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บทคดัย่อ 

ปัจจุบันการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประสบปั�หาการไม่มี
บทบั��ัติของกฎหมายที�บังคับใช้หรือให้อ�านาจหน่วยงานหรือผู้บังคับบั�ชาในการด�าเนินกระบวน
พิจารณาทางวินัยกับพนักงานรัฐวิสาหกิจที�กระท�าความผิดวินัยขณะที�มีฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่พ้น
สภาพพนักงานก่อนมีการด�าเนินการทางวินัยในความผิดที�ได้กระท�า รวมถึงสภาพบังคับของกฎที�เกี�ยวกับ
การด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยที�หน่วยงานรัฐวิสาหกจิตราขึ�นใช้บังคับกบัพนักงานในสังกดัโดยขัดต่อ
หลักการตรากฎ และการไม่มีบทบั��ัติที�ก�าหนดความผิดทางวินัยในกรณีที�พนักงานรัฐวิสาหกิจกระท�าขึ� น
ขณะได้รับแต่งตั�งหรือมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที�ในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกจิอื�น 

ปั�หาทางกฎหมายในการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยพนักงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น เป็นปั�หาของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนสภาพบังคับของกฎที�เกี�ยวกับการด�าเนินกระบวน
พิจารณาทางวินัยที�ตราขึ�นโดยขัดต่อหลักการตรากฎอาจกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของพนักงานรัฐวิสาหกิจได้ 
การด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยโดยอาศัยอ�านาจตามกฎดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจถูก
เพิกถอนภายหลัง ซึ�งปั�หาในการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงการไม่มี
บทบั��ัติที�ก�าหนดความผิดทางวินัย ในกรณีที�พนักงานรัฐวิสาหกิจกระท�าความผิดทางวินัยขณะได้รับ
แต่งตั�งหรือมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที�ในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื�น ในการให้
อ�านาจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัดหรือผู้บังคับบั�ชาของผู้กระท �าความผิดมีอ�านาจด�าเนินการทางวินัย
ส�าหรับการกระท�าดังกล่าวได้ เพื� อเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจอาศัยช่องว่างของการไม่มี
บทบั��ัติและบทลงโทษความผิดกรณีดังกล่าว ในการกระท�าความผิดทางวินัยหรือแสวงหาประโยชน์ที�ไม่
ควรได้โดยชอบ 

ผู้เขียนจึงได้เสนอแนะแนวทางในการด�าเนินการให้กฎเกี�ยวกบัการด�าเนินกระบวนพิจารณาทาง
วินัยของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิชอบด้วยหลักการตรากฎ สอดคล้องกบัอ�านาจหน้าที�ของพระราชบั��ัติหรือ
พระราชกฤษฎีกาซึ�งเป็นกฎหมายแม่บท และสอดรับกับอ�านาจหน้าที�ของหน่วยงานภายนอกที�กฎหมาย
ก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที�ด�าเนินการสอบสวนความผิดทางวินัยของเจ้าหน้าที�ของรัฐ โดยก�าหนดบทบั��ัติ
ที�ให้หน่วยงานรัฐวิสาหกจิ ผู้บังคับบั�ชา หรือหน่วยงานภายนอกมีอ�านาจในการพิจารณาทางโทษทางวินัย
กับพนักงานรัฐวิสาหกิจที�กระท�าความผิดขณะ มีฐานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่ได้พ้นสภาพพนักงานไป
แล้ว ตามหลักเกณฑ์ที�ปรากฏใน มาตรา 100 แห่งพระราชบั��ัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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ตลอดจนการก�าหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีอ�านาจด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยการกระท �าความผิด
ที�เกิดขึ� นขณะได้รับมอบหมายหรือแต่งตั�งให้ปฏิบัติหน้าที�ในหน่วยงานอื�น ตามหลักเกณฑ์ที�ปรากฏใน
พระราชบั��ัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ�งไปปฏิบัติหน้าที�ในหน่วยงานอื�นที�ไม่ใช่ส่วน
ราชการ พ.ศ. 2534 ซึ�งเป็นการด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การด�าเนินกระบวนพิจารณาทาง
วินัยและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที�มีผลเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือการ
กระท�าที�เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที� หรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที�ของเจ้าหน้าที�ของรัฐอกีทางหนึ�ง 

