(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙)
รับรองบุคคลซึ่งขอทําบัตรประชาชนอันเป็ นเท็จ ... ผิดวินัยอย่างร้ ายแรง ?
นางสาวจารุ ณี กิจตระกูล พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ ขอ้ มูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

ปัจจุบันการดําเนิ นการและการลงโทษทางวินยั กับข้าราชการพลเรื อนสามัญนั้นจะเป็ นไปตามที่
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการกระทําที่จะถือว่าเป็ นความผิดวินัย
อย่ างร้ ายแรงตามมาตรา ๘๕ แห่ งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ แก่ ... (๔) กระทําการอันได้ ชื่ อว่ าเป็ นผู้ ประพฤติชั่ ว
อย่ างร้ ายแรง ... และเมื่อข้าราชการพลเรื อนมีการกระทําความผิดดังกล่าว มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ ลงโทษปลดออก
หรือไล่ ออกตามความร้ายแรงแก่กรณี
อย่างไรก็ดี นอกจากกฎหมายดังกล่าวจะใช้บงั คับกับข้าราชการพลเรื อนสามัญแล้ว หลักเกณฑ์น้ ี
ยังใช้บงั คับสําหรับข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นซึ่ งมีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้อนุโลมใช้บงั คับตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนด้วย ดังเช่น “ผู้ใหญ่ บ้าน” ตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้ องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งมาตรา ๖๑ ทวิ วรรคสอง ที่บัญญัติว่า “วินัยและโทษผิดวินัยให้ ใช้ กฎหมายว่ าด้ วยระเบียบ
ข้ าราชการพลเรือนโดยอนุโลม” ดังนั้น กรณี ที่ผใู้ หญ่บา้ นประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง จึงถือว่าเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
อันต้องกําหนดโทษตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑
แต่เนื่องจากพฤติการณ์ที่ถือว่า “ประพฤติชั่วอย่ างร้ ายแรง” หรื อไม่ จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริ ง
เป็ นการเฉพาะราย ซึ่ งทําให้เกิดปัญหากับการวินิจฉัยของผูม้ ีอาํ นาจวินิจฉัยมิใช่นอ้ ย อุทาหรณ์คดีปกครองที่จะนําเสนอ
ในคอลัมน์ระเบียบกฎหมายฉบับนี้ จึงถือว่าเป็ นกรณีตัวอย่ างของการกระทําที่เป็ นความผิดวินัยของผู้ใหญ่ บ้าน ซึ่ งแม้
จะเป็ นการวินิจฉัยความผิดของผูใ้ หญ่บา้ นตามพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้อ งที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
แต่สามารถนําไปใช้เป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีสาํ หรับข้าราชการประเภทอื่นที่อยูใ่ นบังคับของพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้
ข้ อเท็จจริง คือ ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ใหญ่ บ้านที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ตาํ แหน่งรับรองบุคคลในการขอมีบตั ร
ประจําตัวประชาชนบุคคลที่ไม่ได้มีภูมิลาํ เนาในเขตปกครองจํานวนหลายราย ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๑ (นายอําเภอ) จึงมีคาํ สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งและมอบหมายให้ปลัดอําเภอร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนิ น
คดี อาญากับผูฟ้ ้ องคดี ส่ วนผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ ๒ (ผูว้ ่าราชการจังหวัด) ได้มีคาํ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ ายแรงกรณี ที่ผูฟ้ ้ องคดี ใช้ ตําแหน่ งให้ การรั บรองว่ าบุคคลผู้ขอมีบัตรประจําตัวประชาชนเป็ นบุคคลเดียวกัน
กับรายการในฐานข้ อมูลทะเบียนราษฎร และเป็ นบุคคลเดียวกันกับรายการและภาพใบหน้ าในใบอนุญาตขับรถซึ่งเป็ น
เอกสารปลอม โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ าผู้ฟ้องคดีเกีย่ วข้ องกับการทุจริตขอทําบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูข้ อมีบตั รจํานวน ๖ คน ถือเป็ นการกระทําอันได้ชื่อว่าเป็ นผู้ประพฤติชั่วอย่ างร้ ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนั้น)
