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             จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับนี้ขอน าเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ 

กรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้าง

วินัยและระบบคุณธรรม และดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี http://discipline.ops.moph.go.th/     

กรณีตัวอย่างการกระท าความผิดวินัย 

               เพราะปวดหัว 

               นายแม้ว ข้าราชการ ได้ขาดราชการโดยไม่ได้มีการลาให้ถูกต้องตามระเบียบ 

ทั้งหมด รวมจ านวน 14 วัน คือ ในเดือนกรกฎาคม 2558 จ านวน 5 วัน และเดือน

สิงหาคม 2558 จ านวน 9 วัน และไม่ได้ลงลายมือชื่อ

ในสมุดบันทึ กการปฏิบั ติ ราชการ ทั้ งนี้  นายแม้ ว            

ให้ เหตุผลในการขาดราชการดังกล่าวว่าเนื่องจาก                

ตนมภีาวะเครยีดและมีอาการปวดศีรษะ  

     พฤติการณ์ของนายแม้ว ดังกล่าว เป็นการกระท า    

ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ            

แบบแผนของทางราชการ และฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ 

ตามมาตรา 82(2) และมาตรา 82(5) และมาตรา 84 

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือนในอัตรา

ร้อยละ 2 ของเงินเดือนที่ ได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ             

เป็นเวลา 2 เดือน 

         ไม่ได้เล่น 

         นายสมชาย ข้าราชการ มีหน้าที่รักษาพยาบาล

ผู้ป่วยทั้งในและนอกเวลาราชการ ในช่วงบ่ายนายสมชาย 

ได้ออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านผู้ป่ วยและบ้านผู้สู งอายุ               

ในหมู่ บ้ าน  นายสมชาย ได้ เข้าไป ในบ้ านและท าการ

รักษาพยาบาลนางสมศรี โดยท าการวัดความดันตรวจฟังปอดและให้ความรู้เกี่ยวกับ               

การปฏิบัตตินแก่นางสมศรี  ซึ่งขณะน้ันในบ้านหลังดังกลา่วมีชาวบ้านจ านวนหลายคน 

            ก าลัง ... 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
ฉบับท่ี 5 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 
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ก าลังเล่นการพนันกันอยู่ ในห้องอีกห้องหนึ่ งซึ่งอยู่ห่างจากห้องที่นางสมศรี  พักอยู่             

ประมาณ 3 เมตร ต่อมาเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ไล่จับผู้ที่เล่นการพนัน และผู้ที่เล่นการพนันได้วิ่ง                 

กันออกจากห้องไปคนละทศิคนละทาง เมื่อนายสมชายได้ยิน

เสียง จึงเดินออกมาดูที่ประตูทางเข้าและได้ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจจับไปพร้อมกับนักพนันที่ถูกจับและถูกน ามาให้นั่ง              

รวมกลุม่กันเพื่อถ่ายรูป พร้อมกับยึดอุปกรณ์การเล่นการพนัน

และเงินสด นายสมชายและนางสมศรีได้พยายามอธิบายว่า

นายสมชายไม่ได้ร่วมเล่นการพนันด้วย แต่มาดูแลผู้ป่วย      

ตามหน้าที่ในบ้านหลังที่มีการเล่นการพนัน แต่เจ้าหน้าที่          

ต ารวจไม่ยอมฟังเพียงแต่แจ้งว่าอยู่ในบ้านเดียวกันก็ถือว่า              

เล่นการพนันด้วย จากนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจได้น าผู้ที่เล่นการพนันทุกคนไปที่สถานีต ารวจ 

เจา้หน้าที่ต ารวจได้แจ้งกับนายสมชายว่าคดีนีเ้ป็นคดีลหุโทษเสยีค่าปรับแลว้คดีก็จบลง ท าให้

นายสมชายไม่ทราบว่าคดีอาญาจะมีผลถึงเรื่องวินัย อกีทั้งในเวลาขณะน้ันเป็นเวลาประมาณ 

16.00 น. นายสมชายและเจ้าหน้าที่อื่น

จะต้องออกปฏิบัติงานอีกที่หนึ่งเพื่อฉีดวัคซีน

ให้ กั บ เด็ ก ในหมู่ บ้ านที่ นั ด ไว้ แล้ วจึ งรับ

สารภาพเพื่อให้คดีจบลงและไม่ได้ปฏิเสธ        

ข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนโดยคิด            

เพียงว่าจะท าให้ตนเองออกไปปฏิบัติหน้าที่

รับผิดชอบเท่านั้น ต่อมานายสมชายได้ถูก

ลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลา              

2 เดือน ฐานไม่รักษาชื่อเสยีงของตนและรักษาเกยีรตศัิกดิ์ของต าแหนง่หนา้ท่ีราชการของตน

