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               ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์∗ 

 

 

  กระบวนการพิจารณาทางปกครองอาจมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนท่ีซับซ้อน          
แต่ประชาชนส่วนใหญ่มักจะไม่มีความรู้ทางกฎหมายหรือขั้นตอนปฏิบัติของทางราชการ ดังนั้น 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้บัญญัติในมาตรา ๒๗๑ ให้เจ้าหน้าท่ี
แจ้งสิทธิและหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองแก่คู่กรณี เพ่ือท่ีคู่กรณีจะได้ทราบถึง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดําเนินกระบวนการพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงจะทําให้เกิดความโปร่งใส   
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี และเป็นหลักประกันความเป็นธรรมแก่คู่กรณีท่ีจะใช้สิทธิต่างๆ ตามท่ี
กฎหมายบัญญัติให้ไว้อย่างเต็มท่ี  ซ่ึงสิทธิสําคัญในกระบวนการพิจารณาทางปกครองท่ีเจ้าหน้าท่ี
สมควรแจ้งให้คู่กรณีทราบ เช่น สิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในการพิจารณาทางปกครอง 
(มาตรา ๒๓) สิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริงและช้ีแจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคําส่ัง   
ทางปกครองท่ีกระทบสิทธิของตน (มาตรา ๓๐) สิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเป็นแก่การป้องกันสิทธิ 
(มาตรา ๓๑)  มาตรา ๒๗ จึงเป็นบทบัญญัติท่ีมีความสําคัญต่อคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองอย่างมาก อย่างไรก็ดี บทบัญญัติดังกล่าวก็มีปัญหาน่าพิจารณาหลายประการ เป็นต้นว่า 
เจ้าหน้าท่ีมี “หน้าท่ี” ต้องแจ้งสิทธิและหน้าท่ีให้คู่กรณีทราบในทุกกรณีหรือไม่ หรือมีดุลพินิจท่ีจะ 
แจ้งสิทธิและหน้าท่ีตามท่ีเห็นสมควร และกรณีท่ีไม่แจ้งสิทธิและหน้าท่ีจะมีผลต่อการพิจารณาทาง
ปกครองและคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของสิทธิท่ีมีความสําคัญ 
เช่น สิทธิของข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยในการนําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาใน
การสอบสวน หากไม่มีการแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ จะมีผลต่อกระบวนการลงโทษทางวินัย
หรือไม่ อย่างไร 

  ๑. “ดุลพินิจ” ของเจ้าหน้าที่ในการแจ้งสิทธิและหน้าที่ตามความจําเป็น 

กระบวนการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองหนึ่งอาจมีรายละเอียดมากมาย หาก
กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีต้องแจ้งสิทธิและหน้าท่ีทุกประการให้คู่กรณีทราบ และต้องแจ้งในทุกกรณี ก็อาจ
เป็นการสร้างภาระแก่เจ้าหน้าท่ีจนเกินสมควร ดังนั้น ผู้ตรากฎหมายจึงได้บัญญัติในมาตรา ๒๗  

                                                 
∗

 Licence en droit - mention assez bien (Tours), Maîtrise de droit public (Tours), D.E.A. de droit  public             
- mention très bien  (Poitiers) 

นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑ มาตรา ๒๗  ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งสิทธิและหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็น
แก่กรณ ี

   ถ้าคําขอหรือคําแถลงมีข้อบกพร่องหรือมีข้อความท่ีอ่านไม่เข้าใจหรือผิดหลงอันเห็นได้ชัดว่าเกิดจากความไม่รู้หรือ
ความเลินเล่อของคู่กรณี ให้เจ้าหน้าท่ีแนะนําให้คู่กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง 
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๒ 

“ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งสิทธิและหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความ
จําเป็นแก่กรณี” อย่างไรจึงจะถือว่าเป็นกรณีท่ีจําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ นั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองเคยให้ความเห็นในเร่ืองเสร็จท่ี ๒๙๕/๒๕๔๕๒ ว่า ถ้ากรณีของสิทธิหน้าท่ีใด      
ท่ีคู่กรณีไม่ทราบจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้นั้นแล้ว ย่อมถือได้ว่าเป็นกรณีจําเป็นท่ีต้องแจ้ง  
ให้ทราบ ซ่ึงกรณีท่ีจําเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือไม่จะแตกต่างกันไปในแต่ละเรื่อง แต่ละคู่กรณี และ
สภาพแวดล้อม และต่อมาในเร่ืองเสร็จท่ี ๗๖/๒๕๕๐๓ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นว่า การแจ้ง
สิทธิและหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเป็น “ดุลพินิจ” ของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะแจ้งให้ทราบ
ตามความจําเป็น ซ่ึงขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป ท้ังนี้ ศาลปกครองสูงสุดเคยวินิจฉัยเก่ียวกับ
การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการแจ้งสิทธิและหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองไว้ใน    
คําพิพากษา ท่ี อ.๑๔๓/๒๕๕๒ สรุปได้ว่า กรณีสอบสวนทางวินัยข้าราชการตํารวจ เม่ือคู่กรณีผู้ถูกสอบสวน
จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตและปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานสอบสวน ย่อมเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ 
ในข้อกฎหมายและทราบถึงสิทธิหน้าท่ีของตนในกระบวนการสอบสวนทางวินัยเป็นอย่างดีอยู่แล้ว  
การท่ีคณะกรรมการสอบสวนมิได้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการนําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้าร่วมในการ
สอบสวน จึงมิใช่การใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

จากแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและศาลปกครอง
สูงสุดข้างต้น จึงสรุปได้ว่า บทบัญญัติมาตรา ๒๗ ให้อํานาจเจ้าหน้าท่ีท่ีจะใช้ “ดุลพินิจ” พิจารณาว่า
กรณีอย่างใดจึงจําเป็นต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
โดยพิจารณาจากลักษณะของเร่ือง ความรู้ความสามารถของคู่กรณี และสภาพแวดล้อมของการพิจารณา
ทางปกครองในกรณีนั้น อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า แม้ว่าเจ้าหน้าท่ีจะมีดุลพินิจท่ีจะแจ้งสิทธิ
และหน้าท่ีได้ตามท่ีเห็นว่าจําเป็น แต่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีจะต้องชอบด้วยเหตุผลและ 
มีความเหมาะสมด้วย โดยคํานึงถึงการ “อํานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน” อันเป็นเหตุผลประการหนึ่ง
ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ๔ ดังนี้ หากการพิจารณาทางปกครอง
ในเร่ืองใดมีข้อกล่าวหาร้ายแรงซ่ึงอาจทําให้คู่กรณีหลงประเด็นในการแก้ข้อกล่าวหา และคู่กรณีเป็น  
ผู้ท่ีไม่มีความรู้ทางกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีย่อมต้องแจ้งสิทธิมีทนายความหรือท่ีปรึกษาให้คู่กรณีทราบ 
หรือถ้าคู่กรณีเป็นผู้พิการทางสายตาอันอาจเป็นอุปสรรคแก่การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารต่างๆ 
เจ้าหน้าท่ีก็ชอบท่ีจะแจ้งให้คู่กรณีทราบถึงสิทธิในการแต่งตั้งบุคคลให้กระทําการแทนในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองด้วย 

  ๒. ผลของการไม่แจ้งสิทธิและหน้าที่กับความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทาง
ปกครอง 

ปัญหาว่าการท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่แจ้งสิทธิและหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ให้คู่กรณีทราบ จะมีผลทําให้กระบวนการพิจารณาทางปกครองและคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น แต่เดิมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นวางหลัก

                                                 
๒ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง กรณีท่ีธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การแจ้งสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาใน
กระบวนการสอบสวนทางวินัย 
๔ โปรดดหูมายเหตุท้ายพระราชบัญญัต ิ
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๓ 

ในเร่ืองเสร็จท่ี ๒๙๕/๒๕๔๕ ว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่แจ้งสิทธิและหน้าท่ีท่ีจําเป็นแก่กรณี ทําให้
กระบวนการพิจารณาทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกรณีท่ีเป็นสาระสําคัญอันอาจทําให้
คู่กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาทางปกครอง คําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นอาจถูกเพิกถอน
ได้เพราะเหตุท่ีเป็นคําส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  อย่างไรก็ดี ต่อมาคณะกรรมการ      
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นในเร่ืองเสร็จท่ี ๗๖/๒๕๕๐ ว่า การดําเนินการตาม 
มาตรา ๒๗ มิได้เป็นเงื่อนไขของความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง เพราะการพิจารณา
ความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองจะต้องพิจารณาจากเนื้อหาและการปฏิบัติตาม
กระบวนการออกคําส่ังทางปกครองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายท่ีกําหนดเป็นเงื่อนไข     
ให้เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติก่อน จึงจะถือว่าคําส่ังทางปกครองมีผลใช้บังคับได้  การมิได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ทั่วไปที่มิใช่เป็นเงื่อนไขการออกคําส่ังทางปกครองจึงมิได้ทําให้คําส่ังทางปกครองเสียไป 
ซ่ึงเป็นไปในทํานองเดียวกันกับการไม่แจ้งสิทธิอุทธรณ์ท่ีมีผลเป็นเพียงทําให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์
ออกไปตามมาตรา ๔๐ มิได้มีผลทําให้คําส่ังทางปกครองต้องเสียไปด้วย หรือในกรณีคําส่ังทางปกครอง
ท่ีออกโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๑ ท่ีบัญญัติให้รับฟังคู่กรณีก่อนออกคําส่ัง
ทางปกครองซ่ึงเป็นหลักการสําคัญมากกว่าการแจ้งสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในการ
พิจารณาทางปกครองได้ ถ้ามิได้รับฟังก็ไม่มีผลทําให้คําส่ังทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ หากได้มีการ   
รับฟังในภายหลัง  ดังนั้น กระบวนการสอบสวนทางวินัยซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนไม่ได้แจ้งสิทธิ    
นําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในกระบวนการสอบสวนทางวินัยให้ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
ได้ทราบจึงไม่เสียไป และไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของคําส่ังลงโทษทางวินัยท่ีเกิดจากกระบวนการ
สอบสวนทางวินัยดังกล่าว 

  หากพิจารณาเปรียบเทียบความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
ท้ังสองเร่ืองข้างต้นแล้ว จะเห็นได้ว่ามีการปรับเปล่ียนแนวความเห็นไปในแนวทางท่ี “ผ่อนคลาย” 
ความเข้มงวดของหลักการตามมาตรา ๒๗ กล่าวคือ ในเร่ืองเสร็จท่ี ๒๙๕/๒๕๔๕ คณะกรรมการฯ ได้
ให้ความเห็นว่า การไม่แจ้งสิทธิและหน้าท่ีท่ีจําเป็นมีผลทําให้กระบวนการพิจารณาทางปกครอง      
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหากเป็นสาระสําคัญจนทําให้คู่กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยแล้ว คําส่ัง
ทางปกครองท่ีทําขึ้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ ซ่ึงเท่ากับเป็นการยอมรับโดย
ปริยายว่า ในบางกรณีการแจ้งสิทธิและหน้าท่ีตามมาตรา ๒๗ อาจเป็น “เงื่อนไขของความชอบด้วย
กฎหมาย” ของคําส่ังทางปกครอง แต่ในเร่ืองเสร็จท่ี ๗๖/๒๕๕๐ คณะกรรมการฯ กลับให้ความเห็นว่า  
การดําเนินการตามมาตรา ๒๗ มิได้เป็นเงื่อนไขของความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง 
เพราะการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครองจะต้องพิจารณาจากเนื้อหาและ 
การปฏิบัติตามกระบวนการออกคําส่ังทางปกครองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายท่ีกําหนด
เป็นเงื่อนไขให้เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติก่อน จึงจะถือว่าคําส่ังทางปกครองมีผลใช้บังคับได้ การมิได้ปฏิบัติ
ตาม “หลักเกณฑ์ท่ัวไป” ท่ีมิใช่เป็นเงื่อนไขการออกคําส่ังทางปกครองจึงมิได้ทําให้คําส่ังทางปกครอง
เสียไป 

  ท้ังนี้ ผู้เขียนเห็นว่าความเห็นเดิมตามเร่ืองเสร็จท่ี ๒๙๕/๒๕๔๕ น่าจะมีความถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมี “หน้าท่ี” ต้องแจ้งสิทธิและหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองให้คู่กรณีทราบเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นต้องแจ้ง (ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีมีดุลพินิจพิจารณาได้ว่า
กรณีใดจะถือว่ามีความจําเป็น) โดยกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องแจ้งสิทธิและหน้าท่ี แต่เจ้าหน้าท่ีบกพร่อง
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๔ 

ใน “หน้าท่ี” โดยไม่แจ้งสิทธิและหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ก็ยังต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า การไม่
แจ้งสิทธิและหน้าท่ีนั้นเป็นกรณีที่เป็นสาระสําคัญอันทําให้คู่กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ
พิจารณาทางปกครองหรือไม่ หากเป็นสาระสําคัญจึงจะถือว่า “ความบกพร่อง” ดังกล่าวมีผลทําให้
คําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจถูกเพิกถอนได้ ซ่ึงการพิจารณาว่าการไม่แจ้ง
สิทธิและหน้าท่ีเป็นสาระสําคัญในกรณีหนึ่งหรือไม่ นั้น อาจพิจารณาว่าหากเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งสิทธิให้
คู่กรณีทราบและคู่กรณีได้ใช้สิทธินั้นแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะพิจารณาทําคําส่ังทางปกครองในแนวทางอ่ืน
หรือไม่ หรือจะยังคงทําคําส่ังทางปกครองในแนวทางเดิม ตัวอย่างเช่น หากเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งสิทธิในการ
นําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา และในการสอบสวนนั้น
ทนายความหรือท่ีปรึกษาได้ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาต่างๆ แล้ว ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
สอบสวนจะแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ เช่น อาจมีความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามิได้กระทําผิดวินัย หรือ
กระทําผิดวินัยแต่สมควรได้รับโทษเบากว่าท่ีได้รับจริง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การแจ้งสิทธิและหน้าท่ีจะมีผล
เป็นการเปล่ียนแปลงเนื้อหาของคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นหรือไม่ หากไม่มีผลเปล่ียนแปลงเนื้อหาของ
คําส่ังทางปกครอง การไม่แจ้งสิทธิและหน้าท่ีก็คงไม่ถือเป็นสาระสําคัญอันจะทําให้คู่กรณีไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม และต้องถือว่าคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้ว๕ จึงเห็นได้ว่า
ความเห็นตามเร่ืองเสร็จดังกล่าวให้ความสําคัญกับการคุ้มครองสิทธิของคู่กรณี แต่ขณะเดียวกัน       
ก็รักษาไว้ซ่ึงความม่ันคงของคําส่ังทางปกครองและไม่เป็นการสร้างภาระแก่เจ้าหน้าท่ีจนเกินสมควร 
อีกด้วย   

