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 Since the Civil Service Act B.E. 2535 has been implemented for a long period 
of time, some clauses are inconsistent with the changing development of the 
administration of government services. Therefore, in order to determine appropriate 
tasks of the Civil Service Commission (CSC), Office of the Civil Service Commission 
(OCSC), the MSPB and the Organizer of Government Agency Structure shall only be 
the executives’ personal management agency and shall not take roles which overlap 
with those of the Public Service Development Commission. Roles relating to merit 
protection systems shall be assigned to the MSPB which acts as a quasi-judicial party 
considering disputes and consisting of board members who specialize in laws and 
orders. In particular, the MSPB will have a procedure which is equivalent to that of 
the Administrative Court in considering appeals and complaints. The MSPB’s ruling is 
final, and no any further considerations are allowed for imposing heavier 
punishments. The MSPB is not a commander of an appellant. Agencies which can 
impose heavier punishments will have to be a commander of an appellant which, for 
example, CSC. CSC can control and consider legitimacy and appropriateness of 
punishments without taking into consideration whether there is an appeal or not. In 
case the MSPB has a ruling which will impose heavier punishments to an appellant, 
the MSPB shall inform and request CSC to impose heavier punishments.  
 The Thai MSPB has been established and developed based on setting up 
agencies, formulating consideration procedures and determining legal statuses in 
other countries. This is the same as a commission for considering disputes or a 
special administrative court in France and the MSPB in the U.S. Especially, the MSPB 
in the U.S. is considered to be a model for the structuring of the Thai MSPB and its 
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examination procedure. In both countries, the MSPBs have the same legal status 
which is an agency for considering disputes, and they cannot impose heavier 
punishments than as requested to an appellant, which is stipulated in Section 120, 
Paragraph 2, of the Civil Service Act B.E. 2551. 
 This thesis is to study approaches for setting up agencies which work on 
consideration procedures and the legal status of the MSPB. The approaches studied 
in this thesis are expected to provide a guideline for solving problems and impacts as 
a result of imposing heavier punishments by the MSPB. Additionally, this thesis will 
propose a guideline for modernizing the MSPB and addressing challenges arising from 
adopting and implementing the principle of the MSPB in the country.  
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บทท่ี  1 

บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
 สืบเนื่องมาต้ังแต่ยุคการปฏิรูประบบราชการในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เรื่อยมาจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่ีทรงวางรากฐานการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ พร้อมกับทรงพระราชทานพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือนฉบับแรกเม่ือปี พ.ศ. 2471 
ซ่ึงหากนับช่วงเวลาดังกล่าวจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกินกว่าร้อยปีแล้ว พบว่า การสร้างหลักประกันใน
สิทธิเสรีภาพและการสร้างระบบคุณธรรม เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขเยียวยาการเกิดข้อพิพาท
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐดังกล่าว ยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ อีกท้ัง
ปัญหาและข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐท่ีเกิดข้ึน กลับยังคงปรากฏอยู่อย่าง
หลากหลายและเป็นปัญหาเดิม ไม่ว่าจะเป็นกรณีของปัญหาในการบริหารงานบุคคลภาครัฐท่ีมีสาเหตุ
เกิดจากวัฒนธรรมอุปถัมภ์ การดําเนินการทางวินัยและการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ท่ีมีความล่าช้า 
ขาดความเป็นมืออาชีพ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐมีเป็นจํานวนมาก จึงทํา
ให้ยากแก่การทําความเข้าใจ การใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบและการเลือกปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา 
ตลอดจนปัญหาในทางปฏิบัติอีกมากมาย ซ่ึงปัญหาและข้อพิพาทต่างๆ ข้างต้นก็ได้รับการแก้ไขและ
พัฒนารูปแบบการวินิจฉัยข้อพิพาท เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน หรือ
เสียหายจากการลงโทษทางวินัยและการกระทําอันไม่เป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลภาครัฐได้ใน
ระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นจากองค์กรภายในฝ่ายปกครอง หรือองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง แต่ถึง
กระนั้นก็ยังไม่สามารถสร้างหลักประกันในสิทธิเสรีภาพให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐภายใต้ระบบคุณธรรมได้
อย่างแท้จริง1 
 ด้วยเหตุนี้ จึงได้เกิดแนวความคิดในการปฏิรูปและพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ 
ตลอดจนการสร้างหลักประกันในสิทธิเสรีภาพให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐภายใต้คุณธรรมข้ึน โดยผลของ
การปฏิรูปและพัฒนาดังกล่าวจึงได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 ข้ึนใช้บังคับ ซ่ึงเหตุผลสําคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนหนึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทําการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในท่ีนี้จะเรียกว่า       
“ก.พ.” ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พร้อม
กับการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารราชการแบบใหม่ ท้ังนี้ 

                                                 
1 ธนวิธ  โชติรัตน,์ แนวทางการพัฒนาการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐ โดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและศาลปกครอง,  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552),  หน้า 1. 
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พระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของแนวความคิดของหลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ และ
หลักผลงาน เป็นต้น โดยประกอบข้ึนด้วยเนื้อหาสําคัญๆ ได้แก่ การจัดโครงสร้างและตําแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือน การกําหนดค่าตอบแทน และการปฏิรูปองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ โดยปรับบทบาทของ ก.พ. จากเดิมท่ีรวมศูนย์อํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคลภาครัฐไว้
ท้ังหมด ก็จะให้มีหน้าท่ีเป็นเพียงผู้จัดการงานบุคคลของฝ่ายบริหาร ส่วนบทบาทในการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.” โดย 
ก.พ.ค. นี้จะเป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และ
คุ้มครองระบบคุณธรรม รวมท้ังมีอํานาจเสนอแนะองค์กรต่างๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับนโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในส่วนของการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในกรณีต่างๆ2 
 3 ซ่ึงแต่เดิมเม่ือครั้งใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ผู้ท่ีมีหน้าท่ี
ดูแลการพิทักษ์ระบบคุณธรรม คือ ก.พ. แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี เพราะ 
ก.พ. ไม่มีอํานาจหน้าท่ีโดยตรงด้วยตนเอง อีกท้ังยังต้องอาศัยอํานาจของนายกรัฐมนตรี (ซ่ึงเป็น
อํานาจบริหารฝ่ายการเมือง) ในการกําหนดนโยบายและสั่งการ จนกระท่ังมีการปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ จึงได้กําหนดมาตรการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ชัดเจนข้ึน 
โดยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 25514 ได้บัญญัติให้มี ก.พ.ค. ซ่ึง
ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 คน โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ 
ก.พ.ค. ประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกา ท่ีได้รับ
มอบหมายจากประธานศาลฎีกาคนหนึ่ง กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งคน ซ่ึงได้รับเลือกโดย ก.พ. 
และเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ในส่วนของสถานภาพของ ก.พ.ค. นั้น เป็นองค์กรซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีเสนอแนะต่อ ก.พ. หรือ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืนดําเนินการจัดให้
มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม                 
ให้แก่ข้าราชการพลเรือน ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเพ่ือปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัตินี้  รวมท้ังแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ี ก.พ.ค.           
กําหนด เพ่ือเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ตามมาตรา 31  
 

                                                 
2 ธนวิธ  โชติรัตน,์  เพ่ิงอ้าง,  หน้า  2. 
3 คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม, หน้า 1 จาก http://www.charuaypontorranin. 

com/index.php?lay=show&ac=article &Id= 580, ค้นวันท่ี 20 สิงหาคม 2555 
4  มาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้มีคณะกรรมการพิทักษ์

ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า “ ก.พ.ค”  ประกอบด้วย กรรมการจํานวนเจ็ดคน ซ่ึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  แต่งต้ังตามมาตรา 26 

กรรมการ ก.พ.ค. ต้องทํางานเต็มเวลา 
ให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการของ ก.พ.ค. 
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 25515 
 แต่เดิมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ได้กําหนดให้ข้าราชการพลเรือน           
ผู้ถูกคําสั่งลงโทษ อุทธรณ์คําสั่งลงโทษ ลดโทษ ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ต่ออนุกรรมการข้าราชการ 
พลเรือนกรม จังหวัด หรือกระทรวง แล้วแต่กรณี หากถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออก หรือคําสั่งให้ออก
ทุกกรณี ต้องอุทธรณ์คําสั่งต่อ ก.พ. ตาม มาตรา 1296 การวินิจฉัยเก่ียวกับกรณียกโทษ เพ่ิมเติม ลด
โทษ งดโทษเป็นว่ากล่าวตักเตือนหรือทําทัณฑ์บน ยกโทษ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโทษให้อยู่ในอํานาจ
ของ ก.พ. ส่วนในเรื่องระยะเวลาการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ และการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ 
ก.พ. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไม่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ หากผู้
อุทธรณ์ไม่เห็นพร้องด้วยกับการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.พ. ให้ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ตาม 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 ต่อมาเม่ือได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
เป็นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในเรื่องสําคัญๆ 
หลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เรื่องการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือน                     
ด้วยเหตุผลท่ีสําคัญ ก็คือ อํานาจขององค์กรท่ีจะมาพิจารณาวินิจฉัยต้องปลอดจากฝ่ายการเมือง และ
ให้ข้าราชการพลเรือนได้รับการพิจารณาวินิจฉัยอย่างเป็นธรรม สามารถเชื่อม่ันในองค์กรของตนเองได้ 
ก็คือ  ก.พ.ค.  โดยหากข้าราชการพลเรือนผู้ใดถูกลงโทษ  หรือถูกสั่งให้ออก  ให้อุทธรณ์ต่อ  ก.พ.ค.   
 
 

                                                 
5  มาตรา 31  ก.พ.ค. แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535  มีอํานาจ

หน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 (1) เสนอแนะต่อ ก.พ. หรืองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ ก.พ. หรืองค์กรกลาง

บริหารงานบุคคลอ่ืน ดําเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนท่ี
เก่ียวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

 (2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามาตรา 114 
 (3) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 123 
 (4) พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 126 
 (5) ออกกฎ  ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์  และวิธีการเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ  

ก.พ.ค. เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 (6) แต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ี ก.พ.ค. กําหนด  เพ่ือเป็น

กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
 6 มาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
  ในระหว่างท่ียังมิได้ดําเนินการให้มี ก.พ.ค. ให้ ก.พ. ทําหน้าท่ี ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัตินี้

ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ก.พ.ค. ตามพระราชบัญญัตินี้  
  การดําเนินการแต่งต้ัง ก.พ.ค. ให้กระทําให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปลดสิบวันนับแต่วันท่ี

พระราชบัญญัติใช้บังคับ 
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ตาม มาตรา 1147 
  ในการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ ก.พ.ค. มีอํานาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์ หรือมีคําวินิจฉัยให้แก้ 
หรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้อุทธรณ์หรือให้ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม และจะเพ่ิมโทษไม่ได้ เว้นแต่จะได้แจ้งจาก ก.พ. ว่าสมควรเพ่ิมโทษ ตาม 
มาตรา 1208 และเม่ือรับเรื่องอุทธรณ์แล้ว ก.พ.ค. ต้องวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน เว้นแต่มี
เหตุขัดข้อง ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีก 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 60 วัน รวม 120 วัน และข้อท่ีสําคัญ คือ 
เม่ือ ก.พ.ค. ได้พิจารณาและมีคําวินิจฉัยไปแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 
ภายใน 30 วัน ตาม มาตรา 1169 วรรคแรก หากผู้บังคับบัญชารายใดไม่ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ 
ก.พ.ค. ถือว่า เป็นการจงใจ ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 
ตาม มาตรา 116 วรรคสาม แต่หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นพร้องด้วยกับคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ให้ผู้อุทธรณ์
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีทราบหรือถือว่าทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 
ตาม มาตรา 116 วรรคสอง ซ่ึงแตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิมท่ีให้ผู้อุทธรณ์ฟ้องต่อศาลปกครอง
ชั้นต้น โดยมิได้กําหนดบทบัญญัติให้สิทธิผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นผู้ออกคําสั่งสามารถโต้แย้งคําสั่งของ 
ก.พ.ค. หรือฟ้องต่อศาลปกครอง ได้ 

                                                 
 7   มาตรา  114 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
                ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา  
110(1)(3)(5)(6)(7) และ (8)  ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันทราบหรือ
ถือว่าทราบคําสั่ง 

   การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎ 
ก.พ.ค.  
 8  มาตรา 120 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
   ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ใน ก.พ.ค. มีอํานาจไม่รับอุทธรณ์ ยกอุทธรณ์หรือมีคํา
วินิจฉัยให้แก้ไข หรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ และให้เยียวยาความเสียหายให้อุทธรณ์ หรือให้ดําเนินการ
อ่ืนใด เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามระเบียบท่ี ก.พ.ค. กําหนด  
   การวินิจฉัยให้แก้ไขหรือให้ดําเนินการอ่ืนตามตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะให้เพ่ิมโทษไม่ได้ 
เว้นแต่เป็นกรณีได้รับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา 104 ว่าสมควรเพ่ิมโทษ ในกรณีเช่นนี้ ก.พ.ค. มี
อํานาจเพ่ิมโทษได้  
 9 มาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
   เม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
57 ดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย  
   ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาลสูงสุดภายในเก้า
สิบวัน นับแต่วันท่ีทราบหรือถือว่าทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค.  
   ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 
เม่ือเกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 
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 สําหรับในเรื่องของกระบวนการร้องทุกข์ซ่ึงผู้ร้องทุกข์เกิดความคับข้องใจอันเกิดจากการ
ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือการสั่งให้ออกจากราชการกรณีท่ีไม่อาจอุทธรณ์ 
ตามหมวด 9 การอุทธรณ์ได้ ตาม มาตรา 122 วรรคแรก10 ท่ีเกิดจากผู้บังคับบัญชาท่ีมีตําแหน่งต้ังแต่
ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) หรืออธิบดี ลงมา ให้ร้องทุกข์กับผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป ตาม ข้อ 20 
แห่ง กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 โดยให้มีอํานาจ
การวินิจฉัยร้องทุกข์ ไม่รับคําร้องทุกข์ ยกคําร้องทุกข์ ให้แก้ไขหรือเยียวยา ให้ดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือ
ประโยชน์แห่งความเป็นธรรม และกรณีท่ีผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นพร้องด้วยกับคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. มีสิทธิ
ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ได้ หรือซ่ึงผู้ร้องทุกข์เกิดความคับข้องใจท่ีเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือการท่ีถูกสั่งให้ออกจากราชการท่ีไม่อาจอุทธรณ์คําสั่ง ตาม 
หมวด 9 การอุทธรณ์ได้ ตาม มาตรา 122 วรรคแรก  
 ในกรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรือ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้า
กระทรวง หรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. เม่ือ ก.พ.ค.ได้พิจารณาและมีคําวินิจฉัยเรื่องร้อง
ทุกข์ไปแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชา หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ข้ึนตรงต่อนากรัฐมนตรี หรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี 
แล้วแต่กรณี ดําเนินการให้เป็นไปตาม คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ตาม มาตรา 12311 คําวินิจฉัยร้องทุกข์
ให้ผูกพันคู่กรณีในการร้องทุกข์และผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องปฏิบัติตามนับแต่วันท่ีกําหนดไว้ในคําวินิจฉัย
ร้องทุกข์นั้น แต่หากผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นพร้องด้วยกับคําวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. มีสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองชั้นต้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 
2542  

                                                 
 10  มาตรา 122  วรรคแรก  แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
   ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตน
ของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีท่ีไม่อาจอุทธรณ์ตามหมวด 9 การอุทธรณ์ ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดไว้ในหมวดนี้ 

11  มาตรา 123 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
 การร้องทุกข์ท่ีเหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป 

ตามลําดับ  
 การร้องทุกข์ท่ีเหตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรือ

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
หรือนายกรัฐมนตรี ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.  

 เม่ือ ก.พ.ค. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประการใดแล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัย 
ของ ก.พ.ค. 
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 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการพิจารณาวินิจฉัย การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ฝ่าย
การเมือง และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนแก่ข้าราชการพลเรือน ก.พ.ค. จึงได้กําหนดคุณสมบัติของ 
ก.พ.ค. ให้เป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูง และท่ีสําคัญมี
ความเป็นกลาง ไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของฝ่ายใด ๆ ทําให้ด้วยเหตุนี้ ก.พ.ค. จึงเป็นคณะกรรมการท่ี
สร้างหลักประกันเพ่ือให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการ พลเรือนสามัญได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
คณะกรรมการดังกล่าว จะมีคณะบุคคลท่ีมีอํานาจหน้าท่ีและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวินิจฉัย
ชี้ขาดข้อพิพาทตามกฎหมายท่ีบัญญัติให้อํานาจไว้โดยเฉพาะแล้วลักษณะการจัดองค์กรและมีวิธี
พิจารณาคดีคล้ายองค์กรตุลาการ ยังมีมาตรฐานเทียบเท่าศาลปกครอง 
 ท่ีผ่านมีตัวอย่างท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ 12คดีท่ีนายสอง (นามสมมุติ) ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีปกครอง
ชํานาญงาน ท่ีทําการปกครอง อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน “ในความผิดวินัยไม่ร้ายแรง        
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ” กรณีจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชนให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบ นายสอง ได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษดังกล่าวต่อ 
ก.พ.ค. และในขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานการดําเนินการทางวินัย 
ต่อ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยเม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของ นาย สอง          
“เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ” ระดับโทษควรไล่ออกจากราชการ แต่
เนื่องจาก อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย เนื่องจาก 
ก.พ.ค. มีระยะเวลาท่ีจะต้องพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน และไม่มีกฎหมาย
บัญญัติให้รอผลการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่
กรณี แต่อย่างใด ดังนั้น ก.พ.ค. จึงไม่สามารถมีมติให้เพ่ิมโทษนายสองได้ เนื่องจากไม่มีมติของ ก.พ. ท่ี
แจ้งให้ ก.พ.ค. ว่าสมควรเพ่ิมโทษ จึงมีมติยกอุทธรณ์ แล้วแจ้งข้อสังเกตดังกล่าวให้ผู้แทน ก.พ. ซ่ึงเป็น
กรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงทราบ เพ่ือประกอบการพิจารณารายงานการดําเนินการต่อไป  
 ซ่ึงในกรณีนี้ หาก อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณารายงานการดําเนินการวินัยแล้ว เห็น
ด้วยกับ ก.พ.ค. จึงมีมติให้เพ่ิมโทษนายสอง จากตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน เป็นไล่ออกจาก
ราชการ แล้ งส่ ง เรื่ องดังกล่ าวให้ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดอยุธยา ดําเนินการตามมติ อ.ก.พ. 
กระทรวงมหาดไทย เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการสั่งเพ่ิมโทษนายสองแล้ว 
หากนายสอง ไม่เห็นพร้องด้วย และต้องการนําคดีไปฟ้องต่อศาลปกครอง นายสองจะต้องอุทธรณ์
คําสั่งเพ่ิมโทษไล่ออกจากราชการต่อ ก.พ.ค. เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยก่อน แต่ถ้าไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์
ดังกล่าวแล้วนําคดีไปฟ้องศาลปกครอง ศาลปกครอง ก็จะไม่รับฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากเป็นกรณีท่ี
ไม่ได้ดําเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการสําหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย ตามมาตรา 42 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบ
มาตรา 120 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

                                                 
 12 นุชนารถ ประทีปธีรานันท์, ปัญหากระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 
2553), หน้า 126. 
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 หาก มาตรา 120 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เปิด
โอกาสให้ ก.พ. ซ่ึงเป็นข้าราชการประจํา สามารถมีความเห็น และสั่งการ ก.พ.ค. เก่ียวกับการเพ่ิมโทษ
แก่ข้าราชการท่ียื่นอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ แล้วแต่กรณี ไปยัง ก.พ.ค. ได้แล้ว ก็เท่ากับว่า ก.พ. มีอํานาจ
ท่ีจะพิจารณาวินิจฉัย มากกว่า ก.พ.ค. ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และขัดแย้งกับ
หลักการท่ี พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้มีการแก้ไขจากหลักการเดิม 
กล่าวคือ กรณีการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ ก.พ.ค. ควรท่ีจะต้องกระทําโดยองค์กรภายนอกฝ่าย
ปกครอง เท่านั้น ซ่ึงก็คือ ศาลปกครอง ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีประเด็นท่ีจะต้องวินิจฉัยเก่ียวกับอํานาจของ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ท่ีจะเพ่ิมโทษตาม มาตรา 120 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้หรือไม่ อย่างไร 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด ระบบโครงสร้าง องค์กรผู้ใช้อํานาจในการวินิจฉัยข้อพิพาท
เก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรภาครัฐท่ีเกิดข้ึนระหว่างหน่วยงานท่ีมีอํานาจพิจารณาของ ก.พ. กับ 
ก.พ.ค.  
 1.2.2 เพ่ือศึกษาองค์กรท่ีมีอํานาจวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ
โดยเฉพาะ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาระบบการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐใน
ประเทศไทย 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาหลักการ และวิธีพิจารณาวินิจฉัย ก.พ.ค. ตาม มาตรา 120 กรณีท่ีมีคํา
วินิจฉัยให้เพ่ิมโทษ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบกระเทือนต่อความเป็นอิสระในการพิจารณาคําวินิจฉัยข้อ
พิพาท ขอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม จากคําวินิจฉัยเพ่ิมโทษตามมาตรา 120 วรรคสอง 
แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 1.2.5 เพ่ือศึกษาถึงเหตุผลความเป็นท่ีสุดของคําวินิจฉัยของ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม ต่อการมีคําวินิจฉัยเพ่ิมโทษตาม มาตรา 120 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 1.2.6 เ พ่ือศึกษาวิ เคราะห์ ถึงปัญหา และแนวทางการพัฒนา ของคําวินิจ ฉัยของ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ทําการศึกษาต่อยอดมาจากวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนว
ทางการพัฒนาการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมและศาลปกครองดังกล่าวมาแล้ว โดยจะจํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะการพิจารณา
วินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐในส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยเฉพาะ
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คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. โดยมีประเด็นในการศึกษาถึงแนวคิด โครงสร้าง
และวิธีพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทของคณะกรรมการการพิทักษ์ระบบคุณธรรมดังกล่าว รวมท้ังแนวคิด 
และวิธีพิจารณาวินิจฉัยเพ่ิมโทษตาม มาตรา 120 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 โดยจะทําการศึกษาแนวคิด โครงสร้างและวิธีพิจารณาวินิจฉัยของประเทศ
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ วิเคราะห์
พัฒนาองค์กร และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาท ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมใน
ประเทศไทย ภายหลังได้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยมิได้
นําหลักการของท้ัง 2 ประเทศดังกล่าว มาเปรียบเทียบกัน แต่อย่างใด 
 
1.4 สมมุติฐานของการศึกษาวิจัย 
 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ข้ึนเพ่ือเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐภายในองค์กรฝ่ายปกครอง แต่อย่างไรก็ตาม การท่ีเปิดโอกาสให้คณะกรรมการข้าราชการ    
พลเรือน (ก.พ.) สามารถเพ่ิมโทษจากคําวินิจฉัย ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ตาม มาตรา 
120 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ีได้มีคําวินิจฉัยไปแล้ว 
อาจกระทบกระเทือนต่อความเป็นอิสระในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทของคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรมได้ ประกอบกับจะเป็นการขัดต่อความเป็นคณะกรรมการ ก.พ.ค. ซ่ึงคําวินิจฉัยของ 
ก.พ.ค. ถือว่าเป็นท่ีสุดในฝ่ายปกครอง โดยไม่อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยองค์กรในฝ่ายปกครองใด
ได้อีก เว้นแต่จะถูกควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง 
 
1.5 วิธีการศึกษาวิจัย 
 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Document research) ใช้วิธีการรวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเอกสารจากหนังสือวารสาร บทความทางวิชาการ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สื่อจากอินเตอร์เน็ต ท้ังท่ีเป็นภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  คําสั่งของศาลท่ีเก่ียวข้อง และแนวทาง
ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาท และเพ่ือให้คําวินิจฉัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิพลต่อไป  
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย 
 
 1.6.1  ทําให้ทราบ ทฤษฎี แนวคิด โครงสร้าง และวิธีพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ก.พ.ค. 
 1.6.2 ทําให้ทราบหลักเกณฑ์การควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมการ ก.พ.ค. ของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ 
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 1.6.3 ทําให้ทราบหลักเกณฑ์การควบคุมตรวจสอบ ของคณะกรรมการ ก.พ. ตามมาตรา 
120 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 1.6.4  ทําให้ทราบผลกระทบกระเทือนท่ีอาจเกิดข้ึนต่อความเป็นอิสระในการพิจารณา
วินิจฉัยข้อพิพาทของคณะกรรมการ ก.พ.ค. 
 1.6.5 ทําให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางของ ก.พ.ค. ในการพัฒนาระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 
  



 
บทท่ี 2 

คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทกับการใช้อํานาจของ 
คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม 

 
 ในรัฐเสรีประชาธิปไตย (Liberal and Democratic State) ซ่ึงยึดหลักนิติรัฐในการปกครอง
ประเทศ จึงได้มีการพัฒนาและสร้างหลักกฎหมาย เรื่อง “การกระทําทางปกครอง” (Actes 
junidues de l’ Administration) และการควบคุมตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายปกครองไทยมี
หลักการพ้ืนฐานสําคัญสองหลัก คือ  
   1) หลักหรือทฤษฎีการแบ่งแยกอํานาจ (Theory of Separation of Powers) และ 
   2) หลักการว่าด้วยการกระทําทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย (Principle of 
legality of Admistrative Action)13 
 จากภารกิจของรัฐท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําให้การจัดองค์กรและการใช้อํานาจของฝ่ายปกครองใน
รัฐสมัยใหม่ในปัจจุบันมีความหลากหลายและสลับซับซ้อนมากข้ึน มีการจัดต้ังองค์กรใหม่ๆ ทาง
ปกครอง รวมตลอดท้ังมีการจัดต้ังองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทใหม่ฝ่ายปกครองในรูปของคณะกรรมการ
เพ่ือวินิจฉัยข้อพิพาทหรือปัญหาเก่ียวกับสิทธิหน้าท่ีของบุคคล ดังนั้น การศึกษาถึงลักษณะการจัด
องค์กรการใช้อํานาจในภาพรวม และความเก่ียวพันของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทกับการใช้
อํานาจรัฐ14 รวมตลอดถึงประเภทของคณะกรรมการท่ีมีอํานาจในการวินิจฉัยข้อพิพาท จะทําให้เข้าใจ
บทบาทสถานะ และอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าวได้  
 
2.1 ภาพรวมของการใช้อํานาจรัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 ฤทัย  หงส์สิริ,  นิติทางปกครอง,  คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งท่ี 2,  

(กรุงเทพมหานคร, 2543) หน้า  301 – 302. 
14 สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, คดีปกครองเก่ียวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

วินิจฉัยข้อพิพาท. (กรุงเทพมหานคร, 2546) หน้า 1. 



11 
 

 

 

 
การใช้อํานาจรัฐ 

 
 
 นิติบัญญัติ         บริหาร   ตุลาการ  
 
 
 การกระทําทางปกครอง   การใช้อํานาจบริหาร 
       (การกระทําของรัฐบาล) 
 
 
 นิติกรรม/สัญญาทางปกครอง         การวินิจฉัยข้อพิพาท                การกระทําอ่ืน  
      (คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท)      (การปฏิบัติการทางปกครอง) 
 
 
    การกระทําอ่ืน       นิติกรรมทางปกครอง 
 (หลักเกณฑ์ของสัญญาทางปกครอง)   
 
 
                กฎ               คําสั่งทางปกครอง  
                         (วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง)  
 
 
  เจ้าหน้าท่ี         คณะกรรมการทางปกครอง 
 
 
ภาพท่ี 2.1 แผนภูมิการใช้อํานาจรัฐ 15 
 
 จากแผนภูมิการใช้อํานาจรัฐ และเห็นได้ว่าในการใช้อํานาจรัฐเพ่ือจัดทํากิจการของรัฐนั้น รัฐ
อาจใช้อํานาจโดยผ่านองค์กรของรัฐท่ีใช้อํานาจในทางนิติบัญญัติ (Legislative Power) ในทางบริหาร 
(Executive Power) หรือในทางตุลาการ (Judicial Power) ซ่ึงเป็นแนวคิดในการแบ่งแยกอํานาจ 
(Separation of Powers) เพ่ือไม่ให้อํานาจรัฐมีการรวมศูนย์อํานาจอยู่ท่ีองค์กรเพียงองค์กรเดียวหรือ

                                                 
15 สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี  14 ,  หน้า 2. 
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เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือบุคคลเดียวแต่ต้องให้มีการตรวจสอบแลถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน เพ่ือเป็นหลักการ
ประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16 
 
 2.1.1 การใช้อํานาจรัฐในทางนิติบัญญัติ 
 ได้แก่ การตรากฎหมายข้ึนใช้บังคับแก่ประชาชนซ่ึงโดยท่ัวไปองค์กรของรัฐท่ีใช้อํานาจ คือ 
องค์กรนิติบัญญัติหรือรัฐสภา ส่วนการควบคุมการใช้อํานาจนิติบัญญัตินั้น เป็นการควบคุมทาง
การเมืองโดยกลไกลอ่ืนท่ีกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  
 
 2.12 การใช้อํานาจรัฐในทางตุลาการ 
 เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกันเองหรือระหว่างเอกชนกับรัฐหรือ
องค์กรของรัฐ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ภารกิจหลักขององค์กรตุลาการจึงเป็นการ
วินิจฉัยข้อพิพาทหรือสิทธิหน้าท่ีของบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้น องค์กรตุลาการจึงต้องมี
ความเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ในอํานาจครอบงําของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะองค์กรตุลาการ
ในนิติรัฐมีหน้าท่ีตรวจสอบควบคุมการใช้อํานาจขององค์กรอ่ืนเพ่ือคุ้มครองหลักความชอบด้วย
กฎหมายด้วย  
 
 2.1.3 ส่วนการใช้อํานาจรัฐในทางบริหาร  
 เป็นอํานาจดําเนินการและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซ่ึงในทางทฤษฎีองค์กรฝ่าย
บริหารอาจใช้อํานาจกระทําการในสองฐานะ กล่าวคือ ในฐานะท่ีเป็น “รัฐบาล” (Government) 
หรือฝ่ายบริหาร และอีกฐานะหนึ่ง ในฐานะท่ีเป็น “ฝ่ายปกครอง” (Administration) เป็นกิจกรรมท่ี
เป็นการปฏิบัติในรายละเอียดท่ีฝ่ายปกครองจัดทําอยู่เป็นประจํา เรียกว่า “การกระทําทางปกครอง” 
ซ่ึงอาจถูกตรวจสอบได้โดยศาลปกครอง  
 กล่าวโดยสรุป การกระทําทางปกครองจึงเป็นส่วนหนึ่งของการกระทําหรือการใช้อํานาจของ
ฝ่ายบริหารในฐานะท่ีเป็นฝ่ายปกครอง17  
 การใช้อํานาจของฝ่ายปกครองกระทําการท่ีเรียกว่า “การกระทําทางปกครอง” นั้น อาจแยก
ได้เป็นหลายประเภท หรือหลายลักษณะ กล่าวคือ  
   1) การกระทําทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นนิติกรรม (Juristic Act)  
   การกระทํา ท่ี เป็นนิ ติกรรมฝ่ายเ ดียว ซ่ึง เรียกว่า  “นิ ติกรรมทางปกครอง” 
(Administrative act) อันได้แก่ การใช้อํานาจตามกฎหมายสั่งการต่อเอกชนไทยมุ่งจะให้เกิดผลทาง
กฎหมายเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐด้วยกัน หรือระหว่างรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐกับเอกชนโดยไม่จํากัดได้รับความยินยอมจากเอกชน  

                                                 
16  ประยูร  กาญจนดุล, คําบรรยายกฎหมายปกครอง,  พิมพ์ครั้งท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2538), หน้า  30-32. 
17 สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 14.  
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    หรือนิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายท่ีเรียกว่า “สัญญา” ซ่ึงฝ่ายปกครองจะได้รับ
ความยินยอมจากเอกชนท่ีเป็นคู่สัญญาด้วย สัญญาท่ีจัดทําข้ึนนั้นอาจเป็นสัญญาทางแพ่งท่ัวไป หรือ
เป็นสัญญาทางปกครอง” (Administrative Contract) ก็ได้  
    หรือฝ่ายปกครองอาจใช้อํานาจหรือการกระทําการฝ่ายเดียวให้มีผลต่อบุคคลเฉพาะ
รายหรือให้มีผลบังคับแก่กรณีใดโดยเฉพาะเจาะจง ซ่ึงตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ของไทยจะเรียกว่า “คําสั่งทางปกครอง” (Acte Individual หรือ Decision 
Individuelle : Acte Non – R’eglemetaire) ก็ได้  
   2) การกระทําทางปกครองอ่ืนท่ีมีลักษณะเป็นการกระทําทางข้อเท็จจริง  
   ไม่ใช่เป็นการสั่งการหรือการแสดงเจตนาเหมือนกับการทํานิติกรรม แต่อาจก่อให้เกิด
ผลทางกฎหมายได้ ซ่ึงเรียกว่า “ปฏิบัติการทางปกครอง (Administrative Real Act) กล่าวคือ ฝ่าย
ปกครองอาจกระทําการในลักษณะท่ีเป็นปฏิบัติการท่ัวๆ ไปทางกายภาพเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตาม
สิทธิและหน้าท่ี เช่น เจ้าพนักงานตํารวจล็อคล้อรถยนต์ท่ีจอดในท่ีห้ามจอด หรือเจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างท่ีปลูกผิดกฎหมาย เป็นต้น  
   3) การกระทําทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการวินิจฉัยข้อพิพาท 
   เป็นการใช้อํานาจรัฐท่ีเป็นการกระทําฝ่ายเดียวในรูปของคณะกรรมการท่ีใช้อํานาจ
ตามกฎหมายวินิจฉัยชี้ขาดเก่ียวกับสิทธิหน้าท่ีของบุคคลโดยไม่จําต้องได้รับความยินยอมจากผู้นั้น ซ่ึง
มีลักษณะแตกต่างจากการใช้อํานาจทํานิติกรรมทางปกครอง และเรียกเป็นภาษาทางวิชาการว่า “นิติ
กรรมทางตุลาการ” (Acte juridictionel)  
   เหตุผลท่ีเรียกว่า “นิติกรรม” ก็เนื่องมาจากเป็นการใช้อํานาจฝ่ายเดียวท่ีก่อให้เกิด
ผลทางกฎหมายเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ หรือมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของบุคคล และเป็นนิติกรรม 
“ตุลาการ” เนื่องจากเป็นการใช้อํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทคล้ายกับปฏิบัติหน้าท่ีของศาล
หรือตุลาการซ่ึงแตกต่างไปจากการใช้อํานาจการทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองในรูปของ
คณะกรรมการท่ีเรียกว่า “คณะกรรมการทางปกครอง” 
 
2.2 คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทและคณะกรรมการทางปกครอง  
 
 การวินิจฉัยสั่งการทางปกครองในรูปของคณะกรรมการนั้น องค์กรท่ีจัดต้ังข้ึนในรูปของ
คณะกรรมการนั้นมีอยู่มากมายหลายประเภท มีหน้าท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ คณะกรรมการบาง
ประเภทมีอํานาจหน้าท่ีเพียงแต่เสนอความเห็นหรือให้คําแนะนําในด้านนโยบายต่างๆ ต่อฝ่ายบริการ 
โดยอํานาจในการตัดสินใจจะอยู่ท่ีฝ่ายบริหาร เรียกว่า “คณะกรรมการทางปกครอง” เช่น สภาความ
ม่ันคงแห่งชาติ ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีเสนอแนะคณะรัฐมนตรีในเรื่อง นโยบายภายในประเทศ นโยบาย
ต่างประเทศ และนโยบายการทหารกับการเศรษฐกิจและอ่ืนๆ อันเก่ียวกับความม่ันคงแห่งชาติ18 และ

                                                 
18 มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ.2502  
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คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีเสนอแนะและให้ความเห็นเก่ียวกับการศึกษาต่อ
รัฐมนตรี19 เป็นต้น  
 ส่วนคณะกรรมการในฝ่ายปกครองบางคณะได้จัดต้ังข้ึนโดยมีลักษณะโครงสร้าง องค์ประกอบ 
และวิธีดําเนินการท่ีแตกต่างไปจากคณะกรรมการทางปกครองท่ัว ๆ ไป โดยมีลักษณะคล้ายศาล และ
กฎหมายกําหนดให้มีอํานาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในทางปกครองเก่ียวกับสิทธิหน้าท่ี
ตามกฎหมาย ซ่ึงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เรียกว่า คณะกรรมการ
เหล่านี้ว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” อันได้แก่ คณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายท่ีมีการ
จัดองค์กรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย20 เช่น คณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือ ก.พ.ค. ซ่ึงจัดต้ังตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 เป็นต้น  
 
2.3 การควบคุมโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
 
 การควบคุมโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท21 ถือว่าเป็นการควบคุมโดยองค์กรภายใน
ฝ่ายปกครอง เพราะคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต่างๆ ล้วนแต่เป็นองค์กรท่ีอยู่ในโครงสร้างของ
องค์กรฝ่ายปกครอง หากแต่เป็นองค์กรท่ีมีความอิสระในการวินิจฉัยข้อพิพาท 
 เหตุผลท่ีมีการกําหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเป็นองค์กรควบคุมตรวจสอบ
ภายในฝ่ายปกครองมีเหตุสําคัญ ดังนี้  
   1) การควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมักจะประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่ีมีความชํานาญในด้านนั้นๆ ดังนั้น การตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาท จึงเปรียบเสมือนการตรวจสอบในทางข้อเท็จจริงจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงหากเรื่องข้ึนสู่
การพิจารณาของศาลจะมีส่วนช่วยให้การพิจารณาของศาลมีความรวดเร็วข้ึน  
   2) การควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเป็นการตรวจสอบโดย
องค์กรภายในฝ่ายปกครอง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความรอบคอบโดยท่ีเรื่องดังกล่าวจะไปสู่การตรวจสอบ
โดยองค์กรภายนอก (ศาล) ซ่ึงหากเรื่องใดคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็อาจ
วินิจฉัยแก้ไขให้ถูกต้องก่อนท่ีเรื่องท่ีไปสู่องค์กรศาล อันเป็นการแบ่งเบาภาระของศาลอีกด้านหนึ่ง  
   3) การให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมีกระบวนการท่ีไม่มี
แบบพิธี ดังนั้น การเข้าถึงของประชาชนจึงสะดวกไม่ยุ่งยาก รวมท้ังค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการไปฟ้องร้อง
ยังองค์กรศาล การควบคุมโดย “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” จึงเป็นการควบคุมภายในชั้น
สุดท้ายก่อนท่ีไปสู่องค์กรภายนอกท่ีมีกระบวนการเป็นแบบพิธี และมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าการ
ควบคุมโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 

                                                 
19 สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,   หน้า 6. 
20 สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, เพ่ิงอ้าง 
21 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, พิมพ์ครั้งท่ี 4 

(กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพ์ วิญญูชน จํากัด, 2554),  หน้า 123 – 138. 
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   ในเรื่องของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ผู้วิจัยได้แยกหัวข้อในการศึกษาออกเป็น 
4 หัวข้อ ดังนี้  
   1) ลักษณะของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  
   2) ประเภทของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  
   3) สถานะของคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท และ 
   4) การควบคุมตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทโดยศาล  
 
    1) “ลักษณะ” ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท  
     โดยท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเป็นองค์กรภายในฝ่ายปกครองท่ีมี
ลักษณะเป็นองค์กรกลุ่ม ซ่ึงจะต้องหาลักษณะในทางกฎหมายของ “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” 
ว่ามีความแตกต่างไปจาก “คณะกรรมการทางปกครอง” อย่างไร ซ่ึงหากพิจารณาความหมายของ 
“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” ตามกฎหมายไทย ได้มีการให้ความหมายคําว่า คณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาท ไว้ในกฎหมายสองฉบับโดยมีข้อความเหมือนกัน คือ  
     (1) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ  
     (2) พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
     โดยกฎหมายท้ังสองฉบับให้ความหมาย คําว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาท” หมายความว่า “คณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายท่ีมีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณา 
สําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย” จากการให้ความหมายคณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาทดังกล่าว อาจแยกสาระสําคัญของการเป็น “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” ได้ดังนี้  
      (2.1) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้องเป็นองค์กรท่ีจัดต้ังข้ึนโดย
กฎหมาย 
      โดยท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเป็นองค์กรท่ีวินิจฉัยชี้ขาดเก่ียวกับ
ข้อพิพาทท่ีอยู่ในขอบเขตอํานาจของตน การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับข้อพิพาทนั้นด้วยเหตุนี้เอง องค์กรท่ีจะมีอํานาจวินิจฉัยแล้ว
ก่อให้เกิดผลผูกพันต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องกับข้อพิพาทนั้นจะต้องเป็นองค์กรท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย และ
เง่ือนไขเบื้องต้นของการเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท จึงต้องเป็นองค์กรท่ีจัดต้ังข้ึนโดย
กฎหมาย และจะต้องมีอํานาจตามกฎหมายในการท่ีจะเรียกบุคคลหรือพยานหลักฐานต่างๆ เพ่ือ
ประกอบในการพิจารณาวินิจฉัย  
      ดังนั้น ด้วยเหตุผลนี้ จึงจําเป็นต้องมีกฎหมายให้อํานาจแก่คณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทเพ่ือสามารถดําเนินภารกิจดังกล่าวได้ และกฎหมายท่ีว่านี้จะต้องเป็นกฎหมายท่ีตรา
ข้ึนโดยองค์กรนิติบัญญัติเท่านั้น ท้ังนี้ เนื่องจากเหตุผล ดังนี้ 
      (2.1.1) การให้อํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดเก่ียวกับสิทธิและหน้าท่ี
เป็นเรื่องท่ีสําคัญท่ีจะต้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้ตรากฎหมายให้อํานาจ ซ่ึงเป็นไปตามหลักเง่ือนไข
ของรัฐสภา ซ่ึงหมายความว่า ในเรื่องท่ีเป็นสาระสําคัญโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับสิทธิหน้าท่ีของประชาชน
นั้น ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องพิจารณากําหนดในเรื่องนั้นเอง จะมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณากําหนดมิได้ 
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      (2.1.2) โดยท่ีคณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนโดยฝ่ายบริหารมีจํานวน
มาก ฉะนั้นหากให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท อาจต้ังข้ึนโดยกฎหมายลําดับรองได้ ก็จะทําให้มี
การต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทข้ึนได้โดยง่าย และเหตุผล ประการสําคัญทําให้มีฝ่ายบริหาร
สามารถยุบเลิก เปลี่ยนแปลง หรือต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทข้ึนใหม่เม่ือใดก็ได้ หากไม่พอใจ
ในผลของคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ซ่ึงจะกระทบต่อความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นๆ โดยตรง  
      (2.1.3) นอกจากนี้การให้ความหมายของคําว่า “กฎหมาย” ท่ี
จัดต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้องเป็นกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบัญญัตินั้นยังเป็นการ
สอดคล้องกับหลักกฎหมายของต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษ เป็นต้น  
      (2.2) องค์กรนั้นจะต้องมีความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ
ฝ่ายบริหาร 
      ในการพิจารณาว่า คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้องเป็นองค์กรท่ีมี
ความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหารนั้น ในประเด็นนี้จะต้องแยกพิจารณาระหว่าง
ความเป็นอิสระในแง่ของ “องค์กร” กับความเป็นอิสระในแง่ของการทําหน้าท่ีวินิจฉัย ความอิสระของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นเรียกร้องเฉพาะความอิสระในแง่ของ “องค์กร” เท่านั้น  
      กล่าวคือ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท จะต้องไม่ใช่องค์กรท่ีอยู่ภายใต้
บังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร แต่ในขณะท่ีความอิสระในแง่ของการทําหน้าท่ีวินิจฉัยนั้นมีข้อเรียกร้อง
แตกต่างไปจากองค์กรตุลาการ หรือผู้พิพากษาองค์กรตุลาการนั้น เรียกร้องความเป็นอิสระท้ังในแง่
ของ “องค์กร” และในแง่ของ “การทําหน้าท่ี” ของผู้พิพากษาในการวินิจฉัยอรรถคดีด้วยโดยได้มีการ
บัญญัติเรื่องหลักประกันความอิสระของผู้พิพากษาไว้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
      (2.3) องค์กรนั้นจะต้องเป็นองค์กรวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท 
      องค์กรท่ีจะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นจะต้องเป็นองค์กรท่ี
วินิจฉัยข้อพิพาท ลักษณะขององค์กรท่ีวินิจฉัยข้อพิพาทจึงเป็นองค์กรท่ีมีอํานาจในการวินิจฉัยแล้ว
ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับข้อพิพาทนั้น 
      ลักษณะท่ีสําคัญของ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ท่ีจะต้องเป็นองค์กร
วินิจฉัยข้อพิพาทนั้น จะต้องสามารถแยกระหว่างคณะกรรมการท่ีให้ความเห็นหรือให้คําปรึกษา และ
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจทางปกครองแยกออกจากคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทได้ โดยมีข้อพิพาท 
ดังนี้  
       (2.3.1) ลักษณะของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทไม่ใช่เป็นเพียง
องค์กรท่ีให้ความเห็นทางกฎหมาย หรือองค์กรท่ีให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 มาตรา 7 (2) บัญญัติ
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกามีอํานาจหน้าท่ีรับปรึกษา ให้ความเห็นทางกหมายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือ
ตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรี หรือมติของคณะรัฐมนตรี  
       กรณีนี้ย่อมเห็นได้ว่า ภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีทําหน้าท่ี
ดังกล่าวย่อมไม่ใช่ลักษณะของการวินิจฉัยข้อพิพาท ถึงแม้ว่าการให้ความเห็นทางกฎหมายดังกล่าว จะ
เป็นการใช้หรือตีความกฎหมายก็ตามแต่ลักษณะท่ีแตกต่างกัน ก็คือ ยังไม่มีข้อพิพาทหรือหากจะมีข้อ
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พิพาทคณะกรรมการดังกล่าวก็มิได้ให้ความเห็นโดยการให้สิทธิผู้ท่ีเก่ียวข้องเข้ามาชี้แจงให้ข้อเท็จจริง
หรือแสดงพยานหลักฐานต่างๆ หากแต่เป็นการให้ความเห็นในทางกฎหมายว่าหากมีข้อเท็จจริงอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเกิดข้ึนจะก่อให้เกิดผลในทางกฎหมายอย่างไร  
       (2.3.2) ลักษณะของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมิใช่เพียง
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง  
       คณะกรรมการท่ีมีอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครอง เป็นองค์กร
หรือคณะบุคคลท่ีมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองเรื่องหนึ่งเรื่องใด เช่น คณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณาตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริ โภค พ.ศ. 2522 มาตรา 24 บัญญัติว่าในกรณีท่ี
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เห็นว่า สินค้าใด อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และคณะกรรมการ
ว่าด้วยฉลากได้กําหนดให้สินค้าเป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลากตาม มาตรา 30 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณา มีอํานาจออกคําสั่ง เช่น จํากัดการใช้สื่อโฆษณาสําหรับสินค้านั้น การออกคําสั่งของ
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาดังกล่าว มิได้เป็นการกระทําในฐานะท่ีเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาทแต่อย่างใด หากแต่เป็นการกระทําของคณะกรรมการท่ีมีอํานาจในการออกคําสั่งทางปกครอง
เท่านั้น กรณีดังกล่าว จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการนี้ทําหน้าท่ีเป็นผู้ออกคําสั่งทางปกครองในเบื้องต้น
เท่านั้น แต่มิได้ทําหน้าท่ีในการวินิจฉัยข้อพิพาทแต่อย่างใด 
       (2.3.3) ความแตกต่างของการเป็นคณะกรรมการท่ีมีอํานาจในการ
ออกคําสั่ งทางปกครองกับคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ปรากฏอยู่ ในมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
     มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึง
บัญญัติว่า “คําสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ไม่ว่าจะจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายหรือไม่ 
ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ท้ังในปัญหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่งนั้น 
แต่ถ้าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และกําหนดเวลา
อุทธรณ์ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา”   
     กรณีบทบัญญัติกล่าว เป็นการจํ าแนกให้ เห็นความแตกต่างระหว่าง
คณะกรรมการท่ีมีอํานาจออกคําสั่งทางปกครองกับคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ซ่ึงหากเป็นคําสั่ง
ทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตามกฎหมายต่างๆ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งไปยังคณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ แต่หากเป็นกรณีของคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึง
หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมาย ฯ มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกันคณะกรรมการกฤษฎีการจะมีอํานาจพิจารณาได้ต่อเม่ือมีพระราชกฤษฎีการะบุให้มีการ
อุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมกรรมการดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ ตามท่ีบัญญัติ 
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ไว้ใน มาตรา 72(2) (a)22 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 แต่อย่างไรก็ตาม 
จนถึงปี พ.ศ. 2522 ซ่ึงมีการจัดต้ังศาลปกครองข้ึน ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พ.ศ. 2522 โดยตัดคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ออกไป ซ่ึงบทบัญญัติมาตรา 48 ดังกล่าว 
ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคําสั่งทางปกครองของคณะกรรมการต่างๆ กับคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทได้เป็นอย่างดี  
     (3) องค์กรนั้นจะต้องมีวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยข้อพิพาท 
     โดยท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท เป็นองค์กรท่ีวินิจฉัยข้อพิพาทท่ี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ดังนั้น เพ่ือเป็นการประกันต่อผู้ท่ีเก่ียวข้องกับข้อ
พิพาทดังกล่าว องค์กรนั้นจะต้องมีวิธีพิจารณาเพ่ือให้เกิดความม่ันใจต่อผู้ ท่ีจะถูกวินิจฉัยจาก
คณะกรรมการดังกล่าวว่า ข้อพิพาทของตนได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีความเป็นกลาง 
คณะกรรมการพิจารณาโดยการรับฟังเหตุผลของผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องท้ังสองฝ่าย การวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจะต้องมีการให้เหตุผล เป็นต้น  
     การท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท จะต้องมีวิธีพิจารณาในการท่ีจะวินิจฉัย
ข้อพิพาทจึงมีการเรียกร้ององค์กรในลักษณะท่ีว่า เป็น “องค์กรก่ึงตุลาการ” เพราะมีลักษณะบาง
ประการคล้ายกับองค์กรตุลาการ กล่าวคือ เป็นการวินิจฉัยข้อพิพาท และเป็นการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ี
เป็นไปตามวิธีพิจารณาท่ีกําหนดไว้แล้วเพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นธรรมแก่คู่กรณี แต่ท่ีแตกต่างไป
จากองค์กรตุลาการ คือ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมิได้มีหลักประกันความเป็นอิสระ 
เช่นเดียวกันกับองค์กรตุลาการเพียงแต่มีความอิสระในแง่ขององค์กรเท่านั้น  
     หากจะนําหลักเกณฑ์เรื่องการมีวิธีพิจารณาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความ
เป็นองค์กรของ “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” แล้ว อาจกล่าวได้ว่า มีองค์กรท่ีเข้าลักษณะของ 
“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” ของไทยหลายองค์กรท่ีไม่มีวิธีพิจารณาของตนเอง ซ่ึงปัญหาเรื่อง
ไม่มีวิธีพิจารณาของตนเองของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หลังจากมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แล้วพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้เข้าไปมีส่วนแก้ไขปัญหาเรื่อง
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีไม่มีวิธีพิจารณาของตนเองได้ ท้ังนี้โดยถือว่า คํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีจะมีคําวินิจฉัย (คําสั่งทางปกครอง) จึงต้องมีหลักเกณฑ์ท่ี
ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 3 แห่ง

