
คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ บ.๕๖/๒๕๖๕ 

 นาย บ. ผูฟองคดี 

ระหวาง 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน  ผูถูกฟองคดี 

 

เรื่อง การดําเนินการทางวินัยพนักงานเงินรายได 

กฎหมายที่เกี่ยวของ :  ๑) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๓๑ 

  ๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานเงินรายได 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ๓) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  

  ๔) กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ขอเท็จจริงโดยสรุป  

 ผูฟองคดีมีสถานะเปนพนักงานเงินรายได ตําแหนงอาจารย ตามสัญญาจาง ถูกรองเรียนวามี

พฤติกรรมไมเหมาะสมตอนักศึกษาหญิง ผูถูกฟองคดีที่ ๑ จึงไดมีคําสั่งใหหัวหนาสวนงานตนสังกัดของผูฟองคดี

ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงในเรื่องรองเรียนดังกลาว หัวหนาสวนงานตนสังกัดของผูฟองคดีไดมีคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง และคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงไดมีบันทึกรายงานผลการสอบขอเท็จจริงวา  

ผูฟองคดไีดรับมอบหมายใหเดินทางไปดูแลความเรียบรอยของนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาตางประเทศ โดยในขณะ

ที่อยูตางประเทศผูฟองคดีไดบอกกลาวใหนักศึกษาหญิงผูเสียหายสองคนมาคางคืนที่หองพักของตนโดยนอนบน

เตียงเดียวกันทั้งสามคน และมีเหตุเชื่อไดวาผูฟองคดีไดกระทําพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอนักศึกษาทั้งสอง หัวหนา

สวนงานตนสังกัดของผูฟองคดีจึงไดรายงานผลการสอบขอเท็จจริงดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑  ผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

ในฐานะผูบังคับบัญชา และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการ

บริหารบุคคลสําหรับพนักงานเงินรายได พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกับผูฟองคดี 

ตอมางานวินัยและสอบสวนไดแจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและสิทธิคัดคานกรรมการสอบสวนให 

ผูฟองคดีทราบ นอกจากนี้ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ยังไดมีคําสั่งใหผูฟองคดีออกจากราชการไวกอน ตอมาคณะกรรมการ

สอบสวนไดดําเนินการสอบสวนในกรณีดังกลาวโดยมีการแจงใหผูฟองคดีมารับทราบการแจงขอกลาวหาและสรุป



๒ 

 

พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ซึ่งผูฟองคดีไดมาพบคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือรับทราบขอกลาวหาและ

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดยไดลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป ที่รับทราบไวเปนหลักฐานแลว จากนั้น

ผูฟองคดีไดมีหนังสือชี้แจงแกขอกลาวหาพรอมเอกสารพยานหลักฐานตอคณะกรรมการสอบสวน  ตอมา

คณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ แลว มีเสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

วา ผูฟองคดีมีพฤติการณการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานกระทําการใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ

ตําแหนงหนาท่ีราชการโดยกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามขอ ๔๖ ของระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และจากพฤติการณของผูฟองคดีทําใหเห็น

วาผูฟองคดีไมยึดมั่นในหลักจริยธรรมของความเห็นอาจารย ไมมีความรักและปรารถนาดีตอนักศึกษาของตนเอง 

เปนกรณีที่รายแรงและเปนภัยตอนักศึกษา สมควรไดรับโทษวินัยอยางรายแรงในสถานโทษระดับสูงสุดถึงไลออก 

ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ไดเคยมีมติเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตนของอาจารยตอ

นักศึกษาเพ่ือประโยชนแกการรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิ และความไววางใจที่สังคมมีตอคณาจารยและมหาวิทยาลัย 

โดยใหถือวาการมีความสัมพันธทางชูสาวหรือการลวงละเมิดทางเพศตอนักศึกษา ไมวาจะเกิดจากความยินยอม

หรือการใชอํานาจบังคับเปนการกระทําผิดจริยธรรมของการเปนอาจารยมหาวิทยาลัยอยางรายแรง และเปนการ

กระทําที่ไมอาจยอมรับได จึงสมควรลงโทษผูฟองคดีไลออกจากราชการโดยมีผลตั้งแตวันที่ไดมีคําสั่งใหออกจาก

ราชการไวกอน ผูฟองคดีไดรับแจงคําสั่งลงโทษและแจงสิทธิในการอุทธรณแลว ผูฟองคดีไดใชสิทธิในการอุทธรณ

