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บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินยัของพนกังานรัฐวิสาหกิจ ประสบปั�หาการไม่มี

บทบ�ั�ติัของกฎหมายที�บงัคบัใช้หรือให้อ�านาจหน่วยงานหรือผูบ้งัคบับั�ชาในการด�าเนินกระบวน

พิจารณาทางวินัยกบัพนกังานรัฐวิสาหกิจที�กระท�าความผิดวินยัขณะที�มีฐานะพนกังานรัฐวิสาหกิจแต่พน้

สภาพพนกังานก่อนมีการด�าเนินการทางวินยัในความผิดที�ไดก้ระท�า รวมถึงสภาพบงัคบัของกฎที�เกี�ยวกบั

การด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินยัที�หน่วยงานรัฐวิสาหกิจตราขึ�นใชบ้งัคบักบัพนกังานในสังกดัโดยขดั

ต่อหลกัการตรากฎ และการไม่มีบทบ�ั�ติัที�ก�าหนดความผิดทางวินยัในกรณีที�พนกังานรัฐวิสาหกิจกระท�า

ขึ�นขณะไดรั้บแต่งตั�งหรือมอบหมายใหไ้ปปฏิบติัหนา้ที�ในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวสิาหกิจอื�น 

ปั�หาทางกฎหมายในการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยพนักงานรัฐวสิาหกิจดงักล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ เป็นปั�หาของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ส่วนสภาพบงัคบัของกฎที�เกี�ยวกบัการด�าเนินกระบวนพิจารณา

ทางวินยัที�ตราขึ�นโดยขดัต่อหลกัการตรากฎอาจกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของพนักงานรัฐวิสาหกิจได ้การ

ด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยโดยอาศยัอ�านาจตามกฎดงักล่าวยอ่มไม่ชอบดว้ยกฎหมาย อาจถูกเพิกถอน

ภายหลัง ซึ� งปั�หาในการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินยัพนกังานรัฐวิสาหกิจรวมถึงการไม่มีบทบ�ั�ติัที�

ก �าหนดความผิดทางวินัย ในกรณีที�พนักงานรัฐวิสาหกิจกระท�าความผิดทางวินัยขณะได้รับแต่งตั�งหรือ

มอบหมายใหไ้ปปฏิบติัหนา้ที�ในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวสิาหกิจอื�น ในการให้อ�านาจหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจตน้สังกดัหรือผูบ้งัคบับ�ัชาของผูก้ระท �าความผิดมีอ �านาจด�าเนินการทางวินัยส�าหรับการกระท�า

ดังกล่าวได้ เพื�อเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจอาศยัช่องว่างของการไม่มีบทบ�ั�ัติและ

บทลงโทษความผิดกรณีดงักล่าว ในการกระท�าความผิดทางวินยัหรือแสวงหาประโยชน์ที�ไม่ควรได้โดย

ชอบ 

ผูเ้ขียนจึงได้เสนอแนะแนวทางในการด�าเนินการให้กฎเกี�ยวกบัการด�าเนินกระบวนพิจารณาทาง

วินยัของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจชอบดว้ยหลกัการตรากฎ สอดคลอ้งกบัอ�านาจหนา้ที�ของพระราชบ�ั�ติัหรือ

พระราชกฤษฎีกาซึ� งเป็นกฎหมายแม่บท และสอดรับกบัอ�านาจหน้าที�ของหน่วยงานภายนอกที�กฎหมาย

ก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที�ด �าเนินการสอบสวนความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที�ของรัฐ โดยก�าหนดบทบ�ั�ติั
                                                 
1 นักศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ที�ให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผูบ้งัคบับ�ัชา หรือหน่วยงานภายนอกมีอ�านาจในการพิจารณาทางโทษทางวินยั

กบัพนกังานรัฐวิสาหกิจที�กระท�าความผิดขณะมีฐานะเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจแต่ไดพ้น้สภาพพนกังานไป

แล้ว ตามหลักเกณฑ์ที�ปรากฏใน มาตรา 100 แห่งพระราชบ�ั�ติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ตลอดจนการก�าหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีอ�านาจด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินยัการกระท�าความผดิ

ที�เกิดขึ�นขณะได้รับมอบหมายหรือแต่งตั�งให้ปฏิบติัหน้าที�ในหน่วยงานอื�น ตามหลกัเกณฑ์ที�ปรากฏใน

พระราชบ�ั�ติัว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ� งไปปฏิบติัหน้าที�ในหน่วยงานอื�นที�ไม่ใช่ส่วน

ราชการ พ.ศ. 2534 ซึ� งเป็นการด�าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์การด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัย

และสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายที�มีผลเป็นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต หรือการกระท�า

ที�เป็นความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ที� หรือความผดิต่อต�าแหน่งหนา้ที�ของเจา้หนา้ที�ของรัฐอีกทางหนึ�ง 

 

1.  บทน�า 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีวตัถุประสงค์ในการจดัท�าบริการสาธารณะในทางอุตสาหกรรมและ

พาณิชยกรรม ซึ� งเป็นภารกิจล�าดบัรองของรัฐ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในประเทศให้มี

ชีวิตความเป็นอยูที่�ดีขึ�น เป็นหน่วยงานที�แยกต่างหากจากส่วนราชการเพื�อให้การด�าเนินการมีความคล่องตวั

มากขึ�น การจดัท�าบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์ ประกอบด้วย โครงสร้าง อ�านาจ

หน้าที� และบุคลากร ซึ�งตอ้งประพฤติปฏิบติัตนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงาน 

หากพนกังานรัฐวสิาหกิจคนใดฝ่าฝืนยอ่มถือวา่เป็นความผดิทางวนิยัผูบ้งัคบับ�ัชา หน่วยงานรัฐวสิาหกิจตน้

สังกัด หรือหน่วยงานภายนอกที�กฎหมายก�าหนดให้มีอ �านาจหน้าที�ด�าเนินการสอบสวนสืบสวนหรือ

ตรวจสอบตามกฎหมายยอ่มมีอ�านาจหนา้ที�ที�จะพิจารณาด�าเนินการตามที�กฎหมายก�าหนดไวไ้ด ้

การด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินยัของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตน้สังกดัต่อพนกังาน ที�กระท�า

ความผิดทางวินยัเพื�อมีค�าสั�งลงโทษทางวินยันั�น ตอ้งมีกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบงัคบัให้อ �านาจไวอ้ยา่ง

ชัดแจ้ง และประกาศให้ผูอ้ยู่ภายใต้บังคับทราบแล้ว ว่าการกระท�าใดเป็นความผิดทางวินัย รวมถึงโทษทาง

วินัยที�จะได้รับหากฝ่าฝืน ซึ� ง เป็นหลักเกณฑ์ที�ต้องถือปฏิบติัโดยเคร่งครัดอย่างเท่าเทียมกัน การด�าเนิน

กระบวนพิจารณาทางวินัยได้ด�าเนินการโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกดั หรือโดยองค์กรภายนอกที�

กฎหมายก�าหนดให้มีอ �านาจหนา้ที�ด�าเนินได ้เช่น คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นต้น ในกรณีเป็นการกล่าวหาวา่เจ้าหน้าที�ของ

รัฐกระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหนา้ที�หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหนา้ที� ซึ� งเป็นการพิจารณากระท�าผิด

วินัยประกอบกบัระเบียบ ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัวนิยัของหน่วยงานที�พนกังานรัฐวสิาหกิจสังกดัอยู ่ 

 จากการศึกษาพบว่า การด�าเนินกระบวนการทางวินัยกับเจ้าหน้าที�ของรัฐซึ� งเป็นพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตน้สังกดั และหน่วยงานภายนอก ประสบปั�หาการไม่มีกฎหมายที�
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ครอบคลุมบังคับใช้ ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายเป็นเหตุให้ไม่สามารถด�าเนินกระบวนพิจารณาทาง

วินัยพนักงานรัฐวิสาหกิจให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ กล่าวคือ ระเบียบหรือ

ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจ�ากดัอ�านาจการพิจารณา

โทษทางวินยัของพนกังานรัฐวิสาหกิจไวว้า่หมายถึง พนักงานที�ท �างานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งนั�นและ

ยงัคงมีสถานะเป็นพนักงานในวนัที�มีการกล่าวหาหรือสอบสวนเพื�อพิจารณาโทษทางวินัย แต่บางกรณี

ปรากฏวา่พนกังานรัฐวสิาหกิจที�กระท�าผิดวินยั ได้พน้สภาพพนักงานไปแล้ว หน่วยงานจึงไม่มีอ�านาจในการ

ด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยได้ การไม่มีบทบ�ั�ติัของกฎหมายให้อ�านาจหน่วยงานตน้สังกดัดงักล่าว

ยอ่มส่งผลต่ออ�านาจพิจารณาของหน่วยงานภายนอกด้วย  

เมื�อพิจารณาปั�หาทางกฎหมายเปรียบเทียบกบัการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัย สถานะทาง

กฎหมายของข้าราชการพลเรือนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และทฤษฎีการตรากฎแล้ว พบว่าเป็นปั�หา

เกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์ การด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยที�เกิดจากการไม่มีกฎหมายมาบงัคบัใช้ และการ

บงัคบัใชก้ฎหมายที�ตราขึ�นโดยไม่ชอบ ในประเด็นดงัต่อไปนี�  

ประเด็นที�หนึ� ง ปั�หาเกี�ยวกับการไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัเกี�ยวกับการด�าเนิน

กระบวนพิจารณาทางวินัยที�ให้อ�านาจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตน้สังกดัหรือหน่วยงานภายนอกที�มีอ �านาจ

หน้าที�ด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัย ในกรณีที�พนักงานรัฐวิสาหกิจพน้สภาพการเป็นพนักงานจาก

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัด ก่อนมีการกล่าวหาหรือมีการสอบสวนเพื�อพิจารณาโทษทางวินัย ใน

ความผิดที�ได้กระท�าขึ�นขณะยงัมีสถานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื�องจากปัจจุบ ันยงัไม่มีกฎหมายให้

อ�านาจ วิธีการหรือหลักเกณฑ์ ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินยัไว ้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจตน้สังกดั

และหน่วยงานภายนอกที�มีอ�านาจหน้าที�สอบสวนสืบสวนตามกฎหมายไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ของการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินยัได ้แมค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปราบการ

ทุจริตแห่งชาติ มีอ�านาจด�าเนินการตามกฎหมายภายในก�าหนดขาดอายุความ แต่ในเมื�อยงัไม่มีระเบียบ หรือ

ข้อบงัคบัภายในของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที�สามารถพิจารณาลงโทษตามที�คณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี� มูลความผดิได ้การด�าเนินการไต่สวนความผิดของพนกังานรัฐวิสาหกิจ

ในกรณีดังกล่าวย่อมไร้ผล ไม่สามารถบงัคบัได้ พนักงานรัฐวิสาหกิจที�กระท�าความผิดจึงไม่ได้รับการ

ลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดที�กระท�าไว ้เพราะเหตุการพน้สภาพพนักงานรัฐวสิาหกิจดงักล่าว  

ประเด็นที�สอง ปั�หาเกี�ยวกบัสภาพบงัคบัของกฎที�ตราขึ�นโดยอาศยัพระราชบั��ัติหรือพระ

ราชกฤษฎีกา ในส่วนของการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยพนักงานรัฐวิสาหกิจที�กฎหมายแม่บท

ดงักล่าวไม่ไดใ้ห้อ�านาจคณะกรรมการบริหารอย่างชดัแจง้ในการตรากฎที�มีลกัษณะเป็นการก�าหนดโทษ

บุคคล เพื�อบงัคบักบัพนกังานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กฎดงักล่าวจึงมีเนื�อหาเกินกว่าที�กฎหมายแม่บทให้
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อ�านาจไว้ เป็นตรากฎที�ขดัต่อทฤษฎีการตรา ส่งผลให้กฎดังกล่าวไม่สามารถบงัคบัใช้ได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย 

ประเด็นที�สาม  ปั�หาเกี�ยวกบัการไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัเกี�ยวกับกระบวนการ

ด�าเนินการทางวินยั ให้อ�านาจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภายนอกที�มีอ�านาจหนา้ที�ด�าเนินการ ใน

กรณีที�พนกังานรัฐวิสาหกิจไดรั้บมอบหมายหรือแต่งตั�งให้ไปปฏิบติัหน้าที�ในหน่วยราชการหรือหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจอื�น ซึ� งให้ถือว่าการปฏิบติัหน้าที�นั�น เป็นการปฏิบติัหน้าที�ในฐานะพนกังานรัฐวิสาหกิจ หาก

กระท�าความผิดทางวินัยในขณะที�ไดก้บัการแต่งตั�งหรือมอบหมายก็ให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจตน้สังกดัหรือ

หน่วยงานภายนอกที�กฎหมายก�าหนดให้มีอ �านาจหน้าที�สามารถด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยในกรณี

ดงักล่าวได ้โดยก�าหนดบทบั��ัติ ไวอ้ยา่งชดัแจง้ เพื�อให้พนกังานรัฐวิสาหกิจที�กระท�าความผิดไดรั้บการ

ลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดที�กระท�าไว ้

ผู้เขียนมีความสนใจศึกษาเรื� องกระบวนการพิจารณาทางวินัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจของ

ประเทศไทยและของต่างประเทศ รวมถึงการด�าเนินการทางวินยัของขา้ราชการพลเรือนของประเทศไทยใน