 

1. บทน�า 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์ในการจัดท�าบริการสาธารณะในทางอุตสาหกรรมแล ะ

พาณิชยกรรม ซึ�งเป็นภารกิจล�าดับรองของรัฐ เพื�อตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที�ดีขึ� น เป็นหน่วยงานที�แยกต่างหากจากส่วนราชการเพื�อให้การด�าเนินการมีความ
คล่องตัวมากขึ�น การจัดท�าบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย โครงสร้าง 
อ�านาจหน้าที� และบุคลากร ซึ�งต้องประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของ
หน่วยงาน หากพนักงานรัฐวิสาหกิจคนใดฝ่าฝืนย่อมถือว่าเป็นความผิดทางวินัยผู้บังคับบั�ชา หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจต้นสังกัด หรือหน่วยงานภายนอกที�กฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที�ด�าเนินการสอบสวน
สืบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายย่อมมีอ�านาจหน้าที�ที�จะพิจารณาด�าเนินการตามที�กฎหมายก�าหนดไว้
ได้ 

การด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัดต่อพนักงาน ที�กระท�า
ความผิดทางวินัยเพื�อมีค�าสั�งลงโทษทางวินัยนั�น ต้องมีกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับให้อ�านาจไว้อย่าง
ชัดแจ้ง และประกาศให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับทราบแล้ว ว่าการกระท �าใดเป็นความผิดทางวินัย รวมถึงโทษทาง
วินัยที�จะได้รับหากฝ่าฝืน ซึ�งเป็นหลักเกณฑ์ที�ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่างเท่าเทียมกัน การด�าเนิน
กระบวนพิจารณาทางวินัยได้ด�าเนินการโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต้นสังกัด หรือโดยองค์กรภายนอกที�
กฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที�ด�าเนินได้ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ เป็นต้น ในกรณีเป็นการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที�
ของรัฐกระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที�หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที� ซึ�งเป็นการพิจารณา
กระท�าผิดวินัยประกอบกับระเบียบ ข้อบังคับเกี�ยวกบัวินัยของหน่วยงานที�พนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดอยู่  
 จากการศึกษาพบว่า การด�าเนินกระบวนการทางวินัยกับเจ้าหน้าที�ของรัฐซึ�งเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก ประสบปั�หาการไม่มีกฎหมายที�
ครอบคลุมบังคับใช้ ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายเป็นเหตุให้ไม่สามารถด�าเนินกระบวนพิจารณาทาง
วินัยพนักงานรัฐวิสาหกิจให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ กล่าวคือ ระเบียบหรือ
ข้อบังคับเกี�ยวกับการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจ�ากัดอ�านาจการพิจารณา
โทษทางวินัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ว่าหมายถึง พนักงานที�ท�างานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งนั�นและ
ยังคงมีสถานะเป็นพนักงานในวันที�มีการกล่าวหาหรือสอบสวนเพื�อพิจารณาโทษทางวินัย แต่บางกรณี
ปรากฏว่าพนักงานรัฐวิสาหกจิที�กระท�าผิดวินัย ได้พ้นสภาพพนักงานไปแล้ว หน่วยงานจึงไม่มีอ�านาจในการ
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ด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยได้ การไม่มีบทบั��ัติของกฎหมายให้อ�านาจหน่วยงานต้นสังกัดดังกล่าว
ย่อมส่งผลต่ออ�านาจพิจารณาของหน่วยงานภายนอกด้วย  

เมื�อพิจารณาปั�หาทางกฎหมายเปรียบเทียบกับการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัย สถานะ
ทางกฎหมายของข้าราชการพลเรือนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และทฤษฎีการตรากฎแล้ว พบว่าเป็นปั�หา
เกี�ยวกับหลักเกณฑ์ การด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยที�เกิดจากการไม่มีกฎหมายมาบังคับใช้ และการ
บังคับใช้กฎหมายที�ตราขึ�นโดยไม่ชอบ ในประเดน็ดังต่อไปนี�  