คําสั่งตอคณะกรรมการอุทธรณประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะกรรมการอุทธรณฯ ไดพิจารณาแลวมีมติ

ใหยกอุทธรณของผูฟองคดี  ผูฟองคดีไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณฯ โดยผูฟองคดี

โตแยงวาผูฟองคดีมิไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ผูฟองคดียอมรับวาไดนอนพักภายในหองและเตียงเดียวกับ

นักศึกษาหญิงทั้งสองจริง แตมิไดกระทําลวงละเมิดทางเพศตอนักศึกษาเพราะหากตนไดกระทําการดังกลาวจริง 

นักศึกษาทั้งสองคนก็ยอมตองมีการตอสูขัดขวาง และเปนไปไมไดที่ตนจะกระทําการลวงละเมิดทางเพศตอ

นักศึกษาพรอมกันถึงสองคน จึงไดยื่นคําฟองตอศาลปกครองกลาง 

 

คําพิพากษา 

 ศาลไดพิจารณาแลวเห็นวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ไดรับเรื่องรองเรียนถึง

พฤติกรรมของผูฟองคดี ก็ไดมีคําสั่งใหหัวหนาสวนงานตนสังกัดของผูฟองคดีดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง ซึ่ง

หัวหนาสวนงานตนสังกัดของผูฟองคดีก็ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในเรื่องดังกลาว และ

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงก็ไดดําเนินการสอบขอเท็จจริงและรายงานผลการสอบสวนใหหัวหนาสวนงานตน



๓ 

 

สังกัดทราบ และไดมีการรายงานผลการสอบขอเท็จจริงดังกลาวตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ ซึ่งในชั้นการสอบขอเท็จจริง 

คณะกรรมการฯ ไดมีการรับฟงพยานหลักฐานที่เก่ียวของทั้งพยานบุคคลที่เปนนักศึกษาหญิงผูเสียหายทั้งสองคน

รวมทั้งผูฟองคดี ประกอบกับพยานเอกสารทั้งในสวนของผูเสียหายและผูฟองคดีดวยแลว ผูถูกฟองคดีที่ ๑ ใน

ฐานะผูบังคับบัญชาและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหาร

บุคคลสําหรับพนักงานเงินรายได พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย และไดมกีารแจงคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการพรอมสิทธิคัดคานกรรมการสอบสวนใหผูฟองคดีทราบ อันเปนการดําเนินการตามขั้นตอน

และวิธีการที่กําหนดตามขอ ๔๗  ของระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบุคคลสําหรับพนักงาน

เงินรายได พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับขอ ๕๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๗  และในชั้นของคณะกรรมการสอบสวนวินัยไดมีการแจงใหผูฟองคดีมารับทราบการแจงขอกลาวหา

และสรุปพยานหลักฐานแลว และผูฟองคดีไดมารับทราบขอกลาวหาและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป ที่รับทราบขอ

กลาวหาตามที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยแจง อันเปนการดําเนินการตาม ขอ ๒๘ ประกอบขอ ๔๐ ของกฎ ก.พ. 

วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอมาผูฟองคดีไดมีหนังสือชี้แจงแกขอกลาวหาตอคณะกรรมการ

สอบสวน และคณะกรรมการสอบสวนวินัยไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานเพ่ิมเติมใหผูฟองคดีทราบ  

ผูฟองคดีก็ไดมีหนังสือชี้แจงแกขอกลาวหาเพ่ิมเติมตอคณะกรรมการสอบสวนวินัยแลว อันเปนการดําเนินการตาม

ขอ ๔๑ วรรคหนึ่ง วรรรคสอง ขอ ๔๒ วรรคหนึ่ง และขอ ๔๘ ของกฎ ก.พ. ดังกลาว  ตอมาคณะกรรมการสอบสวน

ไดพิจารณาถอยคําและพยานหลักฐานทั้งหมดแลว ไดรายงานผลการสอบสวนเสนอความเห็นตอผูถูกฟองคดีที่ ๑ 

วา ผูฟองคดีมีพฤติการณการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานกระทําการใหเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ

ตําแหนงหนาท่ีราชการ โดยกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรงตามขอ ๔๖ ของระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และจากพฤติการณของผูฟองคดีทําใหเห็น

วาผูฟองคดีไมยึดมั่นในหลักจริยธรรมของความเห็นอาจารย ไมมีความรักและปรารถนาดีตอนักศึกษาของตนเอง 

