โดย นางสาวอริยพร โพธิใส
นิตกิ ร สํานักกฎหมาย

คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” นี้ เปนคอลัมนใหมที่วารสาร “จุลนิติ” จะไดนําเสนอ
ตอทานผู อาน ในเชิงถาม-ตอบขอกฎหมายตาง ๆ ที่เปนประโยชนและนา สนใจ ซึ่งฉบับนี้จะได
นําเสนอในเรื่องการที่เจาหนาที่ของรัฐไปเปนพยานในศาลหรือไปใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน
การใหความคุมครองขาราชการผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการ การทําสัญญาขอรับทุน
เพื่อไปศึกษาตอ และเรื่องการแตงตั้งขาราชการลวงหนาจะกระทําไดหรือไม ดังนี้

การไปเปนพยานตามหมายศาล และการไปใหถอ ยคําตอพนักงาน
สอบสวน
การที่ขาราชการหรือลูกจางของทางราชการไปเปนพยานตามหมายศาลจะถือเปนการไป
ปฏิบัติราชการหรือไม ?
กรณีที่สวนราชการหรือพนักงานอัยการเปนโจทกฟองคดีหรือสวนราชการเปนจําเลย และ
สวนราชการหรือพนักงานอัยการไดอางขาราชการหรือลูกจางของทางราชการเปนพยานในคดีนั้น
ถือเปนการไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของทางราชการโดยสวนรวมโดยตรง ใหถือเปนการไปปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
กรณีบุคคลภายนอกอางขาราชการหรือลูกจางของทางราชการเปนพยานในคดี ซึ่งมิใชเปน
กรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่โดยตรง ใหผูบังคับบัญชาอนุญาตใหไปตามหมายเรียกของศาลได
โดยไมถือเปนการไปปฏิบัติหนาที่ราชการ และไมถือเปนวันลา๑
การที่ขาราชการหรือลูกจางของทางราชการไปใหถอยคําตอพนักงานสอบสวนจะถือเปน
การไปปฏิบัติราชการหรือไม ?
กรณี ที่สว นราชการเป น ผู เ สี ย หายหรือผู ตอ งหา และสวนราชการไดอา งขา ราชการหรื อ
ลูกจางของทางราชการเปนพยาน และพนักงานสอบสวนไดเรียกบุคคลดังกลาวไปใหถอยคํา ถือเปน
การไปปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของทางราชการโดยสวนรวมโดยตรง ใหถือเปนการไปปฏิบัติหนาที่
ราชการ
๑

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๖ เรื่อง การไปเปนพยานตามหมายศาล (สร ๐๒๐๑/ว ๕๖
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๖).
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๑๓๙

กรณีที่บุคคลภายนอกอางขาราชการหรือลูกจางของทางราชการเปนพยาน และพนักงาน
สอบสวนไดเรียกใหบุคคลดังกลาวไปใหถอยคําในคดี ซึ่งมิใชเปนกรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยตรง ใหผูบังคับบัญชาอนุญาตใหไปใหถอยคําตอพนักงานสอบสวนได โดยไมถือเปนการ
ไปปฏิบัติหนาที่ราชการและไมถือเปนวันลา๒