                                                 
 22 มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522  คณะกรรมการ
กฤษฎีกา   มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  
   ฯลฯ 
 (2) คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  
 (a)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายอ่ืนใน
ปัญหาข้อกฎหมายตามท่ีจะได้มีพระราชกฤษฎีการะบุให้มีการอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ ฯลฯ  
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พระราชบัญญัติดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์สําคัญตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ท่ี
จะต้องใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
     ในประเทศไทย การท่ีศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาว่าคณะกรรมการใดเป็น
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้น คณะกรรมการดังกล่าวควรต้องมีวิธีพิจารณาท่ีมีมาตรฐานข้ันตํ่า
สําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิหน้าท่ีคล้ายศาล คล้ายกับหลักการท่ีใช้อยู่ท้ังในประเทศฝรั่งเศสและใน
ประเทศอังกฤษ เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นธรรมแก่คู่กรณีท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่  
     หลักเรื่องความเป็นกลางหรือการไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องท่ีกรรมการนั้น
วินิจฉัยชี้ขาด การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการต้องเคารพต่อหลักความเป็นกลางและควรมี
กระบวนการให้คัดค้านกรรมการได้เช่นกับหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 
     หลักการรับฟังความทุกฝ่าย กล่าวคือ คณะกรรมการต้องมีวิธีพิจารณาท่ีเปิด
โอกาสให้คู่กรณีทุกฝ่ายได้มีโอกาสทราบข้อเท็จจริง ตรวจดูข้อมูล โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของ
ตนเพ่ือหักล้างข้ออ้างหรือข้อเถียงของคู่กรณีท่ีเก่ียวข้องได้  
     หลักการให้เหตุผลในการวินิจฉัย กล่าวคือ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการต้อง
ให้เหตุผลประกอบคําวินิจฉัย และเหตุผลท่ีให้นั้นต้องชัดเจนและเพียงพอในการวินิจฉัย โดยวินิจฉัยใน
ข้ออ้างต่างๆ ท่ีคู่กรณียกข้ึนอ้าง เว้นแต่เป็นข้ออ้างท่ีไม่เก่ียวกับประเด็นหรือเป็นเพียงเหตุผลสนับสนุน
ข้ออ้างของคู่ความเท่านั้น ยกเว้นเป็นกรณีท่ีกฎหมายกําหนดไว้ว่าไม่ต้องให้เหตุผล คล้ายกับหลักท่ัวไป
ในกฎหมายอังกฤษหรือกฎหมายฝรั่งเศส 
     หลักการวินิจฉัยให้ครบทุกประเด็นท่ีคู่กรณียกข้ึนกล่าวอ้างและวินิจฉัยไม่เกิน
คําขอ กล่าวคือ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องวินิจฉัยในทุกประเด็นท่ีคู่กรณีอุทธรณ์หรือขอให้
พิจารณา เว้นแต่เป็นประเด็นท่ีไม่เก่ียวข้องกับคดี หรือเป็นเหตุผลประกอบข้ออ้างคล้ายกับใน
ต่างประเทศ และโดยหลักคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะไม่วินิจฉัยเกินคําขอ  
     การรักษาความลับในการลงมติวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการต้องเคารพต่อ
หลักเกณฑ์เรื่องการรักษาความลับในการลงมติวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท  
     คําวินิจฉัยต้องลงชื่อของกรรมการผู้วินิจฉัย หลักเกณฑ์นี้ได้กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อยู่แล้ว โดยกรรมการผู้วินิจฉัยท่ีไม่เห็นด้วย 
ย่อมมีสิทธิทําความเห็นแย้งได้  
     หลักคําวินิจฉัยต้องเป็นท่ียุติและผูกมัดคู่กรณี (res judicata) กล่าวคือ เม่ือ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทได้วินิจฉัยแล้ว ย่อมมีผลให้ข้อพิพาทนั้นเป็นท่ียุติตามท่ีได้วินิจฉัยชี้ขาด 
เว้นแต่เป็นกรณีหรือเข้าเง่ือนไขท่ีกฎหมายให้อํานาจคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหยิบยกเรื่อง
ดังกล่าวข้ึนวินิจฉัยได้อีก ดังนั้นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทไม่มีอํานาจหยิบยกข้อพิพาทนั้นข้ึนมา
ทบทวน ได้ทุกเม่ือเหมือนกับคําสั่งทางปกครองท่ัวไป23  
 
 

                                                 
 23สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า  337. 
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     2) ประเภทของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท   
     ในการแบ่งแยกประเภทของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท อาจแบ่งแยก
ออกได้เป็นหลายประเภทซ่ึงข้ึนอยู่กับหลักเกณฑ์ท่ีนํามาใช้ในการแบ่งแยก ผู้วิจัยขอแบ่งประเภทของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทโดยพิจารณาจากขอบเขตภาระหน้าท่ีอาจแยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลและควบคุมวิชาชีพกับ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามกฎหมายปกครองเฉพาะเรื่อง ดังนี้  
      (1) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับเรื่องการบริหารบุคคลและ
การควบคุมวิชาชีพ 
      ลักษณะร่วมกันของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในกลุ่มนี้คือเป็นคณะ
กรรมท่ีมีอํานาจในการวินิจฉัยเหนือต่อบุคคลท่ีเป็นสมาชิกเท่านั้น กล่าวคือ ต้องเป็นข้าราชการท่ีอยู่
ภายใต้คณะกรรมการของข้าราชการประเภทนั้นๆ เช่น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ. มี
อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยเฉพาะท่ีเก่ียวกับข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) 
มีอํานาจในการวินิจฉัยเหนือข้าราชการอัยการเท่านั้น ส่วนองค์กรในการควบคุมวิชาชีพย่อมมีอํานาจ
ในการวินิจฉัยเหนือบุคคลท่ีอยู่ในองค์กรวิชาชีพนั้นๆ เท่านั้น เช่น สภาทนายความย่อมมีอํานาจในการ
พิจารณาวินิจฉัยท่ีเก่ียวกับทนายความหรือแพทยสภาย่อมมีอํานาจท่ีจะวินิจฉัยเก่ียวกับผู้ประกอบการ
วิชาชีพเวชกรรมท้ังหลาย โดยแยกกลุ่มขององค์กรเหล่านี้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
       (1.1) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในกลุ่มนี้ ได้แก่ คณะกรรมการข้าราชการท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการ
บริหารท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภายในระบบข้าราชการประเภทนั้นๆ ซ่ึงทําให้คณะกรรมการ
ประเภทนั้นๆ มีความเชี่ยวชาญในการท่ีจะควบคุมดูแลข้าราชการประเภทเดียวได้ ตัวอย่างของ
คณะกรรมการข้าราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครู พ.ศ. 2523 คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการตํารวจ พ.ศ. 2521 (ปัจจุบันเป็นพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547) เป็นต้น ตาม
พระราชบัญญัติท่ีจัดต้ังคณะกรรมการข้าราชการต่างๆ ดังกล่าว มักจะบัญญัติให้คณะกรรมการ
ข้าราชการมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ์ในเรื่องท่ีเก่ียวกับคําสั่งลงโทษทางวินัย  
       ดังนี้จะเห็นได้ว่า ก.ค. หรือ ก.ตร. ในกรณีนี้ทําหน้าท่ีในการวินิจฉัย
อุทธรณ์เรื่องการลงโทษทางวินัยเป็นการทําหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท โดย
ทําหน้าท่ีในการตรวจสอบกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีควบคุมตรวจสอบภายในฝ่าย
ปกครองในชั้นสุดท้ายก่อนท่ีจะนําไปสู่การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกต่อไป รวมท้ัง
คณะกรรมการข้าราชการอ่ืนด้วยเช่นกัน  
       (1.2) คณะกรรมการควบคุมวิชาชีพ คณะกรรมการควบคุมวิชาชีพ
เป็นองค์กรท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการควบคุมจริยธรรม จรรยาบรรณหรือมารยาททางวิชาชีพสําหรับ
บรรดาสมาชิกขององค์กรวิชาชีพนั้นๆ โดยอํานาจในการควบคุมทางวิชาชีพนั้น กฎหมายได้บัญญัติให้
องค์กรในการควบคุมวิชาชีพมีอํานาจในการภาคทัณฑ์ การสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสมาชิกท่ีกระทําการขัดต่อระเบียบหรือข้อบังคับสําหรับการ
ควบคุมวิชาชีพนั้นๆ ได้ ตัวอย่างของคณะกรรมการควบคุมวิชาชีพตามกฎหมายไทย ได้แก่ 
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คณะกรรมการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
คณะกรรมการแพทยสภา ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 คณะกรรมการสถาปนิก 
ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และคณะกรรมการสภาทนายความตามพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 เป็นต้น การทําหน้าท่ีในการควบคุมในทางวิชาชีพของคณะกรรมการต่างๆ 
ดังกล่าว เข้าลักษณะของการเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่การ
ทําหน้าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทก็จํากัดอยู่เฉพาะกับบรรดาสมาชิกขององค์กรและเป็น
เรื่องท่ีเก่ียวกับการควบคุมในทางวิชาชีพเท่านั้น  
      (2) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตาม
กฎหมายปกครองเฉพาะเรื่อง 
      คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็น
คณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายปกครองเฉพาะเรื่องท่ีกฎหมายมักบัญญัติให้มีอํานาจวินิจฉัย
เฉพาะตามท่ีกฎหมายนั้นๆ บัญญัติไว้เท่านั้น โดยท่ีเป็นคณะกรรมการท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
กฎหมายจึงมักกําหนดให้บุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการเป็นผู้มีอํานาจความรู้ความสามารถตาม
ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนั้นๆ สําหรับข้อแตกต่างของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
ประเภทนี้กับคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทประเภทแรกท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ คณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทประเภทนี้มักจะวินิจฉัยเรื่องท่ีเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปกครองฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งซ่ึงต่างจากคณะกรรมการประเภทแรกท่ีวินิจฉัย
เก่ียวกับสมาชิกของตนเท่านั้น ไม่เก่ียวโยงถึงสิทธิหน้าท่ีของประชาชนโดยตรง แต่อย่างใด โดยท่ัวไป
แล้วกฎหมายมักกําหนดให้มีคณะกรรมการซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีท่ี
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองตามกฎหมายนั้นๆ ได้ออกคําสั่งทางปกครองหรือไม่ออกคําสั่งทางปกครองแล้ว 
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ไม่พอใจคําสั่งของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองก็มีสิทธิอุทธรณ์ไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายนั้นๆ ได้  
    3) สถานะของคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
    แม้ว่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะเป็นองค์กรภายในฝ่ายปกครอง และการ
ควบคุมตรวจสอบของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะเป็นการควบคุมท่ีอยู่ในโครงสร้างของการ
ควบคุมภายในฝ่ายปกครองประกอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทถือว่าเป็นคําสั่งทาง
ปกครองอย่างหนึ่ง24 ท้ังนี้ โดยพิจารณาจากการให้คํานิยามของคําว่า “คําสั่งทางปกครอง” ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงได้นิยามคําสั่งทางปกครอง หมายความ
ว่า “การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ข้ึนระหว่างบุคคลในอันท่ี
จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลไม่
ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การ
รับรองและการรับจดทะเบียน...” การวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นลักษณะของคําสั่งทางปกครองอย่างหนึ่ง แต่
อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นยังอาจแยกตามองค์กรท่ีมีอํานาจในการวินิจฉัยอุทธรณ์ออกได้ 2 

                                                 
 24 ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, นิตกิรรมทางโตตุลาการและการควบคุมนิติกรรมในฝ่าย
ปกครอง, 2533, อ้างถึงใน บรรเจิด  สิงคะเนติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี  21,  หน้า 134   
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ลักษณะ กล่าวคือ องค์กรเด่ียวและองค์กรกลุ่ม องค์กรเด่ียวมักจะหมายถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงหรือ
ผู้มีอํานาจควบคุมกํากับ ดังเช่นท่ีบัญญัติไว้ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 ออกตามความมาตรา 45 วรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตัวอย่างเช่น หัวหน้าส่วนราชการ
ประจําจังหวัด อธิบดี ปลัดกระทรวงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีท่ีผู้ทํา
คําสั่งทางปกครองท่ัวไป มีลักษณะบางประการท่ีแตกต่างไปจากคําสั่งทางปกครองท่ีเป็นคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีดังต่อไปนี้25  
    การวินิจฉัยข้อพิพาทโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้องวินิจฉัยปัญหาใน
ลักษณะเดียวกับการวินิจฉัยของศาล กล่าวคือ จะต้องวินิจฉัยในประเด็นต่างๆ ท่ีคู่กรณียกข้ึนอ้างเว้น
แต่ไม่ใช่ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับคดีหรือมีเหตุท่ีไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นดังกล่าว  
    คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทต้องลงลายมือชื่อในคําวินิจฉัย ลักษณะเก่ียวกับ
การพิพากษาคดีของศาล เพ่ือให้กรรมการท่ีลงชื่อต้องรับผิดชอบในคําวินิจฉัยดังกล่าว ดังนั้นหาก
คณะกรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยนั้นก็ย่อมมีสิทธิทําความเห็นแย้งได้  
    คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้องเป็นท่ีสุดและผูกมัดคู่กรณี 
(Res Judicata) เว้นแต่จะมีการอุทธรณ์ต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะเปลี่ยนแปลงคํา
วินิจฉัยใหม่ไม่ได้ กรณีจะแตกต่างไปจากคําสั่งทางปกครองซ่ึงเจ้าหน้าท่ีผู้ออกคําสั่งทางปกครองอาจ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ได้เอง หากมีเหตุสมควรท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลง26 
    คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้องวินิจฉัยไม่เกินคําขอ ท้ังนี้ เพราะลักษณะ
ดังกล่าวเป็นลักษณะขององค์กรตุลาการ ซ่ึงแตกต่างไปจากการควบคุมตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาท่ี
มีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ์ ซ่ึงผู้มีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ์ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาย่อมมี
อํานาจในการควบคุมตรวจสอบได้ท้ังความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสมโดยไม่ต้องคํานึงถึง
ประเด็นนั้นเป็นประเด็นท่ีมีการอุทธรณ์หรือไม่ก็ตาม  
    จากเหตุผลดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จึงจําเป็นต้องแยกแยะระหว่างคําสั่งทาง
ปกครองท่ัวไปกับคําสั่งทางปกครองท่ีเป็นคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทซ่ึงจากผลท่ี
แตกต่างกันดังกล่าวนี้เองย่อมนําไปสู่ข้อพิจารณาว่าจะนําบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซ่ึงเป็นบทบัญญัติท่ัวไปท่ีนําไปใช้กับ “คําสั่งทางปกครอง” จะนํา
บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้กับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทแค่ไหนเพียงใด  
    4) การควบคุมตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทโดยศาล  
    โดยท่ีการควบคุมตรวจสอบโดยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเป็นการควบคุม
ภายในฝ่ายปกครองลักษณะหนึ่ง ดังนั้น โดยหลักท่ัวไปแล้ว หากคู่กรณีไม่พอใจคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คู่กรณีย่อมมีสิทธินําคดีฟ้องร้องต่อศาลได้ ในกรณีท่ีกฎหมายมิได้
กําหนดให้ฟ้องร้องยังศาลใดศาลหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยหลักแล้วการโต้แย้งคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทย่อมอยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครอง ประเด็นคงมีข้อพิจารณา
เหลืออยู่เพียงประการเดียวว่าจะฟ้องร้องยังศาลปกครองระดับใดเท่านั้น ท้ังนี้ เพราะมาตรา 11(1) 

                                                 
 25 บรรเจิด สิงคะเนติ , อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 21 , หน้า  135. 
 26 บรรเจิด สิงคะเนติ , เพ่ิงอ้าง 



23 
 

 

 

แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ว่า “ศาล
ปกครองสูงสุดมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีดังต่อไปนี้ (1) คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามท่ีท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกําหนด”  
     ซ่ึงในปัจจุบันนี้ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดยังไม่ประกาศ
กําหนดแต่อย่างใด ดังนั้นการฟ้องโต้แย้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในปัจจุบันนี้ จึง
ต้องนําคดีไปฟ้องยังศาลปกครองชั้นต้น หากท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมีประกาศ
กําหนดให้คดีพิพาทเก่ียวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทชุดใดอยู่เขตอํานาจของศาล
ปกครองสูงสุดกรณีย่อมถือได้ว่าศาลปกครองสูงสุดได้ให้การรับรองว่าการทําหน้าท่ีวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทชุดนั้นทําหน้าท่ีเสมือนกันเป็นศาลปกครองชั้นต้น ดังนั้น จึงไม่
จําเป็นต้องเริ่มต้นคดีท่ีศาลปกครองชั้นต้นอีก 
     ดังนั้น การพิจารณาหลักเกณฑ์วิเคราะห์คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
จะต้องมีวิธีพิจารณาของตนเองสําหรับการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้น หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้จะต้องพิจารณา
อย่างยืดหยุ่น ท้ังนี้ไทยนําหลักเกณฑ์ในกระบวนการออกคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ถือว่าเป็นหลักประกันข้ันตํ่าสําหรับกระบวนการพิจารณาของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท แม้ว่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นๆ จะมีวิธีพิจารณาของตนอยู่
แล้วก็ตาม หากวิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นๆ มีหลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็น
ธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการท่ีต่ํากว่าหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2533 ก็ต้องนําหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไปใช้แทน  
 
2.4. ความสัมพันธ์กับระหว่างคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค) ที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย 
 
 2.4.1 คณะกรรมการ ก.พ. 
 การดําเนินการทางวินัยเป็นมาตรการท่ีสําคัญในระบบคุณธรรมซ่ึงจะใช้ในกรณีท่ีข้าราชการมี
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย เจตนารมณ์ในการดําเนินการทางวินัย คือ การดําเนินการเพ่ือให้ได้
ความจริงเรื่องท่ีมีการกล่าวหา เพ่ือพิสูจน์ว่ามีการกระทําผิดตามท่ีกล่าวหานั้นเกิดข้ึนจริงหรือไม่
กระบวนการการพิสูจน์หรือแสวงหาความจริงนั้นเกิดข้ึนจริงหรือไม่กระบวนการพิสูจน์หรือแสวงหา
ความจริงนั้นได้ถูกกําหนดข้ึนในลักษณะท่ีกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องแจ้งข้อกล่าวหา สรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสนําพยานหลักฐานมานํา
สืบชี้แจงข้อกล่าวหา ก่อนท่ีผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลยพินิจสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายต่อไป  
 กระบวนการดําเนินการทางวินัยตามบทบัญญัติในหมวด 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยมีความเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญบางประการ
จากท่ีเคยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังนี้  
 เดิมบทบัญญัติเก่ียวกับเรื่องการดําเนินการแก่ข้าราชการผู้มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว มาตรา 99 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2535 กําหนดว่าให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการทันที ความในวรรคห้า กําหนดเป็นความ



24 
 

 

 

ต่อเนื่องไว้ว่า เม่ือกรณีท่ีเป็นท่ีสงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย โดยยังไม่มี
พยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่า กรณีมีมูลท่ีควร
กล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล ให้ยุติเรื่องถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลให้
ดําเนินการทางวินัยทันทีซ่ึงเป็นบทบัญญัติท่ีให้อํานาจ “ผู้บังคับบัญชา” ทุกระดับของผู้มีกรณีถูก
กล่าวหา ท่ีจะดําเนินการตามอํานาจและหน้าท่ีได้ 
 แต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กําหนด 
“หลักการ” ในการดําเนินการทางวินัยข้ึนใหม่ ในลักษณะท่ีว่าการดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้มีกรณี
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยเป็นอํานาจของผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตาม มาตรา 5727 เท่านั้น  
 ตาม มาตรา 9028 จึงได้บัญญัติว่าเม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าข้าราชการพล
เรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีต้องรายงานให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
57 ทราบโดยเร็วและให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
โดยเร็ว ด้วยความยุติธรรมและปราศจากอคติ บทบัญญัติในเรื่องอํานาจในการดําเนินการทางวินัย 
ตามมาตรา 90 นี้ จึงเป็นการกําหนดหลักการเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยไม่ว่าจะเป็นกรณี
กล่าวหาว่า กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ก็ตามข้ึนใหม่ว่า เรื่องนี้เป็นอํานาจของผู้มีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 57 เท่านั้น  
 จากเดิมท่ีผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีอํานาจดําเนินการตามกรอบอํานาจของตนเองตามท่ี
กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยอํานาจในการสั่งลงโทษจะรายงานข้ึนไปเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาในระดับท่ี
สูงกว่าดําเนินการต่อเม่ือเห็นว่า กรณีดังกล่าวนั้นผู้กระทําผิดจะต้องได้รับโทษเกินอํานาจของตนเอง
เท่านั้น ดังนั้น แม้ความในมาตรา 90 วรรคสาม29 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 จะบัญญัติเก่ียวกับการท่ีผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา

                                                 
 27 มาตรา 57 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
   การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน สามัญ และการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งตามมาตรา 53 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 65 และมาตรา 66 ให้ผู้
มีอํานาจดังต่อไปนี้ เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งต้ัง มาตรา 90 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
 28  มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
  เม่ือมีการกล่าวหาหรือกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย ให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าทีต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ทราบโดยเร็ว
และให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยเร็วด้วย
ความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ ฯลฯ 
 29 มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ฯลฯ 
 อํานาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ตามหมวดนี้
ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามาตรา 57 จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับตํ่าลงไปปฏิบัติ
แทนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. กําหนดก็ได้ 
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ระดับตํ่าลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ ก.พ.  ท่ีกําหนดก็ได้ แต่ก็เป็นท่ีเห็นได้ว่า เม่ือมีการกล่าวหา
หรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัย ก็จะต้องมีการรายงานไปยังผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ
ทุกเรื่อง ดุลยพินิจในการดําเนินการทางวินัยจึงเป็นอํานาจของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แต่
เพียงผู้เดียว โดยไม่มีการกระจายอํานาจดังกล่าวลงไปตามลําดับ 30 
 
 2.4.2 คณะกรรมการ ก.พ.ค.  
   2.4.2.1 การอุทธรณ์  
   บทบัญญัติให้หมวด 9 ว่าด้วยการอุทธรณ์นี้เป็นบทบัญญัติท่ีมีตามเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงองค์การพิจารณาจากเดิมท่ีกําหนดให้เป็นอํานาจของ 
อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ของข้าราชการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ี ก.พ. เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ของข้าราชการท่ีถูกลงโทษถึงออกราชการนั้น 
เม่ือพิจารณามีมติแล้วจะต้องรายงานมติและความเห็นไปเพ่ือนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ กรณีท่ี
นายกรัฐมนตรี ไ ม่ เห็นด้วยกับมติของ ก.พ.  และ ก.พ.  ยืนยันตามมติเ ดิม บทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เดิม กําหนดให้ ก.พ. รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยซ่ึงเป็นกระบวนการดําเนินการและกระบวนการพิจารณาท่ีมี
ข้ันตอนยาวมาก  
   หลักการใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ เปลี่ยนมา
เป็นกําหนดให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เป็นผู้พิจารณา เม่ือพิจารณามีมติ
ประการใด ก็ถือเป็นท่ีสุด และสามารถแจ้งมติดังกล่าวให้ผู้อุทธรณ์ทราบได้ทันที การบัญญัติความใน
หมวด 9 ว่าด้วยการอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นการเปลี่ยนองค์กรพิจารณาท่ีมีอยู่เดิม มาเป็นให้ ก.พ.ค. 
ทําหน้าท่ีพิจารณาเพียงองค์กรเดียว ซ่ึงจะทําให้กระบวนการพิจารณามีมติในเรื่องอุทธรณ์อยู่ใน
มาตรฐานการพิจารณาเดียวกัน และลดข้ันตอนในชั้นท่ีต้องรายงานนายกรัฐมนตรี หรือเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับมติ ก.พ. ลงได้ ซ่ึงจะทําให้
กระบวนการในเรื่องนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วข้ึนท้ังในแง่ของการลดข้ันตอน และการกําหนดเวลาในการ
พิจารณาอุทธรณ์ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวดนี้31  
   2.4.2.2 การพิจารณาอุทธรณ์และการดําเนินการตรวจคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. 
   มาตรา 11532 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กําหนดว่า 
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะต้ังคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค. ก็ตาม แต่อย่างไรก็

                                                 
30 สํานักงาน ก.พ., สาระสําคัญของพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จํากัด, 2551 , หน้า 60 – 62. 
 31 สํานักงาน ก.พ.,  อ้างแล้ว เชิงอรรถ 30,  หน้า 79 – 80.  
 32 มาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
 ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะต้ังคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์ เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ.ค. 
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ตาม แม้จะยังไม่มีรายละเอียดเก่ียวกับการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ เนื่องจากจะต้องรอการ
กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวจากกฎ ก.พ.ค. 
แห่ง ความใน มาตรา 11633 อาจสรุปได้ว่า ก.พ.ค. ทําหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูก
สั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการบางกรณีในฐานะท่ีเป็นศาลชั้นต้น จึงต้องเชื่อมต่อในชั้นหรือ
ลําดับถัดไปด้วยการอุทธรณ์มติหรือคําวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ไม่ต้องผ่านกระบวนการ
พิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นอีกต่อไป 34 
   กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เป็น
คณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ ก.พ.ค. เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร
ในแง่ขององค์กร แต่ยังไม่มีความเป็นอิสระในการทําหน้าท่ีเหมือนกับกรณีของตุลาการหรือผู้พิพากษา 
โดย ก.พ.ค. เป็นองค์กรท่ีมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูก
สั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการบางกรณี ในฐานะท่ีเป็นศาลชั้นต้นคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ถือ
ว่าเป็นท่ีสุด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัย และคําวินิจฉัยย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับข้อพิพาทนั้น ซ่ึงการพิจารณาวินิจฉัยคดีในส่วนท่ีเก่ียวกับ
อุทธรณ์และร้องทุกข์มีวิธีพิจารณาวินิจฉัยเป็นการเฉพาะ35ซ่ึงมีหลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็นธรรม
หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เม่ือรูปแบบคณะกรรมการ ก.พ.ค. มีองค์ประกอบสําคัญ ๆ ครบ
สมบูรณ์ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึงสรุปว่า คณะกรรมการ ก.พ.ค. เป็น “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาท” มิใช่คณะกรรมการทางปกครอง แต่ประการใด และเม่ือ ก.พ.ค. เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาทแล้ว คําวินิจฉัยจะต้องไม่วินิจฉัยเกินคําขอ36 เนื่องจากลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะองค์กรก่ึง
ตุลาการ ซ่ึงแตกต่างไปจากการควบคุมตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาย่อมมีอํานาจควบคุมตรวจสอบท้ัง
ความชอบด้วยกฎหมายและความเหมาะสม จะมีคําวินิจฉัยลงโทษประการใดก็ได้ไม่ว่าจะเพ่ิมโทษหรือ
ลดโทษก็ตาม  
   ส่วนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ปัจจุบันมีอํานาจหน้าท่ี 3 ประการ 
ได้แก่ 1) อํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย และออกกฎระเบียบ 2) อํานาจหน้าท่ีในการติดตาม 

                                                 
33  มาตรา  116 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
 เม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 

57 ดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย  
 ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคําว่าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ฟ้องคดีต่อศาล

ปกครองสูงสุดภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีทราบหรือถือว่าทราบคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. เพ่ือให้เกิด
ความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  

34  สํานักงาน ก.พ.,  เพ่ิงอ้าง, หน้า  82-83. 
35  กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551  
36  บรรเจิด  สิงคะเนติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 21,  หน้า 135.  
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กํากับดูแล และตีความกฎหมาย และ 3) อํานาจหน้าท่ีในการเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรี37 ส่วน
อํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาเก่ียวกับเรื่องการอุทธรณ์และการร้องทุกข์นั้นตามมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 255138 บัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ดังนั้น คณะกรรมการ ก.พ. จึงเป็นคณะกรรมการท่ีมี
อํานาจแต่เพียงเสนอความเห็นหรือให้คําแนะนําในด้านนโยบายต่างๆ ต่อฝ่ายบริหาร ส่วนอํานาจ ใน
การตัดสินใจจะอยู่ท่ีฝ่ายบริหารจึงเรียก ก.พ.ว่า “คณะกรรมการทางปกครอง” มิใช่ “คณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาท” เหมือนดังเช่น ก.พ.ค. ดังหลักเกณฑ์ท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

                                                 
37  มาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีอํานาจหน้าท่ี

ดังต่อไปนี้  
 (1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รวมตลอดท้ังการวางแผนกําลังคนและด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินการ 
 (2)   รายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  เงินเพ่ิม
ค่าครองชีพสวัสดิการ หรือประโยชน์เก้ือกูลอ่ืนสําหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เหมาะสม 
 (3)   กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือน เพ่ือส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ 
 (4)  ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของส่วนราชการ 
 (5)  ออก กฎ ก.พ. และระเบียบเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดท้ังการให้คําแนะนําหรือวางแผนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎ 
ก.พ. เม่ือได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 (6)   ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ รวม
ตลอดท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีเป็นปัญหา มติของ ก.พ. ตามข้อนี้  เม่ือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย  
 38 มาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีอํานาจหน้าท่ี
ดังต่อไปนี้  
  ฯลฯ 
 (2) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 114 
 (3) พิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา 123  
  ฯลฯ 



 
บทท่ี  3 

การวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในต่างประเทศ 
  

3.1  ประเทศฝร่ังเศส  
 
 3.1.1 เหตุผลหรือความจําเป็นในการจัดตั้งศาลปกครองพิเศษหรือคณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาทในประเทศฝรั่งเศส 
 39ก่อนสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่ง ในช่วงปี ค.ศ. 1914 ประเทศฝรั่งเศสนั้นมีองค์กรวินิจฉัยข้อ
พิพาททางปกครองน้อยมาก โดยองค์กรเหล่านั้นบางองค์กรก็มีลักษณะเป็นศาล เช่น กองเซย เดตา 
(Conseil d’Etat : C.E.) ท่ียกฐานะข้ึนเป็นศาลปกครองเม่ือปี ค.ศ. 1872 และในปัจจุบันทําหน้าท่ี
เป็นศาลปกครองสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส ศาลบัญชี (Cour Des Comptes ท่ีต้ังข้ึนโดยรัฐบัญญัติ
ลงวันท่ี 16 กันยายน 1807) บางองค์กรมีลักษณะเป็นคณะกรรมการหรือ Conseil De Revision) ท่ี
จัดต้ังข้ึนตามรัฐบัญญัติลงวันท่ี 10 มีนาคม ค.ศ. 1818 หรือคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยท่ีมี
อํานาจวินิจฉัยในเรื่องของวินัย ซ่ึงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวอาจอุทธรณ์ต่อสภาการศึกษา
แห่งชาติ (Conseil Supérieur De L’instruction Publique ท่ีจัดต้ังข้ึนตามรัฐบัญญัติลงวันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ ค.ศ.1880) ได้ หรือคณะกรรมการสวัสดิการประจําจังหวัดซ่ึงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ดังกล่าวอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสวัสดิการกลาง (Commision Centrale D’ Assistance) ได้ 
แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1916 รัฐได้มีการแทรกแซงกิจการของเอกชนมากข้ึน ทําให้มีการจัดต้ังองค์กร
วินิจฉัยข้อพิพาทข้ึนเป็นจํานวนมากเพ่ือวินิจฉัยข้อพิพาทต่างๆ ในทางปกครอง การจัดต้ังองค์กร
วินิจฉัยข้อพิพาทนั้นได้ขยายมากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสองในช่วงปี ค.ศ. 1940 
 การจัดประเภทขององค์กรวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองท่ีเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาทเป็นศาลปกครองพิเศษนั้น ก็เนื่องจากกฎหมายปกครองฝรั่งเศสถือว่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาทมีฐานะเป็นศาลปกครอง เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือใช้อํานาจเชิงตุลา
การเช่นเดียวกับศาล และได้จัดเป็นศาลปกครองพิเศษเนื่องจากทางในทางทฤษฎีได้แยกศาลปกครอง
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
  1) ศาลปกครองท่ีมีอํานาจท่ัวไป (Juridication De Droit Commun) คือ ศาล
ปกครองชั้นต้น (Tribunaux Administratifs) ท่ีมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองท้ังหมด เว้น
แต่คดีหรือข้อพิพาทท่ีมีกฎหมายกําหนดยกเว้นไว้ ให้อยู่ในเขตอํานาจของศาลปกครองอ่ืน 
  2) ศาลปกครองพิเศษ (Juridication D’ Attribution) คือ ศาลปกครองท่ีมีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเฉพาะประเภทคดีท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ซ่ึงถ้าไม่มีกฎหมาย
บัญญัติให้อํานาจไว้ คดีดังกล่าวต้องฟ้องยังศาลปกครองท่ีมีอํานาจท่ัวไป ศาลปกครองพิเศษ ได้แก่ 
                                                 
 39 Gustave Peiser, Juridictions Administratives, In Encyclopedie Dalloz, Tome 
II, P. 281. อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14, หน้า 13 – 15. 
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กองเซย เดตา (Conseil d’Etat) ศาลบัญชี (Cour Des Comptes) ศาลวินัยงบประมาณและการ
คลัง (Cour De Discipline Budgétaire Et Financieré) เป็นต้น นอกจากองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทท่ี
เรียกว่า ศาลแล้ว ศาลปกครองพิเศษยังรวมถึงองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทในรูปของคณะกรรมการ อัน
ได้แก่ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองต่างๆ ด้วย ดังนั้น ตามกฎหมายปกครองฝรั่งเศส
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจึงมีลักษณะเป็นศาลปกครองพิเศษ เนื่องจากมีอํานาจหน้าท่ีในการ
วินิจฉัยชี้ขาดเฉพาะคดีหรือข้อพิพาททางปกครองท่ีกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น ซ่ึงต่างจากกฎหมายไทย
และกฎหมายของบางประเทศท่ีแยกศาลออกต่างหากจากคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท และไม่ถือ
ว่าคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมีฐานะเป็นศาลแต่อย่างใด 
 การจัดต้ังศาลปกครองพิเศษหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นสอดคล้องกับ
ความจําเป็นบางประการ และองค์กรดังกล่าวมีลักษณะท่ีแตกต่างกันและมีความหลากหลายมาก       
ในท่ีนี้ จึงจะขอกล่าวถึงเหตุผลหรือความจําเป็นในการจัดต้ังศาลปกครองพิเศษหรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาท และประเภทขององค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าว  
 เหตุผลหรือความจําเป็นในการจัดต้ังศาลปกครองพิเศษหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาท 
 การจัดต้ังศาลปกครองพิเศษหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นมีเหตุผลหลาย
ประการ ท้ังท่ีเป็นเหตุผลทางด้านความจําเป็นของสังคมในสมัยนั้น และทางด้านหลักการ  
 1) เหตุผลทางด้านความจําเป็นของสังคมในสมัยนั้น ศาลปกครองพิเศษหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทบางประเภทได้จัดต้ังข้ึนเพ่ือวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีมีความสําคัญและมี
ลักษณะเป็นการชั่วคราว เช่น ศาลปกครองพิเศษหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีจัดต้ังในช่วง
สงครามโลก เพ่ือพิจารณาคดีหรือข้อพิพาทต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องสงคราม อาทิเช่น คณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับผลประโยชน์จากสงคราม (Commission Supérieure Des Benefices De 
Guerre) ท่ีต้ังข้ึนโดยกฎหมายลงวันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1916 คณะลูกขุนเกียรติยศ (Jury 
D’Honneur) ท่ีต้ังข้ึนโดยกฎหมายลงวันท่ี 21 เมษายน ค.ศ. 1944 คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
เก่ียวกับสัญญาในการฟ้ืนฟูบูรณะประเทศ (Commissions Des Marches De La Reconstruction) 
ท่ีตั้งข้ึนโดยกฎหมายลงวันท่ี 7 ตุลาคม ค.ศ. 1946 องค์กรท่ีวินิจฉัยข้อพิพาทเหล่านี้เป็นองค์กรท่ีจัดต้ัง
ข้ึนเป็นการชั่วคราว ไม่ใช่องค์กรท่ีจัดต้ังในลักษณะถาวร และในปัจจุบัน ได้มีการยกเลิก
คณะกรรมการดังกล่าวเนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว 
 2) เหตุผลทางด้านหลักการ องค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทบางประเภทได้จัดต้ังข้ึน
ในลักษณะถาวร โดยมีเหตุผลด้านหลักการ ท่ีอาจแยกออกเป็น 2 ประการ ได้แก่  
  (1) ความจําเป็นในการจัดต้ังองค์กรท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ในกรณีของศาลบัญชี ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการควบคุมตรวจสอบ
การบริหารงบประมาณซ่ึงเป็นงานท่ีมีลักษณะความยากทางด้านเทคนิคท่ีต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน หรือศาลวินัยงบประมาณและการคลัง (Cour De Discipline Budgétaire Et 
Financieré ท่ีต้ังข้ึน โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายลงวันท่ี 25 กันยายน ค.ศ. 1948) ท่ีมีอํานาจ
หน้าท่ีพิจารณาพิพากษาฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับการบริหารรายรับและรายจ่ายหรือการ
บริหารทรัพย์สินสาธารณะท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีถูกกล่าวหามีหน้าท่ีรับผิดชอบ เนื่องจากองค์กรเหล่านี้เป็น
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องค์กรท่ีเชี่ยวชาญทางเทคนิคเฉพาะด้าน นอกจากนั้น แนวโน้มของรัฐท่ีจะแทรกแซงในกิจการ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน ทําให้เกิดความจําเป็นในการจัดต้ังองค์กรท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
การวินิจฉัยข้อพิพาทในทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึนตามไปด้วย เช่น การจัดต้ังคณะกรรมการ
ควบคุมธนาคารในปี ค.ศ. 1941 หรือการจัดต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการช่วยเหลือ
ทางสังคมและผู้ใช้แรงงานท่ีทุพพลภาพ เป็นต้น40 องค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท เหล่านี้ จึงเป็นองค์กรท่ีจัด
ข้ึนในลักษณะถาวร และยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน  
  (2) ความจําเป็นในทางด้านนโยบาย นอกจากเหตุผลด้านความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านแล้ว องค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทบางองค์กร ได้จัดต้ังข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
หรือผู้แทนของบุคคลดังกล่าวมีโอกาสเข้ามามีส่วนรวมในการอํานวยความยุติธรรมหรือวินิจฉัยข้อ
พิพาท ดังนั้น ในบางกรณี องค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวก็จะประกอบด้วยผู้แทนของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับเรื่องนั้นบางส่วนหรือท้ังหมด เช่น ในกรณีของศาลท่ีวินิจฉัยเก่ียวกับความเสียหายท่ีได้รับจาก
สงครามก็ประกอบด้วยตุลาการท่ีมาจากผู้ประสบภัยจากสงคราม หรือในกรณีของศาลบําเหน็จ
บํานาญก็ประกอบด้วยตุลาการท่ีมาจากผู้มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ หรือในกรณีของครูหรือแพทย์ก็
ประกอบด้วยตุลาการท่ีมาจากครูหรือแพทย์ด้วย เป็นต้น  
 การจัดต้ังองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทโดยอาศัยความจําเป็นทางด้านนโยบายนี้ แม้จะมี
ข้อดีในการให้ผู้แทนของผู้ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงอยู่ในฐานะท่ีจะเข้าใจปัญหาและวินิจฉัยปัญหาได้ดีมาวินิจฉัย
ปัญหาข้อขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนก็ตาม แต่ก็มีข้อเสียบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับองค์กรวินิจฉัยข้อ
พิพาทในรูปของคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่ใช่ตุลาการ โดยอาชีพ เช่น ปัญหาการขาด
ความเข้าใจกฎหมายอย่างลึกซ้ึงและถ่องแท้ของตุลาการหรือกรรมการ ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้อํานาจ
ตามอําเภอใจหรือโดยมิชอบของกรรมการหรือตุลาการดังกล่าว  
 
 3.1.2  การจัดองค์กรของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
   ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในบทก่อน คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นมีหลายประเภท
การจัดองค์กรของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท จึงมีความหลากหลายและมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน
ท้ังในแง่ของการจัดโครงสร้างหรืองค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทแต่ละคณะ อย่างไร
ก็ตาม เม่ือพิจารณาในภาพรวมแล้ว โครงสร้างหรือองค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
ท้ังหมดนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่มีลักษณะร่วมกันอยู่ ท้ังในแง่ของการจัดโครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท41 ดังนี้ 
  3.1.2.1 การจัดโครงสร้างองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท การจัดโครงสร้างองค์กรวินิจฉัยข้อ
พิพาททางปกครองนั้น บางองค์กรมีลักษณะท่ีซับซ้อน โดยอาจมีการจัดโครงสร้างองค์กรวินิจฉัย
ออกเป็น 2 ชั้นหรือ 2 ระดับ แต่บางองค์กรมีลักษณะท่ีซับซ้อนน้อยกว่า โดยมีการจัดโครงสร้างเพียง
ชั้นเดียวหรือระดับเดียว หรืออาจมีเพียงองค์กรเดียวก็ได้ 

                                                 
 40 Christine Berthon, Autres Juridications Administratives, Juris-Classeur, 
fascicule 1092, 1995,  อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14, หน้า 15. 
 41 ธนวิธ  โชติรัตน์ , อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, หน้า 19-22 
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   1) การจัดโครงสร้างองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทเป็น 2 ชั้น ผู้เสียหายมีสิทธิเสนอ
ข้อพิพาทต่อองค์กรดังกล่าว เม่ือองค์กรนั้นวินิจฉัยแล้ว ผู้เสียหายยังอาจอุทธรณ์ไปยังองค์กรในระดับ
ท่ีสูงกว่าได้ เช่น คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการประจําจังหวัดนั้นอาจอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการสวัสดิการกลาง (Commission Centrale D’Assistance) ได้ หรือ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการแพทยสภาประจําภาคนั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการแพทย์สภาระดับชาติ (Conseil 
National De L’Ordre) ได้ 
   2) การจัดโครงสร้างองค์กรวินิฉัยข้อพิพาทเพียงชั้นเดียว องค์กรดังกล่าวเม่ือ
วินิจฉัยแล้ว ก็ไม่อาจอุทธรณ์ไปยังองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองอ่ืนได้อีก เช่น คณะกรรมการ
เขตคดีค่าเสียหายจากสงคราม (Commissions D’Arrondissement Des Dommages De Guerre) 
หรือองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีจัดต้ังข้ึนมีเพียงองค์กรเดียวในประเภทนั้น เช่น ศาลบัญชี เป็นต้น 
  3.1.2.2 องค์ประกอบขององค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท องค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทแต่ละ
องค์กรนั้นมีองค์ประกอบท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน โดยอาจประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นผู้พิพากษา
เท่านั้น หรือผู้พิพากษาหรือตุลาการเพียงบางส่วน หรือบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือ ตุลาการอาชีพ 
แล้วแต่ลักษณะขององค์กร อํานาจหน้าท่ี และวัตถุประสงค์การจัดองค์ประกอบขององค์กร ซ่ึงอาจ
แยกพิจารณา ได้ดังนี้  
   1) ผู้พิพากษาท้ังหมด องค์กรบางองค์กรประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็น      ผู้
พิพากษาอาชีพท่ีรับราชการอยู่แต่มาช่วยปฏิบัติหน้าท่ีหรือผู้พิพากษาอาชีพท่ีเกษียณแล้ว เช่น ศาล
วินัยงบประมาณและการคลัง (Cour Des Comptes) ประกอบด้วย ตุลาการหรือผู้พิพากษาอาชีพ 6  
คน ได้แก่ ประธานศาลบัญชีเป็นประธาน หัวหน้าคณะฝ่ายคดีของ กองเซย เดตา 1 คน เป็น        
รองประธาน สมาชิกของกองเซย เดตา 2 คน และสมาชิกของศาลบัญชี 2 คน ส่วนศาลบําเหน็จ
บํานาญทหารทุพพลภาพประจําภาค (Cours Regionales Des Pensions Militaries D’invalidité) 
นั้น ก็ประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลยุติธรรม  
   2) ผู้พิพากษาเป็นส่วนใหญ่ องค์กรบางองค์กรประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นผู้
พิพากษาอาชีพเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
    (1) คณะกรรมการตุลาการเ พ่ือดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ พิพากษา
ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา (Permier President De La Cour De Cassation) เป็นประธาน ผู้
พิพากษา 6 คน สมาชิกของกองเซย เดตา 1 คน และบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ผู้พิพากษาอีก 3 คน42  
    (2) คณะกรรมการวินั ยของคณะกรรมการสถาปนิกประจํ าภาค 
(Chambres Régionales De Discipline De L’ordre Des Architects) ประกอบด้วย ประธานตุลา
การประจําศาลปกครองชั้นต้น ตุลาการประจําศาลปกครองชั้นต้น 1 คน ตุลาการประจําศาลปกครอง
ชั้นอุทธรณ์ 1 คน และสถาปนิกจํานวน 2 คน  
   3) ไม่เป็นผู้พิพากษาหรือเป็นส่วนน้อย องค์กรบางองค์กรประกอบด้วย 
สมาชิกท่ีไม่เป็นผู้พิพากษาอาชีพหรือประกอบด้วยผู้พิพากษาอาชีพเป็นส่วนน้อย คณะกรรมการ

                                                 
 42 รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส (ฉบับปัจจุบัน) มาตรา 65 ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎหมายลงวันท่ี 27 
กรกฎาคม ค.ศ. 1993, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14, หน้า 20. 
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วินิจฉัยข้อพิพาทบางประเภทมีการจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยคํานึงถึงความสมดุลของ
กรรมการ ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกับองค์กรอนุญาโตตุลาการ เช่น  
   คณะกรรมการวินัยของสถาบันวิชาชีพท่ีปรึกษาทางด้านทรัพย์สินทาง
อุตสาหกรรมแห่งชาติ (Chambre De Discipline De La Compagnie Nationale Des Conseils 
En Propriété Industrielle) ซ่ึงสังกัดอยู่กับสถาบันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (Institute 
National De La Propriété Industrielle) ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน โดยผู้พิพากษาศาล
ยุติธรรมเป็นประธานสมาชิกกองเซย เดตา 1 คน ผู้อํานวยการสถาบันวิชาชีพท่ีปรึกษาทางด้าน
ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ท่ีปรึกษาทางด้านทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 2 คน ผู้อํานวยการ
สถาบันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ซ่ึงแต่งต้ังตามข้อเสนอแนะ
ของผู้อํานวยการสถาบันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ43  
   4) สมาชิกขององค์กร องค์กรบางองค์กรประกอบด้วยสมาชิกท่ีไม่เป็นผู้
พิพากษาอาชีพ แต่เป็นสมาชิกขององค์กรนั้นเท่านั้น องค์กรดังกล่าวนี้มักพบมากในคณะกรรมการ
ควบคุมวิชาชีพต่างๆ เช่น คณะกรรมการแพทยสภาประจําภาค หรือคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ประกอบด้วยกรรมการท่ีเลือกมาจากคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นต้น44  
   สิ่งท่ีน่าสังเกตก็คือในการจัดต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทซ่ึงเป็นองค์กร
ทางปกครองนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติกําหนดให้คณะกรรมการจํานวนมากประกอบด้วยผู้พิพากษาศาล
ยุติธรรม ซ่ึงนักกฎหมายบางท่านก็วิจารณ์ว่าดูจะขัดกับลักษณะของการท่ีจะให้มีองค์กรวินิจฉัยข้อ
พิพาททางปกครองซ่ึงมีลักษณะและความเชี่ยวชาญแตกต่างจากศาลยุติธรรม45 ซ่ึงกองเซย เดตา ใน
ส่วนท่ีทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของรัฐบาลนั้นก็แนะนําให้ตําแหน่งประธานคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาทนั้นควรมาจากผู้พิพากษาศาลยุติธรรมหรือตุลาการศาลปกครอง เนื่องจากคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทบางคณะไม่มีกรรมการท่ีมีความรู้ทางด้านกฎหมายเลย46 นอกจากนั้น ใน
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหลายคณะก็ประกอบด้วยกรรมการซ่ึงเป็นข้าราชการประจําเป็น
กรรมการ เช่น ในคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทกรณีผู้ไม่ประสงค์จะรับราชการทหารเนื่องจากขัด
มโนธรรม ก็ประกอบด้วยกรรมการซ่ึงเป็นข้าราชการท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งต้ังจํานวน 
3 คน ในกรรมการท้ังหมด 7 คน หรือในคณะกรรมการอัตราค่าบริการสุขภาพและสังคมแห่งชาติก็
ประกอบด้วยกรรมการจํานวนมากซ่ึงเป็นข้าราชการประจํา47 
 
 