ฐานะเจา้หน้าที�ของรัฐเช่นเดียวกบัพนกังานรัฐวิสาหกิจ เพื�อน�าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง แกไ้ข เพิ�มเติม กฎหมาย หรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัเกี�ยวกบักระบวนการด�าเนินการทางวินัยของ

พนกังานรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบติั สอดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงและเจตนารมณ์

ของกฎหมาย ที�เป็นการตรวจสอบการกระท�าความผิดของเจ้าหน้าที�ของรัฐ โดยอาศัยหลักเกณ ฑ์ วิธีการที�

ปรากฏในพระราชบั��ัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 100 และพระราชบ�ั�ติัว่าด้วย

ความผิดทางวินยัของขา้ราชการซึ� งไปปฏิบติัหนา้ที�ในหน่วยงานที�ไม่ใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 เพื�อให้การ

ด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวนิยัของพนกังานรัฐวสิาหกิจมีความเหมาะสมต่อไป 

 

2.  แนวความคิดและหลักการพื�นฐานที�เกี�ยวกับการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐและกระบวนการ

ด�าเนินการทางวินัยพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

การปกครองในระบบนิติรัฐหรือการปกครองที�ถือกฎหมายเป็นส�าคั� รัฐมีความชอบธรรมที�จะ

บ�ั�ติักฎหมายและเปลี�ยนแปลงกฎหมายเพื�อบงัคบัใชก้บัพลเมือง ระเบียบสูงสุดของรัฐหรือโครงสร้างของ

รัฐธรรมนู�ต้องมีการแยกอ�านาจนิติบั��ัติ อ �านาจบริหาร และอ �านาจตุลาการจากกนั อ�านาจนิติบั��ัติเป็น

เจตจ�านงของประชาชน ส่วนฝ่ายบริหารและตุลาการเป็นองค์กรที�ปฏิบติัตามกฎหมายซึ� งฝ่ายนิติบ�ั�ติั

ออกมา การใช้อ�านาจปกครองของเจ้าหน้าที�ของรัฐต้องมีขอบเขต ซึ� งก�าหนดอ�านาจหน้าที�ไวอ้ย่างชดัแจง้

เป็น เพื�อป้องกนัไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดในการน�าไปใช ้ 

ในหลายประเทศรวมทั�งประเทศไทยมีการน�าระบบรัฐวิสาหกิจมาใช้เพื�อด�าเนินการจัดท�า 

“บริการสาธารณะ” ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ�งบริการสาธารณะด้าน
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อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที�เป็นภารกิจส�าค�ัล�าดบัรองของรัฐ ที�ตอ้งการความคล่องตวัในการด�าเนิน

กิจการ ที�ระบบราชการไม่เหมาะสมที�จะด�าเนินการ เพื�อจดัท�าบริการสาธารณูปโภคขั�นพื�นฐานสนองความ

ตอ้งการของประชาชน  

การปฏิบติัหนา้ที�ของพนกังานรัฐวิสาหกิจซึ� งเป็นเจ้าหน้าที�ของรัฐประเภทหนึ�งต้องต้องมี “วินัย” 

ซึ� งเป็นระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือขอ้ปฏิบติัที�ไดก้ �าหนดขึ�นเพื�อใช้ควบคุมความประพฤติและการปฏิบติัหน้าที�

ของเจา้หนา้ที�ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ เพื�อบรรลุจุดมุ่งหมายของหน่วยงานของ

รัฐเพื�อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม และจดัท�าบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม

ใหป้ระชาชนมีความอยูดี่กินดี พนกังานรัฐวสิาหกิจต้องรักษาวนิยัอยา่งเคร่งครัด ผูใ้ดฝ่าฝืนวินัยจะถูกลงโทษ 

การรักษาวินัย หมายถึงรวมถึงการปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต ไม่ทุจริตคอรัปชั�นด้วย ซึ� งการทุจริต

ต่อหนา้ที�และความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมถือเป็นอาช�ากรรม

ประเภทหนึ�งของเจ้าหน้าที�รัฐ เมื�อพนกังานรัฐวิสาหกิจถูกกล่าวหาวา่ประพฤติผิดวินัย ผูบ้งัคบับ�ัชาหรือผูม้ี

อ�านาจหน้าที�ตอ้งด�าเนินการสอบสวนเรื�องดงักล่าว ถา้ฟังไดว้า่ไดก้ระท�าผดิวนิยัก็ใหส้ั�งลงโทษทางวนิยั หาก

