
ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจ 
ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 

 

ร.ต.อ. หญิง จารุวรรณ ชูราศรี * 
รองศาสตราจารย ดร.วีระ โลจายะ** 

 

บทคัดยอ 
วิทยานิพนธนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาตางๆ เก่ียวกับการดําเนินการ

ทางวินัยของขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 เนื่องจากสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติเปนสวนราชการท่ีมีฐานะนิติบุคคลอยูภายใตบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยมี

ภารกิจหลักคือการรักษาความปลอดภัยสําหรับองคพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ การ

รักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งปจจุบันมีขาราชการตํารวจประมาณ

สองแสนคนในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวท่ีตองกระทําภายใตกรอบกฎหมาย นอกจากกฎหมาย

แลวขาราชการตํารวจทุกคนตองถูกควบคุมใหมีระเบียบวินัย โดยผูบังคับบัญชาเปนผูควบคุมและ                 

มีอํานาจส่ังลงโทษทางวินัยได การส่ังลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาถือเปนดุลยพินิจของ

ผูบังคับบัญชาและเปนคําส่ังทางปกครอง เม่ือมีการสั่งลงโทษทางวินัยแลวตองมีการตรวจสอบการ

ใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาดวย เพ่ือสรางความเช่ือม่ันและใหเกิดความเปนธรรมแกขาราชการ

ตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทางวินัย การตรวจสอบการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาในการส่ังลงโทษ

ทางวินัย คือการอุทธรณคําส่ังนั่นเอง 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 บทบัญญัติวาดวย                     

การดําเนินการทางวินัยและกระบวนการอุทธรณ พบวามีปญหาหลายประการ กลาวคือ การที่

กฎหมายกําหนดใหผูมีอํานาจส่ังลงโทษทางวินัยเปนบุคคลคนเดียวกันหรือเปนบุคคลในองคกร

เดียวกันกับผูพิจารณาอุทธรณคดีวินัยท่ีตนส่ังลงโทษนั้น ถือวาขัดกับหลักความเปนกลาง หลัก

ความไมมีสวนไดเสีย ซึ่งเปนหลักประกันความเปนธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ัง

ลงโทษทางวินัย และพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ไดใหอํานาจแกผูบังคับบัญชา                  

ในการพิจารณาคดีอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยถึงสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ถือวา

เปนระยะเวลาท่ียาวนานเกินไปขัดกับหลักการอุทธรณท่ีตองไดรับการพิจารณาโดยรวดเร็ว 

เนื่องจากขณะท่ีถูกลงโทษทางวินัยขาราชการตํารวจท่ีถูกส่ังลงโทษจะเสียสิทธิหลายประการ ทําให

ผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยเกิดความไมเช่ือม่ันในการดําเนินการทางวินัยของ

ขาราชการตํารวจ จึงตองมีการศึกษาปญหาดังกลาวเพ่ือหาแนวทางการแกไขใหเกิดความ

เหมาะสมและนํามาปรับใชสําหรับขาราชการตํารวจผูใตบังคับบัญชา 

                                                            
*
 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
 ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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จากการศึกษากฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคดีวินัยใน

ตางประเทศและกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคดีวินัยของขาราชการ

พลเรือนในประเทศไทยพบวา มีการแบงแยกกันการใชอํานาจระหวางผูมีคําส่ังลงโทษทางวินัยกับ                

ผูพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยออกจากกัน โดยจะไมเปนบุคคลคนเดียวกันหรือในองคกร

เดียวกันแตอยางใด ซึ่งมีการจัดตั้งองคกรกลางท่ีมีความเปนอิสระข้ึนมาเพ่ือพิจารณาอุทธรณคําส่ัง

ลงโทษทางวินัยเปนการเฉพาะอีกช้ันหนึ่ง ทําใหเกิดความเช่ือม่ันแกผูอุทธรณวาการอุทธรณจะ

ไดรับการพิจารณาจากบุคคลท่ีไมมีสวนไดเสีย ไมมีอคติสวนตัว และมีการกําหนดระยะเวลา

พิจารณาคดีอุทธรณท่ีเหมาะสมตรงตามเจตนารมณของกฎหมายท่ีตองการใหเกิดความรวดเร็ว               

ไมชักชาและเปนธรรมมากท่ีสุดตามหลักการอุทธรณ จึงควรมีการบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมีองคกรกลางทําหนาท่ีพิจารณาอุทธรณ