ส่วนในเร่ืองเสร็จท่ี ๗๖/๒๕๕๐ นั้น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้
ให้ความสําคัญกับความม่ันคงของคําส่ังทางปกครองจนอาจ “มองข้าม”  ข้อพิจารณาเก่ียวกับการ
คุ้มครองสิทธิของคู่กรณีอันเป็นความมุ่งหมายสําคัญประการหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง เพราะการท่ีคณะกรรมการฯ วินิจฉัยว่าการแจ้งสิทธิและหน้าท่ีตามมาตรา ๒๗ มิได้เป็น
เงื่อนไขของความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง แต่เป็นเพียง “หลักเกณฑ์ท่ัวไป” ซ่ึงการ  
ฝ่าฝืนไม่มีผลทําให้คําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้นต้องเสียไปนั้น ย่อมมีผลทําให้เจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจ
พิจารณาทางปกครองไม่ “นําพา” ท่ีจะแจ้งสิทธิและหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้
คู่กรณีทราบ เพราะแม้ว่าจะแจ้งหรือไม่แจ้ง ก็ไม่มีผลกระทบต่อการพิจารณาทางปกครองแต่อย่างใด 
โดยนัยนี้ การให้ความเห็นตามเร่ืองเสร็จดังกล่าวจึงมีผลเป็นการ “ลดทอน” สภาพบังคับของมาตรา ๒๗ 
โดยทําให้บทบัญญัติดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับอย่างแท้จริง และไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้ตรา
กฎหมายท่ีมุ่งหมายคุ้มครองสิทธิของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง โดยเฉพาะกรณีของ
การพิจารณาทางปกครองในบางเร่ืองซ่ึงมีลักษณะเฉพาะและจําเป็นต้องมี “หลักประกันความเป็นธรรม” 
สูงกว่ากระบวนการพิจารณาทางปกครองในกรณีท่ัวไป ดังเช่นกรณีของการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ 
ซ่ึงการแจ้งสิทธิมีทนายความหรือท่ีปรึกษาถือเป็นหลักประกันสําคัญสําหรับผู้ถูกกล่าวหาท่ีจะมีบุคคล
ท่ีให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้ป้องกันสิทธิและช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา 

 

                                                 
๕ สําหรับตัวอย่างการนําแนวคิดเรื่อง “เหตุบกพร่องในสาระสําคัญ” ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมาใช้     
ในการให้ความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โปรดดู บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง เรื่อง ความชอบด้วยกฎหมายของการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ในคราว
ประชุมท่ีไม่ได้แจ้งนัดประชุมกรรมการครบทุกคน (เรื่องเสร็จท่ี ๖๓๖/๒๕๔๙) 
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๕ 

  ๓. ปัญหาการแจ้งสิทธิมีทนายความในกระบวนการสอบสวนทางวินัย 
การดําเนินการทางวินัยข้าราชการประเภทต่างๆ ย่อมเป็นไปตามท่ีกําหนดใน

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้นๆ โดยกรณีการดําเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และบรรดากฎ ก.พ. ท่ีเก่ียวข้องกับวินัย โดยเฉพาะกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา อย่างไรก็ดี 
โดยท่ีการสอบสวนทางวินัยอันเป็นการดําเนินการและการเตรียมการเพ่ือจัดให้มีคําส่ังลงโทษทางวินัย
หรือคําส่ังว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีความผิดทางวินัยซ่ึงเป็น “คําส่ังทางปกครอง” การสอบสวนทางวินัย   
จึงเป็น “การพิจารณาทางปกครอง” และอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  
ด้วย ดังนั้น ในประเด็นเก่ียวกับสิทธิในการมีทนายความ แม้ว่าข้อ ๒๑๖ แห่งกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ จะกําหนดห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในท่ีสอบสวน เว้นแต่บุคคลท่ีคณะกรรมการสอบสวน
อนุญาตเพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวน แต่เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ท่ีประกัน 
ความเป็นธรรมต่ํากว่าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ 
ท่ีบัญญัติให้คู่กรณีมีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองท่ีต้องมา  
ปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีได้ (โดยไม่จําเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีก่อน) ดังนั้น ข้าราชการ 
ผู้ถูกกล่าวหาจึงมีสิทธิตามบทบัญญัติดังกล่าวท่ีจะนําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้๘ และโดยท่ีสิทธิในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษาเป็นสิทธิ  
อันสําคัญในการพิจารณาทางปกครอง โดยเฉพาะในการดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อสถานะของข้าราชการผู้ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างมาก ดังนั้น โดยหลักแล้วเจ้าหน้าท่ี   
ผู้มีอํานาจหน้าท่ีในการสอบสวนทางวินัยย่อมมีหน้าท่ีต้องแจ้งสิทธิดังกล่าวให้ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา
ทราบด้วย ท้ังนี้ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาจะมีสิทธิตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในการนําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในการสอบสวน และมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันจะกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งสิทธิในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง   
ให้คู่กรณีทราบตามความจําเป็น ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษาอันเป็นสิทธิท่ีสําคัญ
ประการหนึ่ง แต่การท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นในเร่ืองเสร็จท่ี   
๗๖/๒๕๕๐ ว่าการแจ้งสิทธิและหน้าท่ีตามมาตรา ๒๗ มิได้เป็นเงื่อนไขของความชอบด้วยกฎหมาย
ของคําส่ังทางปกครอง แต่เป็นเพียง “หลักเกณฑ์ท่ัวไป” ซ่ึงการไม่ปฏิบัติตามมิได้ทําให้คําส่ังทาง

                                                 
๖ ข้อ ๒๑  ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน  ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซ่ึงจะถูกสอบปากคําเข้ามา
ในท่ีสอบสวนคราวละหนึ่งคน  ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในท่ีสอบสวน  เว้นแต่บุคคลซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนอนุญาต
ให้อยู่ในท่ีสอบสวนเพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวน 
๗ มาตรา ๒๓  ในการพิจารณาทางปกครองท่ีคู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี คู่กรณีมีสิทธินําทนายความ
หรือท่ีปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได ้

   การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาได้ทําลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระทําของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้
คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น 
๘ บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การสอบสวนทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ            
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในการสอบสวนได้หรือไม่ (เรื่องเสร็จท่ี ๒๐๕/๒๕๔๑) 
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๖ 

ปกครองเสียไป และการไม่แจ้งสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในกระบวนการสอบสวนทาง
วินัยไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของคําส่ังลงโทษทางวินัย นั้น ย่อมส่งผลต่อการใช้สิทธิดังกล่าว
ของข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา เพราะหากเจ้าหน้าท่ีไม่แจ้งสิทธิให้ทราบแล้ว ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา    
ก็อาจไม่รู้ว่าตนมีสิทธิตามกฎหมายและไม่ได้ใช้สิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในกระบวนการ
สอบสวนทางวินัย   

ท้ังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นตามเร่ืองเสร็จท่ี ๗๖/๒๕๕๐ นั้น กรรมการส่วนหนึ่งซ่ึงเป็นฝ่ายข้างน้อยได้เสนอให้ตีความ
บทบัญญัติมาตรา ๒๗ ในแนวทางท่ีเคร่งครัดสําหรับการแจ้งสิทธิมีทนายความในกระบวนการ
สอบสวนทางวินัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมยศ เช้ือไทย ได้ให้ความเห็นว่า การสอบสวนทางวินัย
แตกต่างจากกระบวนการพิจารณาทางปกครองอ่ืน เนื่องจากบางกรณีอาจมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
ท่ีซับซ้อน ทําให้ผู้ถูกกล่าวหาหลงประเด็นในการต่อสู้แก้ข้อกล่าวหาได้ จึงถือว่ามีความจําเป็นต้องแจ้ง
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าตนมีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในกระบวนการสอบสวนทางวินัย
นอกจากนี้ โดยท่ีกระบวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการมีลักษณะใกล้เคียงกับกระบวนการ
สอบสวนทางอาญา จึงต้องมีการคุ้มครองสิทธิของข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาให้เท่าเทียมกับผู้ต้องหา   
ในคดีอาญาด้วย ในทํานองเดียวกัน รองศาสตราจารย์ อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ ได้ให้ความเห็นว่า ในการ
สอบสวนทางวินัยท่ีผู้ถูกกล่าวหาต้องมาปรากฏตัวต่อคณะกรรมการสอบสวน หากผู้ถูกกล่าวหาต้อง
ยอมรับหรือปฏิเสธข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยปราศจากคําแนะนําท่ีเหมาะสม
ของทนายความแล้ว ย่อมเป็นผลร้ายแก่ผู้ถูกกล่าวหา เช่น ถ้ามีการสร้างพยานหลักฐานเท็จ ทนายความ 
ก็จะแนะนําผู้ถูกกล่าวหามิให้รับสารภาพตามข้อกล่าวหา ดังนั้น เพ่ือให้สิทธินําทนายความหรือ        
ท่ีปรึกษาเข้ามาในกระบวนการสอบสวนมีสภาพบังคับในทางปฏิบัติ คณะกรรมการสอบสวนจะต้อง
แจ้งสิทธิดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย๙   
  ผู้เขียนมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของกรรมการฝ่ายข้างน้อยนี้ โดยเห็นว่า 
สิทธิในการมีทนายความถือเป็น “สิทธิพ้ืนฐาน” ในกระบวนการยุติธรรมท่ีรับรองไว้โดยบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ๑๐  และกฎหมายวิธีพิจารณาความต่างๆ๑๑ ซ่ึงนํามาปรับใช้กับการพิจารณาทาง
ปกครองในช้ันเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง โดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในฐานะ 
“กฎหมายกลาง” ว่าด้วยการพิจารณาทางปกครองได้บัญญัติรับรองสิทธิของคู่กรณีในการมีทนายความ
หรือท่ีปรึกษา ซ่ึงสิทธิดังกล่าวถือเป็น “หลักประกัน” สําคัญในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง      
บางประเภทท่ีมีลักษณะพิเศษ เช่น กระบวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ เนื่องจากเป็นเร่ืองท่ีมี
การตั้งข้อกล่าวหาแก่ข้าราชการ ซ่ึงอาจมีประเด็นข้อกฎหมายท่ีซับซ้อน อีกท้ังการลงโทษทางวินัยอาจ
                                                 
๙ โปรดดู รายงานการประชุมคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ครั้งท่ี ๒ (๒๑/๒๕๔๙) ๑๔/๒๕๔๙ วันท่ี  
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
๑๐ มาตรา ๔๐ (๗) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองสิทธิของผู้ต้องหา
หรือจําเลยในคดีอาญาท่ีจะได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ 
๑๑ มาตรา ๗/๑ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๑๓๔/๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้บัญญัติรับรอง
สิทธิของผู้ต้องหาท่ีจะมีทนายความหรือผู้ซ่ึงตนไว้วางใจในการเข้าฟังการสอบปากคํา โดยมาตรา ๑๓๔/๔ (๒) 
บัญญัติให้พนักงานสอบสวนมีหน้าท่ีแจ้งสิทธิดังกล่าวให้ผู้ต้องหาทราบด้วย และมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความแพ่งได้บัญญัติรับรองสิทธิของคู่ความในการแต่งตั้งทนายความให้ว่าความและดําเนินกระบวน
พิจารณาแทนตนได ้
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๗ 