หลักเกณฑการทําสัญญาของผูร บั ทุน และขาราชการทีไ่ ปศึกษาหรือ
ฝกอบรมภายในประเทศ
บุคคลใดบางที่ตองทําสัญญาปฏิบัติราชการชดใชทุน เงินเดือน และเงินที่ทางราชการจาย
ชวยเหลือกรณีที่ไปศึกษา หรือฝกอบรมภายในประเทศ ?
บุคคลที่จะตองทําสัญญาชดใชทุน เงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ ไดแก
๑. ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาภายในประเทศ
๒. ขาราชการที่ไดรับทุนตามความตองการของสวนราชการเพื่อไปศึกษาหรือฝกอบรม
ภายในประเทศ
๓. ผูท ี่ไดรับทุนการศึกษาภายในประเทศตามความตองการของสวนราชการ
๔. ข า ราชการที่ ท างราชการส ง ไปฝ ก อบรม หรื อ ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ล าไปฝ ก อบรม
ภายในประเทศที่มีระยะเวลาการฝกอบรมเกินกวา ๖ เดือน หรือทางราชการจะตองจายเงินเพื่อเปน
คาใชจายในการฝกอบรมเกินกวา ๒๐,๐๐๐ บาท
บุคคลดังกลาวมาในขอแรกนี้จะตองกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาเทาใดจึงจะไมถือเปน
ผูผิดสัญญา ?
บุ ค คลดั ง กล า วต อ งกลั บ มาปฏิ บั ติ ร าชการตามที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาซึ่ ง ไม น อ ยกว า
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา หรือฝกอบรม
หากบุคคลดังกลาวมาในขอแรกนีผ้ ดิ สัญญา จะตองชดใชเงินจํานวนเทาใด ?
ผูที่ไมกลับมาปฏิบัติราชการตองชดใชเงินเปนจํานวนสองเทาของเงินเดือน ทุน และเงินที่
ทางราชการจายชวยเหลือ ในกรณีที่กลับมาปฏิบัติราชการไมตรงกําหนดตามสัญญา ก็ใหลดจํานวน
เงินที่จะตองชดใชลงตามสวน

๒

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีขาราชการไปใหถอยคําตอพนักงาน
สอบสวน (นร ๐๒๐๑/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๕).
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๑๔๐

การฝกอบรมภายในประเทศ หมายความอยางไร ?
การฝกอบรมภายในประเทศ หมายความวา การฝกอบรมหรือฝกงานที่สวนราชการสง
ขาราชการไปเรียน หรือรับการฝกอบรม หรืออนุญาตใหลาไปฝกอบรมไมวาจะเปนทางวิชาการ ทาง
ระเบียบขอบังคับของทางราชการหรือทางการใชเครื่องมือ เครื่องใช เพื่อนําไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือเอกชนจัดขึ้น๓

หลักเกณฑการผอนผันใหนบั เวลาทีข่ อกลับเขารับราชการเปนระยะเวลา
ปฏิบตั ริ าชการชดใชตามสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั
ณ ตางประเทศ และสัญญาลาศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ
ผูท ผี่ ดิ สัญญาประเภทใดบางที่ไดรบั การผอนผันใหนบั เวลาทีข่ อกลับเขารับราชการเปน
ระยะเวลาการปฏิบต
ั ริ าชการชดใชทน
ุ เงินเดือน และเงินทีท่ างราชการจายชวยเหลือ ?
ผูที่ไดรับการผอนผัน ไดแก
๑. ผูท ี่ผิดสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั ณ ตางประเทศ
๒. ผูท ี่ผิดสัญญาลาศึกษาหรือฝกอบรมภายในประเทศ
บุคคลในขอแรกนีจ้ ะไดรบั การผอนผันฯ อยางไร ?
บุคคลดังกลาวจะไดรับการผอนผัน ดังนี้
(๑) ผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขาราชการใหมเปนการชดใชทุนโดยไมตองชดใชเงินตาม
เงื่อนไข ดังนี้
(๑.๑) กรณีที่ ไปศึ ก ษา ฝ ก อบรม หรื อปฏิบั ติก ารวิจั ย ณ ต า งประเทศ ผูผิด สัญ ญา
จะตองปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญามาแลวเปนเวลาไมนอยกวาเวลาที่ไปศึกษา ฝกอบรม หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในกรณีที่มีการลาศึกษาฯ หลายคราว ระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการชดใชรวมกันแลว
ตองไมนอยกวาเวลาที่ไปศึกษาฯ ทุกคราวรวมกัน และถาเปนสาขาวิชาที่ขาดแคลน กําหนดเวลา
ปฏิบัติราชการดังกลาวใหลดเหลือกึ่งหนึ่ง
(๑.๒) กรณีที่ไปศึกษาหรือฝกอบรม ภายในประเทศกําหนดเวลาปฏิบัติราชการตาม
ขอ (๑.๑) ใหเหลือกึ่งหนึ่ง
(๑.๓) ผูผิดสัญญาจะตองไดรับการบรรจุใหกลับเขารับราชการใหม ไมวาจะกลับเขา
รับราชการใหมในสังกัดเดิมหรือตางสังกัดเดิมของตน แตอยูในสังกัดกระทรวง ทบวง เดียวกันใน
เวลา ๖ เดือนนับจากวันลาออก
๓

