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กลุ่มที่ ๕ (สัปดาห์ที่ ๕)
สรุปรายงานการบรรยายประจาวัน
การฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับกลาง” (พ.ต.ก.) รุ่นที่ ๖
หัวข้อวิชา การดาเนินการทางวินัย
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร 1. นางสาวพนิดา โรจน์รัตนชัย
นิติกรชานาญการพิเศษ
2. นางสาวศรัณยา เทียนเสรี
นิติกรชำนำญกำร

สานักงาน ก.พ
สานักงาน ก.พ

การดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๗ และต้ องดาเนิ น การตาม กฎ ก.พ.ว่ าด้ ว ยการด าเนิน การทางวินั ย พ.ศ.๒๕๕๖ โดยสรุ ป
สาระสาคัญ ดังนี้
ที่มาของการดาเนินการทางวินัย
๑. ร้องเรียน /บัตรสนเท่ห์
๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจเห็นเอง
๓. จากสื่อมวลชน
๔. สตง.ชี้มูล ต้องมีผู้ถูกกล่าวหาและการกระทาที่ชัดเจน
๕.ป.ป.ช. / ป.ป.ท. ลงโทษตามฐานความผิดที่ ป.ป.ช. / ป.ป.ท. ไต่สวนเองและชี้มูล ส่วนราชการนั้นต้องสั่ง
ลงโทษตามมติทันที และส่งเรื่องให้ส่วนราชการดาเนินการวินัยเอง ตามมาตรา ๙๒ สานวนการสอบสวนของ ป.ป.ช.
ถือเป็นสานวนการสอบสวนทางวินัยทางราชการ ไม่ต้องสอบอีก
ข้อยกเว้น กรณีที่ข้าราชการพ้นสภาพการเป็นราชการแล้ว ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัติ ให้การดาเนินการทางวิ นัยแก่ผู้ที่ออกจากราชการไปแล้ว จะกระทาได้ต่อเมื่อ เข้าเงื่อนไข ๒
ประการคือ
๑ ข้าราชการผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนออกจากราชการ
๒ ผู้บัง คับ บัญ ชาผู้มี อานาจสั่ ง บรรจุ ต้อ งดาเนิ นการสอบสวนภายใน ๑๘๐ วั น นั บแต่ ผู้ นั้น พ้น จาก
ราชการ
หากไม่ครบทั้งสองเงื่อนไข จะลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการที่พ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการตามมติ
ป.ป.ช. ไม่ได้ เช่น กระทาผิดวันที่ ๕ มกราคม ต่อมาเดือนมีนาคม ข้าราชการลาออก เดือนธันวาคม ป.ป.ช. ชี้มูลว่า
กระทาผิดให้สั่งลงโทษ หน่วยงานจะสั่งลงโทษไม่ได้ เพราะไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา ๑๐๐
มูลกรณี การกล่าวหา จะต้องทาเป็นหนังสือ โดยประกอบด้วย
๑. ชื่อและลงลายมือผู้กล่าวหา
๒. ชื่อ/ตาแหน่ง /พฤติการณ์ของผู้ถูกล่าวหา
๓. ข้อเท็จจริง/พยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
ในกรณีกล่าวหาด้วยวาจาก็ให้จัดทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ
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กรณีเป็นที่สงสัย เช่น
๑. การกล่าวหาที่ไม่ลงลายมือชื่อ บัตรสนเท่ห์
- กรณีไม่มีหลักฐาน ระบุตัวบุคคล ไม่มีพฤติการณ์ที่ชัดเจน ให้พิจารณาเก็บเรื่องไว้
- กรณี มี พ ยานหลั ก ฐาน แวดล้ อ ม เพี ย งพอที่ จ ะท าการสื บ สวนต่ อ ไปได้ ก็ ใ ห้ ตั้ ง เรื่ อ งเพื่ อ ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจพบ/เห็นเอง
มูลกรณีปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
เมื่อมีการร้องเรียนหรือพบว่ามีการกระทาความผิดวินัย ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นต้องรายงานข้อร้องเรียนนั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น จนถึงระดับมีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง คือ เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมตามมาตรา
๙๐ การรายงานประกอบด้วย
๑. ชื่อผู้กล่าวหา
๒. ชื่อและตาแหน่งผู้ถูกกล่าวหา
๓. ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์
๔. พยานหลักฐานเบื้องต้น
เมื่อผู้มีอานาจสั่งบรรจุได้รับรายงานแล้ว ให้รีบดาเนินการสั่งให้มีการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้น หากไม่มีมูลสั่งยุติ
เรื่อง และถ้ามีมูลให้ดาเนินการสอบสวนต่อไป
การสืบสวนทางวินัย หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน เพื่อจะทราบรายละเอียดของเรื่องใด
ๆเพื่อพิจารณาว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวกล่าวหาว่า ผู้ใดกระทาผิดวินัยหรือไม่
วิธีการสืบสวน (ตามกฎ กพ.ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย ข้อ ๕)
- ผู้มีอานาจสืบสวนเอง (เลขาธิการ/ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งบรรจุต้องสืบสวนเอง)
- ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ของรัฐสืบสวน (เลขาธิการมอบหมายสั่งการให้สืบสวนแทน)
- แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
หมวด ๒ การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น
- ผู้มีอานาจสืบสวน/พิจารณาเบื้องต้น (มาตรา ๙๑)
- มีพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้ว / สืบสวนตาม (มาตรา ๙๑)
- กรณีไม่มีมูล ให้ยุติเรื่อง
- กรณีมีมูล ให้พิจารณาว่าเป็นวินัยรายแรง (ม.๙๓) หรือวินัยไม่ร้ายแรง (ม.๙๒)
หมวด ๓ การด าเนิ น การในกรณี มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งไ ม่ ร้ า ยแรง
เป็นอานาจของผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งบรรจุ = เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม
๑. กรณีไม่ตั้งกรรมการสอบสวน (มาตรา ๙๒ )
- ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เป็นหนังสือ
- ต้องให้โอกาสได้ชี้แจงและรับฟังคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาด้วย
- ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันทีพ
่ ิจารณาว่ามีมลู หากไม่เสร็จผู้บังคับบัญชาผู้มี
อานาจสั่งบรรจุ (เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม) ขยายได้ตามความจาเป็นโดยแสดงเหตุผลความ
จาเป็นด้วย
- การพิจารณาสั่งการ
(๑) เห็นว่าไม่ผิด ให้สั่งยุติเรื่อง โดยทาเป็นคาสั่ง
(๒) เห็นว่าผิดไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
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(๓)

เห็นว่ากระทาผิดเล็กน้อย และมีเหตุบรรเทาโทษ จะงดโทษโดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือ
ว่ากล่าวตักเตือน โดยให้ทาเป็นคาสั่ง
(๔) เห็นว่ากระทาผิดวินัยร้ายแรง ให้ดาเนินการตามหมวด ๔ ตั้งกรรมการสอบสวน
๒. กรณีแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (มาตรา ๙๒)
- สานั กงานศาลยุติ ธรรมจะมีคาสั่ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน โดยการแต่ง ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน และการคัดค้านกรรมการสอบสวนให้ดาเนินการตาม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสี่ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
- การสอบสวนต้ อ งด าเนิ น การสอบสวน รวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย และพยานหลั ก ฐานที่
เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ รับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา แล้วเก็บ
รวบรวมไว้ในสานวนการสอบสวน และทารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอผู้สั่งตั้งกรรมการสอบสวน
- กรรมการสอบสวนต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบ
คาสั่ง หากไม่เสร็จผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขยายได้ตามความจาเป็น โดยแสดงเหตุผลความจาเป็นด้วย
หรือจะสั่งตามข้อ ๑๑ ต่อไปก็ได้
- การพิจารณาสั่งการ (การสั่งการตามข้อ ๑๑) ของผู้มี อานาจสั่งบรรจุ (เลขาธิการสานักงานศาล
ยุติธรรม)
(๑) เห็นว่าไม่ผิด ให้สั่งยุติเรื่อง โดยทาเป็นคาสั่ง
(๒) เห็นว่าผิดไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
(๓) เห็นว่ากระทาผิดเล็กน้อย และมีเหตุบรรเทาโทษ จะงดโทษโดยให้ทาทัณฑ์บน เป็นหนังสือหรือ
ว่ากล่าวตักเตือน โดยให้ทาเป็นเป็นคาสั่ง
(๔) เห็นว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการตามหมวด ๔ (ตั้งกรรมการสอบสวน)
(๕) เมื่อเลขาธิการสานักงานศาลยุติ ธรรมได้รับรายงานการสอบสวนและสานวนแล้วจะพิจารณาสั่ง
การตามข้อ ๑๑ หรือจะสั่งดังนี้
- ถ้าจะให้รวบรวมข้อเท็จ จริงเพิ่มเติม ก็จะกาหนดประเด็น เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนทาการ
สอบสวนเพิ่มเติม
- ถ้าขั้นตอนใดดาเนินการไม่ถูกต้อง จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว
๓. การดาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หลักการสาคัญ
๑. ผู้ดาเนินการต้องมีอานาจตามที่กฎหมายกาหนด
๒. ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๓. ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
๔. ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และ
๕. หากการสอบสวนปรากฎว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ส่งให้ อ.ก.ศ วินัย
ผู้มีอานาจสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ (เลขาธิการสานักงาน
ศาลยุติธรรม)
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การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างร้ายแรง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ประกอบด้วย ข้อ ๑๙