                                                 
 43สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า  21.  
 44 René CHAPUS, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14, 
หน้า 87 – 90.  
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 3.1.3 อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท 
 ศาลปกครองพิเศษหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทฝรั่งเศสนั้นมีอํานาจหน้าท่ีหลากหลาย 
องค์กรดังกล่าวจํานวนมากไม่ได้มีอํานาจหน้าท่ีเฉพาะในการวินิจฉัยคดีหรือข้อพิพาทเท่านั้น แต่
องค์กรดังกล่าวอาจมีอํานาจหน้าท่ีในการให้คําปรึกษาแก่ฝ่ายปกครอง หรือมีอํานาจออกคําสั่งทาง
ปกครองด้วย เช่น คณะกรรมการการธนาคารซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีท้ังในด้านปกครองและในด้านวินิจฉัย
ข้อพิพาท คณะกรรมการดังกล่าวมีอํานาจหน้าท่ีในทางปกครองเม่ือคณะกรรมการได้ออกคําสั่งลงโทษ
แก่สถาบันการเงิน หรือแต่งต้ังผู้บริหารชั่วคราวของสถาบันการเงินในกรณีท่ีผู้บริหารหยุดดําเนินการ
ตามปกติ หรือต้ังผู้ชําระบัญชีให้แก่สถาบันการเงินท่ีถูกเพิกถอนการอนุญาต เป็นต้น แต่ในท่ีนี้ จะ
กล่าวถึงเฉพาะอํานาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยข้อพิพาทขององค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท เท่านั้น  
 องค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทในประเทศฝรั่งเศสนั้นมีอํานาจวินิจฉัยข้อพิพาทในเรื่องต่างๆ 
มากมาย นักกฎหมายฝรั่งเศสท่านหนึ่ง ได้แยกอํานาจหน้าท่ีขององค์กรดังกล่าวออกตามประเภทของ
กิจการท่ีองค์กรนั้นวินิจฉัยข้อผิดพลาด ดังนี้  
  3.1.3.1 ศาลปกครองพิเศษในด้านการคลัง  
  องค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทในทางการคลังท่ีรู้จักกันดีนั้นส่วนใหญ่จัดรูปองค์กรใน
ลักษณะเป็นศาลปกครองพิเศษ เช่น ศาลบัญชีท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ลงวันท่ี 16 กันยายน ค.ศ. 
1807 ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการควบคุมตรวจสอบการบริหารงบประมาณ หรือศาลวินัย
งบประมาณและการคลัง ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวกับการบริหารรายรับและรายจ่าย หรือการบริหารทรัพย์สินสาธารณะท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีถูกกล่าวหามี
หน้าท่ีรับผิดชอบ เป็นต้น  
  3.1.3.2 คณะกรรมการตุลาการเม่ือพิจารณาดําเนินการทางวินัย  
  รัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสฉบับปัจจุบัน ได้ต้ังคณะกรรมการตุลาการ หรือ ก.ต. 
(Conseil Supérieur De La Magistrature) ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีท้ังในด้านปกครองในเม่ือพิจารณา
เก่ียวกับการให้คําปรึกษาในเรื่องการแต่งต้ังผู้พิพากษา และการให้ความเห็นเก่ียวกับการลงโทษทาง
วินัยแก่พนักงานอัยการ และในด้านวินิจฉัยข้อพิพาทในเม่ือพิจารณาดําเนินการทางวินัยแก่ผู้พิพากษา
ซ่ึงกองเซย เดตาวินิจฉัยว่าคณะกรรมการตุลาการเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในเม่ือพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยแก่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม เนื่องจากกองเซย เดตา เห็นว่า คณะกรรมการดังกล่าว
มีลักษณะคล้ายศาลปกครองพิเศษ โดยพิจารณาจากอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตุลาการในการ
วินิจฉัยข้อพิพาท องค์ประกอบของคณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วยผู้พิพากษาเป็นสวนใหญ่และ
หลักเกณฑ์ในเรื่องวิธีพิจารณาซ่ึงมีลักษณะคล้ายศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักรับฟังความทุกฝ่ายและ
การต้องให้เหตุผลในการวินิจฉัย  
  3.1.3.3 คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทด้านการศึกษาและการอบรมวิชาชีพ  
  คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในด้านนี้มีจํานวนมาก ท้ังในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาวิชาชีพ คณะกรรมการเหล่านี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันในเรื่อง
องค์ประกอบของคณะกรรมการซ่ึงประกอบด้วยครูหรืออาจารย์เป็นส่วนใหญ่ คณะกรรมการเหล่านี้
มักจัดโครงสร้างเป็น 2 ระดับ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในด้านการศึกษาระดับ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และการศึกษาวิชาชีพนั้น กฎหมายว่าด้วยทิศทางการศึกษา ลงวันท่ี 10 
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กรกฎาคม ค.ศ. 1989 กําหนดให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (Conseil Supéerieur 
De L’Education) เช่น สภาการศึกษาแห่งชาติ (Conseils De L’education Nationale) 
คณะกรรมการฝึกหัดวิชาชีพ สังคม และแรงงาน (Comités Départementaux De La Formation 
Professionnelle, Et De La Formation Professionnelle, Et De Formation Sociale Et De I’ 
Emploi) คณะกรรมการวิทยฐานะของวิศวกร (Commission Des Titres D’Ingénieur) เป็นต้น  
  3.1.3.4 คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทด้านสังคม 
  กฎหมายกําหนดให้คดีหรือข้อพิพาททางด้านสังคมนี้อยู่ในอํานาจของศาลและ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีแตกต่างกัน เช่น อยู่ในอํานาจของศาลยุติธรรมบ้าง ศาลปกครองท่ีมี
เขตอํานาจท่ัวไป เช่น ศาลปกครองชั้นต้นบ้าง และข้อพิพาทบางเรื่องก็อยู่ในอํานาจของศาลปกครอง
พิเศษหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทบ้าง เช่น คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการ
ช่วยเหลือทางสังคมแห่งชาติ (Conseil Supérieur De Liaide Sociale) ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีวินิจฉัยข้อ
พิพาทท้ังหมดเก่ียวกับการมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางสังคม เป็นต้น หรือคณะกรรมการแห่งชาติ 
(Commissions Interrégionales Et Commission Nationale De La Tarification Sanitatire Et 
Sociale) ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีวินิจฉัยคําร้องคัดค้านคําสั่งท่ีเก่ียวกับการกําหนดอัตราค่าบริการสุขภาพ
และสังคมและอ่ืนๆ คณะกรรมการผู้ใช้แรงงานและทหารผ่านศึกท่ีทุพพลภาพ (Commission 
Départementales Des Travailleurs Handicapés, Des Mutilés De Guerre Et Assimilés) ซ่ึง
มีอํานาจหน้าท่ีวินิจฉัยข้อพิพาทท้ังหมดท่ีเก่ียวกับการรับรองเป็นผู้ทุพพลภาพ เป็นต้น  
  3.1.3.5 คณะกรรมการวิชาชีพ 
  คณะกรรมการวิชาชีพนั้นเป็นคณะกรรมกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเม่ือพิจารณา
เก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยหรือการกระทําผิดมรรยาทวิชาชีพ แต่คณะกรรมกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาทดังกล่าว จะถือว่าเป็นศาลปกครองพิเศษก็ต่อเม่ือเป็นคณะกรรมการท่ีอยู่ในเขตอํานาจของกอง
เซยเดตา (Coseil D’etat) เท่านั้น เนื่องจากคณะกรรมการบางคณะนั้นอยู่ในเขตอํานาจของศาล
ยุติธรรม เช่น คณะกรรมการสภาทนายความ (Conseils De I’Ordre Des Avocats) เป็นต้น 
คณะกรรมการวิชาชีพนี้ ออกแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คณกรรมการควบคุมประกอบวิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทยสภา และคณะกรรมการควบคุมการประกอบอาชีพเฉพาะด้าน เช่น 
คณะกรรมการการธนาคาร (Commission Bancaire) คณะกรรมการวินัยของสถาบันวิชาชีพท่ี
ปรึกษาทางด้านทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ (Chambre De Discipline De La Compagnie 
Nationale Des Conseils En Propriété Industrielle) และคณะกรรมการบัตรประจําตัวของ
นักหนังสือพิมพ์อาชีพแห่งชาติ (Commission Supérieure De La Carte D’identité Des Journalists 
Professionnels) เป็นต้น  
  3.1.3.6 คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเฉพาะเรื่อง  
  นอกจากศาลพิเศษหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นยังมี
คณะกรรมกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเฉพาะเรื่องนั้นอีกเป็นจํานวนมาก เช่น  
   1) คณะกรรมการผู้ลี้ภัย (Commission Des Recours Des Réfugiés) มี
อํานาจวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับคําสั่งของผู้อํานวยการสํานักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติท่ี
ปฏิเสธไม่รับรองหรือเพิกถอนการรับรองสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมือง  
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   2) ศาลบําเหน็จบํานาญเพ่ือทุพพลภาพและผู้วิเคราะห์ร้ายจากสงคราม 
(Juridictions Des Pensions D’invalideté Et Des Victims De Guerre) มีอํานาจวินิจฉัยข้อ
พิพาทเก่ียวกับความเสียหายทางร่างกายท่ีเกิดจากสงคราม  
   3) คณะกรรมการค่าทดแทนความเสียหายจากสงคราม (Juridictions Des 
Dommages De Guerre) มีอํานาจวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับค่าทดแทนความเสียหายท่ีเกิดจาก
สงคราม  
   4) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการยึดเรือและสินค้าของข้าศึกใน
ระหว่างสงคราม (Conseil Des Prises) มีอํานาจวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการยึดเรือและสินค้าของ
ข้าศึกท่ีขนส่งมาในเรือในระหว่างสงคราม เป็นต้น 
 
 3.1.4 วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท48 
 การเสนอคดีหรือเรื่องให้ศาลปกครองพิเศษหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทพิจารณานั้น 
ในฝรั่งเศสถือว่าเป็นคดีประเภทท่ีเรียกว่า “คดีขอให้ศาลใช้อํานาจเต็ม” (Contentieux De Pleine 
Jurisdiction) ซ่ึงหมายถึงคดีปกครองประเภทท่ีขอให้ศาลใช้อํานาจท้ังหมดท่ีมีอยู่ในการพิจารณา
พิพากษาคดีนั้น ไม่ใช่เฉพาะอํานาจในการเพิกถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น 
ดังนั้น ในคดีประเภทนี้ นอกจากศาลปกครองพิเศษหรือคณะกรรมกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะมี
อํานาจในการเพิกถอนคําสั่งหรือนิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วยังมีอํานาจออกคําสั่ง
หรือนิติกรรมทางปกครองแทนท่ีคําสั่งของฝ่ายปกครองหรือนิติกรรมทางปกครองเดิมได้ หากเห็นว่า
คําสั่งหรือนิติกรรมทางปกครองนั้นออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 ในส่วนท่ีเก่ียวกับวิธีพิจารณานั้น หลักเกณฑ์เก่ียวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองท่ีใช้บังคับแก่ศาล
ปกครองท่ีมีเขตอํานาจท่ัวไปนั้นใช้บังคับแก่ศาลปกครองพิเศษหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
ด้วย อย่างไรก็ตาม ก็มีหลักเกณฑ์พิเศษบางประการเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองท่ีใช้บังคับเฉพาะ
แก่ศาลปกครองพิเศษหรือคณะกรรมกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท เนื่องจากกฎหมายท่ีจัดต้ังองค์กร
วินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวได้บัญญัติยกเว้นไว้โดยเฉพาะ หรือองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวมี
วิธีดําเนินการเป็นพิเศษ ทําให้กองเซย เดตา ได้สร้างหลักกฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับวิธีพิจารณาคดี
ปกครองข้ึนในการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของคําวินิจฉัยขององค์กรดังกล่าว เช่น กองเซย เด
ตา ได้นําหลักเรื่องความเป็นกลางของผู้พิพากษาศาลปกครองหรือกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท มาใช้
บังคับแก่คดีท่ีวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งท่ีออกโดยคณะกรรมการผู้ใช้แรงงานท่ีทุพพล
ภาพประจําจังหวัด (Commissions Départementales Du Contentieux Des Travailleurs 
Handicapés) โดยกองเซย เดตา วินิจฉัยว่าเม่ือคณะกรรมการเหล่านี้วินิจฉัยข้อพิพาท อันเป็นการทํา 
“นิติกรรมทางตุลาการ” แล้ว คณะกรรมการดังกล่าวก็ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับวิธี

                                                 
 48 ธนวิธ  โชติรัตน,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1,  หน้า 28-31. 



36 
 

 

 

พิจารณา เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีกฎหมายบัญญัติยกเว้นหลักเกณฑ์นั้นไว้โดยชัดเจนหรือหลักเกณฑ์นั้น
ขัดแย้งกับการจัดองค์กรของคณะกรรมการนั้น49 เป็นต้น  
 ดังนั้น ในท่ีนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะหลักเกณฑ์พิเศษท่ีใช้เฉพาะแก่ศาลปกครองพิเศษหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากข้ันตอนการดําเนินการขององค์กรวินิจฉัย
ข้อพิพาทต้ังแต่การยื่นเรื่องหรือคําฟ้องจนกระท่ังถึงการวินิจฉัยคดีหรือข้อพิพาทนั้นตามลําดับ 
  3.1.4.1 การยื่นเรื่องและการรับข้อพิพาท  
  โดยปกติ การยื่นฟ้องหรือร้องเรียนนั้นเป็นสิทธิของผู้เสียหาย ซ่ึงอาจทําเป็นหนังสือ
เป็นภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาต่างประเทศโดยมีคําแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส และต้องระบุข้ออ้างชัดเจน
พอสมควร ในการยื่นร้องนั้น ผู้เสียหายไม่จําต้องมีทนาย แต่กฎหมายส่วนใหญ่ให้สิทธิผู้เสียหายท่ี
อาจจะขอให้ตัวแทนหรือทนายความดําเนินการแทนได้ ในการยื่นเร่องต่อองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาททาง
ปกครองนั้น โดยปกติ ผู้เสียหายไม่อาจขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากทางการได้ เว้นแต่ในกรณี
ท่ีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ เช่น ในกรณีของคณะกรรมการบําเหน็จบํานาญ หรือคณะกรรมการ
ความเสียหายจากสงคราม เป็นต้น และการยื่นเรื่องดังกล่าวไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่ง
ทางปกครอง เว้นแต่ในกรณีท่ีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง  
  การยื่นเรื่องนั้นอาจทําได้ภายในระยะยาว 2 เดือน นับแต่แง่คําสั่งทางปกครองให้
ผู้เสียหายทราบ คล้ายกับกรณีฟ้องคดียังศาลปกครองท่ีมีอํานาจท่ัวไป เว้นแต่ในกรณีท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติยกเว้นไว้ เช่น เร่องท่ีเสนอต่อคณะกรรมการบําเหน็จบํานาญทหารผ่านศึก ทุพพลภาพ ซ่ึง
ผู้เสียหายมีสิทธิเสนอได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน แต่โดยปกติแล้ว ระยะเวลาในการเสนอเรื่องท่ี
กฎหมายบัญญัติยกเว้นไว้นั้นจะมีระยะเวลาค่อนข้างสั้น เช่น 1 เดือน ในกรณีของการเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการผู้ลี้ภัย หรือคณะกรรมการผู้ใช้แรงงานทุพพลภาพประจําจังหวัด50 แต่ระยะเวลา
ดังกล่าวจะใช้ยันต่อผู้เสียหายได้ก็ต่อเม่ือได้ระบุลงไว้ในหนังสือแจ้งคําสั่งดังกล่าวให้ผู้เสียหายทราบ 
และโดยปกติแล้ว ระยะเวลาการเสนอเรื่องจะเริ่มนับเม่ือมีหนังสือแจ้งคําสั่งอย่างชัดแจ้งหลักท่ีว่าการ
นิ่งเฉยไม่ตอบคําขอภายในสี่เดือนถือว่าเป็นคําสั่งปฏิเสธ อันจะทําให้ระยะเวลาการเสนอเรื่องเริ่มนับ
นั้น ก็ไม่ใช่บังคับกับการเสนอเรื่องดังกล่าว 
  3.1.4.2 การไต่สวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริง  
  ในการไต่สวนและการพิจารณาของศาลปกครองพิเศษหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาทนั้น อยู่ภายใต้หลักการรับฟังความทุกฝ่ายซ่ึงเป็นหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีใช้ในการพิจารณาคดีของ

                                                 
 49 E.E. 2 mars 1973, Dlle Arbousset, Rec. 190, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาล
ปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 19. 
 50 กฎหมายลงวันท่ี 25 กรกฎาคม ค.ศ.1952 มาตรา 5 และกฤษฎีกา ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1953 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฤษฎีกาลงวันท่ี 23 มกราคม 1985 มาตรา 20, อ้างถึงใน สวัสดิการ
สํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 29. 



37 
 

 

 

ศาลปกครอง ไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองท่ีมีอํานาจท่ัวไป หรือศาลปกครองพิเศษก็ตาม51 เว้นแต่จะมี
กฎหมายบัญญัติยกเว้นไว้ กองเซย เดตา วินิจฉัยว่า โดยหลักกฎหมายท่ัวไปดังกล่าว เอกสารจะถือว่า
ได้ยื่นต่อศาลโดยชอบได้นั้นต้องเป็นเอกสารท่ีคู่ความมีโอกาสได้รับรู้หรือตรวจสอบข้อมูลข่าวสารนั้น52 
  จากหลักดังกล่าว บันทึกโต้ตอบระหว่างคู่ความหรือคู่กรณีจะต้องส่งไปยังคู่ความหรือ
คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง53 แต่ในส่วนของเอกสารแนบท้ายหรือท่ีเป็นภาคผนวกของบันทึกโต้ตอบนั้น ศาลไม่
ค่อยเคร่งครัดนักในการให้ส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้
โดยเฉพาะ ซ่ึงมีผลให้ผู้เสียหายมีหน้าท่ีเป็นผู้ร้องขอให้มีการส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหาย 
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติของศาลและกฎหมายจํานวนมากกําหนดให้ศาลมีหน้าท่ีแจ้งให้คู่ความหรือ
คู่กรณีทราบว่ามีการส่งเอกสารดังกล่าวให้ศาลหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทแล้ว ซ่ึงคู่ความหรือ
คู่กรณีอาจมาขอดูหรือขอสําเนาได้ เช่น การดําเนินการทางวินัยของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นต้น  
  เม่ือคู่กรณีร้องขอเอกสารท่ีส่งให้นั้นต้องครบถ้วนและส่งให้แก่คู่กรณีภายในเวลาอัน
ควรท่ีให้โอกาสคู่กรณีท่ีจะโต้แย้งข้อเท็จจริงได้ ซ่ึงกฎหมายบางฉบับก็กําหนดระยะเวลาในกรณี
ดังกล่าวไว้ กองเซย เดตา เคยวินิจฉัยว่าระยะเวลา 1 เดือน เป็นระยะเวลาท่ีพอควรแล้ว สําหรับ
เอกสารท่ีต้องส่งให้คู่กรณีนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทบางประเภทมีหน้าท่ีในการส่งมากกว่า
คณะกรรมการอ่ืน เช่น คณะกรรมการท่ีดําเนินการทางวินัย คณะกรรมการตุลาการหรือสภา
มหาวิทยาลัย มีหน้าท่ีต้องส่งรายการสอบสวนให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาว่าทําผิดวินัย ในขณะท่ีศาลปกครอง
ท่ีมีอํานาจท่ัวไปไม่ได้มีหน้าท่ีดังกล่าว เป็นต้น  
  การไต่สวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริงนี้เป็นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากองค์กร
วินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองจะวินิจฉัยเรื่องนั้นได้ต่อเม่ือได้มีการไต่สวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว 
เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน54เช่น ในกรณีของคณะกรรมการผู้ลี้ภัย เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม ในคดี Vasseur กองเซย เดตาวินิจฉัยว่าไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายหรือหลักกฎหมายท่ัวไปใดท่ี
บังคับให้ตุลาการเจ้าของสํานวนต้องเรียกให้ผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคํา55 ซ่ึงต่างจากในคดีอาญาท่ีกฎหมาย
กําหนดหน้าท่ีให้ต้องสอบสวนผู้ต้องหาทุกคดี  

                                                 
 51 C.E. sect. 12 mai 1961, Sté ‘La Huta’, Rec. 313  ในกรณีคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจัดสรรค่าทดแทนการโอนกิจการของเอกชนเป็นของรัฐของประเทศโปแลนด์, อ้างถึงใน 
สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 30. 
 52 C.E. 13 dec. 1968, Association syndicate des propriétaires de Champingy sur 
Marne, AJPI 1969 p.226. อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  
หน้า 30. 
 53 C.E. 8 juin 1994, M. Lecomte, RFD adm. 1994, p. 850,  อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงาน
ศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 30. 
 54 C.E. sect. 25 janv. 1957, Raberanto, Rec. 66, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาล
ปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 30. 
 55 C.E. 4 oct. 1978, Vasseur.,  อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว 
เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 30. 
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  3.1.4.3 การพิจารณาและวินิจฉัยข้อพิพาท  
  ตามกฎหมายปกครองฝรั่งเศส หลักเกณฑ์เก่ียวกับวิธีพิจารณานั้นใช้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับในศาลปกครองท่ีมีอํานาจท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเกณฑ์ของการพิจารณาลับ
หลักเกณฑ์ความเป็นกลางหรือการไม่มีส่วนได้เสียของผู้พิพากษา การไม่เปลี่ยนองค์คณะผู้พิพากษา
และหลักการรักษาความลับในการลงมติวินิจฉัย  
  ในเรื่องหลักการรักษาความลับในการลงมติวินิจฉัยนั้น การลงมติดังกล่าวต้องทําโดยวิธี
ลับตามหลักกฎหมายท่ัวไป เว้นแต่กฎหมายบัญญัติยกเว้นไว้โดยชัดแจ้ง56  
  ในส่วนท่ีเก่ียวกับเนื้อหาของคําวินิจฉัยนั้น กองเซย เดตา วินิจฉัยว่าคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นต้องระบุรายการเก่ียวกับวันท่ีท่ีวินิจฉัย57 และชื่อของตุลาการท่ีได้
ร่วมพิจารณาลงมติ58 และหากกฎหมายกําหนดข้ันตอนบางประการไว้ คําวินิจฉัยก็ต้องระบุการ
ดําเนินการตามข้ันตอนดังกล่าวไว้ด้วย เช่น ต้องระบุว่าได้รับฟังคู่ความทุกฝ่ายหรือได้เรียกมาแล้ว 
หรือคําวินิจฉัยได้อ่านโดยเปิดเผยแล้ว59 เป็นต้น นอกจากนั้น กองเซย เดตา ยังวางหลักให้
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้องให้เหตุผลในคําวินิจฉัยด้วย เว้นแต่กฎหมายบัญญัติยกเว้นไว้
การให้เหตุผลดังกล่าวต้องระบุให้ชัดเจนและครบถ้วน มิฉะนั้น คําวินิจฉัยอาจถูกเพิกถอนเพราะเหตุ
ดังกล่าวได้60 และการให้เหตุผลนั้นต้องให้เหตุผลท่ีละเอียดเพียงพอและต้องยกเว้นข้อเท็จจริงท่ีเป็น
ข้อสนับสนุนการวินิจฉัยในลักษณะท่ีทําให้ศาลปกครองสามารถใช้การวินิจฉัยว่าคําวินิจฉัยนั้นชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่61แต่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทไม่จําต้องให้เหตุผลตอบข้ออ้างท่ีไม่เก่ียวกับ
ประเด็น หรือข้อความท่ีเป็นเพียงเหตุผลสนับสนุนข้ออ้างของคู่ความ62 
 
 

                                                 
 56 C.E. 17 nov. 1922, Legillon, Rec. 849, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 31. 
 57 C.E. 14 nov. 1962, Wettel, Rec. 1072, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 31. 
 58 C.E. ass. 23 janv. 1948, Bech, Rec 33, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 31. 
 59 C.E. 8 janv. 1982, Serban, Rec. 242,  อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า  31. 
 60 C.E. 19 mai 1993, Notin, Rec. 161, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง,      
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า  31. 
 61 C.E. 30 oct. 1963, Sieur Servicer, A.J. D.A. 1964, p. 234., อ้างถึงใน สวัสดิการ
สํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า  31. 
 62 Michel Degoffe, La Juridiction administrative spéailisée, p. 439-445.,  อ้างถึงใน 
สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 31. 
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 3.1.5 หลักเกณฑ์การแยกความแตกต่างระหว่างคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทและ
คณะกรรมการอ่ืน 
 การแยกความแตกต่างระหว่างคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาลปกครองพิเศษกับ
คณะกรรมการทางปกครองอ่ืนนั้น63 โดยปกติจะไม่มีปัญหา หากกฎหมายกําหนดไว้โดยชัดแจ้งให้
คณะกรรมการหรือองค์กรใดมีฐานะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาลปกครองพิเศษ 
เนื่องจากศาลปกครองจะพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหลัก โดย
อาจพิจารณาจากถ้อยคําท่ีใช้ในกฎหมาย เช่น กฎหมายใช้คําว่า “ศาล” (Jurisdiction) ในกรณีของ
คณะกรรมการธนาคาร ซ่ึ งกฎหมายบัญญัติให้ มีฐานะเป็น “ศาลปกครอง” (Jurisdiction 
Administrative) เม่ือวินิจฉัยลงโทษสถาบันการเงินโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติ เลขท่ี 84-46 ลงวันท่ี 24 มกราคม ค.ศ. 1984 เก่ียวกับการควบคุมสถาบันการเงิน 
หรือ กฎหมายอาจใช้ คําว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” (Commission Juridictionnelle) ใน
กรณีของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทกรณีผู้ท่ีไม่ประสงค์จะรับราชการทหารเนื่องจากขัดมโนธรรม 
(Commission Juridictionnelle Des Objecteurs De Conscience) โดยอาศัยอํานาจตาม มาตรา 
L 52 แห่งประมวลกฎหมายรับราชการทหาร หรือ กฎหมายอาจใช้คําว่าให้อุทธรณ์ต่อกองเซย เดตา
ได้เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย (Recours En Cassation) เป็นต้น  
 นอกจากนั้น แม้แต่ในกรณีท่ีศาลปกครองเคยวินิจฉัยว่าคณะกรรมการหรือองค์กรใดไม่เป็น
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาลปกครองพิเศษแล้ว หากต่อมากฎหมายบัญญัติให้
คณะกรรมการหรือองค์กรนั้นเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาลปกครองพิเศษ ศาล
ปกครองก็ถือว่าคณะกรรมการหรือองค์กรนั้นเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาลปกรอง
พิเศษ เช่น ในกรณีของคณะกรรมการจัดสรรค่าทดแทนจากการโอนกิจการของเอกชนเป็นของรัฐ ซ่ึง
กองเซย เดตา เคยวินิจฉัยว่าไม่เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาลปกครองพิเศษเนื่องจาก
องค์ประกอบของคณะกรรมการ อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีเฉพาะในเรื่องการ
จัดสรรค่าทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากกองทุนท่ีได้มาโดยไม่มีข้อพิพาทเกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม ต่อมา 
เม่ือฝ่ายนิติบัญญัติได้ออกกฎหมายหมายลงวันท่ี 11 ธันวาคม ค.ศ. 1956 ตีความกฎหมายท่ีบัญญัติ
เรื่องค่าทดแทนดังกล่าวโดยในมาตรา 1 ได้บัญญัติให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดสรรค่าทดแทน
จากการโอนกิจการของเอกชนเป็นของรัฐนั้นมีฐานะเป็นคําพิพากษาของศาล และคําวินิจฉัยดังกล่าว
จะโต้แย้งได้ก็แต่โดยการฎีกาต่อกองเซย เดตา เท่านั้น กองเซย เดตาก็วินิจฉัยว่าคณะกรรมการ
ดังกล่าวมีฐานะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัย โดยเน้นว่าการกําหนดให้คณะกรรมการใดเป็น
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นเป็นอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ 64 
 ในทางกลับกัน ในกรณีท่ีกองเซย เดตา เคยวินิจฉัยว่าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับ
การรับราชการทหารนั้นเป็นศาลปกครองพิเศษ เม่ือต่อมาได้มีการบัญญัติกฎหมาย ลงวันท่ี 9 

                                                 
 63  สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 35.  
 64  C.E. 9 oct. 1957, Dame Vve Deltel, อ้างแล้วใน Michel Degoffe, La Juridiction 
administrative spécialisée,  อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  
หน้า  82. 
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กรกฎาคม ค.ศ. 1965 แก้ไขกฎหมายเดิมให้อุทธรณ์โต้แย้งคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวต่อ
ศาลปกครองชั้นต้น กองเซย เดตา ก็ตีความว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีเจตนารมณ์ท่ีจะไม่ให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีฐานะเป็นศาลปกครองพิเศษ แต่เป็นเพียงคณะกรรมการทางปกครองเท่านั้น  
 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ฝ่ายนิติบัญญัติได้จัดต้ังองค์กรในรูปของคณะกรรมการข้ึนหลาย
คณะในฝ่ายปกครองโดยไม่ระบุสถานะของคณะกรรมการดังกล่าว แต่คณะกรรมการนั้นมีบทบาทและ
โครงสร้างทํานองเดียวกับศาล ในกรณีนี้เม่ือศาลปกครองได้รับคําฟ้องให้เพิกถอนนิติกรรมหรือการสั่ง
การขององค์กรดังกล่าว ศาลปกครองก็ต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่านิติกรรมหรือการสั่งการขององค์กร
ดังกล่าวนั้นมีฐานะเป็นคําสั่งทางปกครองหรือเป็นคําวินิจฉัยของศาลปกครองพิเศษ เนื่องจากมีผล
ในทางกฎหมายแตกต่างกันหลายประการ เช่น  
  1) หน้าท่ีต้องปฏิบัติตามรูปแบบและวิธีการของการทําคําวินิจฉัยข้อพิพาท ในกรณีท่ี
เป็นคําวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท คําวินิจฉัยนั้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับรูปแบบ
และวิธีการของการทําคําวินิจฉัยข้อพิพากษาคดีท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหรือโดยหลักกฎหมายท่ัวไป 
เช่น ต้องระบุชื่อของผู้วินิจฉัยเรื่องนั้น ต้องปฏิบัติตามหลักการฟังความทุกฝ่าย ต้องให้เหตุผลในคํา
วินิจฉัย ต้องรักษาความลับในการประชุมวินิจฉัยเรื่องนั้น เป็นต้น แต่หลักเกณฑ์จะแตกต่างกันในกรณี
ท่ีเป็นนิติกรรมทางปกครองของคณะกรรมการทางปกครองอ่ืน เช่น การให้เหตุผลในการสั่งการนั้น
จะต้องกระทําเฉพาะในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดไว้ เช่น เม่ือเป็นการสั่งการท่ีไม่ตรงกับคําขอ เช่น สั่งไม่
อนุญาต เป็นต้น หรือเป็นการสั่งการท่ีเป็นข้อยกเว้นของหลักท่ัวไป เป็นต้น65  
  2) ผลของคําวินิจฉัย ในกรณีท่ีเป็นคําวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท คําวินิจฉัย
นั้นเม่ือถึงท่ีสุดแล้วย่อมมีผลให้ข้อเท็จจริงท่ีศาลรับฟังนั้นเป็นยุติและเป็นความจริงตามท่ีวินิจฉัย มีผล
ผูกพันท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ท่ีเรียกว่า "หลักความศักด์ิสิทธิ์แห่งสิ่งท่ีพิพากษาหรือวินิจฉัย” (Autorite 
De Chose Jugee) ซ่ึงต่างจากผลของนิติกรรมทางปกครอง ท่ีไม่ได้มีผลเหมือนกับคําวินิจฉัยของ
องค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท  
  3) วิธีการโต้แย้งคําวินิจฉัย ประเด็นนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาว่าศาล
ปกครองจะมีอํานาจวินิจฉัยหรือทบทวนนิติกรรมหรือการสั่งการดังกล่าวนั้นเพียงใด ในลักษณะใด
เนื่องจากการโต้แย้งคําวินิจฉัยขององค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นจะทําได้โดยวิธีการอุทธรณ์ปกติ 
(L’Appel) หรือการขอให้พิจารณาใหม่ ในกรณีคู่ความขาดนัด (I’Opposition) หรือ โดยการร้องขอ
จากบุคคลภายนอกท่ีจะได้รับผลกระทบจากคําวินิจฉัยนั้น (La Tierce Opposition) หรือการขอให้
พิจารณาใหม่เพราะเหตุกระบวนพิจารณาท่ีบกพร่องอย่างร้ายแรง (Recours En Révision) เช่น การ
ฟังพยานหลักฐานเท็จหรือ โดยคู่ความปกปิดข้อเท็จจริงท่ีเป็นสาระสําคัญ เป็นต้น หรือการขอให้
พิจารณาแก้ไขข้อผิดพลาดหรือบกพร่องเล็กน้อย (Recours En Rectification D’erreur 
Matérielle) เช่น แก้ไขวันท่ีฟ้องคดี หรือการคํานวณค่าทดแทนท่ีผิดพลาด เป็นต้น หรือเป็นการ
อุทธรณ์เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย (Recours En Cassation) และต้องเป็นการโต้แย้งต่อศาลเท่านั้น 

                                                 
 65 กฎหมายลงวันท่ี 11 กรกฎาคม ค.ศ.1979, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 36. 
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ไม่ใช่ต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ซ่ึงต่างจากการโต้แย้งนิติกรรมทางปกครองซ่ึงอาจทําได้โดยวิธีต่างๆ 
และอาจโต้แย้งได้ท้ังต่อศาลและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง66 
  การโต้แย้งโดยอุทธรณ์เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย (Recours En Cassation) นี้ 
แตกต่างจากการฟ้องให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในกรณีของ
การฟ้องเพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง ผู้เสียหายอาจฟ้องคดีนั้นต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีของให้
เพิกถอนนิติกรรมทางปกครอง ผู้เสียหายอาจฟ้องคดีนั้นต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีขอให้คดีเพิก
ถอนนิติกรรมทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Recours Pour Excés De Pouvoir) ซ่ึงศาล
ปกครองจะมีอํานาจพิจารณาทบทวนนิติกรรมทางปกครองดังกล่าวได้ท้ังในปัญหาข้อกฎหมายและ
ปัญหาข้อเท็จจริง แต่หากนิติกรรมหรือการสั่งการดังกล่าวมีลักษณะเป็นคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทหรือของศาลปกครองพิเศษ ผู้เสียหายต้องฟ้องคดีนั้นต่อกองเซย เดตา ซ่ึงเป็นศาล
ปกครองท่ีจะมีอํานาจรับฟ้องคดีดังกล่าวเม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาลปกครองพิเศษได้
มีคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดและถึงท่ีสุดแล้ว67 และกองเซย เดตา จะมีอํานาจทบทวนคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาลปกครองพิเศษได้เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ไม่อาจ
ทบทวนในปัญหาข้อเท็จจริง ซ่ึงกฎหมายฝรั่งเศสได้แยกคดีประเภทนี้เป็นคดีท่ีเรียกว่า Recours En 
Cassation68 ทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีทางปกครอง กับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาทหรือศาลปกครองพิเศษท่ีมีลักษณะเป็นนิติกรรมทางตุลาการ (Acte Juridictionnel) โดยต้อง
พิจารณาองค์กรนั้นจากหลักเกณฑ์หลายประการประกอบกันว่าองค์กรนั้นมีฐานะเป็นศาลหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือไม่ และหากองค์กรใดมีฐานะเป็นศาลหรือคณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาทแล้ว จะเป็นศาลหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในทางปกครองหรือไม่  
  3.1.5.1 หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าองค์กรใดมีฐานะเป็นศาลหรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาท 
  ในทางปฏิบัติ ในการจัดต้ังคณะกรรมการหรือองค์กรใดข้ึนนั้น กฎหมายมักไม่บัญญัติ
ชัดแจ้งว่าคณะกรรมการหรือองค์กรดังกล่าวมีฐานะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หรือ ศาล
ปกครองพิเศษหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์หลายประการประกอบกัน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะหรือมาตรฐานท่ัวไปของศาลหรือองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระ
และความเป็นกลาง จัดต้ังข้ันเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท โดยมีกระบวนการพิจารณาท่ีเป็นธรรม และ
ให้หลักประกันแก่สิทธิของคู่กรณี และคําวินิจฉัยนั้นมีผลตามกฎหมายให้ข้อพิพาทนั้นยุติลง ดังนั้นศาล
ปกครองจึงอาศัยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ในการวินิจฉัยว่าเป็นองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท ได้แก่ หลักเกณฑ์

                                                 
 66 Vedel & Delvolve, Droit Administratif, P.U.F. Paris, 1990, 11 ed.. หน้า 25,            
อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 37.   
 67 รัฐกําหนด (Ordonnance) ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 1945 บัญญัติว่า “ให้กองเซย เดตามี
อํานาจวินิจฉัยคําฟ้องขอให้เพิกถอนคําวินิจฉัยของศาลปกครองพิเศษท่ีเสร็จเด็ดขาดและถึงท่ีสุดแล้ว ใน
ปัญหาข้อกฎหมาย”, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หนา้ 37. 
 68 Rivero, Droit Administratif, Précis Dalloz, Paris, 9éme ed., 1980,  หน้า 190,  
อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 37. 
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ทางด้านรูปแบบ (องค์ประกอบของคณะกรรมการหรือศาล การจัดองค์กร วิธีพิจารณาและผลของคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าว) และหลักเกณฑ์ทางด้านเนื้อหา (ลักษณะของอํานาจท่ีใช้ว่าเป็น
การใช้อํานาจสั่งการท่ัวไปหรือเป็นการใช้อํานาจวินิจฉัยข้อพิพาททางกฎหมาย)69 
  การท่ีจะระบุว่าศาลปกครองใช้หลักเกณฑ์ใดเป็นหลักนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากคํา
วินิจฉัยของศาลปกครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้เหตุผลโดยละเอียด และตุลาการผู้แถลงคดีก็ให้ความเห็น
โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ในแต่ละคดี ระหว่างหลักเกณฑ์ทางด้านรูปแบบและหลักเกณฑ์ทางด้าน
อํานาจหน้าท่ี แต่หากพิจารณาคําวินิจฉัยของกองเซย เดตาในเชิงประวัติศาสตร์แล้ว จะเห็นว่าใน
ระยะแรก กองเซย เดตาได้ให้ความสําคัญแก่หลักเกณฑ์ทางด้านรูปแบบ โดยในคําวินิจฉัยท่ีประชุม
ใหญ่ในคดี D’Aillieres ศาลปกครองได้วินิจฉัยเม่ือปี ค.ศ. 1948 โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของ
องค์กร ความเป็นอิสระของกรรมการ ลักษณะของวิธีพิจารณา ต่อมา ในปี ค.ศ. 1953 ในคดี De 
Bayo ศาลปกครองได้วินิจฉัยโดยพิจารณาจากอํานาจหน้าท่ีในการวินิจฉัยข้อพิพาทเป็นหลักอย่างไรก็
ตาม นักกฎหมายหลายท่านเห็นว่าแม้ศาลปกครองจะให้น้ําหนักแก่หลักเกณฑ์ทางด้านองค์กร และวิธี
พิจารณาก็ตาม แต่หลักเกณฑ์ทางด้านอํานาจหน้าท่ีก็เป็นหลักเกณฑ์ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการวินิจฉัย
ด้วย70 
   1)  หลักเกณฑ์ทางด้านองค์กรและวิธีพิจารณา 
   2) หลักเกณฑ์ทางด้านอํานาจหน้าท่ี  
 
   1) หลักเกณฑ์ทางด้านองค์กรและวิธีพิจารณา  
   ศาลปกครองวินิจฉัยว่าองค์กรบางองค์กรมีลักษณะเป็นศาลพิเศษหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทางด้านองค์กรและวิธีพิจารณาว่าองค์กร
นั้นได้จัดต้ังข้ึนโดยกฎหมาย มีองค์ประกอบในลักษณะท่ีเป็นกลุ่มบุคคล มีความเป็นอิสระและมีวิธี
พิจารณาคดีสําหรับวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิหน้าท่ีหรือคล้ายกับศาลหรือไม่ 
    (1) องค์กรนั้นได้จัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายและมีความเป็นอิสระ กองเซย เดตา 
วินิจฉัยว่าองค์กรใดจะเป็นองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาลปกครองพิเศษได้นั้นต้องเป็นองค์กรท่ีจัดต้ัง
ข้ึนตามกฎหมาย เนื่องจากมาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสฉบับปัจจุบันบัญญัติให้การ
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดต้ังศาลประเภทใหม่นั้นเป็นอํานาจของรัฐสภา ดังนั้น กองเซย เดตา 
จึงวินิจฉัยว่าการท่ีสหพันธ์การกีฬาดําเนินการลงโทษเก่ียวกับการปฏิบัติขัดต่อมรรยาทวิชาชีพนั้นไม่
เป็นการวินิจฉัยข้อพิพาท71 เนื่องจากไม่ได้เป็นองค์กรท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ

                                                 
 69 Rivero, Droit Administratif, , หน้า  188, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14, หน้า 38. 
 70 Christine BERTHON, Autres Juridictions Administratives, Juris-Classeur, หน้า 
5-6, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 39.  
 71 C.E. sect 19 dec. 1980, Hecheter, Rec. 488, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงาน         
ศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 39. 
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แก่การวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์คัดค้านการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง72 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการค่าทดแทนจากตราสารการเงินของกรุงปารีสท่ีให้เพิกถอนการอนุญาต
ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์73 ว่าไม่เป็นคําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเนื่องจากคณะกรรมการ
เหล่านี้ไม่ได้ตั้งข้ึนโดยกฎหมายท่ีรัฐสภาพเป็นผู้ออก  
    นอกจากนั้น องค์กรดังกล่าวจะต้องมีความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา
ของฝ่ายบริหาร เช่น ในคดี Billard กองเซย เดตา ได้วินิจฉัยว่าคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมนั้นไม่เป็นกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท74 เนื่องจากฝ่ายปกครองอาจอุทธรณ์โต้แย้งคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ และรัฐมนตรีดังกล่าวต้อง
วินิจฉัยภายในสองเดือน โดยนัยเดียวกัน นาย Chardeau ตุลาการผู้แถลงคดี (Commissaire Du 
Gouvernement) ในคดีท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการระดับสูงของการไฟฟ้าและก๊าซ  ได้เสนอความเห็น
ว่า คณะกรรมการดังกล่าว ไม่เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเนื่องจากประธานคณะกรรมการ
ดังกล่าวอาจส่งเรื่องท่ีพิจารณาไปให้รัฐมนตรีวินิจฉัยได้ ซ่ึงขัดแย้งกับอํานาจหน้าท่ีของตุลาการท่ีต้อง
วินิจฉัยเรื่องนั้นเอง75 การท่ีศาลต้องเป็นองค์กรท่ีมีอํานาจวินิจฉัยโดยไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ
ฝ่ายบริหารเป็นเหตุผลท่ีอธิบายว่าเหตุใดในรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับปัจจุบันจึงบัญญัติให้อํานาจในการ
จัดต้ังศาลนั้นเป็นอํานาจของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่ของฝ่ายบริหาร76 
    (2) มีองค์ประกอบในลักษณะท่ีเป็นกลุ่มบุคคล กองเซย เดตา วินิจฉัยว่าอธิการบดี
ท่ีใช้อํานาจลงโทษทางวินัยชั่วคราวจนกว่าจะมีการต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้นไม่มีฐานะเป็นตุลาการ
หรือกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท เนื่องจากการลงโทษนั้นทําโดยเจ้าหน้าท่ีเพียงคนเดียวไม่ได้กระทําลง
โดยคณะบุคคล 77 
    (3) มีวิธีพิจารณาคดีสําหรับวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิหน้าท่ีหรือคล้ายศาล ในคดี 
D’Ailieres กองเซย เดตาวินิจฉัยว่าคณะลูกขุนเกียรติยศ (Jury D’Honneur) เป็นองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท
เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวมีรองประธานกองเซย เดตา เป็นประธานคณะกรรมการ และคํา

                                                 
 72 C.E. sect 17 juillet 1953, Sieurs Vigua, Cotto, Robaud, Novello et Marino, 
Rec. 380, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 39. 
 73 C.E. 6 mars 1989, Ste de bourse J.F.A. Buisson c/Chambre de compensation 
des instruments financiers de Paris, Rec. 83, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้าง
แล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 39. 
 74 C.E. 27 janv. 1950, Sieur Billard , s 1950 – III – 41,  อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงาน
ศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 40. 
 75 Michel Degoffe, La Juridiction administrative spécialisée, หน้า 151, อ้างถึงใน 
สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 40.  
 76 รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 มาตรา 34, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า  40. 
 77 C.E. sect 20 nov. 1970, Bouex et UNEF, Rec. 690, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงาน
ศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 40. 
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วินิจฉัยมีรูปแบบของคําวินิจฉัยของศาล โดยมีส่วนท่ีเป็นการอ้างกฎหมายและเอกสารท่ีเก่ียวข้องมี
ส่วนท่ีเป็นข้อพิจารณาและมีส่วนเป็นคําวินิจฉัย  
    นอกจากนั้น กองเซย เดตา ได้วินิจฉัยวางหลักเกณฑ์เก่ียวกับวิธีพิจารณาคดี
หรือวินิจฉัยข้อพิพาทว่าคําวินิจฉัยข้อพิพาทต้องระบุชื่อกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท78 กรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาทต้องร่วมอยู่ตลอดเวลาท่ีพิจารณาข้อพิพาท79 วิธีพิจารณาความต้องยึดหลักรับฟังความทุก
ฝ่าย80 คําวินิจฉัยต้องระบุเหตุผลท่ีวินิจฉัย81 การไม่วินิจฉัยคําขอของคู่ความ82 ดังนั้นในคดี Sieur 
Simonet83 ตุลาการผู้แถลงคดีจึงให้ความเห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบอํานาจของสมาชิกของสภา
เศรษฐกิจในสมัยสาธารณรัฐท่ีสี่ ไม่เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเนื่องจากการให้ความเห็นชอบ
ไม่ต้องให้เหตุผลในการวินิจฉัย ซ่ึงขัดกับหลักเกณฑ์การฟังความทุกฝ่าย และในคดี Le Cun กองเซย 
เดตา โดยท่ีประชุมใหญ่ ได้วินิจฉัยว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการหลักทรัพย์เม่ือวินิจฉัยเรื่องการ
ดําเนินการทางวินัยนั้นไม่เป็นการวินิจฉัยข้อพิพาท เนื่องจากกฎหมายให้อํานาจผู้แทนรัฐบาลท่ีจะ
ขอให้พิจารณาทบทวนคําวินิจฉัยได้อีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงขัดกับลักษณะของการเป็นศาลปกครองพิเศษหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีหมดอํานาจลงเม่ือได้วินิจฉัยข้อพิพาทนั้นแล้ว84 ในขณะท่ีในคดี 
L’Etang กองเซย เดตา วินิจฉัยว่าคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีฐานะเป็นคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทในเม่ือวินิจฉัยเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัยเนื่องจากอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ในเรื่อง 
“องค์ประกอบและวิธีพิจารณา”  

                                                 
 78 C.E. 23 janv. 1948, Bech, Rec. 331, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้าง
แล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 40. 
 79 C.E. 13 janv. 1933, saussie, Rec. 48 , อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 40. 
 80 C.E. 7 fevr. 1947, d’Aillieres, Rec. 50, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 40. 
 81 C.E. 23 dec. 1959, Gliksmann, Rec. 708,  ความแตกต่างในเรื่องหน้าท่ีท่ีต้องให้
เหตุผลดังกล่าวระหว่างคณะกรรมการการวินิจฉัยข้อพิพาทและคณะกรรมการทางปกครองอ่ืนนั้นไม่
ค่อยมีความสําคัญเท่าไรในเวลาต่อมา เนื่องจากกฎหมาย ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 1979 ได้บัญญัติ
หน้าท่ีให้คณะกรรมการทางปกครองอ่ืนต้องให้เหตุผลในคําสั่งทางปกครองด้วย, อ้างถึงใน สวัสดิการ
สํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 41. 
 82 อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามดังกล่าวนี้ยังผ่อนคลายลงบ้างโดยอาศัยหลักการตีความ เท่าท่ีคําขอ
ท่ีคู่ความเขียนมาและพฤติการณ์ในคดีนั้นจะเปิดช่องให้ศาลทําได้ (Michel Degoffe, La Juridiction 
administrative spécialisée ,หน้า 113), อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว 
เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า  41. 
 83 C.E. sect. 17 mai 1957, Sieur Simonet, Rec. 314, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงาน
ศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 41. 
 84 C.E. ass. Ler mars 1991, Le Cun, RFD adm. 1991,  หน้า 612, อ้างถึงใน สวัสดิการ
สํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14, หน้า 41. 
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   2) หลักเกณฑ์ทางด้านอํานาจหน้าท่ี  
   กองเซย เดตาได้ใช้หลักเกณฑ์เรื่องอํานาจหน้าท่ีเป็นเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่า
องค์กรใดเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือไม่ โดยพิจารณาว่านิติกรรมทางตุลาการนั้นต้องเป็น
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย เพราะเหตุนี้ คําสั่งของคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนของสมาชิกนั้นจึงเป็นคําสั่งทางปกครอง ไม่เป็น
นิติกรรมทางตุลาการ เนื่องจากไม่มี “ข้อพิพาท” ให้วินิจฉัยชี้ขาด ในขณะท่ีการวินิจฉัยเก่ียวกับการ
ดําเนินการทางวินัยนั้นเป็นการวินิจฉัยข้อพิพาท และมีฐานะเป็นนิติกรรมทางตุลาการ โดยหลัก
เดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบอํานาจของสมาชิกของสภาเศรษฐกิจในสมัยสาธารณรัฐท่ีสี่ 
(Commission De Verification Des Pouvoirs Des Members Du Conseil Économique De 
La Ive République) ไม่เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทเนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าววินิจฉัย
การแต่งต้ังสมาชิกของสภาดังกล่าวทุกคนไม่ใช่เฉพาะในกรณีท่ีมีการคัดค้านการแต่งต้ังสมาชิก
ดังกล่าว85 หรือในกรณีของคณะกรรมการทางปกครองแห่งชาติท่ีรับผิดชอบในการประเมินราคาของ
หุ้นของธนาคาร ท่ี ถูกโอนกิจการเป็นของรัฐ ท่ี ไ ม่ ไ ด้อยู่ ในตลาดหลักทรัพย์  (Commission 
Administrative Nationale D’ Evaluation Des Actiosn Des Banques Nationalisées Non 
Inscrites À La Coôte Officielle) ซ่ึงกองเซย เดตา วินิจฉัยว่าไม่เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาท86 เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าท่ีในการกําหนดราคาแลกเปลี่ยนของหุ้นบริษัทในวัน
ดังกล่าวเท่านั้น ไม่ได้วินิจฉัยข้อพิพาทใด87 ดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้พิพากษาเป็นประธาน และ
นายกเทศมนตรีไม่อาจลงโทษเกินไปกว่าความเห็นท่ีคณะกรรมการเสนอก็ตาม88 คณะกรรมการ
ประเมินค่าทดแทนแก่จ่าศาล เนื่องจากการเลือกเสียสิทธิในการเสนอชื่อผู้ดํารงตําแหน่งต่อจากตนแก่
รัฐบาลซ่ึงมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าวไม่เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท เนื่องจาก
คณะกรรมการมีอํานาจเพียงเสนอแนะ แต่ไม่มีอํานาจในการวินิจฉัยข้อพิพาท89 
 

                                                 
 85 C.E. sect. 17 mai 1957, Sieur Simonet, Rec. 314, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงาน
ศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 41. 
 86 C.E. 16 avril 1986, Société méridionale de participations bancaires, 
industrielles et commerciales, A.J.D.A. 1986, หน้า 294,  อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาล
ปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 42. 
 87 Michel Degoffe, La Juridiction administrative spécialisée, Bibilothèque de 
droit public, T. 186 Paris 1996, pp. 82-83, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว 
เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 42. 
 88 C.E. 20 oct. 1965, Ville de Toulouse, Rec. 533 , อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาล
ปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 43. 
 89 C.E. 13 fevr. 1980, Nal, Rec. 82 , อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง,            
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 43. 
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   ในทางตรงกันข้าม กองเซย เดตา ได้วินิจฉัยว่าเม่ือพิจารณาลักษณะของอํานาจ
หน้าท่ีในการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมของคณะกรรมการตุลาการตามท่ี
กําหนดในรัฐธรรมนูญและกฎหมายแล้ว เห็นว่าคณะกรรมการดังกล่าวมีฐานะเป็นคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาท หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับแก่คําวินิจฉัยทางวินัยของคณะกรรมการบริหารของสถาบันผู้
แทนท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบการจากตลาดหลักทรัพย์ของปารีสและจากหอการค้าและ
อุตสาหกรรมประจํากรุงปารีส (Compagnie Des Commissaries Agrees Pres La Bourse De 
Commerce De Paris Et Par La Chambre De Commerce Et D’Industrie De Paris) ซ่ึงกอง
เซย เดตา เห็นว่าอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยข้อพิพาท90 
  ดังนั้น ในทางปฏิบัติ จึงจําเป็นต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ท้ังสอง ได้แก่ หลักเกณฑ์
ทางด้านองค์กรและวิธีพิจารณา และหลักเกณฑ์ทางด้านอํานาจหน้าท่ี ประกอบกัน อย่างไรก็ตามการ
วินิจฉัยในเรื่องนี้ต้องคํานึงถึงความประสงค์ของฝ่ายนิติบัญญัติ ตลอดจนนโยบายของกองเซย เดตา ท่ี
ตีความในลักษณะจํากัดจํานวนองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาท เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาของการมีองค์กรท่ีมี
ลักษณะเป็นศาลปกครองพิเศษมากจนเกินไปด้วย  
  3.1.5.2 หลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าเป็นศาลปกครองหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาททางปกครอง  
 ในการวินิจฉัยว่าคณะกรรมการใดเป็นศาลหรือคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
ในทางปกครองหรือไม่นั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ประการ ได้แก่  
 ประการแรก ต้องพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น กฎหมายบางฉบับ
อาจจะระบุไว้ชัดแจ้งว่าองค์กรหรือคณะกรรมการนั้นมีลักษณะเป็น “ศาลปกครอง” เช่น ในกรณีของ
คณะกรรมการธนาคาร (Commission Bancaire) หรือระบุไว้โดยปริยายให้เป็นศาลปกครองหรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทโดยบัญญัติให้อุทธรณ์คําวินิจฉัยขององค์กรหรือคณะกรรมการ
ดังกล่าวต่อกองเซย เดตา ได้ในปัญหาข้อกฎหมาย (Recours En Cassation) เช่น กรณีของ
คณะกรรมการผู้ใช้แรงงานทุพพลภาพประจําจังหวัด (Commissions Départementales Des 
Travaileurs Handicapés) หรืออาจระบุไว้โดยปริยายไม่ให้เป็นศาลปกครองหรือคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทโดยบัญญัติให้อุทธรณ์คําวินิจฉัยขององค์กรหรือคณะกรรมการดังกล่าวต่อศาลฎีกา    
(Cour De Cassation) เป็นต้น  
 ประการสอง ในกรณีท่ีกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้ง กองเซย เดตาก็วินิจฉัยโดยใช้
หลักเกณฑ์ทางด้านเนื้อหา กล่าวคือ พิจารณาจากลักษณะของคดีหรือข้อพิพาทนั้นเองว่าเป็นประเด็น
ปัญหาทางด้านกฎหมายมหาชน เช่น กองเซย เดตา วินิจฉัยว่าคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
(Conseil Superieur De La Magistrature หรือ ก.ต.) มีฐานะเป็นศาลปกครอง เม่ือมีมติเก่ียวกับ
การลงโทษทางวินัยข้าราชการตุลาการ เนื่องจากข้อพิพาทดังกล่าวเก่ียวข้องกับการจัดองค์กรของ