มีผลกระทบต่อสถานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการผู้ถูกลงโทษอย่างรุนแรง จึงจําเป็นท่ี
ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับความช่วยเหลือจากทนายความในการช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาต่างๆ     
ต่อคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซ่ึงการท่ีข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาจะใช้สิทธิในการมีทนายความ
หรือท่ีปรึกษาได้นั้น ในเบ้ืองต้นผู้ถูกกล่าวหาจําต้องรู้เสียก่อนว่าตนมีสิทธินี้ตามกฎหมาย ทว่ากฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎ ก.พ. ท่ีเก่ียวข้องกับวินัยก็มิได้บัญญัติให้สิทธินี้ไว้โดยตรง 
แต่เป็นสิทธิท่ีรับรองไว้โดยกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ซ่ึงหากเจ้าหน้าท่ีมิได้แจ้ง
สิทธิดังกล่าวแก่ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาก็อาจจะไม่ทราบว่าตนมีสิทธิตาม
กฎหมาย๑๒ ประกอบกับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ให้ความเห็นว่าการแจ้งสิทธิ
และหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเป็นเพียง “หลักเกณฑ์ท่ัวไป” และไม่ว่าจะมีการแจ้ง
สิทธิหรือไม่ ก็ไม่มีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
เจ้าหน้าท่ีจึงอาจปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจท่ีจะแจ้งสิทธิในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษาให้แก่
ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ดังนั้น จึงมีประเด็นน่าพิจารณาว่า สมควรมีการปรับปรุงกฎหมาย    
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และกฎ ก.พ. ท่ีเก่ียวข้องกับวินัยโดยบัญญัติสิทธิของข้าราชการ    
ผู้ถูกกล่าวหาในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษา รวมท้ังหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในการแจ้งสิทธิดังกล่าวไว้
เป็นการเฉพาะหรือไม่  ท้ังนี้ เพ่ือ “ยกระดับ” มาตรฐานในการปฏิบัติราชการและหลักประกัน   
ความเป็นธรรมสําหรับคู่กรณีให้สูงกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  
  ๔. ความจําเป็นในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

  มีข้อสังเกตในเชิงกฎหมายเปรียบเทียบว่า กฎหมายของบางประเทศได้บัญญัติ
รับรองสิทธิในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษาของข้าราชการผู้ถูกสอบสวนทางวินัยไว้ในแนวทางท่ี
คุ้มครองข้าราชการมากกว่ากฎหมายของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ในประเทศฝร่ังเศส รัฐบัญญัติ 
ฉบับท่ี ๘๓-๖๓๔ ลงวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ ว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของข้าราชการ๑๓       
ได้บัญญัติในมาตรา ๑๙๑๔ ให้ข้าราชการผู้ถูกดําเนินการทางวินัยมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจาก
ทนายความหรือท่ีปรึกษาท่ีตนแต่งตั้ง และรัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี ๘๔-๙๖๑ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ค.ศ. 
๑๙๘๔ ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการของรัฐ๑๕ ออกตามความในรัฐบัญญัติดังกล่าว   

                                                 
๑๒ น่าสังเกตว่า แม้แต่ในคู่มือการสอบสวนทางวินัยของสํานักงาน ก.พ. ก็มิได้มีคําแนะนําให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งข้าราชการ
ผู้ถูกกล่าวหาให้ทราบถึงสิทธิในการนําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในการสอบสวนแต่อย่างใด โปรดดู สํานักงาน 
ก.พ. ,คู่มือการดําเนินการทางวินัย, (กรุงเทพฯ : กลุ่มโรงพิมพ์ สํานักบริหารกลาง สํานักงาน ก.พ. ๒๕๕๑) 
๑๓

 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, JORF du 14 

juillet 1983, p.2174. 
๑๔

 Article 19 

…..….. …..….. ………. ………. ………. 

   Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la 

communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et    

à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son 

droit à communication du dossier… 

…..….. …..….. ………. ………. ………. 
๑๕

 Décret nº84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les 

fonctionnaires de l’Etat, JORF 27 octobre 1984, p. 3366.  
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๘ 

