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เรื่อง หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

เรียน อธิบดีกรมสรรพสำมิต 

อ้ำงถึง หนังสือกรมสรรพสำมิต ลับ ท่ี กค ๐๖๑๘/๑๕๕  ลงวันท่ี ๒๗ เมษำยน ๒๕๕๔ 

  ตำมหนังสือท่ีอ้ำงถึง กรมสรรพสำมิตได้หำรือปัญหำกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
ข้ำรำชกำรในสังกัด โดยแจ้งข้อเท็จจริงพร้อมจัดส่งเอกสำรไปประกอบกำรพิจำรณำสรุปได้ว่ำ 
กรมสรรพสำมิตได้รับรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยจำกจังหวัดพิจิตร รำยนำย ก.  เจ้ำพนักงำน
สรรพสำมิต ๕  ส ำนักงำนสรรพสำมิตพื้นท่ีพิจิตร ซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตรในฐำนะผู้รับมอบ
อ ำนำจจำกอธิบดีกรมสรรพสำมิต ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ได้มีค ำสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ต่อมำกรมสรรพสำมิตได้รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยดังกล่ำวไปยัง 
อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง โดยมีควำมเห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและค ำสั่งลงโทษของจังหวัด
พิจิตรมีควำมคลำดเคลื่อนหลำยประกำร ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง ได้พิจำรณำเห็นด้วยกับ
ควำมเห็นดังกล่ำว และมีมติให้ส่งส ำนวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนำย ก. กลับคืนมำยังกรม
สรรพสำมิต เพื่อด ำเนินกำรสอบสวนและพิจำรณำควำมผิดให้ถูกต้องตำมกฎหมำยก่อนน ำเสนอ 
อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง แต่โดยท่ีขณะนี้ส ำนักงำน ก.พ. ได้มีหนังสือ ท่ี นร ๑๐๑๑/ว๓๕ ลงวันท่ี 
๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓ ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยให้
ผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไปปฏิบัติแทนตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสำม ซึ่งก ำหนดให้อธิบดีในฐำนะ
ผู้บังคับบญัชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  สำมำรถมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยให้รองอธิบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไปปฏิบัติแทนได้ แต่ไม่สำมำรถมอบหมำยให้
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ กรมสรรพสำมิตจึงมีค ำสั่งมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรด ำเนินกำรทำงวินัย        
ให้รองอธิบดีสั่งและปฏิบัติรำชกำรแทน และยกเลิกกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยที่เคยมอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำค และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสั่ง
และปฏิบัติรำชกำรแทน  ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๓๔  
กรมสรรพสำมิตจึงหำรือปัญหำทำงปฏิบัติ  ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
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  ก.พ. พิจำรณำแล้วมีควำมเห็น ดังนี้ 

  ๑. ตำมท่ีหำรือว่ำ กำรท่ี อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง มีมติให้ส่งส ำนวนกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยดังกล่ำวกลับคืนมำยังกรมสรรพสำมิต เพื่อให้ด ำเนินกำรสอบสวนพิจำรณำควำมผิด    
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำยก่อนน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลัง พิจำรณำ ผู้ท่ีจะต้องปฏิบัติตำมมติ
ดังกล่ำวเป็นผู้ใด ระหว่ำงผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตร หรืออธิบดีกรมสรรพสำมิต และในกำร
ด ำเนินกำรจะกล่ำวอ้ำงกฎหมำย ระเบียบ หรือค ำสั่งใด นั้น 

  ก.พ. เห็นว่ำ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐  มำตรำ ๗ 
วรรคสอง ได้บัญญัติว่ำ “เมื่อมีกำรมอบอ ำนำจแล้ว หำกผู้มอบอ ำนำจเห็นว่ำผู้รับมอบอ ำนำจ   
ใช้อ ำนำจท่ีรับมอบโดยไม่ถูกต้อง หรืออำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย ผู้มอบอ ำนำจอำจมีค ำสั่งแก้ไข
กำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับมอบอ ำนำจ หรือให้ผู้รับมอบอ ำนำจหยุดกำรปฏิบัติรำชกำรไว้ก่อน และ
ผู้มอบอ ำนำจเป็นผู้ใช้อ ำนำจนั้นโดยตรงก็ได้” ดังนั้น กำรท่ีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตรซึ่งได้รับมอบ
อ ำนำจจำกอธิบดีกรมสรรพสำมิตได้ด ำเนินกำรทำงวินัยนำย ก.  และมีค ำสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ โดย
มีควำมผิดพลำดคลำดเคลื่อนหลำยประกำร  อธิบดีกรมสรรพสำมิตจึงมีอ ำนำจตำมมำตรำ ๗ 
วรรคสอง แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอ ำนำจ พ.ศ. ๒๕๕๐  ท่ีจะสั่งแก้ไขกำรปฏิบัติ
รำชกำรของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจิตรผู้รับมอบอ ำนำจได้ และเมื่อ อ .ก.พ. กระทรวงกำรคลัง 
ได้พิจำรณำเห็นด้วยกับควำมเห็นของกรมสรรพสำมิต และมีมติให้ส่งส ำนวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย
นำย ก.  กลับคืนมำยังกรมสรรพสำมิตเพื่อด ำเนินกำรสอบสวนและพิจำรณำควำมผิดให้ถูกต้องตำม
กฎหมำยก่อนน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลังพิจำรณำ  อธิบดีกรมสรรพสำมิตจึงเป็นผู้ต้อง
ปฏิบัติตำมมติ อ.ก.พ. กระทรวงกำรคลังดังกล่ำว ส ำหรับหลักเกณฑ์กำรมอบอ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย ตำมข้อ ๑๐ ของหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๑/ว๓๕ ลงวันท่ี ๒๘ 
กันยำยน ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ใช้กับกรณีกำรมอบอ ำนำจตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 