                                                 
 90 C.E. sect. 10 juin 1983, Charbit et autres, Rec. 240, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงาน
ศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 43. 
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กิจการบริการสาธารณะด้านการอํานวยความยุติธรรม91 หรือวินิจฉัยว่าคณะกรรมการอุบัติเหตุจาก
การทํางานแห่งชาติ (Commission Nationale Des Accidents Du Travail) ท่ีต้ังข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 
1945 เพ่ือวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการประกันสังคม มีลักษณะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
ทางปกครอง92 หรือเป็นประเด็นทางด้านกฎหมายเอกชน เช่น คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิเศษด้าน
การจัดท่ีดินในเขตเมือง (Commissions Specials De Remembrement Urbain) ท่ีจัดต้ังข้ึนโดย
รัฐบัญญัติลงวันท่ี 11 ตุลาคม  
 
 3.1.6 ระบบวินัยและการลงโทษทางวินัยของข้ารัฐการในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 93 
 การลงโทษทางวินัย (La Sanction Disciplinaire) โดยลักษณะท่ัวไปแล้วเป็นการลงโทษท่ีมุ่ง
เพ่ือการรักษาเสถียรภาพของกฎเกณฑ์ในกลุ่มกิจกรรมใดกลุ่มกิจกรรมหนึ่งในสังคม ในกรณีนี้จึงกล่าว
ได้อีกนัยหนึ่งว่าการลงโทษทางวินัยเป็นการรักษาความม่ันคงทางกฎเกณฑ์ทางสังคมในระดับจุลภาค  
 การลงโทษทางวินัยเป็นมาตรการในเชิงปราบปรามมาตรการหนึ่งท่ีปรากฏในสถาบันสังคม 
และเป็นมาตรการท่ียังให้สถาบันสังคมดํารงอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพ การลงโทษเฉกเช่นนี้มีความ
คล้ายคลึงกับการลงโทษทางอาญาอยู่พอประมาณ ความแตกต่างท่ีปรากฏก็เห็นจะได้แก่การลงโทษ
ทางวินัยเป็นการลงโทษอันเกิดมาแต่ความผิดในทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ความผิดเช่นนี้เป็นความผิดท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะในกลุ่มกิจกรรมใดกลุ่มกิจกรรมหนึ่งในสังคม ท้ังนี้ ไม่ว่ากลุ่มต่างๆ เหล่านั้นจะมีลักษณะ
เป็นกลุ่มหรือองค์กรตามกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายมหาชนก็ตามที เช่น บริษัทจํากัด หรือองค์กร
ฝ่ายปกครอง เป็นต้น  
 จากการดังกล่าวข้างต้น การลงโทษทางวินัยจึงก่อให้เกิดผลติดตามมาสองประการด้วยกัน 
กล่าวคือ (ก) การลงโทษทางวินัยมุ่งพิจารณาเฉพาะมวลสมาชิกของกลุ่มวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งเป็น
สําคัญ ไม่ก้าวล่วงไปสนใจพฤติกรรมของบรรดาสมาชิกแห่งกลุ่มกิจกรรมอ่ืน (L’Effet De Loco) และ 
(ข) การลงโทษทางวินัยมุ่งประสงค์เฉพาะการลงโทษในความผิดท่ีเกิดจากการไม่เคารพจรรยาบรรณ
หรือหน้าท่ีซึ่งบุคคลในวิชาชีพนั้นๆ พึงจะต้องเคารพและปฏิบัติตาม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็ คือ การลงโทษ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีโดยบกพร่อง (L’Effet De Fundus หรือ L’Effet De Munus) ซ่ึง
อาจมีเหตุมาจากการละเว้นท่ีจะกระทําการในสิ่งท่ีพึงจะต้องกระทําในวงงานแห่งวิชาชีพของตน หรือ
จากการท่ียังดําเนินการต่อไปในสิ่งท่ีวงวิชาชีพของตนได้ห้ามปรามไว้ ท้ังนี้ พิจารณาเฉพาะใน
สถานการณ์ปกติเท่านั้น  

                                                 
 91 C.E. 12 juill. 1969, L’Etang, Rec. 388, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, 
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 44. 
 92 C.E. Sect. 21 Janvier 1951,union  commercial de Bordeaux-Bassens, p. 19, D. 
1951, หน้า 335, อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14, หน้า 44. 
 93 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  รายงานการศึกษาวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ โครงการศึกษาเพ่ือวางระบบการดําเนินการด้านวินัยเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจและ
มอบอํานาจและวางระบบดําเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549, หน้า 8-14. 
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 กล่าวโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับองค์กรของรัฐฝ่ายปกครอง ซ่ึงมีบุคคลธรรมดาในฐานะ 
“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” เป็นตัวขับเคลื่อนให้กิจกรรมขององค์กรดังว่านี้ท่ีเรียกว่า “บริการสาธารณะ” 
สําเร็จเป็นจริงข้ึนมาได้ ระบบวินัยก็เข้ามามีบทบาทในการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมการงานต่างๆ 
ของ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ให้อยู่ในกรอบกฎเกณฑ์แห่งวิชาชีพความเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 อย่างไรก็ตาม เม่ือเราบอกว่า “วินัย” เข้ามามีบทบาทกับการดําเนินกิจกรรมของ “เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ” ในเชิงบังคับการปัญหาท่ีตามมาคือวินัยของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร มี
ขอบเขตแค่ไหน ใครกําหนด ใครบังคับใคร ฯลฯ  
 ในการนี้ เพ่ือให้เกิดความกระจ่างต่อปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรพิจารณา “วินัย” ของ 
“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” โดยอาศัยประสบการณ์ของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นฐานในการศึกษา โดย
แยกพิจารณาออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ คือ  
   1) ความท่ัวไปว่าด้วยระบบวินัยของบุคลากรในฝ่ายปกครอง  
   2) ลักษณะความเป็น “ข้ารัฐการ” (Le Fonctionnaire) ของบุคลากรใน
ฝ่ายปกครอง  
   3) ลักษณะของความผิดและโทษทางวินัย  
   4) องค์กรผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยและสั่งลงโทษทางวินัย  
   5)  การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย  
 3.1.6.1 ความท่ัวไปว่าด้วยระบบวินัยของบุคลากรในฝ่ายปกครอง  
 บุคลากรในฝ่ายปกครองประเภทท่ีเราเรียกว่า “ข้ารัฐการ” (Le Fonctionnaire) พึง
ตกอยู่ภายใต้บังคับของระบบการควบคุมทางวินัย (Le Régime Disciplinaire) ข้ารัฐการท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยบกพร่อง ขาดซ่ึงความเป็นมืออาชีพ พึงจะต้องถูกลงโทษท่ีเรียกว่า “โทษทางวินัย” (Les 
Sanctions Disciplinaires) ท้ังนี้ เป็นไปตามมาตรา 29 แห่งรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม ค.ศ. 
1983 โทษ ดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็น “โทษทางปกครอง” (Les Sanctions Administrative) ประเภท
หนึ่ง  
 อนึ่ง ฝ่ายนิติบัญญัติมีอํานาจแต่เพียงผู้เดียวในการตราบัญญัติกฎเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับ
วินัยของข้ารัฐการ เหตุเพราะว่าการตราบทบัญญัติกฎเกณฑ์ท่ัวไปเก่ียวกับวินัยนั้น ถือเป็นการตรา
บทบัญญัติท่ีเก่ียวเนื่องกับการคุ้มครองข้ันพ้ืนฐานแก่บรรดาข้ารัฐการ ซ่ึงเป็นปริมณฑลของรัฐบัญญัติ 
ท้ังนี้ เป็นไปตามมาตรา 34 แห่งรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1958 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารฝ่ายปกครองก็
สามารถออกกฎเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาทางวินัยได้ 
 กล่าวโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับกระบวนการพิจารณาทางวินัย นั้น ปัจจุบันได้มี
พัฒนาการโน้มเอียงไปสู่การพยายามทําให้กระบวนการพิจารณาทางวินัยมีลักษณะใกล้เคียงกับวิธี
พิจารณาความขององค์กรตุลาการมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  
 3.1.6.2 บุคลากรของฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีลักษณะเป็น “ข้ารัฐการ” 
(Le Fonctionnaire)  
 บุคลากรของฝ่ายปกครองนั้นโดยปกติมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน อาทิเช่น ลูกจ้างของ
องค์กรฝ่ายปกครองท่ีตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแพ่ง (กฎหมายแรงงาน) (Les Salaries De 
Droit Privé De L’Administration) – ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กรฝ่ายปกครองเป็นไป
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ในรูปของสัญญาจ้างแรงงาน – และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (Les Agents Publics) เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (Les Agents Publics) ก็ยังสามารถถูกแบ่งออกได้อีกเป็นสองประเภท กล่าวคือ ข้า
รัฐการ (Les Founctionnaires) และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่มีตําแหน่งเป็นการถาวร (Les Agents 
Publics Non Titulaires) – ได้แก่ ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติราชการเพ่ือบรรจุเป็นข้ารัฐการ (Les 
Stagiaires) ลูกจ้างขององค์กรฝ่ายปกครองท่ีถูกว่าจ้างโดยอาศัยสัญญาตามกฎหมายมหาชน (Les 
Contracturles De Droit Public) เป็นต้น  
 ปัญหาประการต่อมาคือ รัฐการ (Les Fonctionnaires) นั้น มีคุณลักษณะเฉพาะเป็น
อย่างไร จากบรรดาคําพิพากษาท้ังของสภาแห่งรัฐ (Le Conseil D’Etat) และของศาลชี้ขาดเขต
อํานาจระหว่างศาล (Le Tribunal Des Conflits) บอกเราว่า “ข้ารัฐการ” คือ เจ้าหน้าท่ีซ่ึงได้ถูก
แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีหนึ่งหน้าท่ีใดเป็นการถาวรในหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดของฝ่ายปกครอง อนึ่ง 
พึงต้องระลึกด้วยว่าความเป็นข้ารัฐการนั้น ไม่ได้เป็นข้ึนมาลอยๆ โดยปราศจากฐานทางกฎหมายมา
รองรับ ความเป็นข้ารัฐการนั้น ถูกสร้างข้ึนมาโดยบทบัญญัติทางกฎหมาย ท้ังนี้ ไม่ว่าบทบัญญัตินั้น จะ
มีลักษณะเป็นรัฐบัญญัติหรือเป็นบทบัญญัติท่ีมีลักษณะเป็นกฎก็ตามที อย่างไรก็ตาม จากการท่ีข้ารัฐ
การนั้น ยังสามารถถูกแบ่งออกได้อีกเป็นสามประเภท อันได้แก่ ข้ารัฐการท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ
ส่วนกลาง (Le Fonctionnaire De L’État) ข้ารัฐการส่วนท้องถ่ิน (Le Fonctionnaire Des 
Collectivités Territoriales) ข้ารัฐการในโรงพยาบาล – ไม่รวมถึงบรรดาแพทย์ไม่ว่าประเภทใดก็
ตาม เนื่องจากถือเป็นวิชาชีพอิสระ – (Le Fonctionnaire Hospitalier) ซ่ึงแต่ละประเภทก็จะมี
ลักษณะเฉพาะของตนแตกต่างกันไปตามท่ีกฎหมายจัดต้ังข้ารัฐการนั้นๆ บัญญัติข้ึนกล่าวคือ  
 1) ข้ารัฐการท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของส่วนกลาง (Le Fonctionnaire De L’état) 
 จากมาตรา 2 ของรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 11 มกราคม ค.ศ. 1984 ในลักษณะท่ี 2 
เก่ียวกับสถานะของข้ารัฐการท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของส่วนกลาง ทําให้เราสามารถทราบถึง 
องค์ประกอบของข้ารัฐการประเภทนี้ดังต่อไปนี้ (1) ข้ารัฐการได้แก่บุคคลธรรมดาท่ีถูกแต่งต้ังโดยนิติ
กรรมฝ่ายเดียวทางปกครอง (คําสั่งทางปกครอง) (2) งานของข้ารัฐการเป็นงานประจํา เต็มเวลา (3) 
ข้ารัฐการคือผู้ซ่ึงถือครองตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดในระบบสายการบังคับบัญชาใด สายการบังคับ
บัญชาหนึ่ง และ (4) ข้ารัฐการคือผู้ท่ีจะต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมบริการสาธารณะของฝ่ายปกครอง
ในส่วนกลาง และ/หรือส่วนภูมิภาค หรือขององค์กรมหาชนแห่งชาติ กล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สําหรับ
บรรดาพนักงานเจ้าหน้าท่ีขององค์การมหาชนท่ีประกอบกิจการบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม
และทางพาณิชยกรรม เฉพาะแต่ตําแหน่งผู้อํานวยการ (Le Directeur) และตําแหน่งสมุห์บัญชี (Le 
Comptable) เท่านั้น ท่ีมีสถานะเป็นข้ารัฐการ 
 2) ข้ารัฐการส่วนท้องถ่ิน (Le Founctionnaire Des Collectivités Territoriables) และ
ข้ารัฐการในโรงพยาบาล (Le Fonctionnaire Hospitalier)  
 สําหรับข้ารัฐการส่วนท้องถ่ิน นั้น มาตรา 2 แห่งรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 26 
มกราคม ค.ศ. 1984 ได้กําหนดคุณลักษณะไว้คล้ายกันกับคุณลักษณะของข้ารัฐการท่ีอยู่ภายใต้บังคับ
บัญชาของส่วนกลาง เว้นแต่การปฏิบัติกิจกรรมบริการสาธารณะ นั้นจะเป็นไปเพ่ือองค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ินนั้นๆ เช่น เทศบาล (Les Communes) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (Les Departments) 
ภูมิภาค (Les Regions) รวมตลอดไปจนถึงบรรดาองค์กรมหาชนท่ีอยู่ภายใต้กํากับดูแลขององค์การ
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มหาชนท่ีอยู่ภายใต้กํากับดูแลขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน นั้นไม่มีสถานะเป็นข้ารัฐการส่วนท้องถ่ิน แต่
มีสถานะเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่มีตําแหน่งเป็นการถาวร (Les Agents Non Titulaires) ส่วนข้ารัฐการใน
โรงพยาบาล นั้น รัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 1986 กําหนดคุณลักษณะไว้คล้ายกันกับรัฐการ
ท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของส่วนกลาง ท้ังนี้โดยมีความแตกต่างกันบ้างบางประการ เช่นว่า ข้ารัฐการ
ในโรงพยาบาลได้แก่ บุคคลซ่ึงได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีมีลักษณะถาวร ซ่ึงจะต้องเป็นงานท่ี
ต้องปฏิบัติแบบเต็มเวลา หรือแบบไม่เต็มเวลาท่ีมีห้วงเวลาทํางานครึ่งวันเป็นอย่างน้อย  
 อย่างไรก็ตาม หากเราสังเกตให้ดีจะพบว่า ข้ารัฐการท่ีถูกกล่าวมาท้ังหมด
ข้างต้นจะมีลักษณะเป็น “ข้ารัฐการพลเรือน” เท่านั้น ไม่รวมไปถึงข้ารัฐการทหาร ข้ารัฐการตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้ารัฐการในรัฐสภา (เป็นไปตามกําหนดของมาตรา 2 แห่งรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1983) และ
รวมตลอดไปถึงบรรดาข้ารัฐการประเภทพิเศษ ซ่ึงมีกฎหมายจัดต้ังกําหนดสถานะเป็นการเฉพาะ อาทิเช่น 
อาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ (Le Corps Des Professeurs Des Universités) ตุลาการในศาลปกครอง
ชั้นต้น และในศาลปกครองอุทธรณ์ ตุลาการในศาลบัญชีภูมิภาค เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พวกเขาเหล่นี้
ก็ยังมีสถานะเป็นข้ารัฐการอยู่ดี  
 3.1.6.3 ลักษณะของความผิดทางวินัยและโทษทางวินัย  
  (1) ลักษณะของความผิดทางวินัย (La Faute Disciplinaire)  
  โดยปกติแล้วไม่มีการบัญญัติถึงลักษณะความผิดทางวินัยไว้ในบทบัญญัติ
ทางกฎหมายใดๆ เลย จะมีก็แต่เพียงการบัญญัติว่า หากข้ารัฐการประเภทนี้ทําพฤติกรรมเช่นนี้ถือเป็น
การก่อให้เกิดวามผิดทางวินัย เช่นรัฐกําหนด ลงวันท่ี 22 ธันวาคม ค.ศ. 1958 เก่ียวกับสถานะของผู้
พิพากษา ท่ีบัญญัติว่า การไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตนพึงต้องกระทํา การกระทําโดยปราศจากซ่ึงเกียรติ 
ปราศจากซ่ึงการไตร่ตรองโดยดี และปราศจากซ่ึงศักด์ิศรี ของผู้พิพากษานายหนึ่งนายใด ก็ตาม 
ก่อให้เกิดเป็นความผิดทางวินัยได้ในท่ีสุด  
  (2) ลักษณะของโทษทางวินัย (La Peine Disciplinaire)  
  โทษทางวินัยมีลักษณะท่ัวไปสามประการ ดังนี้  
   (2.1) โทษทางวินัยจะต้องถูกกําหนดข้ึนโดยบทบัญญัติทางกฎหมาย
เท่านั้น บรรดากฎหมายจัดต้ังข้ารัฐการประเภทต่างๆ ต่างก็กําหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ข้ารัฐการ
ประเภทนั้นๆ เป็นรายการๆ ไป เช่น ตามมาตรา 66 แห่งรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 11 มกราคม ค.ศ. 1984 
ตามมาตรา 89 แห่งรัฐบัญญัติ ลงวันท่ี 26 มกราคม ค.ศ. 1984 และตามมาตรา 81 แห่งรัฐบัญญัติ ลง
วันท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 1986 เป็นต้น โดยนัยนี้ หมายความว่าการลงโทษใดท่ีอยู่นอกเหนือจากท่ีมี
ปรากฏในกฎหมายจัดต้ัง ไม่อาจถูกนํามาใช้บังคับได้  
   (2.2) โทษทางวินัยนั้น สามารถเป็นมูลคดีท่ีนําไปสู่การฟ้องร้องเพ่ือ
ขอรับการการเยียวยาทางศาลได้ และยังสามารถใช้เป็นมูลในการร้องเพ่ือขอรับการเยียวยาในฝ่าย
ปกครองได้อีกด้วย  
   (2.3) ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชามีอํานาจดุลพินิจในการเลือกว่าจะนํา
บทลงโทษใดมาลงโทษแก่ข้ารัฐการผู้กระทําผิดวินัย ศาลปกครอง ในคดี Lebon ปี ค.ศ. 1978 – ได้
อาศัยวิธีการควบคุมความผิดพลาดอย่างชัดแจ้งในการใช้การตีความ ท้ังนี้ โดยพิจารณาถึงความได้
สัดส่วนกันระหว่างโทษท่ีลงไปกับความผิดท่ีก่อข้ึน  
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   อนึ่ง โทษทางวินัยสามารถถูกแบ่งออกได้เป็นสี่กลุ่มด้วยกัน ดังนี้  
   กลุ่มท่ี 1 เป็นโทษท่ีเบาท่ีสุด ซ่ึงผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งลงโทษโดย
ไม่จําเป็นต้องปรึกษาหารือคณะกรรมการทางวินัย ได้แก่ การตักเตือน (L’avertissement) – การลงโทษชนิด
นี้จะไม่ถูกบันทึกลงทะเบียนประวัติของข้ารัฐการผู้นั้น – และการตําหนิ (Le Blâme) 
   กลุ่มท่ี 2 การคัดชื่อออกจากทะเบียนการเลื่อนตําแหน่งหรือการ
เลื่อนระดับ (Leradiation Du Tableau Advancement) – การลงโทษชนิดนี้สามารถเป็นได้ท้ังการ
ลงโทษหลัก หรืออาจจะใช้เป็นการลงโทษร่วมกับการลงโทษอ่ืนๆ ในกลุ่มท่ี 2 หรือกลุ่มท่ี 3 ก็ได้ – 
การลดชั้น (L’abaissement D’èchelon) การให้ออกชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน (L’exclusion 
Temporaire) และการย้ายไปดํารงตําแหน่งอ่ืน (Le Déplacement D’office)  
   กลุ่มท่ี 3 การลดตําแหน่ง (La Rétrogradation) และการให้ออก
จากราชการชั่วคราวเป็นระยะต้ังแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี (L’exclusion Temporaire)  
   กลุ่มท่ี 4 การให้ออกจากราชการ (La Mise À La Retraite 
D’office) และการไล่ออกจากราชการ (La Revocation)  
   อนึ่ง โทษทางวินัยเพียงหนึ่งสถานสามารถถูกก่อให้เกิดข้ึนได้จาก
ความผิดทางวินัยมากกว่าหนึ่งฐานความผิด ในทางตรงกันข้าม การกระทําหนึ่งการกระทําใดอันเป็น
เหตุให้ข้ารัฐการคนหนึ่งได้รับโทษทางวินัยไปแล้ว การกระทํานั้นไม่อาจถูกนํามาเป็นเหตุสั่งลงโทษทาง
วินัยซํ้าแก่ข้ารัฐการผู้นั้นได้อีก – ยกเว้นในกรณีการสั่งลงโทษข้ารัฐการคนหนึ่งคนใดจากการกระทํา
ความผิดทางวินัยเพียงความผิดเ ดียว โดยการให้ออกจากราชการชั่ วคราว (L’exclusion 
Temporaire) และมีการสั่งให้คัดชื่อข้ารัฐการผู้นั้นออกจากทะเบียนการเลื่อนตําแหน่งหรือการเลื่อน
ระดับ (La Radiation Du Tableau Advancement) เป็นโทษเสริมด้วยไปในคราวเดียวกัน – จาก
การนี้ เราจึงกล่าวได้ว่าการลงโทษทางวินัยข้ารัฐการนั้น พึงต้องเคารพในหลักการ Non Bis In Idem 
(Ce 24 Juin 1960, Trolliet ; 4 Mai 1962, Lacombe) 94 
 3.1.6.4 องค์กรผู้มีอํานาจสอบสวนและสั่งลงโทษทางวินัย  
  1) องค์กรผู้มีอํานาจสอบสวนความผิดทางวินัย 
  คณะกรรมการวินัย (Le Conseil De Discipline) มีลักษณะเป็นองค์กรท่ีปรึกษา
ประเภทหนึ่งท่ีดําเนินการสอบสวน หาข้อเท็จจริง และทําความเห็นเสนอต่อองค์กรผู้มีอํานาจสั่งลงโทษ – 
องค์กรฝ่ายปกครอง หรือองค์กรท่ีมีลักษณะทางตุลาการ – ท้ังนี้ โดยข้อเท็จจริงแล้วคณะกรรมการวินัย ก็คือ
คณะกรรมาธิการร่วมทางการบริหาร (Une Commission Administrative Paritaire) ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการ
สอบสวนวินัยนั่นเอง – คณะกรรมการวินัยนี้จะต้องถูกจัดต้ังข้ึนในทุกๆ กระทรวงทบวงกรม  
  คณะกรรมาธิการร่วมทางการบริหารมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
นั้นๆ เป็นประธาน กล่าวโดยเฉพาะในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการวินัย ประธานสามารถใช้
สิทธิออกเสียงได้เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงในกรณีท่ีไม่อาจได้มาซ่ึงเสียงข้างมากในการลงมติ นอกจากนี้
คณะกรรมาธิการนี้ยังประกอบไปด้วยตัวแทนของหน่วยงาน และตัวแทนของบรรดาข้ารัฐการใน

                                                 
 

94
 CE 24 Juin 1960, Trolliet ; 4 Mai 1962, Lacombe, อ้างถึงใน  สวัสดิการสํานักงานศาล

ปกครอง, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14, หน้า 46. 
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หน่วยงานนั้นๆ (มาจากบรรดาสหภาพแรงงานต่างๆ ท่ีได้ถูกจัดต้ังข้ึนในหน่วยงานนั้นๆ) ในจํานวนท่ี
เท่าเทียมกัน ท้ังนี้ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี อนึ่ง ในกรณีการสอบสวนเพ่ือลงโทษ
ทางวินัย เฉพาะข้ารัฐการท่ีลําดับการบังคับบัญชาท่ีสูงกว่าหรือเท่าเทียมกันกับข้ารัฐการท่ีถูกกล่าวหา
เท่านั้น ท่ีสามารถเข้ามาเป็นคณะกรรมการวินัยได้  
  2) องค์กรผู้มีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัย  
  โดยหลักการแล้วพึงได้แก่ องค์กรผู้มีอํานาจแต่งต้ังรัฐการผู้มีความผิดทางวินัย
นั้นๆ อนึ่ง ผู้ได้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนในการสั่งแต่งต้ังข้ารัฐการหนึ่งข้ารัฐการใด พึงมี
อํานาจในการสั่งลงโทษทางวินัยแก่ข้ารัฐการนั้นๆ ด้วย  
  ในอดีตนั้น องค์กรผู้มีอํานาจสั่งลงโทษทางวินัยมีดุลยพินิจอย่างเต็มท่ีในการ
เลือกโทษท่ีจะลงแก่ข้ารัฐการท่ีกระทําผิดทางวินัย ศาลปกครองเองก็ปฏิเสธท่ีจะเข้าไปควบคุมอํานาจ
ดุลยพินิจนี้ โดยท่ีศาลปกครองจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปตรวจสอบว่าการลงโทษวินัยครั้งนั้นๆ เป็นไปโดย
เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติและความรุนแรงของการกระทําความผิดทางวินัยนั้นๆ หรือไม่95 
(อย่างไรก็ตาม นับแต่คดี Sieur Lebon เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน ค.ศ. 1978 เป็นต้นมา สภาแห่งรัฐ (Le 
Conseil D’État) ในฐานะศาลปกครองสูงสุด ได้วางหลักในการควบคุมการปรับลักษณะการลงโทษ
ทางวินัยให้เหมาะสมกับความผิดทางวินัยท่ีเกิดข้ึนไว้ในคดีเก่ียวกับการใช้อํานาจทางปกครองเกินขอบเขต 
ในส่วนของความไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดอย่างชัดแจ้งในการใช้ดุลยพินิจ 
 3.1.6.5 การอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย 
 การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง96 
  คําสั่งลงโทษทางวินัยถือเป็นคําสั่งทางปกครองท่ีสามารถบังคับการได้ทันที ข้ารัฐการผู้
ถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งลงโทษได้สองรูปแบบ กล่าวคือ การอุทธรณ์ต่อผู้ออกคําสั่งลงโทษ (Le 
Recours Gracieux) และการอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ออกคําสั่งลงโทษ (L E Recours 
Hièarchique) ซ่ึงการอุทธรณ์ท้ังสองแบบนี้ ผู้ออกคําสั่งลงโทษหรือผู้บังคับบัญชาของผู้ออกคําสั่ง
ลงโทษมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําสั่งลงโทษในกรณีท่ีคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจะยืนยัน
คําสั่งลงโทษดังกล่าวก็ได้ แต่ไม่มีสิทธิเพ่ิมโทษแต่ประการใด การอุทธรณ์ในกรณีนี้มีผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อย และไม่ทําให้การบังคับการตามคําสั่งลงโทษสะดุดหยุดลงแต่ประการใด 97 

                                                 
 

95
 CE 10 Janv. 1969, Sieur Melero ; 10 Févr. 1978, Sieur Detrieux c/CH. De 

Commerce Et D’Industrie De Saint-Etienne อ้างถึงใน สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง, อ้าง
แล้ว เชิงอรรถท่ี 14, หน้า 46. 
 96 สําหรับในส่วนนี้จะพิจารณาโดยอาศัยกระบวนการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสูงสุดว่า
ด้วยข้ารัฐการพลเรือน (Le Conseil Supérieur De La Function Publique De L’État) เป็น
สําคัญ เนื่องจากคณะกรรมการข้ารัฐการประเภทอ่ืนๆ จะยึดรูปแบบการดําเนินการของ
คณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือนเป็นหลัก, สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี  93,  หน้า 30. 
 97 องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้ารัฐการในประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส สามารถแยก
พิจารณาตามประเภทของข้ารัฐการ ได้ดังนี้    
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 ก) องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้ารัฐการท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของส่วนกลาง (le 
Foncitionnaire De L’État)  
 องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้ารัฐการท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของส่วนกลาง (Le 
Foncitionnaire De l’État) ได้แก่ คณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือน ((Le Conseil 
Supérieur De La Function Publique De L’État) องค์กรนี้ถูกจัดต้ังข้ึนในปี 1946 มีอํานาจให้
คําปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีในเรื่องท่ีเก่ียวกับข้ารัฐการพลเรือน  
 องค์ประกอบของคณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือน 
 คณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือนมีลักษณะเป็น “คณะกรรมการร่วม” มี
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน และประกอบไปด้วยกรรมการท้ังสิ้น 40 
ท่าน ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังโดยรัฐกฤษฎีกา (Le Décret) ซ่ึงมาจากผู้แทนของผู้บริหารส่วนราชการ
จํานวน 20 ท่าน และจากผู้แทนของบรรดาสหภาพแรงงานต่างๆ ของข้ารัฐการ ซ่ึงมีจํานวนสมาชิก
มากท่ีสุด จํานวน 20 ท่าน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี และสามารถดํารงตําแหน่งใหม่ได้อีก  
 คณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือน ยังถูกแบ่งออกเป็น 2 องค์คณะ คือองค์
คณะทางบริหารและองค์คณะเก่ียวกับสหภาพแรงงาน การประชุมใหญ่ของจะข้ึนอย่างน้อย 1 ครั้ง
ทุกๆ 3 เดือน โดยการประชุมใหญ่จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างระหว่าง 2 องค์คณะ หรือใน
กรณีท่ีมีการร้องเรียนข้ึนมายังคณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือน  
 คณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือน ยังประกอบไปด้วยคณะกรรมการธิการ
ต่างๆ ด้วย เช่น คณะกรรมฺการเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมด้านสังคม (Une Commission De 
La Formation Professionnelle Et De La Promotion Sociale) คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานะ
ของข้ารัฐการ (Une Commission Des Statuts) คณะกรรมาธิการว่าด้วยการรับเรื่องร้องเรียน 
(Une Commission De Recours) และคณะกรรมาธิการกลางว่าด้วยสุขอนามัยและสวัสดิภาพใน
การทํางาน (Une Commission Centrale D’hygiène Et De La Sécurité) คณะกรรมการเหล่านี้
จะมีกรรมาธิการท่ีเป็นตัวแทนจากฝ่ายผู้บริหาร และจากฝ่ายสมาชิกสหภาพข้ารัฐการ ในจํานวนเท่าๆ 
กัน  
 อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือน 
 คณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือนมีลักษณะเป็นองค์กรท่ีปรึกษา โดยมีหน้าท่ี
ต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 1) พิจารณาวินิจฉัยในปัญหาท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับข้ารัฐการ ซ่ึงได้รับการร้องขอจาก
นายกรัฐมนตรี หรือจากคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของบรรดากรรมการท่านต่างๆ  
 2) ให้ความเห็นเก่ียวกับร่างรัฐบัญญัติท่ีจะมีผลเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยข้ารัฐราชการ 
โดยให้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรี  
 3) รับพิจารณาเรื่องร้องเรียนในปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกับข้ารัฐการ เช่น วินัย การเลื่อน
ตําแหน่ง การไล่ออก เป็นต้น ซ่ึงในกรณีดังกล่าวนี้จะอยู่ในอํานาจของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการรับ
เรื่องร้องเรียนเป็นผู้ดําเนินการพิจารณา โดยกระบวนการพิจารณาจะต้องเป็นกระบวนการท่ีให้คู่กรณี
สามารถโต้แย้งกันได้  
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 นอกจากนี้ ข้ารัฐการท่ีถูกลงโทษทางวินัยยังสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสูงสุดว่า
ด้วยข้ารัฐการพลเรือน (Le Conseil Supérieur De La Fonction Publique De L’État) ได้อีกทาง
หนึ่ง หากปรากฏว่าโทษท่ีตนได้รับนั้นเป็นโทษต้ังแต่กลุ่มท่ี 2 เป็นต้นไป98  
 การพิจารณาอุทธรณ์โดยคณะกรรมการดังกล่าวนี้ จะถูกดําเนินการโดยคณะกรรมาธิการ
คณะหนึ่งในคณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือน ท่ีเรียกว่า “คณะกรรมาธิการว่าด้วยการรับ
เรื่องร้องเรียน” (Une Commission De Recours) คณะกรรมาธิการชุดนี้จะทําหน้าท่ีสอบสวนผู้ถูก
กล่าวหาและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ และจะทําความเห็นเสนอแนะต่อผู้ออกคําสั่งลงโทษทาง
วินัย โดยข้อเสนอแนะอาจจะเป็นการยืนยันคําสั่งลงโทษ หรือให้ความเห็นว่าควรลดโทษหรือยกเลิก
โทษทางวินัยก็ได้ แต่ความเห็นดังกล่าวไม่ผูกพันผู้มีอํานาจออกคําสั่งลงโทษแต่ประการใด อนึ่ง การ
อุทธรณ์ด่ังว่านี้ ศาลปกครองไม่ถือเป็นข้ันตอนบังคับท่ีผู้ถูกกล่าวหาจะต้องกระทําก่อนนําคดีมาสู่ศาล
ปกครองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือนนั้น 
เป็นผลให้การนับอายุความในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองสะดุดหยุดลงจนกระท่ัง คณะกรรมการจะได้
แจ้งความเห็นยกอุทธรณ์ของข้ารัฐการผู้ถูกลงโทษทางวินัย หรือจนกระท่ังองค์กรผู้มีอํานาจสั่งลงโทษ
ทางวินัยได้แจ้งคําสั่งลงโทษทางวินัยอันเป็นท่ีสุด ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโทษท่ีลงไปให้
สอดคล้องกับท่ีคณะกรรมการเสนอมา แก่ข้ารัฐการผู้ถูกลงโทษทางวินัย 
 

                                                                                                                                            
 4) รับฟังรายงานประจําปีเก่ียวกับสภาวการณ์ของระบบข้ารัฐการ ในการนี้ ภายหลังจาก
คณะกรรมการได้ร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ ตามปรากฏในรายงานประจําปีแล้ว คณะกรรมการพึง
จัดทําข้อเสนอแนะพร้อมรายงานสภาวการณ์ของข้ารัฐการประจําปีนั้นๆ เพ่ือเสนอต่อรัฐสภาในท่ีสุด  
 5) ให้ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพข้ารัฐการ เช่น แนวทางท่ัวไปในการกําหนด
นโยบายเพ่ือพัฒนาวิชาชีพข้ารัฐการ การกําหนดและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ 
 ข. องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้ารัฐการส่วนท้องถ่ิน (Le Fonctionnaire Des 
Collectivités Territoriales) ได้แก่ คณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยรัฐการส่วนท้องถ่ิน  (Le Conseil 
Supérieur De La Fonction Publique Territorial – CSFPT) 
 คณะกรรมการนี้ประกอบไปด้วยกรรมการท่ีมาจากการเลือกต้ังจากบรรดาตัวแทนของ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินจํานวน 20 ท่าน และอีก 20 ท่าน เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก
บรรดาสหภาพแรงงานข้ารัฐการส่วนท้องถ่ิน ในฐานะตัวแทนของข้ารัฐการส่วนท้องถ่ินท้ังปวง สําหรับ
หน้าท่ีนั้นมีลักษณะคล้ายกันกับคณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยข้ารัฐการพลเรือน  
 ค.  องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้ารัฐการในโรงพยาบาล (Le Fonctionnaire 
Hospitalier) ได้แก่ คณะกรรมการสูงสุดว่าด้วยข้ารัฐการในโรงพยาบาล (Le Conseil Supérieur De 
La Fonction Publique Hospitalière), สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี  93, หน้า 30. 
 98 ดูการแบ่งกลุ่มโทษทางวินัย ในหัวข้อ 3) ลักษณะความผิดทางวินัยและโทษทางวินัย 3.2 
ลักษณะของโทษทางวินัย,  สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , อ้างแล้ว 
เชิงอรรถท่ี  93,  หน้า 32. 
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3.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 สําหรับในส่วนของการศึกษาการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐใน
กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ผู้ศึกษาได้จําแนกการศึกษาในกระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาท
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ต้ังแต่หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการทางวินัยการ
อุทธรณ์คําสั่งในช่วงระยะเวลาก่อนการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) และการ
อุทธรณ์คําสั่งในช่วงระยะเวลาภายหลังจากท่ีมีการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) 
ข้ึนแล้ว ซ่ึงกระบวนการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปบนพ้ืนฐานของกฎหมาย
วิธีพิจารณาทางปกครอง (Administrative Procedure Act หรือ APA) และกระบวนการอันยุติธรรม
แห่งกฎหมาย (Due Process of Law) โดยมีรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้  
 
 3.2.1 ข้อความคิดว่าด้วยลักษณะเด่นของกฎหมายปกครองในประเทศสหรัฐอเมริกา 
วิวัฒนาการ ปรัชญาการกําเนิด และพันธกิจของ MSPB 
 อาจกล่าวได้ว่า กฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา99 ถือได้ว่าเป็นต้นแบบแห่งความสําเร็จในการสร้างดุลยภาพระหว่างประสิทธิภาพของ
หน่วยงานทางปกครองกับการพิทักษ์คุ้มครองปัจเจกชนจากการกระทําทางปกครองท่ีมิชอบด้วย
กฎหมายเหตุท่ีกล่าวเช่นนั้นเป็นเพราะลักษณะเด่นของกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรม
ทางปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดจากการท่ีฝ่ายตุลาการสามารถบังคับให้หน่วยงานทาง
ปกครองอยู่ภายใต้ระเบียบวิธีพิจารณาทางปกครอง โดยไม่แทรกเข้าไปในขอบเขตความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านของหน่วยงานฝ่ายปกครองได้เป็นอย่างดี ซ่ึงกรณีดังกล่าวอาจเป็นไปได้ยากสําหรับบาง
ประเทศท่ีฝ่ายตุลาการไม่อาจท่ีจะผลักดันให้หน่วยงานทางปกครองอยู่ภายใต้ระเบียบวิธีพิจารณาคดี
ปกครองโดยท่ีฝ่ายตนจะไม่เข้าไปทําการแทรกแซงในขอบเขตความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดังกล่าวได้  
 โดยสาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งท่ีเป็นกลไกในการกําหนดขอบเขตของการทํางานของฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นคือ บทบัญญัติต่างๆ หลายประการท่ีปรากฎอยู่ใน
กฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง (APA) ซ่ึงบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง (APA) 
นี้เองท่ีจะเป็นบทบัญญัติท่ีสําคัญในการกําหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทของ
หน่วยงานทางปกครองและการพิจารณาทบทวนโดยฝ่ายตุลาการ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายวิธีพิจารณาทาง
ปกครอง (APA) จึงเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีแสดงถึงการประนีประนอมระหว่างฝ่ายตุลาการกับฝ่าย
การเมือง ซ่ึงแต่เดิมก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้กฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง (APA) นั้นฝ่ายตุลา
การจะควบคุมและจํากัดการใช้อํานาจของหน่วยงานทางปกครอง มิให้ล่วงล้ําเข้าไปในขอบเขตแห่ง
ผลประโยชน์ในเสรีภาพและทรัพย์สินของปัจเจกชนมากจนเกินขอบเขต ดังนั้น การประกาศใช้
กฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง (APA) จึงเป็นเสมือนการประนีประนอมระหว่างคุณค่าสองอย่างท่ี
ขัดแย้งกัน คือ การคุ้มครองปัจเจกชนจากการแทรกแซงของรัฐตามหลักนิติธรรมและกระบวนการอัน

                                                 
 99 ธนวิธ โชติรัตน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, หน้า 95-96. 
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ยุติธรรมแห่งกฎหมาย (Due Process of Law) ซ่ึงเป็นหลักกฎหมายของลัทธิเสรีนิยมกับการยอมรับ
อํานาจเด็ดขาดของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังในเสียงข้างมากของประชาชน100  
 โดยในส่วนบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง (APA) ท่ีว่าด้วยวิธีการพิจารณา
วินิจฉัยข้อพิพาทของหน่วยงานทางปกครองจะเป็นบทบัญญัติสําคัญท่ีหน่วยงานทางปกครองจะใช้
อํานาจก่ึงตุลาการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาททางปกครองเฉพาะกรณี ซ่ึงการใช้อํานาจพิจารณาวินิจฉัย
ทางปกครองนี้สามารถเทียบเคียงได้กับการใช้อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาล โดยการพิจารณา
วินิจฉัยดังกล่าว หน่วยงานจะต้องจัดให้มีการรับฟังหรือไต่สวนท่ียุติธรรมก่อนการชี้ขาดตัดสิน ทํานอง
เดียวกันกับกระบวนการพิจารณาของศาลท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีถูกกระทบสิทธิหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
เสนอข้อโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน นอกจากนี้ ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทต้องเป็นผู้ซ่ึงปราศจาก
อคติและความลําเอียง ซ่ึงรูปแบบของการไต่สวนทางปกครองนี้ อาจทําได้โดยการไต่สวนแบบเอกสาร 
แบบปากเปล่า และแบบวิธีพิจารณาความ เป็นต้น101  
 โดยผู้ท่ีทําหน้าท่ีในการดําเนินการไต่สวนดังกล่าวนั้น จะถือเป็นเรื่องท่ีมีความสําคัญและเป็น
เอกลักษณ์ท่ีมีลักษณะเด่นเป็นอย่างมากในการดําเนินวิธีพิจารณาทางปกครองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงแต่เดิมจะมีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการดําเนินการไต่สวน เรียกว่า เจ้าหน้าท่ีไต่สวน 
(hearing examiner) ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังโดยทางการเมือง และมิได้รับการฝึกอบรมในทางวิชาชีพ 
ต่อมา ในปี ค.ศ. 1972 จึงได้มีการยกฐานะเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวเป็น “ผู้พิพากษาฝ่ายปกครอง” 
(Administrative law Judge : ADJ) พร้อมกับมีการกําหนดคุณสมบัติและวิธีการแต่งต้ังใหม่ ซ่ึงการ
แต่งต้ังผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) จะต้องเป็นไปตามหลักคุณธรรม โดยผู้พิพากษาในฝ่าย
ปกครอง (ADJ) จะมีคุณสมบัติเป็นทนายความท่ีได้รับอนุญาตและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี 
และจะต้องมีความสามารถในการพิจารณาไต่สวนประเด็นท่ีซับซ้อนได้ รวมท้ังความเห็นผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ ต้องผ่านการสอบโดยสํานักงานผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง ซ่ึงผู้
พิพากษากฎหมายปกครอง (ADJ) นี้ จะประจําอยู่ในองค์กรฝ่ายปกครองต่างๆ กว่า 30 องค์กร และ
ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการพิจารณาวินิจฉัยทางปกครองท่ีเป็นทางการ เป็นเพราะเหตุว่า ผู้พิพากษาใน
ฝ่ายปกครอง (ADJ) แม้จะเป็นข้าราชการพลเรือนของหน่วยงานทางปกครองท่ีตนประจําอยู่102 แต่
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) จะมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานทางปกครอง 
กล่าวคือ ผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) จะเป็นบุคลากรประเภทพิเศษท่ีมีอิสระ ไม่อยู่ในบังคับ
บัญชาขององค์กรท่ีตนอยู่ประจําทํางาน การแต่งต้ังโยกย้ายและการกําหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากองค์กรกลางท่ีควบคุมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงเทียบเท่าได้กับสํานักงาน ก.พ. โดย

                                                 
 100 วิชัย ววิิตเสวี, กฎหมายปกครองอเมริกัน : กระบวนการยุติธรรมทางปกครองในมุมมอง
ของกฎหมายเอกชน (กรุงเทพมหานคร: เอกสารประกอบการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), หน้า 24 – 25. 
 101 ธนวิธ  โชติรัตน,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, หน้า 36. 
 102 คมสัน โพธิ์คง, อํานาจของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในการพิจารณาอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการช้ีขาดข้อพิพาท (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 197-198. 
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องค์กรท่ีผู้พิพากษาทํางานอยู่จะทําการมอบหมายงานอ่ืนท่ีขัดต่อความเป็นกลางหรือไม่ต้องด้วยการ
ปฏิบัติหน้าท่ีไม่ได้103 ส่วนการพักงาน การลดระดับ หรือการลดเงินเดือน โดยหน่วยงานทางปกครอง
จะกระทํามิได้ เว้นแต่มีเหตุท่ีกําหนดและชี้ขาดโดยคณะกรรมการคุ้มครองคุณธรรม104 
 ในส่วนอํานาจของผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) ในการไต่สวนนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ
การทําหน้าท่ีของผู้พิพากษาท่ัวไป คืออํานาจในการเรียกพยานหลักฐานมาสืบ ซ่ึงในชั้นสืบพยานผู้ท่ี
กระทําสิทธิสามารถเสนอพยานหลักฐานและมีสิทธิต่างๆ ทํานองเดียวกับคู่ความในคดีแพ่ง เช่น สิทธิ
แต่งทนายความ สิทธิท่ีจะถามค้านพยานฝ่ายตรงข้าม และสิทธิท่ีจะคัดค้านผู้พิพากษา ฯลฯ เป็นต้น 
เม่ือไต่สวนแล้วเสร็จผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) จะมีคําวินิจฉัยเบื้องต้นหรือให้ข้อเสนอแนะ 
อย่างไรก็ดี คําวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ผูกพันหน่วยงานทางปกครอง แต่อย่างใด ซ่ึง
หน่วยงานทางปกครองจะตรวจสอบจากสํานวนการไต่สวนและวินิจฉัยจะยอมรับหรือกลับคําวินิจฉัย
ดังกล่าวของผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) หรือไม่105 ท้ังนี้ อํานาจในการวินิจฉัยสั่งการจริงๆ ยังคง
เป็นอํานาจขององค์กรฝ่ายปกครองอยู่ ซ่ึงโดยมากองค์กรฝ่ายปกครอง มักจะเห็นด้วยกับคําวินิจฉัย
เบื้องต้นของผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) ซ่ึงถ้าองค์กรฝ่ายปกครองมีความเห็นท่ีแตกต่างกัน
ออกไปหรือมีความเห็นแย้งกับคําวินิจฉัยเบื้องต้นของผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) แล้ว กรณี
อาจจะเสียน้ําหนักและถูกยกข้ึนพิจารณาในชั้นศาลได้106 ซ่ึงท่ีผ่านมามักจะมีแนวโน้มท่ีจะถูกเพิกถอน
ในชั้นศาลเป็นส่วนใหญ่107 ด้วยเหตุนี้ จึงมีการกล่าวถึงประสิทธิภาพและความเป็นในการวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาทของผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) ไว้ว่า เป็นผู้ท่ีสวมหมวกสามใบ หรือมีหน้าท่ีสาม
ประการ คือ เป็นตัวของผู้ร้องเรียนในการพิจารณาคําร้องเรียนและหยิบยกคําเบิกความท้ังหมดของผู้
ร้องเรียนพิจารณาเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลในการพิจารณาถึงนโยบายของฝ่ายปกครองและทํา
หน้าท่ีผู้พิพากษาในฝ่ายปกครองในการทําคําวินิจฉัยเบื้องต้นให้เหมาะสมท่ีสุดตามพยานหลักฐาน
เพ่ือให้สอดคล้องกับประโยชน์ของเอกชนและประโยชน์ของรัฐบาลท้ังสองฝ่าย108 
 
 

                                                 
 103 ชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศาสนต์, นิติกรรมทางตุลาการและการควบคุมนิติกรรมในฝ่าย
ปกครอง, วารสารนิติศาสตร์ 21, 4 (ธันวาคม 2533): 596 
 104 วิชัย ววิิตเสวี, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 98, หน้า  37. 
 105 ธนวิธ โชติรัตน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1,  หน้า  37- 38. 
 106 ธนวิธ โชติรัตน์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1,  หน้า 198. 
 107 วิชัย ววิิตเสวี, โครงสร้างและการกระทําในทางปกครองตามแนวความคิดของระบบแอง
โกลอเมริกัน, ดุลพาห 37, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2533): 61 
 108 สมศักด์ิ อินทร์พันธ์, วิธีพิจารณาความของคณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาททาง
ปกครองในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2535), หน้า  82. 
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  3.2.1.1 วิวัฒนาการ109  
  องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลของสหรัฐอเมริกาเกิดข้ันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2427 
(Pendleton Act of 1883) โดยมุ่งแก้ปัญหาระบบอุปถัมภ์ (Spoiled System) อันเกิดจาก
ข้าราชการการเมือง การจัดต้ังองค์กรจึงเป็นรูปคณะกรรมการชื่อ Civil Service Commission (CSC) 
เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีหน้าท่ีผดุงการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม110 ในชั้นแรกของการจัดต้ัง CSC สวมบทบาทท่ีขัดแย้งกันเอง คือ เป็น “ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ของรัฐบาล” “ผู้แทนข้าราชการ” และ “ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม” 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 เพ่ือแก้ปัญหาความขัดแย้งในบทบาทและการทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ (conflier of interest – CSC เป็นท้ังผู้ออกกฎ ผู้บังคับใช้กฎ และผู้ตีความวินิจฉัยชี้
ขาด) รัฐสภาสหรัฐฯ จึงได้ตรากฎหมาย Civil Service Reform Act of 1978 (CSRA) แตก CSC 
ออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกัน ถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน ได้แก่  
   1) Office of Personnel Management (OPM) ทําหน้าท่ีเป็นผู้จัดการฝ่าย
บุคคลของรัฐบาล  
   2) Federal Labor Relation Authority ทําหน้าท่ีเป็นคณะอนุญาโตตุลาการ        
ด้านแรงงานสัมพันธ์ 
   3) Special Counsel (SC) ทําหน้าท่ีเป็นผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยมี
บทบาทเสมือนอัยการ  
   4) Merit Systems Protection Board (MSPB) ทําหน้าท่ีเป็นผู้พิทักษ์
ระบบคุณธรรม โดยมีบทบาทเป็นเสมือนตุลาการ  
 
 
  3.2.1.2 ปรัชญาการกําเนิดของ MSPB 

                                                 
 109 วิสูตร  ประสิทธิศิริวงศ์, คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา, พิมพ์
ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน ก.พ., 2549),   หน้า  2.   
 110 องค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลของไทย ถือกําเนิดครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2471 หรือ 
44 ปีถัดมา แม้ว่าเราจะรับแนวคิดเรื่องระบบคุณธรรมท้ังจากอังกฤษและสหรัฐฯ มาใช้ แต่เนื่องจาก
ในขณะนั้น ไทยเราอยู่ภายใต้การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช ไม่มีพรรคการเมือง แนวคิดเรื่อง
ความคิดเรื่องความเป็นกลางจึงมิได้เพ่ือป้องกันการใช้อํานาจโดยมิชอบ  คือ โดยมิชอบของข้าราชการ
การเมือง องค์ประกอบของคณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติ (ก.ร.พ. ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน – ก.พ.) จึงมิได้สะท้อนความเป็นอิสระจากการเมือง กล่าวคือ มี
หัวหน้าหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ (ดูพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2471) 
นอกจากนี้ เป็นท่ีน่าสังเกตว่าแม้เราจะเปลี่ยนแปลงระบอบการกครองเป็นแบบประชาธิปไตยแล้วก็
ตาม แต่แนวคิดเรื่องความเป็นอิสระขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง มากนัก 
กล่าวคือ องค์ประกอบ ก.พ. ยังอิงกับฝ่ายบริหาร เพียงแต่เปลี่ยนประธาน ก.พ. จากเสนาบดีพระคลัง
มหาสมบัติ มาเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น , วิสูตร  ประสิทธิศิริวงศ์ , อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 2. 
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  “รัฐ” และ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” มีพันธะผูกพันซ่ึงกันและกัน เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหน้าท่ี
ต้องปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ือสัตย์ และสุภาพอ่อนโยน 
  ส่วนรัฐในฐานะ  รัฐ  มีหน้าท่ีต้องรักษาประโยชน์สาธารณะ และในฐานะ  นายจ้าง  มี
หน้าท่ีเป็นนายจ้างท่ีดี เป็นเยี่ยงอย่างสําหรับการจ้างงานภาคเอกชนเพ่ือความปรองดอง สมานฉันท์ 
และความสงบสุขของสังคม 
  รัฐจึงต้องรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐและเพ่ือให้เกิดสมดุลดังกล่าว MSPB111 จึงถือกําเนิดข้ึน 
  3.2.1.3 พันธกิจของ MSPB  
  MSPB112  มีหน้าท่ีรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิประโยชน์
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ด้วยการ  พิทักษ์ระบบคุณธรรม  (Merit Protection) ในระบบราชการ เพ่ือให้
สังคมเกิดความเชื่อม่ันว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐปลอดจากความอยุติธรรม อันได้แก่ 
   1)  ปลอดจากการกลั่นแกล้งทางการเมือง การบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐเป็นไปตามระบบคุณธรรมปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองโดยมิชอบ 
   2) ปลอดจากการกลั่นแกล้งโดยข้าราชการประจํา ข้าราชการได้รับการ
ปกป้องจากการใช้อํานาจโดยมิชอบของผู้บริหารของส่วนราชการ 
   3) ปลอดจากพฤติกรรมท่ีมิชอบ 
 
