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    สํานักงาน ก.พ. 
     ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐   

        ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ 

เร่ือง    หารือการดําเนินการทางวินัย 

เรียน    อธิบดีกรมสรรพามิต 

อ+างถึง  หนังสือกรมสรรพามิต ลับ ท่ี กค ๐๖๑๘/๓๑๗ ลงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑  

ส่ิงท่ีส.งมาด+วย  หนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี ม.๓๓๔๖/๒๔๗๗ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๗๗ 

  ตามหนังสือที่อ+างถึง กรมสรรพามิตหารือโดยแจ+งข+อเท็จจริงว.า กรมสรรพามิต
ได+ดําเนินการสืบสวนข+อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน+าที่ของนาง ก. กรณีการรับและนําส.ง
เงินไม.เป:นไปตามระเบียบว.าด+วยวิธีการนําเงินส.งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และการจัดทําบัญชีต.าง ๆ 
ในเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๔๙ ไม.เป:นปAจจุบัน มีการแจ+งข+อกล.าวหาและพยานหลักฐาน
สนับสนุนข+อกล.าวหาให+นาง ก. ทราบ พร+อมทั้งให+โอกาสนาง ก. แก+ข+อกล.าวหาแล+ว ผลการ
สืบสวนข+อเท็จจริงกรมสรรพสามิตเห็นว.า นาง ก กระทําผิดวินัยอย.างไม.ร +ายแรง ฐาน               
ไม.ปฏิบัติหน+าที่ราชการให+เป:นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา ๘๕ 
วรรคหน่ึง แห.งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีคําส่ังกรมสรรพสามิต  
ท่ี ๕๘๗/๒๕๕๐ ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ลงโทษตัดเงินเดือนนาง ก. ๕ %  เป:นเวลา ๓ เดือน  
ต.อมาสํานักงานการตรวจเงินแผ.นดินภูมิภาคท่ี ๑๓ (จังหวัดสุราษฎรIธานี) มีหนังสือ ลับมาก ท่ี ตผ 
๐๐๔๑ สฎ/๒๑๑  ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ+งไปยังกรมสรรพสามิตว.า สํานักงานการตรวจเงิน
แผ.นดินโดยสํานักงานการตรวจเงินแผ.นดินภูมิภาคท่ี ๑๓ (จังหวัดสุราษฎรIธานี) ได+ตรวจสอบสืบสวน
พบว.าระหว.างวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ขณะท่ีนาง ก. ดํารงตําแหน.ง
เจ+าหน+าท่ีบริหารงานสรรพสามิต ๗ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีชุมพร สาขาเมืองชุมพร ได+รับเงิน
ค.าธรรมเนียมใบอนุญาตภาษี ค.าปรับ และอ่ืนๆ จากงานจัดเก็บภาษีเพ่ือนําส.งคลัง แต.เม่ือรับแล+วนําไป
หมุนใช+ส.วนตัว ๗๙ คร้ัง จํานวนเงินรวม ๒,๔๑๕,๖๔๗.๓๔ บาท แล+วจัดทํารายงานคงเหลือประจําวัน
เสนอต.อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และรายงานการรับและนําส.งหรือนําฝากเงินต.อผู+บังคับบัญชาว.าได+
นําเงินฝากธนาคารและนําส.งคลังครบถ+วน ซึ่งนาย ข. สรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาเมืองชุมพร และนาย ค.  



๒ 

 

สรรพสามิตพ้ืนท่ีชุมพร (ตําแหน.งขณะน้ัน) บกพร.องต.อหน+าท่ีไม.ได+ตรวจหลักฐานว.ามีการนําเงินฝาก
ธนาคารหรือนําเงินส.งคลังถูกต+องตามท่ีรายงานหรือไม.  ผู+ว.าการตรวจเงินแผ.นดินจึงให+กรมสรรพสามิต
ดําเนินการทางอาญาและทางวินัยอย.างร+ายแรงกับนาง ก. และดําเนินการทางวินัยอย.างร+ายแรงกับ 
นาย ข.  และ นาย ค. กรมสรรพสามิต จึงได+หารือไปยัง ก.พ. ความละเอียดแจ+งแล+ว น้ัน 

