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อุทาหรณ์ก่อนทาผิด ....ชู้กับวินัย...
มีพี่ที่รู้จักนาสาเนาหนังสือฉบับหนึ่งมาให้ แล้วเล่าว่ามีผู้สอบถามว่า “สามีภรรยาที่แต่งงานกันและอยู่
กินกันอย่างเปิดเผย แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน อยู่มาวันหนึ่งฝ่ายชายไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันผู้ร่วมงาน
สาวในฝ่ายเดียวกัน (ภรรยาอยู่คนละกองแต่สานักงานเดียวกัน ) ฝ่ายหญิงร้องเรียนมายังผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ให้ดาเนินการกับทั้งคู่ จึงมีคาถามว่าจากกรณีดังกล่าวผู้บังคับบัญชาจะต้องดาเนินการอย่างไร ” ฟังครั้งแรก
นึกถึงละครที่ดูไปตบยุงไปว่า เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องคลาสสิกจริงๆ ในหนังก็มี
เห็นอยู่เป็นประจาบ่อยๆ ใน
ชีวิตประจาวันก็เจอะเจอทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าว แหมกระตุ้นต่อมอยากรู้จริงๆ
อุทาหรณ์ก่อนทาผิด ....ชู้กับวินัย .... (วินัยข้าราชการพลเรือน อย่าเข้าใจผิดเป็ นชื่อนายวินัยเชียวล่ะ )
เป็นหนังสือที่ สานักมาตรฐานวินัย สานักงาน ก .พ. ได้จัดทาขึ้นมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการ
เกี่ยวกับ เรื่องทานองนี้ โดยนาข้อมูลมาจากเอกสารการศึกษาส่วนบุคคลของนายเอกศักดิ์ ตรีกรุณาสวัสดิ์
สานักงาน ก .พ. ในการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง ห ลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 40 เนื้อหาได้แบ่งเป็น 4 บท ตั้งแต่
เกริ่นนาถึงความหมายของคาว่า ชู้ .... เป็นชู้ .... มีชู้.... และชู้สาว..... ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2542 ตามด้วย บทที่ 2 การดาเนินการทางวินัย แบ่งเป็นตอนย่อยๆ 4 ตอน ตอนที่ 1 การดาเนินการ
ทางวินัย ซึ่งต้องมี การสืบสวน หาพยานหลักฐานเบื้องต้นก่อน (เป็นการดารงไว้ซึ่งความเป็นธรรม ไม่ใช่หลับ
แล้วฝันไปอย่างนั้นอย่างนี้ พอตื่นขึ้นมาก็เล่าเป็นตุเป็นตะจนเป็นเหตุของการร้องเรียน
) กรณีพบว่ามีมูล
ผู้บังคับบัญชาก็จะ เข้ามามีบทบาทต่อไป ตอนที่ 2 ผู้มีอานาจแต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเขียนไว้กรณี
ความผิดวินัยร้ายแรง ตอนที่ 3 การพิจารณาความผิดและการกาหนดโทษ โดยใช้ทั้งหลักนิติธรรมและหลัก
มโนธรรมสาหรับการพิจารณาความผิด ส่วนการพิจารณากาหนดโทษจะเพิ่มอีกสองหลัก คือ หลักความเป็น
ธรรมและนโยบายของทางราชการในการลงโทษ ตอนที่ 4 ผู้มีอานาจสั่งลงโทษในกรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
(โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ) และกรณีความผิดวินัยร้ายแรง (ปลดออก หรือไล่ออก )
บทที่ 3 กรณีความผิดวินัยเกี่ยวกับข้าราชการชายและข้าราชการหญิง แบ่งเป็น 5 กรณี ได้แก่ เป็นชู้-มีชู้ ชู้สาว
การข่มขืนกระทาชาเรา การกระทาอนาจาร และการกระทาผิดวินัยอื่น โดยนากรณีที่เกิดขึ้นจริงและ บางกรณี
ก.พ. ได้ให้คาตอบไว้ในการประชุม ครั้งต่างๆตามรายกรณี ซึ่งเป็นเรื่องน่าสนใจและคาดไม่ถึง อาทิ การได้เสีย
กันโดยสมัค รใจเป็นเหตุลดหย่อนโทษไหม การลวนลามจับมือสาวเป็นเหตุให้ ได้รับความอับอายโทษคืออะไร
หรือ พยาบาลสาวพาเพื่อนชายไปพลอดรักในห้องอุบัติเหตุจนเจ้าหน้าที่อื่นต้องไปตามมาฉีดยาให้คนไข้
ผิดไหมถ้าผิดโทษคืออะไร เป็นต้น บทที่ 4 การกระทาผิดวินัยกรณีอื่น
จากที่ได้เกริ่นเป็นน้าจิ้มแล้ว เรามาดูเนื้อหาสาระของ “อุทาหรณ์ก่อนทาผิด ....ชู้กับวินัย ....” กัน คาว่า
ชู้.... เป็นชู้ .... มีชู้ .... และชู้สาว ..... จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2542 ในหน้า 369 ได้ให้
ความหมายไว้ ดังนี้
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ชู้.... หมายถึง คู่รัก ผู้ล่วงประเวณี การล่วงประเวณี
