
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ... ถ้าสอบสวนไม่เสร็จต้องคืนต าแหน่งและสิทธิประโยชน์ 
 
 
 
 

โดย... ลงุเป็นธรรม 
สายด่วนศาลปกครอง 1355 

ส่วนที ่1 สอบวนิัยไม่แล้วเสร็จตามเวลา ... เลือ่นขั้นเงนิเดอืนให้ด้วย 
ในกระบวนการสอบสวนวินยัขา้ราชการ เพื่อแสวงหาขอ้เท็จจริงและพยานหลกัฐานเก่ียวกบัการกระท าผิด

วนิยัของขา้ราชการท่ีถูกกล่าวหา รวมทั้งพิจารณาโทษท่ีจะลงแก่ขา้ราชการผูน้ั้น กฎหมายไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการต่าง ๆ 
เอาไวห้ลายประการ 

ส าคญัท่ีสุดประการหน่ึง คือ กฎหมายแทบทุกฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการทางวินยัจะก าหนดเวลา
การสอบสวนไว  ้และ ให้อ านาจดุลพินิจแก่ผู ้บังคับบัญชาท่ีจะมีค าสั่งให้ข้าราชการท่ีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง “พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน” ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อรอฟังผล 
การสอบสวน...ครับ 
  ปัญหาว่า  การท่ีกฎหมายก าหนดกรอบระยะเวลาการสอบสวนไวช้ดัแจง้ ... มีความส าคญัอย่างไร??  
และหากผูบ้งัคบับญัชามีค าสั่งให้ขา้ราชการ “ออกจากราชการไว้ก่อน” ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง  
แต่การด าเนินการทางวินยัไม่แลว้เสร็จตามกรอบเวลา จะตอ้งคืนต าแหน่ง เงินเดือน เล่ือนขั้นเงินเดือนในช่วงท่ีออกจาก
ราชการไวก่้อน หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ใหข้า้ราชการท่ีถูกสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนหรือไม่?? 
  ลุงเป็นธรรม ... มีค  าตอบในอุทาหรณ์จากคดีปกครองวนัน้ี..ครับ !!  
  แต่ว่าอุทาหรณ์จากคดีปกครองเร่ืองน้ี เป็นเ ร่ืองเ ก่ียวกับการสอบสวนวินัยข้าราชการต ารวจ 
ตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซ่ึงจะแตกต่างกบักฎหมายฉบบัอ่ืน เช่น พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551...นะครับ 
  เร่ืองกมี็อยู่ว่า ผู้กองสิน (นามสมมติ) นายต ารวจสงักดักองทะเบียน ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
โดยตอ้งหาคดีอาญาในความผิดฐานร่วมกนัปลอมแปลงและใชเ้อกสารราชการปลอม เป็นเจา้หน้าท่ี มีหน้าท่ีท าเอกสาร 
หรือกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลเอกสาร กระท าการปลอมแปลงเอกสารโดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีหน้าท่ีนั้ น  
และเป็นเจา้พนกังานปฏิบติัหรือละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบเพ่ือใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติัหรือละเวน้
การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต (หรือท่ีรู้จักกันท่ัวไปว่าเป็นการกระท าผิดตามมาตรา 157 น่ันเอง ครับ) 
  ผูมี้อ านาจจึงมีค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และมีค าส่ังให้ผู้กองสินออกจากราชการ
ไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา  แต่การสอบสวนวนิยัร้ายแรงผูก้องสิน ด าเนินการไม่เสร็จภายในเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด ผูบ้งัคบับญัชาจึงมีค าสัง่ใหผู้ก้องสินกลบัคืนสู่ฐานะเดิมในอตัราเงินเดือนเดิมตั้งแต่วนัท่ีผูก้องสินรายงานตวักลบัเขา้
รับราชการ แต่ว่าผู้กองสินเห็นว่าไม่ถกูต้อง.. จึงมีหนงัสือร้องทุกข.์. แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
  จึงฟ้องผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อศาลปกครอง ขอให้คืนสิทธิในการไดรั้บเงินเดือน 
เงินเพ่ิม หรือเงินอ่ืน ซ่ึงได้กันไวร้ะหว่างถูกด าเนินการทางวินัย และให้มีค  าสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนยอ้นหลงั รวมทั้ งคืน 
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ใหแ้ก่ตน ... ครับ !!! 

(บทความเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ทุกวนัจันทร์ หน้า 2) 
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ส่วนที ่2  เมือ่กลบัเข้ารับราชการ ... ต้องคนืสิทธิประโยชน์ 
  เก่ียวกบัการสั่งให้ขา้ราชการพกัราชการหรือออกจากราชการไวก่้อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนวินัย
ร้ายแรง หรือรอฟังผลคดีอาญาน้ี ในสมยัก่อน กฎหมายไม่ไดมี้การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการสอบสวนเอาไว ้ท าให้
ขา้ราชการท่ีถูกสอบสวนจะตอ้งรอจนกวา่การสอบสวนจะด าเนินการจนแลว้เสร็จ และปรากฏผลการพิจารณาวา่ปราศจาก
ความผิด จึงจะไดรั้บการบรรจุกลบัเขา้รับราชการอีกคร้ังหน่ึง ท าใหใ้นบางคร้ังขา้ราชการท่ีตอ้งออกจากราชการในระหวา่ง
สอบสวน และในภายหลงัพบวา่ไม่มีความผิดจะตอ้งสูญเสียโอกาสความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
  ต่อมา เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวของข้าราชการ กฎหมายท่ีเก่ียวกับการบริหาร 
งานบุคคลภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระเบียบขา้ราชการพลเรือน หรือกฎหมายระเบียบขา้ราชการต ารวจก็ดี ต่างก็มี 
การก าหนดกรอบระยะเวลาในการสอบสวนวนิยัร้ายแรงไว ้
  กรอบระยะเวลาในการสอบสวนวินัยร้ายแรงมีความส าคัญอย่างไร ? 
  คดีนี้..มาตรา 87 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก าหนดกรอบระยะเวลา 
การสอบสวนทางวนิยัไว ้240 วนั เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ ก.ตร. ซ่ึงให้ขยายระยะเวลาไดอี้กไม่เกิน 2 คร้ัง 
โดยแต่ละคร้ังจะตอ้งไม่เกิน 60 วนั  และหากยงัพิจารณาไม่แลว้เสร็จ ให้ขา้ราชการต ารวจผูถู้กกล่าวหากลบัคืนสู่ฐานะเดิมก่อน
และให้ถือว่าไม่เป็นผูท่ี้อยู่ระหวา่งถูกสืบสวนหรือสอบสวนนับแต่วนัครบก าหนดเวลาจนกว่าการพิจารณาสั่งการในเร่ืองนั้น 
จะเสร็จส้ินและมีค าสั่ง ซ่ึงศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยไว้ว่า  กฎหมายมีเจตนารมณ์ท่ีต้องการก าหนดกรอบระยะเวลา 
การสอบสวนไวช้ดัเจน โดยมีเหตุผล 2 ประการ  
  ประการแรก... เพ่ือเป็นมาตรการเร่งรัดให้มีการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการท่ีกระท าผิดโดยไม่ชักช้า 
  ประการท่ีสอง...เพ่ือเป็นมาตรการคุ้มครองป้องกันไม่ให้ข้าราชการท่ีมิได้กระท าความผิดวินัยได้รับ
ความเสียหายจากการใช้ระยะเวลาสอบสวนท่ียาวนานจนเกินสมควร  
  กรณีท่ีหากการสอบสวนพิจารณาด าเนินการไม่เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้กฎหมายก็ไดก้ าหนด
แนวทางแกไ้ขปัญหาในลักษณะให้เป็นอ านาจผูกพัน โดยบงัคบัให้ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีค าสั่งให้ขา้ราชการต ารวจผูถู้กกล่าวหา
กลบัคืนสู่ฐานะเดิมก่อน และให้ถือว่าไม่เป็นผูท่ี้อยู่ระหว่างถูกสอบสวนนับแต่วนัครบก าหนดเวลาการสอบสวน จนกว่า 
การพิจารณาเร่ืองนั้นจะเสร็จส้ิน และเมื่อผู้บังคับบัญชาได้มีค าส่ังให้ผู้้้องคดีกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งและอัตรา
เงนิเดอืนเดมิแล้ว ผู้ถูก้้องคดจีงึมหีน้าทีต้่องคนืต าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน หรือสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้้้องคด ี  
  คดีนีป้รากฏข้อเท็จจริงในเวลาต่อมา (ระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครอง) ว่า ผลการด าเนินคดีอาญา
ถึงท่ีสุด ผูฟ้้องคดีมิได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหา และผูบ้ังคบับัญชาได้มีค  าสั่งให้ยุติเร่ืองทางวินัย ส่วนการคืน 
สิทธิประโยชน์ ผูฟ้้องคดีได้รับการเล่ือนยศ  ได้รับการคืนเงินเดือน และตน้สังกัดได้มีค  าสั่งเล่ือนเงินเดือนท่ีรอเล่ือน 
ขั้นเงินเดือน (2 ปี) และปรับอตัราเงินเดือนตามสิทธิท่ีกฎหมายก าหนด 
  สรุปก็คือ ผู ้ฟ้องคดีได้รับการคืนเงินเดือนที่กันไว้ระหว่างถูกค าส่ังให้ออกจากราชการ ได้รับการ 
คนืต าแหน่ง ได้รับการเลือ่นยศ ท่ีถูกระงบัในระหวา่งถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและถูกค าสั่งให้ออกจากราชการไวก่้อน
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา แต่ยังไม่ได้เล่ือนขั้นเงินเดือนย้อนหลัง อีก 4 ปี ตามข้อ 14 ข้อ 15 และข้อ 16  
ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 2548 ครับ...!!! 
  ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า กรณีที่ผู้ ฟ้องคดียังไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน ถือว่าผู้ ถูกฟ้องคดีละเลย 
ต่อหน้าทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ...ครับ จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเล่ือนขั้นเงินเดือนย้อนหลังให้แก่ผู้ ฟ้องคดี   
ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกฎหมายก าหนด  
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  (ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 1101/2558 และสามารถสืบค้น
บทความย้อนหลงัได้ท่ี www.admincourt.go.th  เมนูวิชาการ  เมนูย่อยอุทาหรณ์จากคดีปกครอง) 
  คดีน้ีศาลปกครองสูงสุดไดว้างหลกัปฏิบติัราชการท่ีดีตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 วา่ 
การสัง่ใหก้ลบัเขา้รับราชการ และการคืนสิทธิประโยชน์ให้แก่ขา้ราชการต ารวจท่ีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยัร้ายแรง
เป็น “อ านาจผูกพัน” ท่ีผู้ บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติ หากการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด  
หรือในกรณีท่ีปรากฏว่าข้าราชการผู้ น้ันไม่มีความผิดทางอาญาหรือความผิดทางวินัย ผู้ บังคับบัญชาต้องคืนสิทธิประโยชน์
ให้แก่ข้าราชการผู้ น้ันเสมือนว่าไม่เป็นผู้ ท่ีอยู่ระหว่างถูกสอบสวนนับแต่วันครบก าหนดเวลาการสอบสวน ซ่ึงค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดท่ี อ. 322/2558 วนิิจฉยัไวใ้นท านองเดียวกนัน้ีดว้ย...ครับ 