ยงัฟังไม่ไดว้า่กระท�าผิดทางวินยัก็ให้สั�งยุติเรื�อง ซึ� งการลงโทษทางวินัยเป็นมาตรการหนึ�งที�ใช้ในการรักษา

วินัย และเป็นการป้องปรามมิใหพ้นกังานรัฐวสิาหกิจอื�นกระท�าผดิวินยัเพราะเกรงกลวัวา่จะถูกลงโทษ  

การออกกฎหมายเป็นอ�านาจของฝ่ายนิติบั��ัติในฐานะผู้แทนของประชาชน แต่กฎหมายล�าด ับ

รอง เป็นการตราโดยฝ่ายบริหารหรือองค์กรฝ่ายปกครอง โดยได้รับมอบอ�านาจจากองค์กรที�ใช้อ �านาจนิติ

บ�ั�ติั ซึ� งจะก�าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข และประเภทของกฎที�จะให้ฝ่ายบริหารตรามาบงัคบัใช้ใน

รายละเอียดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยจะมีเนื�อหาสาระขดัหรือแยง้กบักฎหมายแม่บทไม่ได ้

กฎหมายล�าดับรองรองจึงมีสถานะทางกฎหมายที�ต��ากว่ากฎหมายแม่บท ได้แก่ กฎกระทรวง กฎทบวง 

ประกาศกระทรวง ประกาศทบวง ระเบียบ ข้อบังคับ ที�ออกโดยอาศัยอ�านาจพระราชบั��ัติ พระราช

กฤษฎีกา บทบ�ั�ติัเหล่านี� ย่อมมีสถานะเป็นกฎ ตามกฎหมายและสามารถใช้บงัคบักบับุคคลผูอ้ยู่ภายใต้

บงัคบัของหน่วยงานดงักล่าวได ้  

 

3. การด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยพนักงานรัฐวิสาหกิจของต่างประเทศและของประเทศ

ไทย 

สาธารณรัฐฝรั�งเศส รัฐวิสาหกิจจดัตั�งขึ�นตามกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ไดแ้ก่ องค์การ

ของรัฐบาลหรือองคก์ารมหาชน ห้างหุ้นส่วนบริษทัตามกฎหมายพาณิชย ์โดยมีกฎระเบียบส�าหรับพนักงาน 

ซึ� งจดัท�าโดยคณะกรรมการร่วมขององค์การฝ่ายลูกจา้งทั�งหลาย ส่วนในการบริหารของรัฐวิสาหกิจจะมี

กรรมการประกอบดว้ย ผูแ้ทน จาก � ฝ่าย คือ ฝ่ายราชการ ฝ่ายบริหารรัฐวิสาหกิจ และฝ่ายลูกจา้ง และการ
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ก�าหนดค่าจ้างฝ่ายจัดการกับองค์การของลูกจ้างอาจท�าข้อตกลงกันได้ แต่มิได้เป็นการจ�ากัดบทบาทของ

รัฐมนตรีที�มีอ �านาจควบคุมบุคลากรของรัฐ ซึ�งเป็นกลไกส�าค�ัในการจดัท �าบริการสาธารณะ  

ประเทศอังกฤษ รัฐวิสาหกิจจดัตั�งโดยพระราชบ�ั�ติั ได้แก่ องค์การของรัฐบาล จดัตั�งโดย

กฎหมายของรัฐสภามีหน้าที� รับผิดชอบกิจกรรมเฉพาะอย่างภายใต้ขอบเขตเฉพาะ กล่าวคือ ปฏิบัติ

ภาระหนา้ที�เฉพาะภายใตอ้าณาเขตทอ้งถิ�นที�รับผิดชอบเท่านั�น เป็นองคก์รอิสระไม่ตอ้งรับผิดชอบโดยตรง

ต่อรัฐสภา แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายปกครอง องค์การของรัฐบาลมีความส�าคั�เนื�องจากมี

คุณลกัษณะในทางผสมผสานกนัระหว่างความมีอิสระกบัการถูกควบคุมก�ากบัโดยรัฐ จึงเป็นองค์กรที�มี

สภาพเหมือนบริษทัเอกชนในแง่ของการด�าเนินธุรกิจหรือประกอบการคา้และบริหารงาน แต่ขณะเดียวกนัก็

เป็นองคก์รของรัฐที�ด �าเนินกิจการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ในการจดัท�าบริการสาธารณะใน

นามของรัฐบาลและรัฐสภา โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐตามขอบเขตที�กฎหมายก�าหนด โดยให้

ความส�าค�ักบัการประกนัสิทธิ ในชั�นวิธีพิจารณาออกค�าวินิจฉยัที�มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน เพื�อให้