คําส่ังลงโทษทางวินัยเปนการเฉพาะ โดยใชหลักการแยกผูใชอํานาจในการพิจารณาเร่ืองวินัยออก

จากผูมีอํานาจในการพิจารณาเร่ืองอุทธรณและกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณใหมีความ

รวดเร็วมากข้ึนตามหลักการอุทธรณ ใหผูพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย

ย่ีสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ และสามารถขยายเวลาไดหากเกิดเหตุขัดของ อีกไมเกินสองคร้ัง 

โดยแตละคร้ังจะตองไมเกินหกสิบ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการพิจารณาอุทธรณ หากเกิดความ

เสียหายจากการบังคับตามคําส่ังลงโทษทางวินัยก็สามารถแกไข เยียวยาไดทัน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายตอไป 

 
1.  บทนํา 

ในปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติมีขาราชการตํารวจประมาณสองแสนคน การ

บริหารงานบุคคลถือเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก เนื่องจากขาราชการตํารวจตองปฏิบัติตามหลัก

กฎหมายและทํางานใกลชิดกับประชาชน การควบคุมขาราชการตํารวจนอกจากควบคุมโดย

กฎหมายแลว ขาราชการตํารวจตองถูกควบคุมใหมีระเบียบวินัยดวย จึงมีการดําเนินการทางวินัย 

ซึ่งถือวาเปนเคร่ืองมือหนึ่งของการบริหารงานบุคคลในการควบคุมความประพฤติใหขาราชการ

ตํารวจปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ในอดีตการควบคุมวินัยตํารวจจะอยูในกฎหมายอาญา

ฐานละเมิดวินัยสําหรับเจาพนักงานพลตระเวน พ.ศ. 2448  กําหนดโทษไว 6 สถาน คือ การโบย จําขัง 

ขังมืด กักยาม ทัณฑกรรม และภาคทัณฑ ตอมาใน พ.ศ. 2477 ไดมีการตราพระราชบัญญัติวาดวย

วินัยตํารวจ พ.ศ.  2477 ข้ึนใชบังคับแทน โดยพระราชบัญญัตินี้ใหนําโทษตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน  มาใชบังคับกับขาราชการตํารวจ กลาวไดวาขาราชการตํารวจตองอยูภายใต

บังคับแหงพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ.  2477 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือนในสวนท่ีวาดวยวินัยตอมาไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ. 2477 โดย

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 3 ( 6 ) และกําหนดใหการดําเนินการวินัย

เปนไปตามกฎ ก.ตร. ซึ่งบังคับใชสําหรับขาราชการตํารวจโดยเฉพาะ โดยการดําเนินการทางวินัย
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เปนอํานาจหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชา เปนการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา

ในการสั่งลงโทษ และการส่ังลงโทษทางวินัยเปนคําส่ังทางปกครองท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อ

เปนหลักประกันความเปนธรรมและสรางความเช่ือม่ันใหเกิดกับผูใตบังคับบัญชาอีกดวย จาก

การศึกษาพบวาการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ. 2547 มีปญหาหลายประการอันเนื่องมาจากกฎหมายใหอํานาจการลงโทษทางวินัยของ

ขาราชการตํารวจกับการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย เปนอํานาจหนาท่ีของบุคคลใน

องคกรเดียวกัน และบุคคลดังกลาวเปนผูบังคับบัญชาในลําดับสูงในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัย 

ระบบการอุทธรณของขาราชการในตางประเทศ และขาราชการพลเรือนของประเทศไทย ตลอดจน

การวิเคราะหปญหาและเพื่อทําใหคนพบแนวทางแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ. 2547 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจท่ีใชอยูในปจจุบัน

ใหมีความเหมาะสมและสรางความเช่ือม่ันใหเกิดกับผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยตอไป 

 

2.  แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยและการ
อุทธรณ 
  

 2.1 ลักษณะของการดําเนินการทางวินัย 
J.B.Kingsbury ไดใหคําอธิบายวา วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติและการ

ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานซึ่งอาจจะกระทําไดสองวิธี (1) โดยการออกกฎ ขอบังคับ คําส่ัง และ            

คําบัญชา โดยมีการลงโทษเปนเคร่ืองมือสนับสนุนอยูขางๆ หรือ (2) โดยทางการสั่งสอน                    

การฝกอบรมและประสบการณในการเขารับงานท่ีตองการรับผิดชอบ 

 