มิให้เส่ือมเสีย ตามมาตรา 82(10) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการ

พลเรอืน พ.ศ.2551  

               อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยกรณี

ของนายสมชายแล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงในส่วนของพยานบุคคลนั้นเชื่อว่านายสมชาย              

ไม่ไดเ้ล่นการพนันตามที่ถูกกลา่วหา จึงไม่มีความผิดตามที่กล่าวหา การทีน่ายสมชายให้การ           

           รับสารภาพ … 
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รับสารภาพเพราะเข้าใจว่าเป็นคดีลหุโทษเมื่อเสียค่าปรับแล้วคดีก็จบลงตามค าชี้แจงของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง แต่จากเหตุผลที่นายสมชาย ต้องการจะไป

ปฏิบัติราชการต่อตามที่ก าหนดไว้แล้ว จึงมีเหตุผลรับฟังได้ และเห็นว่านายสมชาย ไม่ได้

กระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจึงไม่สมควรต้องรับโทษทางวินัย และได้มีมติให้ยกโทษ

ทางวินัยให้แก่นายสมชาย 

 อนามัยไม่ใช่โรงแรม 
   นายดอกดิน ข้าราชการ ถูกศาลจังหวัดพิพากษาว่านายดอกดิน ได้กระท าการ

ข่มขืนกระท าช าเรานางสาวดาวราย ซึ่งเป็นผู้เยาว์อายุ 16 ปี ที่บนสถานีอนามัย มีความผิด

ฐานข่มขืนกระท าช าเราหญิ งอื่นซึ่ งไม่ ใช่ภรรยาของตน ตามมาตรา 276 วรรคหนึ่ ง                   

แห่ งประมวลกฎหมายอาญ า ให้ จ าคุ ก  10 ปี               

นายดอกดิน ได้อุทธรณ์  ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษจ าคุกนายดอกดิน 6 ปี 

นายดอกดินยื่นฎีกา ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษา                    

ที่ 9872/2553 พิพากษายืนตามค าพิพากษาของ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ทั้งนี้ ในชั้นสอบสวนทางวินัยนั้น            

นายดอกดิน ได้ให้การรับสารภาพตามข้อกล่าวหา

ว่าตนได้กระท าผิดอาญาตามค าฟ้องและตอ้งค าพิพากษาถงึที่สุดให้รับโทษจ าคุก 6 ปี  

พฤติการณ์ของนายดอกดิน ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง             

ฐานกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา             

ถึงที่สุดให้จ าคุกหรือรับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก ตามมาตรา 85 (6) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 

ลงโทษไลอ่อกจากราชการ  

เงินของ อสม. 
นางสร้อย ข้ าราชการ ไม่ ได้

จ่ายเงินค่าป่วยการให้กับอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่ บ้ าน (อสม.) 

จ านวน 11 เดือน โดยไดแ้จ้งในท่ีประชุม

ประจ าเดอืน อสม.ให้ทราบวา่จะขอใช้เงนิค่าปว่ยการของ อสม.ไปส ารองจ่ายในกิจการของ  

          อสม. … 
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อสม.และที่ประชุม อสม.มีมติอนุญาตให้น าเงินค่าป่วยการดังกล่าวไปใช้ ซึ่งนางสร้อย              

ได้น าเงินไปใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของ อสม. และกิจกรรมการด าเนินงาน                  

ของชมรม อสม.จริง แต่มี อสม.หลายคน            

ไม่ทราบว่ามีข้อตกลงในการน าค่าป่วยการ      

ไปใช้ในเรื่องดังกล่าวจึงได้ร้องเรียนเรื่องนี้ 

ตอ่มาได้มีการตกลงกันระหว่างนางสร้อยและ

ตัวแทน อสม.ว่าจะจ่ายค่าป่วยการทั้งหมด

ให้แก่ อสม. และนางสร้อย ได้จ่ายเงินค่าป่วย

การให้แก่ อสม.ตามจ านวนที่ตนรับผิดชอบ

ทัง้หมดรวมเป็นเงินสองแสนบาทเศษ      

          พฤติการณ์ ของนางสร้อย ดังกล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง               

ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการมติของ

คณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาลและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตามมาตรา 

๘๒(๒) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551           

ลงโทษลดเงินเดอืนอัตรารอ้ยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีไดร้ับในวันท่ีมีค าสั่งลงโทษ 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

        ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี ฟ.20/2560 กรมทางหลวงชนบท มีค าสั่ง

ลงโทษไลน่ายแดง ต าแหนง่นายช่างเครื่องกล ๕           

ออกจากราชการตามมตขิองคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กรณีได้รับแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ร่วมกับ นาย พ. และนาย ส. ในงานจ้างซ่อม

รถยนตส์ว่นกลาง โดยร่วมกันลงลายมือชื่อตรวจรับ

งานซ่อมในใบตรวจรับพัสดุ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม 

๒๕๓๘ ทัง้ที่งานซ่อมยังไม่แลว้เสร็จ ผู้รับจา้งจึงสง่มอบงานลา่ชา้กวา่ก าหนด แต่มีการ            

เบิกจา่ยเงินคา่ซ่อมแซมรถยนตใ์ห้กับผู้รับจา้ง ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗๑(๒) ของ 

          ระเบียบ… 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ท าให้ส านักงานเร่งรัดพัฒนา

ชนบทได้รับความเสียหาย เป็นความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้

ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่

ราชการและเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 

และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและมีความผิด

อาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการ

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหาย

แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต่อมานายแดงได้ฟ้องคดี

ตอ่ศาลปกครอง ขอให้เพกิถอนค าส่ังลงโทษไลต่นออกจากราชการ 

            ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า  นายแดง ผู้ฟ้องคดีให้การต่อเจ้าหน้าที่ของ                  

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับว่าการซ่อมรถยนต์คันดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ                   

แต่ที่ลงลายมือชื่อเพราะเห็นว่า นาย พ.ประธานกรรมการ 

ได้ลงลายมือชื่อตรวจรับ และเจ้าของอู่ให้การยอมรับ

เชน่กันว่าการซ่อมรถยนตค์ันดังกล่าวตามรายการที่ ๑-๕ 

ซ่อมเสร็จประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๓๘ ส่วนรายการ             

ที ่๖-๑๑ ซ่อมเสร็จประมาณปลายเดือนธันวาคม ๒๕๓๘ 

แล ะ เส ร็ จ เรี ย บ ร้ อ ย ทุ ก อ ย่ า ง โด ย ได้ น า ร ถ ย น ต์                     

ไปส่ งมอบที่ ส านั กงาน เร่งรัดพัฒ นาชนบทในวันที่                   

๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ ค าให้การดังกล่าวเป็นค าให้การ               

ที่ใกล้ชิดกับวันเกิดเหตุย่อมมีความน่าเชื่อถือจึงรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่ารถยนต์คันดังกล่าว            

ยังซ่อมไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน

จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทราบวา่ผู้รับจา้งยังซ่อมรถยนต์ไม่แล้วเสร็จตามที่วันเวลาก าหนด            

               อันเป็นการ…  
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อันเป็นการผิดสัญญาจ้าง แต่ยังลงลายมือชื่อตรวจรับพัสดุในใบตรวจรับงานซ่อมรถยนต์            

ว่างานซ่อมแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องอันเป็นเท็จเพื่อให้สามารถ น าเอกสารมาเบิกเงิน                 

ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ให้แก่ผู้รับจ้างไปก่อน จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗๑(๒) ของระเบียบ               

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕        

ท าให้ผู้รับจ้างได้รับประโยชน์ซึ่งเป็นการแสดง    

เจตนาให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีตั้งใจละเว้นการปฏิบัติ              

หน้าที่โดยมิชอบ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่           

โด ย มิ ช อ บ ท า ให้ ส า นั ก ง าน เร่ ง รั ด พั ฒ น า                     

ชนบท ได้รับความเสียหาย  แม้ภายหลังจะได้                     

ส่ งม อบ รถ ยนต์ ที่ ซ่ อ ม แล้ ว เส ร็ จ เมื่ อ วั น ที่                              

๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ ซึ่งความเสียหายส่วนนี้     

ระงับไปก็ตาม แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ              

ก็ไม่ได้เสนอให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง

ซึ่งจะต้องถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาจ้างจากการส่งมอบงานล่าช้า