๑) ชื่อ และตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
๒) เรื่องที่กล่าวหา (พฤติการณ์ที่เป็นการกระทาผิดวินัย)
๓) ชื่อคณะกรรมการสอบสวน
องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๑๘)
๑) ประธานกรรมการ
๒) กรรมการอย่างน้อย ๒ คน
๓) กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
๔) ผู้ช่วยเลขานุการ (กรณีจาเป็น)
ทั้งนี้ กรรมการและเลขานุการต้องเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ส่วนผู้ช่วยเลขานุการ จะตั้งจากลูกจ้างประจา
หรือพนักงานราชการศาลยุติธรรมก็ได้ และตาแหน่งประธาน ต้องมีระดับไม่ตากว่
่ าผู้กล่าวหา (ทุกระดับตาม หนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๑๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการสอบการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
๑. การประชุมนัดแรก
ให้ประชุมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับเรื่อง
- กาหนดประเด็น
- วางแนวทางสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐาน
๒. การรวบรวมพยานหลักฐาน หลักเกณฑ์ ดังนี้
- ห้ามบุคคลอื่นอยู่หรือร่วมทาการสอบสวน (ข้อ ๒๖)
- ให้สอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานคราว ๑ คน
- จ านวนกรรมการสอบสวนในการสอบปากค าต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ กึ่ ง หนึ่ ง
มากกว่า ๓ คน ให้กรรมการสอบสวน ๓ คน ทาการสอบปากดา
- การลงชื่อในบันทึกถ้อยคา และการไข้ไขข้อความ ต้องมีการลงลายมือชื่อ หากแก้ไขตกเติมให้ผู้ให้
ถ้อยคาและกรรมการอย่างน้อย ๑ คน ลงชื่อกากับ หากผู้ให้ถ้อยคาไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกเหตุไว้
- ห้ามบุคคลอื่นอยู่ในที่สอบปากคา เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวน และผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินา
ทนายหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมในการสอบปากคา
- ห้ามให้ทาคามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรืออื่นใดโดยไม่ชอบเพื่อจูงใจให้ถ้อยคา
- บันทึกการได้มาของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ
- พยานเอกสารให้ใช้ต้นฉบับ หรือสาเนาที่รับรองโดยผู้มีอานาจหน้าที่หรือกรรมการสอบสวน หากไม่มี
ต้นฉบับให้สืบจากสาเนาหรือพยานบุคคล
- พยานบุคคลที่ไม่มาหรือไม่ยอมชี้แจง คณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณาตัดพยานได้
- พยานที่อาจทาให้การสอบสวนล่ าข้าหรือไม่จาเป็นต่อ การสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนอาจ
พิจารณางดสอบสวนได้
- สอบสวนพยานที่อยู่ต่างท้องที่ ให้ประธานกรรมการร้องขอให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเพื่อส่งประเด็น
ทั้งนี้ การบันทึกถ้อยคาพยานต้องทาตาม แบบ ดว.๓ และบันทึกถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหาต้องทาตาม
แบบ ดว.๔
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๓. การแจ้งข้อกล่าวหาแลสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน เป็นกระบวนการที่เป็นสาระสาคัญที่คณะกรรมการ
สอบสวนจะต้องดาเนินการโดยเคร่งครัด โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. การประชุมเพื่อพิจารณาลงมติเรื่องพยานหลักฐาน
๒. บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
๓. วิธีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
๔. การให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือวิธีอื่นได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยอาจ
อ้างพยานหลักฐานเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการรวบรวมมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้
๔. การทารายงานการสอบสวน แบ ดว.๖
- ต้องประชุมคณะกรรมการสอบสวน
- องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า ๓ คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- ต้องมีมติว่า กระทาผิดวินัยหรือไม่ ฐานใด และควรได้รับโทษสถานใด
- ต้องทาตามแบบที่กาหนด คือ แบบ ดว.๖ ลงลายมือชื่อทุกคน และรายงานผู้สั่ง
๕. ระยะเวลาในการสอบสวน
- หลักการให้สอบสวนโดยเร็ว
- ไม่ได้กาหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนไว้เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนสามารถวางกรอบระยะเวลา
ได้ตามความเหมาะสม
- กาหนดระยะเวลาเร่งรัดให้การสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
สอบสวนได้ประชุมครั้งแรก
- ขยายระยะเวลาได้ครั้งละ ๖๐ วัน
- หากสอบสวนไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน ๑๘๐ วั น ให้ เ ลขาธิ ก ารส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม (ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน) รายงาน อ.ก.ศ. วินัย เพื่อเร่งรัดให้สอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

………………………………………….
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หัวข้อวิชา การเสริมสร้างระบบคุณธรรมและการดาเนิการทางวินัย
วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร 1. นายพิชิต ศรประชุม
นิติกรชานาญการพิเศษ
2. นายภูริวัฒน์ รุ่งสว่าง
นิติกรชานาญการ

สำนักก.ศ.
สำนักก.ศ.

ท่านวิทยากรได้อธิบายถึง
จริยธรรม ความหมายทางพระพุทธศาสนา จริยธรรม = การเดินไปตามธรรม
ความหมายตามพจนานุกรรม ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม
สาหรับประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมมีที่มาจากรัฐูธรรมนูญแห่งรราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม บัญญัติว่า การฝ่าฝืนหรือปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทา
ผิดวินัย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ประกอบด้วย ๗ ข้อ ดังนี้
๑.ซื่อสัตย์สุจริต
๒.บริสุทธิ์ยุติธรรม
๓.รักศักดิ์ศรี
๔.ดารงตนดี
๕.สามัคคี
๖.มีจิตใจให้บริการ
๗.พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาในเรื่องของการดาเนินการทางวินัย เดิมสานักงานศาลยุติธรรมใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีหนังสือสานักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๕๒
(ป) การดาเนิ นการทางวินัยให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติระเบีย บข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเรื่องใช้
ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
การผิ ด จริ ย ธรรม ในบางครั้ ง อาจผิ ด วิ นั ย ด้ ว ย เช่ น กรณี เ รื่ อ งซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ก็ เ ป็ น การผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่นกัน แนวทางของสานักงานศาลยุติธรรมจะมุ่งเน้น ไป
ในทางดาเนินการทางวินัย ถือเป็นวินัยร้ายแรง ส่วนมาตรฐานการลงโทษของสานักงานศาลยุติธรรมกรณีไม่ซื่อสัตย์
สุจริตคือไล่ออก
วินัย หมายถึงการควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน เพื่อเป็นการป้องกัน ส่งเสริม และ
ปราบปรามให้ข้าราชการประพฤติตนในระเบียบแบบแผน
ซึ่ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ มี ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ วิ นั ย ๖ ประการ
ดังต่อไปนี้
๑.วินัยต่อประเทศชาติ ๒.วินัยต่อประชาชน ๓.วินัยต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ๔.วินัยต่อผู้บังคับบัญชา
๕.วินัยต่อผู้ร่วมงาน ๖.วินัยต่อตนเอง
จุดมุ่งหมายของวินยั
๑ .ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของทางราชการ ๒.ความเจริ ญ ของประเทศ ๓ความมั่ น คงของชาติ
๔.ความมั่นคงของประชาชน
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ข้อดีของวินัย แบ่งเป็น ๑ ข้อดีต่อราชการ คือ เพิ่มพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
ท าให้ ป ระชาชนศรั ท ธา และ ๒ ข้ อ ดี ต่ อ ตั ว ข้ า ราชการ คื อ ท าให้ เ กิ ด ความภู มิ ใ จ ท าให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ
ทาให้เกิดความเจริญ
ส่วนสาเหตุที่ทาให้วนิ ัยเสื่อม เช่น อบายมุข โอกาสเปิดช่องล่อใจ (เป็นเจ้าหน้าที่การเงินอาศัยอานาจหน้าที่นา
เงินไปใช้ส่วนตัว หรือเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในการจัดทาโครงการนาเงิ นของโครงการไปใช้ส่วนตัว ) หรือการปล่อยปละ
ละเลยของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
เหตุแห่งการพบมูลความผิดวินัย
๑.ผู้บังคับบัญชาพบการกระทาความผิดเอง
- ตรวจสอบพบเอง
- ได้รับรายงานตามสายบังคับบัญชา
๒. มีผู้ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา
- ร้องเรียนด้วยวาจา ในกรณีร้องเรียนด้วยวาจาให้จัดทาบันทึกและลงชื่อเป็นหลักฐานไว้
- ร้องเรียนเป็นหนังสือ
ตามแนวทางของสานั กงานศาลยุติธ รรม หากมีการร้องเรียนเป็นหนังสือหรือบัต รสนเท่ห์ จะส่งสืบสวน
ข้อเท็จจริงทุกเรื่อง ไม่ว่าจะปรากฎตัวผู้กล่าวหาหรือไม่ก็ตาม (แตกต่างกับของ ก.พ.)