ได้บัญญัติในมาตรา ๑๑๖ ว่า “ในกรณีท่ีมีการดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ หน่วยงานทางปกครอง
จะต้องแจ้งให้ข้าราชการท่ีเก่ียวข้องทราบถึง ... สิทธิในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษาหนึ่งคนหรือ
หลายคนตามท่ีได้แต่งตั้งเอง” และมาตรา ๓๑๗ ได้บัญญัติว่า “ข้าราชการท่ีถูกดําเนินการทางวินัย
สามารถ...นําทนายความหรือท่ีปรึกษาหนึ่งคนหรือหลายคนตามท่ีได้แต่งตั้งเองเข้ามาในการสอบสวน
ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้” กรณีจึงเห็นได้ว่า กฎหมายเก่ียวกับข้าราชการของฝร่ังเศส
ได้บัญญัติรับรองสิทธิของข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาในการนําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในการ
สอบสวนไว้โดยตรง และท่ีสําคัญได้บัญญัติให้หน่วยงานต้องแจ้งสิทธิในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษา
ให้ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย ซ่ึงสภาแห่งรัฐหรือศาลปกครองสูงสุดของฝร่ังเศสได้ตีความ
บทบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยมีคําพิพากษาว่า การแจ้งสิทธิในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษา
ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๑ แห่งรัฐกฤษฎีกา ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๘๔ ถือเป็น “แบบพิธีบังคับ” 
(“formalité [qui] présente un caractère obligatoire”) ท่ีหน่วยงานต้องปฏิบัติตาม แม้ในกรณี
ท่ีจะลงโทษทางวินัยโดยตักเตือน (avertissement) หรือภาคทัณฑ์ (blâme) อันเป็นกรณีท่ีไม่จําเป็น 
ต้องขอความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยก่อนก็ตาม ดังนั้น เม่ือปรากฏว่า ในการดําเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี สํานักงานป่าไม้แห่งชาติผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงสิทธิในการมี
ทนายความหรือท่ีปรึกษา การละเลยไม่แจ้งสิทธิดังกล่าวย่อมมีผลให้คําส่ังของผู้อํานวยการสํานักงาน
ป่าไม้แห่งชาติท่ีลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีโดยเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นคําส่ังท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
จึงพิพากษาให้เพิกถอนคําส่ัง๑๘ คําพิพากษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สภาแห่งรัฐพิจารณาว่า การท่ี
หน่วยงานมิได้แจ้งสิทธิในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษาให้ข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาทราบตามท่ี
กฎหมายกําหนด ถือเป็นข้อบกพร่องอันเป็นสาระสําคัญในขั้นตอนการทําคําส่ัง (irrégularité 

substantielle de la procédure) ซ่ึงมีผลให้คําส่ังลงโทษทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องถูก
เพิกถอน ส่วนกรณีท่ีหน่วยงานได้แจ้งสิทธิในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษาแก่ผู้ถูกกล่าวหาโดยแจ้ง 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น แจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิในการมีทนายความหรือ    
ท่ีปรึกษาหนึ่งคน แทนท่ีจะระบุว่า “หนึ่งคนหรือหลายคน” แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้
นําทนายความหรือท่ีปรึกษาหนึ่งคนเข้ามาในท่ีสอบสวนแล้ว สภาแห่งรัฐก็วินิจฉัยว่า ลําพังการแจ้ง
สิทธิโดยไม่ถูกต้องครบถ้วนนั้นไม่ถือเป็นเหตุท่ีทําให้คําส่ังลงโทษทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย๑๙  

                                                 
๑๖

 Article 1    

   L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un 

fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son 

dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par      

un ou plusieurs défenseurs de son choix. 

…..….. …..….. ………. ………. ………. 
๑๗

 Article 3 

   Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations 

écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son 

choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration. 

…..….. …..….. ………. ………. ………. 
๑๘

 C.E., 17 juin 1988, M. Bernard Labrosse, req. nº 81815, R. p. 244, A.J.D.A. 1989, p. 50 obs. S.S. 
๑๙

 C.E., 12 décembre 1997, M. Serge X… , req. nº134341 
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๙ 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข้อบกพร่องในกรณีนี้มิใช่ข้อบกพร่องอันเป็นสาระสําคัญท่ีจะกระทบต่อความชอบ
ด้วยกฎหมายของกระบวนการสอบสวนทางวินัย 

เม่ือพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายและแนวคําพิพากษาของศาลในประเทศฝร่ังเศสแล้ว 
จะเห็นได้ว่า มี “หลักประกัน” สําหรับข้าราชการผู้ถูกสอบสวนทางวินัยสูงกว่ากรณีของประเทศไทย 
ท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมิได้บัญญัติรับรองสิทธิดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ และ
แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซ่ึงเป็น “กฎหมายกลาง” จะบัญญัติให้สิทธิแก่
คู่กรณีในการมีทนายความหรือท่ีปรึกษา รวมท้ังบัญญัติให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งสิทธิในกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองแก่คู่กรณีตามความจําเป็น แต่โดยผลของการตีความของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองท่ีให้ความเห็นว่า การแจ้งสิทธิตามมาตรา ๒๗ เป็นเพียง “หลักเกณฑ์ท่ัวไป” มิใช่เงื่อนไข
ความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง และการไม่แจ้งสิทธิมีทนายความหรือท่ีปรึกษาแก่     
ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการสอบสวนทางวินัยและความสมบูรณ์ของคําส่ังลงโทษ   
ทางวินัย ก็ทําให้สิทธิดังกล่าวปราศจาก “สภาพบังคับ” อย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียน
จึงมีความเห็นว่า ผู้ตรากฎหมายสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในแนวทาง 
ท่ีคุ้มครองสิทธิของข้าราชการผู้ถูกสอบสวนทางวินัยมากขึ้น โดยบัญญัติสิทธิในการนําทนายความ 
หรือท่ีปรึกษาเข้ามาในการสอบสวนไว้เป็นการเฉพาะ พร้อมท้ังบัญญัติให้มีการแจ้งสิทธิดังกล่าวให้    
ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย ท้ังนี้ ตามแนวทางของกฎหมายฝร่ังเศส  

เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนได้กําหนดวิธี
พิจารณาก่อนออกคําส่ังลงโทษทางวินัยไว้อย่างละเอียด รัดกุม และมีมาตรฐานท่ีประกันความเป็นธรรม
ได้ดีกว่าท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอยู่แล้ว จึงอาจยกเว้นไม่ต้องนํา
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไปใช้บังคับ๒๐ ปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธว่ามุมมองดังกล่าว
เป็นการประเมินมาตรฐานของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนค่อนข้างสูงเกินไป เพราะใน
บางเร่ือง เช่น สิทธิของข้าราชการผู้ถูกสอบสวนในการนําทนายความเข้ามาในกระบวนการสอบสวน  
ก็ยังจําเป็นต้อง “อาศัย” บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองท่ีให้ “สิทธิ
เด็ดขาด” ในเร่ืองนี้ ขณะท่ีบทบัญญัติของกฎ ก.พ. ท่ีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนได้ “จํากัด” สิทธิของผู้ถูกสอบสวนในการนําบุคคลอ่ืนเข้ามาในท่ีสอบสวนว่าต้อง
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสอบสวนก่อน...๒๑ อย่างไรก็ดี แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองจะกําหนดหลักประกันความเป็นธรรมไว้สูงกว่ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

                                                 
๒๐ สุรพล นิติไกรพจน์, “ปัญหาว่าด้วยขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง”, ใน   
พนม เอ่ียมประยูร (บรรณาธิการ), รวมบทความทางวิชาการ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน ๒๕๔๑),  หน้า ๑๔-๑๕. 
๒๑ นอกจากสิทธิในการนําทนายความหรือท่ีปรึกษาเข้ามาในการสอบสวนแล้ว กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนยังมีหลักเกณฑ์ในเรื่องอ่ืนๆ ท่ีมีหลักประกันความเป็นธรรมต่ํากว่ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง เช่น ในการดําเนินการกรณีท่ีกล่าวหาข้าราชการว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องสอบสวนโดยดําเนินการตาม “วิธีการท่ีเห็นสมควร” จึงเป็นหลักเกณฑ์ท่ีประกัน    
ความเป็นธรรมต่ํากว่ามาตรา ๓๐ ของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองท่ีกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีต้องแจ้ง
ข้อเท็จจริงให้คู่กรณีทราบและให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคําส่ังทางปกครองท่ีกระทบสิทธิ      
ของคู่กรณี ดังนั้น แม้ในการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้      
ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพ่ือท่ีผู้ถูกกล่าวหาจะได้ชี้แจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได ้



การแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง  
: “หลักเกณฑ์ทั่วไป” หรือเงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของคําส่ังทางปกครอง ? 
โดย ศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ www.krisdika.go.th (พฤศจกิายน ๒๕๕๔) 
______________________________________________________________________________ 

 

๑๐ 

พลเรือนในหลายเร่ือง แต่ “กฎหมายกลาง” ฉบับนี้ก็คงไม่สามารถเป็น “ท่ีพ่ึง” ของข้าราชการ        
ผู้ถูกสอบสวนได้ไปเสียท้ังหมดทุกเร่ือง ดังเช่นเร่ืองการแจ้งสิทธิในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
ซ่ึงพิจารณากันว่าเป็นเพียง “หลักเกณฑ์ท่ัวไป” ไม่ว่าจะมีการแจ้งสิทธิหรือไม่ ก็ไม่มีผลต่อกระบวนการ
พิจารณาทางปกครองและคําส่ังทางปกครองท่ีทําขึ้น ดังนั้น เม่ือ “กฎหมายกลาง” ท่ีพิเคราะห์กันว่า
กําหนด “หลักประกันความเป็นธรรม” ไว้สูงกว่ากฎหมายเฉพาะฉบับต่างๆ ไม่สามารถให้ความคุ้มครอง
แก่ข้าราชการผู้ถูกสอบสวนได้เท่าท่ีควรจะเป็นแล้ว ก็มีความจําเป็นท่ีผู้ตรากฎหมายต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเฉพาะ ซ่ึงได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎ ก.พ. ท่ีเก่ียวข้องต่อไป  

ปัญหาการแจ้งสิทธิและหน้าท่ีในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง โดยเฉพาะ   
การแจ้งสิทธิมีทนายความในกระบวนการสอบสวนทางวินัยคงให้ข้อคิดได้เป็นอย่างดีว่า การพัฒนา 
“หลักประกันความเป็นธรรม” ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมิได้หมดความจําเป็นลงเม่ือมีการ
ตรากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขึ้นใช้บังคับแล้ว เพราะกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองในบางเร่ืองนั้นอาจมีลักษณะพิเศษซ่ึงจําเป็นต้องมีหลักประกันความเป็นธรรมสําหรับคู่กรณี
สูงกว่ากระบวนการพิจารณาทางปกครองท่ัวไป กระบวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการพลเรือน 
เป็นตัวอย่างหนึ่ง แต่ยังมีกรณีอ่ืนๆ ท่ีผู้ตรากฎหมายสมควรให้ความสนใจด้วย ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ
สอบสวนทางวินัยข้าราชการประเภทอ่ืนๆ กระบวนการสอบสวนทางจริยธรรมของบรรดาองค์กร
วิชาชีพ หรือกระบวนการพิจารณา “โทษทางปกครอง” ตามกฎหมายฉบับต่างๆ ท่ีอาจจําเป็นต้องมี 
“หลักประกันความเป็นธรรม” ในบางเร่ืองสูงกว่าท่ีกําหนดไว้ใน “กฎหมายกลาง” ว่าด้วยการ
พิจารณาทางปกครอง  
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