กว่าก าหนดรวมเป็นเงิน ๒๙,๙๐๐ บาท อันเป็นการท าให้ผู้รับจ้างได้รับประโยชน์ แม้ว่า                 

ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน แต่ก็เป็นการท าให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้รับ 

การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.วินิจฉัยว่าการกระท าของผู้ฟ้องคดีถือว่ามีมูลความผิดโดยถือ

เป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น     

ได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

และกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงชอบดว้ยกฎหมาย ด้วยเหตุผล

ดังกล่าวขา้งต้นศาลปกครองสูงสุดจงึมีค าพพิากษายกฟ้อง 

 

                                           ผูร้วบรวม  นายเสมอ กาฬภักดี  นิติกรช านาญการพิเศษ (ด้านวินัย) 
                                                          นางสาวลดารัตน์ ทาริวงศ์ นิติกร 
                                          จัดท ำโดย  กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 





 
 

             จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับน้ีขอน าเสนอความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง           

“การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ” พร้อมกรณีตัวอย่างการกระท าผิดวินัย ท้ังน้ี 

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม และ

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี http://discipline.ops.moph.go.th/     

   ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึงอะไร 

   ค าว่า “ล่วงละเมิดทางเพศ” หมายถึง กระท าผิด

ในทางเพศ เช่น การกระท าอนาจาร การข่มขืนกระท า

ช าเรา ไม่ว่าข้าราชการชายหรือหญิงก็สามารถกระท า

ผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศได้ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกัน

หรือตา่งเพศก็ตาม  

    ค าว่า“คุกคามทางเพศ” หมายถึง ท าให้หวาดกลัว 

แสดงอ านาจด้วยกิรยิาหรือวาจา ให้หวาดกลัว  

        พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘๓(๘) บัญญัติไว้

สรุปว่า “ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท า

การอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ              

ตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.” ซึ่งเป็นความผิดวินัย            

อย่างไม่ร้ายแรง แต่ถ้าการกระท าดังกล่าวเป็นเหตุ          

ให้ เสี ย ห าย แก่ ร าชก ารอย่ า งร้ าย แ รง  ก็ ถื อ ว่ า             

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕(๗)             

แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน               

พ.ศ.๒๕๕๑ และ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ประกาศบังคับใชต้ัง้แตว่ันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕3 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

          ลักษณะ... 

จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 
ฉบับท่ี 6 ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 
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          ลักษณะของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

          ลักษณะของการลว่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศ นัน้ มี ๕ ประการ ดังนี ้

           ๑.  กระท าการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ     

การโอบกอด การจับอวัยวะสว่นใดสว่นหนึ่ง เป็นต้น 

   ๒. กระท าการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น 

วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย 

เป็นต้น 

   ๓. กระท าการด้วยอากัปกิริยาท่ีสอ่ไปในทางเพศ เช่น 

การใช้สายตาลวนลาม การท าสัญญาณหรือสัญลักษณ์

ใดๆ เป็นต้น 

  ๔. การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไป

ในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย 

ขอ้ความ หรือการส่ือสารรูปแบบอื่น เป็นต้น 

                                               ๕. การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ                       

ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พงึประสงค์หรอืเดอืดรอ้นร าคาญ 

         ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

         ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อาจเป็น

เพศเดียวกันหรอืตา่งเพศ กับขา้ราชการพลเรือนสามัญ

ที่เป็นผู้กระท าซึ่งได้กระท าโดยประการหนึ่งประการใด                    

ใน ๕ ประการข้างต้น โดยอาจเป็นข้าราชการด้วยกัน 

เช่น ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือข้าราชการครู            

เป็นต้น หรือเป็นผู้ร่วมปฏิบัติงาน เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  อสม. หรือนักศึกษาฝึกงาน เป็นต้น  

            สถานที่ ... 
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         สถานท่ีท่ีกระท า และความรู้สกึของผู้ถูกกระท า 

         การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทั้ง ๕ ลักษณะของการกระท าดังกล่าว                  