 2.2  ประเภทของการดําเนินการทางวินัย 

   การดําเนินการทางวินัยแบงออกได 2 ประเภท โดยยึดลักษณะความผิดทางวินัย 

กลาวคือ การดําเนินการทางวินัยกรณีความผิดอยางรายแรง กับ การดําเนินการทางวินัยกรณี

ความผิดไมรายแรง การดําเนินการทางวินัยกรณีความผิดอยางรายแรง หมายถึง การดําเนินการ

สอบสวนทางวินัยขาราชการในกรณีท่ีมีมูลกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ซึ่งจะมี

บทลงโทษทางวินัยท่ีรุนแรง เชน การปลดออก หรือไลออกจากราชการ การดําเนินการทางวินัย

กรณีความผิดไมรายแรง หมายถึง การดําเนินการสอบสวนทางวินัยขาราชการในกรณีท่ีมีมูล

กลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง ในกรณีท่ีเปนความผิดวินัยเล็กนอย หรือมีเหตุสมควร

ลดหยอนโทษ บทลงโทษทางวินัยไมรายแรง เชน ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน  
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 2.3  แนวความคิดและหลักการในการอุทธรณคดีวินัย 
  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนกลไกที่ สําคัญของการควบคุมตรวจสอบ

ความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง คือ การท่ีผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยไดขอให

พิจารณาคําส่ังลงโทษทางวินัยนั้นใหม เปนการตรวจสอบคําส่ังลงโทษทางวินัยอีกช้ันหนึ่ง และการ

อุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยนั้นเปนสิทธิและเสรีภาพท่ีผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีจะใชสิทธิอุทธรณ

ดังกลาวหรือไมก็ได ไมมีกฎหมายบังคับไวเปนการเฉพาะวาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยจะตองใชสิทธิ

อุทธรณคําส่ัง แตหากผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยจะใชสิทธิอุทธรณคําส่ังลงโทษตองใชสิทธิตามที่

กําหนดไวในกฎหมาย และเปนไปตามหลักการอุทธรณดังตอไปนี้ 

  1) หลักความเปนกลางหรือหลักความไมมีสวนไดเสีย คือหลักบุคคลไมอาจเปน           

ผูวินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเอง หรือหลักความไมมีอคติของเจาหนาท่ีฝายปกครอง หรือหลักการ

ไมมีสวนไดเสียในคดีท่ีตนเปนผูวินิจฉัย กลาวไดวาเปนหลักประกันข้ันพ้ืนฐานของความยุติธรรม

สําหรับคูกรณีพิพาท ไมวาจะอยูในระบบศาลใด ประเทศใด ซึ่งเปนหลักการอันเปนท่ียอมรับ

โดยทั่วไป เพราะหากมีขอเท็จจริงปรากฏวาผูพิจารณาวินิจฉัยคดีหรือขอพิพาทหนึ่งๆ มีสวนรู 

เก่ียวของ หรือมีประโยชนไดเสียไมวาในทางใด หรือมีเหตุโกรธเคืองกันมากอนกับคูกรณีฝายใด

ฝายหน่ึง ตามธรรมดาผูท่ีทําหนาท่ีในการวินิจฉัยคดีหรือขอพิพาทดังกลาวมีความเก่ียวของอยาง

ใดอยางหนึ่งกับคูกรณีดวยเหตุดังกลาว โอกาสท่ีจะทําใหผูนั้นพิจารณาดวยความเปนกลางเสียไป

ยอมสูงมากข้ึนดวย เชน ความสัมพันธสวนตัวระหวางเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือผูวินิจฉัยคดีกับ

บุคคลท่ีเขามาเก่ียวของกับการวินิจฉัย อาจทําใหมีความคิดเห็นลวงหนาตอประเด็นท่ีตองมีการ

วินิจฉัย โดยเคยวินิจฉัยประเด็นท่ีจะวินิจฉัยมาแลว หรือเปนผูรองเรียนกลาวหาเอง ยอมทําใหไม

สามารถวินิจฉัยคดีอยางเปนกลางได นอกจากนั้นยังหมายถึง การที่เจาหนาท่ีหรือผูบังคับบัญชาท่ี

ส่ังลงโทษขาราชการก็ไมอาจเปนผูมีสวนเก่ียวของในการพิจารณาอุทธรณได เพราะถือวาเปนผู

วินิจฉัยช้ีขาดในคดีของตนเองในเร่ืองการอุทธรณ กรณีดังกลาวผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการผู

พิจารณาอุทธรณของตนได ซึ่งถือวาเปนหลักการหนึ่งของหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ                

  2) หลักการฟงคูความ หลักการนี้เปนหลักการพื้นฐานของการคุมครองคูความในการ

ดําเนินกระบวนพิจารณา โดยมีเนื้อหาสาระที่สําคัญ คือ การวินิจฉัยหรือการพิพากษาคดีจะตอง

เกิดข้ึนจากการเปดเผยขอเท็จจริงท้ังหมดเทาท่ีจะเปนไปไดเพ่ือใหผูท่ีทําหนาท่ีในการพิจารณา

พิพากษาไดคนหาความจริงไดในท่ีสุด ส่ิงเหลานี้จะเกิดข้ึนนั้นจะตองมีกระบวนการที่เปดโอกาสให

ท้ังสองฝายเสนอขออางหรือขอตอสู พยานหลักฐาน ความท้ังความเห็นของตนท่ีเก่ียวกับคดี ซึ่งถือ

วาเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีรัฐจะตองเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคล ซึ่งถือวาเปน

ประธานของกระบวนวิธีพิจารณา มิใชเปนเพียงกรรมหรือวัตถุท่ีถูกกระทําในกระบวนวิธีพิจารณา 

  3) หลักการใหเหตุผลประกอบการออกคําส่ังทางปกครอง   

  ศาสตราจารย ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดอธิบายไววาหมายวาหมายถึง การรูเหตุผล 

ของคําส่ังทางปกครองทําใหคูกรณีใชสิทธิอุทธรณหรือนําคดีข้ึนสูการพิจารณาขององคกรวินิจฉัย
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คดีปกครองไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะทราบถึงเหตุแทจริงวาเจาหนาท่ีมีคําส่ังทาง

ปกครองข้ึนเพราะเหตุใดและเหตุนั้นถูกตองเหมาะสมหรือไม และขัดกับขอเท็จจริงหรือขอ

กฎหมายอยางไรหรือไม ซึ่งมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 

2539 ไดบังคับใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังทางปกครองท่ีเปนหนังสือดวย อันเปนการบังคับโดย

ผลของกฎหมายใหหนวยงานทางปกครองท่ีออกคําส่ังทางปกครองตองปฏิบัติ หากไมปฏิบัติศาล

ปกครองยอมบังคับใหปฏิบัติตามได 

  4) หลักการพิจารณาท่ีรวดเร็ว เปนหลักการสําคัญประการหนึ่งท่ีเปนหลักประกันสิทธิ

ของผูไดรับความเดือดรอนในการนําเร่ืองเขาสูกระบวนการพิจารณา ซึ่งเปนไปตามบทสันนิษฐาน

วาผูท่ียังไมไดรับการตัดสินวาเปนผูมีความผิดยอมมีสิทธิไดรับการพิจารณาอยางเปนธรรม มี

โอกาสในการแสดงพยานหลักฐานท่ีแสดงไดวาตนเองบริสุทธิ์ สามารถตรวจสอบได ระยะเวลาใน

การพิจารณาดําเนินการตองส้ัน ไมสรางข้ันตอนท่ียุงยากเปดเผยได ดังนั้น การพิจารณาท่ีรวดเร็ว

และถูกตองเปนการใหความเปนธรรมแกผูท่ีไดรับความเดือดรอนในการนําเร่ืองเขาสูกระบวน

พิจารณาการถวงดุลอํานาจ  
 

3. กฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณการดําเนินการทางวินัยของขาราชการใน
ตางประเทศกับขาราชการตํารวจและขาราชการพลเรือนในประเทศไทย 

การดําเนินการทางวินัยของขาราชการถือเปนการกระทําของผูบังคับบัญชาท่ีทําหนาท่ี

ตรวจสอบการกระทําของผู ใตบั งคับบัญชา  เ ม่ือผูบั งคับบัญชาพบว าการกระทําของ

ผูใตบังคับบัญชาเปนความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษผูใตบังคับบัญชาไดโดย

คําส่ังลงโทษทางวินัยนั้น ซึ่งหลายลักษณะบางกรณีอาจแบงออกเปนโทษวินัยรายแรง กับโทษวินัย

ไมรายแรงตามแตละหนวยงานจะกําหนดไว และเม่ือผูใตบังคับบัญชาผูถูกส่ังลงโทษทางวินัยจะ

โตแยงคําส่ังลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาก็อาจทําไดโดยการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัยของ

ผูบังคับบัญชา การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการแตละหนวยงานก็มีลักษณะแตกตาง

กันไปตามแตละหนวยงาน หรือองคกรจะกําหนด เพ่ือนํามาปรับใชการอุทธรณคําส่ังลงโทษทาง

วินัยของขาราชการตํารวจในประเทศไทย ผูเขียนจึงขอกลาวถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอุทธรณ

คําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการในตางประเทศกับขาราชการตํารวจในประเทศไทยและ

ขาราชการพลเรือนในประเทศไทย ดังตอไปนี้ 
 

 3.1  กฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตางประเทศ 
  1) การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น 

กระทําโดยคณะกรรมการที่มีความเปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง เปนไปตาม

ระบบพิทักษคุณธรรม มีลักษณะเปนองคกรกลางเพื่อบริหารงานบุคคล เรียกวา “คณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรม” ทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการในประเทศสหรัฐอเมริกา  
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มีลักษณะเปนองคกรอิสระก่ึงตุลาการผูท่ีทําหนาท่ีในคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจะไดรับ

การคุมครองจากรัฐวาการกระทําของตนจะไมถูกแทรกแซงจากฝายการเมือง โดยคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมมีวาระการดํารงตําแหนง 7 ป และสามารถดํารงตําแหนงไดเพียง 1 วาระ

เทานั้นและปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา การทํางานของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจะมีรูปแบบ

คลายกับการทํางานระบบศาลซึ่งมีความเปนอิสระนั่นเอง   

  2)  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการในประเทศสหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนีนั้น ไมมีองคกรกลางในการทําหนาท่ีพิจารณาอุทธรณเปนการเฉพาะ แตกตางกับประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยจะเปนไปตามหลักการทั่วไปของหลักการอุทธรณ

ภายในฝายปกครองซึ่งกําหนดไวในกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายวิธี

พิจารณาคดีปกครอง ในระบบกฎหมายของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการอิสระข้ึนมาเพ่ือวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการโดยเฉพาะดั่งเชนคณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา แตมีศาลวินัยเพ่ือทําหนาท่ีโดยเฉพาะและมี

พนักงานอัยการท่ีวาความเร่ืองวินัยเปนการเฉพาะดวย ซึ่งถือวามีความเปนอิสระ                                     

  3)  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการในประเทศญ่ีปุน ใหอุทธรณตอ 

National Personnel Authority หรือ “NPA” คณะกรรมการของ “NPA” ประกอบดวย กรรมการ

จํานวน 3 คน ระบบอุทธรณนี้เปนการใชอํานาจก่ึงตุลาการ ซึ่งมีความเปนกลางและเปนอิสระจาก

ฝายบริหาร 

  4)  การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการในประเทศอังกฤษไดมีการแยก

อํานาจผูพิจารณาวินิจฉัยมีคําส่ังลงโทษทางวินัยออกจากผูพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย 

องคกรท่ีทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณจะอยูในรูปของคณะกรรมการ เรียกวาคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณขาราชการพลเรือน เปนองคกรอิสระโดยการดําเนินการของสํานักงานเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขาราชการพลเรือน ประกอบดวยคณะบุคคล ไดแก

ประธาน หรือผูท่ีรักษาการแทนประธาน และสมาชิกอีก 2 คนซึ่งคนหนึ่งมาจาก Official Side 

Panel และอีกคนหนึ่งมาจาก Trade Union Panel โดยที่กรรมการท้ังหมดยกเวนประธานนั้นจะ

คัดเลือกจากขาราชการบํานาญท่ีมีประสบการณในการบริหารงานบุคคลมาเปนเวลานานใน

หนวยงานราชการหรือในดานการดําเนินกิจกรรมของ Trade Union และตามนโยบายของ

สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแลวประธานกรรมการนั้นจะแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมากดวย

ประสบการณในการบริหารงานบุคคลในภาคเอกชนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระของ

คณะกรรมการโดยจะไดรับการคัดเลือกและเสนอช่ือมาจาก Council of Civil Service Union 

หรือจากหนวยงานราชการและหนวยงานอ่ืนท่ีรัฐตั้งข้ึนสําหรับกรรมการสวนของหนวยราชการ

ปกติแลวคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจะมีวาระ 3 ปและอาจไดรับการแตงตั้งไดอีกวาระหนึ่ง 