  ๒. ตำมท่ีหำรือว่ำ ในกรณีท่ีกรมสรรพสำมิตได้รับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำข้ำรำชกำร
ในสังกัดท่ีปฏิบัติงำนอยู่ในภูมิภำคว่ำกระท ำผิดวินัย กำรด ำเนินกำรท่ีถูกต้องตำมขั้นตอนของ
กฎหมำยและระเบียบ ควรปฏิบัติอย่ำงไร นั้น 

  ก.พ. เห็นว่ำ มำตรำ ๙๑  ได้บัญญัติว่ำ “เมื่อได้รับรำยงำนตำมมำตรำ ๙๐ หรือ
ควำมดังกล่ำวปรำกฏต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมี
อ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ รีบด ำเนินกำรหรือสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำในเบื้องต้น
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ว่ำกรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยหรือไม่ ถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผิดวินัยก็ให้ยุติเร่ืองได้ 

  ในกรณีท่ีเห็นว่ำมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัยโดย
มีพยำนหลักฐำนในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๒ หรือมำตรำ ๙๓ แล้วแต่กรณ”ี 

  ดังนั้น เมื่อมีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใด
กระท ำผิดวินัย ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  ต้องท ำกำรพิจำรณำในเบื้องต้น 
หรือด ำเนินกำรสืบสวน หรือสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนในเรื่องดังกล่ำวเพื่อให้ทรำบว่ำกรณีมีมูลท่ีควร
กล่ำวหำว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยหรือไม่เสียก่อน จำกนั้นจึงค่อยพิจำรณำให้ยุติเรื่อง หรือสั่งให้
ด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไปแล้วแต่กรณี ส ำหรับวิธีกำรสืบสวน โดยที่ขณะนี้ ก .พ. ยังไม่ได้ออก 
กฎ ก.พ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ตำมมำตรำ 
๙๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  กรณีจึงต้องด ำเนินกำรตำม 
บทเฉพำะกำล มำตรำ ๑๓๒  ท่ีบัญญัติให้น ำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกรณีท่ีเคยก ำหนดไว้เดิมมำใช้
บังคับเท่ำท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ ดังนั้น กำรสืบสวนในขณะนี้จึงต้องด ำเนินกำรตำม
หนังสือส ำนักงำน ก.พ.  ท่ี นร ๑๐๑๑/ว๑๙  ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๔๗ ท่ีก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำ
ซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรเอง หรือมอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนให้ด ำเนินกำรสืบสวนแทนก็ได้ 

  ๓. ตำมท่ีหำรือว่ำ กรณีท่ีกรมสรรพสำมิตได้รับเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำข้ำรำชกำร
กรมสรรพสำมิต ท่ีปฏิบัติงำนอยู่ในภูมิภำคว่ำกระท ำผิดวินัย อธิบดีกรมสรรพสำมิตจะส่งเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่ำวไปให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคด ำเนินกำรสืบข้อเท็จจริง โดย
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรในนำมของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
สรรพสำมิตภำคขึ้นท ำกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วสรุปควำมเห็นว่ำมีมูลกระท ำผิดวินัยหรือไม่ และ
รำยงำนให้กรมสรรพสำมิตทรำบ เพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไป จะสำมำรถท ำได้หรือไม่ 
อย่ำงไร นั้น 

  ก.พ. เห็นว่ำ เมื่อมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำข้ำรำชกำรในสังกัด อธิบดีกรมสรรพสำมิต
ย่อมใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๙๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สั่งให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชำด ำเนินกำรสืบสวน โดยส่งเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่ำวไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคเพื่อด ำเนินกำรแทนได้ ส่วนกำรท่ี
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรสืบสวนในนำมของตนนั้น 
เป็นเพียงกำรรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเพื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำของอธิบดี
กรมสรรพสำมิต ว่ำกรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยหรือไม่ ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่ออ ำนำจ
หน้ำท่ีของอธิบดีกรมสรรพสำมิตตำมมำตรำ ๙๑ ในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำม
มำตรำ ๕๗ ท่ีจะเป็นผู้พิจำรณำว่ำกรณีมีมูลท่ีควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้นั้นกระท ำ
ผิดวินัยหรือไม่  จึงสำมำรถท่ีจะกระท ำได้ โดยไม่ถือเป็นกำรด ำเนินกำรท่ีขัดหรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่อย่ำงใด 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
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โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐          

ขอแสดงควำมนับถือ 
ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรตัน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 