ประเดน็ที�หนึ�ง ปั�หาเกี�ยวกับการไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี�ยวกับการด�าเนิน
กระบวนพิจารณาทางวินัยที�ให้อ�านาจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอกที�มีอ�านาจ
หน้าที�ด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัย ในกรณีที�พนักงานรัฐวิสาหกิจพ้นสภาพการเป็นพนักงานจาก
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัด ก่อนมีการกล่าวหาหรือมีการสอบสวนเพื�อพิจารณาโทษทางวินัย ใน
ความผิดที�ได้กระท�าขึ� นขณะยังมีสถานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื�องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายให้
อ�านาจ วิธีการหรือหลักเกณฑ์ ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยไว้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัด
และหน่วยงานภายนอกที�มีอ�านาจหน้าที�สอบสวนสืบสวนตามกฎหมายไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยได้ แม้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการ
ทุจริตแห่งชาติ มีอ�านาจด�าเนินการตามกฎหมายภายในก�าหนดขาดอายุความ แต่ในเมื�อยังไม่มีระเบียบ 
หรือข้อบังคับภายในของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที�สามารถพิจารณาลงโทษตามที�คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติชี� มูลความผิดได้ การด�าเนินการไต่สวนความผิดของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในกรณีดังกล่าวย่อมไร้ผล ไม่สามารถบังคับได้ พนักงานรัฐวิสาหกิจที�กระท�าความผิดจึงไม่ได้
รับการลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดที�กระท�าไว้ เพราะเหตุการพ้นสภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว  

ประเดน็ที�สอง ปั�หาเกี�ยวกับสภาพบังคับของกฎที�ตราขึ�นโดยอาศัยพระราชบั��ัติหรือพระ
ราชกฤษฎีกา ในส่วนของการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที�กฎหมายแม่บท
ดังกล่าวไม่ได้ให้อ�านาจคณะกรรมการบริหารอย่างชัดแจ้งในการตรากฎที�มีลักษณะเป็นการก�าหนดโทษ
บุคคล เพื�อบังคับกับพนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กฎดังกล่าวจึงมีเนื� อหาเกนิกว่าที�กฎหมายแม่บทให้
อ�านาจไว้ เป็นตรากฎที�ขัดต่อทฤษฎีการตรา ส่งผลให้กฎดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย 

ประเดน็ที�สาม ปั�หาเกี�ยวกับการไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี�ยวกับกระบวนการ
ด�าเนินการทางวินัย ให้อ�านาจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภายนอกที�มีอ �านาจหน้าที�ด�าเนินการ ใน
กรณีที�พนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับมอบหมายหรือแต่งตั�งให้ไปปฏบัิติหน้าที�ในหน่วยราชการหรือหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจอื�น ซึ�งให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที�นั�น เป็นการปฏิบัติหน้าที�ในฐานะพนักงานรัฐวิสาหกิจ หาก
กระท�าความผิดทางวินัยในขณะที�ได้กับการแต่งตั�งหรือมอบหมายกใ็ห้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานภายนอกที�กฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที�สามารถด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยในกรณี
ดังกล่าวได้ โดยก�าหนดบทบั��ัติ ไว้อย่างชัดแจ้ง เพื�อให้พนักงานรัฐวิสาหกิจที�กระท�าความผิดได้รับการ
ลงโทษทางวินัยตามฐานความผิดที�กระท�าไว้ 

ผู้เขียนมีความสนใจศึกษาเรื�องกระบวนการพิจารณาทางวินัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจของ
ประเทศไทยและของต่างประเทศ รวมถึงการด�าเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนของประเทศไทยใน
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ฐานะเจ้าหน้าที�ของรัฐเช่นเดียวกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื�อน�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไข เพิ�มเติม กฎหมาย หรือระเบียบหรือข้อบังคับเกี�ยวกบักระบวนการด�าเนินการทางวินัยของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับข้อเทจ็จริงและเจตนารมณ์
ของกฎหมาย ที�เป็นการตรวจสอบการกระท�าความผิดของเจ้าหน้าที�ของรัฐ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการที�
ปรากฏในพระราชบั��ัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 100 และพระราชบั��ัติว่าด้วย
ความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ�งไปปฏบัิติหน้าที�ในหน่วยงานที�ไม่ใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 เพื�อให้การ
ด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความเหมาะสมต่อไป 
 