การสืบสวน เมื่อทราบเรื่องร้องเรียนหน่วยงานต้นเรื่องต้องรายงานมายังสานักงานศาล โดยปกติเลขาธิการ
สานักงานศาลยุติธรรมจะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นเรื่องดาเนินการสืบสวน โดยจะดาเนินการเอง
หรือจะมอบหมายหรือจะแต่งตั้งกรรมการในการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเข้าสานวนก็ได้ เมื่อรวบรวม
พยานหลักฐานแล้ว เสร็จให้ส่งสานวนการสืบสวนมายังสานักงานศาลเพื่อชี้มูล ถ้าหากสานักงานศาลเห็น ว่าไม่มี
หลักฐาน หรือหลักฐานรับฟังไม่ได้ก้สั่งให้ยุติเรื่อง หากเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็สามารถสั่งให้สืบสวนเพิ่มเติม
ได้ หากพยานหลักฐานรับฟังได้หรือมีมูลให้ดาเนินการทางวินัยต่อไป
กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัย ได้แก่
๑.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เทียบได้กับกฎหมายแพ่งหรืออาญา
๒. ก ฎ ก . พ. ว่ า ด้ ว ย ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ทา ง วิ นั ย พ .ศ . ๒ ๕ ๕๖ เ ที ย บ ไ ด้ กั บ วิ ธี พิ จ า ร ณา ค ว า ม
ซึ่งกาหนดวิธีปฏิบัติว่าจะดาเนินการอย่างไร
๓.กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.๒๕๕๓
๔. ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการรายงานการดาเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖
๕.หนั ง สื อ ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๕๒ (ป) ลงวั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ซึ่งในหนังสือดังกล่าวจะให้การดาเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
๖.หนั ง สื อ ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ที่ ศย ๐๐๔/ว ๓๗ (ป) ลงวั น ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่องที่มีการร้องเรียนก่อนหรือหลังวันดังกล่าวต้องดาเนินการอย่างไร หนังสือฉบับนี้ก็จะบอกว่าคดีเก่าและคดีใหม่เรา
จะดาเนินการอย่างไร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๒ จะเป็นการบัญญัติเกี่ยวกับการ
กระทาหรือการปฏบัติตนของข้าราชการ หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัย
๑.ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
๒ . ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร า ช ก า ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ฎ ห ม า ย ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ห้องเก็บ
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สานวนได้รับการรายงานผลการส่งหมายนายประกันเห็นว่าส่งได้จึงรวมสานวน โดยไม่ตรวจสอบสานวนว่าสานวนมี
การปรับนายประกันจึงไม่ได้ส่งสานวนไปดาเนินการปรับนายประกัน หรือกรณีการยื่นใบลาออกต้องยื่นด้วยตนเอง
และรอให้มีคาสั่งอนุญาติก่อนจึงจะออกจากราชการได้ แต่กรณีเคสตัวอย่างเป็นการยื่นทางไปรษณีย์
๓.ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ และ
รักษาประโยชน์ของทางราชการ เช่นผู้บังคับบัญชาสั่งให้ปฏิบัติงานแต่ไม่ปฏิบัติตาม ไม่ส่งสานวนไปศาลสูง
๔.ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการ โดยไม่ขืนขัดหรือหลีกเลี่ยง หากไม่เห็นด้วยต้องโต้แย้งเป็นหนังสือ หากผู้บังคับบัญชายังคงยืนยันให้ปฏิบัติก็
ต้องปฏิบัติตาม
๕.ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ เช่น กรณีหัวหน้าส่วนช่วย
อานวยการต้องเกษียณสั่งหนังสือแต่ไม่ปฏิบัติจนมีหนังสือค้างจานวนมาก กรณีนี้ถือว่าเป็นการทอดทิ้งไม่อุทิศเวลา
ราชการให้แก่ราชการ ซึ่งแนวทางการลงโทษของสานักงานศาลยุติธรรมจะพิจารณาว่าการทอดทิ้งงานมีผลเสียหายต่อ
ราชการอย่างไร เพื่อประกอบดุลพินิจในการลงโทษ หรือกรณีอยู่เวร มีการลงชื่อแล้วไม่อยู่ ถือว่าทอดทิ้งราชการ
๖.ต้องรักษาความลับของทางราชการ
๗.ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ
ด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
๘.ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับ
หน้าที่ของตน กรณีนี้ต้องเป็นประชาชนที่มาติดต่อราชการเท่านั้น
๙.ต้องวางตนเป็น กลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน กั บ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของทางราชการว่ า ด้ ว ยมารยาททา งการเมื อ งของข้ า ราชการด้ ว ย
ตัวอย่างเช่น โพสต์ต่อว่าศาลในการดาเนินคดี เป็นต้น
๑๐.ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย
๑๑.กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. เช่น กฎว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศ
มาตรา ๘๓ เป็นข้อห้ามที่ข้าราชการต้องไม่กระทาการหากกระทาการดังต่อไปนี้จะถือว่าผิดวินัย
๑.ไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เช่น การรายงานผลหมายเป็นเท็จ
๒.ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สั่ง
๓.ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ของตน แสวงหาประโยชน์
๔.ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
๕.ต้องไม่กระทาการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทาการหากผลประโยชน์อันทาให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ
๖.ต้ อ งไม่ เ ป็ น กรรมการหรื อผู้ จั ด การ หรื อด ารงต าแหน่ งอื่ น ซึ่ ง คล้ า ยคลึ ง กั น ในห้ า งหุ้ น ส่ ว น
หรือบริษัท
๗.ไม่กระทาการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ
๘.ต้องไม่กระทาการหรือล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
๙.ต้องไม่ดูถูก เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
๑๐.ไม่กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
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มาตรา ๘๕ จะระบุว่ากรณีใดเป็นการกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๑.ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการโดยทุจริต
๒.ละทิ้งหรือทอดทิ้ง หน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นการเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๓.ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร (นับรวมวันหยุดหรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วย)
๔.กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กรณีที่จะถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ๑.
เป็นกรณีที่สังคมรู้สึกรังเกียจ ๒.การกระทากระทบต่อตาแหน่งหน้าที่ เกียรติยศ ศักดิ์ศรีของข้าราชการ ๓.มีเจตนาใน
การกระทา
๕.ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาร้ายประชาชนผู้มาติดต่ออย่างร้ายแรง
๖.กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก หรือสถานหนักกว่านั้น โดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นการ
กระทาความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือลหุโทษ
๗.ละเว้นการกระทา หรือกระทาการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา
๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
๘.ละเว้นการกระทาใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง และมาตรา ๘๑ (๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อ
ห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐)
การสั่งลงโทษทางวินัย
โทษวินัยไม่ร้ายแรง
สั่งยุติเรื่อง ให้ลดโทษ และงดโทษ
สั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง สั่งภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน (ครั้งละไม่เกินร้อยละ ๒ หรือร้อยละ๔ เป็นเวลาไม่
เกิน ๑ ถึง ๓ เดือน) ลดเงินเดือน (ครั้งละไม่เกินร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือน) กรณีไม่สามารถกาหนดให้
มากกว่าหรือต่ากว่าได้เนื่องจากเป็นไปตามกฎก.พ.
โทษวินัยร้ายแรง
สั่งให้ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
การอุทธรณ์ ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ภายใน ๓๐ วันนับแต่ทราบคาสั่ง
การร้องทุกข์ ต้องร้องภายใน ๓๐ วันนับแต่ทราบเหตุ
………………………………………….
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หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติการดาเนินการทางวินัย
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร 1. นายพิชิต ศรประชุม
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำยภูริวัฒน์ รุ่งสว่ำง
นิติกรชำนำญกำร
๓. นำยสิทธิเดช ประภำษำนนท์
นิติกรปฏิบตั ิกำร

สำนักก.ศ.
สำนักก.ศ.
สำนักก.ศ.

หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการดาเนินการสอบสวนวินยั ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ขั้นตอนการดาเนินการเมื่อได้รับคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๑ กาหนดวันประชุมครั้งแรก (หากเป็นกรณีวินัยร้ายแรงให้นัดประชุมภายใน ๗ วัน)
๑.๑ เมื่อประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กาหนดวันประชุมครั้งแรก
(หากเป็นวินัยร้ายแรงต้องประชุมภายใน ๗ วัน ข้อ ๒๗) หากเป็นวินัยไม่ร้ายแรงไม่มีกาหนดระยะเวลาแต่ควรทา
ภายใน ๗ วัน
๑.๒ กาหนดประเด็นที่จะต้องพิจารณา พยานหลักฐาน และพยานบุคคลที่ใช้ในสอบสวน (มี
ประเด็นเกี่ยวข้องในเรื่องอย่างไร ใครเป็นพยานบุคคล และมีพยานหลักฐานอะไรบ้าง)
๑.๓ กาหนดกรอบในการรวบรวมพยานหลักฐาน เช่น เวลาในการสอบพยานแต่ละคนต้องใช้เวลา
กี่วัน การแสวงหาพยานเอกสารต้องใช้เวลากี่วัน ทั้งนี้ เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปตามกาหนดเวลา
๑. การรวบรวมพยานหลักฐาน (แบบ ดว.๓)
๒.๑ ห้ามบุคคลอื่นอยู่หรือร่วมทาการสอบสวน (ข้อ ๒๖)
๒.๒ ให้สอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานคราวละ ๑ คน (ข้อ ๓๐)
๒.๓ จานวนกรรมการสอบสวนในการสอบปากคาต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่กึ่งหนึ่ง
มากกว่า ๓ คน ให้กรรมการสอบสวน ๓ คน ทาการสอบปากคาได้ (ข้อ ๓๐)
๒.๔ การลงชื่อในบันทึกถ้อยคา และการแก้ไขข้อความ (ข้อ ๓๑) ให้เซ็นชื่อกากับ
๒.๕ ห้ามบุคคลอื่นอยู่ในที่สอบปากคา เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวน และผู้ถูกกล่าวหามี
สิทธินาทนายหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมการสอบปากคา (ข้อ ๓๒) หลักการใหม่
๒.๖ ห้ามให้คามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรืออื่นใดโดยไม่ชอบ เพื่อจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหา
ให้ถ้อยคา (ข้อ ๓๓)
๒.๗ บันทึกการได้มาของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (ข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง)
๒.๘ พยานเอกสารให้ ใช้ต้นฉบับ หรือสาเนาที่รับรองโดยผู้มีอานาจหรือหน้าที่หรือกรรมการ
สอบสวน หากไม่มีต้นฉบับให้สืบจากสานวนหรือพยานบุคคล (ข้อ ๓๔)
๒.๙ พยานบุ ค คลที่ ไ ม่ ม าหรื อ ไ ม่ ย อมชี้ แ จง คณะกรรมก ารสอบสวนอาจพิ จ ารณา
ตัดพยานได้ (ข้อ ๓๕)
๒.๑๐ พยานที่ อาจท าให้ การสอบสวนล่ าช้ า หรื อไม่ จาเป็ น ต่อ การสอบสวนคณะกรรมการอาจ
พิจารณางดสอบสวนได้ (ข้อ ๓๖)
๒.๑๑ การสอบสวนพยานที่อยู่ต่างที่ ให้ประธานกรรมการร้องขอให้ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
พิจารณาเพื่อส่งประเด็น (ข้อ ๓๗)
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๓. การประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ
๓.๑ องค์ประชุมต้องมีไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
๓.๒ ให้คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อเท็จจริง จากของพยานบุคคลและพยานหลักฐานที่ได้จากการ
แสวงหา และพิจารณากับข้อกฎหมายที่เป็นบทวินัยข้าราชการว่าการกระทาของผู้ถู กกล่าวหามีมูลอันเป็นความผิด
วินัยหรือไม่
๓.๓ หากเห็ น ว่า การกระท าของผู้ถูกกล่าวหามีมู ลความผิด วินัยก็ให้แจ้ งข้อกล่าวหาและสรุ ป
พยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (ข้อ ๓๘)
๓.๔ หากเห็นว่าการกระทาของผู้ถูกกล่าวหาไม่มีมูลความผิดวินัยก็ให้คณะกรรมการทารายงาน
การสอบสวนตามข้อ ๕๔ เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน
๓.๕ กรณีรวบรวมพยานหลักฐานแล้วพบว่ามีผู้อื่นกระทาผิดหรือผู้ถูกกล่าวหากระทาผิด ในเรื่อง
อื่นให้รายงานผู้สั่งตั้ง(เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรม) เพื่อพิจารณา (ข้อ ๔๙,๕๐,๔๑)
๔. การจัดทาแบบบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐาน (แบบ ดว.๕)
๔.๑ ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิด
ในกรณีใด (ไม่ต้องใส่มาตรา)
๔.๒ การสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา จะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้
๔.๓ แจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาทีจ่ ะให้ถอ้ ยคาหรือยื่นคาชี้แจงแก้ขอ้ กล่าวหาเป็นหนังสือ รวมทั้งสิทธิที่
จะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐาน เพื่อขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้
๔.๔ แบบ ดว. ๕ จะทาขึ้น ๒ ฉบับ โดยเก็บไว้ที่สานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาไว้
๑ ฉบับ
๔.๕ กรณีติดต่อผู้ถูกกล่าวหาได้ ให้แจ้งผู้ถูกกล่าวหาโดยตรง โดยมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามา
พบตามวัน เวลา สถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกาหนด เพื่อแจ้งข้อกล่าวหา (ข้อ ๔๑)
๔.๖ กรณี ไ ม่ ส ามารถติ ด ต่ อ ผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ แจ้ ง ให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาทราบทางไปรษณี ย์
ตอบรับ ตามที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้น ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ดาเนินการดังกล่าว ให้ถือ
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว (ข้อ ๔๓)
๔ . ๗ ก ร ณี ติ ด ต่ อ ผู้ ถู ก ก ล่ า ว ห า ไ ด้ แ ต่ ผู้ ถู ก ก ล่ า ว ห า ไ ม่ ย อ ม ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ รั บ ท ร า บ
ข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกไว้ โดยมีบุคคลลงชื่อไว้เป็นพยานในการแจ้งข้อกล่าวหา
๕. การให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหา (การให้โอกาสชี้แจ้งถือเป็นเรื่องสาคัญ)
๕.๑ ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถชี้แจงได้ภายในกาหนดที่คณะกรรมการฯ ให้เวลา
อาจขอให้คณะกรรมการฯ ขยายระยะเวลาได้ (ข้อ ๔๔) ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาต้องร้องขอก่อนครบกาหนดระยะเวลา
๕.๒ หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงภายในกาหนดเวลาให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์ที่จะชี้แจงข้อ
กล่าวหา ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรอาจให้โอกาสชี้แจงเมื่อเกินกาหนดระยะเวลาแล้วได้ (ข้อ
๔๗)
๕.๓ ผู้ถูกกล่าวหาอาจจะชี้แจงด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือวิธีการอื่นใดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้
ถูกกล่าวหา (หากผู้ถูกกล่าวหาทาเป็นหนังสือ ควรบันทึกไว้ในแบบ ดว.๔ ด้วยว่า “ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคาตามบันทึก
ฉบับวันที่...” และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อในแบบ ดว. ๔ ด้วย
๖. การประชุมพิจารณาผลการสอบสวน
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๗. การจัดทารายงานรายงานการสอบสวน (แบบ ดว.๖)
๗.๑ องค์ประชุมต้องมีไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
๗.๒ คณะกรรมการต้องประชุมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ครบทุกข้อกล่าวหาและ
ทุกประเด็น และมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดตามข้อกล่า วหาหรือไม่และเป็นความผิดวินัยสถานใด เห็นควรลงโทษ
สถานใด
๗.๓ โดยรายงานการสอบสวนต้องมีสาระสาคัญ คือ สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน วินิจฉัย
เปรียบเทียบพยานหลักฐาน และความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
๗.๔ กรณีที่กรรมการคนใดมีความเห็นแย้งก็ให้ระบุ ความเห็นไว้ในรายงานการสอบสวน และทา
ความเห็นโดยละเอียดเป็นบันทึกแนบท้ายรายงานการสอบสวน
ขั้นตอนสาคัญของการดาเนินการ ดังนี้
๑.การประชุมครั้งแรก(กาหนดแนวทางการสอบสวน)
๒.การพิจารณาประชุมพิจารณาข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน เมื่อที่ประชุมได้มีมติแล้ว ให้จัดทาแบบ
บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐาน (แบบ ดว.๕)
๓.การให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหา
๔.การประชุมพิจารณาผลการสอบสวน และการลงมติของคณะกรรมการ
………………………………………….
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หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร 1. นางสาวศันสนีย์ แซ่ภู่
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภายใน
2. นางกนกรัตน์ พุทธรักษา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ สานักตรวจสอบภายใน
๑.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทาง ไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ที่ปฏิบัติและเกิด ค่าใช้จ่าย
ระหว่างการเดินทางเพื่อมิให้ผู้เดินทางเดือดร้อน (ค่าใช้จ่ายทีทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จาเป็น ซึ่งเกิดขึ้นใน
การเดินทางเท่านั้นมิใช่ค่าตอบแทนในการทางาน)
ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมีดังนี้
๑.ข้าราชการ
๒.ลูกจ้างประจา
๓.พนักงานราชการ
๔.ลูกจ้างชั่วคราว
๕.บุคคลภายนอก
๖.บุคคลซึ่งเคยรับราชการมาก่อน (เบิกให้ตามระดับตามตาแหน่งสุดท้ายก่อนออก)
สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ จากผู้บังคับบัญชาก่อนเดินทาง
- ในกรณีออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถกลับสานักงานเมื่อเสร็จจากปฏิบัติงานเพราะเหตุส่วนตัวและ
ได้รับการอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเฉพาะการปฏิบัติ
ราชการตามคาสั่งของราชการเท่านั้น
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรมี ๓ แบบ คือ
๑.ไปราชการชั่วคราว คือ
- การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสานักงาน
- การไปสอบคัดเลือกหรือรับคัดเลือก
- การไปช่วยราชการไปรักษาการในตาแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน
- การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้รับราชการประจาในต่างประเทศ
- การเดินทางข้ามแดนชั่วคราวเพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางมีสิทธิเบิกได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก ,ค่าพาหนะ,ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องจากใน
การเดินทางไปราชการ
การคานวณเบี้ยเลี้ยง
กรณีพักแรม นับ ๒๔ ชม. เป็น ๑ วัน เศษที่เกิน ๑๒ ชม. นับเป็น ๑ วัน ส่วนกรณีไม่พักแรมเกิน ๑๒ ชม.