 3.2.2 บทบาทอํานาจหน้าท่ี รูปแบบและองค์ประกอบ และโครงสร้างของ MSPB 113 
  1) ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์จากผลการ
ดําเนินการทางวินัยของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ  
  2) ไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยกรณีท่ีเป็นเรื่องซ่ึงนําเข้ามาสู่การ
พิจารณาจากสํานักงานให้คําปรึกษาเฉพาะ (Special Counsel) ในกรณีข้อกล่าวหาเก่ียวกับการ
กระทําฝ่าฝืนระบบคุณธรรมและกรณีอ่ืนๆ ท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาภายใต้อํานาจการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ 
  3) ศึกษาวิจัยเรื่องเก่ียวกับระบบคุณธรรมและระบบข้าราชการ  
  4) ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานบริหารงานบุคคล 
(Office of personnel management) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรมและไม่ให้มี
การดําเนินการท่ีผิดไปจากบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
 
 
  กรณีท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ได้แก่  

                                                 
 111  วิสูตร  ประสิทธิศิริวงศ์ , อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 2. 
 112  วิสูตร  ประสิทธิศิริวงศ์ , อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 4. 
 113  สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 93, 
หน้า  47 – 48. 
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  1) ไต่สวนข้อเท็จจริงหรือวินิจฉัยข้อร้องทุกข์เก่ียวกับการเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม (Discrimination) เพราะเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้าน
การเป็นธรรมในการจ้างงาน (Equal Employment Opportunity Commission – EEOC)  
  2) ไกล่เกลี่ยข้อโต้แย้งจากข้อร้องทุกข์เก่ียวกับการจ้างงานท่ีไม่เป็นธรรม
เพราะอยู่ในหน้าท่ีของ Federal Labour Relation Authority (FLRA)  
  3) ให้คําแนะนําเรื่องท่ีเก่ียวกับการจ้างงาน การสอบ การให้คํารับรอง 
การเลิกจ้างหรือท่ีเก่ียวกับเงินผลประโยชน์ต่างๆ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของ The Office of 
Personal Management (OPM)  
  4) พิจารณาสอบสวนคําวินิจฉัยท้ังหลายท่ีออกมาโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎ หรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพราะเป็นหน้าท่ีของ the office 
of Special Counsel  
  5) ไม่รับข้ออุทธรณ์ท่ีมาจากลูกจ้างของหน่วยงานเอกชนหรือของ
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินและระดับมลรัฐไว้พิจารณา  
  คําวินิจฉัยอันเป็นท่ีสุด (final decision) ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนั้น
สามารถอุทธรณ์ต่อ U.S. Court of Appeals for Federal Circuit ได้ภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับคํา
วินิจฉัยอันเป็นท่ีสุดจากคณะกรรมการฯ หากเป็นกรณีท่ีเก่ียวกับข้อร้องเรียนเรื่องการเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรมก็ย่อมสามารถฟ้องคดีต่อศาล U.S. District Court ได้ ภายใน 30 วัน นับจากได้
รับคําวินิจฉัยจากคณะกรรมการด้านความเป็นธรรมในการจ้างงาน (Equal Employment 
Opportunity Commission) 
  3.2.2.1 รูปแบบและองค์ประกอบของ MSPB 
  MSPBเป็นอง ค์กร   อิสระ ก่ึ ง ตุลาการ  114 ในสั ง กัดฝ่ ายบริหาร  จั ด ต้ั ง ในรูป
คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา 3 คน คือ ประธาน รองประธาน และ
กรรมการประธานกรรมการนอกจากมีหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีแล้ว ยังเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร         
(Chief Executive) รับผิดชอบบริหารหน่วยงานด้วย ส่วนรองประธานกรรมการและกรรมการมี
หน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีความเท่านั้น 
  เพ่ือให้ MSPB เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและเพ่ือความต่อเนื่องของงาน CSRA จึง
กําหนดให้ MSPB มีคุณลักษณะพิเศษ ดังนี้  
     1) ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการตามข้อเสนอแนะท่ีผ่านความ
เห็นชอบจากวุฒิสภา115 คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการจากสองพรรคการเมือง 

                                                 
 114  วิสูตร  ประสิทธิศิริวงศ์ , อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 7. 
 115  ในทางปฏิบัติ วุฒิสภาของแต่ละพรรคการเมืองจะเป็นผู้เสนอชื่อให้ประธานาธิบดี
พิจารณาแต่งต้ัง ในกรณีท่ีประธานาธิบดีไม่เห็นชอบ ก็อาจส่งชื่อกลับไปให้พรรคการเมืองเพ่ือพิจารณา
ทบทวน  ในขณะนี้ (มิถุนายน 2547) ความเห็นท่ีไม่ตรงกันระหว่างบุคคลท่ีสมควรได้รับแต่งต้ังเป็น
กรรมการ ทําให้ตําแหน่งกรรมการว่างหนึ่งตําแหน่ง ปัจจุบันมีกรรมการเพียง  2 คน 7  มีข้อน่าสังเกต
เก่ียวกับองค์ประกอบของ MSPB ว่า สังคมอเมริกันกับสังคมไทยมีแนวคิดความเป็นกลางและอิสระ
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(bipartisan) กฎหมายกําหนดห้ามแต่งต้ังกรรมการเกินกว่าสองคนจากพรรคการเมืองเดียวกัน และ
ห้ามกรรมการดํารงตําแหน่งอ่ืนในราชการ เว้นแต่ตําแหน่งท่ีต้องเป็นตามกฎหมายหรือตําแหน่งท่ี
แต่งต้ังตามคําสั่งของประธานาธิบดี 
    2)  กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่ง 7 ปี เป็นได้เพียงวาระเดียว 
กรรมการผู้ครบวาระอาจดํารงตําแหน่งต่อได้จนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทน แต่ท้ังนี้ต้องไม่
เกินหนึ่งปีประธานาธิบดีจะปลดกรรมการไม่ได้ เว้นแต่กรรมการไม่มีประสิทธิภาพ ละท้ิงหน้าท่ีหรือ
ประพฤติมิชอบ 
    3)  คาบเวลาดํารงตําแหน่งเหลื่อมกัน เพ่ือให้กรรมการพ้นวาระไม่พร้อม
กัน 
    4)  MSPB อาจจัดทําคําของบประมาณเสนอโดยตรงต่อรัฐสภาได้ หาก
เห็นว่าไม่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอจากประธานาธิบดี 
  3.2.2.2  โครงสร้างของ MSPB 
  ปัจจุบัน MSPB มีเจ้าหน้าท่ีท้ังหมดประมาณ 230 คน รับผิดชอบดูแลคําร้องของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐประมาณ 1.8 ล้านคน 
  ในจํานวนเจ้าหน้าท่ี 230 คนนี้ เป็นตุลาการวินิจฉัยคดี (Administrative Law 
Judge) 61 คน และนิติกรผู้ช่วย (Legal Assistant) 40 คน116  
  MSPB มีสํานักงานใหญ่อยู่ท่ีกรุงวอชิงตัน ดีซี และมีสํานักงานภาค 5 ภาค คือ 
Atlanta Regional Office, Central Regional Office, Washington DC Regional Office, 
Northeastern Regional Office และ Western Regional Office โดยแบ่งหน่วยงานตามรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
ของคณะกรรมการต่างกัน กล่าวคือ ฝ่ายอเมริกันมองว่า คณะกรรมการต้องประกอบด้วยคนทุกฝ่าย 
เพ่ือถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน จึงจะทํางานได้อย่างเป็นอิสระ ฝ่ายไทยมองว่า คณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคนกลางท่ีไม่สังกัดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงจะทํางานอย่างเป็นอิสระ, วิสูตร  ประสิทธิศิริวงศ์ , 
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 7. 
 116 สัดส่วนของตุลาการวินิจฉัยคดีกับนิติกรผู้ช่วย คือ 3:2 แต่ในทางปฏิบัติ  MSPB จะจัดนิติ
กรผู้ช่วยให้กับตุลาการวินิจฉัยคดีผู้ท่ียังมีประสบการณ์ไม่มาก ส่วนตุลาการวินิจคดีท่ีมากประสบการณ์
อาจไม่มีนิติกรผู้ช่วยประจํา, วสิูตร  ประสิทธิศิริวงศ์ , อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 9. 
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ภาพท่ี 3.1 โครงสร้างของ MSBP 
 
 ประธานกรรมการเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร (Chief Executive) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
หน่วยงาน โดยมีหัวหน้าคณะเจ้าหน้าท่ี (Chief of Staff) เป็นผู้ช่วย 
 
 3.2.3 เรื่องท่ีสามารถฟ้อง  ผู้มีสิทธิย่ืนคําร้อง  การย่ืนคําร้อง และกระบวนการพิจารณา
คําร้องของ MSPB 
 MSPB117 จะรับพิจารณาคําร้องหรืออุทธรณ์โดยมี 2 เง่ือนไข คือ หนึ่ง ต้องเป็นเรื่องท่ีอยู่ใน
ขอบเขตอํานาจตามกฎหมาย และสอง ผู้ยื่นคําร้องหรืออุทธรณ์ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด 
 กฎหมายกําหนดขอบเขตของเรื่องท่ี MSPB สามารถรับพิจารณาไว้ ดังนี้ 
    1) กรณีหน่วยงานของรัฐหรือผู้บังคับบัญชาบริหารราชการไม่เป็นไปตาม
หลักการของระบบคุณธรรม ซ่ึงกฎหมายนิยามหลักการของระบบคุณธรรม สรุปได้ ดังนี้ 
     (1) การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการ ต้องมุ่งให้ได้คนดี
มีคุณภาพจาก ทุกภาคส่วนในสังคม โดยเปิดกว้างให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพ่ือความเสมอภาค 
ในโอกาส และมีการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ แต่งต้ัง และเลื่อนตําแหน่งโดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ อย่างเป็นธรรม  
  

                                                 
 117 วิสูตร  ประสิทธิศิริวงศ์ , อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 10 -19. 
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    (2) หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติต่อผู้สมัครรับราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกคนด้วยความเป็นธรรม โดยคํานึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และต้องไม่
เลือกปฏิบัติอันเนื่องจากความผูกพันทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส อายุ 
และสภาพความพิกลพิการทางร่างกาย 
    (3) หน่วยงานของรัฐต้องให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างเป็น
ธรรมตามหลักการ  (ผล)งานเท่ากัน เงินเท่ากัน  โดยการกําหนดค่าตอบแทนต้องคํานึงถึงอัตรา
ค่าตอบแทนภาคเอกชนตามควร และต้องกําหนดให้มีค่าตอบแทนจูงใจตลอดจนการยกย่องเชิดชูตาม
ควรแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้วย 
    (4) เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องปฏิบัติราชการด้วยความซ่ือสัตย์ มีความ
ประพฤติท่ีดีงาน และรักษาประโยชน์สาธารณะ ในระดับมาตรฐานสูงสุด 
    (5) รัฐต้องใช้เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
    (6) รัฐต้องจ้างเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามผลงาน ผู้มีผลงานตํ่า ต้องปรับปรุง
แก้ไข ผู้ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ยอมแก้ไขจนได้ผลงานตามมาตรฐานท่ีกําหนด ต้องถูกให้ออก 
    (7) รัฐต้องจัดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือปรับปรุง
ผลงานของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานให้สูงข้ึน 
    (8) เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องได้รับความคุ้มครองจากการกลั่นแกล้งทางการเมือง 
การเลือกท่ีรักมักท่ีชังเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการไปเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางการเมืองและส่งผลให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบเสียเปรียบในการเลือกต้ัง 
    (9) เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดชี้เบาะแสหรือเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นต้องได้รับการคุ้มครองจากการกลั่นแกล้งใดๆ ท้ัง
ปวง 
   2) กรณีหน่วยงานของรัฐหรือผู้บังคับบัญชามีพฤติกรรม (personnel 
practices) ต้องห้ามตามกฎหมายซ่ึงได้แก่ 
    (1) การเลือกปฏิบัติ 
    (2) การนําข้อมูลหรือข้อเสนอแนะท่ีไม่เก่ียวข้องมาประกอบการ
พิจารณาดําเนินการทางด้านบุคคล เว้นแต่ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะนั้นมาจากการรู้จักเป็นการส่วนตัว 
หรือจากทะเบียนประวัติของบุคคลผู้นั้น ท้ังนี้ข้อมูลท่ีจะนํามาพิจารณาต้องเป็นข้อมูลเก่ียวกับการ
ประเมินผลการทํางาน ความสามารถ ความถนัด คุณสมบัติท่ัวไป หรือ ผลการประเมินบุคลิกภาพ 
ความซ่ือสัตย์ และความเหมาะสม เท่านั้น 
    (3) การบังคับขู่เข็ญให้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง หรือการกลั่น
แกล้งหากไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง 
    (4) การหลอกหลวงหรือขัดขวางผู้หนึ่งผู้ใดไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือรับ
การคัดเลือกให้รับราชการ 
    (5) การกดดันโน้มน้าวให้ผู้หนึ่งผู้ใดถอนตัวจากการสมัครเพ่ือรับ
คัดเลือกแต่งต้ังในตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใด 
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    (6) การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพิเศษโดย
ไม่มีอํานาจ 
    (7) การเล่นพรรคเล่นพวก 
    (8) การดําเนินการหรือไม่ดําเนินการ การข่มขู่ว่าจะดําเนินการหรือไม่
ดําเนินการใดๆ ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐอันเนื่องจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเปิดโปงข้อมูลการกระทํา
ผิดของส่วนราชการ หรือเนื่องจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นยื่นคําร้องเรียน คําร้องทุกข์ เป็นพยาน
ให้การต่อหรือกับ Inspector General ของหน่วยงาน หรือ Special Counsel หรือเนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิเสธท่ีจะดําเนินการตามคําสั่งท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
    (9) การเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากพฤติกรรมส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
โดยท่ีพฤติกรรมนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อผลงานของเจ้าหน้าท่ีหรือของคนอ่ืน ยกเว้นพฤติกรรมนั้นเป็น
พฤติกรรมท่ีผิดกฎหมาย 
    (10) การดําเนินการหรือไม่ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือ
ตามหลักการของระบบคุณธรรม 
    (11) การละเมิดกฎหมายเก่ียวกับสิทธิของทหารผ่านศึก 
   2) กรณีการละเมิดกฎหมายอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐ ท่ีกฎหมายนั้น
กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐฟ้องร้องหรืออุทธรณ์ต่อ MSPB เช่น การละเมิดกฎหมาย Uniformed 
Services Employment and Reemployment Rights Act (USERRA), Veterans Employment 
Opportunities Act (VEOA) และ Presidential and Executive Office Accountability Act 
(สิทธิการร้องเรียนและอุทธรณ์ของเจ้าหน้าท่ีในทําเนียบขาว) เป็นต้น 
   ในทางปฏิบัติ เรื่องท่ี MSPB ได้รับร้องเรียน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุทธรณ์คําสั่ง
ลงโทษ เช่น การย้าย การสั่งพักงาน การลดข้ันเงินเดือน รองลงมา เป็นเรื่องเก่ียวกับบํานาญ การย้าย
อันเนื่องจากผลงานตํ่า การลดตําแหน่ง การไม่ให้ข้ึนเงินเดือน การให้ออกเหตุปรับลดอัตรากําลัง การ
ร้องเรียนคําสั่งของ OPM การจ้างงานของ OPM (การพัฒนาและการใช้เครื่องมือในการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้ารับราชการ) การไม่รับบรรจุกลับ การให้ออกเหตุไม่พ้นทดลองงาน 
  3.2.3.1  ผู้มีสิทธิยื่นคําฟ้องต่อ MSPB 
  สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะมีสิทธิยื่นคําฟ้องต่อ MSPB นั้น โดยท่ัวไปกฎหมาย
กําหนดว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
    1)  เป็นข้าราชการและลูกจ้างผู้ได้รับการบรรจุโดยการแข่งขันและผ่าน
การทดลองงานแล้ว ในกรณีท่ียังอยู่ระหว่างทดลองงาน กฎหมายจํากัดสิทธิการฟ้องไว้เพียงกรณีท่ีถูก
ให้ออกด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือสถานะการสมรส หรือด้วยเหตุอ่ืนท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนด 
    2) เป็นเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์ (Postal Service) ท่ีมีอายุงานหนึ่งปีข้ึนไป 
    3) เป็นข้าราชการบํานาญกรณีคําร้องขอให้ OPM ทบทวนผลการ
พิจารณาท่ีเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ด้านบํานาญ 
    4) เป็นผู้สมัครเข้ารับราชการ กรณีท่ีร้องเรียนเก่ียวกับความไม่ถูกต้อง
เหมาะสมของกระบวนการจ้างงานของ OPM 
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    5)  เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการตามกฎหมาย 
VEOA และเป็นผู้มีอายุราชการ 1 ปีข้ึนไป  
  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นสมาชิกสหภาพแรงานหรือสหภาพข้าราชการท่ีมีการ
ลงนามในข้อตกลงร่วมกันระหว่างสหภาพฯ กับหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นมีสิทธิเลือกยื่น
คําร้องผ่าน MSPB หรือผ่านกระบวนการแรงงานตามข้อตกลงร่วมก็ได้ แต่ต้องเลือกยื่นคําร้องเพียง
ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น 
  อนึ่ง กฎหมายไม่ได้ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนมีสิทธิยื่นฟ้องต่อ MSPB เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐบางประเภทก็ไม่มีสิทธิ เช่น ข้าราชการการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานบางหน่วย เช่น 
หน่วยสืบราชการลับ หรือสํานักงานบัญชี (General Accounting Office) เป็นต้น 
  3.2.3.2 การยื่นคําร้อง 
  แหล่งท่ีมาของคําร้อง118อาจมาได้ 2 ทาง คือ จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเป็นเจ้าทุกข์
โดยตรง หรือจาก Special Counsel กรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นผู้ยื่นคําร้อง การยื่นต้องทําเป็นลายลักษณ์
อักษร โดยยื่นต่อสํานักงานภาคของ MSPB ท่ีต้ังอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติราชการอยู่
ในขณะเกิดเหตุ การยื่นคําร้องจะส่งโดยตรงด้วยตัวเอง ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งผ่านระบบอุทธรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-appeal online) ก็ได้ แต่ต้องส่งภายใน 30 วันนับแต่วันรับทราบคําสั่งหรือภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีคําสั่งมีผลใช้บังคับ แล้วแต่ว่าวันไหนเป็นวันหลังสุด 
  สําหรับคําร้องท่ีเป็นเรื่องเก่ียวกับพฤติกรรมด้านบุคคลท่ีต้องห้าม (Prohibited 
Personnel Practices) เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถยื่นคําขอให้ Special Counsel เป็นผู้ฟ้องร้องแทน
นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมาย Whistleblower Protection Act of 1989 เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีสิทธิยื่น
คําฟ้องต่อ MSPB โดยตรง ถ้า SC ไม่ดําเนินการแทนให้ 
  3.2.3.3  กระบวนการพิจารณาคําร้อง 
  กระบวนการพิจารณาคําร้องเป็น  ระบบไต่สวน119 ท่ีผู้ถูกฟ้อง หรือหน่วยงานของรัฐ มี
หน้าท่ีหาหลักฐานมาพิสูจน์ (burden of proof) ความถูกต้องเป็นธรรมของมาตรการทางด้านบุคคล
หรือการดําเนินการตามมาตรการด้านบุคคล 
  เม่ือสํานักงานภาคของ MSPB ได้รับคําร้องแล้ว จะมอบหมายให้ตุลาการศาลปกครอง
(Administrative Law Judge) เป็นผู้พิจารณาคดี120 ADJ จะพิจารณาก่อนว่าคําร้องอยู่ในขอบเขต
อํานาจของ MSPB และการยื่นคําร้องอยู่ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือพิจารณาผ่านประเด็นนี้แล้ว
                                                 
 118 วิสูตร  ประสิทธิศิริวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 17. 
 119  ระบบไต่สวน  เป็นระบบท่ีผู้พิพากษามีบทบาทมากในการช่วยค้นหาความจริง ระบบนี้
มองว่า ผู้ฟ้องซ่ึงในท่ีนี้คือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ อยู่ในฐานะเสียเปรียบเชิงข้อมูลหลักฐาน จึงกําหนดให้ผู้
ถูกฟ้องซ่ึงในท่ีนี้คือหน่วยงานของรัฐ มีหน้าท่ีหาข้อมูลหลักฐานมาพิสูจน์ ระบบการพิจารณานี้ใช้ใน
ศาลปกครองของไทย ส่วน  ระบบกล่าวหา  ท่ีใช้อยู่ในศาลยุติธรรมของไทย มองว่าผู้ถูกฟ้องเป็นผู้
บริสุทธิ์ ดังนั้น ผู้ฟ้องมีหน้าท่ีหาข้อมูลหลักฐานมาพิสูจน์คําฟ้องของตน , วิสูตร  ประสิทธิศิริวงศ์ , 
อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 18. 
 120  เป็นตุลาการนายเดียว มิใช่องค์คณะ, วิสูตร  ประสิทธิศิริวงศ์, เพ่ิงอ้าง. 
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กระบวนการไต่สวนจึงจะเริ่มข้ึน เริ่มจากการเชิญผู้ร้อง มาสอบถามให้การหรือให้ข้อมูลหลักฐาน
เพ่ิมเติม ผู้ร้องอาจมาด้วยตนเอง หรือแต่งต้ังทนายหรือผู้แทนมาให้การแทนหรือมาร่วมให้การด้วยก็
ได้การให้การหรือการรับฟังพยานหลักฐานนี้ อาจทําโดยการพบปะโดยตรง หรือทําผ่านโทรศัพท์ หรือ
ผ่านการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้ 
  เม่ือได้รับฟังข้อมูลและได้หลักฐานจากทุกฝ่ายแล้ว ADJ จะพิจารณาตัดสินชี้ขาดใน
ชั้นต้นหากคู่กรณีไม่ยื่นคําทักท้วงหรืออุทธรณ์ภายใน 30 นับแต่วันท่ีทราบผลการตัดสินวินิจฉัยชี้ขาด
ชั้นต้นหรือภายใน 35 วันนับแต่วันท่ีได้ประกาศผลการตัดสินชี้ขาด แล้วแต่วันไหนจะถึงหลังสุด ให้ถือ
คําตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดเป็นท่ีสิ้นสุด121 
  ในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์คําตัดสินของ ADJ เรื่องก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ 
MSPB ณ กรุงวอชิงตัน มติของ MSPB ถือเป็นสิ้นสุดในกระบวนการของฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ผู้ไม่พอใจผลการตัดสิน สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลได้ โดยท่ัวไป จะอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ (United 
States Court of Appeals for the Federal Circuit) ยกเว้นกรณีท่ีเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติ 
(discrimination) อาจอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้น (District Court) หรือต่อ Equal Employment 
Opportunity Commissionผลการพิจารณาของ ADJ หรือ MSPB ข้ึนกับลักษณะของคดี โดยท่ัวไป 
ผลการพิจารณาอาจมีมติทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ สั่งให้หน่วยงานของรัฐระงับหรือยกเลิกคําสั่ง สั่งให้
หน่วยงานของรัฐเยียวยาแก้ไขผลของคําสั่ง สั่งให้เพ่ิมโทษหรือลดโทษ ฯลฯ 
 
 3.2.4  การดําเนินการทางวินัย และการอุทธรณ์คําส่ัง 
  สําหรับในส่วนของการดําเนินการทางวินัย122 และการฟ้องคดีต่อศาลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาท่ีนอกจากจะเป็นไปตามกระบวนการอันยุติธรรมแห่งกฎหมาย (due process of law) 
และกฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง (APA) แล้ว กรณีจะต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีมีชื่อว่า Civil 
Service Reform Act 1978 (CSRA) ด้วย โดยกฎหมาย Civil Service Refrom Act 1978 (CSRA) 
นี้ เป็นกฎหมายเฉพาะท่ีกําหนดหลักเกณฑ์ขององค์กรกลางด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ระบบ
วินัย การลงโทษ การอุทธรณ์ และการฟ้องคดีต่อศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาไว้โดยเฉพาะ 
 ซ่ึงกระบวนการดําเนินการทางวินัยของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีหลักการและแนวความคิด
พ้ืนฐานท่ีสําคัญอยู่สองประการคือ หลักการรับฟังและหลักความไม่มีส่วนได้เสีย ซ่ึงหลักท้ังสองเป็น
หลักท่ีสะท้อนถึงกระบวนการอันยุติธรรมแห่งกฎหมาย (Due Process of Law) โดยมีข้ันตอนและ
รายละเอียดดังนี้ 123 

                                                 
 121  ในทางปฏิบัติ กว่าครึ่งของคดีความจะตกลงรอมชอมกันได้ก่อนท่ีจะ ADJ จะมีคําวินิจฉัย
ชี้ขาด การตกลงยอมความกันนี้ อาจเกิดได้ท้ังในชั้นการพิจารณาของ ADJ หรือ Board,                    
วิสูตร ประสิทธิศิริวงศ์, เพ่ิงอ้าง, หน้า 19. 
 122ธนวิธ  โชติรัตน์ , อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1,  หน้า 101-102. 
 123 จิรนิติ หะวานนท์, วิธีพิจารณาคดีความผิดทางวินัยข้าราชการพลเรือนของสหรัฐอเมริกา, 
ดุลพาห 27 , 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2523) หน้า  65 – 68. 
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  1)  กระบวนการดําเนินการทางวินัยของประเทศสหรัฐอเมริกานี้ จะเริ่มต้นจากการท่ี
องค์กรต้นสังกัดมีหมายแจ้งข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาถึงการดําเนินการทางวินัย โดยหมายแจ้งดังกล่าว
ต้องระบุข้อกล่าวหา เหตุผล และรายละเอียดแห่งข้อหาอย่างน้อยสามสิบวันก่อนการดําเนินคดี  
  จากนั้น ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิท่ีจะเลือกผู้แทนว่าต่างคดีและให้คําแนะนําซ่ึง
รัฐไม่จําต้องต้ังทนายความว่าต่างคดีให้แก่ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา แม้ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาจะไม่
สามารถจ้างทนายได้ก็ตาม ท้ังนี้ เนื่องมาจากข้าราชการจะมีสหภาพข้าราชการคอยให้ความช่วยเหลือ
ด้านนี้อยู่แล้ว  
  2)  หลังจากข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาได้รับหมายแจ้งนั้นแล้ว ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิ 
ทําคําให้การและเสนอพยานหลักฐานภายในระยะเวลาอันสมควร ซ่ึงในการพิจารณาชั้นองค์กรต้น
สังกัดจะไม่มีการสอบสวนแบบนั่งพิจารณาคดีแต่อย่างใด โดยตัวอย่างท่ีจะสะท้อนถึงการตัดสินโดยยึด
หลักความยุติธรรมตามธรรมชาติในการเปิดโอกาสให้มีการรับฟังและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน อาทิ
เช่น ในคดี Philadelphia Co V. Secureties Exchange Commission (1948) ท่ีศาลวินิจฉัยข้อ
พิพาทไว้ว่าศาลหรือคณะกรรมการก่ึงตุลาการไม่อาจกระทําได้โดยชอบ หากไม่มีการพิจารณา
ข้อเท็จจริงโดยให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายมีโอกาสรับฟังและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน 
  3) เม่ือข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาได้ทําให้การและเสนอพยานหลักฐานแล้ว ผู้ท่ีจะมี
อํานาจวินิจฉัยในความผิดของข้าราชการผู้ถูกกล่าวหานั้น คือ ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปของ
ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจํากัดมิให้มีการอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาภายในองค์กร
ต้นสังกัดอีก และเพ่ือมิให้ผู้กล่าวหากับผู้วินิจฉัยอยู่ในบุคคลเดียวกัน  
  อนึ่ง สําหรับคําวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือ
ประโยชน์ในการป้องกันความลับของรัฐบาล และเพ่ือปกป้องสิทธิส่วนตัวของข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา 
ซ่ึงหากผู้ใดไม่พอใจในคําวินิจฉัยดังกล่าว กรณีสามารถยื่นอุทธรณ์คําสั่งลงโทษได้ในกระบวนการต่อไป  
  3.2.4.1 การอุทธรณ์คําสั่ง  
  สําหรับการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์คําสั่งนั้น124  ผู้ศึกษาได้จําแนก
หลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์คําสั่งออกเป็นกรณีของการอุทธรณ์คําสั่งในช่วงระยะเวลาก่อน
การจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) และกรณีของการอุทธรณ์คําสั่งในช่วง
ระยะเวลาภายหลังจากท่ีมีการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ข้ึนแล้ว โดยเฉพาะ
ในส่วนของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) นั้น กรณีถือได้ว่ามีความสําคัญและเป็น
ประเด็นท่ีพึงต้องพิจารณาท้ังในส่วนของระบบโครงสร้างและระเบียบวิธีพิจารณา ซ่ึงการศึกษาในแต่
ละกรณีจะประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้  
    1) การอุทธรณ์คําสั่งก่อนการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(MSPB)  
    เดิมก่อนท่ีจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ข้ึน ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ข้าราชการผู้ถูกกล่าวจะต้องอุทธรณ์คําสั่งนั้นต่อคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (Civil Service Commission : C.S.C.) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีคําสั่งมีผู้ใช้บังคับ โดยคํา

                                                 
 124 ธนวิธ  โชติรัตน์ , อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1,  หน้า 102 – 115. 
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ร้องอุทธรณ์ท่ียื่นต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (C.S.C.) จะต้องเสนอพยานหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ ซ่ึงท้ังผู้ถูกกล่าวหาและองค์กรต้นสังกัดมีสิทธิท่ีจะเสนอพยานบุคคล 
พยานเอกสาร พยานวัตถุ และมีสิทธิท่ีจะซักค้านพยานของอีกฝ่ายหนึ่ง  
    โดยผู้ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีสอบสวนในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (Civil 
Service Commission : C.S.C.) จะต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ เพ่ือให้มี
ความรู้ความใจในระเบียบปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีสอบสวนจะต้องไม่อยู่
ภายใต้บังคับบัญชาของข้าราชการหรือองค์กรคู่กรณี ท้ังนี้ เพ่ือให้โอกาสแก่ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา
ได้รับความเป็นธรรมจากคนกลางท่ีเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในคดี และเป็นการป้องกันมิให้องค์กรต้น
สังกัดปกปิดตนเองจากการตรวจสอบขององค์กรภายนอก เพ่ือเป็นหลักประกันว่ากระบวนการวิธี
พิจารณาจะต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมให้มากท่ีสุด  
   สําหรับในข้ันตอนการสอบสวนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (Civil 
Service Commission : C.S.C.) จะต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังได้ เพราะเป็น
หลักประกันว่าพยานจะไม่ถูกข่มขู่และข้อเท็จจริงท่ีได้จะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึนตามหลัก
กระบวนการอันยุติธรรมแห่งกฎหมาย (Due Process of Law) เม่ือเจ้าหน้าท่ีสอบสวนทําการ
สอบสวนเสร็จ เจ้าหน้าท่ีท่ีต้องทํารายงาน พร้อมความเห็นเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจวินิจฉัยตัดสิน
คดี ถ้าผู้มีอํานาจวินิจฉัยไม่เห็นพ้องด้วยกันความเห็นของเจ้าหน้าท่ีสอบสวนจะต้องเสนอรายงาน
ท้ังหมดต่อผู้มีอํานาจเหนือข้ึนไปให้เป็นผู้วินิจฉัยตัดสินคดี ซ่ึงคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (C.S.C.) ถือเป็นท่ีสุดในฝ่ายบริหาร 
   นอกจากนี้ มีข้อยกเว้นในบางกรณีท่ีสามารถร้องขอต่อคณะกรรมการ
ข้าราชการอุทธรณ์ขอให้สั่งพิจารณาคดีใหม่ได้ เช่น พบว่ามีพยานหลักฐานใหม่ หรือผู้มีอํานาจวินิจฉัย
อุทธรณ์ตีความกฎหมายผิดพลาด เป็นต้น ซ่ึงคณะกรรมการข้าราชการอุทธรณ์จะทําการพิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานเท่าท่ีมีอยู่ โดยจะไม่นั่งพิจารณาสอบสวนคดีอีก  
   ท้ั งนี้  หาก ข้าราชการพลเรื อนผู้ ใด ไ ม่พอใจ คําวินิ จ ฉัย อุทธรณ์ของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (C.S.C.) สามารถฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลาง (Federal 
District Court) ได้ โดยศาลจะพิจารณาเฉพาะประเด็นท่ีว่า องค์กรต้นสังกัดได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนดถูกต้องหรือไม่ และคําวินิจฉัยของฝ่ายบริหารมีพยานหลักฐานประกอบอย่าง
สมเหตุสมผลหรือไม่ ซ่ึงศาลจะไม่นั่งพิจารณาคดีอีก แต่จะวินิจฉัยจากรายงานของฝ่ายบริหารและอาจ
สั่งให้ฝ่ายบริหารสอบสวนเพ่ิมเติมได้ 
   แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากในอดีตการทําหน้าท่ีของคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (C.S.C.) จะปรากฎถึงปัญหาจากการทําหน้าท่ีในการสวมบทบาทท่ีขัดแย้งกันเองคือเป็นท้ัง
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาล ผู้แทนข้าราชการ และผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม กรณีจึงเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งในบทบาทและการทับซ้อนของผลประโยชน์ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (C.S.C.) ท่ี
เป็นท้ังผู้ออกกฎ ผู้บังคับใช้กฎ และผู้ตีความวินิจฉัยชี้ขาด ด้วยเหตุนี้ รัฐสภาสหรัฐอเมริกาจึงตรา
กฎหมาย Civil Service Reform Act of 1978 (CSRA) โดยทําการแยกคณะกรรมการข้าราชการพล
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เรือน (C.S.C.) ออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีแตกต่างและมีความถ่วงดุลซ่ึงกันและ
กัน ได้แก่125 
   (1) Office of Personnel Management (OPM) หรือองค์กรในการ
บริหารงานบุคคล โดยองค์กรนี้จะทําหน้าท่ีเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาล อาทิเช่น การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การประเมินผล และการบังคับใช้กฎหมายหรือระเบียบการบริหารงานบุคคลต่างๆ ท่ี
เป็นของรัฐบาลกลาง สํานักงานนี้จะเป็นหน่วยงานอิสระข้ึนตรงต่อประธานาธิบดี มีผู้อํานวยการท่ี
แต่งต้ังโดยประธานาธิบดีด้วยคําแนะนําและเห็นชอบของสภาสูงของประเทสหรัฐอเมริกา 
   (2) Federal Labour Relatoin Authority (FLRA) โดยองค์กรนี้จะทํา
หน้าท่ีเป็นคณะอนุญาโตตุลาการด้านแรงงานสัมพันธ์ 
   (3) Office of Special Counsel (OCS) หรือสํานักงานท่ีปรึกษาพิเศษ 
โดยองค์กรนี้จะทําหน้าท่ีเป็นผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม ซ่ึงมีบทบาทเสมือนอัยการ  
   (4) Merit System Protection Board (MSPB) โดยองค์กรนี้จะทําหน้าท่ี
เป็นผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยมีบทบาทเสมือนตุลาการในการวินิจฉัยข้อพิพาท 
  ด้วยเหตุนี้ สําหรับในเรื่องของการทําหน้าท่ีเป็นผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยมีบทบาท
เสมือนตุลาการองคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) นี้ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (MSPB) ของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีอํานาจหน้าท่ีสําคัญประการหนึ่งในการพิจารณา
อุทธรณ์ แทนท่ีบทบาทในอดีตของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (C.S.C.) กรณีจึงส่งผลให้เม่ือมี
การจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ข้ึนตามกฎหมาย Civil Service Reform Act 
of 1978 (CSRA) แล้ว หากเกิดข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐข้ึน ข้าราชการผู้ถูก
กล่าวหาหรือได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายในการบริหารงานบุคคลภาครัฐข้ึนข้าราชการผู้ถูกกล่าว
หารือได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายในการบริหารงานบุคคลภาครัฐสามารถอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ได้ อันจะขอกล่าวรายละเอียดไว้ในส่วนถัดไป 
   2) การอุทธรณ์คําสั่งภายหลังการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(MSPB) 
   ในส่วนการอุทธรณ์คําสั่งในช่วงระยะเวลาภายหลังจากท่ีมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ข้ึนนั้น กรณีเป็นประเด็นสําคัญท่ีจําต้องพิจารณา 
เนื่องจากผลจากการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐครั้งสําคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ศึกษาได้จําแนก
รายละเอียดของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ออกเป็นกรณีต่างๆ ท้ังในส่วนของ
โครงสร้างและระบบอํานาจหน้าท่ี และระเบียบวิธีพิจารณาข้อพิพาทและคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (MSPB) โดยในแต่ละกรณีจะมีรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องดังนี้  
 
 
 

                                                 
 125 วิสูตร ประสิทธิศิริวงศ์, อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี  107, หน้า 2 – 4. 
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   1) โครงสร้างและระบบของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) 
    (1) การจัดองค์กร 
     คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ถือได้ว่าเป็นองค์กรท่ีมี
หน้าท่ีสําคัญในการรักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐด้วยการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (Merit Protection) ในระบบราชการ เพ่ือให้สังคมเกิดความเชื่อม่ัน
ว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเป็นไปตามระบบคุณธรรม ปราศจากการแทรกแซงทาง
การเมืองโดยมิชอบ และข้าราชการประจําได้รับการปกป้องจากการใช้อํานาจโดยมิชอบของผู้บริหาร
ของส่วนราชการ ตลอดจนเป็นการแทนท่ีการทํางานของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (C.S.C.) 
ในอดีตท่ีสวมบาทบาทหลากหลายท่ีขัดแย้งกันเองตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  
    ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) จึงมีลักษณะ
เป็นองค์กร “อิสระก่ึงตุลาการ” ในสังกัดฝ่ายบริหาร โดยมีการจัดต้ังในรูปของคณะกรรมการ 
ประกอบด้วยกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา 3 คน คือ ประธาน รองประธาน และกรรมการ ซ่ึง
ประธานกรรมการนอกจากมีหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีแล้ว ยังเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร (Chief 
Executive) ท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารหน่วยงานด้วย ส่วนรองประธานกรรมการและกรรมการมี
หน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยคดีความเท่านั้น โดยกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดํารงตําแหน่งจํานวนเจ็ดปี
และสามารถอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว ท้ังนี้ กรรมการผู้ครบวาระอาจดํารงตําแหน่งต่อไปได้นก
ว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทน แต่การดํารงตําแหน่งดังกล่าวนี้จะต้องมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  
    ปัจจุบันคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) จะประกอบด้วย 
เจ้าหน้าท่ีท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) อยู่
ท้ังหมดประมาณ 230 คน โดยเจ้าหน้าท่ีจํานวนดังกล่าวนี้จะรับผิดชอบดูแลคําร้องของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐท่ีมีอยู่ท้ังหมดประมาณ 1.8 ล้านคน ในจํานวนเจ้าหน้าท่ี 230 คนนี้ สามารถแบ่งเป็นบุคลากรใน
ส่วนของผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) จํานวน 61 คน และนิติกรผู้ช่วย (Legal Assistant) 
จํานวน 40 คน โดยสัดส่วนของผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) กับนิติกรผู้ช่วยจะอยู่ในอัตราสัดส่วน 
3 : 2 เว้นแต่หากเป็นผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) ท่ีมีประสบการณ์ในการวินิจฉัยคดีมาก อาจไม่
มีนิติกรผู้ช่วยประจําก็ได้ ซ่ึงคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) นี้จะมีสํานักงานใหญ่อยู่ท่ี
กรุงวอชิงตันดีซี และมีสํานักงานภาค 5 ภาค ได้แก่ Atlanta Regional Office, Central Regional 
Office, Washington DC Regional Office, Northeastern Regional Office และ Western 
Regional Office 
    (2) การสรรหาและคัดเลือก 
    ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(MSPB) นั้น เพ่ือให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และเพ่ือความต่อเนื่องของงาน ดังนั้น กฎหมาย Civil Service Reform Act of 1978 (CSRA) จึง
กําหนดให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) มีคุณลักษณะพิเศษ โดยกําหนดให้
ประธานาธิบดีเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการตามข้อเสนอแนะท่ีผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา โดย
คณะกรรมการต้องประกอบด้วยกรรมการจากสองพรรคการเมือง (bipartisan) และห้ามกรรมการ
ดํารงตําแหน่งอ่ืนในราชการ เว้นแต่ตําแหน่งท่ีต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือตําแหน่งท่ีแต่งต้ังตามคําสั่ง
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ของประธานาธิบดี นอกจากนี้ประธานาธิบดีไม่สามารถท่ีจะปลดกรรมการได้ เว้นแต่กรรมการไม่มี
ประสิทธิภาพละท้ิงหน้าท่ีหรือประพฤติชอบ  
    (3) หน่วยงานธุรการ126 
    คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) จะประกอบด้วย
หน่วยงานธุรการท่ีสามารถแบ่งออกเป็นสํานักงานและแผนก โดยมีรายละเอียดดังนี้  
     (3.1) สํานักงานอํานวยการส่วนงานในภูมิภาค (Office of 
Regional Operations) ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการด้านการวินิจฉัย และงานด้าน
การบริหารงานหน่วยงานส่วนภูมิภาคของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) 
     (3.2) สํานักงานผู้วินิจฉัยคดีปกครอง (Office of Administrative 
Law Judge) ทําหน้าท่ีรับเรื่องอุทธรณ์จากกรณีท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมาย รับเรื่องการร้องทุกข์จาก
การดําเนินการทางวินัยท่ีได้การเสนอเรื่องจากสํานักงานให้คําปรึกษาเฉพาะ รับเรื่องการปฏิบัติท่ีขัด
ต่อคําวินิจฉัยทางกฎหมายปกครอง รับเรื่องอุทธรณ์ของพนักงานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(MSPB) และกรณีอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
     (3.3) สํานักงานคณะท่ีปรึกษาการพิจารณาอุทธรณ์ (Office of 
Appelas Counsel) ทําหน้าท่ีจัดเตรียมข้อเสนอในการตัดสินใจ ซ่ึงจะเสนอแนะวิธีการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ ตามคําร้องกรณีท่ีให้มีการพิจารณา กรณีท่ีอยู่ในอํานาจการตัดสินเดิม
หรือตามกรณีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
     (3.4) สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ (Office of the Clerk of 
the Board) ทําหน้าท่ีนําเสนอคําร้อง และกรณีต่างๆ เข้าสู่ระบบการพิจารณาของคณะกรรมการและ
ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการ รวมถึงการทําหน้าท่ีทางธุรการต่างๆ เช่น การเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท่ีผู้อุทธรณ์สามารถติดตามเรื่องความคืบหน้าในการดําเนินการ การ
เผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ การจัดให้มีห้องสมุดและระบบออนไลน์ในการค้นหาข้อมูล การจัดเก็บ
เอกสาร บันทึก รายงานการวิจัย และหนังสือโต้ตอบสําคัญ และทําหน้าท่ีเป็นผู้ตอบคําถาม ให้
ข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ยกเว้นเรื่องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ท่ีปรึกษาท่ัวไป และสํานักงานในโยบายและประเมินผล  
     (3.5) สํานักงานคณะท่ีปรึกษาท่ัวไป (Office of the General 
Counsel) ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการ สํานักงานใหญ่และสํานักงาน
ภูมิภาค เป็นตัวแทนของคณะกรรมการในกระบวนการทางศาล จัดเตรียมข้อเสนอการตัดสินสินใจต่อ
คณะกรรมการในกรณีท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ประสานงานด้วยกฎหมายกับทําเนียบรัฐบาล 
รัฐสภา และสื่อมวลชน วางแผน และอํานวยการตรวจสอบ และดําเนินการสืบสวนสอบสวนในเรื่อง
ท่ัวไปต่างๆ  
     (3.6) สํานักงานนโยบายและแผน (Office of Policy and 
Evaluation) รับผิดชอบพิจารณาเรื่องพิเศษและศึกษาเก่ียวกับระบบราชการและระบบคุณธรรมใน

                                                 
 126 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถ 14,  หน้า 
69 – 70. 
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ส่วนราชการต่างๆ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามท่ีกําหนดไว้ตามกฎหมาย การ
พิจารณาติดตามการปฏิบัติงานบางเรื่องท่ีสําคัญของสํานักงานการจัดการงานบุคคล และเป็นผู้
เสนอแนะรายงานการศึกษาต่อประธานาธิบดีและรัฐสภา รวมถึงการเผยแพร่รายงานการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ รวมถึงการตอบสนองคําขอดูข่าวสารข้อมูลจากผู้ร้องขอเป็นรายบุคคลหรือจาก
หน่วยงานต่างๆ  
     (3.7) สํานักงานคุ้มครองความเสมอภาคในการจ้างงาน (Office of 
Equal Employment Opportunity) ทําหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการ โครงการท่ีเก่ียวกับการส่งเสริม
โอกาสความเป็นธรรมในการจ้างงานของคณะกรรมการ  
     (3.8) สํานักงานส่วนภูมิภาค (Regional and Field Offices) 
สํานักงานในส่วนภูมิภาคของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนั้น เป็นองค์กรท่ีสําคัญเนื่องจาก
กฎหมายกําหนดให้ผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) สามารถท่ีจะไต่สวนและมีคําวินิจฉัยเบื้องต้น 
(initial appeals) และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) 
มอบหมายได้ 
   1) วิธีพิจารณาของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) 
    (1) การยื่นเรื่อง127 
     โดยท่ีเรื่องซ่ึงคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) จะ
สามารถรับพิจารณาคําร้องหรืออุทธรณ์ไว้พิจารณาได้หรือไม่ จะอยู่ภายใต้เง่ือนไข 2 ข้อ ข้อแรก 
จะต้องเป็นเรื่องท่ีอยู่ในขอบเขตอํานาจ และข้อสองผู้ยื่นคําร้องหรืออุทธรณ์จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนด โดยกฎหมายกําหนดขอบเขตของการยื่นเรื่องท่ีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) 
จะสามารถรับไว้พิจารณา ดังนี้  
     (1.1) กรณีเป็นเรื่องของการท่ีหน่วยงานของรัฐหรือผู้บังคับบัญชา
บริหารราชการไม่เป็นตามหลักการของระบบคุณธรรม ซ่ึงกฎหมายนิยามหลักการของระบบคุณธรรม 
ได้แก่ การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการต้องมุ่งให้ได้คนดีมีคุณภาพจากทุกภาคส่วนใน
สังคม โดยเปิดโลกกว้างให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพ่ือความเสมอภาคในโอกาส และมีการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งต้ัง และเลื่อนตําแหน่งโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถและทักษะอย่าง
เป็นธรรม หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติต่อผู้สมัครรับราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนด้วยความเป็น
ธรรม โดยคํานึงถึงสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิตามรัฐธรรมนูญ และต้องไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องจากความ
ผูกพันทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส อายุ และสภาพความพิกลพิการทาง
ร่างกาย หน่วยงานของรัฐต้องให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐสภาพความพิกลพิการทางร่างกาย 
หน่วยงานของรัฐต้องให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างเป็นธรรมตามหลักการ “(ผล) งาน
เท่ากับเงินเท่ากัน” โดยการกําหนดค่าของตอบแทนต้องคํานึงถึงอัตราค่าตอบแทนภาคเอกชนตาม
ควร และต้องกําหนดให้มีค่าตอบแทนจูงใจ ตลอดจนการยกย่องเชิดชูตามควรแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้วย 
รัฐต้องใช้เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพรัฐต้องจ้างเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามผลงาน 
ผู้มีผลงานตํ่าต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ยอมแก้ไขจนได้ผลงานตาม