ถ้าได้กระท าต่อข้าราชการหรือผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดย              

การกระท าน้ันเกดิขึ้นท้ังในสถานที่หรอืนอกสถานที่ราชการ 

และผู้ที่ถูกกระท ามิได้ยินยอมให้กระท าต่อตนหรือท าให้

ผู้ถูกกระท าเดือดร้อนร าคาญ ถือว่าเป็นการกระท า               

อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา 

๘๓ (๘ ) ห รือ ในบางกรณี ก็ อ าจ เป็ นค วามผิ ด วิ นั ย              

อย่างรา้ยแรง ฐานกระท าการอันได้ชื่อวา่เป็นผู้ประพฤตชิั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 95(4)  

        เทคนิคพเิศษ 

        นายหื่น ข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้ตรวจร่างกายของนางสาวสวย ซึ่งมีอาการ          

ปวดท้องและท้องเสียก่อนที่จะมาโรงพยาบาล โดยดึงเสื้อของนางสาวสวยขึ้นไปถึงบริเวณ

หน้าอกจนเห็นนมทั้งเต้า นางสาวสวยพยายามใช้มือปิด      

แต่นายหื่นก็ดึงเสื้อชั้นในขึ้นแล้วใช้มือจับที่นม  1 ครั้ง            

โดยจับแบบก ามือในลักษณะคว่ า จากนั้นได้บอกให้หายใจ            

เข้าลึ กๆ 3  ครั้ ง  แ ละย้ ายมื อมากดที่ หน้ าอก  แล้ ว            

เลื่อนมือมากดที่บริเวณท้อง ต่อมานายหื่นก็เลื่อนมือ                

สอดเข้าไปในกางเกงจับที่บริเวณหัวหน่าว แล้วถามว่า                

เจ็บหรือไม่  เมื่ อบอกว่าไม่ เจ็บ  นายหื่ นก็พูดว่าไม่ ได้           

เป็นอะไรมาก แค่กินอาหารสกปรกเข้าไปจึงท้องเสีย และบอกว่าจะให้น้ าเกลือและให้นอน            

ดูอาการไปก่อน นางสาวสวยได้สอบถามนางสมศรี พยาบาลหน้าห้องตรวจโรคว่าคนไข้  

ปวดท้องท าไมเวลาตรวจต้องเปิดเสื้อและจับนมด้วย นางสมศรีพูดกับนางสาวสวย           

ว่าให้ลองถามแพทย์คนอื่นดูอกีทีโดยบอกวา่อาจเป็นเทคนิคพิเศษในการตรวจของหมอก็ได้  

 

             พฤตกิรรม... 
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         พ ฤติ ก รรมของนายหื่ น ดั งกล่ าว  เป็ น ก ารกระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ าย แ รง                       

ฐานกระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 95(4) แห่ง

พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ลงโทษปลดออกจากราชกร 

       รักแม่หม้าย 

       นายเมา และนางแป้ งร่ า ทั้ งคู่ เป็ นข้าราชการ              

พลเรือนสามัญ และพักอยู่ที่บ้านพักของทางราชการ                

ในคืนวันหนึ่งตอนเที่ยงคืน นายเมา มีอาการเมาสุราและ

ได้ใช้เท้าพังประตูบ้านพักของนางแป้งร่ า ซึ่งเป็นแม่หม้าย 

โดยขณะนั้นนางแป้งร่ า พักอยู่บ้ านพักชั้นล่างเพียง            

คนเดียว นายเมา ได้ตรงเข้าไปหานางแป้งร่ า และพูด           

เป็นภาษาอีสานว่า “ขอเฮ็ดจักเถื่อได้บ่อ” ซึ่งแปลว่า                

ขอมีเพศสัมพันธ์กับนางแปง้ร่ า นางแป้งร่ า จึงร้องเรียกให้คนช่วยและโทรศัพท์เรียกยามและ

เจ้าหน้าที่คนอื่นให้มาน าตัวนายเมา ออกไป โดยนายเมา ยังอยู่ในอาการมึนเมาและบอก            

กั บยามว่า “คิดถึ งนางแป้ งร่ ามากอยาก           

จะคุยดว้ย” นายเมารับสารภาพว่าตนไดก้ระท า

ความผิดดังกล่าวจริง เนื่องจากตนขาดสติ            

และตนแอบรักนางแป้งร่ า  ตั้ งแต่สามีของ             

นางแปง้ร่ าเสยีชีวติ  

            พฤติการณ์ ของนายเมา ดังกล่าว   

เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานกระท า      

อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา ๘๓ (๘) และมาตรา ๘๔ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ.๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือนในอัตรา             