ให้นับเป็น ๑ วัน เกิน ๖ ชม. นับเป็น ครึ่งวันกรณีเจ็บป่วยระหว่างเดินทาง พักรักษาพยาบาลเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน
๑๐ วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรองและถ้าไม่มีแพทย์ในที่เจ็บป่วย ผู้เดินทางต้องชี้แจง
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อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย(ในประเทศ)
-ข้าราชการประเภทระดับผู้อานวยการระดับต้นลงมา อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท
-ข้าราชการประเภทระดับผู้อานวยการระดับสูงขึ้นไป อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๗๐ บาท
ค่าเช่าที่พักมี ๒ ลักษณะคือ ๑.แบบเหมาจ่าย ๒.แบบจ่ายจริง
หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พัก
-กรณีเดินทางไปราชการคนเดียว ให้เลือกเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริง อย่างใดอย่างหนึ่งตลอดการเดินทาง
ไปราชการ
-กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้เลือกเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริง เหมือนกันทั้งคณะตลอดการ
เดินทาง (กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะแล้วเลือกเบิกแบบจ่ายจริงต้องมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ให้เบิกได้
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว (ตามระเบียบที่ท่านวิทยากรได้ให้เอกสารไว้)
การเบิกค่าเช่าที่พักแบบจ่ายจริง (กรณีพักโรงแรม) ต้องมีหลักฐานประกอบการขอเบิกคือ ใบเสร็จรับ
/ใบแจ้งรายการของโรงแรม (กรณีพักแรมอื่น) ต้องมีใบเสร็จรับเงินที่มีที่อยู่ผู้รับเงิน/ลายมือชื่อผู้รับเงิน/จานวนเงินที่
ได้รับ/วันที่เข้าที่พักและวันที่ออก/
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานพาหนะมี ๓ ลักษณะ คือ
(๑) พาหนะรับจ้าง (๒) พาหนะประจาทาง (๓) พาหนะส่วนตัว (ทุกระดับจ่ายจริงประหยัด)ตามระเบียบที่ท่าน
วิ ท ยากรได้ ใ ห้ ไ ว้ ) กรณี ค่ า โดยสารเครื่ อ งบิ น ในประเทศระดั บ ผู้ อ านวยการลงมาสามารถเบิ ก ค่ า โดยสารได้ ใ น
ชั้นประหยัด ส่วนผู้บริหารขึ้นไปให้เบิกค่าโดยสารในชั้นธุรกิจ
๒.ไปราชการประจา คือการไปปฏิบัติงานมีกาหนด ๑ ปีขึ้นไปสิทธิในการเบิกคือ ตนเองและบุคคลในครอบครัว เช่น
คู่สมรส /บุตร /บิดามารดา (ของตนและคู่สมรส) / ผู้ติดตาม (ระดับปฏิบัติการลงมา ๑ คน /ตาแหน่งอื่นๆไม่เกิน ๒ คน)
๓.กลับภูมิลาเนา คือท้องที่เริ่มรับราชการหรือกลับเข้าราชการใหม่
สิทธิในการเบิกคือ ออกจากราชการ/ เลิกจ้าง /ถูกสั่งพักราชการโดยไม่รอผลสอบสวน/เดินทางและขนย้ายภายใน
๑๘๐ วันนับแต่ออก เลิกจ้าง ตาย
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ผู้มีสิทธิเบิก ได้แก่ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด/ข้าราชการบานาญ/บานาญพิเศษเหตุทุพพล
ภาพ ยกเว้น ข้าราชการการเมือง และข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจที่อบรมในสถานที่อบรมในสถานศึกษาของกรม
ตารวจก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
๑.เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
๒.เบิกได้ไม่เกินลาดับที่ ๑ – ที่ ๓
๓.อายุครบ ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี
กรณีมีบุตรมากกว่า ๓ คน แล้วปรากฏว่าบุตรคนใดคนหนึ่งตาย/พิการ/ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ/
วิกลจริต/จิตฟั่นเฟือน บุตรในลาดับต่อไปสามารถแทนได้
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สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จะต้องเป็นผู้มีสิทธิและเป็นบุคคลในครอบครัวตามระเบียบที่กาหนดไว้
กรณีที่ยาในบัญชีแห่งชาติสามารถเบิกได้ทุกกรณี แต่ถ้าหากเป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติต้องมีแพทย์
ผู้รักษารับรองพร้อมระบุเหตุผลประกอบในการใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
โดยช่วงท้ายท่านวิทยากรให้ทาแบบฝึกหัด ๓ หัวข้อ
๑.การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
๒.การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
๓.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

………………………………………….
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หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร 1. นายประยูร สีสด
ผู้อานวยการสำนักบริหำรทรัพย์สิน
๒. นำงสำวกนกรักษ์ น้อยสัมฤทธิ์
นิติกรชำนำญกำร
สำนักบริหำรทรัพย์สิน
๓. นำยชัยนรินทร์ ธนำเลิศสมบูรณ์
นิติกรชำนำญกำร
สำนักบริหำรทรัพย์สิน
งานบริหารงานพัสดุ โดยมีระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑.ระเบียบ ก.บ.ศ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ท่านวิทยากรได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีศึกษางานพัสดุ ดังนี้
ข้อ ๑. (ตามโจทก์ที่ให้ มา) ท่านวิทยากรให้ พิจารณาผลการประกวดราคาของบริษัททั้ง ๓ บริษัท จะพิจารณา
ดาเนินการอย่างไร
คาตอบ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕๐ (๒) ที่กาหนดว่าให้คณะกรรมการ
คัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้างหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม ข้อ ๕๐ (๑) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการแล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกแล้วซึ่งเสนอราคาต่าสุดหลักในการพิจารณา
บริษัท A ได้เสนอราคาต่าสุด แต่ราคาที่เสนอต่ากว่าราคากลางมากกว่าร้อยละ ๑๕ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น
ว่าต้องให้บริษัท A ชี้แจงพยานหลักฐาน ที่ทาให้บริษัท A สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จภายในกาหนด ซึ่งถ้าหาก
คณะกรรมการเห็นว่าบริษัท A สามารถดาเนินการได้ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการกาหนดราคากลางทราบ เพื่อจะได้
ชี้แจงกับสตง.ต่อไป
บริษัท B ได้เสนอราคาซึ่งอยู่ในวงเงินงบประมาณก่อสร้าง แต่สูงกว่าราคากลางที่กาหนดไว้ และเป็นการเสนอผลงาน
คนละประเภทกับการประกวดราคาที่กาหนดไว้ จึงเป็นการเสนอผลงานที่ผิด เงื่อนไขจากสาระสาคัญ จึงไม่รับ
พิจารณาบริษัท B ได้
บริษัท C ได้เสนอราคาต่ากว่าราคากลาง และใบเสนอราคาได้ระบุว่า ยินดีปรับลดราคาให้คงเหลือ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐
บาท แต่ตัวอักษรไม่ตรงกับตัวเลขของราคาที่ปรับลด ในกรณีเช่นนี้ กพ.ได้วินิจฉัยให้แนวทางว่าต้องเข้าเงื่อนไข ๓
หลัก คือ
๑.ยินดีลดราคาหรือข้อความทานองเดียวกัน และ
๒.ตัวเลขและตัวอักษรต้องตรงกัน หรือมีการเขียนว่าลดราคากี่เปอร์เซ็น และ
๓.ประทับตราพร้อมลงลายมือชื่อกากับของผู้มีอานาจหากมีการแก้ไขในใบเสนอราคา
ดังนั้น บริษัท C จึงไม่เข้าเงื่อนไขในการประกวดราคาในครั้งนี้เนื่องจากตัวอักษรไม่ตรงกับตัวเลขของราคาที่
ปรับลด ไม่ครบหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้
สรุปผล ในการพิจารณาการประกวดราคาในครั้งนี้มีผู้เสนอราคาที่ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียวคือ บริษัท A ซึ่งตาม
ระเบียบสานักนายกฯ ข้อ ๕๑ ระบุว่าหากในกรณีผู้เสนอรายเดียวโดยปกติให้ยกเลิก แต่ถ้าคณะกรรมการเห็นว่า
สมควรดาเนินการต่อไปก็สามารถดาเนินต่อไปได้โดยอนุโลม

17
ดังนั้นจึงสามารถตอบได้ ๒ แนวทาง คือ
๑.เสนอยกเลิก
๒.ดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก
- ถ้าหากเห็นว่าควรเสนอยกเลิก ต้องให้เหตุผลตามมาตรา ๓๗ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งเหตุผลต้องประกอบด้วย (๑) ข้อเท็จจริง (๒) ข้อกฎหมาย (๓) ข้อพิจารณาและสนับสนุนในการใช้
ดุลพินิจ
- ถ้าหากเห็นว่าควรดาเนินการต่อไป โดยให้บริษัท A ได้รับการก่อสร้างอาคารชุด จะต้องให้เหตุผลว่า
เนื่องจากบริษัท A ได้เสนอราคาในวงเงินงบประมาณและราคากลางที่กาหนดเป็นราคาที่เหมาะสม โดยเป็นการ
ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฯ หากไม่ดาเนินการก่อสร้างจะมีผลกระทบต่อข้าราชการอาจทาให้ได้รับความ
เดือนร้อน ไม่มีที่พักอาศัย
ข้อ ๒ (ตามโจทก์)
ข้อ ๒.๑ ประกาศของคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาที่ ไม่ ป ระกาศรายชื่ อ บริ ษัท เอบีซี จากั ด
เป็นผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกกาจัดจ้างปรับปรุงห้องเก็บสานวนคดี ถือเป็นคาสั่งทางปกครองหรือไม่
เพราะเหตุใด
คาตอบ เป็ น ค าสั่ ง ทางปกครอง ตามมาตรา ๕ พระราชบั ญ ญั ติวิ ธี ป ฏิ บัติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยคาสั่ งทางปกครอง หมายถึง “การใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพัน ธ์ขึ้น
ระหว่างบุคคล ในอันที่จะก่อ เปลี่ย นแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของ
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวร หรือ ชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง
และการรั บจดทะเบี ยนแต่ ไ ม่ห มายความรวมถึ งการออกกฎ” ประกอบกั บเป็น ไปตามกฎกระทรวงฉบั บที่ ๑๒
พ.ศ.๒๕๓๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑(๑) ให้คานิยาม ดังนี้
คาสั่งทางปกครองในการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้เป็นคาสั่งทางปกครอง
(๑) การสั่งรับหรือไม่รับคาเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ฯ
ข้อ ๒.๒ ในการพิจารณาคาอุทธรณ์ของบริษัทฯ จะต้องดาเนินการพิจารณาอุทธรณ์ตามระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๔ ประกอบระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ
๑๕ เบญจ หรือ พิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ.วิธีปกครองฯ พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๔
คาตอบ การที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่ประกาศรายชื่อบริษัทฯ เป็นผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
คัดเลือกฯ เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ครบตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคาจ้าง ไม่ใช่ เป็นผู้เสนอราคา หรือเสนองานที่
ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จึงไม่
สามารถอุทธรณ์คาสั่งต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วันได้ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
ได้
ดังนั้นบริษัทฯต้องอุทธรณ์คาสั่งต่อเจ้าหน้าที่ศาลปกครองภายใน ๑๕ วัน ตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๔
………………………………………….
