
ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๔๖๑      ส ำนักงำน ก.พ. 
        ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

       ๒ พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 

เรียน  เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๑/ท ๒๙๗๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษำยน ๒๕๕๕  

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๑ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีหำรือปัญหำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดทำงอำญำ โดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีได้มีค ำสั่งพักรำชกำรและสั่งให้นำง ช. ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๓๑ 
เนื่องจำกนำง ช. ต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำในเรื่องกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์  ต่อมำ 
นำง ช. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๕๔ ร้องขอควำมเป็นธรรมเพ่ือชดเชยตำมสิทธิอันพึงมีพึงได้ 
เนื่องจำกกำรพิจำรณำคดีดังกล่ำวได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยศำลได้มีค ำพิพำกษำถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๔ 
ว่ำนำง ช.  ไม่มีควำมผิดให้ยกฟ้องส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจึงขอหำรือว่ำ เมื่อผลกำรสอบสวนพิจำรณำคดี
ดังกล่ำวถึงที่สุดแล้วว่ำให้ยกฟ้องนำง ช.  แต่ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมิได้มีค ำสั่งให้นำง ช. กลับเข้ำรับ
รำชกำร เนื่องจำกนำง ช. มีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์และหำกยังอยู่ในรำชกำรก็ต้องพ้นจำกรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และโดยที่มำตรำ ๑๐๐  
วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่ำ “ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำเป็นหนังสือว่ำกระท ำหรือละเว้นกระท ำกำรใดที่เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือมี
กรณีถูกฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำอันมิใช่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือ
ควำมผิดลหุโทษ แม้ภำยหลังผู้นั้นจะออกจำกรำชกำรไปแล้ว โดยมิใช่เพรำะเหตุตำยผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำร 
ทำงวินัยมีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำและด ำเนินกำรทำงวินัยเสมือนว่ำผู้นั้นยังมิได้ออกจำกรำชกำร  
แต่ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ต้องด ำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง 
ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจำกรำชกำร” ดังนั้น กำรนับเวลำพ้นจำกรำชกำรของนำง ช.  
ให้นับตั้งแต่เมื่อใด และจะต้องด ำเนินกำรทำงวินัยหรือไม่ ประกำรใด ทั้งนี้ควรด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร   
เพ่ือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
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 ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ จำกบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้ำงต้น กำรที่จะด ำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำร
ไปแล้วได้นั้น นอกจำกจะต้องมีกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือว่ำข้ำรำชกำรผู้นั้นกระท ำหรือละเว้นกระท ำกำรใดที่เป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำก่อนออกจำก
รำชกำรแล้ว ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะต้องด ำเนินกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ 
วรรคหนึ่ง กล่ำวคือ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
ข้ำรำชกำรผู้นั้นพ้นจำกรำชกำรด้วย ซึ่งกำรนับวันพ้นจำกรำชกำรกรณีเกษียณอำยุรำชกำรนั้น มำตรำ ๑๙ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติว่ำ “ข้ำรำชกำรซึ่งมีอำยุครบ 
หกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจำกรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ข้ำรำชกำรผู้นั้นมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์” 
ดังนั้น วันที่พ้นจำกรำชกำรเพรำะเกษียณอำยุรำชกำรคือวันที่ ๑ ตุลำคม โดยวันสุดท้ำยที่อยู่ในรำชกำรคือวันที่ 
๓๐  กันยำยน  ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมำณ   

อนึ่ง เรื่องท ำนองเดียวกันนี้ ส ำนักงำน ก.พ. เคยตอบข้อหำรือไปยังปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๑ ว่ำ โดยที่มำตรำ 
๑๔๒ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมำตรำ ๑๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นบทเฉพำะกำล ได้บัญญัติควำมไว้ในท ำนองเดียวกันว่ำ กำรใดที่
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรหรือเคยด ำเนินกำรได้ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับก่อนในวันที่
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับใหม่ใช้บังคับ หรือเป็นกรณีที่มิได้บัญญัติไว้ หรือมีกรณีที่ไม่อำจ
ด ำเนินกำรได้ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฉบับใหม่ กำรด ำเนินกำรต่อไปในเรื่องนั้น 
ให้เป็นไปตำมที่ ก.พ. ก ำหนด ซึ่งกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนมีลักษณะเป็นกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรออกจำก
รำชกำรเป็นกำรชั่วครำว โดยผู้บังคับบัญชำยังคงมีหน้ำที่ที่จะต้องสั่งกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเมื่อกำรสอบสวน
พิจำรณำเสร็จสิ้น จึงถือเป็นกรณีที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรที่ ก.พ. สำมำรถจะก ำหนดกำรด ำเนินกำรต่อไป  
ตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๔๒ และมำตรำ ๑๓๗ ดังกล่ำวได้ ซึ่ง ก.พ. ได้ก ำหนดกำรด ำเนินกำรและตอบ 
ข้อหำรือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวไว้ว่ำ “กรณีที่มีกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมมำตรำ ๙๐ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ จนกระท่ังพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับตำมล ำดับ  กำรด ำเนินกำร
ต่อไปส ำหรับกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนให้เป็นไปตำมมำตรำ ๑๐๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕” รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ดังนั้น จึงสำมำรถน ำหลักกำรในเรื่อง
ดังกล่ำวมำเทียบเคียงกับกรณีหำรือนี้ได้ 

 กรณีนี้เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ นำง ช. มีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ ๔ มิถุนำยน 
๒๕๕๓ จึงพ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และถือว่ำวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๓ เป็นวันที่นำง ช. พ้นจำกรำชกำรเพรำะเกษียณอำยุรำชกำร ดังนั้น เมื่อ 
นำง ช. ได้พ้นจำกรำชกำรไปแล้วในวันดังกล่ำว และส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรียังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
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สอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่นำง ช. พ้นจำกรำชกำร ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรีจึงไม่อำจด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ช. ได ้ตำมนัยมำตรำ ๑๐๐ 

 เมื่อส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีไม่สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำง ช. ได้ อีกทั้งคดีอำญำ
ซึ่งเปน็เหตุแห่งกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๔ และผลของคดีปรำกฏว่ำ
นำง ช. ไม่มีควำมผิด ให้ยกฟ้อง ประกอบกับเป็นกรณีที่ไม่อำจสั่งให้นำง ช. กลับเข้ำรับรำชกำรได้ เนื่องจำก 
มีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์และสิ้นปีงบประมำณท่ีมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
จึงต้องสั่งยุติเรื่อง และมีค ำสั่งยกเลิกค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนเพ่ือให้นำง ช. เป็นผู้พ้นจำกรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ตำมข้อ ๑๒ (๙) ของ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสั่งพักรำชกำรและกำรสั่งให้ออก
จำกรำชกำรไว้ก่อน ทั้งนี้เป็นไปตำมหลักกำรที่ ก.พ. ได้วำงไว้ดังกล่ำวข้ำงต้น 

ส ำหรับเงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ำยเป็นรำยเดือน และเงินช่วยเหลืออย่ำงอ่ืน และกำรจ่ำยเงิน
ดังกล่ำวของผู้ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือนของข้ำรำชกำรผู้ถูกสั่ง 
พักรำชกำร พ.ศ. ๒๕๐๒ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

ขอแสดงควำมนับถือ 

พันธุ์เรือง พันธุหงส์ 

(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 