เป็นชู้.... หมายถึง ชายที่ไปล่วงประเวณีด้วยเมียเขา
มีชู้.... หมายถึง หญิงยังมีสามีอยู่ไปล่วงประเวณีกับชายอื่น
ชู้สาว.... หมายถึง รักๆ ใคร่ๆ เชิงกามารมณ์
ชู้ในรูปแบบต่างๆข้างต้น จะเห็นว่าเป็นเรื่อง เกี่ยวข้องโดยตรงกับชื่อเสียงและพฤติกรรมส่วนตัว ซึง่ มี
ผลกระทบต่อ ศรัทธาของประชาชนที่มีต่อตัวข้าราชการและจะส่งผ
ลกระทบไปถึงหน่วยงานด้วย อัน
จะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการป ฏิบัติหน้าที่ราชการ ของตัวข้าราชการเอง ดังนั้น เมื่อข้าราชการ
ประพฤติตนเป็นชู้ มีชู้ หรือประพฤติตนในทานองชู้สาว จนเกิดเรื่องราวอื้อฉาวขึ้นมา เมื่อผู้บังคับบัญชาทราบ
ต้องพิจารณาดาเนินการทางวินัยกับผู้ นั้น ตามสมควรแก่กรณีเป็นเรื่องๆไป ซึ่งแยกออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
กรณีกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้พิจารณาดาเนินการทางวินัย ส่วนกรณีกล่าวหา
ว่ากระทาผิดวินัยร้ายแรง ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 102 แห่ง พ .ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จะเป็นผู้พิจารณาดาเนินการทางวินัย
บทที่ 2 การดาเนินการทางวินัย ตอนที่ 1 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2535 มาตรา 99
วรรคห้า กาหนดให้มี การสืบสวน ก่อนการดาเนินการทางวินัย เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานในเบื้องต้นก่อน
ดาเนินการทางวินัย หากมี มูล ผู้บังคับบัญชา จะต้องดาเนินการทางวินัยต่อไปตามมาตรา 102 โดยเข้าสู่
กระบวนการดาเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือร้ายแรงต่อไปตามกรณี
ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ ผู้มีอานาจตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2535 ซึง่ หมายถึง 1) นายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหัวหน้ารัฐบาล สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกกระทรวง ทบวง กรม ตามมาตรา 102 วรรคห้า 2) ผู้
มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ได้แก่ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ วแต่
กรณี 3) ผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 1 และ 2 ตามมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
การพิจารณาความผิดและการกาหนดโทษ จะใช้ หลัก นิติธรรมพิจารณาว่า การกระทานั้นมี กฎหมาย
บัญญัติว่าเป็นความผิดวินัยหรื อไม่ และหลักมโนธรรมพิจารณาทบทวนให้รอบคอบโดยคานึงถึงความเป็นจริง
ความถูกต้องเหมาะสมตามเหตุผลที่ควรจะเป็นใน การพิจารณา ความผิด ส่วนการกาหนดโทษทางวินัยจะใช้
หลัก นิติธรรมเพื่อกาหนดโทษตามที่กฎหมายกาหนด หลักมโนธรรมเพื่อพิจารณาทบทวนให้รอบคอบตาม
เหตุผล มิให้เป็นไปโดย พยาบาท อคติ หรือโทสจริตหรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด หลักความเป็นธรรมเป็น
การวางโทษให้ระดับเสมอหน้ากัน และนโยบายของทางราชการในการลงโทษ ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล
มติคณะรัฐมนตรี หรือมติ ก .พ. ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกฉบับจัดความผิดทางวินัย
ที่เกี่ยวข้องกับกรณี ... เป็นชู้ มีชู้ ชู้สาว ข่มขืนกระทาชาเราและอนาจาร ... ว่าประพฤติชั่วทั้งสิ้น (คาว่า
“ประพฤติชั่ว”มีความหมายกว้างมาก)
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ผู้มีอานาจสั่งลงโทษ ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายและมีกฎหมายให้อานาจในการลง โทษ หรือ
ถ้าไม่มีกฎหมายให้อานาจในการลงโทษก็ต้องได้รับมอบอานาจลงโทษจากผู้มีอานาจลงโทษ
บทที่ 3 กรณีความผิดวินัยเกี่ยวกับข้าราชการชายและข้าราชการหญิง แบ่งเป็น 5 กรณี ได้แก่