ร้อยละ 4 ของเงินเดือนท่ีไดร้ับในวันท่ีมีค าสั่งลงโทษ เป็นเวลา 3 เดือน 

          เกอืบไป... 
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           เกือบไป 

           นายมดด า ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ขณ ะที่ นายมดด า ก าลั งปฏิบั ติ งาน               

อยู่ ในห้องท างานคนเดียว นางสาวแดง ซึ่ งเป็นลูกจ้างประจ าในหน่วยงานเดียวกัน               

ได้เข้าไปติดต่องานกับนายมดด า เมื่อนายมดด า             

เห็นนางสาวแดงเข้ามาจึงเข้าไปกระท าการโอบกอด 

ลูบคล า ร่างกายของนางสาวแดง และนางสาวแดง

ได้ย่อตัวมุดหลบออกมาจากการกอดรัดได้และ 

แจ้งให้หัวหน้างานทราบ หลังจากนั้นนางสาวแดง   

ได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนและมีการ 

เรียกตัวนายมดด า มาสอบสวน ต่อมานายมดด า 

ได้ยินยอมจ่ายค่าเสียหายให้กับนางสาวแดง เป็นเงินจ านวน 2๐,๐๐๐ บาท และนางสาวแดง    

ก็ไม่ติดใจเอาความในทางอาญากับนายมดด าอกีตอ่ไป  

            พฤติการณ์ของนายมดด า ดังกล่าว เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานกระท า      

อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา ๘๓ (๘) และมาตรา ๘๔ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ.๒๕๕๑ ลงโทษลดเงินเดือนในอัตรา             

ร้อยละ 4 ของเงินเดือนท่ีไดร้ับในวันท่ีมีค าสั่งลงโทษ  

            น  ามันหมด 

            นายห่าน ข้าราชการพลเรือนสามัญ                

ได้รู้จักกับนางสาวโฉมศรี ซึ่ งเป็นข้าราชการ          

ต่างหน่วยงาน และติดต่อกันทางไลน์กลุ่มศิษย์เก่า

โรงเรียนเดียวกัน ทั้งคู่ได้มีการโทรศัพท์ติดต่อกัน                  

เป็นระยะๆ และนัดกันไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยทั้งคู่นั่งรถไปด้วยกัน 

ระหว่างทางนายห่ านได้จอดรถริมถนนโดยอ้างว่าน้ ามันหมด และได้กระชากตัว                      

ของนางสาวโฉมศรี เข้าไปโอบกอดและไซร้ซอกคอของนางสาวโฉมศรี พร้อมกับดูดปาก             

โดยใช้ลิ้นของตนดันเข้าไปในปากของนางสาวโฉมศรี นางสาวโฉมศรี ดิ้นรนป้องกันตัว และ     

ไดก้ัดลิ้นของนายห่านอย่างแรงจนมีเลือดไหลออกมา และสะบัดหลุดจากการกอดรัด  

          พฤตกิารณ์... 
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            พฤติการณ์ของนายห่าน ดังกล่าว เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานกระท า      

อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา ๘๓(๘) และมาตรา ๘๔ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ.๒๕๕๑ ลงโทษตัดเงินเดือนในอัตรา             

ร้อยละ 4 ของเงินเดือนท่ีไดร้ับในวันท่ีมีค าสั่งลงโทษ เป็นเวลา 1 เดือน 

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ.27/2558 ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ 1 (ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

มีค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์นายด า (ผู้ฟ้องคดี) ในกรณีกระท าการลวนลามนางสาวขาว 