 สํานักงาน ก.พ. พิจารณาปAญหาท่ีหารือแล+ว ขอเรียนดังน้ี 

๑. ข+อท่ีหารือว.า กรณีท่ีได+ดําเนินการทางวินัยอย.างไม.ร+ายแรงกับนาง ก. โดยมี
คําส่ังลงโทษตัดเงินเดือนไปแล+วและกรณีดังกล.าวอยู.ในข.ายได+รับการล+างมลทิน ต.อมาสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ.นดินภูมิภาคท่ี ๑๓ (จังหวัดสุราษฎรIธานี) แจ+งให+ดําเนินการทางวินัยอย.างร+ายแรงกับ 
นาง ก.  ในเร่ืองดังกล.าว กรมสรรพสามิตจะต+องดําเนินการทางวินัยอย.างร+ายแรงตามท่ีได+รับแจ+ง
หรือไม. น้ัน  ขอเรียนว.า โดยท่ีมาตรา ๕ แห.งพระราชบัญญัติล+างมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติว.า “ให+ล+าง
มลทินให+แก.บรรดาผู+ถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซึ่งได+กระทําก.อนหรือในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
และได+รับโทษหรือรับทัณฑIท้ังหมดหรือบางส.วนไปก.อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช+บังคับโดยให+
ถือว.าผู+ น้ันมิได+เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑIทางวินัยในกรณีน้ันๆ” ตามปAญหาท่ีหารือน้ีปรากฏ
ข+อเท็จจริงว.า กรมสรรพสามิตได+ดําเนินการทางวินัยอย.างไม.ร+ายแรงกับนาง ก. กรณีการรับและ
นําส.งเงินไม.เป:นไปตามระเบียบว.าด+วยวิธีการนําเงินส.งคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ และการจัดทําบัญชี
ต.างๆในเดือนมีนาคม – เมษายน ๒๕๔๙ ไม.เป:นปAจจุบัน และมีคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนไป
แล+วตั ้งแต.วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นาง ก. จึงได+รับการล+างมลทินตามมาตรา ๕ แห.ง
พระราชบัญญัติดังกล.าว เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผ.นดินภูมิภาคท่ี ๑๓ (จังหวัดสุราษฎรIธานี)  
แจ+งให+ดําเนินการทางวินัยอย.างร+ายแรงกับนาง ก ในเร่ืองเดียวกันอีก กรมสรรพสามิตจึงไม.อาจ
ดําเนินการทางวินัยแก.ข+าราชการผู+น้ีได+ 

๒. ข+อท่ีหารือว.า  ถ+าต+องดําเนินการทางวินัยอย.างร+ายแรงกับนาง ก. นาย ข.  และ         
นาย ค. จะต+องดําเนินการตามมาตรา ๑๓๑ แห.งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน             
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมาตรา ๑๐๒ แห.งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว.าด+วยการสอบสวนพิจารณา หรือต+องดําเนินการตามตาม
มาตรา ๑๓๑  แห.งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมาตรา ๑๐๔ 
แห.งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยใช+รายงานการตรวจสอบสืบสวน



๓ 

 

ของสํานักงานการตรวจเงินแผ.นดินภูมิภาคท่ี ๑๓ (จังหวัดสุราษฎรIธานี) น้ัน ขอเรียนว.า  
กรมสรรพสามิตไม.อาจดําเนินการทางวินัยแก.นาง ก. ได+ตามข+อ ๑ แต.สําหรับนาย ข.  และ 
นาย ค.  น้ัน เป:นกรณีกล.าวหาท่ียังไม.เคยมีการดําเนินการทางวินัยมาก.อน กรมสรรพสามิตจึงมี
อํานาจพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามแต.กรณีได+ และโดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓๑ กําหนดว.าในระหว.างท่ียังมิได+จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน.ง
ตามมาตรา ๔๘ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข+าราชการ พลเรือนสามัญ และลักษณะ ๕ ข+าราชการ 
พลเรือนในพระองคI ยังไม.ใช+บังคับ ให+นําบทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข+าราชการพลเรือนสามัญ และ
ลักษณะ ๔ ข+าราชการพลเรือนในพระองคI แห.งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ มาใช+บังคับไปพลางก.อน ดังน้ัน ในระหว.างท่ียังมิได+จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน.งตาม
มาตรา ๔๘ แห.งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีจึงต+องดําเนินการ
ทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๐๒ และกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว.าด+วยการสอบสวนพิจารณา ส.วนการดําเนินการตามมาตรา ๑๐๔ 
แห.งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยใช+รายงานการตรวจสอบสืบสวน
ของสํานักงานการตรวจเงินแผ.นดินภูมิภาคท่ี ๑๓ (จังหวัดสุราษฎรIธานี) เป:นสํานวนสอบสวน 
ทางวินัยน้ันไม.อาจทําได+  เพราะกรณีของบุคคลท้ังสองยังไม.มีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย.างร+ายแรง 