เป็นชู้-มีชู้ ชู้สาว การข่มขืนกระทาชาเรา การกระทาอนาจาร และการกระทาผิดวินัยอื่น
กรณีการเป็นชู้- มีชู้ เป็นการกระทาล่วงประเว ณีกันโดยสมัครใจ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีสามีหรือ
ภรรยาอยู่แล้ว ปัญหาที่เกิดคือการเป็นสามีภรรยาทางพฤตินัย มิได้จดทะเบียนสมรสจะถือว่า
มีชู้หรือเป็นชู้ไหม กรณีอย่างนี้ ก.พ. ได้ให้คาตอบไว้ในการประชุม ก .พ. ครั้งที่ 9/2521 วันที่
5 ตุลาคม 2521 โดยสรุปว่า “...แม้ว่าข้อเท็ จจริงจะปรากฏระหว่างที่เป็นชู้กันนั้น ฝ่ายหญิง
ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับสามีของตนก็ตาม แต่ทั้งสองได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผย
มานาน จนมีบุตรด้วยกัน 3 คน ...... ดังนั้นการที่ฝ่ายชายมาเป็นชู้กับฝ่ายหญิง โดยรู้ว่าฝ่าย
หญิงเป็นภรรยาของผู้อื่น อยู่ เช่นนี้เป็นกา รกระทาผิดวินัย ร้ายแรงฐานประพฤติชั่ว อย่าง
ร้ายแรง..... กรณีการเป็นชู้- มีชู้ ซึ่งทั้งสองฝ่าย ได้เสียกันโดยสมัครใจ มิใช่เหตุที่จะนามาเป็น
เหตุลดหย่อนโทษ เหตุ ที่จะนามาอ้างเพื่อ ลดหย่อนโทษ ได้นั้น ต้องดูว่าในขณะเป็ นชู้หรือมีชู้
นั้น รู้หรือไม่ว่าอีกฝ่ายมีสามีหรือภรรยาอยู่แล้ว ก.พ. ได้วางแนวทางการลงโทษกรณีเป็นชู้
หรือมีชู้ไว้ว่า ควรลงโทษถึงออกจากราชการ ซึ่งจะเป็นปลดออก หรือไล่ออก ก็แล้วแต่
พฤติกรรมของการกระทาเป็นเรื่องๆไป
กรณีชู้สาวเป็นเรื่อง รักๆ ใคร่ๆ เชิงกามารมณ์ ของผู้ที่ไม่มีพันธะผู กพันทางครอบครัว แต่ถูก
ดาเนินการทางวินัยเพราะความไม่ยินยอมพร้อมใจของคู่กรณีหรือบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวข้อง
กับกรณีนั้นๆ เช่น บิดา มารดา หรือคู่หมั้น ร้องเรียน กรณีอย่างนี้ ก .พ. ได้วางแนวทางไว้
ดังตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ชาย-หญิงได้เข้าไปกระทาการร่วมรักในห้องส้วมที่ ทางาน นานประมาณ
1 ชั่วโมง โทษที่ได้รับคือ ให้ออก (ปัจจุบันคือ โทษปลดออก ) ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง ตาม
มาตรา 81 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2518 (มาตรา 98 วรรค
สอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535) หรือกรณีพยาบาลสาวพาเพื่อนชาย
ไปพลอดรักในห้องอุบัติเหตุ นานหลายชั่วโมง จนกระทั่งมีคนไข้ปวดท้อง เจ้าหน้าที่อื่น จึงไป
ตามมาฉีดยาให้คนไข้ โทษที่ได้รับคือ ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา 81 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2518 (มาตรา 98
วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535)
การข่มขืนกระทาชาเรา เป็นกรณีในทางคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาที่บางเรื่อง
ก็ยอมความได้บางเรื่องก็ไม่อาจยอมความได้ ซึ่งแตกต่างจากทางวินัยที่แนวทางในการลงโทษ
มิได้แตกต่างกันเลย ถึงออกจากราชการเหมือนกัน ตัวอย่าง ผช.พยาบาล ได้ใช้ผ้าอุดปากและ
มัดมือคนไข้หญิงที่อยู่บนเตียงคนไข้จนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ แล้วกระทาชาเรา
จนสาเร็จความใคร่ โทษที่ได้รับคือไล่ออก ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 81
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วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2518 (มาตรา 98 วรรคสอง แห่ง
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535)
การกระทาอนาจาร เป็นอีกส่วนของคดีอาญาซึ่งรุนแรงน้อยกว่า การข่มขืนกระทาชาเรา แต่
ทางวินัยแล้วการพิจารณาความผิดและกาหนดโทษขึ้นกับความร้ายแรงเป็นเรื่องๆ
ไป
ตัวอย่างเช่น ข้าราชการชายผู้หนึ่ง ชักชวนเยาวชนสตรีซ้อนท้ายมอเตอร์ไซด์ ระหว่างทางได้
