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กรณีตัวอยางการกระทำความผิดวินัย

1
ลงชื่อปฏิบัติงานแตไมปฏิบัติงาน

       นายสมชาย พนักงานเทศบาล ตำแหนงนิติกร ไดรับมอบหมายจาก นายสมศักดิ์ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาใหยกราง

เทศบัญญัติของเทศบาลใหเปนปจจุบัน และรับผิดชอบงานคดีเกี่ยวกับการคางชำระภาษีอากร โดยกำหนดใหรายงาน

ความคืบหนาทุกเดือน แตนายสมชาย ไมปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จและไมรายงานความคืบหนา

งานคดี นายสมศักดิ์ จึงใหนายสมชาย สงมอบงานคืนและตรวจสอบจึงพบวานายสมชาย มีพฤติกรรมมาลงลายมือชื่อ

ในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการในตอนเชาและในเวลากลับ แตไมอยูปฏิบัติงานที่โตะทำงาน โดยในตอนเชาสวนมาก

จะนั่งพูดคุยกับผูอำนวยการ ตอนสายไปคุยกับพนักงานขับรถยนตบาง ไปหองสมุดบาง ตอนเที่ยงจะไปรับประทาน

อาหารกับภรรยา และกลับเขาสำนักงานเทศบาล ตอมานายสมชาย จึงถูกลงโทษทางวินัยอยางรายแรงไลออกจาก

ราชการ เนื่องจาก (1) ขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชาที่สั่งในหนาที่ราชการโดยชอบ

ดวยกฎหมาย และ (2) ไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และละทิ้งหรือทอดทิ้ง

หนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร

       ตอมานายสมชาย ไดนำคดีมาย่ืนฟองขอใหศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำส่ังเพิกถอนคำส่ังลงโทษไลนายสมชาย 

ออกจากราชการศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา การที่นายสมชาย ไดรับมอบหมายงานจากนายสมศักดิ์(ผูบังคับบัญชา) 

ใหรับผิดชอบแตกลับละเลยไมเอาใจใสในงานดังกลาว และมาลงช่ือปฏิบัติงานแตไมปฏิบัติงาน เปนเหตุใหไมอาจปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมายใหสำเร็จตามวัตถุประสงค ถือเปนการขัดคำส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคำส่ังของผูบังคับบัญชาท่ีส่ัง

ในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย และเปนการทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร แตการที่สมชาย 

ไมดำเนินการยกรางเทศบัญญัติตามท่ีไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จน้ัน มีผลเพียงทำใหเทศบาลจะตองบังคับใชเทศบัญญัติ

ท่ีไมเปนปจจุบันเทาน้ัน แตไมถึงกับทำใหเกิดผลเสียหายอยางรายแรงแกเทศบาล สวนงานติดตามคดีการคางชำระภาษีอากร 

นายสมศักด์ิ ไดเรียกงานดังกลาวคืน ดังน้ัน จึงยังไมปรากฏวางานในหนาท่ี ท่ีนายสมชาย ไดรับมอบหมายไดรับความเสียหาย

อยางรายแรง กรณีจึงไมอาจถือไดวาการขัดคำส่ังหรือการหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามคำส่ังของผูบังคับบัญชาเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย

แกราชการอยางรายแรง ตามขอ 9 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไข

ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข ลงวันท่ี 10 มกราคม 2545 

แตอยางใดสำหรับการมาลงชื่อในสมุดลงชื่อปฏิบัติราชการ 



โดยไมอยูท่ีโตะทำงาน แตจะอยูในบริเวณสำนักงานหรือในบริเวณท่ีสามารถติดตามไดน้ัน ถือเปนการละท้ิงหรือทอดทิ้ง

หนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซ่ึงเปนการกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง และมิไดเปนเหตุใหเกิดความเสียหาย

อยางรายแรงแกราชการ ประกอบกับไมเขาลักษณะเปนการละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน

โดยไมมีเหตุผลอันสมควรตามขอ 13 วรรคสอง ของประกาศฉบับเดียวกัน

       พฤติการณของนายสมชาย จึงเปนความผิดฐานไมถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

อันเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ซึ่งนายสมศักดิ์ มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณากำหนดโทษทางวินัยอยาง

ไมรายแรงไดตามความเหมาะสม

       ดังน้ัน การท่ีนายสมศักด์ิ มีคำส่ังลงโทษไลนายสมชาย ออกจากราชการอันเปนโทษทางวินัยอยางรายแรงจึงเปนการ

ใชอำนาจโดยไมชอบดวยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 789/2558)

       ที่มา: (หนังสือพิมพบานเมือง คอลัมนคดีปกครอง ฉบับวันเสารที่ 11 มิถุนายน 2559)

2 เปนชู แตพยานหลักฐานไมชัดเจน
       ขณะนายสมยศ ดำรงตำแหนงปลัดเทศบาล ไดถูกรองเรียนวา มีพฤติกรรมในทางชูสาวกับผูใตบังคับบัญชาซึ่งมี

ครอบครัวแลว ภายหลังการสอบสวนทางวินัย สรุปไดวา นายสมยศ กระทำผิดวินัยอยางรายแรง นายกเทศมนตรีจึงมี

คำสั่งลงโทษปลดนายสมยศ ออกจากราชการ

       นายสมยศ อุทธรณโดยอางวาตนเองไมไดมีพฤติกรรมตามที่ถูกกลาวหา และตอมาไดนำคดีมาฟองขอใหศาล

ปกครองเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษปลดตนเองออกจากราชการ

       ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยวา นายสมยศ มีพฤติกรรมความสัมพันธฉันชูสาวกับผูใตบังคับบัญชา แมจะไมมีหลักฐาน

ชัดเจนวาถึงข้ันมีความสัมพันธทางเพศหรือไม แตการยอมลงช่ือรับสารภาพเก่ียวกับความสัมพันธฉันชูสาวของนายสมยศ 

ตอหนานายกเทศมนตรี และจากถอยคำพยานถึงพฤติกรรมของนายสมยศ กับผูใตบังคับบัญชาในระยะเวลา ๑๐ เดือน

ท่ีมีการพูดโทรศัพทติดตอกันท้ังกลางวันและกลางคืน การไปพักในหองเดียวกันหรือไมก็ตามท้ังในจังหวัดและตางจังหวัด

ของทั้งคู และจากถอยคำพยานเพื่อนรวมงานผูหญิงในที่ทำงานหลายปากซึ่งแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของนายสมยศ 

ที่ไมนาไววางใจในเรื่องชูสาว และแมจะอางวาขณะเกิดเหตุพิพาทครอบครัวของทั้งสองฝายอยูดวยกันเปนปกติสุข 

ก็ไมอาจนำมาอางใหนายสมยศ พนจากความผิดไปได เพราะนายสมยศในฐานะพนักงานเทศบาลตองรักษาช่ือเสียงของตน 

 
และรักษาเกียรติศักด์ิของตำแหนงขาราชการของตนมิใหเส่ือมเสีย โดยไมกระทำการใด ๆ อันได

ช่ือวาประพฤติช่ัว ตามขอ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เร่ือง หลักเกณฑ

และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการรองทุกข 

ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๔๕เม่ือนายสมยศ มีพฤติกรรมฉันชูสาวกับหญิง ซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชา

ท่ีมีคูสมรสตามกฎหมายอยูแลว แมจะไมมีพยานหลักฐานชัดเจนวามีความสัมพันธทางเพศก็ตาม 

แตการดำเนินการทางวินัยไมจำเปนตองพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยถึงการกระทำความผิดดัง

เชนในคดีอาญาจึงจะถือวาเปนความผิดวินัย นายสมยศ จึงเปนผูกระทำผิดวินัยอยางรายแรง

 (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๑/๒๕๖๑)



๓ เดินทางไปตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต
จากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

       นางสาวแตงไทย ขาราชการ ไดขออนุญาตเดินทางไปตางประเทศ

เพ่ือพักผอนกับครอบครัว โดยขอลาพักผอนในวันท่ี ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

และวันท่ี ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ รวม ๑๐ วันทำการ ซ่ึงการดำเนินการ

เร่ืองการลาไปตางประเทศยังอยูระหวางการเสนอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

พิจารณาอนุมัติ จากน้ันนางสาวแตงไทย ไดจัดการเร่ืองคาใชจายในการเดินทาง

โดยชำระเงินกอนการเดินทางเรียบรอย ซ่ึงคาใชจายในการเดินทางคร้ังน้ี

เปนเงินจำนวนมาก ตอมาเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) นางสาวแตงไทย จึงไดทำการยกเลิกวันลาไปตางประเทศทันที เนื่องจากกังวลตอความไมปลอดภัยและ

ทราบถึงบทบาทหนาที่ของบุคลากรสาธารณสุข และหลังจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขไดแจงเวียนหนังสือเรื่องแนวทาง

การปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกรณีปฏิบัติตามการเฝาระวังและปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVD- 19) ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ดวนท่ีสุด ท่ี สธ ๑๒๑๘.๐๗/ว ๑๖๐ 

ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ แตนางสาวแตงไทย ไดหารือกับทางครอบครัวของตนถึงเร่ืองคาใชจายในการเดินทาง ทำให

รูสึกเสียดายและเห็นวาเหตุการณไมนาจะรุนแรงเพราะประเทศที่ตนจะเดินทางไปไมใชประเทศกลุมเสี่ยง จึงตัดสินใจ

เดินทางไปตางประเทศโดยยังไมไดรับอนุญาตจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ภายหลังจากท่ีนางสาวแตงไทย เดินทาง

ไปตางประเทศ ประเทศท่ีเดินทางไปน้ันไดประกาศปดประเทศ ในวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงมีผลใชบังคับทันที ทำให

ไมสามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได ประกอบกับประเทศไทยไดประกาศขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ 

แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับท่ี ๑ มีผลใชบังคับวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 

และฉบับท่ี ๒ มีผลใชบังคับวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยประกาศปดชองทางเขามาในราชอาณาจักร เวนแตจะเขาขอยกเวน 

แตท้ังน้ีนางสาวแตงไทย และครอบครัวไดเดินทางกลับถึงประเทศไทยเม่ือในวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ และไดเขารับการ

กักกันเฝาระวังโรค (state quarantine) ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แลวกลับมา

ปฏิบัติราชการในวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยนางสาวแตงไทย ไดจัดทำใบลากิจในวันท่ีไมมาปฏิบัติราชการระหวางวันท่ี 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวม ๒๔ วันทำการ ซึ่งผูบังคับบัญชาไดอนุญาตใหลากิจเรียบรอยแลว 

       พฤติการณดังกลาว เปนการกระทำผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานไมปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาลและไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

ตามมาตรา ๘๒(๒) ประกอบมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงโทษภาคทัณฑ



เกร็ดความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

       ในระหวางท่ียังไมมีการแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(พ.ร.ป. ป.ป.ช.) เพ่ือกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการส่ังลงโทษทางวินัย กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลความผิด

ขาราชการซึ่งออกจากราชการไปแลวตามมาตรา ๑๐๐/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูบังคับบัญชาสามารถลงโทษ

ทางวินัยตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. แกอดีตขาราชการพลเรือนสามัญที่ออกจากราชการไปแลวเกินสามปไดหรือไม

       *ความเห็น

       การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น มีเจตนารมณเพื่อแกไขปญหาการดำเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญ

ซึง่ออกจากราชการไปแลวตามมาตรา ๑๐๐ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยและการส่ังลงโทษทางวินัย

ใหชัดเจนย่ิงข้ึน และเพ่ิมมาตรา ๑๐๐/๑ เพ่ือใหมีการกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการดำเนินการและส่ังลงโทษทางวินัย

แกขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงออกจากราชการไปแลวในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลความผิดไวใน พ.ร.ป. ป.ป.ช. 

แตโดยท่ีปจจุบันยังมิไดมีการแกไขเพ่ิมเติม พ.ร.ป. ป.ป.ช. เพ่ือกำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการดำเนินการและส่ังลงโทษ

ทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลความผิดขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงออกจากราชการแลวไวเปนการเฉพาะ 

และแมวามาตรา ๙๘ วรรคสาม แหง พ.ร.ป. ป.ป.ช. จะบัญญัติใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอำนาจแตงตั้งถอดถอนพิจารณา

สั่งลงโทษผูถูกกลาวหา ไมวาผูถูกกลาวหานั้นจะพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐกอนหรือหลังที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ไดมีมติวินิจฉัยมูลความผิดก็ตาม แตบทบัญญัติดังกลาวเปนเพียงการกำหนดใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอำนาจแตงต้ังถอดถอน

พิจารณาโทษทางวินัยแกผูถูกกลาวหาตามฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติช้ีมูล โดยไมตองแตงต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยอีกเทาน้ันโดยตองพิจารณาส่ังลงโทษผูถูกกลาวหาภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ไมวาผูถูกกลาวหาน้ันจะพน

จากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐเม่ือใดก็ตาม บทบัญญัติดังกลาวจึงมิไดเปนฐานอำนาจในการส่ังลงโทษทางวินัยอดีตขาราชการ