                                                 
 127 วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 10 – 17. 
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มาตรฐานท่ีกําหนดต้องถูกให้ออก รัฐต้องจัดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับการฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือปรับปรุง
ผลงานของเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานให้สูงข้ึน เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องได้รับความคุ้มครองจากการกลั่น
แกล้งทางการเมือง หรือการเลือกท่ีรักมักท่ีชังเป็นการมีส่วนตัว นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าท่ีทางราชการไปเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการเมือง และส่งผลให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้เปรียบ
เสียเปรียบในการเลือกต้ัง เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดชี้เบาะแสหรือเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการประพฤติชอบ
ของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นต้องได้รับการคุ้มครองจากการกลั่นแกล้งใดๆ ท้ังปวง ดังนั้น หาก
พบว่า ข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนมีการบริหารงานบุคคลท่ีไม่เป็นไปตามหลักการของระบบคุณธรรมรับข้อหนึ่ง
ข้อใดดังกล่าวแล้ว กรณีจึงอยู่ในขอบเขตท่ีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) จะสามารถ
รับไว้พิจารณาได้ 
     (1.2) กรณีหน่วยงานของรัฐหรือผู้บังคับบัญชามีพฤติกรรมต้องห้าม
ตามกฏหมาย ซ่ึงได้แก่ การเลือกปฏิบัติ การนําข้อมูลหรือข้อเสนอแนะท่ีไม่เก่ียวข้องมาประกอบการ
พิจารณาดําเนินการทางด้านบุคคล การบังคับขู่เข็ญให้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการหลอกลวง
หรือขัดขวางผู้หนึ่งผู้ใดไม่ให้เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือรับการคัดเลือกให้รับราชการการกดดันโน้มน้าวให้ผู้
หนึ่งผู้ใดถอนตัวจากการสมัครเพ่ือรับคัดเลือกแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใด การปฏิบัติต่อ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพิเศษโดยไม่มีอํานาจการเล่นพรรคเล่นพวก การข่มขู่ว่าจะ
ดําเนินการหรือไม่ดําเนินการใดๆ ต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ อันเนื่องจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเปิดโปง
ข้อมูลการกระทําของส่วนราชการ การเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากพฤติกรรมส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
โดยท่ีพฤติกรรมนั้นไม่ส่งผลกระทบต่องานของเจ้าหน้าท่ีหรือของคนอ่ืน การดําเนินการหรือไม่
ดําเนินการใดๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามหลักการของระบบคุณธรรม และการละเมิดกฎหมาย
เก่ียวกับสิทธิของทหารผ่านศึก เป็นต้น 
     (1.3) กรณีการละเมิดกฎหมายอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐ ท่ี
กฎหมายนั้นกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐฟ้องร้องหรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(MSPB) เช่น การละเมิดกฎหมายในสิทธิการร้องเรียนและอุทธรณ์ของเจ้าหน้าท่ีในทําเนียบขาว เป็น
ต้น  
     ในทางปฏิบัติเรื่องท่ีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) 
ได้รับการยื่นร้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ เช่น คําสั่งย้าย คําสั่ง สั่งพักงาน คําสั่ง
ลดข้ันเงินเดือน รองลงมา เป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับบํานาญ การย้ายอันเนื่องจากผลการปฏิบัติงานท่ีตํ่า การ
ลดตําแหน่ง การไม่ให้ข้ึนเงินเดือน การให้ออกเหตุปรับลดอัตรากําลังการร้องเรียนคําสั่งและการจ้าง
งานขององค์กรในการบริหารงานบุคคล (OPM)  การไม่รับบรรจุกลับและการให้ออกเหตุไม่พ้นทดลอง
งาน เป็นต้น  
     สําหรับในส่วนคุณสมบัติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะมีสิทธิยื่นคําร้องต่อ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) นั้น โดยท่ัวไปกฎหมายกําหนดว่าต้องมีคุณสมบัติอย่าง
หนึ่งอย่างใด อาทิเช่น เป็นข้าราชการและลูกจ้างผู้ได้รับการบรรจุ โดยการแข่งขันและผ่านการทดลอง
งานแล้ว ในกรณีท่ียังอยู่ระหว่างทดลองงาน กฎหมายจํากัดสิทธิการฟ้องไว้เพียงกรณีท่ีถูกให้ออกด้วย
เหตุผลทางการเมืองหรือการสมรส หรือด้วยเหตุอ่ืนท่ีไม่เป็นไปตามข้อกําหนด หรือเป็นเจ้าหน้าท่ี
ไปรษณีย์ท่ีมีอายุงานหนึ่งปี ข้ึนไป หรือเป็นข้าราชการบํานาญกรณีคําร้องขอให้องค์กรในการ
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บริหารงานบุคคล (OPM) ทบทวนการพิจารณาท่ีเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ด้านบํานาญ หรือเป็นผู้สมัคร
เข้ารับราการ กรณีท่ีร้องเรียนเก่ียวกับความไม่ถูกต้องเหมาะสมของกระบวนการจ้างงานขององค์กรใน
การบริหารงานบุคคล (OPM) หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการตาม
กฎหมาย VEOA และเป็นผู้มีอายุราชการ 1 ปี ข้ึนไป  
     อย่างไรก็ดี กฎหมายไม่ได้กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนมีสิทธิท่ีจะ
ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ได้ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางประเภทจะไม่มี
สิทธิยื่นฟ้อง ได้แก่ ข้าราชการการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานบางหน่วย เช่น หน่วยสืบ
ราชการลับ หรือสํานักงานบัญชี เป็นต้น 
     สําหรับวิธีการในการยื่นคําร้องขอเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) สามารถท่ีจะทําได้หลายวิธี อาทิเช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะทําการ
ยื่นคําร้องด้วยตนเองต่อสํานักงานภาคของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ท่ีต้ังอยู่ในเขต
พ้ืนท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นปฏิบัติราชการอยู่ หรือการส่งทางไปรษณีย์ หรือการส่งผ่านระบบอุทธรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-appeal online) โดยมีกําหนดให้ส่งภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับทราบคําสั่งหรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีคําสั่งมีผลใช้บังคับ  
     อย่ า ง ไร ก็ ดี  นอกจากการยื่ น คําร้ อง โดย เจ้ าหน้ า ท่ีของรั ฐ ต่อ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ดังกล่าวเองแล้ว การยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม (MSPB) ยังมีประเด็นท่ีน่าสนใจอีก เม่ือกฎหมาย Civil Service Reform Act of 
1978 (CSRA) ได้เปิดโอกาสให้สํานักงานท่ีปรึกษาพิเศษ (OSC) สามารถอาศัยบทบาทหน้าท่ีท่ีมี
ลักษณะเป็นอัยการในการยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ได้อีกวิธีการหนึ่ง
ซ่ึงเหตุท่ีสํานักงานท่ีปรึกษาพิเศษ (OSC) จะสามารถยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(MSPB) ได้จะต้องเป็นกรณีท่ีมีการกล่าวหาเก่ียวกับการกระทําทางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
ต้องห้ามไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม และขัดต่อกฎหมาย Hatch Act เว้นแต่หากเป็นกรณีท่ีเป็นไป
ตามกฎหมาย Whistleblower Protection Act of 1989 เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีสิทธิท่ีจะยื่นคําร้องต่อ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ได้โดยตรง ถ้าสํานักงานท่ีปรึกษาพิเศษ (OSC) ไม่
สามารถท่ีจะดําเนินการแทนให้ได้ 
    (2) การไต่สวนและแสวงหาข้อเท็จจริง  
    ในกระบวนการไต่สวนและแสวงข้อเท็จจริงของคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม (MSPB) จะมีลักษณะพิเศษท่ีสําคัญในการสะท้อนถึงรูปแบบการพิจารณาวินิจฉัยทาง
ปกครองท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล กล่าวคือการพิจารณาคําร้อง
ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ถือได้ว่าเป็นกระบวนการพิจารณาคําร้องท่ีอยู่ใน 
“ระบบไต่สวน” ท่ีกระบวนการพิจารณาคําร้องจะเริ่มนับต้ังแต่เม่ือสํานักงานภาคของคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมได้รับคําร้อง คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) จะมอบหมายให้ผู้
พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) เป็นผู้พิจารณาคดี ซ่ึงรูปแบบการวินิจฉัยจะกําหนดให้ผู้พิพากษาใน
ฝ่ายปกครอง (ADJ) เป็นผู้วินิจฉัยนายเดียวมิใช่องค์คณะ โดยผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) จะ
พิจารณาก่อนว่า คําร้องอยู่ในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) และ
การยื่นคําร้องนั้นได้ยื่นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือไม่ เ ม่ือพิจารณาผ่านประเด็นนี้แล้ว



75 
 

 

 

กระบวนการไต่สวนจึงจะเริ่ม ข้ึน เริ่มจากการเชิญผู้ร้องมาสอบถามคําให้การหรือให้ข้อมูล
พยานหลักฐานเพ่ิมเติม โดยผู้ร้องอาจมาด้วยตนเองหรือแต่งต้ังทนายหรือผู้แทนมาให้การแทนหรือมา
รวมให้การด้วยก็ได้ นอกจากนี้ การให้การอาจกระทําทําผ่านโทรศัพท์หรือผ่านการประชุมแบบวิดีโอ
คอนฟอร์เรนส์อีกทางหนึ่งก็เป็นได้ 
    นอกจากนี้ ผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) ยังมีอํานาจในการออก
หมายเรียกพยานหลักฐานมาสืบ โดยในชั้นสืบพยานผู้ท่ีถูกกระทบมีสิทธิท่ีจะเสนอพยานหลักฐานและ
มีสิทธิต่างๆ ทํานองเดียวกับคู่ความในคดีแพ่ง เช่น สิทธิท่ีจะแต่งทนายเข้าดําเนินการแทนสิทธิถาม
ค้านพยานฝ่ายตรงข้าม และสิทธิ คัดค้านผู้พิพากษา ฯลฯ เป็นต้น ซ่ึงผู้ ท่ี เป็นพยานจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมศาลในการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมท้ังยังได้รับความคุ้มครองจากการ
เป็นพยานอีกด้วย128 อย่างไรก็ดี แม้การพิจารณาไต่สวนของผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) จะมี
ข้ันตอนทํานองเดียวกับศาล แต่ในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการรับฟังพยานหลักฐานจะมีความยืดหยุ่นได้
มากกว่ากระบวนการพิจารณาของศาลเพียงเท่าท่ีไม่ขัดต่อหลักความยุติธรรม เช่น หลักเกณฑ์การรับ
ฟังพยานชั้นหนึ่ง หลักเกณฑ์การรับฟังพยานบอกเล่า และหลักเกณฑ์การรับฟังเฉพาะพยานท่ีเก่ียวกับ
ประเด็นท่ีได้จากการไต่สวนและปรากฏอยู่ในสํานวนเท่านั้น เป็นต้น ท้ังนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักการไต่สวนในกระบวนการทางปกครองขององค์กรฝ่ายปกครองนั่นเอง129 และความต้องการท่ีจะ
หลีกเลี่ยงความเข้มงวดในการพิจารณาของศาลท่ีความยุ่งยาก สิ้นเปลือง ล่าช้า และยึดม่ันในคํา
วินิจฉัย130 
    (3) การพิจารณาและวินิจฉัยข้อพิพาท  
    ในการพิจารณาและวินิจฉัยข้อพิพาทนั้น เม่ือผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง 
(ADJ) ได้รับฟังข้อมูลและพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายแล้ว ผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) จะ
ดําเนินการจัดให้มีการนั่งพิจารณา ซ่ึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการวินิจฉัยแบบเป็นทางการ (Formal 
adjudication) อันเป็นการใช้อํานาจตุลาการสําหรับกรณีท่ีมีผลกระทบต่อชีวิต สิทธิ เสรีภาพ และ
ทรัพย์สิน ซ่ึงถือเป็นบทบังคับตามรัฐธรรมนูญว่าจะต้องมีกระบวนพิจารณาท่ีเป็นธรรม ซ่ึงแม้จะไม่มี
ตัวบทกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้ ศาลก็จะถือว่า ต้องดําเนินการโดยวิธีวินิจฉัยแบบเป็นทางการนั่นเอง 
แต่อย่างไรก็ดี วิธีการวินิจฉัยแบบเป็นทางการนี้มีข้อยกเว้นท่ีไม่อาจใช้สําหรับกรณีของการวินิจฉัยท่ี
จะต้องยื่นต่อศาลอีกครั้ง การคัดค้านเจ้าหน้าท่ีของรัฐ การพิจารณาหาข้อยุติท่ีเป็นการตรวจสอบ การ
ทดสอบ และการเลือกต้ัง เป็นต้น131 
    เม่ือผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) ได้วินิจฉัยในเบื้องต้นเป็นประการใด
แล้ว ผู้ท่ีไม่พอใจสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ณ กรุงวอชิงตัน 
ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบผลการวินิจฉัยชี้ขาดชั้นต้น หรือภายในสามสิบห้าวันนับแต่วันท่ี

                                                 
 128 วิชัย ววิิตเสวี, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 98,  หน้า 37 – 38. 
 129 วิชัย ววิิตเสวี, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 98, หน้า  61 
 130 สมศักด์ิ อินทร์พันธุ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 106, หน้า 82. 
 131 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 124,  
หน้า 72. 
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ได้ประกาศผล แต่หากคู่กรณีท่ีไม่ท้วงภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดชั้นต้นให้เป็น
ท่ีสุด132 ท้ังนี้ เม่ือเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(MSPB) แล้ว คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) จะจัดทําคําวินิจฉัย โดยคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจะต้องใช้เสียงข้างมากจากจํานวนท้ังหมด 3 คน เว้นแต่เป็นกรณีเม่ือมีตําแหน่งว่างลง 
กรณีไม่มีการลงมติหรือเหตุผลอ่ืนใดท่ีทําให้คณะกรรมการไม่อาจลงมติด้วยเสียงข้างมากได้ หากเป็น
เรื่องของคําวินิจฉัย ข้อเสนอแนะ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีถือเป็นเสมือนคําวินิจฉัยชี้ขาด หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการ กรณีจะถือให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจออกคําสั่งเพ่ือการนั้นได้ แต่หาก
มิใช่กรณีของการออกคําวินิจฉัย ข้อแนะนํา หรือคําสั่งอ่ืนใด ประธานก็อาจมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืน 
หรือผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) เป็นผู้มีอํานาจสั่งการแทนได้แต่ข้อยกเว้นดังกล่าวนี้อาจจะไม่
สามารถถือเป็นบรรทัดฐานได้แต่อย่างใด133 
    อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติกว่าครึ่งหนึ่งของคดีความนั้น คู่กรณีจะสามารถ
ตกลงยอมความกันได้ก่อนท่ีผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) จะมีคําวินิจฉัยชี้ขาด ซ่ึงการตกลงยอม
ความอาจเกิดได้ท้ังในชั้นของการพิจารณาของผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) หรือในชั้นของ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) 134 ในฝ่ายปกครอง (ADJ) จะวินิจฉัยจึงเป็นส่วนหนึ่งใน
การระงับข้อพิพาททางปกครองท่ีไม่เป็นทางการได้เป็นอย่างดี 
    สําหรับในกรณีผลการพิจารณาของผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ) หรือ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) จะข้ึนอยู่กับลักษณะของคดีโดยท่ัวไปท่ีผลการพิจารณา
อาจมีมติในทางใดทางหนึ่ง อาทิ การสั่งให้หน่วยงานของรัฐระงับหรือยกเลิกคําสั่งให้หน่วยงานของรัฐ
เยียวยาแก้ไขผลของคําสั่ง และการสั่งให้เพ่ิมโทษหรือลดโทษ เป็นต้น 
    ท้ังนี้ มติของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ถือได้ว่าเป็น
ท่ีสุดในกระบวนการของฝ่ายบริหาร หากเจ้าหน้าท่ีผู้ใดไม่พอใจในคําวินิจฉัยดังกล่าวสามารถยื่นฟ้อง
คําวินิจฉัยต่อศาลได้ ซ่ึงมีข้อมูลประกอบท่ีน่าสนใจเก่ียวกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (MSPB) ว่าท่ีผ่านมาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) เป็น
จํานวนมากกว่าร้อยละ 90 นั้น ได้รับการยืนยันเห็นชอบโดยศาล กรณีดังกล่าวจึงเป็นการยืนยันและ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพในคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ได้เป็นอย่าง
ดี135   
    ด้วยเหตุนี้ กรณีจึงกล่าวได้ว่า ระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเน้นให้
ความสําคัญท่ีกระบวนวิธีพิจารณาทางปกครองของฝ่ายปกครองท่ีจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ ตามท่ี
กฎหมายกําหนดโดยองค์กรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความเป็นกลางและปราศจากอคติ เพ่ือ

                                                 
 132 วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 19. 
 133 สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 124, 
หน้า  68. 
 134 วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 19. 
 135 ศุภชัย ยาวะประภาษ, การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่งท้าทาย 
(กรุงเทพมหานคร: จุดทอง, 2548), หน้า 369. 
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เป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพของประชาชนควบคู่ไปกับการตรวจสอบของศาลท้ังในข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายบนพ้ืนฐานของหลักกระบวนการอันยุติธรรมแห่งกฎหมาย (Due Process of Law) และ
กฎหมายวิธีพิจารณาทางปกครอง (APA) โดยการตรวจสอบของศาลในปัญหาข้อกฎหมายเป็นกรณีท่ี
จะยกเว้นไม่ได้ แต่ในกรณีของปัญหาข้อเท็จจริงนั้นได้มีการยกเว้นภายใต้เง่ือนไขเฉพาะอย่างจํากัดท่ี
ศาลต้องเข้าไปพิจารณา ปัญหาข้อเท็จจริงเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการใช้อํานาจ ซ่ึงการท่ีจะ
ยอมให้ศาลทบทวนข้อเท็จจริงได้ใหม่ท้ังหมดนั้น ศาลจะจํากัดเคร่งครัดเฉพาะการใช้อํานาจในการ
วินิจฉัยคดีท่ีมีกระบวนพิจารณาโดยบกพร่องเท่านั้น นอกจากนี้แล้ว หากองค์กรใดมีการแบ่งแยก
บุคลากรภายในระหว่างผู้สอบสวนและผู้ริเริ่มคดีกับผู้ตัดสินคดี อย่างเช่น ผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง 
(ADJ) แล้วการทบทวนผลการวินิจฉัยในข้อเท็จจริง ศาลก็จะพิจารณาโดยยืดหยุ่น แต่หากไม่มีการ
แบ่งแยกบุคลากรให้มีความเป็นกลางในการวินิจฉัยคดี ศาลก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเคร่งครัดยิ่งข้ึน 
กรณีจึงข้ึนอยู่กับว่า องค์กรในฝ่ายปกครองมีวิธีการดําเนินงานและการจัดองค์กรท่ีเทียบเคียงกับ
สถาบันศาลได้หรือไม่136 ดังนั้น หากเป็นกรณีของการจัดองค์กรและวิธีการดําเนินงานของ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ท่ีมีลักษณะเทียบเคียงกับสถาบันศาลแล้ว กรณีนี้ศาล
จะให้ความยืดหยุ่นในการตรวจสอบคําวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงหรือแม้กระท่ังในปัญหาข้อกฎหมาย
ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) มากยิ่งข้ึนนั่นเอง 
  โดยสรุปจากท่ีได้ทําการศึกษาการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐในต่างประเทศนั้น พบว่า ระบบการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐใน
ต่างประเทศท้ังในประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐอเมริกาต่างมีหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาข้อ
พิพาทท่ีสามารถให้หลักประกันในความเป็นธรรมแก่คู่กรณี เนื่องด้วยองค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทเหล่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาลปกครองพิเศษในประเทศฝรั่งเศสหรือ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างมีหลักเกณฑ์และวิธี
พิจารณาในระบบไต่สวนประกอบกับจะอยู่ภายใต้หลักการรับฟังความทุกฝ่าย โดยผู้พิจารณาวินิจฉัย
นั้นจะต้องมีความเป็นกลาง ปราศจากอคติ และการมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาท 
นอกจากนี้ ในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการรับฟังพยานหลักฐานของแต่ละองค์กรก็จะมีหลักเกณฑ์ในการ
รับฟังพยานหลักฐานเช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล ซ่ึงคําวินิจฉัยของ
องค์กรวินิจฉัยข้อพิพาทเหล่านั้นก็จะถือเป็นท่ีสุดในฝ่ายปกครอง และหากผู้ใดท่ีไม่พอใจในคําวินิจฉัย
นั้น จะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลเฉพาะในปัญหาข้อกฎหมาย ท้ังนี้กระบวนการในการควบคุมตรวจสอบ
คําวินิจฉัยของศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
พิพาทหรือศาลปกครองพิเศษโดยศาลปกครองสูงสุดในประเทศฝรั่งเศสนั้น ถือได้ว่ามีความน่าสนใจใน
การนํามาพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐใน
ส่วนของศาลปกครองสูงสุดในประเทศไทย เพราะเหตุว่า กระบวนการในการควบคุมตรวจสอบคํา
วินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในประเทศฝรั่งเศสจะมีกระบวนการกลั่นกรองการยื่นคําวินิจฉัยท่ีให้
อํานาจแก่ตุลาการหัวหน้าคณะนายเดียวในการพิจารณาฎีกาท่ีไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ หรือหากเป็น
ฎีกาท่ีรับไว้พิจารณาได้ คดีจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดภายใต้วิธีพิจารณาใน

                                                 
 136 ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 101, หน้า 599 – 600 
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ระบบไต่สวนและเปิดโอกาสให้คู่ความท้ังสองฝ่ายได้รับทราบและโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงของคู่ความอีก
ฝ่ายหนึ่งส่วนเหตุท่ีใช้ในการควบคุมตรวจสอบคําวินิจฉัยนั้น ศาลปกครองสูงสุดจะทบทวนคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาลปกครองพิเศษเฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายเท่านั้น ไม่ว่า
จะเป็นการวินิจฉัยโดยไม่มีอํานาจ การวินิจฉัยโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ข้ันตอน หรือวิธีการท่ีกําหนด
ไว้ในสาระสําคัญ และการวินิจฉัยโดยให้ลักษณะกฎหมายแก่ข้อเท็จจริงท่ีผิดพลาด เป็นต้น แต่ก็มิได้
หมายความว่า ศาลปกครองสูงสุดจะมิได้พิจารณาข้อเท็จจริงในสํานวน เนื่องจากการวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงท่ีผิดพลาดในบางกรณี อาจถือว่าเป็นการกระทําท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันอาทิเช่น 
ข้อเท็จจริงในสํานวนนั้นไม่ถูกต้อง หรือมีการรับฟังหรือแปลความข้อเท็จจริงท่ีผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง 
เป็นต้น ซ่ึงการควบคุมตรวจสอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาปลกครองพิเศษ
โดยศาลปกครองสูงสุดในประเทศฝรั่งเศสดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีการยื่นคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ต่อศาลอุทธรณ์ของสหรัฐแผนกคดีรัฐบาล
กลางนั้น ต้องเป็นการยื่นฟ้องเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ซ่ึงศาลจะพิจารณาทบทวนโดยจํากัดอยู่
เฉพาะสํานวนและพยานหลักฐานท่ีฝ่ายปกครองนําสืบ ประกอบกับศาลจะจํากัดขอบเขตของการ
พิจารณาทบทวนคําวินิจฉัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบนพ้ืนฐานของกฎหมายวิธีพิจารณาทาง
ปกครอง (APA) และยิ่งหากเป็นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ท่ีมีหลักเกณฑ์และวิธี
พิจารณาเทียบเคียงกับศาลแล้ว กรณีย่อมเป็นการตรวจสอบคําวินิจฉัยของศาลท้ังในปัญหาข้อเท็จจริง
และปัญหาข้อกฎหมายมีความยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึน ด้วยเหตุนี้เม่ือระบบการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลภาครัฐท้ังในส่วนขององค์กรภายในฝ่ายปกครองและองค์กรภายนอกฝ่าย
ปกครองของประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐอเมริกาต่างมีหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถให้หลักประกันในความเป็นธรรมแก่คู่กรณีแล้ว กรณีจึงถือเป็นต้นแบบ
สําคัญในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือประโยชน์ในการนํามาพัฒนาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
วินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดย ก.พ.ค.137 ต่อไป ดังท่ีจะได้กล่าวใน
รายละเอียดไว้ในบทท่ี 4 และบทท่ี 5 ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
  3.2.4.2  ปรอทวัดคุณธรรม 
  การศึกษาวิจัยและจัดทํารายงานของ MSPB เป็นหน้าท่ีหลักตามกฎหมายท่ีสําคัญ
ควบคู่กับการพิจารณาวินิจฉัยคดี รายงานจะเป็นปรอทวัดอุณหภูมิของระบบคุณธรรม138 เป็นตัวบ่งชี้
ทัศนคติและการรับรู้ของสังคม ประชาชน ข้าราชการ สื่อมวลชน และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มองว่า
ระบบราชการเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ทรงคุณธรรม ปลอดจากการแทรกแซงโดยมิชอบของ
ข้าราชการเมือง และปลอดจากพฤติกรรมทางการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีต้องห้ามมากน้อยเพียงใด 
  MSPB จะจัดทํารายงานทุกปี โดยอาจมีเรื่องหรือประเด็นเฉพาะท่ีได้รับมอบหมาย
จากประธานาธิบดีหรือรัฐสภาก็ได้ การศึกษาจะใช้เครื่องมือทางวิจัยท่ีหลากหลาย ท้ังการออกสนาม 
การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสาร ฯลฯ โดยก่อนการนําเสนอประธานาธิบดี
และรัฐสภา MSPB จะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย (Stakeholders) 

                                                 
 137 ธนวิธ  โชติรัตน,์ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1, หน้า 119 – 121. 
 138 วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 20. 
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 3.2.5 บทสรุป 
  โดยสรุป MSPB ของสหรัฐอเมริกาถือกําเนิดเพ่ือ “รักษาความสมดุลระหว่างประโยชน์
สาธารณะกับสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ” และต้ังม่ันในความเชื่อว่า การตรวจสอบถ่วงดุลการ
ใช้อํานาจของรัฐในทุกระดับ และการแบ่งแยกบทบาทอํานาจหน้าท่ีระหว่าง “ผู้ใช้อํานาจ” กับผู้ตรวจ
สอบการใช้อํานาจ  และระหว่าง “ ผู้ต้ังกฎ ผู้ใช้กฎ ผู้ฟ้อง ผู้ถูกฟ้อง และผู้ตีความวินิจฉัย”  จะเป็น
หลักประกันการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐตามระบบคุณธรรม ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 139 
  นอกจากนี้แล้วเม่ือพิจารณารูปแบบ บทบาทอํานาจหน้าท่ีหลัก  และวิธีพิจารณา      
ข้อพิพาทของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) แล้ว  จะเห็นได้ว่า MSPB เป็นคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทท่ีเป็นองค์กรก่ึงตุลาการ ซ่ึงมีวิธีพิจารณาวินิจฉัยเช่นเดียวกันกับศาลปกครอง  ดังนั้น  
MSPB   จึงไม่มีอํานาจในการวินิจฉัยเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ได้ 
 

 
 
 

                                                 
 139 วิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 107, หน้า 20. 



 
บทท่ี  4  

การวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 
โดยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)  

 

4.1 เหตุผลและความจําเป็นในการจัดตั้ง ก.พ.ค.  
 
 นับ ต้ังแต่ ท่ีกฎหมายระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน ข้ึนมาบั ง คับใช้นับแต่ฉบับแรก 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2476 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2476 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เป็นระเบียบท่ียังมิได้แยกบทบาทของการบริหารจัดการภาครัฐกับ
บทบาทของการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ได้แก่ หน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และการคุ้มครองระบบคุณธรรม ออกจากกัน โดยท้ังสองบทบาทให้เป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. จึงไม่สามารถสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 ดังนั้น  ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ีใช้ในปัจจุบัน จึงได้แบ่งแยก
บทบาทของการบริหารจัดการภาครัฐ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. 
ส่วนบทบาทของการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ในการเรื่องการรักษาวินัย โดยเฉพาะการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. อันจะ
สามารถสร้างหลักประกัน และความเชื่อม่ันให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เนื่องจากคณะกรรมการพิทักษ์
ระบบคุณธรรม เทียบเท่ากับคุณสมบัติของผู้ท่ีดํารงตําแหน่งของตุลาการศาลปกครองชั้นต้น  
 นอกจากนั้น แนวคิดท่ีแยกบทบาทการบริหารงานภาครัฐในฐานะของผู้จัดการงานบุคคลฝ่าย
บริหารกับบทบาทของการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เป็นแนวคิดท่ีมีลักษณะเดียวกับการบริหารจัดการ
ภาครัฐของประเทศฝรั่งเศส และประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงได้มีการปฏิรูปการระบบราชการมาอย่าง
ยาวนานได้พัฒนามาสู่ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และได้นํามาใช้ในปัจจุบัน 
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4.2 โครงสร้าง  การจัดองค์กร และคุณสมบัติของ ก.พ.ค.  
 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้กําหนดรูปแบบการวินิจฉัยข้อ
พิพาทออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ในระดับนโยบาย คือ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ 
ก.พ.ค.140 และระดับปฏิบัติของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยท่ี
คณะกรรมการ ก.พ.ค. จะประกอบด้วย กรรมการจํานวน 7 คน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
ตามมาตรา 26141 โดยให้มีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบด้วย ประธานศาล
ปกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธานศาลฎีกาท่ีได้รับมอบหมายจากประธานศาลฎีกา 1 คน 
กรรมการ ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ซ่ึงได้รับเลือกโดย ก.พ. และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 ส่วนกระบวนการในการคัดเลือกนั้น ได้กําหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด ซ่ึงได้มีการยกร่างระเบียบท่ีวางหลักเกณฑ์ให้การคัดเลือกนั้นใช้ 
“ระบบเปิด” โดยการคัดเลือกจากคนหลายสาขาวิชาชีพ ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด142และเม่ือคณะกรรมการคัดเลือกได้ดําเนินการคัดเลือกจนได้มาซ่ึง
กรรมการ ก.พ.ค. แล้ว กรรมการ ก.พ.ค. ท่ีได้รับการคัดเลือก จะประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธาน 143 โดยท่ีคณะกรรมการ ก.พ.ค. จะมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 6 ปี และจะดํารง
ตําแหน่งเพียงวาระเดียว 144 
 ส่วนคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และวินิจฉัยร้องทุกข์ ซ่ึงจะทําหน้าท่ีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์ก่อนท่ีจะมีการรายงานหรือเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการ ก.พ.ค.145 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยังได้วางกรณีท่ีสําคัญในการทําหน้าท่ี
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยกําหนดให้ ก.พ.ค. มีอํานาจแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ี ก.พ.ค. กําหนด เพ่ือเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเป็น
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยท่ีคุณสมบัติของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และกรรมการร้องทุกข์ 
กฎหมายได้กําหนดคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีสัญชาติไทยท่ีมีอายุไม่ตํ่ากว่า 40 ปี และมีคุณสมบัติอย่าง
หนึ่งอย่างใด เช่น เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรระดับ 9 ข้ึนไป หรือนิติกรระดับเชี่ยวชาญรับ
ราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งอ่ืนท่ีปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม่ตํ่ากว่าระดับ 8 หรือตําแหน่ง
ระดับชํานาญการพิเศษไม่น้อยกว่า 7 ปี ข้าราชการหรือเคยรับราชการมาแล้วในตําแหน่งอัยการ
จังหวัด ผู้พิพากษาศาลแพ่งและตุลาการพระธรรมนูญ เป็นต้น146สําหรับลักษณะต้องห้ามของการ

                                                 
 140 มาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 141 มาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 142 สํานักงาน ก.พ., อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 30, หน้า 10  
 143 มาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
 144 มาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
 145 ธนวิธ  โชติรัตน,์ อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1,  หน้า 124. 
 146 มาตรา 31(6) แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
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ดํารงตําแหน่งของกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ จะมีลักษณะเดียวกันกับ
ลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ ก.พ.ค.147  
 จากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการสร้างรูปแบบของคณะกรรมการการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้ึน
เป็นครั้งแรกในระบบราชการนี้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า148 คณะกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ จะต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จึงจะ
สามารถดํารงตําแหน่งได้และปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้นแล้วคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามท่ีกําหนดไว้นั้นทําให้เห็นว่า ก.พ.ค. เป็นผู้ท่ีมิได้อยู่ใต้อํานาจบังคับบัญชาของผู้ใดจึงมีความ
เป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการได้
อย่างเต็มท่ี149 
 การทําหน้าท่ีของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม จึงมีลักษณะเป็นการให้ความรู้และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพดําเนินการให้เกิดความยุติธรรมและสร้างระบบคุณธรรมให้เกิดข้ึนในวง
ราชการได้ การกําหนดให้อยู่ในตําแหน่งได้ 6 ปี และอยู่ได้เพียงวาระเดียวนั้น นอกจากจะทําให้ไม่เกิด
การผูกขาดต่อเนื่องในการดํารงตําแหน่งแล้ว ยังทําให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมใช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีได้โดยไม่ถูกครหาว่าเป็นการพิจารณาโดยมุ่งต่อการท่ี
อาจจะได้รับการคัดเลือกในวาระต่อไปด้วย 150 
 ในส่วนของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกชื่อย่อว่า “ก.พ.” จะประกอบด้วย 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง 
ผู้อํานวยการสํานักงานประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการและด้านกฎหมาย ซ่ึงมีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์ในความสามารถแล้ว และเป็นผู้ท่ีได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ี
กําหนดให้กฎ ก.พ. จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 151 โดย ก.พ. มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. 
วิสามัญ” เพ่ือทําการแทนได้152 และยังให้มีคณะกรรมการสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. สามัญ” 
เพ่ือเป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการต่างๆ ได้แก่  คณะกรรมการสามัญประจํา
กระทรวง เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.พ. กระทรวง” โดยออกนามกระทรวง, คณะกรรมการสามัญประจํา

                                                 
 147 ระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็น
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 2. 
 148 ระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยกฎระเบียบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบของบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานใน ก.พ.ค. แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, 
ข้อ 3. 
 149 สํานักงาน ก.พ., อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 30,  หน้า 7 – 8. 
 150  สํานักงาน ก.พ., อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 147,  หน้า  9. 
 151 มาตรา 6 วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  
 152 มาตรา 12 วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  
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กรม เรียกโดยย่อยว่า “อ.ก.พ. กรม” โดยออกนามกรม, คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด เรียก
โดยย่อว่า “อ.ก.พ. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัด และคณะอนุกรรมการสามัญประจําส่วนราชการอ่ืน 
นอกจากส่วนราชการท้ัง 3 ดังกล่าว153 
 โดย อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วยรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็นประธาน ปลัดกระทรวงเป็นรอง
ประธาน และผู้แทน ก.พ. ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการพลเรือนในสํานักงาน ก.พ. 1 คน เป็นอนุกรรมการ
โดยตําแหน่ง และอนุกรรมการซ่ึงเป็นประธาน อ.ก.พ. 154และ อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 1 คน เป็นรอง
ประธาน และอนุกรรมการซ่ึงประธาน อ.ก.พ. แต่งต้ัง 155 
 เม่ือพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ท่ีจะมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. 
กระทรวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด แล้วแต่กรณี มีซ่ึงมีหน้าท่ีส่วนหนึ่งในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง และวินิจฉัยข้อพิพาทให้แก่ ข้าราชการพลเรือนท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ี จะ
พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการพลเรือนท่ีมีตําแหน่งระดับสูงท้ังสิ้นแต่คุณสมบัติดังกล่าวยังไม่ได้อิง
กับคุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเป็นตุลาการศาลปกครอง ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความชํานาญในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีปกครอง156 เช่น คุณสมบัติเป็นหรือเคยเป็นกรรมการผู้
ทรงคุณสมบัติในคณะกรรมการ เป็นหรือเคยเป็นกรรมการกฤษฎีกา รับราชการหรือเคยรับราชการใน
ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์หรือเทียบเท่า หรือตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น 
หรืออัยการพิเศษประจําเขตหรือเทียบเท่าเหมือนดังเช่นคุณสมบัติการแต่งต้ังเป็นกรรมการ ก.พ.ค.  
 ดังนั้น การท่ีจะแสวงหาข้อเท็จจริง และการวินิจฉัยข้อพิพาทแห่งคดี จึงยังไม่อาจสร้างความ
คุ้มครองและรักษาความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการได้อย่างเต็มท่ี เหมือนดังเช่นของ คณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรมของแผนผังจัดโครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการระบบพิทักษ์คุณธรรม 
(ก.พ.ค.) 
 
4.3 อํานาจหน้าที่และวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ ก.พ.ค.  
 
 โดยท่ีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. ได้ถูกจัดต้ังข้ึนมาภายใต้การทํางาน
ภายใต้ปรัชญาในการคุ้มครองระบบคุณธรรม อยู่บนพ้ืนฐานท่ีว่าการดําเนินการต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ และให้ความคุ้มครองรักษาความเป็นธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน157 อัน
ได้แก่ หลักความเป็นมืออาชีพ  หลักความเป็นกลาง และความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจ หลักการ
รับฟังความท้ังสองฝ่าย และหลักประกันความเป็นธรรม 

                                                 
 153 มาตรา 14 วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  
 154 มาตรา 15 วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
 155 มาตรา 19 วรรคแรก แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  
 156 นุชนารถ ประทีปธีรานันท์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 12,  หน้า 127. 
 157 สํานักงาน ก.พ., อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 30,  หน้า  6. 
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 โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้บัญญัติให้ ก.พ.ค. มีอํานาจ
หน้าท่ี ได้แก่ การเสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารของบุคคลเพ่ือให้ ก.พ. หรือองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลอ่ืนดําเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนท่ี
เก่ียวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม การพิจารณาวินิจฉันอุทธรณ์ ผู้ถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตาม มาตรา 110(1) (3) (5) (6) 
(7) และ (8) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ซ่ึงการร้องทุกข์ท่ีเหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชา การร้องทุกข์ท่ี
เหตุเกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึน
ตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือนายกรัฐมนตรี การ
พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม กรณีท่ี ก.พ.ค. เห็นว่ากฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ และมุ่งหมายให้ใช้บังคับเป็นการท่ัวไป ไม่
สอดคล้องกับระบบคุณธรรมตาม มาตรา 42 การออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการ
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการออกกฎ เพ่ือเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเป็นกรรมการ
ร้องทุกข์ 
 ซ่ึงในส่วนของอํานาจหน้าท่ีของ ก.พ.ค. ท่ีสําคัญมากอันหนึ่ง ได้แก่ อํานาจหน้าท่ีพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ตาม มาตรา 114158 และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตาม มาตรา 123159 ซ่ึงใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับปัจจุบันได้กําหนดวิธีการและข้ันตอนของการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ไว้โดยเฉพาะ ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดในลําดับ
ต่อไป 160 
 
 4.3.1 วิธีพิจารณาข้อพิพาทของ ก.พ.ค.  
   วิธีพิจารณาข้อพิพาทของ ก.พ.ค.161 ใช้ระบบการพิจารณาแบบไต่สวนเช่นเดียวกับวิธี
พิจารณาของศาลปกครอง ท้ังในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทในส่วนของการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ ซ่ึงจะมีการกําหนดข้ันตอนต่างๆ ของการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์162 และร้องทุกข์ไว้ในกฎ 
ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วย            
การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551 ไว้อย่างครบถ้วน ซ่ึงสามารถสร้าง

                                                 
 158 มาตรา 114 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. 
 159 มาตรา 123 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551.  
 160 มาตรา 126 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551.  
 161 มาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติว่า 
 (1)  เป็นกรณีท่ีไม่อาจร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค.  ได้ตามข้อ 7 
 (2)  ผู้ร้องทุกข์มิใช่เป็นผู้มีสิทธิร้องทุกข์ตามข้อ 7 
 (3)  ผู้ร้องทุกข์มิใช่เป็นบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิร้องทุกข์แทนตามข้อ 10  
 (4)  เป็นคําร้องทุกข์ท่ียื่นเม่ือพ้นกําหนดเวลาท่ีกําหนดไว้ในข้อ 8  
 (5)  เป็นเรื่องท่ีได้เคยมีการร้องทุกข์และได้มีคําวินิจฉัยหรือคําสั่งถึงท่ีสุดแล้ว  
 162 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551, ข้อ 5. 
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หลักประกันในการให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีเทียบเท่าศาลปกครองของไทย ซ่ึงในกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551163 จะเริ่มต้นนําเสนอรายละเอียดจาก            
1) บทท่ัวไป 2) การยื่นอุทธรณ์และการตรวจอุทธรณ์ 3) การถอนอุทธรณ์ และการดําเนินการกรณีผู้
อุทธรณ์ถึงแก่ความตาย 4) การต้ังกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 5) การยื่นคําคัดค้านและการพิจารณา
คัดค้านกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 6) การจ่ายสํานวนและการสั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา         
7) การแสวงหาข้อเท็จจริง 8) การสรุปสํานวน 9) การรับฟังพยานหลักฐาน 10) การนั่งพิจารณา
อุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 11) การแต่งต้ังและการปฏิบัติหน้าท่ีของนิติกรผู้รับผิดชอบ
สํานวน นิติกรผู้แถลงประจําสํานวนและพนักงานผู้รับอุทธรณ์ และ  12) การนับระยะเวลา ตามลําดับ 
  ในส่วนของ กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยเรื่องการร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 
2551 ผู้วิจัยจะนําเสนอข้อมูลโดยจะเริ่มต้นจาก 1) บทท่ัวไป 2) การร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้น
เหนือข้ึนไป และ 3) การร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ตามลําดับ  ซ่ึงผู้วิจัยจะบอกกล่าวเฉพาะในประเด็นสําคัญ
เรียงลําดับ โดยเริ่มจากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นลําดับแรก และตามมาด้วยการพิจารณาวินิจฉัย
ร้องทุกข์ ในลําดับถัดมา164 
 
 4.3.2  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
  4.3.2.1 การอุทธรณ์165 
  เป็นกระบวนการให้ความเป็นธรรมแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 114 โดยขณะนี้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
ได้ออกกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีการ
ประกาศใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 11 ธันวาคม 2551 ไปแล้ว  
   การอุทธรณ์ หมายถึง การท่ีผู้ถูกลงโทษทางวินัยและถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ร้องขอให้ผู้ท่ีมีอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมายกําหนดไว้ได้ยกเรื่องข้ึนพิจารณาใหม่ เพ่ือให้เป็นไปทางท่ีเป็น
คุณแก่ตน166 
   1)  บทท่ัวไป  
   เนื่องจากการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค.  มีมาตรฐาน
เช่นเดียวกันกับการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้น ซ่ึงศาลปกครองใช้ระบบของการไต่
สวน และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ระบบการไต่สวนเช่นเดียวกัน167 ซ่ึงในกรณีท่ีกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ใน กฎ ก.พ.ค. มิได้กําหนดเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ให้
ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

                                                 
 163 ธนวิธ  โชติรัตน์ , อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1, หน้า 101. 
 164 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551. 
 165 สํานักงาน ก.พ., การพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์, www.moph.go.th/ops.discipline,   
ค้นเม่ือวันท่ี 26  กันยายน  2555. 
 166 อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 163. 
 167 นุชนารถ  ประทีปธีรานันท์, อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 12, หน้า 105. 
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   การทําคําขอหรือคําร้องต่อ ก.พ.ค. ให้กระบวนการพิจารณาของ ก.พ.ค. ให้
ทําเป็นหนังสือ เว้นแต่ ก.พ.ค. จะอนุญาตให้ทําด้วยวาจา168และให้มีการจดแจ้งรายงานการไต่สวน 
การนั่งพิจารณาหรือการดําเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ ไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณารวมไว้ใน
สํานวนเรื่องอุทธรณ์ทุกข้ันให้ผู้อ่ืนยื่นต่อ ก.พ.ค. หรือต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีของ ก.พ.ค. หรือจะส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 169 
   สําหรับเอกสารหรือพยานหลักฐานท่ีคู่กรณียื่นต่อ ก.พ.ค. หรือท่ี ก.พ.ค. ได้มา 
ให้เปิดโอกาสให้คู่กรณีขอตรวจดู ทราบคัดสําเนา หรือขอสําเนาอันรับรองถูกต้อง และ ก.พ.ค. อาจส่ง
สําเนาให้คู่กรณีตามกฎ ก.พ.ค. นี้ เว้นแต่กรณีท่ีมีกฎหมายคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย หรือกรณีท่ี 
ก.พ.ค. เห็นว่าจําเป็นต้องไม่เปิดเผยเพ่ือมิให้แก่ความเสียหายแก่การดําเนินงานของรัฐ “กรรมการ
เจ้าของสํานักงาน” หมายความว่า กรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และประธานกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ ซ่ึงได้รับแต่งต้ังจากประธาน ก.พ.ค. ให้เป็นผู้รับผิดชอบสํานวนเรื่องอุทธรณ์ ข้อ 3 
แห่ง กฎ170พยานเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการให้ถ้อยคําของตนในสํานวน หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียอาจ
ยื่นคําขอต่อ ก.พ.ค. เพ่ือขอตรวจดูเอกสารท้ังหมดหรือบางฉบับในสํานวน หรือขอคัดสําเนาหรือขอ
สําเนาอันรับรองถูกต้องได้ แต่ท้ังนี้ห้ามอนุญาตเช่นว่านั้นแก่ พยาน หรือบุคคลภายนอกท่ีมีกฎหมาย
หรือระเบียบท่ีห้ามเปิดเผยไว้171 แต่หากเป็นคู่กรณี พยาน หรือบุคคลภายนอก ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการ
ให้ถ้อยคํา ไม่อาจขอตรวจหรือขอคัดสําเนาเอกสารท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีของ ก.พ.ค. นิติกรผู้รับผิดชอบ
จํานวน172 นิติกรผู้แถลง173  หรือองค์คณะคณะวินิจฉัยจัดทําข้ึน เพ่ือใช้เป็นการภายในท้ังไม่อาจขอ
สําเนาอันรับรองถูกต้องขอเอกสารนั้นสําหรับ174การขอตรวจดูหรือการคัดสํานวนเอกสาร ใบสํานวน
ให้ผู้ขอท่ีเป็นคู่กรณี หรือพยานเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการให้ถ้อยคําของตนในสํานวน หรือ
บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลซ่ึงได้รับมอบอํานาจจากผู้ขอเป็นผู้ตรวจดูหรือคัด ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีประธาน ก.พ.ค. กําหนด เพ่ือความสะดวกหรือเพ่ือความปลอดภัยของ

                                                 
 168 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551, ข้อ 8.  
 169 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551, ข้อ 9 วรรค
แรก 
 170 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551, ข้อ 15. 
 171 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
16. 
 172 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
17. 
 173 “นิติกรผู้รับผิดชอบสํานวน” หมายความว่า นิติกรท่ีสํานักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้
รับผิดชอบสํานวนเรื่องอุทธรณ์ ข้อ 3 แห่ง กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551 
 174 “นิติกรผู้แถลง” หมายความว่า นิติกรผู้แถลงประจําสํานวนท่ีสํานักงาน ก.พ. ได้
มอบหมายให้เป็นผู้แถลงเรื่องอุทธรณ์ต่อองค์คณะวินิจฉัย ข้อ 3 แห่ง กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551 
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เอกสารนั้น ห้ามคัดสําเนาคําวินิจฉัยหรือคําสั่งขององค์คณะวินิจฉัยก่อนท่ีจะมีการแล้วคําวินิจฉัยหรือ
คําสั่งนั้น และการรับรองสําเนาเอกสารให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามท่ี ก.พ.ค. กําหนดเป็นผู้รับรอง175 
   จะเห็นได้ว่า กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. มีความเป็น
มาตรฐานเทียบเท่าของศาลปกครอง ซ่ึงสามารถคุ้มครองให้ความเป็นธรรมแก่คู่กรณีได้ ไม่ว่าจะเป็น
วิธีการอุทธรณ์ท่ีใช้ระบบการไต่สวนโดยเปิดโอกาสให้คู่กรณีนําเสนอพยานหลักฐานได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึง
อาจทําคําร้องโดยเป็นหนังสือหรือจะทําคําร้องหรือคําขอด้วยวาจาก็ได้ ทําให้คู่กรณีเกิดความสะดวก 
แตกต่างไปจากการทําคําร้องหรือขอในคดีอาญาและคดีแพ่งซ่ึงจะต้องทําเป็นหนังสือเท่านั้น ทุกครั้งท่ี
มีการไต่สวน การนั่งพิจารณา หรือการดําเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ก.พ.ค. จะต้องรายงานกระบวน
พิจารณานั้นรวมไว้ในสํานวนเรื่องอุทธรณ์ทุกครั้ง ซ่ึงจะเห็นว่าการทํางานของ ก.พ.ค. มีความโปร่งใส 
สร้างความเชื่อม่ันต่อคู่กรณี เพราะได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจน การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานก็
เป็นไปด้วยความสะดวก กล่าวคือ จะยื่นด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ หรือจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ไม่
เป็นการสร้างภาระในการเข้าไปส่งเอกสารแก่คู่กรณีเกินควร และสุดท้ายการขอตรวจการขอคัดสําเนา
หรือให้รับรองสําเนา ระเบียบก็เปิดโอกาสให้คู่กรณีหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียสามารถขอตรวจดู คัดสําเนา
หรือพอสําเนาอันใบรองถูกต้อง แก่ ก.พ.ค. ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือระเบียบห้ามเอาไว้ 176และ
ห้ามคัดสําเนาคําวินิจฉัยหรือคําสั่งขององค์คณะวินิจฉัยก่อนท่ีจะมีการแจ้งคําวินิจฉัยหรือคําสั่งนั้น 
ท้ังนี้ เพ่ือให้การพิจารณาและวินิจฉัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้คู่กรณีท้ังสองฝ่ายสามารถ
นําเอกสารและพยานหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอย่างเต็มท่ี ก่อนท่ี
คณะกรรมการวินิจฉัยจะมีคําวินิจฉัย  
   2) การยื่นอุทธรณ์และการตรวจอุทธรณ์ 
   การยื่นอุทธรณ์ คือ เป็นกระบวนการเริ่มต้นท่ีจะใช้สิทธิอุทธรณ์โดยผู้ท่ีจะใช้
อุทธรณ์177 ต้องเป็นผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และท่ี
กําหนดไว้ใน ก.พ.ค. ฉบับนี้ ยกตัวอย่าง เช่น กรณีท่ีผู้ใช้สิทธิอุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนยื่นอุทธรณ์ 
กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์มอบหมายให้ทนายความหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะให้ทําการอุทธรณ์แทน 
รูปแบบของการอุทธรณ์ กําหนดเวลาในการยื่นอุทธรณ์ การนับระยะเวลาอุทธรณ์ เป็นต้น 178หากผู้มี
สิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ถึงแก่ความตายก่อนท่ีจะใช้สิทธิอุทธรณ์ ทายาทผู้มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดผู้
นั้น มีสิทธิอุทธรณ์แทนได้ แต่หากมีทายาทหลายคน ทายาทเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

                                                 
 175 “นิติกรผู้แถลง” หมายความว่า นิติกรผู้แถลงประจําสํานวนท่ีสํานักงาน ก.พ. ได้
มอบหมายให้เป็นผู้แถลงเรื่องอุทธรณ์ต่อองค์คณะวินิจฉัย ข้อ 3 แห่ง กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์
และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551 
 176 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 18 
วรรคสอง 
 177 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
22. 
 178 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
23. 
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ความสามารถเหล่านั้นประสงค์ท่ีจะอุทธรณ์แทน ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถมาบังคับใช้ 179การท่ีจะมอบหมายให้
ทนายความหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้วทําการอุทธรณ์แทนได้ ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ได้แก่ (1) เจ็บป่วยจนไม่สามารถอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ (2) อยู่ในต่างประเทศและคาดหมายได้ว่าไม่
อาจอุทธรณ์ด้วยตนเองได้ ทันเวลาท่ีกําหนด และ (3) มีเหตุจําเป็นอย่างอ่ืนท่ี ก.พ.ค. หรือองค์กร
วินิจฉัยอุทธรณ์เห็นสมควร 180 การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือถึงประธาน ก.พ.ค. และต้องมี
สาระสําคัญตามท่ีกฎ ก.พ.ค. ฯ กําหนด 
   สําหรับกําหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ต้องยื่นภายในกําหนด ได้แก่ (1) 30 
วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคําสั่งท่ีเห็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ สําหรับผู้ท่ีถูกสั่งลงโทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามมาตรา 110 (1) (3) (5) (6) (7) และ (8) (2) 90 
วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคําสั่งท่ีเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ หรือ 1 ปี นับแต่วันท่ีผู้ถูกสั่ง
ลงโทษตามพระราชบัญญัติหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ตามมาตรา 110 (1) (3) (5) (6) (7) และ (8) 
ถึงแก่ความตาย 181และการยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ท่ีสํานักงาน ก.พ. หรือ จะส่ง
หนังสืออุทธรณ์โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 182 และการนับระยะเวลาอุทธรณ์ให้ถือวันท่ีผู้ถูกสั่ง
ลงโทษทางวินัย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง เป็นวันรับทราบคําสั่ง 183 
   3) การถอนอุทธรณ์ 
   กรณีท่ีอุทธรณ์ท่ียื่นไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์อาจถอนอุทธรณ์ในเวลาใดๆ ก่อนท่ีองค์
คณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นก็ได้ และในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ถึงแก่ความตายก่อนการวินิจฉัย
อุทธรณ์ ให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นออกไปจนกว่าทายาท ผู้จัดการมรดก หรือผู้รับสิทธิของผู้นั้นจะมี
คําขอเข้ามาแทนท่ีผู้อุทธรณ์นั้น หรือผู้มีส่วนได้เสียจะมีคําขอเข้ามาโดยมีคําขอเองหรือโดยท่ีองค์คณะ
วินิจฉัยเรียกเข้ามาเนื่องจากคู่กรณีในอุทธรณ์มีคําขอ184 
 
 

                                                 
 179 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
24. 
 180 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
27. 
 181 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
29. 
 182 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
30. 
 183 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
31. 
 184 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
33. 
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   4) การต้ังกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
   ในการต้ังกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ จะต้ังคณะหนึ่งหรือหลายคณะก็ได้ แต่ละ
คณะจะต้องประกอบด้วย กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นประธาน และกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์อีก 2 
คน เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ โดยจะกําหนดให้เป็นประธานกรรมการ ก.พ.ค. หรือกรรมการ 
ก.พ.ค. คนหนึ่งทําหน้าท่ีประธานในคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หลายคณะพร้อมกันก็ได้ และใน
กรณีจําเป็น ก.พ.ค. อาจต้ังให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คนใดทํา
หน้าท่ีเรื่องร้องทุกข์ก็ได้ 185ส่วนการแจ้งคําสั่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัย โดยหลังจากท่ีได้มีการต้ัง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และได้มีการจ่ายสํานวนแล้ว ให้ประธานกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แจ้ง
คําสั่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบ โดยให้ผู้อุทธรณ์ลงลายมือชื่อและวันท่ี
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน แล้วมอบสําเนาคําสั่งให้ให้ไว้ 1 ฉบับ หรือจะส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบไปไปให้ผู้อุทธรณ์ ณ ท่ีอยู่ซ่ึงปรากฎตามหลักฐานของทางราชการ หรือหลักฐานท่ี
ปรากฏจากการไต่สวน กรณีเช่นนี้เม่ือล่วงพ้น 15 วัน นับแต่วันส่งสําเนาคําสั่งดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้
อุทธรณ์ได้รับทราบคําสั่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว 186 
   5) การคัดค้านและการพิจารณาคัดค้านการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ 
   เหตุท่ีจะคัดค้านกรรมการวินิจฉัยได้ ก็โดยท่ีกรรมการวินิจฉัยผู้นั้น มีกรณี
ดังต่อไปนี้ (1) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําการวินิจฉัย (2) มีส่วนได้เสียในการกระทําผิดวินัย (3) มี
สาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์ (4) เป็นผู้กล่าวหาหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ หรือสั่งให้ออก
จากราชการ (5) เป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งให้ออกจากราชการ และ 
(6) มีความเก่ียวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับกรณีท่ีกล่าวมาข้างต้น และคําคัดค้านต้องทํา
เป็นหนังสือยื่นต่อประธาน ก.พ.ค. ภายใน 7 วัน นับแต่วันรับทราบคําสั่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์187 เม่ือมีการยื่นคําคัดค้านกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คนใด ให้กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ผู้ท่ีถูก
คัดค้าน งดการปฏิบัติหน้าท่ีไว้จนกว่า ประธาน ก.พ.ค. จะได้มีการ ชี้ขาดในเรื่องการคัดค้านนั้นแล้ว 
188  และผลของการคัดค้านกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ท่ีถูกสั่งให้งดการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณ์ผู้ท่ีขอถอนตัว เพราะมีกรณีอันอาจถูกคัดค้านนั้นย่อมไม่กระทบถึงการกระทําใดๆ ท่ีได้
กระทําไปแล้ว แม้ว่าจะได้ดําเนินการหลังจากท่ีได้มีการยื่น คําคัดค้านนั้น189 