2. แนวความคิดและหล ักการพื� นฐานที�เกี�ยวกับการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐและ

กระบวนการด�าเนินการทางวินยัพนกังานรฐัวิสาหกิจ 
การปกครองในระบบนิติรัฐหรือการปกครองที�ถือกฎหมายเป็นส�าคั� รัฐมีความชอบธรรมที�จะ

บั��ัติกฎหมายและเปลี�ยนแปลงกฎหมายเพื�อบังคับใช้กับพลเมือง ระเบียบสูงสุดของรัฐหรือโครงสร้าง
ของรัฐธรรมนู�ต้องมีการแยกอ�านาจนิติบั��ัติ อ�านาจบริหาร และอ�านาจตุลาการจากกัน อ�านาจนิติบั��ัติ
เป็นเจตจ�านงของประชาชน ส่วนฝ่ายบริหารและตุลาการเป็นองค์กรที�ปฏิบัติตามกฎหมายซึ�งฝ่ายนิติ
บั��ัติออกมา การใช้อ�านาจปกครองของเจ้าหน้าที�ของรัฐต้องมีขอบเขต ซึ�งก�าหนดอ�านาจหน้าที�ไว้อย่าง
ชัดแจ้งเป็น เพื�อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการน�าไปใช้  

ในหลายประเทศรวมทั�งประเทศไทยมีการน�าระบบรัฐวิสาหกิจมาใช้เพื� อด�าเนินการจัดท�า 
“บริการสาธารณะ” ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ�งบริการสาธารณะด้าน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที�เป็นภารกิจส�าคั�ล�าดับรองของรัฐ ที�ต้องการความคล่องตัวในการด�าเนิน
กิจการ ที�ระบบราชการไม่เหมาะสมที�จะด�าเนินการ เพื�อจัดท�าบริการสาธารณูปโภคขั�นพื�นฐานสนองความ
ต้องการของประชาชน  

การปฏบิัติหน้าที�ของพนักงานรัฐวิสาหกจิซึ�งเป็นเจ้าหน้าที�ของรัฐประเภทหนึ�งต้องต้องมี “วินัย” 
ซึ�งเป็นระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อปฏบัิติที�ได้ก�าหนดขึ�นเพื�อใช้ควบคุมความประพฤติและการปฏบิัติหน้าที�
ของเจ้าหน้าที�ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ เพื�อบรรลุจุดมุ่งหมายของหน่วยงานของ
รัฐเพื�อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม และจัดท�าบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พนักงานรัฐวิสาหกิจต้องรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนวินัยจะถูก
ลงโทษ การรักษาวินัย หมายถึงรวมถึงการปฏบัิติหน้าที�ด้วยความซื�อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคอรัปชั�นด้วย ซึ�ง
การทุจริตต่อหน้าที�และความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมถือเป็น
อาช�ากรรมประเภทหนึ�งของเจ้าหน้าที� รัฐ เมื�อพนักงานรัฐวิสาหกิจถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดวินัย 
ผู้บังคับบั�ชาหรือผู้มีอ�านาจหน้าที�ต้องด�าเนินการสอบสวนเรื�องดังกล่าว ถ้าฟังได้ว่าได้กระท�าผิดวินัยกใ็ห้
สั�งลงโทษทางวินัย หากยังฟังไม่ได้ว่ากระท�าผิดทางวินัยกใ็ห้สั�งยุติเรื�อง ซึ�งการลงโทษทางวินัยเป็นมาตรการ
หนึ�งที�ใช้ในการรักษาวินัย และเป็นการป้องปรามมิให้พนักงานรัฐวิสาหกิจอื�นกระท�าผิดวินัยเพราะเกรงกลัว
ว่าจะถูกลงโทษ  