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง การทําสัญญาของผูรับทุนและขาราชการที่ไปศึกษา หรือ
ฝกอบรม ภายในประเทศและการผอนผันใหนับเวลาการบรรจุกลับเขารับราชการเปนการชดใชทุน (นร ๐๒๐๖/ว ๑๕๗
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓).
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๑๔๑

ในกรณีไดรับการบรรจุใหกลับเขารับราชการใหมในสาขาวิชาที่ขาดแคลนตองไดรับการ
บรรจุกลับเขารับราชการ ภายในเวลา ๑ ป นับจากวันลาออก
(๒) กรณีไมอยูในเงื่อนไขตาม (๑) ผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับราชการใหมเปนการ
ชดใชทุน โดยตองชดใชเงินบางสวนตามเงื่อนไข ดังนี้
(๒.๑) ผูผิดสัญญาเปนขาราชการรับทุนไปศึกษาฯ ซึ่งตองชดใชคืนเงินเดือน เงินทุน
เงินที่ทางราชการจายชวยเหลือ และเบี้ยปรับจากการผิดสัญญา ใหผูผิดสัญญาชดใชคาเสียหาย
ที่เปนเงินเดือน ใหครบถวนทั้งจํานวน ในวันทําสัญญาเพิ่มเติมกอน สําหรับเงินทุน และเงินที่ทาง
ราชการจายชวยเหลือ รวมทั้งเบี้ยปรับของเงินเดือน เบี้ยปรับของเงินทุนและเบี้ยปรับของเงินที่ทาง
ราชการจายชวยเหลือ ใหนําไปคํานวณสําหรับระยะเวลาที่ตองปฏิบัติราชการชดใชครั้งใหม
(๒.๒) กรณีผูผิดสัญ ญาลาศึก ษาฯ โดยไมไดรับเงิ นทุ น ใหชดใชคืน เงินเดื อนที่ได รับ
ระหวางลาไปศึกษา และเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือตามเงื่อนไขและหลักเกณฑเดียวกับผูลา
ศึกษาโดยไดรับทุน
(๓) ผูผิดสัญญาทั้ง ๒ กรณีจะตองทําสัญญารับราชการชดใชทุนสําหรับระยะเวลาที่ยังขาด
อยูเปนเวลาไมนอยกวา ๒ เทาของระยะเวลารับราชการชดใชทุนที่ยังขาดอยูนั้นและระยะเวลา
รับราชการชดใชทุนตามสัญญาใหมนั้นจะตองไมเกินเวลาที่ขาราชการผูนั้นครบเกษียณอายุราชการ
(๔) ถ า ปรากฏว า ระหว า งเวลารั บ ราชการชดใช ทุ น ตามสั ญ ญาที่ ไ ด รั บ การผ อ นผั น นั้ น
ขาราชการดังกลาวไดผิดสัญญาอีก ผูผิดสัญญาจะตองชําระเงินที่ยังขาดอยู พรอมทั้งเบี้ยปรับอีก
สองเทาของเงินที่ยังขาดอยูนั้นคืนใหแกทางราชการ ในกรณีที่ผูผิดสัญญาไดรับราชการชดใชไปบาง
แลว เงินและเบี้ยปรับที่จะตองชดใชคืนใหลดลงตามสวนของเวลาที่ผูนั้นไดรับราชการไปบางแลว
ใหผูที่ไดรับการผอนผันทําสัญญาตามแบบสัญญาผอนผันใหนับเวลาที่ขอกลับเขารับ
ราชการเปนระยะเวลาการรับราชการชดใชทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
และสัญญาค้ําประกัน (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/ว ๙๐ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๖)
(๕) ในกรณีที่ผูผิดสัญญาถูกดําเนินคดีฟองรองอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาลาศึกษาฯ
หรือผิดสัญญารับทุน แตคดียังไมถึงที่สุดถากรณีอยูในหลักเกณฑที่จะไดรับการผอนผันตามนัย
ข อ (๑) – (๔) ดั ง กล า วข า งต น ก็ ใ ห ส ว นราชการคู สั ญ ญาผู เ ป น โจทก ทํ า สั ญ ญาประนี ป ระนอม
ยอมความไปได แตผูผิดสัญญาผูเปนจําเลยจะตองชําระเงินคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายตาง ๆ
ซึ่งทางราชการไดใชจายไปแลวในการดําเนินคดีคืนใหแกทางราชการดวย
(๖) ถาปรากฏวาในระหวางผิดสัญญาจนถึงวันที่ขาราชการผูผิดสัญญาไดรับการผอนผัน
ไดมีการบังคับชําระหนี้ตามสัญญาจากผูผิดสัญญาหรือผูค้ําประกัน หรือไดมีบุคคลภายนอกรับผิด
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๑๔๒

