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ลาออกจากราชการ...แต่ขาดราชการ จึงถูกลงโทษทางวินัย
นางสาวจิดาภา มุสิกธนเสฏฐ์ พนักงานคดีปกครองชานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

คดีปกครองที่จะนามาเล่าสู่กันฟังในคอลัมน์กฎหมายใกล้ตัวฉบับนี้ เป็นคดีเกี่ยวกับการลาออก
จากราชการของข้าราชการ โดยผู้ยื่นประสงค์จะให้การลาออกมีผลในวันถัดจากวันที่ยื่นใบลาออก หลังจาก
ยื่นใบลาออกจึงไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวัน หน่วยงานต้นสังกัดจึงได้มี
คาสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการ
คดี นี้ น อกจากจะเป็ น ประโยชน์ ส าหรั บ ข้ า ราชการที่ ป ระสงค์ จ ะขอลาออกจากราชการ
ให้ต้องระมัดระวังเนื่องจากการสิ้นสุดความเป็นข้าราชการด้วยการลาออกจากราชการกับการถูกไล่ออกจาก
ราชการ ล้วนมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายหลายประการแล้ว หากแต่ยังเป็น
ประโยชน์สาหรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคลให้ตระหนักในความสาคัญของระเบียบกฎเกณฑ์ในทางปฏิบัติต่างๆ และถึงแม้คดีนี้จะเกิดขึ้นในช่วง
ระยะเวลาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับเดิม ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้ ง ระเบี ย บ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยการลาออกจากราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ
พ.ศ. ๒๕๓๖ ก็ตาม แต่หลักการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการก็ยังคงเหมือนเดิม ดังนั้น จึงสามารถนา
บรรทัด ฐานการปฏิบั ติ ร าชการที่ดี จ ากค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด นี้ มาใช้กั บ ข้อเท็จจริงที่ เกิ ดขึ้ น
ในระหว่างการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วย
การลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นความประสงค์ ขอลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี (ผู้ว่าราชการจังหวัด)
ไม่ได้อนุญาตให้ลาออกเพราะเห็นว่าเป็นการยื่นล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และไม่มีเหตุผลความจาเป็น
พิเศษที่ จ ะอนุ ญ าตให้ ผู้ ฟ้อ งคดียื่ น หนั งสื อขอลาออกล่ ว งหน้า น้อ ยกว่า ๓๐ วั น และไม่ ได้มี การยั บยั้ ง
การลาออก ในระหว่างที่ผู้มีอานาจพิจารณาคาขอ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒ หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าเป็นการขาดราชการต่อเนื่อง
เกินกว่า ๑๕ วั น โดยไม่มีเหตุ ผลอันสมควร อี กทั้งยังมีพฤติการณ์อันแสดงถึง ความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบี ยบของทางราชการ เป็ นความผิ ดวิ นั ยอย่ างร้ ายแรง ตามมาตรา ๙๒ แห่ งพระราชบัญญั ติระเบี ยบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเสนอความเห็นควรปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ระหว่างนั้นผู้ถูกฟ้องคดี
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) มีหนังสือลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ แจ้งว่าการลาออกของผู้ฟ้องคดีมีผลตั้งแต่วันที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒ และมีคาสั่งเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ อนุญาตให้ลาออกจากราชการตั้งแต่
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒ ต่อมา อ.ก.พ. จังหวัด มีมติให้ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคาสั่ง
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คาสั่งไล่ ออกจากราชการ แต่ อ.ก.พ. ยกอุทธรณ์ ผู้ ฟ้องคดีเห็นว่า
ตนเองไม่มี เจตนาที่จ ะขาดราชการโดยไม่มี เหตุ ผ ล ค าสั่ งลงโทษไล่ ออกดังกล่ าวเป็นคาสั่ งที่ไม่ ถูกต้อง
เนื่ องจากผู้ ฟ้ องคดี ประสงค์ ขอลาออกในวั นที่ ๑๖ พฤศจิ กายน ๒๕๔๒ แต่ ไม่ ได้ รั บอนุ ญาตให้ ล าออก
ในวันดังกล่าว การลาออกจึงมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันถัดจากครบกาหนด ๓๐ วัน
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นับแต่วันยื่นหนังสือลาออก ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ และถือว่าวันสุ ดท้ายที่ผู้ ฟ้องคดีต้องปฏิบัติราชการ คือวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒
ดังนั้ น การที่ คาสั่ งลงโทษระบุ ว่ าผู้ ฟ้ องคดีขาดราชการตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๔๒ จึงไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง (๑) เพิกถอน
คาสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และ (๒) เพิกถอนคาสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ
คดีนี้มหี ลายประเด็นที่น่าสนใจ
ประเด็นแรก การขอลาออกจากราชการตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีมีผลเป็นการ
ลาออกโดยชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่เมื่อใด ? ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้อนุญาต
ให้ลาออกเพราะเป็นการยื่นล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน และไม่มีเหตุผลความจาเป็นเป็นพิเศษที่จะอนุญาต
ให้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ทั้งยังไม่ได้มีการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก การลาออก
จึงย่อมมีผลบังคับตามกฎหมายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๒ อันเป็นวันถัดจากวันครบกาหนด ๓๐ วัน
นับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออก ตามข้อ ๓ ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ และมีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน
๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามข้อ ๖ ของระเบียบเดียวกัน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี
มีหนังสือเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๓ แจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นเวลาล่วงเลย ๑๕ วัน
นับแต่วันออกจากราชการแล้ว
ประเด็ น ที่ ส อง การที่ ผู้ มี อ านาจแจ้ ง วั น ลาออกให้ ผู้ ข อลาออกทราบเมื่ อ ล่ ว งเลย