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หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร 1. นางธัญรัศม์ สาธุภาค นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
2. นางสุมาลย์ บูรณาหาร
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
3. นางนวลละออ นิยากร
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ

สานักการคลัง
สานักการคลัง
สานักการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่ม
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๕๐ โดยให้นิยามความหมายของเงินแต่ละประเภท ดังนี้
๑ เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกาหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประเภทงบ
บุคคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน และรวมถึงค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตามประเภท
ตาแหน่ง และระดับตาแหน่ง
บัญชีเงินเดือนแบ่งออกเป็น ๔ บัญชี ตามประเภทตาแหน่งดังนี้
๑.ประเภทบริหาร
๒.ประเภทอานวยการ
๓.ประเภทวิชาการ
๔.ประเภททั่วไป
๒ เงินประจาตาแหน่ง หมายถึง ค่าตอบแทนกาหนดขึ้นสาหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่หลัก
เช่น ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร รวมทั้งตาแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านอาชีพ
๓ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน หมายถึง ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนค่าตอบแทนที่กาหนดขึ้นด้วย
เหตุผลในลักษณะคล้ายคลึงกับเงินประจาตาแหน่ง
๔ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว หมายถึง ค่าตอบแทนที่กาหนดขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้ ข้าราชการได้รับรายได้เพียงพอ
แก่การดารงชีพและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้น
๕ เงินค่าตอบแทนพิเศษ หมายถึง ค่าตอบแทนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฏิบัติงานได้
อย่า งมี ประสิ ทธิภ าพและเป็น การสร้ างแรงจูง ใจและรั กษาคนให้ ปฏิ บัติง านให้ กับ องค์ กร และทุ่ มเทเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่
๖ เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ หมายถึง ค่าตอบแทนที่กาหนดขึ้นตามลักษณะของงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และขวัญกาลังในการปฏิบัติราชการ เช่น ตาแหน่ง นิติกรเป็นต้น
สิทธิในการได้รับเงินบาเหน็จบานาญ
- รับราชการตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป โดยให้มีสิทธิเลือกรับบาเหน็จ
- รับราชการตั้งแต่ ๒๕ ปี ให้มีสิทธิเลือกรับบานาญเว้นแต่จะเลือกรับบาเหน็จก็ได้
วิธีการคานวณบาเหน็จบานาญ
บาเหน็จ คือ การเอาเงินเดือนสุดท้ายของเดือนคูณด้วยเวลาราชการ
บานาญ คือ การเอาเงินเดือนสุดท้ายของเดือนคูณด้วยเวลาราชการ หารด้วย ๕๐
บาเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการตายให้จ่ายแก่ทายาทผู้มีสิทธิดังนี้
- บุตร ได้รับสองส่วนหากมีบุตรสามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
- สามีหรือภรรยา หนึ่งส่วน
- บิดามารดาที่มีชีวิตอยู่หนึ่งส่วน
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และนอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย โดยจะได้รับสิทธิ ๓๐ เท่าของเงินเดือนสุดท้าย
ทั้งนี้ทายาทต้องยื่นใบมรณะบัตรภายในระยะเวลา ๑ ปี
หลั กเกณฑ์เ รื่อง ค่าเช่าบ้าน ตามพระราชการกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ และระเบียบกระทรวงว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ มีดังนี้
ค่าเช่าบ้าน เป็นค่าตอบแทนประเภทหนึ่งที่ทางราชการจ่ายผู้ซึ่งทาง
ราชการมี ค าสั่ ง ย้ า ยให้ ข้ า ราชการในท้ อ งที่ ใ หม่ ท าให้ ข้ า ราชการนั้ น เดื อ นร้ อ นไม่ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย จึ ง ได้ จ่ า ยเป็ น เงิ น
ค่าตอบแทน สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน มี ๒ สิทธิ คือ
๑. กรณีที่ตัวเองย้าย หมายถึง กรณีที่เกิดขึ้นเมื่อทางราชการย้ายให้ข้าราชการผู้หนึ่งให้ไปรับราชการประจาใน
ท้องที่ใหม่จึงให้ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามที่จ่ายจริงและไม่เกินอัตราตามที่กระทรวงการคลังกาหนด เว้นแต่
(๑) ทางราชการจัดที่พักอาศัยให้
(๒) ตนเองหรือคู่สมรสมีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเองในท้องที่นี้โดยไม่มีหนี้ค้างกับสถาบันการเงิน
(๓) ย้ายตามคาร้องขอ
๒.กรณีที่หน่วยงานย้าย หมายถึง กรณีที่ข้าราชการผู้ใดต้องไปปฏิบัติราชการประจาสานักงานในต่างท้องที่เนื่องจาก
สานักงานปฏิบัติราชการประจาอยู่เดิมได้ย้ายสถานที่ไปตั้งในท้องที่ใหม่ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
คาว่า “ท้องที่ ” หมายถึง อาเภอ กิ่งอาเภอ สานักงานตั้งอยู่ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ไม่แยกเขตถือว่าเป็นท้องที่
เดียวกัน
ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลาง พ.ศ. ๒๕๕๖
เงินค่าธรรมเนียม มี ๒ ประเภท คือ
๑. การรับเงินค่าธรรมเนียมศาล ๒. การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล
ส่วนเงินค่าปรับ มี ๒ ประเภท คือ
๑. การรับเงินค่าปรับ ๒. การจ่ายเงินค่าปรับ
เงินกลาง มี ๒ ประเภท คือ
๑. การรับเงินกลาง ๒. การจ่ายเงินกลาง
ระเบียบ ก.บ.ศ.ว่าด้วยการปลดทาลายสานวนความและเอกสาร พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๒๑ (๓) วรรคสอง
กรณีที่สานวนความใดมีเงินค้างจ่ายเกินห้าปี ให้ชะลอการปลดทาลายสานวนความและเอกสารไว้ก่อนแล้วให้
ส่งสานวนความและเอกสารนั้นไปยังงานการเงินและบัญชี เพื่อทารายงานเสนอข้าราชการตุลาการผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึง
ให้ปลดทาลายสานวนความและเอกสารได้
………………………………………….
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หัวข้อวิชา ความรูเ้ กี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ : หลักการและแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร นางสาวสุปราณี จงธรรมวัฒน์
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนพัฒนำระบบงำนพัสดุกองกำรพัสดุของรัฐ กรมบัญชีกลำง
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษามีผลทาให้บทบัญญัติ
เกี่ยวกับพัสดุ การจัด ซื้อจัด จ้าง หรือ การบริหารพัสดุใ นกฎหมาย ระเบีย บ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อกาหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้เป็นอันยกเลิกไป
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าวมีด้วยกันทั้งหมด ๑๒ หมวด ๑๓๒ มาตรา โดยได้ให้คานิยาม การจัดซื้อจัดจ้าง
/พัสดุ/และราคากลาง ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้าง คือ การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ ด้วยการ ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน และนิติกรรมอื่น
พัสดุ คือ สินค้า งานก่อสร้าง งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน งานจ้างที่ปรึกษา และงานบริการ
ราคากลาง คือ
๑.ราคาที่ได้มาจาการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
๒.ราคาอ้างอิง
๓. ราคามาตรฐาน
๔. ราคาที่สืบจากท้องตลาด
๕. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง
๖. ราคาตามหลักเกณฑ์อื่น
หลักการจัดซื้อจัดจ้าง
๑. ความคุ้มค่า
๒. ความโปร่งใส
๓. ประสิทธิภาพประสิทธิผล
๔. ตรวจสอบได้
การจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างมีหลักการและข้อยกเว้น ดังนี้
หลักการ คือ ให้ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ข้อยกเว้น ในกรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องดาเนินการประกาศเผยแพร่ฯ คือ ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนหากล่าช้าจะเสียหาย
แก่ราชการ หรือใช้ในราชการลับวงเงินเล็กน้อย หรือกรณีฉุกเฉินเนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเป็นพัสดุที่จะขาย
ทอดตลาด
การจัดซื้อจัดจ้าง มี ๓ วิธี คือ
๑.วิธีประกาศเชิญชวน คือการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดเข้ายื่น
ข้อเสนอได้
๒.วิธีการคัดเลือกคือ การเชิญชวนเฉพาะผูป้ ระกอบการทีม่ ีคุณสมบัตติ รงตามที่กาหนดซึง่ ต้องไม่น้อยกว่า ๓ ราย
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ มีผู้ประกอบที่มีคุณสมบัติตรงตามกาหนดน้อยกว่า ๓ ราย
๓.วิธีเฉพาะเจาะจง คือ เป็นการที่หน่วยงานภาครัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดราย
ใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง
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การจัดซื้อจัดจ้าง มีหลักการคือ ให้เลือกใช้ประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่จะเข้าเงื่อนไขวิธีอื่น ยกเว้นกรณีที่
หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศจะใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่ใช้วิธีการเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้
หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกข้อเสนอมีหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ
๑. ราคาต้นทุน
๒. มาตรฐานของสินค้า
๓. บริการหลังการขาย
๔.พัสดุที่รัฐส่งเสริม
๕. ผลการประเมิน
หลักเกณฑ์การเป็นผู้ทิ้งงานตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พิจารณาดังนี้
๑.เป็นผู้ได้รับคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่
กาหนด
๒.คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาหรือข้อตกตลเป็นหนังสือ
๓.เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทาการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาการโดยไม่สุจริต
๔. เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการออกแบบมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
๕. ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
๖.การกระทาอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์คาสั่งตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ
ได้ ก าหนดให้ ผู้ ซึ่ ง ได้ ยื่ น ข้ อ เสนอมี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ก รณี ที่ เ ห็ น ว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการคัดเลือก
หากหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ดังกล่าวให้รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การ
วินิจฉัยของคณะกรรมพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
………………………………………….