                                                 
 185 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
36. 
 186 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
37. 
 187 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
39. 
 188 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
40. 
 189 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
42. 
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   6) การจ่ายสํานวนและการไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา 
   กรณีการจ่ายสํานวน 190 เม่ือทางประธาน ก.พ.ค. ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 191

จากพนักงานอุทธรณ์และเป็นคําอุทธรณ์ท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนให้พิจารณาจ่ายสํานวนตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนด และให้แต่งต้ังนิติกรผู้แถลง เว้นแต่ในกรณีท่ีเห็นว่าสํานวนใดไม่จําเป็นต้องมีนิติกรผู้แถลงจะ
ไม่แต่งต้ังนิติกรผู้แถลง 192 ซ่ึงประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าอุทธรณ์เรื่องใดมีปัญหาข้อกฎหมายท่ีสําคัญ 
หรือผลการวินิจฉัยอาจกระทบต่อการปฏิบัติราชการ หรือจะเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติ
ราชการหรือกรณีเป็นเรื่องสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับระบบคุณธรรมท่ี ก.พ.ค. สมควรเป็นผู้วินิจฉัยเองก็ให้
จ่ายสํานวนนั้นให้ ก.พ.ค. เป็นองค์คณะวินิจฉัย 193 แต่หากประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าอุทธรณ์เรื่องใดเป็น
กรณีท่ัวไปท่ีไม่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น ก็ให้จ่ายสํานวนอุทธรณ์นั้นให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
คณะหนึ่งคณะใดเป็นของคณะวินิจฉัย 194 และหากประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าอุทธรณ์เรื่องใดเป็น
อุทธรณ์ท่ีไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ก็ให้จ่ายสํานวนอุทธรณ์นั้นให้ ก.พ.ค. เป็นองค์คณะวินิจฉัยหรือให้
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คณะหนึ่งคณะใด เป็นองค์คณะวินิจฉัยอย่างไรก็ตาม 195 หากประธาน 
ก.พ.ค. เห็นว่าอุทธรณ์เรื่องใด เป็นอุทธรณ์ท่ีพิจารณาได้ ก็ให้จ่ายสํานวนให้แก่ ก.พ.ค. หรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นองค์คณะวินิจฉัย กรณีท่ีมีการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ึน
หลายคณะให้ประธาน ก.พ.ค. จ่ายสํานวนงานตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หากมีการต้ังคณะกรรมการแยก
ตามผู้เชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือแยกตามกลุ่มส่วนราชการหรือพ้ืนท่ีต้ังของส่วน
ราชการใด ก็ให้ประธาน ก.พ.ค. จ่ายสํานวนไปตามนั้น แต่หากไม่มีการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์ดังกล่าวข้างต้น หรือมีการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยในลักษณะเดียวกันหลายคณะ หรือ
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ท่ีรับผิดชอบเรื่องอุทธรณ์ดังกล่าวมีเรื่องอุทธรณ์ต้องการพิจารณาอยู่เป็น
จํานวนมาก ซ่ึงหากจ่ายสํานวนเรื่องอุทธรณ์ให้แก่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นจะทําให้การ
พิจารณาล่าช้า หรือกระทบต่อความยุติธรรมให้จ่ายสํานวนตามท่ีประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควรว่าจะ
จ่ายสํานวนเรื่องอุทธรณ์ให้แก่คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์คณะใด  

                                                 
 190 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
47. 
 191 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
32. 
 192 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
44. 
 193 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
45. 
 194 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
46. 
 195 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
47. 
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   กรณีเม่ือองค์คณะวินิจฉัยได้รับความเห็นของกรรมการเจ้าของสํานวนตามข้อ 
19648(2) หรือ (3) แล้ว ให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณามีคําวินิจฉัย ได้แก่ (1) กรณีท่ี ก.พ.ค. เป็นองค์
คณะวินิจฉัย ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ท่ีห้ามรับไว้พิจารณา ตามข้อ 49197 ก็ให้มีคําวินิจฉัยได้รับอุทธรณ์
นั้นได้พิจารณา และสั่งจําหน่ายอุทธรณ์นั้นออกจากสารบบ หรือถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ท่ีรับไว้พิจารณา
ได้ ก็ให้สั่งรับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาและให้กรรมการ ก.พ.ค. เจ้าของสํานวนดําเนินกระบวนการ
พิจารณาต่อไป (2) กรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นองค์คณะวินิจฉัย ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ท่ี
ห้ามรับไว้พิจารณาตามข้อ 49198 ก็ให้มีคําวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณาและเสนอ ก.พ.ค. 
พิจารณาวินิจฉัย เม่ือ ก.พ.ค. วินิจฉัยแล้ว ให้จําหน่ายอุทธรณ์นั้นออกจากสารบบ หรือก็เห็นว่าเป็น
อุทธรณ์ท่ีรับไว้พิจารณาได้ ก็ให้สั่งรับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณา และให้กรรมการเจ้าของสํานวนดําเนิน
กระบวนการพิจารณาต่อไป  
   7) การแสวงหาข้อเท็จจริง  
   การแสวงหาข้อเท็จจริง  กล่าวคือ เม่ือกรรมการเจ้าของสํานวน เห็นว่า
อุทธรณ์ใดเป็นอุทธรณ์ท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนให้มีคําสั่งให้คู่กรณีในอุทธรณ์ทําคําแก้อุทธรณ์ภายใน 30 สิบ
วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําสั่ง โดยส่งสําเนาคําอุทธรณ์และสําเนาพยานหลักฐานไปด้วยในกรณีท่ี
เห็นสมควรจะกําหนดประเด็นท่ีคู่กรณีในอุทธรณ์ต้องทําคําแก้อุทธรณ์หรือให้จัดส่งพยานหลักฐานท่ี
เก่ียวข้อง หรือท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาด้วยก็ได้199 
    ให้คู่กรณีในอุทธรณ์ทําคําแก้อุทธรณ์โดยชัดแจ้งแสดงการปฏิเสธหรือ
ยอมรับข้อหาท่ีปรากฎในหนังสืออุทธรณ์และคําขอท้ายอุทธรณ์และเหตุแห่งการนั้น พร้อมส่ง
พยานหลักฐานตามท่ีกรรมการเจ้าของสํานวนกําหนดโดยจัดทําสําเนาแก้อุทธรณ์ และสําเนา
พยานหลักฐาน หรือตามจํานวนท่ีกรรมการเจ้าของสํานวนกําหนดยื่นมาพร้อมกับคําแก้อุทธรณ์ด้วย 

                                                 
 196 กรรมการเจ้าของสํานวน อาจกําหนดประเด็นให้นิติกรผู้รับผิดชอบสํานวนวิเคราะห์และ
พิจารณาทําความเห็นเสนอองค์คณะวินิจฉัยเพ่ือพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ดังนี้  
  (1) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ท่ีมีการดําเนินการโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน
หมวด 1 และเป็นอุทธรณ์ท่ีรับไว้พิจารณาได้ ก็ให้องค์คณะวินิจฉัยมีคําสั่งรับอุทธรณ์นั้นไว้พิจารณา
แล้วดําเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป  
  (2) ถ้าเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ท่ียังไม่ชัดเจนหรือท่ียังมีการดําเนินการโดยไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในหมวด 1 ก็ให้มีคําสั่งให้ผู้อุทธรณ์ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา
เจ็ดวัน หากไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในระยะเวลาท่ีกําหนด ก็ให้เสนอองค์คณะวินิจฉัยเพ่ือพิจารณามีคํา
วินิจฉัย 
 197 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
50. 
 198 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
49. 
 199 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
51. 
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ในกรณีท่ีกรรมการเจ้าของสํานวนเห็นว่าคําแก้อุทธรณ์ของคู่กรณีในอุทธรณ์ไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน
เพียงพอ จะสั่งให้คู่กรณีในอุทธรณ์ดําเนินการแก้ไขหรือจัดทําคําแก้อุทธรณ์ส่งมาใหม่ก็ได้ แต่หาก
คู่กรณีในอุทธรณ์มิได้จัดทําคําแก้อุทธรณ์พร้อมท้ังพยานหลักฐานยื่นต่อกรรมการเจ้าของสํานวน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้ถือว่ากรณีในอุทธรณ์ยอมรับข้อเท็จจริงตามข้ออุทธรณ์และให้กรรมการ
เจ้าของสํานวนพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นเป็นการยุติธรรม 200 และเม่ือคู่กรณีในอุทธรณ์ยื่นคําแก้
อุทธรณ์แล้ว ให้กรรมการเจ้าของสํานวนสําเนาคําแก้อุทธรณ์พร้อมท้ังสําเนาพยานหลักฐานไปยังผู้
อุทธรณ์เพ่ือให้ผู้อุทธรณ์คัดค้านหรือยอมรับ201 คําแก้อุทธรณ์หรือพยานหลักฐานท่ีคู่กรณีในอุทธรณ์
ยื่นต่อกรรมการเจ้าของสํานวน 202  คําคัดค้านคําแก้อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ให้มีได้เฉพาะในประเด็นท่ี
ได้ยกข้ึนต่างในคําอุทธรณ์203 คําแก้อุทธรณ์ของคู่กรณีในอุทธรณ์ หรือท่ีกรรมการเจ้าของจํานวน
กําหนด204และให้กรรมการเจ้าของสํานวนส่งสําเนาคําคัดค้านแก้อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ให้แก่คู่กรณีใน
อุทธรณ์ เพ่ือยื่นคําแก้อุทธรณ์เพ่ิมเติมตามจํานวนท่ีกําหนดภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับสําเนา
คัดค้านคําแก้อุทธรณ์หรือภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 205 
   8) การสรุปสํานวน 
   เม่ือกรรมการเจ้าของสํานวนได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากคําอุทธรณ์ คําแก้
อุทธรณ์ของคู่กรณี รวมท้ังข้อเท็จจริงอ่ืนท่ีได้มาจากการแสวงหาข้อเท็จจริง เห็นว่ามีข้อเท็จจริง
เพียงพอสามารถมีคําวินิจฉัยชี้ขาดได้แล้ว ให้จัดทําบันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจ้าของสํานวน 
และเสนอบันทึกดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับการพิจารณาเรื่องนี้ท้ังหมดเสนอให้องค์
คณะวินิจฉัยเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 206 
   และเม่ือองค์คณะวินิจฉัยได้มีคําสั่งรับอุทธรณ์แล้ว หากกรรมการเจ้าของ
สํานวนเห็นว่าสามารถจะวินิจฉัยได้จากข้อเท็จจริงในคําอุทธรณ์นั้น โดยไม่ต้องดําเนินการแสวงหา
ข้อเท็จจริงอีก หรือเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีได้จากคําชี้แจงของคู่กรณี และ/หรือจากการแสวงหา
ข้อเท็จจริงในภายหลังไม่ว่าในขณะใดเพียงพอท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยได้ โดยไม่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริง
จนครบทุกข้ันตอนตามท่ีกําหนดไว้เก่ียวกับการแสวงหาข้อเท็จจริง ให้กรรมการเจ้าของสํานวนมี

                                                 
 200 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
52. 
 201 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
53. 
 202 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
54. 
 203 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 55 
วรรคแรก 
 204 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 56 
วรรคแรก 
 205 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 57. 
 206 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 66. 
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อํานาจจัดทําบันทึกสรุปสํานวนเสนอองค์คณะวินิจฉัยเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป207 ซ่ึงเป็นการ
แสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีท่ีไม่ต้องดําเนินการเต็มรูปแบบ  
   เม่ือองค์คณะวินิจฉัยได้รับสํานวนของกรรมการเจ้าของสํานวนแล้วหากเห็นว่า
ไม่มีกรณีท่ีจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมให้มีคําสั่งกําหนดวันหนึ่งวันใดเป็นวันสิ้นสุดการแสวงหา
ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น 208และเม่ือกําหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ให้กรรมการเจ้าของ
สํานวนส่งสรุปสํานวนให้นิติกรผู้แถลง (ถ้ามี) เพ่ือจัดทําคําแถลงโดยเร็ว ซ่ึงเป็นข้ันตอนการถ่วงดุล
อํานาจของ ก.พ.ค.  209 
   9) การรับฟังพยานหลักฐาน  
   คู่กรณีฝ่ายท่ีกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดๆ เพ่ือสนับสนุนข้ออ้างของตนมีหน้าท่ี
เสนอพยานหลักตนต่อองค์คณะวินิจฉัย กรรมการเจ้าของสํานวนเพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวใน
เบื้องต้น เว้นแต่ข้อเท็จจริงซ่ึงเป็นท่ีรู้กันอยู่ท่ัวไป หรือไม่ให้โต้แย้งได้ หรือท่ีคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รับ
แล้วหรือพยานหลักฐานนั้น อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือ
บุคคลอ่ืน 210 
   อง ค์คณะวินิ จ ฉัย กรรมการเจ้ าของสํ านวน มี ดุลยพินิ จ ท่ีจะรับฟัง
พยานหลักฐานท่ีได้รับมาตามกระบวนพิจารณาโดยไม่จํากัดเฉพาะท่ีเสนอโดยคู่กรณี แต่
พยานหลักฐานนั้นจะต้องเป็นพยานหลักฐานท่ีคู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสขอตรวจดู ทราบ และ
แสดงพยานหลักฐานเหนือยืนยันหรือหักล้าง211 
   องค์คณะวินิจฉัย กรรมการเจ้าของสํานวน อาจรับฟังข้อมูลท่ีบันทึกสําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพยานหลักฐานในสํานวนได้ แต่การ
บันทึกและการประมวลผลนั้นต้องเป็นไปโดยถูกต้องและต้องมีคํารับรองของบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรือ
ดําเนินการนั้น 212 
   องค์คณะวินิจฉัยอาจรับฟังพยานบอกเล่าเป็นพยานหลักฐาน ประกอบ
พยานหลักฐานอ่ืนไว้ เม่ือเห็นว่า (1) ตามสภาพ ลักษณะแหล่งท่ีมา และข้อเท็จจริงแวดล้อมการบอก

                                                 
 207 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
68. 
 208 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 69 
วรรคแรก 
 209 ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 70 
วรรคแรก 
 210 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 71 
วรรคแรก 
 211 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 72 
วรรคแรก 
 212 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 74 
วรรคแรก 
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เล่า หรือพยานบอกเล่านับมีความน่าเชื่อถือ หรือ (2) มีเหตุจําเป็นเนื่องจากไม่สามารถนําบุคคลซ่ึงเป็น
ผู้ท่ีได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความในเรื่องท่ีจะให้การเป็นพยานนั้นมาให้ถ้อยคําเป็นพยานได้และมี
เหตุผลสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมท่ีจะรับฟังพยานบอกเล่านั้น213 
   10) การนั่งพิจารณาอุทธรณ์ และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
   การนั่งพิจารณาครั้งแรก ในการพิจารณาอุทธรณ์ให้องค์คณะวินิจฉัยจัดให้มี
การนั่งพิจารณาอุทธรณ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งเพ่ือให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยวาจาต่อหน้า เว้นแต่กรณี
ท่ีมีคําวินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์และให้จําหน่ายอุทธรณ์ออกจากสารบบความ ไม่ต้องมีการนั่งพิจารณา
อุทธรณ์นั้นในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์ครั้งแรก หากคู่กรณีประสงค์จะยื่นคําแถลงสรุปอุทธรณ์หรือคํา
แก้อุทธรณ์ครั้งแรก หากคู่กรณีประสงค์จะยื่นคําแถลงสรุปอุทธรณ์หรือคําแก้อุทธรณ์ของตนเป็น
หนังสือ ให้ยื่นคําแถลงเป็นหนังสือก่อนวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์หรืออย่างช้าท่ีสุดในระหว่างการนั่ง
พิจารณาอุทธรณ์214 
   ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์ครั้งแรก หากคู่กรณีประสงค์จะยื่นคําแถลงรูป
อุทธรณ์หรือคําแก้อุทธรณ์ของตนเป็นหนังสือ ให้ยื่นคําแถลงเป็นหนังสือก่อนวันนําพิจารณาอุทธรณ์
หรืออย่างช้าท่ีสุดในระหว่างการนั่งพิจารณาอุทธรณ์ 215 คําแถลงดังกล่าวข้างต้นจะยกข้อเท็จจริงท่ีไม่
เคยยกข้ึนอ้างไว้แล้วไปได้ เว้นแต่เป็นข้อเท็จจริงท่ีเป็นประเด็นสําคัญในเรื่องอุทธรณ์ ซ่ึงคู่กรณีผู้ยื่น
สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจําเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษท่ีทําให้ ไม่อาจเสนอต่อองค์คณะวินิจฉัยได้ก่อน
หน้านั้น แต่องค์คณะวินิจฉัยจะรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ต่อเม่ือได้เปิดโอกาสให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง 
แสดงพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือหักล้างแล้ว 216 และในวันนั่งพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ คู่กรณีจะไม่มา
ในวันนั่งพิจารณาจากอุทธรณ์ก็ได้ แต่ไม่ตัดอํานาจองค์คณะวินิจฉัยท่ีจะออกคําสั่งเรียกให้คู่กรณี 
หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา หรือให้ความเห็นเป็น
หนังสือ หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ ให้แก่องค์คณะวินิจฉัยได้217 โดยเม่ือเริ่มการนั่ง
พิจารณาครั้งแรกให้กรรมการเจ้าของสํานวนเสนอสรุปข้อเท็จจริงและประเด็นของเรื่องนั้นแล้วให้
คู่กรณีแถลงด้วยวาจาประกอบคําแถลงเป็นหนังสือตามท่ีได้ยื่นไว้ข้างต้น  218 

                                                 
 213 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 75. 
 214 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 76 
วรรคแรก 
 215 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 77 
วรรคหนึ่ง 
 216 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 77 
วรรคสอง 
 217 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 77 
วรรคสี่ 
 218 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 78 
วรรคแรก 
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   สําหรับการนั่งพิจารณาอุทธรณ์ขององค์คณะวินิจฉัย219 ให้กรรมการเจ้าของ
สํานวนทําหน้าท่ีตรวจสอบ และเสนอความเห็นในข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายต่อองค์คณะวินิจฉัย 
ตลอดจนดําเนินการต่างๆ เก่ียวกับเรื่องนั้นและในระหว่างดําเนินการดังกล่าว ให้เปิดโอกาสให้คู่กรณี
ได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้คู่กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพ่ือยืนยัน
หรือหักล้างข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายได้ เม่ือกรรมการเจ้าของสํานวนเห็นว่าได้รวบรวมข้อเท็จจริง 
และข้อกฎหมายเพียงพอแล้ว ก็ให้ทําความเห็นเสนอให้องค์คณะวินิจฉัย เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
220 และการให้โอกาสคู่กรณีดังกล่าวข้างต้น ให้กรรมการเจ้าของสํานวนกําหนดให้คู่กรณีแสดง
พยานหลักฐานของฝ่ายตนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ้าคู่กรณีมิได้ปฏิบัติภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดให้ถือว่าคู่กรณีท่ีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานนั้นไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนหรือยอมรับ
ข้อเท็จจริงว่าตามพยานหลักฐานของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแล้วแต่กรณี และให้องค์คณะวินิจฉัยพิจารณา
มีคําวินิจฉัยต่อไปตามท่ีเห็นเป็นการยุติธรรม 
   ซ่ึงก่อนนั่งพิจารณาอุทธรณ์ให้กรรมการเจ้าของสํานวน ส่งมอบเรื่องอุทธรณ์
ให้นิติกรผู้แถลงพิจารณา และให้จัดทําสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของตนในการ
วินิจฉัยเรื่องนั้นเสนอต่อคณะวินิจฉัยและให้การชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์   คณะในวันนั่งพิจารณาคดีนั้น 
และให้มีสิทธิอยู่ร่วมในการพิจารณาและในการประชุมปรึกษาเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องนั้นได้แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียง  
   ในวันนั่งพิจารณาอุทธรณ์ กับคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ฝ่ายยื่นข้อกําหนดท่ี
กําหนดไว้เพ่ือรักษาความสงเรียบร้อย และองค์คณะวินิจฉัยได้มีคําสั่งให้คู่กรณีฝ่ายนั้นออกไปเสียจาก
บริเวณห้องพิจารณา องค์คณะวินิจฉัยจะนั่งพิจารณาต่อไปลับหลังคู่กรณีฝ่ายนั้นก็ได้221  
   ในวันนั่งพิจารณา เม่ือเสร็จสิ้นการแถลงและการนําพยานหลักฐานมาสืบ
ประกอบคําแถลงของคู่กรณีแล้ว ให้นิติกรผู้แถลงชี้แจงด้วยวาจาต่อองค์คณะวินิจฉัยเพ่ือประกอบคํา
แถลงการณ์เป็นหนังสือท่ีได้เสนอไว้แล้ว หรือเสนอคําแถลงด้วยวาจาตายท่ีกําหนดไว้ข้างต้น โดย
บุคคลซ่ึงมิได้รับอนุญาตจากองค์คณะวินิจฉัยจะอยู่ในห้องพิจารณาในขณะนิติกรผู้แถลงชี้แจงหรือ
เสนอคําแถลงด้วยวาจาไม่ได้ 222และในกรณีท่ีนิ ติกรผู้แถลงเห็นว่า จากคําแถลงและการนํา
พยานหลักฐานมาสืบประกอบคําแถลงของคู่กรณี ทําให้ข้อเท็จจริงในการพิจารณาอุทธรณ์เปลี่ยนไป
และมีผลกระทบต่อคําแถลงเป็นหนังสือท่ีเสนอไว้แล้ว หรือต่อคําแถลงด้วยวาจาท่ีจะเสนอนิติกร           

                                                 
 219 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 80 
วรรคแรก 
 220 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 80 
วรรคสอง 
 221 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 81. 
 222 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 83 
วรรคแรก 



96 
 

 

 

ผู้แถลงจะจัดทําคําแถลงเป็นหนังสือข้ึนใหม่หรือเสนอคําแถลงด้วยวาจาต่อองค์คณะวินิจฉัยเพ่ือ
พิจารณาในวันอ่ืนก็ได้ 223 
   11) การมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 
   ในส่วนของการทําคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. นั้น มีองค์ประกอบท่ีจะต้อง
พิจารณาต้ังแต่ในส่วนเนื้อหา อํานาจและระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยรวมท้ังการดําเนินการภาย
หลังจากท่ีได้มีคําวินิจฉัยแล้ว โดยในแต่ละกรณีจะมีรายละเอียดท่ีต้องพิจารณา ดังนี้224  
    (1) เนื้อหาของคําวินิจฉัย 
    กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 
2551 ได้กําหนดรายละเอียดเนื้อหาของคําวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณ์ซ่ึงจะประกอบด้วยรายละเอียด
ต้ังแต่ผู้ยื่นเรื่อง ชื่อคู่กรณี สรุปข้อเท็จจริงและคําขอ ประเด็นท่ีจะต้องวินิจฉัย คําวินิจฉัยแต่ละ
ประเด็นพร้อมด้วยเหตุผล สรุปคําวินิจฉัยหรือคําสั่งท่ีกําหนดให้คู่กรณีปฏิบัติหรือดําเนินการต่อไป225 
นอกจากนี้แล้วการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ยังได้เปิดโอกาสให้กรรมการเจ้าของสํานวนสามารถทํา
ความเห็นแย้ง พร้อมท้ังแสดงเหตุผลของตนแบบรวมไว้ในคําวินิจฉัยนับได้226 
    (2) อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัย 
    อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น หากเป็นอุทธรณ์ท่ีสามารถรับไว้
พิจารณาได้ องค์คณะวินิจฉัยจะมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป โดย
ข้ึนอยู่กับคําสั่งท่ีเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์นั้นว่า เป็นคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือคําสั่งท่ีให้ออกจาก
ราชการ227  กล่าวคือ ถ้าเป็นการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย องค์คณะวินิจฉัยจะมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ยกเลิกคําสั่ง ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษท่ีเบาลง ยกโทษและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในคําสั่งลงโทษให้ถูกต้องเหมาะสม แต่หากเป็นกรณีของการอุทธรณ์คําสั่งให้
ออกจากราชการ องค์คณะวินิจฉัยมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ยกเลิกคําสั่ง และให้
ผู้บังคับบัญชาดําเนินการเสียใหม่ให้ถูกต้อง หรือให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการต่อไปและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในคําสั่งให้ออกจากราชการให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนมีอํานาจใน
การเยียวยาความเสียหาย หรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม228 
    (3) ระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัย 
    เพ่ือเป็นการควบคุมการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นไป
ภายในระยะเวลาท่ีชัดเจน ระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ กฎหมายกําหนดให้
คณะกรรมการต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันท่ีประธาน ก.พ.ค. ได้รับ

                                                 
 223 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 83 
วรรคสอง 
 224 ธนวิธ  โชติรัตน,์  อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 1,  หน้า 144. 
 225 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 85. 
 226 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 87 
 227 อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 224. 
 228 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 86 
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อุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องก็สามารถขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้งๆ ไม่เกินห้าสิบวัน รวมเป็น
สองร้อยสี่สิบวัน229 
    (4) การดําเนินการภายหลังการมีคําวินิจฉัย  
    ภายหลังจากท่ี ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว คําวินิจฉัยของ 
ก.พ.ค. ย่อมผูกพันหน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องพึงปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น แต่หาก
เป็นกรณีของการดําเนินการภายหลังท่ีมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยภายในสามสิบวัน และถ้าหากไม่มีการดําเนินการไปตามคําวินิจฉัย
นั้น กฎหมายให้ถือว่า เป็นการจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ230 
 
 4.3.3 การพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ 
 การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นั้น ใช้สําหรับกรณี
ข้าราชการพลเรือนสามัญรายนั้น ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 6 กรณี231 แต่ถ้า
เป็นกรณีอ่ืนๆ นอกจาก 6 กรณี ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ข้าราชการพลเรือนสามัญรายนั้นจะต้องร้องทุกข์ ซ่ึงข้ันตอนการร้องทุกข์คณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม ได้ออกกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ซ่ึง
ประกาศใช้บังคับแล้วต้ังแต่วันท่ี 11 ธันวาคม 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552232  
 การร้องทุกข์ หมายถึง การร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหรือต่อ ก.พ.ค. ว่าตนมี
ความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา (ยกเว้นเรื่องการ
ลงโทษทางวินัยและถูกสั่งให้ออกจากราชการ 6 กรณี ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น) เช่น การไม่ได้รับการ
แต่งต้ังในตําแหน่งต่างๆ การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน การโยกย้าย การโอน หรือ กรณีถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการ 4 กรณี เช่น  
  1) กรณีไม่ผ่านการทดลองการปฏิบัติหน้าท่ีฯ 
  2) กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติต้องห้ามโดยไม่ได้รับการยกเว้นอยู่ก่อนหรือ
มีกรณีต้องหาอยู่ก่อน แต่ภายหลังขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีต้องหาในเรื่องอายุตํ่ากว่า 18 ปี การ
เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน เป็นโรคต้องห้าม บกพร่อง
ทางศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม เป็นกรรมการหรือมีตําแหน่งในพรรคการเมือง เคยถูก
ลงโทษปลด ไล่ หรือให้ออกจากราชการ เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าทํางานในหน่วยงาน
ของรัฐ  
  3) ขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. อยู่ก่อน และ  
  4) มีการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือยุบเลิกตําแหน่ง  

                                                 
 229 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 91 
 230 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 
116 วรรคสาม 
 231 มาตรา 114 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. 
 232  อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 229. 
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 ข้าราชการพลเรือนสามัญรายใดถูกสั่งให้ออกท้ัง 4 กรณีดังกล่าวจะต้องใช้สิทธิร้องทุกข์ แทน
การอุทธรณ์233  
 ดังนั้น การร้องทุกข์จึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ระบายความคับข้อง
ใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลว่ามีการกระทําท่ีถูกต้องหรือไม่ 
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาท่ีมีคําสั่งดังกล่าวไปได้มี
โอกาสทบทวน ชี้แจงหรือแก้ไข พร้อมท้ังให้เหตุผลในการออกคําสั่งแก่ผู้ร้องทุกข์ได้ทราบ รวมท้ังจะได้
ให้ผู้บังคับชั้นเหนือข้ึนไปหรือคณะกรรมการ ก.พ.ค. ได้ใช้ดุลยพินิจตามความถูกต้อง และให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์ต่อไป 
  บทท่ัวไป 
  1) ผู้มีสิทธิร้องทุกข์ 
  กรณีท่ีข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่
ปฏิบัติต่อตนเองของผู้บังคับบัญชาไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือหรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคําชี้แจง 
หรือได้รับคําชี้แจงแล้วไม่เป็นท่ีพอใจ และเป็นกรณีท่ีไม่อาจอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย 234 ผู้นั้นมีสิทธิ
ร้องทุกข์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา
วินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว ต้องมี
ลักษณะหนึ่งลักษณะใด กล่าวคือ (1) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติโดยไม่
มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าท่ีหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบข้ันตอน 
หรือวิธีการอันเป็นสาระสําคัญท่ีกําหนดไว้สําหรับการนั้น หรือโดยไม่สุจริต (2) เป็นการเลือกปฏิบัติท่ี
ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างข้ันตอนโดยไม่จําเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดข้ึนเกินสมควร (3) 
เป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ (4) ประวิงเวลา หรือหน่วงเหนี่ยงการดําเนินการบางอย่างอันเป็นเหตุ
ให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงในเวลาอันสมควร และ (5) ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอ่ืนใด
ท่ีไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม235 
  2) การร้องทุกข์ 
  กรณีการร้องทุกข์ในร้องทุกข์สําหรับตนเองเท่านั้น จะร้องทุกข์สําหรับผู้อ่ืนไม่ได้ และ
ให้คําร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหรือถือว่า
ทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์ดังกล่าวข้างต้น โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ เช่น ชื่อ ตําแหน่งสังกัด 
และท่ีอยู่สําหรับการติดต่อเก่ียวกับการร้องทุกข์ของผู้ร้องทุกข์ การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติท่ีเป็นเหตุแห่งการ
ร้องทุกข์ ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์ เป็นต้น 236 
  ในการยื่นคําร้องทุกข์ให้แบบหลักฐานท่ีเก่ียวกับคําร้องทุกข์ด้วยกรณีท่ีไม่อาจแนบ
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องได้ เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง 

                                                 
 233  อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 163. 
 234 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 6 
วรรคสอง 
 235 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 7. 
 236 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551, ข้อ 8. 
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เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้ระบุเหตุท่ีไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้
ด้วย237และถ้าร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์
ให้แสดงความประสงค์ไว้ในคําร้องทุกข์ด้วย หรือจะทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหนังสือ 
ก่อนท่ีผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เริ่มพิจารณา238 
  3) การมอบหมายให้ร้องทุกข์แทน 
  กรณีท่ีผู้มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนร้องทุกข์แทนได้ในกรณีมีเหตุจําเป็น
อย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก่ (1) เจ็บป่วยจนไม่สามารถร้องทุกข์ได้ด้วยตนเอง (2) อยู่ในต่างประเทศและ
คาดหมายได้ว่าไม่อาจร้องทุกข์ได้ทันในเวลาท่ีกําหนด และ (3) มีเหตุจําเป็นอย่างอ่ืนท่ีผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์เห็นสมควร และการมอบหมายดังกล่าวจะต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มีสิทธิร้อง
ทุกข์ พร้อมท้ังหลักฐานแสดงเหตุจําเป็นนั้นๆ ถ้าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือโดยมี
พยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างน้อยสองคน 239 
   4) วิธีการยื่น  
   คําร้องทุกข์ให้ยื่นต่อพนักงานผู้รับคําร้องทุกข์ ซ่ึงอาจยื่นคําร้องทุกข์โดยส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่าวันท่ียื่นคําร้องทุกข์ต่อพนักงานผู้รับคําร้องทุกข์หรือวันท่ีท่ีทํา
การไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับท่ีซองหนังสือร้องทุกข์แล้วแต่กรณี เป็นวันยื่นคําร้องทุกข์ 240 
   5) การนับระยะเวลาร้องทุกข์ 
   กรณีการนับระยะเวลาร้องทุกข์ การนับวันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้อง
ทุกข์นั้น ให้ถือปฏิบัติ ได้แก่ (1) กรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการท่ีผู้บังคับบัญชามีคําสั่งเป็น
หนังสือให้ถือว่าวันท่ีผู้มีสิทธิร้องทุกข์ลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์241 
แต่หากไปมีการลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง แต่มีการแจ้งคําสั่งให้ทราบพร้อมสําเนาคําสั่ง และทํา
บันทึกวันเดือนปี เวลา สถานท่ีท่ีแล้ว โดยลงลายมือชื่อผู้แล้วพร้อมท้ังพยานรู้เห็นได้เป็นหลักฐาน  ให้
ถือวันท่ีแจ้งนั้นเป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์242 แต่หากเป็นกรณีท่ีไม่อาจแจ้งคําสั่งข้างต้นได้ และ
ได้แจ้งเป็นหนังสือส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ท่ีอยู่ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ กรณีเช่นนี้เม่ือล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันท่ีปรากฎในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ว่ามีผู้รับแล้วแม้ยังไม่ได้รับสําเนาคําสั่งฉบับท่ีให้ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ท่ีรับทราบคําสั่งกลับคืน

                                                 
 237 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 9 
วรรคแรก 
 238 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 9 
วรรคสอง 
 239 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 10. 
 240 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 12. 
 241 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 13 
วรรคแรก(1) 
 242 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 13 
วรรคแรก(2) 
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มา ก็ให้ถือว่าผู้มีสิทธิร้องทุกข์ได้รับทราบคําสั่งอันเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์แล้ว243  (2) กรณีท่ีเหตุ
แห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีคําสั่งเป็นหนังสือ ให้ถือ
วันท่ีมีหลักฐานยืนยันว่าผู้มีสิทธิร้องทุกข์รับทราบหรือควรรับทราบคําสั่งท่ีไม่เป็นหนังสือนั้นเป็นวัน
ทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์244  และ (3) กรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ
ของผู้บังคับบัญชาไทยไม่มีคําสั่งอย่างใดให้ถือวันท่ีผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว เป็นวันทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์245 
  6) การถอนคําร้องทุกข์  
  กรณีท่ีผู้ร้องทุกข์อาจถอนคําร้องทุกข์ท่ียื่นไว้แล้วในเวลาใดๆ ก่อนท่ีผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์จะมีคําวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดในเรื่องร้องทุกข์นั้นก็ได้ โดยการถอนคําร้องทุกข์ต้องทํา
เป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้ร้องทุกข์ แต่ถ้าผู้ร้องทุกข์ก่อนคําร้องทุกข์ด้วยวาจาต่อผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์บันทึกไว้ และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
เม่ือมีการถอนคําร้องทุกข์ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อนุญาต และส่งจําหน่ายคําร้องทุกข์ออกจาก
ระบบ246 
  การร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา  
  1) การร้องทุกข์ 
  กรณีร้องทุกข์ท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาและกฎหมายไม่ได้บัญญัติ
ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. แต่ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับ ดังนี้  
   (1) ในกรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการส่วนภูมิภาคท่ี
ตํ่ากว่าผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์  
   (2) ในกรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในราชการส่วนกลางท่ีตํ่า
กว่าอธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ 
   (3) ในกรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออธิบดีให้ร้อง
ทุกข์ต่อปลัดกระทรวงซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ร้องทุกข์ และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์247 
 
 

                                                 
 243 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 13 
วรรคแรก(3) 
 244 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 13 
วรรคแรก(4) 
 245 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 13 
วรรคแรก(5) 
 246 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 14. 
 247 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 20. 
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  2) วิธีการยื่นคําร้องทุกข์ 
  กรณีการยื่นคําร้องทุกข์อาจยื่นผ่านผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ก็ได้ และ248เม่ือผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้รับคําร้องทุกข์แล้ว ให้มีหนังสือแย้งพร้อมท้ัง
ส่งสําเนาคําร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาท่ี
เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นส่งเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง และคําชี้แจงของตน (ถ้ามี) ให้ผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือร้องทุกข์ ในกรณีท่ี
ผู้บังคับบัญชาได้รับคําร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งคําร้องทุกข์พร้อมท้ังสําเนาต่อไปยัง
ผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ภายในสามวันนับแต่วันทีได้รับหนังสือร้องทุกข์และเม่ือ
ผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับคําร้องทุกข์ท่ียื่นผ่านดังกล่าวข้างต้น ให้จัดส่งคําร้อง
ทุกข์พร้อมท้ังสําเนาและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องและคําชี้แจงของตน (ถ้ามี) ไปยังผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือร้องทุกข์249 
  3) ระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
  ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันได้รับคําร้องทุกข์ แต่ถ้ามีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ดังกล่าวได้  ให้ขอขยายเวลาไม่อีกไม่เกินสามสิบวัน และให้บันทึกแสดงเหตุผลความจําเป็นท่ีต้องขอ
ขยายเวลาไว้ด้วย แต่หากขอขยายเวลาแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้มีผู้อํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ขยาย
เวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวันและให้พิจารณากําหนดมาตรการท่ีจะทําให้การพิจารณาแล้ว
เสร็จไทยเร็วและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน250  
  กรณีท่ีปลัดกระทรวงเป็นผู้ถูกคัดค้านให้ส่งคําคัดค้านไปท่ีเลขาธิการ ก.พ. ในฐานะ
เลขานุการ ก.พ.ค. และให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจารณาคําคัดค้านถ้าเห็นว่าคําคัดค้านไม่มีเหตุผลก็ให้มีคําสั่ง
ยกคําคัดค้าน คําคัดค้านดังกล่าวให้เป็นท่ีสุด และแจ้งให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป แต่ถ้า
เห็นว่าคําคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ก็ให้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทราบแนะนําผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัย
ร้องทุกข์ให้แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําหน้าท่ีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และเม่ือคณะกรรมการดังกล่าว
พิจารณามีมติประการใดให้เสนอต่อปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยตามท่ีเห็นสมควร251 
  4) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการคัดค้าน  
  ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์อาจถูกคัดค้านได้ โดยเม่ือมีการยื่นคํา
คัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คนใด ให้ประธาน ก.พ.ค. แจ้งให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ท่ีถูก
คัดค้านงดการปฏิบัติหน้าท่ีไว้จนกว่าประธาน ก.พ.ค. จะได้มีการชี้ขาดในเรื่องท่ีคัดค้านไว้แล้ว และ
กรณีท่ีประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคําคัดค้านฟังข้ึน หรือมีเหตุผลพอท่ีจะฟังได้ว่าหากให้ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไปอาจทําให้การพิจารณาไม่ได้ความจริงและความยุติธรรม ให้มีคําสั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจาก

                                                 
 248 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 21. 
 249 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 22. 
 250 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 24. 
 251 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 29. 
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การเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในเรื่องนั้น แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบด้วย กรณีท่ีประธาน ก.พ.ค. 
สั่งให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ท่ีถูกคัดค้านถอนตัวออกจากการพิจารณาให้ประธาน ก.พ.ค. แต่งต้ัง
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จากคณะหนึ่งคณะใดหรือตนเองปฏิบัติหน้าท่ีแทนตามความจําเป็น 252 
  กรณีท่ีผู้ร้องทุกข์คัดค้านผู้บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชา
การของผู้ร้องทุกข์เหนือผู้ถูกคัดค้านเป็นผู้พิจารณาคําคัดค้าน ถ้าเห็นว่า   คําคัดค้านไม่มีเหตุผลก็ให้มี
คําสั่ง ยกคําคัดค้าน คําคัดค้านดังกล่าวให้เป็นท่ีสุด และแจ้งให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ แต่ถ้าเห็นว่าคํา
คัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ให้แล้วให้ผู้ถูกคัดค้านกับผู้ร้องทุกข์ทาบ กรณีนี้ให้ผู้พิจารณาคําคัดค้านเป็นผู้
มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์แทน253 
  5) การรายงานผลการร้องทุกข์ 
  เม่ือผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้นลงแล้ว 
ให้รายงานผลการดําเนินการตามคําวินิจฉัยพร้อมท้ังสําเนาคําวินิจฉัยไปยัง ก.พ.ค. ภายในสิบห้าวันนับ
แต่ได้รับแจ้งผลการดําเนินการตามคําวินิจฉัยนั้นแล้ว254 
  การร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 
  1) การร้องทุกข์ท่ีอยู่ในอํานาจของ ก.พ.ค. 
  กรณีท่ีเหตุแห่งการร้องทุกข์เกิดจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับ
บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง หรือนายกรัฐมนตรีให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. โดยยื่นคําร้องทุกข์ต่อพนักงานผู้
รับคําร้องทุกข์ท่ีสํานักงาน ก.พ. หรือจะส่งคําร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสํานักงาน ก.พ. ก็
ได้ 255 
  2) องค์คณะวินิจฉัย  
  ตามกฎหมายให้ ก.พ.ค. ต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ในคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะเป็นองค์คณะวินิจฉัยก็ได้ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นประธาน และ
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์อีกสองคน เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยจะกําหนดให้
ประธาน ก.พ.ค. หรือกรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งทําหน้าท่ีประธานในคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
หลายคณะพร้อมกันก็ได้ และให้มีเจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ก.พ. ท่ีได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น และในกรณีท่ีมีความจําเป็น ก.พ.ค. อาจแต่งต้ังให้คณะกรรมการ
วินิจฉัยร้องทุกข์หรือกระบวนการวินิจฉัยร้องทุกข์คนใดทําหน้าท่ีวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ก็ได้256 
 
 
 

                                                 
 252 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 27. 
 253 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 28. 
 254 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 30. 
 255 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 31. 
 256 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 34. 
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  3) การจ่ายสํานวน 
  เม่ือประธาน ก.พ.ค. ได้รับคําร้องทุกข์แล้ว ให้พิจารณาจ่ายสํานวนตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 257 
  กรณีท่ีประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคําร้องทุกข์ใดมีปัญหาข้อกฎหมายท่ีสําคัญหรือผลการ
วินิจฉัยอาจกระทบต่อวิถีทางปฏิบัติราชการ หรือจะเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการ หรือ
เป็นกรณีท่ีสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับระบบคุณธรรมท่ี ก.พ.ค. สมควรเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยเอง ก็ให้จ่าย
สําหรับคําร้องทุกข์นั้นให้ ก.พ.ค. เป็นองค์คณะวินิจฉัย258 
  กรณีท่ีประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคําร้องทุกข์ใดเป็นกรณีท่ัวไปท่ีไม่มีลักษณะดังกล่าว
ข้างต้น ให้จ่ายสํานวนคําร้องทุกข์นั้นให้กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์
คณะหนึ่งคณะใดเป็นองค์คณะวินิจฉัยก็ได้ 259 
  กรณีท่ีประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคําร้องทุกข์เรื่องใดเป็นร้องทุกข์ท่ีไม่อาจรับได้
พิจารณาได้ ให้จ่ายสํานวนคําร้องทุกข์นั้นให้กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นกรรมการเจ้าของสํานวน
หรือจะจ่ายให้คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คณะหนึ่งทําหน้าท่ีเป็นองค์คณะวินิจฉัยก็ได้260 
  กรณีท่ีประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคําร้องทุกข์เรื่องใดเป็นคําร้องทุกข์ท่ีรับไว้พิจารณาได้
ให้จ่ายสํานวนคําร้องทุกข์ให้แก่กรรมการ ก.พ.ค. คนหนึ่งหรือคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เป็นองค์
คณะวินิจฉัย หากมีการต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เป็นหลายคณะ ให้ประธาน ก.พ.ค. จ่าย
สํานวนตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ (1) ถ้ามีการต้ังกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ แยกตามความเชี่ยวชาญใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะให้จ่ายสํานวนตรงกับความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ (2) ถ้ามีการ
ต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ แยกตามกลุ่มของส่วนราชการหรือพ้ืนท่ีต้ังของส่วนราชการใด ให้
จ่ายสํานวนให้ตรงกับกลุ่มหรือพ้ืนท่ีต้ังของส่วนราชการนั้น แต่หากไม่มีการต้ังคณะกรรมการตามข้อ 
(1) และ (2) หรือมีการแต่งคณะกรรมการตาม ข้อ (1) และ (2) แต่คณะกรรมการดังกล่าวมีคําร้อง
ทุกข์ต้องเป็นจํานวนมาก ซ่ึงหากจ่ายสํานวนให้แก่คณะกรรมการนั้นอีก จะทําให้การพิจารณาล่าช้า
หรือกระทบต่อความยุติธรรมก็ให้จ่ายสํานวนคําร้องทุกข์ตามท่ีประธาน ก.พ.ค. เห็นสมควร261 
  4) วิธีการพิจารณา  
  กรณีเม่ือได้รับคําร้องทุกข์ไว้พิจารณาแล้ว ให้กรรมการเจ้าของสํานวนมีคําสั่งให้
คู่กรณีในการร้องทุกข์ทําคําแก้คําร้องทุกข์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับคําสั่งหรือภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด ในกรณีท่ีเห็นสมควรกรรรมการเจ้าของสํานวนจะกําหนดประเด็นท่ีคู่กรณีในการร้องทุกข์
ต้องชี้แจงหรือกําหนดให้จัดส่งพยานหลักฐานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ไปให้
ด้วยก็ได้ 262 

                                                 
 257 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 36. 
 258 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 37. 
 259 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 38. 
 260 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 39. 
 261 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 40. 
 262 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 44. 
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  คู่กรณีในการร้องทุกข์ท่ีทําคําแก้คําร้องทุกข์และคําชี้แจงตามประเด็นท่ีกําหนดให้
โดยชัดแจ้งและครบถ้วน พร้อมส่วนพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง และหลักฐานการรับทราบหรือควรได้
ทราบเหตุของการร้องทุกข์ โดยจัดทําสําเนาคําแก้คําร้องทุกข์ สําเนาคําชี้แจง และสําเนาพยายาม
หลักฐานตามจํานวนท่ีกรรมการเจ้าของสํานวนกําหนด ยื่นภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง263 
  5) การสรุปสํานวน  
  กรณีท่ีกรรมการเจ้าของสํานวนพิจารณาข้อเท็จจริงท่ีได้มาจากคําร้องทุกข์คําแก้คํา
ร้องทุกข์ เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการเรื่องนั้นและข้อเท็จจริงท่ีได้มาจากการแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม (ถ้ามี) แล้วเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้นแล้วให้
จัดทําบันทึกสรุปสํานวนกรรมการเจ้าของสํานวน อย่างน้อยต้องประกอบด้วยชื่อผู้ร้องและคู่กรณีใน
การร้องทุกข์ สรุปคําร้องทุกข์ สรุปคําแก้คําร้องทุกข์ สรุปข้อเท็จจริงท่ีกรรมการเจ้าของสํานวน
แสวงหาเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ประเด็นท่ีจะต้องวินิจฉัยท้ังข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง และความเห็นของ
กรรมการเจ้าของสํานวนเก่ียวกับประเด็นท่ีจะต้องวินิจฉัยและคําขอของผู้ร้องทุกข์ โดยให้กรรมการ
เจ้าของสํานวนเสนอบันทึกสรุปสําเนาดังกล่าว และสํานวนพร้อมเอกสารหลักฐานเก่ียวกับเรื่องร้อง
ทุกข์ท้ังหมดให้องค์คณะพิจารณาวินิจฉัยต่อไป264 
  และเม่ือองค์คณะวินิจฉัยได้พิจารณาบันทึกสรุปสํานวนของกรรมการเจ้าของสํานวน 
หากเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีได้มายังไม่เพียงพอหรือมีข้อท่ีควรปรับปรุงก็ให้กรรมการเจ้าของสํานวนรับไป
ดําเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมหรือดําเนินการปรับปรุงตามความเห็นขององค์คณะวินิจฉัยแล้ว
นําผลการดําเนินการเสนอให้องค์คณะวินิจฉัยเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง กรณีท่ีองค์คณะวินิจฉัยพิจารณา
ดังกล่าวแล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีได้มาเพียงพอต่อการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั้น ก็ให้ดําเนินการดังท่ีจะ
กล่าวต่อไป 265 
  6) การนั่งพิจารณา  
  การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้องค์คณะวินิจฉัยจัดให้มีการประชุมพิจารณา
เรื่องร้องทุกข์อย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพ่ือให้คู่กรณีมีโอกาสมาแถลงด้วยเวลาต่อหน้าองค์คณะวินิจฉัย เว้น
แต่ในกรณีท่ีองค์คณะวินิจฉัยเห็นว่าเรื่องร้องทุกข์นั้นมีข้อเท็จจริงชัดเจนเพียงพอต่อการพิจารณา
วินิจฉัยแล้วหรือมีข้อเท็จจริง และประเด็นวินิจฉัยไม่ซับซ้อน และการมาแถลงด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ จะให้งดการแถลงด้วยวาจาเสียก็ได้266 
  กรณีท่ีมีการประชุมและให้มีการแถลงตามวรรคหนึ่ง เม่ือองค์คณะวินิจฉัยได้กําหนด
วันประชุมพิจารณาเรื่องร้องทุกข์แล้ว ให้กรรมการเจ้าของสํานวนแจ้งกําหนดวันประชุมพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์พร้อมท้ังส่วนสรุปคําร้องทุกข์และสรุปคําแก้คําร้องทุกข์ ตลอดจนสรุปข้อเท็จจริงท่ีกรรมการ
เจ้าของสํานวนแสวงหาเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ให้แก่คู่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมพิจารณาไม่น้อยกว่า

                                                 
 263 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 45. 
 264 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 49. 
 265 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 50. 
 266 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 51 
วรรคแรก 
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เจ็ดวัน เพ่ือเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้แถลงสรุปคําร้องทุกข์และคําแก้คําร้องทุกข์ของตน ท้ังนี้ หากคู่กรณี
ท่ีจะไปมาประชุมในวันประชุมพิจารณาก็ได้ หากในกรณีท่ีผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์ไม่มา
ในวันประชุมพิจารณา ก็ให้พิจารณาลับหลังไปได้ และให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย 267 
  7) การทําคําวินิจฉัย  
  กรณีการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ ให้องค์คณะวินิจฉัยมีคําวินิจฉัยไปรับเรื่องร้อง
ทุกข์ไว้พิจารณาถ้าเห็นว่าเป็นคําร้องทุกข์ท่ีรับไว้พิจารณาไม่ได้ตามกฎหมาย ก็ให้มีคําวินิจฉัยไม่รับ
เรื่องร้องทุกข์นั้นไว้พิจารณาและสั่งจําหน่ายคดีออกจากสารบบ 268หรือมีคําวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน ดังนี้ 
ยกคําร้องทุกข์ หรือมีคําวินิจฉัยให้แก้ไขหรือยกเลิกคําสั่ง และให้เยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้องทุกข์ 
หรือให้ดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามท่ีกฎหมายกําหนด269 
  กรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือกรรมการ ก.พ.ค. เจ้าของสํานวนเป็นองค์
คณะวินิจฉัย และได้จัดทําคําวินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้วให้รายงาน ก.พ.ค. เพ่ือทราบ หากมีข้อแนะนําหรือ
ข้อควรปรับปรุงประการใดให้แก้ไขปรับปรุงตามความเห็นของ ก.พ.ค. ต่อไป แต่กรณีท่ีองค์คณะ
วินิจฉัยพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เห็นสมควรให้มีการเยียวยาแก่ผู้ร้องทุกข์หรือดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรม และอยู่ในระหว่างท่ียังไม่ได้มีระเบียบ ก.พ.ค. ในเรื่องดังกล่าวมาบังคับ
ใช้270ให้ผู้มีอํานาจวินิจฉัยร้องทุกข์สั่งการในเรื่องการเยียวยาและดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมไปพลางก่อนตามท่ีเห็นสมควรได้ โดยให้นําประโยชน์ของทางราชการมาประกอบการ
พิจารณาด้วย 271และเม่ือมีระเบียบ ก.พ.ค. ในเรื่องเดียวกับนี้มาใช้บังคับแล้ว หากการดําเนินการ
ตามท่ีได้สั่งการไปนั้นมีมาตรฐานตํ่ากว่า หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ ก.พ.ค. ก็ให้ดําเนินการ
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนเท่าท่ีทําได้ และให้ถือว่าเป็นการเยียวยาหรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมตามระเบียบ ก.พ.ค. แล้ว 272 
 