ชดใชเงินอันเนื่องมาจากผิดสัญญานั้นไปแลวทั้งหมดหรือบางสวนบุคคลเหลานั้นจะเรียกรองเงินที่
ไดชําระไปแลวนั้นคืนจากทางราชการไมไดทั้งสิ้น๔

หลักเกณฑการทําสัญญาค้ําประกันสัญญาของขาราชการหรือผูรับทุน
รัฐบาลที่ไปศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ รวมทั้ง
ขาราชการหรือผูรับทุนที่ไปศึกษาภายในประเทศ
ผูค า้ํ ประกัน มีใครบาง ?
ผูค้ําประกัน ไดแก
๑. บิดาหรือมารดาของผูที่จะไปศึกษา โดยผูค้ําประกันไมตองแสดงหลักทรัพยในการ
ทําสัญญาค้ําประกัน หรือ
๒. ในกรณีไมสามารถจัดหาผูค้ําประกันตามขอ ๑ ได ผูค ้ําประกันจะตองเปนพี่หรือนองรวม
บิดาหรือมารดาเดียวกันกับผูท ี่จะไปศึกษา โดยผูค้ําประกันไมตองแสดงหลักทรัพยในการทําสัญญา
ค้ําประกัน หรือ
๓. ในกรณีไมสามารถจัดหาผูค้ําประกันตามขอ ๑ และ ๒ ไดใหกระทรวง ทบวง กรม ที่เปน
คูสัญญาของผูที่ จะไปศึ กษาตั้ง คณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิ จารณา
ตรวจสอบปรากฏวาผูที่จะไปศึกษาไมมีบุคคลตามขอ ๑ และ ๒ ที่จะมาทําสัญญาค้ําประกัน และ
ผูที่จะไปศึกษา มีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา ก็ใหผูที่จะไปศึกษาทําสัญญาลาศึกษาโดยไมตองมี
ผูค้ําประกันได
ขอความทีว่ า “มีศกั ยภาพสูงยิง่ ในการศึกษา” มีความหมายครอบคลุมเพียงใด ?
ความเห็นกระทรวงการคลังตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/๑๓๓๖๒ ลงวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๔๐ เห็นวาอยูในดุลยพินิจของสวนราชการที่จะพิจารณาวา บุคคลผูไดรับทุน หรือ
ไดรับอนุญาตใหไปศึกษาฝกอบรมมีความเหมาะสมที่จะกลับมารับราชการชดใชทุนเปนประโยชน
ตอสวนราชการนั้นอยางสูงยิ่ง
กรณี ที่ ไ ม มี ก ารทํ า สั ญ ญาค้ํ า ประกั น เนื่ อ งจากไม ส ามารถจั ด หาผู ค้ํ า ประกั น ได และ
สวนราชการเห็นวา ผูที่จะไปศึกษามีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษาจึงไมตองมีผูค้ําประกัน ทาง
ราชการตนสังกัดและคณะกรรมการจะตองรับผิดชอบในความเสียหายหรือไมเมื่อมีการผิด
สัญญาเกิดขึ้น เพราะไมมีผูค้ําประกันรับผิดชอบอีกชั้นหนึ่ง ?
๔