การออกกฎหมายเป็นอ�านาจของฝ่ายนิติบั��ัติในฐานะผู้แทนของประชาชน แต่กฎหมายล�าดับ
รอง เป็นการตราโดยฝ่ายบริหารหรือองค์กรฝ่ายปกครอง โดยได้รับมอบอ�านาจจากองค์กรที�ใช้อ�านาจนิติ
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บั��ัติ ซึ�งจะก�าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ เงื�อนไข และประเภทของกฎที�จะให้ฝ่ายบริหารตรามาบังคับใช้ใน
รายละเอียดให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยจะมีเนื� อหาสาระขัดหรือแย้งกับกฎหมายแม่บท
ไม่ได้ กฎหมายล�าดับรองรองจึงมีสถานะทางกฎหมายที�ต��ากว่ากฎหมายแม่บท ได้แก่ กฎกระทรวง กฎ
ทบวง ประกาศกระทรวง ประกาศทบวง ระเบียบ ข้อบังคับ ที�ออกโดยอาศัยอ�านาจพระราชบั��ัติ พระ
ราชกฤษฎีกา บทบั��ัติเหล่านี� ย่อมมีสถานะเป็นกฎ ตามกฎหมายและสามารถใช้บังคับกับบุคคลผู้อยู่
ภายใต้บังคับของหน่วยงานดังกล่าวได้  

 

3. การด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวิน ัยพนักงานรัฐวิสาหกิจของต่างประเทศและของ

ประเทศไทย 
สาธารณรัฐฝรั�งเศส รัฐวิสาหกิจจัดตั�งขึ�นตามกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ได้แก่ องค์การ

ของรัฐบาลหรือองค์การมหาชน ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามกฎหมายพาณิชย์ โดยมีกฎระเบียบส�าหรับพนักงาน 
ซึ�งจัดท �าโดยคณะกรรมการร่วมขององค์การฝ่ายลูกจ้างทั�งหลาย ส่วนในการบริหารของรัฐวิสาหกิจจะมี
กรรมการประกอบด้วย ผู้แทน จาก � ฝ่าย คือ ฝ่ายราชการ ฝ่ายบริหารรัฐวิสาหกิจ และฝ่ายลูกจ้าง และ
การก�าหนดค่าจ้างฝ่ายจัดการกับองค์การของลูกจ้างอาจท�าข้อตกลงกันได้ แต่มิได้เป็นการจ�ากัดบทบาทของ
รัฐมนตรีที�มีอ�านาจควบคุมบุคลากรของรัฐ ซึ�งเป็นกลไกส�าคั�ในการจัดท�าบริการสาธารณะ  

ประเทศอังกฤษ รัฐวิสาหกิจจัดตั�งโดยพระราชบั��ัติ ได้แก่ องค์การของรัฐบาล จัดตั�งโดย
กฎหมายของรัฐสภามีหน้าที�รับผิดชอบกิจกรรมเฉพาะอย่างภายใต้ขอบเขตเฉพาะ กล่าวคือ ปฏิบัติ
ภาระหน้าที�เฉพาะภายใต้อาณาเขตท้องถิ�นที�รับผิดชอบเท่านั�น เป็นองค์กรอสิระไม่ต้องรับผิดชอบโดยตรง
ต่อรัฐสภา แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายปกครอง  องค์การของรัฐบาลมีความส�าคั�เนื�องจากมี
คุณลักษณะในทางผสมผสานกันระหว่างความมีอิสระกับการถูกควบคุมก�ากับโดยรั ฐ จึงเป็นองค์กรที�มี
สภาพเหมือนบริษัทเอกชนในแง่ของการด�าเนินธุรกิจหรือประกอบการค้าและบริหารงาน แต่ขณะเดียวกัน
กเ็ป็นองค์กรของรัฐที�ด�าเนินกจิการตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการจัดท�าบริการสาธารณะใน
นามของรัฐบาลและรัฐสภา โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐตามขอบเขตที�กฎหมายก�าหนด โดยให้
ความส�าคั�กับการประกันสิทธิ ในชั�นวิธีพิจารณาออกค�าวินิจฉัยที�มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน เพื�อให้
ค�าวินิจฉัยมีความถูกต้องไม่ต้องแก้ไขเยียวยาในภายหลัง หลักการประกันสิทธิในชั�นวิธีพิจารณาของ
เจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองเกิดจากค�าพิพากษาของศาล ต้องการให้เจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองพิจารณาท�านองการ
พิจารณาในชั�นศาลก่อนที�จะออกค�าวินิจฉัยที�มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน และบังคับใช้หลักความ
ยุติธรรมตามธรรมชาตกิับวิธพิีจารณาชั�นเจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครอง 