3 ป แตรวมแลวตองไมเกินกวา 2 วาระ ซึ่งมีความเปนกลางและเปนอิสระจากฝายบริหาร 
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 3.2  กฎหมายเกี่ยวกับการอุทธรณการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจและ
ขาราชการพลเรือนในประเทศไทย  
  1) พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดหลักการอุทธรณเก่ียวกับ

วินัยตํารวจไวสองลักษณะที่สําคัญ ตามมาตรา 105  ซึ่งกําหนดไววา ขาราชการตํารวจผูถูกสั่ง

ลงโทษทางวินัยจะใชสิทธิอุทธรณคําส่ังถูกลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัด

เงินเดือนใหอุทธรณตอผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ หรือกรณีท่ีผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติเปนผูส่ังลงโทษใหอุทธรณตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจหรือ ก.ตร. และถาใชสิทธิ

อุทธรณคําส่ังถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก หรือถูกส่ังใหออกจากราชการใหอุทธรณตอ ก.ตร. 

โดยการอุทธรณคําส่ังดังกลาวบุคคลในองคกรเดียวกันเปนผูพิจารณาอุทธรณ และกําหนด

ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณไวถึงสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ เวนแตมีเหตุ

จําเปนตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. ท่ีทําใหพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว

สามารถขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองคร้ัง โดยแตละคร้ังจะตองไมเกินหกสิบวัน 
  2) กระบวนการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญในประเทศไทย

พบวา ไดมีการจัดตั้งองคกรกลางเพ่ือปรับเปล่ียนระบบบริหารงานบุคคลดานวินัย อุทธรณและ

รองทุกขใหเปนไปตามระบบคุณธรรม โดยคณะกรรมการดังกลาวมีช่ือวา คณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ทําหนาท่ีเก่ียวกับการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการพลเรือน ใน

ประเทศไทย มีลักษณะเปนองคกรก่ึงตุลาการคลายการพิจารณาคดีของศาลปกครอง การพิจารณา

อุทธรณจะใชระบบไตสวน และแสวงหาขอเท็จจริงเชนเดียวกับท่ีตุลาการศาลปกครองปฏิบัติ โดย

มีวัตถุประสงคในการตรวจสอบการใชดุลยพินิจและถวงดุลการใชอํานาจของผูบังคับบัญชาและ

เปดโอกาสใหผู ถูกลงโทษทางวินัยไดรองขอความยุติธรรมจากการใชอํานาจดังกลาวได 

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. เปนผูทําหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ

เปนผูท่ีไมมีสวนไดเสียกับผูพิจารณาส่ังลงโทษทางวินัยไมวาทางตรงหรือทางออม โดยกําหนด

ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณไว คือใหผูพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย

ย่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ และสามารถขยายเวลาไดหากเกิดเหตุขัดของ อีกไมเกินสองคร้ัง 

โดยแตละคร้ังจะตองไมเกินหกสิบวัน 

 จะเห็นไดวาระบบการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจเปนอํานาจ

ของบุคคลภายในองคกรเดียวกัน แตกตางกับระบบการอุทธรณของขาราชการในตางประเทศและ

ขาราชการพลเรือนในประเทศไทย ท่ีมีการจัดตั้งองคกรกลางข้ึนเปนการเฉพาะ มีความเปนอิสระ 

ไมมีสวนไดเสียจากผูมีอํานาจลงโทษทางวินัย ทําใหเกิดความเช่ือม่ันในการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ

ของผูบังคับบัญชาได 
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4.  วิเคราะหปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยของขาราชการ
ตํารวจ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการกระทําทางปกครอง และการดําเนินการ

ทางวินัยและการอุทธรณคดีวินัยของขาราชการในตางประเทศกับขาราชการตํารวจและขาราชการ

พลเรือนในประเทศไทยแลว พบวาการดําเนินการทางวินัยและการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย

ของขาราชการตํารวจ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 นั้น ยังมีปญหาอีกหลาย

ประการไมเปนไปตามหลักการกระทําทางปกครอง และการอุทธรณ ทําใหเกิดความไมเช่ือม่ันใน

การอุทธรณคดีวินัยของขาราชการตํารวจ ดังจะกลาวตอไปนี้ 
1) ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการลงโทษ

ทางวินัยตอผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

เม่ือนายกรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชามีคําส่ังลงโทษทางวินัยอยางรายแรงตอผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติ หากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติเห็นวาคําส่ังลงโทษทางวินัยไมถูกตอง  

ไมเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 105 (2) ไดกําหนดใหผู

บัญชาการตํารวจแหงชาติตองใชสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการขาราชการตํารวจหรือ 

ก.ตร.ในขณะเดียวกันกฎหมายกําหนดใหนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการ

ขาราชการตํารวจ หรือ ก.ตร. ซึ่งเปนองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณดวย ทําใหเกิดปญหาเก่ียวกับ

การใชอํานาจของนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการลงโทษทางวินัยตอผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติ เนื่องจากการพิจารณามีคําส่ังลงโทษทางวินัยในช้ันตนกับผูท่ีทําหนาท่ีเปนประธานใน

องคกรท่ีทําหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยเปนบุคคลคนเดียวกัน ทําให                

เกิดปญหาในการใชอํานาจท่ีทับซอนกัน เกิดความไมชอบดวยกฎหมาย และไมมีความเปนอิสระ

จากฝายบริหารหรือฝายการเมือง ขัดตอหลักความเปนกลางและหลักความไมมีสวนไดเสียท่ี

จะตองมีการแบงแยกการใชอํานาจระหวางผูพิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทในช้ันตนกับผูพิจารณา

ทบทวนคําส่ังในช้ันอุทธรณออกจากกัน ตองไมมีลักษณะรวมอํานาจไวท่ีบุคคลคนเดียวกัน หรือ

บุคคลท่ีพิจารณาในชั้นตนตองไมมีสวนเก่ียวของในช้ันอุทธรณ จากลักษณะดังกลาวทําใหเกิด

ความไมเช่ือม่ันกับผูบัญชาการตํารวจแหงชาติผูอุทธรณวาตนจะไดรับการพิจารณาอุทธรณอยาง

เปนธรรม ปราศจากอคติเอนเอียง 

2) ปญหาทางกฎหมายในการอุทธรณคดี วินัยของผู ใตบั งคับบัญชา ท่ี มีตอ

ผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาท่ีส่ังลงโทษ 

การดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจเกิดจากผูบังคับบัญชาใชดุลยพินิจในการ

ส่ังลงโทษทางวินัย และการตรวจสอบการใชดุลยพินิจในการส่ังลงโทษของขาราชการตํารวจนั้น

เปนการตรวจสอบภายในองคกรเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 

105 ไดกําหนดกระบวนการอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยไว 2 กรณี กลาวคือ 1. ใหขาราชการ

ตํารวจผูใดถูกส่ังลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนใหมีสิทธิอุทธรณ
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ตอ ผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ หรือ ในกรณีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติส่ัง

ลงโทษใหอุทธรณตอ ก.ตร. แลวแตกรณี  และ 2. ใหขาราชการตํารวจผูใดถูกส่ังลงโทษปลดออก 

หรือ ไลออกใหมีสิทธิอุทธรณตอ ก.ตร. การที่กําหนดใหอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยดังกลาวตอ

ผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษอีก เทากับวาถาขาราชการตํารวจผูถูกส่ังลงโทษทาง

วินัยจะใชสิทธิอุทธรณตองอุทธรณตอผูบังคับบัญชาเหนือผูบังคับบัญชาท่ีถูกส่ังลงโทษข้ึนไปอีกช้ัน 

ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปอีก ยังคงถือวาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการตํารวจผูถูกส่ัง

ลงโทษอยูนั้นเอง และเปนผูบังคับบัญชาระดับสูงข้ึนอีกดวย ทําใหขาราชการตํารวจผูใชสิทธิ

อุทธรณเกิดความกังวลใจวา ผูบังคับบัญชาระดับสูงกวาจะไมใหความเปนธรรม เนื่องจากความ

นาเ ช่ือถือของขาราชการผูใตบังคับบัญชาผู ถูกส่ังลงโทษทางวินัยอาจนาเ ช่ือถือนอยกวา

ผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ และการใชสิทธิอุทธรณดังกลาวคงไมเกิดผล มีความเปนไปไดยากมากท่ี

ผูบังคับบัญชาเหนือผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษจะส่ังเปนอยางอ่ืน นอกเหนือจากท่ีส่ังลงโทษไปแลว 
การตรวจสอบการใชดุลยพินิจในการส่ังลงโทษนั้นควรมีการตรวจสอบจากองคกรภายนอกท่ีมี

ความเปนอิสระจากผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษทางวินัย เพ่ือเปนหลักประกันไดวาการตรวจสอบน้ัน

จะไดรับความเปนธรรมนั่นเอง 
3) ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยของ

ขาราชการตํารวจ 

การที่พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 105 วรรคสาม ไดกําหนด

ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณไวถึงสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ และสามารถ       

ขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองคร้ัง โดยแตละคร้ังจะตองไมเกินหกสิบวัน ซึ่งไมไดแบงแยก

ประเภทวากรณีใดมีความยุงยาก สลับซับซอนท่ีตองใชระยะเวลาในการพิจารณา หรือกรณีใดท่ีไม

มีความจําเปนท่ีตองใชระยะเวลาถึงสองรอยส่ีสิบวัน เทากับวาการพิจารณาอุทธรณในทุกกรณีมี

เวลาถึงสองรอยส่ีสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีถือวายาวนานเกินไป เนื่องจาก

การอุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับ บางกรณีเกิดความเสียหายในระหวางการรอพิจารณาและ

ไมสามารถเยียวยาแกไขในภายหลังได 

 

 5.  ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาเก่ียวกับปญหาการดําเนินการทางวินัยของขาราชการตํารวจ ตาม

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 พบวามีปญหาหลายประการที่ตองไดรับการแกไข 

ปรับปรุง เพ่ือสรางความเปนธรรมใหเกิดแกขาราชการตํารวจ เพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาว             

จึงเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ดังนี้ 

1) เห็นควรแกไขกฎหมายใหมีการบัญญัติเพ่ิมเติม มาตรา 105 (2) แหง

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 โดยกําหนดใหในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงผูบัญชา

ตํารวจแหงชาติถูกนายกรัฐมนตรีส่ังลงโทษทางวินัยใหลงโทษปลดออก หรือ ไลออกหรือถูกส่ังให
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ออกจากราชการใหอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอองคกรกลาง โดยยึดหลักในการแบงแยกผูใชอํานาจ

ในการพิจารณาคําส่ังลงโทษทางวินัยออกจากผูใชอํานาจในการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทาง

วินัยออกจากกัน และใหองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยมีความเปนอิสระ 

ปราศจากการแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือองคกรอ่ืนๆ เชนเดียวกับองคกรพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณของขาราชการในตางประเทศเพ่ือเปนหลักประกันในการคุมครองสิทธิของผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติผูอุทธรณใหเปนไปตามหลักความเปนกลางหรือหลักความไมมีสวนไดเสียนั่นเอง 

2) เห็นควรแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 และ

กฎ ก.ตร.วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ พ.ศ. 2547 ใหมีการจัดตั้งองคกรกลางท่ี

ทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการตํารวจเปนการเฉพาะ โดยมี

รายละเอียดเปนไปตามหลักการของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวย

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการตํารวจ ซึ่งประกอบดวยบทบัญญัติตางๆท่ี

เก่ียวของ เชน การไดมาซึ่งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการตํารวจ ลักษณะและ

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการตํารวจ ตลอดจนถึงการส้ิน

สภาพจากการเปนคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการตํารวจ เปนตน ท้ังนี้อาจตอง

มีการแกไข ปรับปรุง เพ่ิมเติม กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ เพ่ือใหเหมาะสมกับการทํางานของ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการตํารวจดวย 

3) เห็นควรใหแกไขระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณคดีวินัยในพระราชบัญญัติตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 105 วรรคสาม โดยนําระยะพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติ   

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใชบังคับ คือใหผูพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาใหแลว

เสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ และสามารถขยายเวลาไดหากเกิด

เหตุขัดของอีกไมเกินสองคร้ัง โดยแตละคร้ังจะตองไมเกินหกสิบ เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการ

พิจารณาอุทธรณ หากเกิดความเสียหายจากการบังคับลงโทษทางวินัยก็สามารถแกไข เยียวยาได

ทัน ท้ังนี้เพ่ือใหตรงตามเจตนารมณของกฎหมายวาการอุทธรณ ท่ีตองรวดเร็วและถูกตองเปนการ

ใหความเปนธรรมแกผูท่ีไดรับความเดือดรอนในการนําเร่ืองเขาสูกระบวนพิจารณา สรางความ

เช่ือม่ันใหเกิดกับผูใตบังคับบัญชาได 
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