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๓ เรื่อง การทําสัญญาของผูรับทุนและขาราชการที่ไปศึกษา หรือ
ฝกอบรมภายในประเทศ และการผอนผันใหนับเวลาการบรรจุกลับเขารับราชการเปนการชดใชทุน (นร ๐๒๐๖/ว ๑๕๗
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓).
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๑๔๓

ความเห็นกระทรวงการคลังตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/๑๓๓๖๒ ลงวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๔๐ เห็นวา หากทางราชการตนสังกัดและคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการโดย
สุจริตแลวก็ไมจําตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวา ผูที่จะลาไปศึกษาไมมีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา แตทาง
ราชการมีความตองการใหผูนั้นไปศึกษาจะทําอยางไร ?
ความเห็นกระทรวงการคลังตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/๑๓๓๖๒ ลงวันที่
๑๑ เมษายน ๒๕๔๐ เห็นวา เมื่อคณะกรรมการที่สวนราชการซึ่งเปนคูสัญญาของผูที่จะไปศึกษา
พิจารณาเสนอความเห็นเปนประการใด สวนราชการที่แตงตั้งคณะกรรมการนั้นก็จะตองปฏิบัติไป
ตามความเห็นของคณะกรรมการที่ตนแตงตั้งจะปฏิบัติเปนอยางอื่นมิได๕

หลักเกณฑการผอนผันการชําระหนีแ้ กผคู า้ํ ประกัน
การผอนผันการชําระหนีแ้ กผคู า้ํ ประกัน มีหลักเกณฑอยางไร ?
การผอนผันการชําระหนี้แกผูค้ําประกันมีหลักเกณฑ ดังนี้
๑. หากขาราชการที่ทําสัญญาไปศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ปฏิบัติผิดสัญญาใหสวนราชการผูเปนคูสัญญาดําเนินการเรียกชดใชเงินจากผูผิดสัญญากอน หาก
ผูผิดสัญญาไมยินยอมชดใชเงินเดือน เงินทุน และเงินอื่น ๆ ที่พึงจะตองชดใชคืนพรอมดวยเบี้ยปรับ
ตามสัญญาและดอกเบี้ยผิดนัด (ถามี) จนครบถวนก็ใหดําเนินคดีกับผูผิดสัญญาจนคดีถึงที่สุด และ
หากผูผิดสัญญายังไมยิ นยอมชํา ระหนี้ หรือหากบัง คับคดีเอากับทรัพยสิน ของผูผิดสั ญญาแล ว
ยังไมเพียงพอชําระหนี้ ก็ใหดําเนินการฟองคดีผูผิดสัญญาเปนคดีลมละลายตอไป แลวจึงดําเนินการ
เรียกใหผูค้ําประกันชดใชเงินเดือน เงินทุน และเงินอื่น ๆ ที่พึงจะตองชดใชคืนพรอมดวยเบี้ยปรับตาม
สัญญาและดอกเบี้ยผิดนัด (ถามี) แทนผูผิดสัญญา
๒. ในกรณี ที่ ผูค้ํ า ประกั น เป น ขา ราชการและไม ได เ ปน บิ ดามารดา หรื อพี่ นอ งร ว มบิด า
มารดาเดี ย วกั น กั บ ผู ผิ ด สั ญ ญา ให ส ว นราชการที่ ข า ราชการผู นั้ น อยู ใ นสั ง กั ด ขอผ อ นผั น กั บ
กระทรวงการคลังวาสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติใหผอนผันการชําระหนี้โดยใหงดเวนเบี้ยปรับและ
ดอกเบี้ยตามสัญญาแกผูค้ําประกันหรือไมเพียงใด ตลอดจนการพิจารณาใหผูค้ําประกันสามารถ
ผอนชําระเงินเดือน เงินทุน และเงินอื่นใดซึ่งผูค้ําประกันจะตองชดใชคืนไดหรือไม เพียงใด แลว
นํ า เสนอรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง พิ จ ารณาสั่ ง การ ไปตามที่ ต กลงกั น นั้ น โดยไม ต อ ง
ดําเนินคดีแกผูค้ําประกันกอน
๕