ประเทศไทย  รัฐวิสาหกิจ จัดตั� งขึ� นโดยกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ได้แก่  
พระราชบั��ัติ พระราชกฤษฎีกา หรือตามมติคณะรัฐมนตรี บริษัทจ�ากัด หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด             
ที� รัฐบาลมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ การด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีทั�งการด�าเนินการโดยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัดของพนักงานรัฐวิสาหกิจนั�นเอง และโดย
หน่วยงานภายนอกที� มีอ�านาจหน้าที�ด�าเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย เช่น ตามรัฐธรรมนู�แห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตามพระราชบั��ัติประกอบรัฐธรรมนู� ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม และตามพระราชบั��ัติมาตรการภายในของฝ่าย
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บริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ��51 เมื�อพนักงานรัฐวิสาหกิจถูกลงโทษทางวินัย 
ไม่ว่าเป็นผลมาจากการด�าเนินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัด หรือหน่วยงานภายนอกที�ใช้อ�านาจ
ด�าเนินการตามกฎหมาย พนักงานรัฐวิสาหกิจผู้นั�นสามารถใช้สิทธิการอุทธรณ์ต่อไปได้  

หลักการเกี�ยวกบัการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนตามพระราชบั��ัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 100 ก�าหนดให้อ�านาจผู้บังคับบั�ชาหรือผู้มีอ �านาจ
แต่งตั�งถอดถอนสามารถด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยกับข้าราชการที�ออกจากราชการได้เสมือนว่ายัง
เป็นข้าราชการ ในกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสอืต่อผู้บังคับบั�ชาหรือต่อหน่วยงานภายนอกที�มีอ �านาจหน้าที�
ด�าเนินการตามกฎหมาย และหลักการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยตามพระราชบั��ัติว่าด้วยความผิด
ทางวินัยของข้าราชการซึ�งไปปฏิบัติหน้าที�ในหน่วยงานที�ไม่ใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 ในกรณีได้รับแต่งตั�ง
หรือได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติหน้าที�อื�นใด ให้ถือว่าการปฏบัิติหน้าที�ตามที�ได้รับมอบหมายนั�นเป็นการปฏบัิติ
หน้าที�ราชการ ถ้ากระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวินัย ให้ถือว่าเป็นการกระท�าความผิดทางวินัยสามารถ
ถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยได้  

 

4. บทวิเคราะห์ปัญหาการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินยัและการลงโทษทาง

วินยัพนกังานรฐัวิสาหกิจ และแนวทางการแกไ้ขปัญหา  
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี�ยวกับวินัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องก�าหนดให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับลักษณะภารกิจและอ�านาจหน้าที�ที�หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้องด�าเนินการ จากการศึกษาพบว่า
กระบวนพิจารณาทางวินัยกบัเจ้าหน้าที�ของรัฐซึ�งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีปั�หาที�ควรได้รับการพิจารณา 
และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ�น  

