

  ขา้งตน้ถือเป็นขอ้มูลบางส่วนท่ีผูเ้ขียนไดศึ้กษาและน ามาเพื่อให้เห็นว่าในเร่ืองวินยัขา้ราชการ

นั้น  แต่ละประเทศอาจมีการก าหนดท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัในบางเร่ือง  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากความแตกต่าง            

ทางวฒันธรรม สังคม และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการร่างกฎหมายของแต่ละประเทศ   อยา่งไรก็ตามผูเ้ขียนยงัคง

เห็นว่าวตัถุประสงค์ประการหน่ึงของการก าหนดโทษทางวินัยของแต่ละประเทศท่ีน่าจะเหมือนกันก็คือ            

เพื่อใหว้นิยัมีสภาพบงัคบั  และขา้ราชการมีความเกรงกลวัต่อโทษทางวนิยัท่ีจะไดรั้บ  จึงไม่กระท าผดิวนิยั  

 

---------------------------------------  

นางสาวดารณี   น่วมนา 

นิติกรช านาญการ  ส านกักฎหมาย  ส านกัมาตรฐานวนิยั 

   

     

  

 