ค�าวินิจฉัยมีความถูกต้องไม่ต้องแก้ไขเยียวยาในภายหลัง หลักการประกันสิทธิในชั�นวิธีพิจารณาของ

เจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองเกิดจากค�าพิพากษาของศาล ตอ้งการให้เจา้หน้าที�ฝ่ายปกครองพิจารณาท�านองการ

พิจารณาในชั�นศาลก่อนที�จะออกค�าวินิจฉัยที�มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน และบังคบัใช้หลักความ

ยุติธรรมตามธรรมชาติกบัวธีิพิจารณาชั�นเจา้หน้าที�ฝ่ายปกครอง 

ประเทศ ไทย  รัฐวิสาหกิจจัดตั� ง ขึ� นโดยกฎหมายมหาชนและ กฎหมายเอกชน ได้แก่  

พระราชบ�ั�ติั พระราชกฤษฎีกา หรือตามมติคณะรัฐมนตรี บริษทัจ�ากดั หรือบริษทัมหาชนจ�ากดั ที�รัฐบาล

มีทุนรวมอยูด่ว้ยเกินกวา่ร้อยละห้าสิบ การด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีทั�ง

การด�าเนินการโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัดของพนักงานรัฐวิสาหกิจนั�นเอง และโดยหน่วยงาน

ภายนอกที�มีอ�านาจหน้าที�ด�าเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย เช่น ตามรัฐธรรมนู�แห่งราชอาณาจกัรไทย 

พ.ศ. 2550 ตามพระราชบ�ั�ติัประกอบรัฐธรรมนู� วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และที�แกไ้ขเพิ�มเติม และตามพระราชบ�ั�ติัมาตรการภายในของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. ��51 เมื�อพนักงานรัฐวิสาหกิจถูกลงโทษทางวินัย ไม่ว่าเป็นผลมาจากการด�าเนินของ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัด หรือหน่วยงานภายนอกที�ใช้อ�านาจด�าเนินการตามกฎหมาย พนักงาน

รัฐวิสาหกิจผูน้ั�นสามารถใชสิ้ทธิการอุทธรณ์ต่อไปได ้ 

หลกัการเกี�ยวกบัการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินยักบัข้าราชการพลเรือนตามพระราชบั��ัติ

ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 100 ก�าหนดใหอ้�านาจผูบ้งัคบับ�ัชาหรือผูมี้อ�านาจแต่งตั�งถอด

ถอนสามารถด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินยักบัขา้ราชการที�ออกจากราชการไดเ้สมือนวา่ยงัเป็นขา้ราชการ 

ในกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับ�ัชาหรือต่อหน่วยงานภายนอกที�มีอ�านาจหนา้ที�ด�าเนินการตาม

กฎหมาย และหลักการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยตามพระราชบั��ติัว่าด้วยความผิดทางวินัยของ
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ขา้ราชการซึ� งไปปฏิบติัหน้าที�ในหน่วยงานที�ไม่ใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 ในกรณีได้รับแต่งตั�งหรือได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบติัหน้าที�อื�นใด ให้ถือว่าการปฏิบติัหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายนั�นเป็นการปฏิบัติหน้าที�

ราชการ ถ้ากระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามวินัย ให้ถือว่าเป็นการกระท�าความผิดทางวินัยสามารถถูก

พิจารณาลงโทษทางวินัยได้  

 

4.  บทวิเคราะห์ปัญหาการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยและการลงโทษทางวินัยพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และแนวทางการแก้ไขปัญหา  

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี�ยวกับวินัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องก�าหนดให้เหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัลกัษณะภารกิจและอ�านาจหนา้ที�ที�หน่วยงานรัฐวิสาหกิจตอ้งด�าเนินการ จากการศึกษาพบว่า

กระบวนพิจารณาทางวินยักบัเจา้หนา้ที�ของรัฐซึ� งเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจมีปั�หาที�ควรไดรั้บการพิจารณา 

และปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม มีประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ�น  

(1)  กรณีไม่มีกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินยัของ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที�ให้อ�านาจแก่ผูบ้งัคบับ�ัชาและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัด หรือหน่วยงาน

ภายนอกที�กฎหมายก�าหนดใหมี้อ�านาจหนา้ที�สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายเกี�ยวกบัความผิด

ทางวินัยเพื�อพิจารณาโทษทางวินัย ในกรณีที�พนักงานรัฐวิสาหกิจพน้สภาพพนักงานก่อนมีการด�าเนิน