 
 

                                                 
 267 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 51 
วรรคสอง 
 268 ข้อ 43 วรรคแรก (1) แห่ง กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 43 วรรคแรก(1) 
 269 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 53. 
 270 อ้างแล้ว,  เชิงอรรถที  267. 
 271 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 26 
วรรคแรก 
 272 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 26 
วรรคสอง 
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  เม่ือได้วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และดําเนินการตามกรณีในวรรคสองแล้ว ให้แจ้งให้
คู่กรณีทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว คําวินิจฉัยนั้นให้เป็นท่ีสุด 273แต่ในกรณีท่ีผู้ร้องทุกข์ไม่เห็นด้วยกับคํา
วินิจฉัยดังกล่าวมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองไว้ต่อไปได้ 274 
  8) การคัดค้านกรรมการวินิจฉัย  
  กรณีท่ีผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในการร้องทุกข์ อาจคัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ 
ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ได้แก่ (1) เป็นผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจ หรือเป็น
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาดังกล่าว (2) มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น (3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้
ร้องทุกข์ (4) มีความเก่ียวพันทางเครือญาติหรือทางสมรสกับบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) อันอาจ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์ โดยการคัดค้านดังกล่าวต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน 
ก.พ.ค. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบหรือถือว่าทราบคําสั่งต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ โดย
แสดงข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านว่า จะทําให้การพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นจริงและความยุติธรรมอย่างไรด้วย 275 
  เม่ือมีการยื่นคําคัดค้านกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์คนใด ให้ประธาน ก.พ.ค. แจ้งให้
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ท่ีถูกคัดค้านงดการปฏิบัติหน้าท่ีไว้จนกว่าประธาน ก.พ.ค. จะได้มีการชี้ขาด
ในเรื่องการคัดค้านนั้นแล้ว 276กรณีท่ีประธาน ก.พ.ค. เห็นว่าคําคัดค้านฟังข้ึน หรือมีเหตุผลพอท่ีจะฟัง
ได้ว่าหากให้ผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปอาจทําให้การพิจารณาไม่ได้ความจริงและความยุติธรรม 
ให้มีคําสั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เรื่องนั้น แล้วแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ
ด้วย277 และในกรณีท่ีประธาน ก.พ.ค. สั่งให้กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ท่ีถูกคัดค้านถอนตัวจากการ
พิจารณา ให้ประธาน ก.พ.ค. แต่งต้ังกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์จากคณะหนึ่ง คณะใดหรือตนเองปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนตามความจําเป็น278 
  สําหรับการควบคุมตรวจสอบคําวินิจฉัยร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. นั้นจะมีความแตกต่าง
จากการควบคุมตรวจสอบคําวินิจฉัยอุทธรณ์ เนื่องจากกฎหมายได้กําหนดให้ผู้ร้องทุกข์ท่ีไม่เห็นด้วย
กับคําวินิจฉัยร้องทุกข์ต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการฟ้องคดี

                                                 
 273 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 56 
วรรคแรก 
 274 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 56 
วรรคสอง 
 275 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 58. 
 276 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 59 
วรรคแรก 
 277 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 59 
วรรคสาม 
 278 กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551, ข้อ 59 
วรรคสี่ 
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ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 279 ซ่ึง
แตกต่างไปจากการควบคุมตรวจสอบคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ซ่ึงจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด 280 
 กล่าวโดยสรุป  จากบทบัญญัติในเรื่องอํานาจหน้าท่ีของ ก.พ.ค. อันเป็นการสร้างรูปแบบของ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้ึนเป็นครั้งแรกในราชการนี้ จะเห็นได้ว่าการกําหนดคุณสมบัติ
และลักษณะของ ก.พ.ค. ไว้ดังกล่าวมีนัยสําคัญท่ีจะทําให้ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งต้ังดํารงตําแหน่ง
เป็น ก.พ.ค. จะสามารถทําหน้าท่ี ในฐานะคณะกรรมกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้อย่างสมบูรณ์
และลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท่ีกําหนดไว้นั้น ทําให้เห็นได้ว่า ก.พ.ค. 
ดังกล่าวเป็นผู้ ท่ีมิได้อยู่ใต้อํานาจผู้บังคับบัญชาของผู้ใด จึงมีความเป็นอิสระในการใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการได้อย่างเต็มท่ี 281 
 การทําหน้าท่ีของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม จึงมีลักษณะเป็นการใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพดําเนินการให้เกิดความยุติธรรมและสร้างระบบคุณธรรมให้เกิดข้ึนในวง
ราชการได้ การกําหนดให้อยู่ในตําแหน่งได้หกปี และอยู่ได้เพียงวาระเดียวนั้น นอกจากจะทําให้ไม่ให้
เกิดการผูกขาดต่อเนื่องในการดํารงตําแหน่งแล้ว ยังทําให้คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
สามารถดุลยพินิจในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีได้โดยไม่ถูกครหาว่าเป็นการ
พิจารณาโดยมุ่งต่อการท่ีอาจได้รับการคัดเลือกในวาระต่อไปอีกด้วย  
 คณะกรรมการผู้ทําหน้าท่ีคัดเลือกคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็มีบทบาทสําคัญยิ่งใน
การท่ีจะพิจารณาและคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
จึงได้มีการกําหนดผู้ท่ีเป็นคณะกรรมการคัดเลือกได้ ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยมีประธานศาปลกครองสูงสุด เป็นประธาน รองประธาน 
ศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ ก.พ. หนึ่งคน ท่ีได้รับการคัดเลือกจาก ก.พ. เป็นกรรมการ และเลขาธิการ 
ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ชื่อเสียงและเกียรติคุณของคณะกรรมการคัดเลือกท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรา 26 ดังกล่าว น่าจะทําให้เชื่อได้ว่า คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมชุดแรกจะทําหน้าท่ี
เสมือนศาลปกครองชั้นต้นในกระบวนการยุติธรรมนั้น จะเป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับจากทุกวงการ
และจะสร้างเกียรติในการทําหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพล
เรือนเพ่ือพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการได้อย่างแท้จริง 282 

                                                 
 279 ธนวิธ  โชติรัตน,์  อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1,  หน้า 147. 
 280 มาตรา 116 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
 281 สํานักงาน ก.พ., อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 30,  หน้า 23- 25. 
 282 มาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
   ก.พ.ค. มีอํานาจหน้าท่ี 6 ประการ ดังนี้  
   1. เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอ่ืนเพ่ือให้ ก.พ. หรือองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลอ่ืน ดําเนินการจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในส่วน
ท่ีเก่ียวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
   2. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ตามมาตรา 114  
   3. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา 123  
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 ดังนั้น  เม่ือ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วคําวินิจฉัยนั้นมีผลสมบูรณ์  ถือเป็นท่ีสุด ไม่
ต้องรายงานต่อไปยังผู้ใด หรือองค์กรใดอีก  และเม่ือ ก.พ.ค. แจ้งมติ หรือแจ้งผลของคําวินิจฉัย
ดังกล่าวแล้ว ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งบรรจุจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันท่ี ก.พ.ค. มีคําวินิจฉัย283 โดย  ก.พ.ค. ทําหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้ถูกสั่งลงโทษ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการบางกรณี ในฐานะท่ีเป็นศาลชั้นต้นจึงต้องเชื่อมต่อใน
ชั้นหรือลําดับถัดไปด้วยการอุทธรณ์มติหรือ  คําวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ไม่ต้องผ่าน
กระบวนการพิจารณาศาลปกครองชั้นต้น284 หรืออาจกล่าวได้ว่า ก.พ.ค. มีสถานะทางกฎหมายเป็น
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ดังเหตุผลท่ีได้กล่าวไปแล้วในบทท่ี 2 
  

                                                                                                                                            
   4. พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมตามมาตรา 126  
   5. ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
   6. แต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพ่ือเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์
หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
 283  ธนวิธ  โชติรัตน์,  อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1,  หน้า  82 – 83. 
 284  ธนวิธ  โชติรัตน์,  อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1,  หน้า 83. 



 
บทท่ี  5 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ  
 
5.1 บทสรุป  
 
 แนวความคิดในการปฏิรูปและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ ตลอดจนการ
สร้างหลักประกันในสิทธิเสรีภาพให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐภายใต้ระบบคุณธรรมข้ึน โดยผลจาก
แนวความคิดในการปฏิรูปและพัฒนาดังกล่าวจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ข้ึนใช้บังคับ ซ่ึงเหตุผลสําคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการกําหนดบทบาทของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมกับการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลภาครัฐให้สอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารราชการใหม่ ท้ังนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้ังอยู่บนพ้ืนฐานแนวความคิดของ
หลักคุณธรรม หลักสมรรถนะ และหลักผลงาน เป็นต้น โดยปรับบทบาทของ ก.พ. จากเดิมท่ีรวมศูนย์
อํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐไว้ท้ังหมด ก็จะให้มีหน้าท่ีเป็นเพียงผู้จัดการงานบุคคลของ
ฝ่ายบริหาร ส่วนบทบาทในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ค.” โดย ก.พ.ค. นี้จะเป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และคุ้มครองระบบคุณธรรมรวมท้ังมีอํานาจเสนอแนะ
องค์กรต่างๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการพิทักษ์คุณธรรมใน
กรณีต่างๆ 285 
 หากพิจารณาในส่วนของแนวความคิดและเหตุผลในการจัดต้ัง ก.พ.ค. นี้จะอยู่บนพ้ืนฐานของ
การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ท่ีมีเจตนารมณ์หลักในการพัฒนากระบวนการวินิจฉัยข้อ
พิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐให้มีความกระชับ รวดเร็ว โดยการจัดต้ัง ก.พ.ค. นี้มี
วัตถุประสงค์หลักท่ีจะทําให้ข้ันตอนของระบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในส่วน
ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานในการพิจารณาวินิจฉัยเดียวกัน จากเดิมท่ีการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นในลักษณะของการกระจายอํานาจให้แก่ อ.ก.พ. ในหน่วยงานต่างๆ 
ประกอบกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ในบางกรณีนั้น ต้องผ่านการพิจารณาท้ังในส่วน
ของ ก.พ. นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซ่ึงท้ังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอาจวินิจฉัยสั่งการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงมติของ ก.พ. เป็นอย่างอ่ืนได้ และส่งผลให้การปฏิรูประบบวินัยอุทธรณ์ และ
ร้องทุกข์ไม่อาจประสพผลสําเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงสาเหตุต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นถือเป็นสาเหตุ
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สําคัญในการจัดต้ัง ก.พ.ค. ข้ึน286 อยู่บนพ้ืนฐานของการิทักษ์ความเป็นธรรมในการวินิจฉัยข้อพิพาท 
ดังนั้น ก.พ.ค. จึงถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท โดยมีการผสมผสาน
รูปแบบการจัดองค์กร อํานาจหน้าท่ี วิธีพิจารณาข้อพิพาท และสถานะของคําวินิจฉัย ตลอดจนการ
ยื่นฟ้องคําวินิจฉัยต่อศาลตามแนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝรั่งเศส แต่อย่างไรก็ดี 
เพ่ือให้ ก.พ.ค. มีลักษณะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
การวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐอย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 
กรณีจึงมีข้อสมควรพิจารณาว่า อํานาจหน้าท่ีของ ก.พ.ค. จะมีมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะการท่ีผู้
อุทธรณ์ได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษมายัง ก.พ.ค. และ ก.พ.ค. มีมติเห็นควรเพ่ิมโทษหนักกว่าเดิม ก.พ.ค. 
ควรมีท่ีจะมีอํานาจเพ่ิมโทษได้หรือไม่ หรือ ก.พ.ค. จะต้องสั่งมติดังกล่าวไปยัง ก.พ. เพ่ือให้ ก.พ. เป็นผู้
เพ่ิมโทษเช่นเดิม  
 เม่ือพิจารณาถึงในส่วนของระบบโครงสร้าง และระเบียบวิธีพิจารณาการอุทธรณ์คําสั่งของ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (MSPB) ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ก่อนท่ีจะมีการจัดต้ัง
ข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาข้ึนนั้นข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาจะต้องอุทธรณ์คําสั่งนั้นต่อคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (Civil Service Commission : C.S.C.) (เหมือนกับ ก.พ. ของประเทศไทย) 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีคําสั่งมีผลใช้บังคับ โดยคําร้องอุทธรณ์ท่ียื่นต่อ C.S.C. จะต้องเสนอ
พยานหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ สําหรับข้ันตอนการสอบสวนของ C.S.C. จะต้องมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้ เม่ือเจ้าหน้าท่ีสอบสวนทําการสอบสวนเสร็จ เจ้าหน้าท่ีต้องทํา
รายงาน พร้อมความเห็นเสนอต่อเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจวินิจฉัยตัดสินคดี ถ้าผู้มีอํานาจวินิจฉัยไม่เห็น
พร้อมด้วยกับความเห็นของเจ้าหน้าท่ีสอบสวนจะต้องเสนอรายงานท้ังหมดต่อผู้มีอํานาจเหนือข้ึนไปให้
เป็นผู้วิจัยตัดสินคดี ซ่ึงคําวินิจฉัยของ C.S.C. ถือเป็นท่ีในฝ่ายบริหาร หาก ข้าราชการพลเรือนผู้ใด ไม่
พอใจคําวินิจฉัยอุทธรณ์ของ C.S.C สามารถฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลาง (Federal District 
Court) ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอดีตการทําหน้าท่ีของคณะกรรมการ C.S.C. จะปรากฏปัญหาจาก
การทําหน้าท่ีในการสวมบทบาทท่ีขัดแย้งกันเอง คือ เป็นท้ังผู้จัดการฝ่ายบุคคลของรัฐบาลผู้แทน
ข้าราชการ และผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม กรณีจึงเกิดปัญหาความขัดแย้งในบทบาทและการทับซ้อน
ของผลประโยชน์ ของ C.S.C. ท้ังท่ีเป็นผู้ออกกฎ ผู้บังคับใช้กฎ และตีความวินิจฉัยชี้ขาด ด้วยเหตุนี้ 
รัฐสภาสหรัฐอเมริกาจึงตรากฎหมาย Civil Service Reform Act of 1978 (CSRA) โดยแยก
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (C.S.C.) ออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีแตกต่าง
และมีความถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน โดย Merit System Protection Board (MSPB) เป็นองค์กรท่ีทํา
หน้าท่ีเป็นผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยมีบทบาทเสมือนตุลาการในการวินิจฉัยข้อพิพาท 
 ด้วยเหตุนี้ ในเรื่องการทําหน้าท่ีเป็นผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม โดยมีบทบาทเสมือนตุลาการของ 
MSPB นี้ MSPB ของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีหน้าท่ีสําคัญประการหนึ่งในการพิจารณาอุทธรณ์ 
แทนท่ีบทบาทในอดีตของ C.S.C จึงส่งผลให้เม่ือมีการจัดต้ัง MSPB ข้ึนตามกฎหมาย Civil Service 
Reform Act of 1978 (CSRA) แล้ว หากเกิดข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐข้ึน 
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ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาหรือได้รับความเดือดร้อนเสียหายในการบริหารงานบุคคลภาครัฐสามารถ
อุทธรณ์ต่อ MSPB ได้ ซ่ึง ก.พ.ค. ของไทยได้ใช้แนวทางของ MSPB ของประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็น
ต้นแบบในการตรากฎหมายการจัดโครงสร้าง อํานาจหน้าท่ีและวิธีพิจารณาวินิจฉัย หรืออาจกล่าวได้
ว่า MSPB มีสถานะ “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” เช่นเดียวกับ ก.พ.ค. 287ซ่ึง MSPB ไม่สามารถ
มีคําวินิจฉัยท่ีเกินคําขอได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง MSPB ก็ไม่อาจวินิจฉัยเพ่ิมโทษผู้ถูกกล่าวหาได้  
  
5.2 ข้อเสนอแนะ  

 
  5.2.1 สถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการ ก.พ.ค. 
 เ ม่ือพิจารณาเหตุผลของการเป็นคณะกรรมการ ปรากฏว่า ก.พ.ค. มีลักษณะเป็น

คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท จัดต้ังโดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ มีความเป็นอิสระไม่อยู่
ภายใต้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหารเป็นองค์กรท่ีวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทและมีวิธีพิจารณาสําหรับการ
วินิจฉัยข้อพิพาทโดยเฉพาะมีมาตรฐานข้ันตํ่าเทียบเท่าศาลปกครอง เม่ือนําหลักเกณฑ์ดังกล่าวมา
พิจารณาแล้ว อาจกล่าวได้ว่า ก.พ.ค. เป็นองค์กรท่ีเข้าลักษณะเป็น “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” 
ส่วน ก.พ. มีลักษณะท่ีสําคัญบางประการท่ีแตกต่างไปจาก ก.พ.ค. เช่น ก.พ. เป็นองค์กรท่ีผู้ภายใต้
บังคับบัญชาของฝ่ายบริหารท้ังในแง่องค์กรและการใช้อํานาจ ไม่ได้เป็นหน่วยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่อง ไม่ได้เป็นองค์กรท่ีวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท อาจกล่าวได้ว่า ก.พ. เป็นองค์กรท่ีมีลักษณะเป็น 
“คณะกรรมการทางปกครอง” ซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท กับ คณะกรรมการทาง
ปกครอง จะมีลักษณะบางประการท่ีแตกต่างกัน เช่น การวินิจฉัยข้อพิพาทโดยคณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาท จะต้องวินิจฉัยปัญหาในลักษณะเช่นเดียวกับศาล กล่าวคือ จะต้องวินิจฉัยในประเด็นต่างๆ 
ท่ีคู่กรณียกข้ึนอ้าง เว้นแต่ไม่ใช่ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับคดีหรือมีเหตุท่ีไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นดังกล่าว 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้องเป็นท่ีสุดและผูกพันคู่กรณี (res judicator) เว้น
แต่จะมีการอุทธรณ์ต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยใหม่ไม่ได้ กรณี
จะแตกต่างไปจากคําสั่งทางปกครอง ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีผู้ออกคําสั่งทางปกครองอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงใหม่
ได้เอง หากมีเหตุผลควรท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลง288 คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้องวินิจฉัยไม่เกิน
คําขอ ท้ังนี้ เพราะลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะขององค์กรก่ึงตุลาการ ซ่ึงแตกต่างไปจากการควบคุม
ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ์ ซ่ึงผู้มีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ์ท่ี
เป็นผู้บังคับบัญชาย่อมมีอํานาจในการควบคุมตรวจสอบได้ท้ังความชอบด้วยกฎหมายและความ
เหมาะสม โดยไม่ต้องคํานึงถึงประเด็นนั้นจะเป็นประเด็นท่ีมีการอุทธรณ์289 เป็นต้น  

 ดังนั้น เม่ือ ก.พ.ค. เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท เม่ือได้รับคําร้องอุทธรณ์ผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบจากคําสั่งทางปกครอง จึงไม่ควรวินิจฉัยให้เกินกว่าคําขอ กล่าวคือ ไม่ควรมีอํานาจใน
การเพ่ิมโทษจากเดิมได้ และเนื่องจาก ก.พ.ค. มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาวินิจฉัยมีลักษณะ “ก่ึง

                                                 
 287 ธนวิธ  โชติรัตน,์  อ้างแล้ว  เชิงอรรถท่ี 1,  หน้า 102-107. 
 288 สวัสดิการสํานักงานศาลปกครอง , อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี 14,  หน้า 135. 
 289 บรรเจิด สิงคะเนติ,  อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี  21, หน้า 135. 
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ตุลาการ” คําวินิจฉัย ของ ก.พ.ค. ไม่ควรท่ีจะเข้าไปก้าวก่ายเรื่องการลงโทษทางวินัยของข้าราชการท่ี
กระทําผิดวินัยโดยเฉพาะในเรื่องความเหมาะสมในการลงโทษซ่ึงควรเป็นอํานาจของฝ่ายบริหาร
โดยเฉพาะในเรื่องความเหมาะสมในการลงโทษซ่ึงควรเป็นอํานาจของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะ ซ่ึงก็คือ 
ก.พ. ก.พ.ค. จึงควรจํากัดตัวเองไม่เข้าไปควบคุมเฉพาะความชอบด้วยวัตถุประสงค์การลงโทษทางวินัย 
หรือในเรื่องการใช้ดุลยพินิจลงโทษทางวินัยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แต่ในเรื่องความชอบด้วยวิธี
พิจารณาวินิจฉัยในชั้นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่าได้มีการปฏิบัติตามข้ันตอน และ
กระบวนการท่ีกฎหมายกําหนดไว้อย่างครบถ้วนหรือไม่นั้น ก.พ.ค. ควรท่ีจะเข้าไปควบคุมได้ เพราะ
การลงโทษทางวินัยนั้นนับได้ว่ามีผลกระทบต่อสิทธิในตําแหน่งทางราชการและสิทธิเงินเดือน
ข้าราชการ 

 
 5.2.2 เปรียบเทียบระหว่างคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทในต่างประเทศ กับ
คณะกรรมการ ก.พ.ค. ของไทย  
 ปรัชญาสําคัญในการจัดต้ัง ก.พ.ค. ของประเทศไทยข้ึนนั้น ส่วนหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือความ
มุ่งหมายในการดูแลคุ้มครองสิทธิของข้าราชการและคุ้มครองประโยชน์ของทางราชการให้เกิดดุลย
ภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ 
ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ จึงควรมีความเป็นอิสระ เป็นกลาง 
ปราศจากการแทรกแซง ท้ังจากฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจํา ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา ท้ังนี้ 
เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีมีคุณธรรม และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของ ก.พ.ค.
ให้มากท่ีสุด 
 แต่อย่างไรก็ดี ประเด็นปัญหาท่ีต้องพิจารณาในการสรรหาคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. และ
กรรมการวินิจฉัยอ่ืนๆ ให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอย่าง
สูงสุดนั้น กรณีมีข้อพิจารณาเปรียบเทียบท้ังในส่วนคุณสมบัติและการสรรหาคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. 
และกรรมการวินิจฉัยอ่ืนๆ ของประเทศไทย คุณสมบัติและการสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการวินิจฉัย
ข้อพิพาทหรือศาลปกครองพิเศษของประเทศฝรั่ ง เศส คุณสมบั ติและการสรรหาคัดเลือก
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (MSPB) และคุณสมบัติและการสรร
หาคัดเลือกคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของสหราชอาณาจักร 
 กล่าวคือ คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรรมการวินิจฉัย
อุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ตลอดจนนิติกรผู้แถลงและนิติกรผู้รับผิดชอบประจําสํานวน 
นั้น กรณีท่ีจะเน้นถึงความสําคัญในคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเข้ามาดํารงตําแหน่งข้างต้น โดยบุคคลท่ี
จะเข้ามาดํารงตําแหน่งดังกล่าว ควรเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องของการดําเนินการทางวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตลอดจนมีวิญญาณของนัก
บริหารงานทางปกครองในภาครัฐ ซ่ึงหากพิจารณาเปรียบเทียบถึงคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเข้ามา
ดํารงตําแหน่งในองค์ท่ีทําหน้าท่ีในการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐของ
ต่างประเทศแล้ว  
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 ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาลปกครองพิเศษใน
ประเทศฝรั่งเศสนั้น ส่วนใหญ่บุคคลท่ีจะเข้ามาดํารงตําแหน่งในองค์กรดังกล่าวประกอบด้วย บุคคลท่ี
มีคุณสมบัติเป็นผู้พิพากษาอาชีพโดยจะมีจํานวนท่ีมากน้อยแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร อาทิ
เช่น แผนกคดีวินัยส่วนกลางของสภาพแพทย์แห่งชาติ คณะกรรมการว่าด้วยวินัยของสถาปนิกส่วน
ภูมิภาคและคณะกรรมการว่าด้วยวินัยของสถาปนิกแห่งชาติ แผนกประกันสังคมของคณะกรรมการว่า
ด้วยวินัยของสภาแพทย์ ส่วนภูมิภาคและคณะกรรมการว่าด้วยวินัยของแพทย์แห่งชาติ แผนก
ประกันสังคมของคณะกรรมการว่าด้วยวินัยของสภาศัลยกรรมและทันตกรรมส่วนภูมิภาค และแผนก
ว่าด้วยวินัยของศัลยแพทย์และทันตแพทย์แห่งชาติ แผนกประกันสังคมของสภาเภสัชกรส่วนภูมิภาค 
และแผนกประกันสังคมของสภาเภสัชกรส่วนกลาง แผนก D ของคณะกรรมการว่าด้วยวินัยของสภา
เภสัชกรแห่งชาติ สภาสูงสุดว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และคณะกรรมการบําเหน็จบํานาญระดับ
จังหวัดและคณะกรรมการบําเหน็จบํานาญส่วนภูมิภาค ตลอดจนคณะกรรมการตุลาการท้ังฝ่ายผู้
พิพากษาและฝ่ายอัยการ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการดังกล่าว อาจไม่ได้ประกอบด้วยผู้ท่ีเป็นผู้พิพากษาท้ังหมด แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้พิพากษา เช่น คณะกรรมการตุลาการเพ่ือดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ พิพากษา ซ่ึง
ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา เป็นประธานผู้พิพากษา 6 คน สมาชิกของกองเซย เดตา 1 คน และ
บุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ผู้พิพากษาอีก 3 คน คณะกรรมการท่ีไม่ได้เป็น ผู้พิพากษา หรือเป็นผู้พิพากษา
เป็นส่วนน้อย เช่น คณะกรรมการวินัยของสถาบันวิชาชีพท่ีปรึกษาทางด้านทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
แห่งชาติ ประกอบด้วย กรรมการ 7 คน โดยผู้พิพากษาศาลยุติธรรม เป็น ประธานสมาชิก กองเซย เดตา 1 คน 
ผู้อํานวยการสถาบันวิชาชีพท่ีปรึกษาทางด้านทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ท่ีปรึกษาทางด้าน
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม 2 คน ผู้อํานวยการสถาบันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ซ่ึงแต่งต้ังตามข้อเสนอแนะของผู้อํานวยการสถาบันทรัพย์สิน สมาชิกท่ีไม่เป็น             
ผู้พิพากษาอาชีพ แต่เป็นสมาชิกขององค์กรนั้น เท่านั้น องค์กรดังกล่าวมักพบมากในคณะกรรมการ
ควบคุมวิชาชีพต่างๆ เช่น คณะกรรมการแพทยสภาประจําภาค หรือคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ประกอบด้วย กรรมการ ท่ีเลือกมาจากคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 สําหรับในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็เช่นเดียวกัน ท่ีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม (MSPB) จะประกอบด้วย ผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง (ADJ)  ซ่ึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็น
ทนายความท่ีได้รับอนุญาตและมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี มีความสามารถในการพิจารณา ไต่
สวนประเด็นท่ีซับซ้อน และเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงจะต้องผ่านการทดสอบโดย
สํานักงานผู้ พิพากษาในฝ่ายปกครองบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม คณะกรรมการดังกล่าว 
ประกอบด้วย กรรมการปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลา 3 คน ได้แก่ ประธาน รองประธาน และกรรมการ 
ประธานกรรมการ นอกจากจะมีหน้าท่ีพิจารณาคดีแล้ว ยังเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร (Chief 
Executive)  รับผิดชอบบริหารหน่วยงาน เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานด้วย โดยมีหัวหน้า
คณะเจ้าหน้าท่ี (Chief of Staff) เป็นผู้ช่วย ส่วนรองประธานกรรมการ และกรรมการมีหน้าท่ี
พิจารณาวินิจฉัยคดีความเท่านั้น โดยประธานาธิบดี เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการตามข้อเสนอแนะ ท่ีผ่านมา
ความเห็นของจากวุฒิสภา คณะกรรมการ ต้องประกอบด้วย กรรมการจาก 2 พรรคการเมือง และ
ห้ามแต่งต้ังกรรมการเกินกว่า 2 คน จากพรรคการเมืองเดียวกัน และห้ามกรรมการดํารงตําแหน่งอ่ืน
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ในราชการ เว้นแต่ ตําแหน่งท่ีต้องเป็นไปตามกฎหมาย หรือตําแหน่งท่ีแต่งต้ังตามคําสั่งประธานาธิบดี 
กรรมการมีวาระดํารงตําแหน่ง 7 ปี และเป็นได้เพียงวาระเดียว และตามเวลาการดํารงตําแหน่ง
เหลื่อมกัน เพ่ือให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระไม่พร้อมกัน 
 ส่วนระบบพิทักษ์คุณธรรมของสหราชอาณาจักร (Office of Civic Service Commissoners)       
The Civic Commissioners (The Commissioners) ท่ีได้ก่อต้ังข้ึนเมืองปี 1885 เป็นคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาหลักปฏิบัติ (Upholding the principle) เก่ียวกับการคัดเลือก และ
แต่งต้ัง employee ต่อมาในปี 1995 The Commissioners ได้รับบทบาทใหม่เพ่ิมเติม คือ บทบาท
ให้เป็นผู้พิจารณาและตัดสินข้ออุทธรณ์ในคดีท่ีเก่ียวกับความถูกต้องเหมาะสม และมโนธรรมในการ
ปฏิบัติราชการภายใต้บทบัญญัติ The Civic Service Code โดยข้าราชการ ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
กระบวนการเยียวยาภายในหน่วยงานของตน ซ่ึงเม่ือ The Commissioners พิจารณาอุทธรณ์แล้ว จะต้อง
รายงานคําตัดสินต่อไปยัง The Queen และสาธารณชน The Commissioners ได้รับการแต่งต้ัง
โดยตรงจาก The Crown จึงไม่อยู่ในสถานะข้าราชการและเป็นอิสระปลอดจากการควบคุมโดยฝ่าย
บริหาร ข้ันตอนในการเสนอคําร้อง ผู้ร้องจะต้องรายงานเรื่องท่ีตนร้องตามระเบียบภายในหน่วยงาน
ของตนเสียก่อน ผู้ร้องจะร้องโดยตรงต่อ The Commissioners ไม่ได้ จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการ
ภายในของหน่วยงานของตนเสียก่อน The Commissioners เป็นอิสระจากฝ่ายรัฐบาล และจะทํา
การสืบสวนสอบสวน พิจารณาเรื่องราวร้องเรียนอย่างรวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้โดย The 
Commissioners จะมีทีมงาน staff และ advisers ท่ีคอยให้คําปรึกษาเก่ียวกับเรื่องอุทธรณ์ The 
Commissioners จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยขอคําแนะนําจากท่ีปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ หากเห็นว่ามีความจําเป็น การพิจารณาต้องมี Commissioner อย่างน้อย 1 คน คอยดูแล
ควบคุมการดําเนินการอุทธรณ์ต้ังแต่ต้น และเม่ือมีคําตัดสินของ The Commissioners ถือว่าเป็น
ท่ีสุด จะอุทธรณ์ใดๆ อีกไม่ได้ อย่างไรก็ตาม คําตัดสินของ The Commissioners จะไม่มีผลผูกพัน
หน่วยงานราชการ แต่อย่างใด โดยแยกออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ 1) หาก The Commissioners 
เห็นชอบด้วยกับการอุทธรณ์ ก็จะมีคําแนะนํา (Recommendation) ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้
อุทธรณ์ และ 2) หาก The Commissioners ยืนตามคําตัดสินของหน่วยงานเดิม ผู้อุทธรณ์ก็จะต้อง
ปฏิบัติตามคําตัดสินของหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนี้ เรื่องอุทธรณ์และคําตัดสินของ The 
Commissioners จะถูกตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะท่ัวๆ ไป  
 จะเห็นได้ว่า คุณสมบัติและการสรรหาคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือศาลปกครองพิเศษ
ของประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา และของสหราชอาณาจักร ซ่ึงอาจจะเรียกชื่อแตกต่างกัน
ออกไป โดยท่ีสมาชิกของคณะกรรมการ อาจประกอบด้วย ผู้พิพากษาอาชีพท้ังคณะผู้พิพากษาอาชีพ
เพียงบางส่วนท่ีเหลือเป็นข้าราชการประจํา หรือไม่ได้เป็นผู้พิพากษาอาชีพ แต่เป็นสมาชิกขององค์กร
นั้น เช่น ประเทศฝรั่งเศส ฯลฯ หรือมาจากพรรคการเมือง 2 พรรค เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ 
หรือไม่ได้มาจากข้าราชการประจํา เช่น ของสหราชอาณาจักร ฯลฯ หรือมาจากผู้พิพากษาอาชีพ หรือ
อดีตผู้พิพากษา ท่ีเหลือเป็นข้าราชการประจํา หรือ อาจารย์มหาวิทยาลัย เช่น ก.พ.ค. ของประเทศ
ไทย ฯลฯ แล้วแต่กรณี ซ่ึงก็ข้ึนอยู่กับสภาพปัญหาของสังคมและความเป็นมาของหน่วยงานดังกล่าว
ของประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม แม้คุณสมบัติและการสรรหาบุคลากรเข้ามาทําหน้าท่ีจะมาจาก
คุณสมบัติท่ีหลากหลายก็ตาม แต่ในประเทศดังกล่าว ก็ได้ให้ความสําคัญกับความรู้ความสามารถ 
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ความเชี่ยวชาญ ความเป็นกลางของตัวคณะกรรมการ ท่ีจะสร้างความเชื่อม่ันท่ีจะให้ความเป็นธรรมแก่
ข้าราชการพลเรือนได้ นอกจากนี้ นอกจากคุณสมบัติและการสรรหาแล้ว เง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีข้อหนึ่งก็
คือ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องมีกลไก ท่ีจะต้องตรวจสอบการใช้อํานาจของ
คณะกรรมการดังกล่าวได้ท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุจริตและโปร่งใส 
 
 5.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. กับ 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. 
 จะเห็นได้ว่า ก.พ.ค. เป็นคณะกรรมการท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 มีสถานะทางกฎหมาย เป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท มีความเป็นอิสระในการ
พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาท ไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร เฉพาะในแง่องค์กร แต่ในแง่ของ
การทําหน้าท่ี ก.พ.ค. ยังถูกครอบงําโดยฝ่ายบริหารอยู่ ซ่ึงแตกต่างไปจากการทําหน้าท่ีในการพิจารณา
วินิจฉัยคดีโดยองค์กรตุลาการ ท่ีมีความเป็นอิสระท้ังในแง่องค์กร และในแง่ของการทําหน้าท่ี โดย 
ก.พ.ค. เป็นองค์กรท่ีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทท่ีเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ของผู้ท่ีถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ บางกรณี เหมือนกับศาลปกครองชั้นต้น ดังนั้น   
คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ถือว่าเป็นท่ีสุดในฝ่ายปกครอง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องถือปฏิบัติตามคํา
วินิจฉัยดังกล่าว นอกจากนี้ คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ยังเกิดผลกระทบต่อสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับข้อพิพาทนั้น และเม่ือ ก.พ.ค. มีสถานะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท จึงไม่อาจมีคํา
วินิจฉัยได้เกินคําขอ หรือไม่อาจวินิจฉัยเพ่ิมโทษคําสั่งลงโทษของ ก.พ. ได้ 
 ส่วน ก.พ. ไม่ใช่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาท ดังเช่น ก.พ.ค. โดยท่ี ก.พ. เป็น
เพียงคณะกรรมการทางปกครองมีหน้าท่ีท่ีสําคัญ เช่น การเสนอความเห็น หรือคําแนะนําในด้าน
นโยบายต่างๆ ต่อฝ่ายบริหาร โดยอํานาจในการตัดสินใจจะอยู่ ท่ีฝ่ายบริหาร หรือแม้กระท่ัง         
การลงโทษข้าราชการ คําวินิจฉัยของ ก.พ. ไม่ถือเป็นท่ีสุด แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัยโดย    
ผู้บังคับชาชั้นเหนือข้ึนไปได้ แต่อย่างไรก็ตาม ท้ัง ก.พ.ค. และ ก.พ. ก็เป็นองค์กรท่ีอยู่ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ดังนั้น แนวทางในการพิจารณาวินิจฉัยท้ังในเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ ควรจะต้องมี
การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  
 ยกตัวอย่างเช่น ก.พ. ได้มีคําวินิจฉัย ต่อมาผู้อุทธรณ์ได้ยืนคําร้องไปยัง ก.พ.ค. และ ก.พ.ค. ได้
มีคําวินิจฉัยให้เพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ ซ่ึงปัจจุบัน ก.พ.ค. มีข้อจํากัดในเรื่องของอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ กล่าวคือ ก.พ.ค. ไม่มีอํานาจท่ีจะเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีท่ีได้รับแจ้งจาก ก.พ. ใน
การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยว่า สมควรเพ่ิมโทษ จึงจะมีคําวินิจฉัยให้เพ่ิมโทษได้ ซ่ึง 
ก.พ.ค. จะมีระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน จากนั้นจะส่งคํา
วินิจฉัยต่อไปยัง ก.พ. หากการดําเนินการทางวินัยในข้ันตอนของ ก.พ. ยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่มี
ความเห็นของ ก.พ. ให้เพ่ิมโทษประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นเหตุให้ ก.พ.ค. ไม่สามารถเพ่ิมโทษ
ผู้อุทธรณ์ จึงต้องมีมติ ยกอุทธรณ์ และถ้าต่อมามีการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยแล้ว    
มีมติให้เพ่ิมโทษ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ถูกลงโทษ จะต้องไปอุทธรณ์คําสั่งเพ่ิมโทษต่อ ก.พ.ค. อีกครั้ง ซ่ึงเป็น
เรื่องเดียวกัน ก่อนท่ีจะนําคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด ทําให้เกิดความล่าช้า ในกระบวนการทาง
วินัย ดังนั้น ในข้ันตอนนี้ ควรกําหนดระยะเวลาในการพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย      
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ให้ชัดเจน ว่า ก.พ. มีระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัย เป็นระยะเวลา เท่าใด ก่อนท่ีจะนําคดีไปฟ้อง
ต่อศาลปกครองดังกล่าว รวมท้ังควรกําหนดทิศทางในการพิจารณาวินิจฉัยให้ไปในแนวทางเดียวกัน 
เช่น ก.พ.ค. ไม่ควรมีคําวินิจฉัยให้เพ่ิมโทษได้ แต่ควรจํากัดอํานาจในการวินิจฉัยในเรื่องความชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่เท่านั้น แต่ในส่วนของความเหมาะสม ปล่อยให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในฝ่าย
ปกครอง เป็นต้น 
 
 5.2.4 หากคณะกรรมการ ก.พ.ค. สามารถเพ่ิมโทษได้ตาม มาตรา 120 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยไม่ต้องรายงานผลของคําวินิจฉัยไปยัง
คณะกรรมการ  ก.พ. จะก่อให้เกิดข้อดี และข้อเสีย อย่างไร 
  5.2.4.1 ข้อดี 
   1) ทําให้ข้าราชการพลเรือน เกิดความเชื่อม่ันต่อคณะกรรมการ ก.พ.ค. ใน
เรื่องการให้ความเป็นธรรมเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ มากยิ่งข้ึน เนื่องจาก 
คณะกรรมการ ก.พ.ค. เป็นคณะกรรมการ ท่ีมาจากการคัดเลือก จากผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ซ่ึง
ส่วนใหญ่ จะเป็นอดีตผู้พิพากษา ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือน 
นั้นๆ มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสียเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยคดี ไม่เหมือนกับคณะกรรมการ 
ก.พ. ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา และมีส่วนได้เสียเก่ียวกับคดีท่ีพิจารณาวินิจฉัย 
   2) เนื่องจากคณะกรรมการ ก.พ.ค. มีระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน และไม่มีกฎหมายบัญญัติให้รอผลการพิจารณารายงานการ
ดําเนินการทางวินัยของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ ก.พ. แล้วแต่กรณีแต่อย่างใด ซ่ึงหาก ก.พ.ค. 
เห็นสมควรเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ แต่การพิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัยยังไม่เสร็จสิ้น จึงยังไม่มี
ความเห็นของ ก.พ. ให้เพ่ิมโทษ แต่อย่างใด ประกอบกับการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นเหตุให้ ก.พ.ค. ไม่
สามารถเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ จึงต้องมีมติยกอุทธรณ์ และถ้าต่อมามีการพิจารณารายงานการดําเนินการ
ทางวินัยแล้วมีมติให้เพ่ิมโทษในกรณีเช่นนี้ ผู้ท่ีถูกลงโทษจะต้องไปอุทธรณ์คําสั่งเพ่ิมโทษต่อ ก.พ.ค. อีก
ครั้งหนึ่งก่อนท่ีจะนําคดีไปห้องต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงเป็นความผิดกรณีเดียวกัน แต่ต้องอุทธรณ์ต่อ
องค์กรเดียวกันถึงสองครั้ง เป็นเหตุให้ไม่สอดคล้องกับหลักการพิจารณาอุทธรณ์ ดังนั้น หากให้คํา
วินิจฉัยของ ก.พ.ค. เป็นท่ีสุดในฝ่ายปกครอง ในกรณีเพ่ิมโทษ โดยไม่ต้องรายงานให้ ก.พ. ทราบ เพ่ือ
ฟังคําวินิจฉัยอีกครั้ง ก็จะทําให้การดําเนินกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  5.2.4.2 ข้อเสีย  
   1) ขัดกับหลักการของความเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ซ่ึงหลักการ
ในเรื่องของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท โดยท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทมีวิธีพิจารณาคดี
เช่นเดียวกันกับศาลปกครอง มีลักษณะเป็นการใช้อํานาจก่ึงตุลาการ ซ่ึงมีหลักการท่ีสําคัญหลักการ
หนึ่ง คือ การท่ีไม่อาจวินิจฉัยได้เกินคําขอ หรือไม่อาจวินิจฉัยเพ่ิมโทษได้ จะเห็นได้ว่า ในประเทศ
ฝรั่งเศส และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศต้นแบบ ท่ีประเทศไทยได้นําหลักการในเรื่อง 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม มาใช้ ซ่ึง คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ของท้ังสองประเทศ 
ไม่อาจมีคําวินิจฉัยให้เพ่ิมโทษของผู้อุทธรณ์ได้  
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   2) การท่ี ก.พ.ค. มีอํานาจท่ีจะเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ได้ดังกล่าว นั้น ถือว่าเป็น
การก้าวล่วงเข้ามาใช้อํานาจในฐานะของผู้บังคับบัญชาของผู้อุทธรณ์ ในเรื่องของการใช้ดุลยพินิจหรือ
ความเหมาะสมในการลงโทษ ซ่ึงต้องยอมรับเหตุผลท่ีสําคัญอันหนึ่งว่า คณะกรรมการ ก.พ. ในฐานะท่ี
เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้อุทธรณ์ เป็นผู้ท่ีมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์ หรือข้อเท็จจริง รวมท้ังเป็นผู้รู้
เห็นพฤตการณ์การกระทําของผู้อุทธรณ์ ตลอดมา ย่อมต้องทราบว่า ผู้อุทธรณ์มีลักษณะนิสัยส่วนตัว หรือ
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีเป็นอย่างไร การใช้ดุลยพินิจในการลงโทษมีความถูกต้อง เหมาะสม เพียงใด ได้
ดีกว่า ก.พ.ค. ซ่ึงเป็นเพียงคนกลาง ท่ีส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา เพียงแต่มีความรู้ความสามารถ 
ทางด้านกฎหมาย และระเบียบ เก่ียวกับการอุทธรณ์เป็นอย่างดี เท่านั้น และไม่ทราบนิสัยใจคอหรือ
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของ ผู้อุทธรณ์ เพราะฉะนั้น การท่ีจะให้ ก.พ.ค. มาเพ่ิมโทษผู้อุทธรณ์ โดย
ไม่ต้องรายงานไปยัง ก.พ. เท่ากับว่า ก.พ.ค. มีอํานาจท่ีจะควบคุมตรวจสอบได้ท้ังความชอบด้วย
กฎหมาย และความเหมาะสม ซ่ึงไม่ควรเป็นเช่นนั้น กล่าวคือ ก.พ.ค. ควรถูกจํากัดอํานาจให้ควบคุม
ตรวจสอบได้เฉพาะความชอบด้วยกฎหมายในเรื่องการพิจารณาวินิจฉัย เช่น กระบวนการพิจารณา
วินิจฉัย ไม่ถูกต้องตามกระบวนการข้ันตอน หรือไม่ อย่างไร ส่วนในเรื่องความเหมาะสม นั้น ควรให้
เป็นอํานาจของ ก.พ. ดังเหตุผลท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  
 
 5.2.5 เหตุใดสมมุติฐานของการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์ท่ีตั้งไว้ จึงมีความแตกต่างไป
จากผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
 สมมติฐานของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ต้ังไว้ว่า “การท่ีเปิดโอกาสให้คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) สามารถเพ่ิมโทษจากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ตาม มาตรา 
120 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ีได้วินิจฉัยไปแล้ว อาจ
กระทบกระเทือนต่อความเป็นอิสระในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมได้ ประกอบกับจะเป็นการขัดต่อความเป็นธรรมของคณะกรรมการ ก.พ.ค. ซ่ึงคําวินิจฉัยของ 
ก.พ.ค. ถือว่าเป็นท่ีสุดในฝ่ายปกครองแล้ว โดยไม่อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ โดยองค์กรในฝ่าย
ปกครองใดได้อีก เว้นแต่จะถูกควบคุมตรวจสอบโดยศาลปกครอง ” 
 จากสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ศึกษาต่อยอดมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับท่ีอ้างอิง โดย
วิทยานิพนธ์ฉบับนั้น ได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.พ.ค. แล้ว ปรากฏว่า ก.พ.ค. ต้องมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีและไม่อาจถูกกดดันหรือแทรกแซงการพิจารณาวินิจฉัยจากองค์กร
ภายนอกได้ ซ่ึงได้เทียบเคียงไปถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้พิพากษาในฝ่ายปกครอง 
(ADJ) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถือเป็นต้นแบบ ก.พ.ค. ของไทย รวมท้ังยังได้ศึกษาการจัดต้ังและ
การใช้อํานาจของ ก.พ.ค. ว่า ก.พ.ค. ได้ใช้อํานาจในการพิจารณา ข้อพิพาทในลักษณะของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทท่ีมีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาท่ีเทียบเท่าศาล กล่าวคือ คําวินิจฉัย
ของ ก.พ.ค. ควรเป็นท่ีสุดในหน่วยงานฝ่ายปกครอง โดยคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง
แก้ไข โดยหน่วยงานใดของฝ่ายปกครองได้อีก 
 แต่อย่างไรก็ตาม วิทยานิพนธ์ฉบับนั้น ได้ศึกษาเพียงคุณสมบัติของ ก.พ.ค. กับสถานะของ 
ก.พ.ค. ว่ามีสถานะเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ซ่ึงมีวิธีพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทเทียบเท่า
องค์กรตุลาการ แต่มิได้ศึกษาลงลึกไปถึงในส่วนของหลักการสําคัญๆ ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อ
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พิพาท เช่น หลักการในเรื่องการห้ามมิให้พิจารณาเกินคําขอ ฯลฯ ในเม่ือ ก.พ.ค. มีสถานะเป็น
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวมาแล้ว ก็จะต้องมีคําวินิจฉัยไม่เกินคําขอเช่นเดียวกันกับ
องค์กรตุลาการ มิได้ใช้อํานาจในทางปกครอง ดังเช่น คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ท่ี 
ก.พ. จะมีคําวินิจฉัยท่ีจะเพ่ิมโทษ ก็ได้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ตามลําดับชั้น ของ
ข้าราชการพลเรือนผู้นั้น ว่ามีความถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซ่ึงก็แล้วแต่ข้อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน
เป็นกรณีๆ ไป ก.พ.ค. ควรท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยในส่วนของความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการ
ข้ันตอนในการพิจารณาวินิจฉัยเท่านั้น แต่ไม่ควรไปก้าวล่วงเข้าไปพิจารณาวินิจฉัยถึงความเหมาะสม
ในการลงโทษได้ เพราะการวินิจฉัยถึงความเหมาะสมของการลงโทษ ผู้ ท่ีวินิจฉัยควรจะเป็น
ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนผู้นั้น ตามลําดับชั้น เนื่องจากผู้ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา ท่ีสั่งลงโทษ 
ย่อมต้องทราบข้อมูล เป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ และเป็นผู้รู้เห็นพฤติการณ์การกระทํา และความ
ประพฤติท้ังในด้านส่วนตัวและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตนเองได้
มากกว่าผู้อ่ืน ดังนั้น ก.พ.ค. ซ่ึงมิใช่ผู้บังคับบัญชาในฝ่ายปกครอง ไม่ควรท่ีจะมาแก้ไขความเหมาะสม
การใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวได้ 
 ในส่วนท่ีว่า ขัดกับความเป็นอิสระในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาท นั้น ผู้วิจัย เห็นว่า ก.พ.ค. 
มีความเป็นอิสระในแง่ขององค์กรเท่านั้น กล่าวคือ ไม่ต้องข้ึนการบังคับบัญชาต่อฝ่ายบริหาร เนื่องจาก 
ก.พ.ค. เป็นองค์กรท่ีแยกในเรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมออกจากมาก ก.พ. ตามเจตนารมย์ของ 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่ในแง่ของการทําหน้าท่ีแล้ว ก.พ.ค. ยังไม่มี
ความเป็นอิสระดังเช่นการพิจารณาวินิจฉัยคดีขององค์กรตุลาการ ท่ีมีความเป็นอิสระท้ังในแง่องค์กร
และในแง่การปฏิบัติหน้าท่ี เห็นได้จากการทําหน้าท่ีของ ก.พ.ค. ท่ียังไม่มีความเป็นอิสระเท่าท่ีควร 
ได้แก่ การท่ีกฎหมาย กําหนดให้ เลขาธิการก.พ. เป็น คณะกรรมการ ก.พ.ค. โดยมีตําแหน่ง 
เลขานุการ ก.พ.ค. ด้วย ซ่ึงอาจจะมีท้ังข้อดี และข้อด้อย กล่าวคือ ข้อดี ทําให้ความเชื่อมโยงทางด้าน
การพิจารณาวินิจฉัย และการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ ด้านวินัย มีความเชื่อมโยงกัน ไม่ตัด
ขาดจากกัน ส่วนข้อด้อย ก็คือ อาจทําให้การพิจารณาวินิจฉัยของ คณะกรรมการ ก.พ.ค. ขาดความ
เป็นอิสระ เพราะ เลขาธิการ ก.พ. ถือเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของข้าราชการพลเรือน ท่ีมาอุทธรณ์
คําสั่งลงโทษ  
 
 5.2.6 ควรท่ีจะนําหลักการของ ก.พ.ค. ไปใช้กับข้าราชการของหน่วยงานอ่ืนด้วย   
 เนื่องจากเหตุผลในการจัดต้ัง ก.พ.ค. เพ่ือจะได้สร้างหลักประกันและความเชื่อม่ันให้แก่
ข้าราชการพลเรือนในเรื่องทางวินัย โดยเฉพาะในเรื่องของการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
และท่ีผ่าน ก.พ.ค. ได้พิสูจน์ตนเองต่อข้าราชการพลเรือน จนกระท่ังได้สร้างความเชื่อม่ันได้เป็นอย่างดี 
เม่ือเปรียบเทียบกับระบบเดิม ท่ีให้ ก.พ. เป็นหน่วยงานท่ีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ดังกล่าว จึงสมควรท่ีจะนําหลักการ อํานาจหน้าท่ี รูปแบบการจัดโครงสร้าง และวิธีพิจารณา
วินิจฉัยของ ก.พ.ค. ไปศึกษา และนําไปประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมครอบคลุมถึงข้าราชการอ่ืนๆ ท่ี
มีองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลดูแลอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการท่ีมีสถิติการร้องเรียน
มากกว่าหน่วยงานอ่ืน เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  เป็นต้น 
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