เปนกรณีที่รายแรงและเปนภัยตอนักศึกษา สมควรไดรับโทษวินัยอยางรายแรงในสถานโทษระดับสูงสุดถึงไลออก 

ประกอบกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ไดเคยมีมติเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตนของอาจารยตอ

นักศึกษาเพ่ือประโยชนแกการรักษาชื่อเสียง เกียรติภูมิ และความไววางใจที่สังคมมีตอคณาจารยและมหาวิทยาลัย 

โดยใหถือวาการมีความสัมพันธทางชูสาวหรือการลวงละเมิดทางเพศตอนักศึกษา ไมวาจะเกิดจากความยินยอม

หรือการใชอํานาจบังคับเปนการกระทําผิดจริยธรรมของการเปนอาจารยมหาวิทยาลัยอยางรายแรง และเปนการ

กระทําที่ไมอาจยอมรับได จึงสมควรลงโทษผูฟองคดีไลออกจากราชการโดยมีผลตั้งแตวันที่ไดมีคําสั่งใหออกจาก

ราชการไวกอน กรณีจึงถือไดวา การดําเนินการสอบสวนวินัยเพื่อลงโทษผูฟองคดีไดดําเนินการโดยชอบดวย

กฎหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการอันเปนสาระสําคัญตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของ



๔ 

 

สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งนํามาใชบังคับโดยอนุโลม

ตามขอ ๔๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานเงินรายได พ.ศ. 

๒๕๕๒ ประกอบกับสัญญาจางขอ ๒ แลว  

 คดีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยตอไปวา พฤติการณืและการกระทําของผูฟองคดีเปนการกระทําอัน

ไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วรายงาน อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามที่ถูกกลาวหาหรือไม พิเคราะหแลว

เห็นวา ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ ผูฟองคดีซึ่งเปนอาจารยผูชายไดใหนักศกึษาซึ่งเปนผูหญิงสองรายคางคืนที่หองพัก

ของตนโดยนอนบนเตียงเดียวกัน ยอมถือไดวาเปนการกระทําไมเหมาะสมอยางยิ่ง ซึ่งผูฟองคดีในฐานะเปนอาจารย

ของนักศึกษาหญิงดังกลาวยอมทรายเปนอยางดีหรือตองตระหนักรูวาสิ่งใดพึงกระทําหรือไมพึงกระทํา และควร

ระมัดระวังในการประพฤติปฏิบัติตนตอนักศึกษาหญิง และเมื่อพิจารณาจากถอยคําของพยานและหลักฐานการ

สนทนาทางขอความระหวางผูฟองคดีและนักศึกษาผูเสียหายแลว วิญูชนทั่วไปหากมิไดกระทําความผิดคงไมสง

ขอความสนทนาทางไลนไปขอโทษและออนวอนขอโอกาสจากผูเสียหายเปนแนแท พยานหลักฐานจึงรับฟงไดวา  

ผูฟองคดีไดกระทําพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอนักศึกษาหญิงทั้งสองโดยมีลักษณะลวนลามประสงคจะลวงละเมิด

ทางเพศตอนักศึกษาหญิงตามที่ถูกกลาวหา และเมื่อผูฟองคดีเปนอาจารย มีหนาที่อบรมสั่งสอนใหความรูแก

นักศึกษา ยอมตองประพฤติปฏิบัติหรือกระทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี ไมกระทําการที่ขัดตอจารีตประเพณีและ

ศลีธรรมอันดีของประชาชน อันจะเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนและของมหาวิทยาลัยรวมทั้งเกียรติ

ศักดิ์ของคณาจารยในมหาวิทยาลัย กรณีจึงถือไดวาพฤติการณการกระทําของผูฟองคดีเปนการกระทําอันไดชื่อวา

เปนผูประพฤติชั่ วอย างร ายแรง อันเปนการกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรงตามขอ ๔๕ ของระเบี ยบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการบริหารบุคคลสําหรับพนักงานเงินรายได พ.ศ. ๒๕๕๒ และขอ ๔๖ วรรคสอง 

ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ มีคําสั่ง

ลงโทษไลผูฟองคดีออกจากราชการ และผูถูกฟองคดทีี่ ๑ มีมติยกอุทธรณของผูฟองคดจีึงเปนการกระทําที่ชอบดวย

กฎหมายและขอสัญญาจางแลว  

 พิพากษายกคําฟองของผูฟองคดี 