ส่วนที ่3 รู้ทนักรอบระยะเวลาการสอบสวนวนิัยร้ายแรง 
  กรณีตามอุทาหรณ์นั้นเป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์และกรอบระยะเวลาการด าเนินการสอบสวนวินัย
ร้ายแรงขา้ราชการต ารวจ ตามพระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แต่ส าหรับขา้ราชการพลเรือนนั้น มาตรา 101 วรรคหน่ึง 
วรรคหก และวรรคเจ็ด แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกบัขอ้ 79และขอ้ 84 ของกฎ ก.พ.  
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาว่ากระท าความผิดอาญา เวน้แต่เป็นความผิด  
ท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูบ้งัคบับญัชามีอ านาจสัง่พกัราชการหรือสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนเพ่ือรอฟัง
ผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได ้ซ่ึงการสัง่พกัราชการหรือให้ออกจากราชการไวก่้อนนั้น ให้สั่งพกัสั่งให้ออกจาก
ราชการตลอดเวลาท่ีสอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ ผูถู้กสั่งพกัราชการผูใ้ดไดร้้องทุกข ์และผูมี้อ านาจพิจารณาค าร้องทุกข์
เห็นวา่สมควรสัง่ใหผู้น้ั้นกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ิน (1) เน่ืองจากพฤติการณ์ของ
ผูถู้กสั่งพกัราชการไม่เป็นอุปสรรค ต่อการสอบสวนหรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือ  
(2) เน่ืองจากการด าเนินการทางวินัยไดล่้วงพน้ 1 ปีนับแต่วนัพกัราชการแลว้ยงัไม่แลว้เสร็จ และผูถู้กสั่งพกัราชการไม่มี
พฤติกรรมดงักล่าว ใหผู้มี้อ  านาจสัง่พกัราชการสัง่ใหผู้น้ั้นกลบัเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ิน  
 