ผู้เสียหายซึ่งเป็นหญิงโสดอายุ 19 ปี โดยการจับมือ 

จับไหล่ และพูดจาลวนลามผู้เสียหายในขณะที่ก าลัง

ท างานอยู่บนอาคารส านักงาน โดยใช้มือซ้ายจับไหล่

ของนางสาวขาวและใช้มือขวายึด เก้าอี้ ไว้  แล้ ว           

เอาใบหน้าของตนเข้ามาใกล้ใบหน้าของนางสาวขาว 

เพื่อจะหอมแก้ม นางสาวขาวจึงดันเก้าอี้และผลัก  

หลุดออกมาได้ ต่อมาเวลาประมาณ 16.30 น. ขณะที่นางสาวขาว ก าลังจะกลับบ้าน              

นายด า ได้พูดกับนางสาวขาวว่า “คืนนี้กลับไปอาบน้ าให้หอมๆนะ ใส่ชุดนอนเซ็กซี่ๆ              

ไม่ต้องใสชุ่ดชั้นใน คืนนีจ้ะไปหาในความฝัน” ตอ่มา

น ายด า  ได้ ฟ้ อ งค ดี ต่ อ ศ าลปกค รอ งขอ ให้         

เพิกถอนค าสั่งลงโทษดังกล่าว โดยฟ้องสรุปว่า            

ตนไม่ ได้ กระท าความผิ ดตามที่ ถู กกล่ าวหา 

เนื่องจากตนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ แพทย์               

ได้ยึดกระดูกคอด้วยเหล็ก ร่างกายซีกขวาเป็นอัมพาตครึ่งซีก และมีอาการสั่น เกร็ง กระตุก                    

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว และไม่สามารถเดิน ยืน ลุกนั่ง หรือนอน             

ไดโ้ดยสะดวก สภาพรา่งกายของตนจงึไม่อาจใชก้ าลังปลุกปล้ าหรอืกระท าอาจารแก่ผู้ใดได้ 

             ศาลปกครองสูงสุด... 
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              ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้วมีความเห็นสรุปว่า เมื่อพิจารณาจาก             

การที่ผู้เสียหายเป็นหญิงสาวอายุเพียง 19 ปี  ยังไม่ได้สมรส ครอบครัวเป็นคนในพื้นที่               

ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน และไม่เคยมีเรื่อง

บาดหมางกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน ย่อมไม่มีเหตุ            

ที่จะสร้างเรื่องร้องเรียนเพื่อปรักปร าให้ผู้ฟ้องคดี

เสื่อมเสีย เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นย่อมเสื่อมเสียต่อ

ศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิง ตลอดจนชื่อเสียงของ

ครอบครัว ประกอบกับพยานบุคคลซึ่ งเป็น

น้องสาวของผู้เสียหายมีอายุเพียง 10 ปี และ

เป็นประจักษ์พยานเพียงผู้เดียวที่ได้ยินผู้ฟ้องคดี 

กล่าววาจาต่อผู้เสียหาย ก็ให้การสอดคล้องกับผู้เสียหาย จึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีกระท า

ลวนลามผู้เสียหายโดยจับมือ จับไหล่ และพูดจาลวนลามทางเพศจริง นอกจากนี้ แพทย์           

ได้ให้การต่อคณะการสืบสวนข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการบาดเจ็บทางด้านไขสันหลัง             

ซึ่งอาจท าให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว แต่ไม่มีผลทางด้านอารมณ์ทางเพศ ซึ่งแสดงว่า                  

ผู้ฟ้องคดียังมีอารมณ์ทางเพศเช่นบุคคลทั่วไป  เมื่อผู้ฟ้องคดียังสามารถปฏิบัติงาน                

ซึ่งต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายได้ การที่ผู้ฟ้องคดีจะกระท าการลวนลามผู้ เสียหาย                       

โดยการจับมือ จับไหล่ และพูดจาลวนลามทางเพศ จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่จะกระท าได้ 

และการกระท าการลวนลามในลักษณะดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้แม้ที่เกิดเหตุจะเป็นห้องกระจก

และอยู่ข้างเคียงกับหน่วยงานอื่นก็ตาม  ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีฟั งไม่ขึ้น การลงโทษ               

ผู้ฟ้องคดีจึงเหมาะสมแก่กรณีความผิดและเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย                      

พิพากษายกฟ้อง 

 

                                     ผู้รวบรวม  นายเสมอ กาฬภักดี  นิติกรช านาญการพิเศษ (ด้านวินัย) 
                                                    นางสาวสาวิณี  ลาวรรณ์  นิติกร 
                                                    นางสาวลดารัตน์ ทาริวงศ์ นิติกร 
                                          จัดท าโดย  กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
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