(1) กรณีไม่มีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับเกี�ยวกับการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัย
ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที�ให้อ�านาจแก่ผู้บังคับบั�ชาและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัด หรือหน่วยงาน
ภายนอกที�กฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที� สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายเกี�ยวกับ
ความผิดทางวินัยเพื�อพิจารณาโทษทางวินัย ในกรณีที�พนักงานรัฐวิสาหกิจพ้นสภาพพนักงานก่อนมีการ
ด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยในความผิดทางวินัยที�ได้กระท�าขึ� นขณะยังมีสถานะเป็นพนักงานของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้ผู้กระท�าความผิดทางวินัยดังกล่าว ไม่ได้รับการลงโทษตามฐานความผิดที�
ได้กระท�าไว้ และยังได้รับสิทธิต่างๆ ไปจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเนื�องจากการพ้นสภาพพนักงานไปเพราะ
เหตุที�ไม่ได้กระท�าความผิดใดๆ ต่อหน่วยงาน เช่น เงินบ�าเหน็จ ค่าตอบแทนการท�างาน สิทธิขอกลับเข้ามา
ท�างานอีก รวมถึงคุณสมบัติที�ไม่ได้เป็นผู้ถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากหน่วยงานเดิมที�ผู้นั�นอาจใช้ใน
การสมัครเข้าท�าหน้าที�อื�นๆ ในภายหลังจากที�พ้นสภาพพนักงานรัฐวิสาหกจิไปแล้ว  

(2) ปั�หาสภาพบังคับของระเบียบ หรือข้อบังคับเกี�ยวกับวินัยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ�ง
ออกตามความในพระราชบั��ัติจัดตั�งหน่วยงานซึ�งเป็นกฎหมายแม่บทที�ให้อ�านาจไว้ มีสถานะเป็นกฎตาม
กฎหมายที�ใช้บังคับกับพนักงานรัฐวิสาหกิจเพราะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและลงโทษทางวินัยกับ
พนักงานที�อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎดังกล่าว การพิจารณาสอบสวนความผิดทางวินัยของหน่วยงานมี
ลักษณะเป็นการด�าเนินการของหน่วยงานทางปกครองเพื�อมีค �าสั�งลงโทษทางวินัยตามพฤติการณ์หรือตาม
ฐานความผิดที�พนักงานได้กระท�าขึ� น ซึ�งมีผลเป็นค�าสั�งทางปกครองที�กระทบต่อสิทธิหน้าที�ของพนักงาน
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รัฐวิสาหกิจดังกล่าว ซึ�งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะต้องกระท�าขึ�นโดยมีกฎหมายที�ให้อ�านาจโดยชอบ กฎที�ตรา
ขึ�นโดยไม่ชอบด้วยหลักการตรากฎย่อมไม่สามารถใช้บังคับได้โดยชอบ 

(3) ปั�หาการไม่มีระเบียบ หรือข้อบังคับเกี�ยวกับวินัยของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที� มี
ข้อก�าหนดครอบคลุมถึงการกระท�าความผิดทางวินัยของพนักงานรัฐวิสาหกจิ ที�ได้กระท�าความผิดทางวินัย
ขึ� นขณะที�ได้รับการแต่งตั�ง หรือมอบหมายจากผู้บังคับบั�ชา หน่วยงานหรือโดยรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติ
หน้าที�ในหน่วยราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื�น ซึ�งการกระท�าความผิดหรือความเสียหายนั�นอาจไม่ได้
ปรากฏหรือเกิดขึ� นกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที�พนักงานผู้นั�นสังกัดอยู่ ซึ�งเป็นช่องว่างของข้อก�าหนดที�จะใช้
เป็นฐานในการพิจารณาโทษทางวินัยกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ที�กระท�าความผิดดังกล่าว เนื�องจากการ
พิจารณาโทษทางวินัยได้นั�นจะต้องอาศัยบทบั��ัติที�ได้ก�าหนดขึ�นอย่างชัดเจน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้น
สังกัด หรือหน่วยงานภายนอกที�มีอ�านาจหน้าที�ด�าเนินการสอบสวนตามที�กฎหมายก�าหนดไว้จะกล่าวอ้าง
การตีความ เทียบเคียงบทบั��ัติใดๆ ในการพิจารณาเพื�อลงโทษบุคคลไม่ได้ ซึ�งความผิดทางวินัยบางฐาน
ความผิดยังเป็นการกระท�า ที�มีมูลเป็นความผิดทางอา�ากเ็ป็นเรื�องที�หน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้ได้รับความ
เสียหายในฐานะผู้เสียหาย หรือหน่วยงานภายนอกที�กฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที�ด�าเนินการสืบสวน
สอบสวนจะพิจารณาด�าเนินตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของหน่วยงานนั�นๆ และตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอา�าต่อไป 