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หัวข้อวิชา การตีความและวิเคราะห์กฎหมายเปรียบเทียบ
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
เค้าโครงการบรรยาย
๑.ระบบ Common Law และ Civil Law
๒.ระบบกฎหมายไทย
๓.การตีความกฎหมายในระบบ Common Law
๔.การตีความกฎหมายในระบบ Civil Law
๕การตีความกฎหมายไทย
๑.ระบบ Common Law และ Civil Law
ระบบ Common Law คือ ระบบกฎหมายจารีตประเพณีหรือระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมี
ประเทศอั ง กฤษเป็ น แม่ แ บบและใช้ อ ยู่ ใ นประเทศที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการปกครองของประเทศอั ง กฤษ เช่ น
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย (ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ)
ระบบ Civil Law คือ ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือระบบประมวลกฎหมายโดยมีประเทศฝรั่งเศสและ
เยอรมนีเป็นแม่แบบ และใช้อยู่ในประเทศในภาคพื้นยุโรป เช่น อิตาลี่ สเปน เนเธอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม (ประเทศที่
ใช้ภาษาอังกฤษ)
ความแตกต่างของระบบ Common Law และ Civil Law
๑.๑ ความสาคัญหรือฐานะของคาพิพากษาศาลสูง
ระบบ Common Law นั้นหลักกฎหมายทั่วไปเกิดจากคาพิพากษาของศาลสูง หรือ Case Law คาพิพากษา
ของศาลสูงในคดีก่อนๆ จะเป็นการวางบรรทัดฐานเกิดเป็น หลักกฎหมายที่ใช้กับคดีที่มีข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันในคดี
ต่อๆมา
เรียกว่า Precedent ซึ่งแม้ปัจจุบันจะมีการบัญญั ติกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรโดยรัฐสภาหรือ Act of
Parliament/Statute ก็เป็นเพียงข้อยกเว้นมิใช่หลักกฎหมายทั่วไป
ระบบ Civil Law หลักกฎหมายทั่วไปนั้นเกิดจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จัดทาในรูปของ ประมวล
กฎหมาย Code Law ซึ่งวางหลักในลักษณะเป็นการทั่ วไปอย่างกว้างครบถ้ วนและชัดเจน นอกจากนี้แล้วยังมี
บทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรในรูปพระราชบัญญัติต่างๆหรือ Statutes เสริมประมวลกฎหมายที่เป็นหลัก
ทั่วไปด้วย
ความสาคัญหรือฐานะของคาพิพากษาศาลสูงของกฎหมายทั้ งสองระบบจึงแตกต่างกัน ในระบบ Civil Law
คาพิพากษาศาลสูงไม่ได้เป็นหลักกฎหมายทั่วไป คาพิพากษาของศาลสูงเป็นเพียงตัวอย่างของการตีความกฎหมายใน
คดี ต่ อ มาเท่ า นั้ น ซึ่ ง แตกต่ า งกั บ ระบบ Common Law ที่ ศ าลสู ง เป็ นผู้ ว างหลัก กฎหมายจากคดีที่ เ กิ ด ขึ้ น
คาพิพากษาศาลสูงจึงใช้เป็นบรรทัดฐานหรือเป็นหลักกฎหมายที่คดีต่อมาต้องยึดถือตาม
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๑.๒ วิธีการศึกษากฎหมาย
การศึกษากฎหมายในระบบ Common Law จะศึกษาจาก Case Law ที่ศาลสูงได้มีคาพิพากษาวางบรรทัด
ฐานไว้
ในระบบ Civil Law จะเป็นการศึกษาในลักษณะที่เป็น Academic เป็นการศึกษาทฤษฎีกฎหมายและหลัก
กฎหมายที่มาของตัวบทกฎหมาย ดังนั้นในระบบนี้ความเห็นของศาสตราจารย์ทางด้ านกฎหมายจึงได้รับการยอมรับ
นับถือไม่ใช่คาพิพากษาศาลสูง
๑.๓ การแยกประเภทกฎหมายและประเภทศาล
ในระบบ Common Law ไม่มีการแบ่งประเภทกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน โดยจะใช้หลักกฎหมาย
แพ่งเอกชนทั่วไปบังคับทั้งกับคดีที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนและระหว่างรัฐกับ เอกชนและพิจารณา
คดีโดยศาลยุติธรรมเป็นระบบศาลเดี่ยว แต่ในระบบ Civil Law มีการแบ่งประเภทกฎหมายเอกชนและกฎหมาย
มหาชน โดยใช้ระบบศาลคู่ คือ ศาลยุติธรรมและศาลปกครอง
๑.๔ ระบบวิธีพิจารณาความ
ระบบ Common Law จะใช้ระบบกล่าวหา (Accusatorial System) แต่ในระบบ Civil Law จะใช้ระบบไต่
สวน (Inquisitorial System) ในกระบวนการพิจารณาเพื่อค้นหาความจริงในระบบกล่าวหาการดาเนินคดีจะเป็นเวที
การต่อสู้ของคู่ความ คู่ความและทนายความแต่ละฝ่ายต้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ผู้พิพากษามีบทบาทเชิงรับ
เหมือนเป็นกรรมการตัดสินกีฬาที่คอยกากับดูแลให้ทั้งสองฝ่ายเล่นอยู่ในกติกาเท่านั้น
แต่ในระบบไต่สวนการดาเนินคดีไม่ใช่เวทีการต่อสู้ของคู่ความแต่เป็นเวทีในการค้นหาความจริงโดยผู้พิพากษา
มีบทบาทเชิงรุกในการซักถามหรือสั่งสืบพยานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความจริงแม้คู่ความจะไม่ได้เสนอต่อศาลเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรม
๑.๕ การเข้าสู่ตาแหน่งผู้พิพากษา ในระบบ Common Law เช่นอังกฤษ ทนายความ (Barrister) สามารถเข้าสู่
ตาแหน่งผู้พิพากษาได้โดยการแต่งตั้ง ส่วนสหรัฐอเมริกาในบางมลรัฐทนายความสามารถเข้าสู่ตาแหน่งผู้พิพากษาได้
โดยการแต่งตั้งหรือโดยการเลือกตั้ง
แต่ในระบบ Civil Law นักกฎหมายหรือทนายความจะเข้าสู่ตาแหน่งผู้พิพากษาได้โดยการสอบคัดเลือก
เท่านั้น
๒.ระบบกฎหมายไทย
ระบบกฎหมายใช้ทั้งระบบ Common Law และ Civil Law หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบผสม
แนวปฏิบัติของศาลไทยมักจะยึดถือแนวบรรทัดฐานคาพิพากษาของศาลฎีกาลักษณะเหมือนที่ใช้ในระบบ
Common Law แต่ในขณะเดียวกันก็มีประมวลกฎหมายในการตัดสินคดีเช่นเดียวกับระบบ Civil Law
๓.การตีความในระบบกฎหมาย Common Law
หลักการตีความระบบ Common Law มี ๓ หลัก คือ
๓.๑ หลักการตีความตามตัวอักษร ผู้พิพากษาหรือผู้ที่มีหน้าที่ตีความกฎหมายในบทบัญญัติที่เป็นปัญหาด้วย
ความหมายธรรมดาหรือความหมายปกติของถ้อยคานั้นๆ เว้นแต่ถ้อยคานั้นจะเป็นความหมายเฉพาะตามบทนิยาม
ศัพท์เป็นกรตีความหมายในทางภาษามากกว่าการพิจารณา
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๓.๒ หลักการตีโ ดยเล็งผลเลิศ เป็น หลักการตีความที่ศาลสูงอังกฤษใช้เพื่อปรับปรุงหลักการตีความตาม
ตัวอักษร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลประหลาดไม่สอดคล้องหรือไม่สมเหตุสมผล
๓.๓ หลักการตีความโดยอาศัยเหตุการณ์แก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่ก่อนออกกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับนั้น
เป็นเครื่องช่วยตีความ (Mischief Rule) การตีความตามหลักการนี้แตกต่างจากการตีความตามตัวอักษรและ
หลักการตีโดยเล็งผลเลิศ เพราะศาลสามารถตีความบทบัญญัติกฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นโดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายที่ตราขึ้นใหม่นั้นได้
แต่ก็ไม่สมควรใช้หลักการนี้ตีความไปไกลกว่าที่ปรากฏในตัวบทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆ ซึ่งศาลสูงอังกฤษได้
วางหลักการตีความ Mischief Rule ไว้ว่าจะต้องพิจารณาจากแนวทาง ๔ ประการ คือ
-ประการที่ ๑ ก่อนจะมีการตรากฎหมายดังกล่าวหลัก Common Law ในเรื่องที่เป็นปัญหามีไว้ว่าอย่างไร
-ประการที่ ๒ ข้อบกพร่องที่หลัก Common Law มิได้วางเอาไว้นั้นเป็นอย่างไร
-ประการที่ ๓ กฎหมายที่รัฐสภาตราขึ้นนั้นมีวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องนั้นไว้อย่างไร
-ประการที่ ๔ เหตุผลที่แท้จริงในการกาหนดวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นคืออะไร
๔. การตีความกฎหมายในระบบ Civil Law
การตีความกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสมี ๔ หลัก คือ
๔.๑ หลักการตีความตามตัวอักษร เป็นการตีความตามตัวอักษรที่ปรากฏในตัวบทกฎหมาย โดยไม่ต้องค้นหา
เจตนารมณ์ของผู้บัญญัติกฎหมาย
๔.๒ หลักการตีความโดยอาศัยตรรกวิทยา หลักการตีความโดยอาศัยตรรกวิทยาจะใช้เมื่อการตีความตาม
ตัวอักษรจะเกิดผลประหลาดศาลก็ไม่จาเป็นต้องตีความตามตัวอักษรแต่การใช้หลักนี้ ในกรณีกฎหมายอาญาและ
กฎหมายภาษีอากร ศาลจะต้องตีความให้เป็นคุณแก่จาเลยและจะต้องตีความโดยเคร่งคัดจะตีความขยายตัวบทไม่ได้
