
 

 

ท่ี  นร  ๑๐๑๑/ล ๗๐  

  

 

สํานักงาน  ก.พ.                 
ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

               ๑๙ กุมภาพันธ� ๒๕๕๑ 

เร่ือง   หารือการดําเนินการทางวินัย ตามนัยมาตรา ๑๐๖ แห,งพระราชบัญญัติระเบียบข2าราชการพลเรือน  
         พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เรียน  ปลัดกระทรวงคมนาคม 

อ2างถึง หนังสือกระทรวงคมนาคม  ท่ี  คค  ๐๒๐๒/๑๘๑๐  ลงวันท่ี ๑ มีนาคม  ๒๕๕๐ และ ลับ ท่ี คค 
๐๒๐๒/๔๙๔๖  ลงวันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๐ 

  ตามหนังสือท่ีอ2างถึง กระทรวงคมนาคมแจ2งว,า นาย ก. อดีตอธิบดีกรมเจ2าท,า ได2มีหนังสือ
ถึงอธิบดีกรมการขนส,งทางนํ้าและพาณิชยนาวี และปลัดกระทรวงคมนาคม ฉบับลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม 
๒๕๔๗ และฉบับลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เร่ืองอุทธรณ�คําส่ังให2ชดใช2เงินจากการกระทําละเมิด 
และเร่ืองขอความเป@นธรรมในการพิจารณาตรวจสอบข2อเท็จจริงโครงการจัดหาเรือขุดหัวสว,านขนาด 
๒๘ น้ิว จํานวน ๓ ลํา  ของกรมเจ2าท,า และอุทธรณ�คําส่ังให2ชดใช2เงินจากการกระทําละเมิดตามลําดับ 
ซึ่งหนังสือดังกล,าวมีข2อความบางตอนกล,าวหานาย ข. อดีตอธิบดีกรมการขนส,งทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
ว,า บริษัทผู2รับจ2างได2พยายามส,งมอบเรือขุดให2แก,กรมเจ2าท,า แต,นาย ข. กลับทํารายงานเท็จและบอกเลิกสัญญา
โดยไม,คํานึงถึงความเสียหายอย,างร2ายแรงท่ีจะเกิดขึ้นแก,ทางราชการ และคําฟFองศาลปกครองกลาง  
คดีหมายเลขดําท่ี ๖๓/๒๕๔๘  เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งในคําฟFองบางตอนได2กล,าวหานาย ข. 
ว,า มีพฤติการณ�ท่ีทําให2เกิดความเสียหายอย,างร2ายแรงแก,กรมการขนส,งทางนํ้าและพาณิชยนาวี 
กระทรวงคมนาคมจึงขอหารือว,าหนังสืออุทธรณ�และคําฟFองศาลปกครองกลางดังกล,าวเป@นข2อมูล
แห,งการกล,าวหาทางวินัยแก,นาย ข. ตามมาตรา ๑๐๖ แห,งพระราชบัญญัติระเบียบข2าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม, อย,างไร ความละเอียดแจ2งแล2ว น้ัน 

    ก.พ. พิจารณาแล2ว เห็นว,าโดยท่ีมาตรา ๑๐๖ แห,งพระราชบัญญัติระเบียบข2าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว,า “ข2าราชการพลเรือนสามัญผู2ใดมีกรณีถูกกล,าวหาว,ากระทําหรือ
ละเว2นกระทําการใดท่ีพึงเห็นได2ว,าเป@นความผิดวินัยอย,างร2ายแรง และเป@นการกล,าวหาเป@นหนังสือ
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ต,อผู2บังคับบัญชาของผู2น้ัน.....แม2ภายหลังผู2น้ันจะออกจากราชการไปแล2ว  เว2นแต,ออกจากราชการ
เพราะตาย ผู2มีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคส่ี หรือวรรคห2า หรือมาตรา ๑๐๔ วรรคสาม 
แล2วแต,กรณี มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๙ และดําเนินการทางวินัยตามท่ี
บัญญัติไว2ในหมวดน้ีต,อไปได2เสมือนว,าผู2น้ันยังมิได2ออกจากราชการ  เว2นแต,กรณีท่ีผลการสอบสวน
พิจารณาปรากฏว,าผู2น้ันกระทําผิดวินัย ท่ีจะต2องลงโทษภาคทัณฑ�  ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 
ก็ให2งดโทษเสียได2” ดังน้ัน สําหรับหนังสืออุทธรณ�คําส่ังให2ชดใช2เงินจากการกระทําละเมิดของนาย ก.  
ท่ีอุทธรณ�ต,ออธิบดีกรมการขนส,งทางนํ้าและพาณิชย�นาวี (นาย ข. ) ลงวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ก็ดี 
คําฟFองคดีต,อศาลปกครองคดีหมายเลขดําท่ี ๖๓ /๒๕๔๘ เม่ือวันท่ี ๑๔  มกราคม ๒๕๔๘ ของนาย ก.  
ซึ่งมีการกล,าวอ2างข2อเท็จจริงถึงนาย ข. ก็ดี ไม,ใช,หนังสือกล,าวหาต,อผู2บังคับบัญชาของนาย ข. ตาม
มาตรา ๑๐๖ แห,งพระราชบัญญัติดังกล,าว 