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
พนักงานรัฐวิสาหกจิที�เป็นกลไกที�ท �าให้การจัดท�าบริการสาธารณะบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั�น กฎ 

ระเบียบ และข้อบังคับเกี�ยวกับวินัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่ละหน่วยงานจึงต้องก�าหนดให้เหมาะสม 
สอดคล้องกับลักษณะภารกิจและอ�านาจหน้าที�ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที�ต้องด�าเนินการ โดยมีปั�หาที�
ควรได้รับการพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพเพิ�มมากขึ�นในประการดังต่อไปนี�   

(1) ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัปั�หากระบวนพิจารณาทางวินัย กรณีพนักงานรัฐวิสาหกิจพ้นสภาพ
พนักงานก่อนมีการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัย และกรณีพนักงานรัฐวิสาหกิจได้รับการแต่งตั�งหรือ
มอบหมายให้ไปปฏบัิติหน้าที�ในหน่วยราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื�น และกระท�าความผิดทางวินัย
ขณะที�ได้รับการแต่งตั�งหรือมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที�นั�น ผู้เขียนเห็นว่า ควรเสนอให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ใช้อ�านาจตามมาตรา 19 (11) แห่งพระราชบั��ัติประกอบ
รัฐธรรมนู�ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) 
พ.ศ. 2554 ในการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือศาล หรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื�อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ หรือวางแผนงานโครงการของ
ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื�อป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที� หรือ
กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที�ราชการ หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที�ในการยุติธรรม โดยการ
เสนอร่างพระราชบั��ัติไปยังรัฐสภา โดยปรากฏหลักเกณฑ์ในการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยกับ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที�กระท�าความผิดขณะมีสถานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่ได้พ้นสภาพพนักงานไป
แล้วก่อนมีการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นสังกัดหรือจากหน่วยงาน
ภายนอก ซึ�งกฎหมายก�าหนดให้มีอ �านาจหน้าที�ด�าเนินการสอบสวนสืบสวนในกรณีดังกล่าว เช่นเดียวกับ
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มาตรา 100 แห่งพระราชบั��ัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ทางวินัยพนักงานรัฐวิสาหกิจที�ได้รับแต่งตั�งหรือมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที� ในหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื�น เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ที�ปรากฏพระราชบั��ัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของ
ข้าราชการซึ�งไปปฏิบัติหน้าที�ในหน่วยงานซึ�งไม่ใช่ส่วนราชการ พ.ศ. 2534 เพื�อให้อ�านาจหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกที�กฎหมายก�าหนดให้มีอ�านาจหน้าที�ด�าเนินการเกี�ยวกับ
ความผิดทางวินัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจมีอ�านาจ โดยชอบตามกฎหมายในการด�าเนินการกับพนักงาน
รัฐวิสาหกิจดังกล่าว ซึ�งจะเป็นผลดีทั�งในด้านการการป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดทางวินัยได้
อีกช่องทางหนึ�ง 

(2) ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับปั�หาสภาพบังคับของกฎที�มีผลต่อค�าสั�งลงโทษทางวินัยพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กรณีการด�าเนินกระบวนพิจารณาทางวินัยที�อาศัยระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยวินัยที�ก �าหนดขึ�นโดย
ขัดต่อหลักการตรากฎ เนื�องจากพระราชบั��ัติจัดตั�งซึ�งเป็นกฎหมายแม่บทไม่ได้ให้อ�านาจคณะกรรมการ
บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่างชัดแจ้ง ให้มีอ �านาจในการตรากฎเพื�อ ใช้บังคับกับบุคคลใดๆ โดยมีผล
เป็นการลงโทษบุคคลผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎดังกล่าว ผู้เขียน มีความเห็นว่า ควรให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ทุกแห่งตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที�ใช้บังคับกับพนักงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัด และยกเลิกกฎที�ตราขึ�นโดยไม่ชอบดังกล่าว เพื�อด�าเนินการแก้ไขอ�านาจหน้าที�ของคณะ
กรรมการบริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามหลักกฎหมายต่อไป 
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