๓. ข+อท่ีหารือว.า กรณีดําเนินการทางอาญากับนาง ก. จะต+องดําเนินการไปพร+อม
กับการดําเนินการทางวินัยอย.างร+ายแรง หรือจะรอให+ผลการดําเนินการทางวินัยอย.างร+ายแรงเสร็จ
ส้ินก.อนจึงดําเนินคดีอาญากับนาง ก. นั้น ขอเรียนว.า คณะรัฐมนตรีได+มีมติตามหนังสือกรม
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ ม. ๓๓๔๖/๒๔๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๗๗ ว.าในกรณีท่ี
ข+าราชการกระทําผิดกฎหมายอาญาเก่ียวกับเงินแผ.นดิน เช.น ยักยอกเงินแผ.นดิน ให+ทางราชการ 
นําคดีขึ้นฟSองร+องต.อศาลทุกเร่ือง (ปรากฏตามเอกสารท่ีส.งมาด+วย) ดังน้ันเม่ือข+อเท็จจริงได+ความว.า 
การกระทําของ นาง ก. เข+าลักษณะการกระทําผิดทางอาญาด+วย กรมสรรพสามิตจึงสามารถดําเนิน
คดีอาญากับ นาง ก. ได+ทันทีโดยไม.ต+องรอผลการดําเนินการทางวินัยแต.อย.างใด 

๔. ข+อท่ีหารือว.า กรณีท่ี นาย ค.  ได+เกษียณอายุราชการไปเม่ือวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
จะสามารถดําเนินการทางวินัยอย.างร+ายแรงกับข+าราชการผู+น้ีตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผ.นดิน
ภูมิภาคท่ี ๑๓ (จังหวัดสุราษฎรIธานี) แจ+งให+ดําเนินการได+หรือไม. น้ัน ขอเรียนว.า โดยท่ีมาตรา ๑๐๖ 
แห.งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว.า “ข+าราชการพลเรือน



๔ 

 

สามัญผู+ใดมีกรณีถูกกล.าวหาว.ากระทําหรือละเว+นกระทําการใดที่พึงเห็นได+ว.าเป:นความผิด
วินัยอย.างร+ายแรง และเป:นการกล.าวหาเป:นหนังสือต.อผู+บังคับบัญชาของผู+น้ันหรือต.อผู+มีหน+าท่ี
สืบสวนสอบสวน.... แม+ภายหลังผู+นั้นจะออกจากราชการไปแล+ว เว+นแต.ออกจากราชการเพราะตาย 
ผู+มีอํานาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม.... มีอํานาจดําเนินการทางวินัยตามท่ีบัญญัติในหมวดนี้ต.อไป
ได+เสมือนว.าผู+น้ันยังมิได+ออกจากราชการ....” ตามข+อหารือน้ี เม่ือข+อเท็จจริงได+ความว.าสํานักงาน 
การตรวจเงินแผ.นดินภูมิภาคท่ี ๑๓ (จังหวัดสุราษฎรIธานี) ได+มีหนังสือลับมาก ท่ี ตผ ๐๐๔๑ สฎ/๒๑๑ 
ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แจ+งผลการตรวจสอบสืบสวนเร่ืองเงินขาดบัญชีของสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนท่ีชุมพร สาขาเมืองชุมพร ไปยังกรมสรรพสามิตว.า นาง ก. รับเงินค.าธรรมเนียมแล+ว
นําเงินไปหมุนใช+เป:นประโยชนIส.วนตัว และเห็นว.า นาย ค. ซึ่งดํารงตําแหน.งสรรพสามิตพ้ืนท่ีชุมพร
ขณะน้ัน บกพร.องต.อหน+าท่ีไม.ได+ตรวจสอบหลักฐานว.าถูกต+องตามท่ีได+รับรายงานหรือไม. จึงเป:น
กรณีท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ.นดินภูมิภาคท่ี ๑๓ (จังหวัด สุราษฎรIธานี) ได+แจ+งพฤติการณIของ
นาย ค. ต.อกรมสรรพสามิตภายหลังจากท่ีข+าราชการผู+น้ีได+ ออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ราชการไปแล+ว กรมสรรพสามิตจึงไม.อาจดําเนินการทางวินัยนาย  ค.  ได+ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 

 ขอแสดงความนับถือ 

               (ลงช่ือ)    ทัศนียI  ธรรมสิทธ์ิ 

 

 

สํานักมาตรฐานวินัย 
โทร.  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑     
โทรสาร   ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐          

(นางสาวทัศนียI ธรรมสิทธ์ิ) 
รองเลขาธิการ ก.พ.                                                      

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 