กระบวนพิจารณาทางวินยัในความผิดทางวินยัที�ไดก้ระท�าขึ�นขณะยงัมีสถานะเป็นพนกังานของหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ ส่งผลใหผู้ก้ระท�าความผิดทางวินยัดงักล่าว ไม่ไดรั้บการลงโทษตามฐานความผิดที�ไดก้ระท�าไว ้

และยงัไดรั้บสิทธิต่างๆ ไปจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเนื�องจากการพน้สภาพพนกังานไปเพราะเหตุที�ไม่ได้

กระท�าความผิดใดๆ ต่อหน่วยงาน เช่น เงินบ�าเหน็จ ค่าตอบแทนการท�างาน สิทธิขอกลับเข้ามาท�างานอีก 

รวมถึงคุณสมบติัที�ไม่ไดเ้ป็นผูถู้กไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากหน่วยงานเดิมที�ผูน้ั�นอาจใชใ้นการสมคัรเขา้

ท�าหน้าที�อื�นๆ ในภายหลงัจากที�พน้สภาพพนกังานรัฐวสิาหกิจไปแลว้  

(2)  ปั�หาสภาพบงัคบัของระเบียบ หรือขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัวินยัของหน่วยงานรัฐวสิาหกิจซึ� งออก

ตามความในพระราชบ�ั�ติัจดัตั�งหน่วยงานซึ� งเป็นกฎหมายแม่บทที�ให้อ �านาจไว ้มีสถานะเป็นกฎตาม

กฎหมายที�ใช้บงัคบักบัพนกังานรัฐวิสาหกิจเพราะใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาและลงโทษทางวินยักบั

พนักงานที�อยู่ภายใต้ข้อบงัคบัของกฎดงักล่าว การพิจารณาสอบสวนความผิดทางวินัยของหน่วยงานมี

ลกัษณะเป็นการด�าเนินการของหน่วยงานทางปกครองเพื�อมีค�าสั�งลงโทษทางวินยัตามพฤติการณ์หรือตาม

ฐานความผิดที�พนกังานไดก้ระท�าขึ�น ซึ� งมีผลเป็นค�าสั�งทางปกครองที�กระทบต่อสิทธิหน้าที�ของพนกังาน

รัฐวิสาหกิจดงักล่าว ซึ� งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะตอ้งกระท�าขึ�นโดยมีกฎหมายที�ให้อ�านาจโดยชอบ กฎที�ตรา

ขึ�นโดยไม่ชอบดว้ยหลกัการตรากฎยอ่มไม่สามารถใชบ้งัคบัไดโ้ดยชอบ 
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(3)  ปั�หาการไม่มีระเบียบ หรือขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัวินยัของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที�มีขอ้ก�าหนด

ครอบคลุมถึงการกระท�าความผิดทางวินัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที�ไดก้ระท�าความผิดทางวินยัขึ�นขณะที�

ไดรั้บการแต่งตั�ง หรือมอบหมายจากผูบ้งัคบับ�ัชา หน่วยงานหรือโดยรัฐมนตรีใหไ้ปปฏิบติัหนา้ที�ในหน่วย

ราชการหรือหน่วยงานรัฐวสิาหกิจอื�น ซึ� งการกระท�าความผดิหรือความเสียหายนั�นอาจไม่ไดป้รากฏหรือเกิด

ขึ�นกบัหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที�พนกังานผูน้ั�นสังกดัอยู ่ซึ� งเป็นช่องวา่งของขอ้ก�าหนดที�จะใชเ้ป็นฐานในการ

พิจารณาโทษทางวินยักบัพนกังานรัฐวิสาหกิจที�กระท�าความผิดดงักล่าว เนื�องจากการพิจารณาโทษทางวินยั

ไดน้ั�นจะตอ้งอาศยับทบ�ั�ติัที�ไดก้ �าหนดขึ�นอย่างชดัเจน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจตน้สังกดั หรือหน่วยงาน

ภายนอกที�มีอ�านาจหน้าที�ด �าเนินการสอบสวนตามที�กฎหมายก�าหนดไวจ้ะกล่าวอา้งการตีความ เทียบเคียง

บทบั��ัติใดๆ ในการพิจารณาเพื�อลงโทษบุคคลไม่ได้ ซึ� งความผิดทางวินัยบางฐานความผิดยงัเป็นการ

กระท�าที� มีมูลเป็นความผิดทางอา�าก็เป็นเรื� องที�หน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้ได้รับความเสียหายในฐานะ

ผู้เสียหาย  หรือหน่วยงานภายนอกที�กฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที�ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนจะ

พิจารณาด�าเนินตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัของหน่วยงานนั�นๆ และตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอา�าต่อไป 

 