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ เรื่อง หลักเกณฑการทําสัญญาค้ําประกันสัญญาของ
ขาราชการที่ลาไปศึกษา ฝกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ดวยทุนประเภทตาง ๆ (นร ๐๒๑๕/ว ๙๑ ลงวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๙).
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๓. หากสวนราชการผูเปนคูสัญญาเรียกใหผูค้ําประกันชดใชหนี้แทนผูผิดสัญญาตามนัย
ขอ ๑ แลว ผูค้ําประกันไมสามารถชําระหนี้ได ก็ใหดําเนินคดีตามสัญญาค้ําประกันกับผูค้ําประกัน
จนถึงที่สุด เมื่อมีการดําเนินคดีกับผูค้ําประกันจนถึงที่สุดถึงขั้นบังคับคดีแลวหากมีปญหาพิเศษที่
ผูค้ําประกันไมสามารถชําระหนี้ได ก็ใหผูค้ําประกันขอผอนผันการชดใชหนี้ดังกลาวในการพิจารณา
ขอผอนผันการชดใชหนี้ของผูค้ําประกันใหมีการรวมพิจารณาระหวางสวนราชการที่ขอผอนผันกับ
กระทรวงการคลังวาสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติผอนผันใหงดเวนเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามสัญญา
แกผูค้ําประกันหรือไม เพียงใดแลวนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพิจารณาชี้ขาด การ
พิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหเปนที่สุด๖

การแตงตั้งขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
การออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการลวงหนา กระทําไดหรือไม ?
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือนใหกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจน
คณะกรรมการขาราชการตาง ๆ ทุกประเภท ถือเปนหลักปฏิบัติในการแตงตั้งขาราชการพลเรือนและ
ขาราชการประเภทอื่น ๆ ดังนี้
๑. การออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการพลเรือนใหดํารงตําแหนงที่ยังไมวางในขณะที่ออกคําสั่ง
โดยใหคําสั่งมีผลใชบังคับเมื่อตําแหนงดังกลาววางลงแลวนั้น สมควรใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่
จําเปนตองแตงตั้งขาราชการใหไปดํารงตําแหนงในตางจังหวัด ในตางประเทศหรือเปนการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงแทนผูที่จะตองพนจากราชการไปเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญ หรือกรณีอื่นที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการจริง ๆ เชน กรณีแตงตั้งลวงหนาแทน
ผูที่ขอลาออกจากราชการสําหรับตําแหนงที่จําเปนตองมีผูปฏิบัติงานตอเนื่องกัน เปนตน ทั้งนี้ การ
แต ง ตั้ ง ล ว งหน า ดั ง กล า วให ก ระทํ า ได ก รณี ที่ มี เ หตุ ผ ลความจํ า เป น แก ร าชการโดยให อ อกคํ า สั่ ง
ลวงหนาไดไมเกิน ๒ เดือน หากมีความจําเปนเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกราชการ จําตองออก
คําสั่งลวงหนาเกินกําหนดเวลาดังกลาวก็ใหขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปกอน
๒. ผูมีอํานาจแตงตั้งซึ่งรูอยูแลววาตนจะตองพนจากตําแหนงหนาที่ราชการไปไมวาดวย
เหตุใด ๆ ก็ตาม ไมพึงออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการพลเรือนไวลวงหนา โดยใหคําสั่งมีผลใชบังคับเมื่อ
ผูออกคําสั่งไดพนจากตําแหนงหนาที่นั้นไปแลว หากมีความจําเปนเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแก
ราชการ จําตองออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการก็ใหขออนุมัติตอผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปกอน

๖

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๐ เรื่อง หลักเกณฑการทําสัญญาค้ําประกันสัญญาของ
ขาราชการที่ลาไปศึกษา ฝกอบรมและปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศและหลักเกณฑการผอนผันการชําระหนี้แก
ผูค้ําประกัน (นร ๐๒๐๕/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๐).
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๑๔๕

๓. ผูมีอํานาจแตงตั้งไมอาจออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการพลเรือนที่มีคุณสมบัติยังไมครบ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวใหดํารงตําแหนงใด ๆ เปนการลวงหนา โดยใหคําสั่งมีผลใชบังคับเมื่อ
ผูไดรับแตงตั้งมีคุณสมบัติครบถวนแลวได๗
รัฐวิสาหกิจตองถือปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวดวยหรือไม ?
ใหรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติในการแตงตั้งผูบริหารและพนักงานตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
แตงตั้งขาราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ดวย๘

การใหความคุม ครองขาราชการผูใ หขอ มูลทีเ่ ปนประโยชนตอ ทางราชการ
ขาราชการผูใ หขอ
 มูลทีเ่ ปนประโยชนตอ
 ทางราชการจะไดรบั ความคุม ครองหรือไม ?
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการใหความคุมครองขาราชการผูใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอทางราชการ ดังนี้
๑. ใหถือวาการใหขอมูล หรือการเปนพยาน หรือการสงเอกสารหลักฐานเปนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
๒. ผูบังคับบัญชาจะตองไมกลั่นแกลงในทางใด ๆ ตอขาราชการผูใหขอมูลหรือใหถอยคํา
ในฐานะพยาน
๓. ผูบังคับบัญชาจะตองใหความคุมครองแกขาราชการผูใหขอมูลใหถอยคําในฐานะพยาน
โดยมิใหถูกกลั่นแกลงหรือขมขูจากผูถูกรองเรียนหรือผูมีสวนเกี่ยวของ และขอความรวมมือหรือ
ประสานกับสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อเปนทนายแกตางในกรณีที่ผูใหขอมูลถูกฟองรองในคดีแพง
หรืออาญา
๔. ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษแกขาราชการผูให
ขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานที่เปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการได
๕. คณะกรรมการสอบสวน หรือผูบังคับบัญชาสามารถใชดุลพินิจเพื่อกันบุคคลผูมีสวน
รวมกระทําผิดไวเปนพยาน หรือลดหยอนผอนโทษไดตามเหตุและผลของเรื่อง
๖. ขาราชการผูใหขอมูล หรือใหถอยคําในฐานะพยานสามารถรองขอความเปนธรรมตอ
ก.พ. ไดเมื่อถูกกลั่นแกลงอันเปนผลจากการใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยาน๙
๗

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ เรื่อง การออกคําสั่งแตงตั้งขาราชการลวงหนา (นร ๐๒๐๒/
ว ๔๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐).
๘
มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ ๑๒ กั นยายน ๒๕๔๓ เรื่ อง การแต งตั้ งข าราชการและพนั กงานรั ฐวิ สาหกิ จ
(นร ๐๒๐๕/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓).
๙
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ เรื่อง มาตรการใหความคุมครองขาราชการผูใหขอมูล
ที่เปนประโยชนตอทางราชการ (ดวนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๒).

สารพันปญหากฎหมาย

๑๔๖