และการส่ังลงโทษทางวินัยยังคงตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของผูถูกกลาวหา 

ดังน้ัน ในการส่ังลงโทษทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญจึงตองเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ 

อันเปนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการดังกลาว 

       สำหรับการส่ังลงโทษทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงออกจากราชการไปแลวตามมาตรา ๑๐๐/๑ ระหวาง

ที่ยังมิไดมีการแกไขเพิ่มเติม พ.ร.ป. ป.ป.ช. เพื่อกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการดำเนินการและสั่งลงโทษทางวินัย

กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมูลความผิดขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงออกจากราชการแลวไวเปนการเฉพาะ น้ัน 

จะตองพิจารณาตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน 

เม่ือมาตรา ๑๐๐/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ ไดบัญญัติใหการดำเนินการทางวินัยแกขาราชการ

พลเรือนสามัญซ่ึงออกจากราชการไปแลว ตองปรากฎวาไดมีการกลาวหาเปนหนังสือกอนออกจากราชการโดยผูมีอำนาจ 



ดำเนินการทางวินัยมีอำนาจดำเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดำเนินการทางวินัย และส่ังลงโทษตามท่ีบัญญัติไวตอไปได

เสมือนวาผูน้ันยังมิไดออกจากราชการ แตตองส่ังลงโทษภายในสามปนับแตวันท่ีผูน้ันออกจากราชการ หรือหากเปนการ

กลาวหาหลังจากท่ีขาราชการพลเรือนสามัญไดออกจากราชการแลวใหผูมีอำนาจดำเนินการทางวินัยมีอำนาจดำเนินการ

สืบสวนหรือพิจารณาดำเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่บัญญัติไวตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ 

โดยตองเร่ิมดำเนินการสอบสวนภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีผูน้ันออกจากราชการและตองส่ังลงโทษภายในสามปนับแตวันท่ี

ผูน้ันออกจากราชการ ท้ังน้ี จะเห็นไดวาเง่ือนไขในการส่ังลงโทษตามมาตรา ๑๐๐ ไดบัญญัติใหผูมีอำนาจดำเนินการทางวินัย

จะตองสั่งลงโทษภายในสามปนับแตวันที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นออกจากราชการไมวาจะมีการกลาวหาไวกอน

หรือหลังออกจากราชการ ดังน้ัน การท่ีผูมีอำนาจดำเนินการทางวินัยจะส่ังลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงออกจากราชการ

ไปแลวตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดดำเนินการสอบสวนและมีมติช้ีมูลความผิดทางวินัย จึงตองดำเนินการตามเง่ือนไข

ท่ีกำหนดไวในมาตรา ๑๐๐ กลาวคือ ส่ังลงโทษภายในสามปนับแตวันท่ีขาราชการพลเรือนสามัญผูน้ันออกจากราชการ

       อนึ่ง ในกรณีที่การดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนการ

ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนฯ 

อันเปนกฎหมายเดิมกอนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน (ฉบับที่ ๓) นั้น จะตองปรากฎวาคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดดำเนินการ

สอบสวนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันซึ่งเปนระยะเวลาที่กำหนดไวสำหรับการ

ดำเนินการสอบสวนทางวินัย ดังนั้น หากปรากฏวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดเริ่ม

ดำเนินการสอบสวนเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ขาราชการพลเรือนสามัญ

พนจากราชการ ก็จะทำใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอำนาจแตงตั้งถอดถอนไมมี

อำนาจในการสั ่งลงโทษทางว ิน ัยแกข าราชการพลเร ือนสามัญผู น ั ้นได 

ทั้งนี้ กรณีดังกลาวมิไดเปนการวินิจฉัยอำนาจในการสั่งลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชาหรือผูมีอำนาจแตงตั้ง

ถอดถอน แตเปนการวินิจฉัยเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยที่เกินกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดทำใหไมสามารถ

สั่งลงโทษทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปแลวได

ที ่มา : แนวความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี ่ยวกับการดำเนินการทางวินัยตามการชี ้มูลความผิดของคณะ

กรรมการ ป.ป.ช. ตาม พ.ร.ป. ป.ป.ช. : ฝายกฎหมายการเมืองการปกครอง กองกฎหมายการบริหารราชการแผนดิน, 

ธันวาคม ๒๕๖๔.

*ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวม คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒) (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๕๙/๒๕๖๔)

*ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวม คณะที่ ๑ และคณะที่ ๒) (เรื่องเสร็จที่ ๑๕๖๒/๒๕๖๔)
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