5.  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

พนกังานรัฐวิสาหกิจที�เป็นกลไกที�ท �าให้การจดัท�าบริการสาธารณะบรรลุวตัถุประสงค์ ดงันั�น 

กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัวนิยัของพนกังานรัฐวสิาหกิจแต่ละหน่วยงานจึงตอ้งก�าหนดใหเ้หมาะสม 

สอดคลอ้งกบัลกัษณะภารกิจและอ�านาจหนา้ที�ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที�ตอ้งด�าเนินการ โดยมีปั�หาที�ควร

ไดรั้บการพิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมมีประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ�นในประการดงัต่อไปนี�   

(1)  ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัปั�หากระบวนพิจารณาทางวินยั กรณีพนกังานรัฐวิสาหกิจพน้สภาพ

พนกังานก่อนมีการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัย และกรณีพนกังานรัฐวิสาหกิจไดรั้บการแต่งตั�งหรือ

มอบหมายให้ไปปฏิบติัหนา้ที�ในหน่วยราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื�น และกระท�าความผิดทางวินัย

ขณะที�ไดรั้บการแต่งตั�งหรือมอบหมายให้ไปปฏิบติัหน้าที�นั�น ผูเ้ขียนเห็นว่า ควรเสนอให้คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ใช้อ �านาจตามมาตรา 19 (11) แห่งพระราชบ�ั�ติัประกอบ

รัฐธรรมนู�วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 

2554 ในการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือศาล หรือ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื�อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของ

ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื�อป้องกนัและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที� หรือ

กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหนา้ที�ราชการ   หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหนา้ที�ในการยุติธรรม โดยการ

เสนอร่างพระราชบ�ั�ติัไปยงัรัฐสภา โดยปรากฏหลกัเกณฑ์ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยกบั
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พนกังานรัฐวิสาหกิจที�กระท�าความผิดขณะมีสถานะเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจแต่ไดพ้น้สภาพพนกังานไป

แล้วก่อนมีการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัดหรือจากหน่วยงาน

ภายนอก  ซึ� งกฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที�ด�าเนินการสอบสวนสืบสวนในกรณีดงักล่าว เช่นเดียวกบั

มาตรา 100 แห่งพระราชบ�ั�ติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทาง

วินัยพนักงานรัฐวิสาหกิจที�ได้รับแต่งตั� งหรือมอบหมายให้ไปปฏิบติัหน้าที�  ในหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื�น เช่นเดียวกบัหลกัเกณฑ์ที�ปรากฏพระราชบ�ั�ติัว่าด้วยความผิดทางวินัยของ

ข้าราชการซึ� งไปปฏิบติัหน้าที�ในหน่วยงานซึ� งไม่ใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 เพื�อให้อ�านาจหน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจตน้สังกดัและหน่วยงานภายนอกที�กฎหมายก�าหนดให้มีอ �านาจหนา้ที�ด �าเนินการเกี�ยวกบัความผิด

ทางวินยัของพนกังานรัฐวิสาหกิจมีอ�านาจ โดยชอบตามกฎหมายในการด�าเนินการกบัพนกังานรัฐวิสาหกิจ

ดงักล่าว ซึ�งจะเป็นผลดีทั�งในดา้นการการป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผิดทางวินยัไดอี้กช่องทาง

หนึ�ง 

(2)  ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัปั�หาสภาพบงัคบัของกฎที�มีผลต่อค �าสั�งลงโทษทางวินัยพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ กรณีการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยที�อาศยัระเบียบ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยวินยัที�ก �าหนดขึ�นโดย

ขดัต่อหลกัการตรากฎ เนื�องจากพระราชบ�ั�ติัจดัตั�งซึ� งเป็นกฎหมายแม่บทไม่ไดใ้ห้อ�านาจคณะกรรมการ

บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยา่งชดัแจง้ ให้มีอ �านาจในการตรากฎเพื�อใชบ้งัคบักบับุคคลใดๆ โดยมีผลเป็น

การลงโทษบุคคลผูอ้ยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎดงักล่าว ผูเ้ขียนมีความเห็นว่า ควรให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุก

แห่งตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที�ใช้บังคับกับพนักงาน

รัฐวิสาหกิจในสังกดั และยกเลิกกฎที�ตราขึ�นโดยไม่ชอบดงักล่าว เพื�อด�าเนินการแกไ้ขอ�านาจหนา้ที�ของคณะ

กรรมการบริหารหน่วยงานรัฐวสิาหกิจใหเ้ป็นไปตามหลกักฎหมายต่อไป 
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