    ส,วนหนังสือของนาย ก.  ฉบับลงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เร่ืองขอความเป@นธรรม
ในการพิจารณาตรวจสอบข2อเท็จจริงโครงการจัดหาเรือขุดหัวสว,านขนาด ๒๘ น้ิว จํานวน ๓ ลํา ของ
กรมเจ2าท,า และอุทธรณ�คําส่ังให2ชดใช2เงินจากการกระทําละเมิดโดยย่ืนอุทธรณ�ต,อปลัดกระทรวง
คมนาคม ซึ่งเป@นผู2บังคับบัญชาของนาย ข. ในขณะน้ัน ในส,วนท่ีมีสาระสําคัญเป@นการโต2แย2งคัดค2าน
การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนข2อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และการส่ังการของ
นาย ข. อธิบดีกรมการขนส,งทางนํ้าและพาณิชยนาวี ว,ามีความไม,ถูกต2อง ไม,เหมาะสม ไม,เป@นธรรม และ
ไม,ชอบด2วยกฎหมาย ซึ่งตนเห็นว,าเป@นการปฏิบัติหรือละเว2นการปฏิบัติหน2าท่ีโดยมิชอบ ขอให2
ตรวจสอบและพิจารณาทบทวน ยังไม,พอท่ีจะถือเป@นการกล,าวหาว,านาย ข. กระทําหรือละเว2นกระทํา
การท่ีพึงเห็นได2ว,าเป@นความผิดวินัยอย,างร2ายแรง 

    ส,วนข2อโต2แย2งนาย ก.  สําหรับกรณีท่ีปรากฏว,า ปMจจุบันผู2รับจ2างไม,ได2ส,งมอบเรือขุด น้ัน 
ไม,เก่ียวข2องกับการแก2สัญญาคร้ังน้ี แต,เป@นผลเน่ืองมาจากนาย ข. อธิบดีกรมเจ2าท,า ไม,ยอมรับเรือขุด
จากผู2รับจ2าง ท้ัง ๆ ท่ีบริษัทผู2รับจ2างและธนาคารผู2เก่ียวข2องได2พยายามส,งมอบเรือให2แก,กรมเจ2าท,า แต,กลับ 
ไปทําหนังสือรายงานข2อเท็จจริงอันเป@นเท็จและบอกเลิกสัญญาเม่ือวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยไม,ให2
ความสําคัญในการเร,งรัดติดตามเจรจากับผู2รับจ2าง ไม,ตรวจสอบข2อเท็จจริง ความจริงและข2อสัญญา
ต,าง ๆ ให2ถ,องแท2ว,าผลงานต,อสร2างเรือขุดท้ังหมดเป@นอย,างไร บริษัทผู2รับจ2างได2ล2มละลายหรือล2มเลิก 
กิจการแล2วหรือไม, ไม,คํานึงถึงผลดีผลเสียและความเสียหายอย,างร2ายแรงจะเกิดขึ้นแก,ทางราชการ
อันเน่ืองมาจากการบอกเลิกสัญญา ข2อโต2แย2งในส,วนน้ีถือได2ว,าเป@นการกล,าวหาว,านาย ข. กระทําหรือ
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ละเว2นกระทําการท่ีพึงเห็นได2ว,าเป@นความผิดวินัยอย,างร2ายแรง และเป@นการกล,าวหาเป@นหนังสือ
ต,อผู2บังคับบัญชาของนาย ข. แม2ภายหลังนาย ข. จะออกจากราชการไปแล2ว ผู2มีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ 
วรรคสาม วรรคส่ี หรือวรรคห2า หรือมาตรา ๑๐๔ วรรคสาม แล2วแต,กรณี มีอํานาจดําเนินการสืบสวน
หรือพิจารณาตามมาตรา ๙๙ และดําเนินการทางวินัยต,อไปได2เสมือนว,าผู2นั้นยังมิได2ออกจากราชการ 