๔.๓ หลักการตีความโดยอาศัยประวัติกฎหมาย เป็นการตีความทีม่ ุ่งค้นหาเจตนารมณ์ของผูร้ ่างกฎหมายโดย
ศึกษาวิจัยจากประวัตขิ องกฎหมายนั้นๆ เช่น รายงานการยกร่างกฎหมาย รายงานการอภิปรายเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
ฉบับนั้นในสภา
๔.๔ หลักการตีความโดยอาศัยความเป็นธรรม เป็นการตีความขยายตัวบทกฎหมายให้ครอบคลุมกรณีต่างๆ
ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเจตนารมณ์ของผู้บัญญัติกฎหมาย ซึ่งในหลักการนี้ศาลมีส่วนสร้างกฎหมายได้เช่นเดียวกับฝ่าย
นิติบัญญัติ
เปรียบเทียบการตีความของระบบ Common Law และ Civil Law
๑. การตีความของระบบ Common Law อังกฤษมีเกณฑ์กาหนดในการตีความมากกว่าระบบ Civil Law ซึ่ง
อังกฤษจะพิจารณาจาก Case Law ส่วนการตีความของระบบ Civil Law ฝรั่งเศสไม่เพียงตีความให้เกิดความเป็น
ธรรมในคดีที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างทฤษฎีการตีความขึ้นอีกมากมาย
๒. ผู้พิพากษาในระบบ Civil Law มีอิสระในการค้นหาเจตนารมณ์ที่แท้จริงของฝ่ายนิติบัญญัติได้มากกว่า
ระบบ Common Law
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๓. การค้น หาเจตนารมณ์ที่แ ท้จริงของฝ่ายนิติบัญญัติ หากถ้อยคาในบทบัญญัติกฎหมายชัด เจนอยู่แ ล้ว
ผู้พิพากษาของอังกฤษและฝรั่งเศสจะตีความตามตัวอักษรโดยพิจารณาตัวบทกฎหมายทั้งฉบับ ไม่ใช่ดูเพียงมาตราใด
มาตราหนึ่ง
๕.การตีความกฎหมายไทย
ศาลไทยได้ ยึ ด หลั ก การตี ค วามของอั ง กฤษนั บ ตั้ ง แต่ มี ก ารปฏิ รู ป กฎหมายและการศาลไทยในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะระบบกฎหมายของอังกฤษมีอยู่ ในระบบกฎหมายไทยและการศาล
ไทยอย่างลึกซึ้งมาก เช่น กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน ซื้อขาย พยาน ป.วิแพ่ง ป.วิอาญา
หลักการตีความในระบบ Common Law และ Civil Law แตกต่างกัน
การตีความของไทยควรถือตามระบบใดใน ๓ ประเด็น คือ
๑.ศาลไทยควรพิจารณารายงานการร่างกฎหมายแต่ละฉบับ ประกอบการตีความกฎหมายซึ่งเคลือบคลุม
หรือไม่
๒.ศาลไทยควรอ้างความเห็นของนักกฎหมายวิชาการในคาพิพากษาหรือไม่
๓.แนวบรรทัดฐานคาพิพากษาของศาลควรเป็นอย่างไร
ข้อสังเกต การตีความตาม ปพพ.มาตรา ๔ จะตีความตามตัวอักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายไปพร้อมกันหรือไม่
หมายเหตุ ท่านอาจารย์ผู้บรรยายเน้นไปทาง Common Law ที่จะเอามาปรับเข้ากับทั้ง ๓ ประเด็นนี้

………………………………………….
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หัวข้อวิชา การเขียนผลงานวิชาการ
วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา
วิทยากร นางสาวณัฐนันท์ คุณเงิน ผู้อานวยการสานักส่งเสริมงานตุลาการ
การเขียนผลงานวิชาการ
เริ่มจากเค้าโครงผลงาน ประกอบด้วย
1. ชื่อผลงาน
2. ช่วงระเวลาที่ดาเนินการปฏิบัติงานที่จะนามาจัดทาผลงาน
3. หลักการและเหตุผล
4. วัตถุประสงค์
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
6. ขัน้ ตอนหรือวิธกี ารดาเนินงานโดยย่อ
7. ความยุ่งยากในการดาเนินงาน
8. ผลการดาเนินงาน
9. สรุปผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
รูปผลของผลงานที่นาเสนอ
1. แบบแสดงรายละเอียดของผลงาน
2. บทคัดย่อ
3. คานา
4. สารบัญ
บทที่ 1 บทนา ประกอบด้วย
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
- อื่น ๆ (เช่น คานิยามทรัพย์)
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการประกอบการศึกษา
บทที่ 3 วิธีดาเนินการ
บทที่ 4 ผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์ผล
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ
แนวทางในการพิจารณาผลงานตามลักษณะงานที่ผู้เข้ารับการประเมินเสนอ
1. งานไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ลักษณะงานที่นาเสนอเป็นผลงานเป็นผลไม่ได้
- ผู้ขอรับการประเมินไม่ได้ร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ย ไม่ได้ใช้ข้อกฎหมายมีหน้าที่อานวยความสะดวก
เท่านั้น
- การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่เป็นการให้คาปรึกษาที่ไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบหรือมีคู่ความ ฝ่ายเดียว
- โครงการไกล่เกลี่ยถ้าผู้ขอรั บการประเมินทาหน้าที่จัดโครงการ ซึ่งถือว่าเป็นงานบริหารจั ดการโครงการ
ตามกิจกรรมที่กาหนด โดยไม่ได้นาความรู้ ความสามารถด้านกฎหมายมาใช้ในการดาเนินการ
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2. งานให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย ลักษณะงานที่นาเสนอเป็นผลงานเป็นผลไม่ได้
- การให้ คาปรึกษาที่ไ ม่มีห ลักฐานเอกสารแสดงว่าผู้ ขอรับการประเมินได้ดาเนินการอย่างไรบ้างการให้
คาปรึกษาทั่วๆไปไม่มีความยุ่งยาก
3. การตรวจสานวน ลักษณะงานที่นาเสนอเป็นผลงานเป็นผลไม่ได้
- การตรวจสานวนตามกระบวนการปกติ ไม่มีความยุ่งยากไม่แสดงให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์กฎหมาย ไม่มี
การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและไม่มีเอกสารเป็นหลักฐานในการตรวจสานวนเสนอผู้บังคับบัญชา
4. การขอปล่อยตัวชั่วคราว ลักษณะงานที่นาเสนอเป็นผลงานเป็นผลไม่ได้
- การดาเนินการตรวจสอบคาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวตามกนะบวนการปกติไม่มีการแก้ไขปัญหา ไม่มีความ
ยุ่งยาก ซับช้อน
5. การบังคับคดีนายประกัน ลักษณะงานที่นาเสนอเป็นผลงานเป็นผลไม่ได้
- การบังคับคดีนายประกัน กรณีหลักประกันเป็นเงินสด
6. การยกร่างคาพิพากษา ลักษณะงานที่นาเสนอเป็นผลงานเป็นผลไม่ได้
- การยกร่างคาพิพากษาของศาลชัน้ ต้นไม่มีความยุ่งยาก เช่น จาเลยให้การรับสารภาพ การยกร่างตามฟอร์ม
ของศาล ไม่มีการวิเคราะห์ขอ้ กฎหมายประกอบ
7. การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ลักษณะงานที่นาเสนอเป็นผลงานเป็นผลไม่ได้
เป็นผู้จัดงาน / โครงการ ไม่ได้เป็นวิทยากรไม่ได้ใช้ความรู้ทักษะด้านกฎหมายการตอบปัญหาตาม
คาแนะนาของผู้พิพากษา โดยผู้เข้ารับการประเมินไม่ได้จัดทาแนวคาตอบเองไม่มีหลักฐานเสนอความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาที่มอบหมาย
8. การเป็นเลขา /ผู้ช่วยเลขานุการโครงการวิ จัยของสภาบันวิจัยระพีพัฒนศักดิ์ ลักษณะงานที่นาเสนอเป็น
ผลงานเป็นผลไม่ได้
- เป็นงานด้านบริหารจัดการอานวยความสะดวกอย่างเดียว ไม่มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย
9. การเขียนคาร้องให้คู่ความ ลักษณะงานที่นาเสนอเป็นผลงานเป็นผลไม่ได้
- การเขียนคาร้องที่ไม่มีความยุ่งยาก (เป็นการบริการมากกว่าด้านกฎหมาย)
10. การย่อข้อกฎหมาย / ย่อคาพิพากษา ลักษณะงานที่นาเสนอเป็นผลงานเป็นผลไม่ได้
- ผลงานที่ไม่แสดงให้เห็นถึงความยุ่งยากซับช้อนของผลงาน ไม่มีการอธิบายและวิเคราะห์ ข้อกฎหมาย
ประกอบในการจัดทาผลงานเช่น
- ข้อกฎหมายที่มีแนวคาพิพากษาเดิมอยู่แล้ว
- การตัดย่อข้อความจากคาพิพากษาแล้วส่งเป็นผลงานโดยไม่มีการวิเคราะห์ข้อกฎหมายประกอบ
11. การค้นคว้าข้อกฎหมาย ลักษณะงานที่นาเสนอเป็นผลงานเป็นผลไม่ได้
- ไม่มีการทาบันทึกเป็นหลักฐานค้นคว้าข้อกฎหมายหรือมีการค้นคว้าข้อกฎหมายแต่ไม่ได้นาไปใช้ประกอบคา
พิพากษา
12. การค้นและการจ่ายสานวน ลักษณะงานที่นาเสนอเป็นผลงานเป็นผลไม่ได้
- การค้นและการจ่ายสานวนที่ไม่มีการเสนอความเห็นทางด้านกฎหมายเพิ่มเติม ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะงาน
ทั่วไปของการค้นและการจ่ายสานวนไม่มีความยุ่งยากไม่มีการวิเคราะห์ด้านกฎหมายเพียงพอที่จะนามาจัดทาเป็น
ผลงานได้ หากนิ ติ ก รมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในงานนี้ ไ ม่ ส ามารถจั ด ท าเป็ น ผลงานตามแนวทางดั ง กล่ า วได้ ขอให้
ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้นิติกรมเนื้องานในการจัดทาผลงานนิติกรได้
………………………………………….