จอดรถแล้วปลุกปล้า แต่เยาวชนสตรีดิ้นรนต่อสู้และวิ่งหนีไปได้ โทษ ที่ได้รับคือไล่ออกฐาน
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 81 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2518 (มาตรา 98 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535)
บทที่ 4 การกระทาผิดวินัยกรณีอื่น กรณีแรก การไม่ยอมจดทะเบียนสมรสและหรืออุปการะเลี้ยงดู
...ข้าราชการชายแต่งงานกับหญิงสาวซึ่งเคยได้เสียกันแล้วไม่ยอมจดทะเบียนสมรส และไม่รับเด็กซึ่งเกิดจาก
หญิงนั้นเป็นบุตรตน จนเกิดเรื่องร้องเรียน โทษที่ได้รับคือ ลดขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา
81 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2518 (มาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2535) กรณี ที่สอง จดทะเบียนสมรสซ้อน ...ข้าราชการชาย มีภรรยาที่ชอบด้วย
กฎหมาย ได้ไปจดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่นอีก โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน เป็นเหตุ
ให้เจ้าหน้าที่หลงเชื่อจดทะเบียนใ ห้ จนถูกดาเนินคดีทางอาญาจาคุก 1 เดือน ปรับ 500 บาท โทษที่ได้รับคือ
ให้ ออก (ปัจจุบันคือโทษปลดออก ) ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 81 วรรคสอง แห่ง พ .ร.บ.
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2518 (มาตรา 98 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ.
2535) กรณี ที่สาม หลอกลวงภรรยา ...ข้าราชการชาย ปลอมแปลงลายมือชื่อภรรยาในเอกสารการหย่าที่
ยื่นต่อ ทางราชการหลายฉบับ เมื่อความปรากฏ และต้องถูกดาเนินคดีอาญาจึงขอร้องให้ภรรยาไปจดทะเบียน
หย่าเพื่อแก้ปัญหาคดีอาญาและจะจดทะเบียนสมรสใหม่ในวันเวลาเดียวกัน ภรรยายินยอมแต่ปรากฏว่า เมื่อ
จดทะเบียนหย่าเสร็จฝ่ายชายลุกหนีไปโดยไม่ยอมจดทะเบียนสมรสใหม่ ตามที่ตกลงกันไว้ โทษ ที่ได้รับคือ
ตัดเงินเดือน 10% เป็นเวลา 2 เดือน ฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา 81 วรรคหนึ่ ง แห่ง พ .ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 (มาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535)
บทสรุป ของ ..ชู้กับวินัย ... กรณี เป็นชู้ หรือมีชู้ กัน ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือ ภรรยาโดยนิตินัยหรื อพฤตินัย
ก็ตาม ถ้าในขณะเป็นชู้หรือมีชู้นั้น รู้ว่าชายหรือหญิงนั้นมีภรรยาหรือสามีอยู่แล้วก็เป็นการกระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ฐ านประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ต้องรับโทษถึงขั้นออกจากราชการ ตามความร้ายแรงแห่งกรณี
กรณีชู้สาว ถ้ามีเรื่องร้องเรียนหรืออื้อฉาวเป็นที่เสื่อมเสียก็ถือเป็นการกระทาผิดวินัย กรณีข่มขืนกระทาชาเรา
เป็นการกระทาผิดวินัยร้ายแรงฐ านประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ต้องรับโทษถึงขั้นอ อกจากราชการ ตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณีเช่นกัน ส่วนกรณีอนาจารจะได้รับโทษทางวินัยแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรง ตั้งแต่
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่พฤติการณ์เป็นเรื่องๆไป
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ข้อควรคานึงเกี่ยวกับวินัย ..วินัยไม่มีอายุความ ..การลงโทษต้องทาตามกระบวนการตามกฎหมาย ..ผู้
สั่งลงโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจลงโทษได้ ..และต้องเป็นข้าราชการขณะทาผิดหรือขณะถูกลงโทษ
เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น ตามมาตรา 106
อ่านมาถึงบรรทัดนี้ คงได้คาตอบสาหรับคาถามข้างต้นกันแล้วนะ.........
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