    สําหรับการพิจารณาตามมาตรา ๙๙ วรรคห2า ซึ่งบัญญัติว,า เมื่อมีการกล,าวหา
โดยปรากฏตัว   ผู2กล,าวหาโดยยังไม,มีพยานหลักฐาน ให2ผู2บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาในเบ้ืองต2นว,า กรณีมีมูลท่ีผู2บังคับบัญชาควรกล,าวหาว,า ผู2น้ันกระทําผิดวินัยหรือไม, ถ2าเห็นว,า
ไม,มีมูลท่ีควรกล,าวหา จึงจะยุติเร่ืองได2 ถ2าเห็นว,ากรณีมีมูลท่ีควรกล,าวหาว,ากระทําผิดวินัย ก็ให2
ดําเนินการทางวินัยทันที น้ัน 

    โดยที่ปMญหาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการจัดหาเรือขุดของกรมเจ2าท,าตามเรื่องน้ี  
ได2ผ,านการพิจารณาดําเนินการของกระทรวงคมนาคมและนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติด2วย 
ฉะน้ัน ตามข2อท่ีนาย ก. กล,าวหานาย ข. ดังกล,าวจึงเป@นเร่ืองท่ีกระทรวงคมนาคมน,าจะมีข2อเท็จจริง
และพยานหลักฐานในเบ้ืองต2นอยู,แล2ว และโดยท่ีนาย ข. ดํารงตําแหน,งปลัดกระทรวงเป@นตําแหน,ง
สุดท2ายก,อนออกจากราชการ ผู2มีอํานาจพิจารณาเร่ืองน้ีจึงได2แก,รัฐมนตรีเจ2าสังกัด  กระทรวงคมนาคม
จึงควรนําข2อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบ้ืองต2นท่ีมีอยู,แล2วน้ัน มาพิจารณาในเบ้ืองต2นตามมาตรา ๙๙  
วรรคห2า ว,า กรณีมีมูลท่ีควรกล,าวหาว,านาย ข. กระทําผิดวินัยอย,างร2ายแรงหรือไม, ถ2าเห็นว,าไม,มีมูล
ก็ให2ยุติเร่ืองได2 ถ2าเห็นว,ากรณีมีมูลท่ีควรกล,าวหาว,านาย ข. กระทําผิดวินัยอย,างร2ายแรง ก็ต2อง
ดําเนินการทางวินัยโดยแต,งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสองและวรรคสาม 
แต,ถ2าเห็นว,าพยานหลักฐานในเบ้ืองต2นท่ีมีอยู,ยังไม,พอพิจารณาวินิจฉัยได2 ก็ควรดําเนินการสืบสวน 
และนําผลการสืบสวนมาพิจารณาอีกช้ันหน่ึงว,า ควรยุติเร่ืองหรือควรกล,าวหาว,านาย ข. กระทําผิด
วินัยอย,างร2ายแรงและดําเนินการทางวินัย 
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    อน่ึง ถ2าเห็นว,ากรณีมีมูลท่ีควรกล,าวหาว,านาย ข. กระทําผิดวินัยอย,างไม,ร2ายแรง ก็ต2อง
ยุติเร่ือง  ตามเจตนารมณ�ของมาตรา ๑๐๖ แห,งพระราชบัญญัติระเบียบข2าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
   

       

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงช่ือ)     ทัศนีย�  ธรรมสิทธ์ิ 

(นางสาวทัศนีย�  ธรรมสิทธ์ิ)                        

รองเลขาธิการ  ก.พ.                                  

รักษาราชการแทนเลขาธิการ  ก.พ. 

สํานักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑                                      

โทรสาร   ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐   