ระยะเวลา ๑๕ วัน ตามข้อ ๖ ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพล
เรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖ จะมีผลทาให้การอนุญาตให้ลาออกไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ? ประเด็นนี้
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ ของระเบียบดังกล่าว เป็นการกาหนด
ระยะเวลาไว้เพียงเพื่อเร่งรัดให้ผู้มีอานาจอนุญาตการลาถือปฏิบัติในการที่ต้องแจ้งวันออกจากราชการให้
ผู้ขอลาออกทราบเป็นหนังสือและโดยไม่ชักช้าเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งวันลาออกจากราชการ
ให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่วงเลย ๑๕ วันนับแต่วันออกจากราชการ จึงไม่ ได้มีผลกระทบกระเทือนถึงผลแห่งการ
ลาออกที่เป็นไปตามกฎหมายและตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี และโดยที่คาสั่งลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์
๒๕๔๓ ที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นคาสั่งที่มีผลสืบเนื่องมาจากความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี
ที่ต้องการลาออกจากราชการ ประกอบกับการลาออกของผู้ฟ้องคดีมีผ ลแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๔๒ โดยผู้ ถูกฟ้องคดีไม่จาต้องออกคาสั่ งใดๆ ที่เป็นการอนุญาตให้ผู้ ฟ้องคดีลาออกจากราชการอีก
การที่ผู้ถกู ฟ้องคดีออกคาสั่งดังกล่าวในภายหลังย่อมเกิดผลแต่เพียงเป็นการจัดทาคาสั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ของทางราชการเท่านั้น หาได้มีผลทาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการไปโดยคาสั่งดังกล่าว
แต่อย่างใดไม่ และเมื่อคาสั่งดังกล่าวระบุรับรองว่าผู้ฟ้องคดีได้ออกจากราชการไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖
ธันวาคม ๒๕๔๒ ซึง่ ตรงตามผลของกฎหมายที่เกิดขึ้น จึงมีเนื้อหาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ศาลปกครองสูงสุ ดได้วินิจฉัยต่อไปด้วยว่า คาสั่ งลงวันที่ ๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ มีสถานะทางกฎหมายเป็น “คาสั่งทางปกครอง”
ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิ
อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
หากเห็น ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีมีห น้าที่ต้องแจ้งสิ ทธิการอุทธรณ์คาสั่งดังกล่ าวด้ว ย
ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่ผู้ฟ้องคดีก็มิได้อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว อีกทั้ง มิได้ฟ้องว่า
คาสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีเพิ่งอ้างและมีคาขอให้ศาลเพิกถอนคาสั่ง
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ดังกล่าวในคาคัดค้านคาให้การนั้นเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๔๘ ของระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคาขอไว้พิจารณาได้
ประเด็นที่สาม การดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีโดยไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
เป็น ไปโดยถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนดหรือไม่ ? ศาลปกครองสูงสุ ดวินิจฉัยว่ า ในขณะที่ผู้ ฟ้องคดี
ยังดารงสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติราชการตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีได้
ขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
รวมเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน แม้ผู้บังคับบัญชาจะได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ ให้ผู้ฟ้องคดี
ชี้แจงเหตุผลของการทีข่ าดราชการ และผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงเหตุผลถึงสาเหตุที่ขาดราชการต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว
แต่ ไม่ปรากฏข้อเท็จ จริงที่รั บฟังได้ว่า ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๔๒ อันเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีดารงสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญอยู่นั้น ผู้บังคับบัญชาได้
มีการกล่าวหาหรือให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงกรณีขาดราชการแต่อย่างใด จึงฟังได้ว่าไม่มีการกล่าวหาว่า
ผู้ฟ้องคดีกระทาหรือละเว้นการกระทาที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนที่ ผู้ฟ้องคดีจะออก
จากราชการ จึงต้องถือว่ากระบวนการดาเนินการทางวินัยเพื่อออกคาสั่ง ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓
ได้กระทาขึ้นภายหลังเวลาที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแล้ว และไม่เป็นไปตาม
มาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ คาสั่งดังกล่าวจึงเป็นคาสั่งที่
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๙๙/๒๕๕๕)
คดีนี้เป็นบรรทัดฐานที่ดีสาหรับการปฏิบัติราชการของข้าราชราชการว่า (๑) ข้าราชการ
ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการไม่ได้ ในกรณีที่ไม่ประสงค์จะรับราชการ
ต่อไปก็จะต้องดาเนินการยื่นหนังสือลาออกจากราชการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายหรือ
ระเบียบกาหนดไว้ และยังคงมีหน้ าที่ที่ จะต้องมาปฏิบัติราชการจนกว่า การลาออกจากราชการจะมีผ ล
ตามที่กฎหมายกาหนด หากขาดราชการไปก่อนได้รับอนุญาต ย่อมถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการ
ที่อาจต้ องมีค วามผิ ดทางวินั ย (๒) การออกคาสั่ งลงโทษทางวินั ยนอกจากจะต้องให้ โ อกาสแก่คู่กรณี
ได้ ท ราบข้ อ เท็ จ จริ ง ชี้ แ จง โต้ แ ย้ ง และแสดงพยานหลั ก ฐานตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว การให้โอกาสดังกล่าวจะต้องกระทาขึ้นในระหว่างที่คู่กรณียังดารงสถานะ
เป็นข้าราชการเท่านั้น หากกระบวนการให้โอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่คู่กรณีไม่มีสถานะเป็น
ข้าราชการย่อมถือว่า กระบวนการดาเนินการทางวินัยเพื่อออกคาสั่ งลงโทษทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และย่อมส่งผลให้คาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วย