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคําสั่ งลงโทษไล่ ผู้ฟ้องคดีออกจากตําแหน่ งผู้ใหญ่ บ้าน ผูฟ้ ้ องคดียื่นหนังสื อ
ร้องทุกข์ต่อผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๓ (รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย) แต่ผถู้ ูกฟ้ องคดีที่ ๓ ยกคําร้องทุกข์ ผูฟ้ ้ องคดีจึงนําคดี
มาฟ้ องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคาํ พิพากษาเพิกถอนคําสัง่ ดังกล่าว
คดี นี้ผ้ ูฟ้องคดี อ้ างว่ า เพีย งแค่การรั บรองบุ คคลไม่ ทําให้ สามารถออกบั ตรประจําตัวประชาชน
ได้ ทันที เพราะต้องผ่านการพิจารณาของเจ้าหน้าที่อีกหลายขั้นตอน การตรวจสอบฐานข้อมูลไม่ใช่หน้าที่ของผูฟ้ ้ องคดี
การลงชื่อรับรองบุคคลจึงมิใช่สาระสําคัญของการขอมีบตั รประจําตัวประชาชน

๒
การรั บรองบุคคลถือเป็ นสาระสําคัญของการขอมีบัตรประจําตัวประชาชนหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า การที่ข้อ ๑๐ (๗) ของระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทําบัตร
ประจําตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘ กําหนดให้ การขอมีบัตรเนื่องจากบัตรหายหรือบัตรถูกทําลาย ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่
เรียกหลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ ายของผู้ขอมีบัตรและเป็ นเอกสารที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับรถ หากไม่ มี
หรื อไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวได้ ให้ สอบสวนเจ้ าบ้ านหรื อบุคคลผู้น่าเชื่ อถือแทน ประกอบกับเจ้าหน้าที่
ในการทําบัตรประจําตัวประชาชนก็ให้การยืนยันขั้นตอนการออกบัตรว่าปลัดอําเภอซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่รับผิดชอบงาน
ทะเบี ยนและบัตรประจําตัวประชาชนได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บตั ิในกรณี บุคคลต่างท้องที่ มายื่นคําขอมี บตั รประจําตัว
ประชาชนว่าจะต้องมีผรู้ ับรองจึงจะออกบัตรได้ กรณี จึงฟั งได้วา่ บุคคลที่อยู่นอกพืน้ ที่ของอําเภอก็สามารถขอทําบัตรได้
หากมีบุคคลผูน้ ่าเชื่อถือรับรอง การลงชื่อรับรองบุคคลจึงเป็ นสาระสํ าคัญของการขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคล
ต่ างท้ องที่ มิใช่เพียงแสดงใบอนุญาตขับรถเพื่อขอมีบตั รอย่างเช่นกรณี ที่ผฟู้ ้ องคดีรับรอง
การกระทําของผู้ฟ้องคดีถือเป็ นพฤติการณ์ อันได้ ชื่อว่ าเป็ นผู้ประพฤติชั่วอย่ างร้ ายแรงหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ข้ อ ๔ ของระเบียบข้างต้นกําหนดให้ “บุคคลผู้น่าเชื่อถือ” หมายถึง
บุคคลซึ่ งมีความรู้จกั คุน้ เคยกับผูข้ อมีบตั รเป็ นอย่างดี อาจเกี่ยวข้องเป็ นญาติกนั หรื อไม่กไ็ ด้ และเมื่อพิจารณาตามแบบ
บันทึกคําให้การรับรองบุคคลแล้ว เห็นว่า แบบพิมพ์ดงั กล่าวเป็ นการรับรองว่าบุคคลที่รับรองเป็ นบุคคลตามหลักฐาน
ทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) โดยต้องระบุเลขที่ของทะเบียนบ้าน ระบุความสัมพันธ์กบั ผูข้ อออกบัตรและมีขอ้ ความว่ารู้จกั
คุน้ เคยกันเป็ นอย่างดี ดังนั้น การรับรองบุคคลเพือ่ ใช้ เป็ นหลักฐานการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ผู้รับรองจะต้ อง
มีความรู้ จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็ นอย่ างดี โดยต้องยืนยันการมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านที่แท้จริ ง มิใช่ยืนยันว่าอยูใ่ น
บ้านที่ ปรากฏเลขที่ในใบอนุ ญาตขับรถ และมิใช่เป็ นการรับรองว่าบุคคลที่ยื่นขอมีบตั รเป็ นบุคคลคนเดียวกันกับรู ป
ในใบคําขอมีบตั ร (บ.ป. ๑) และรู ปในใบอนุญาตขับรถที่นาํ มาแสดงเท่านั้น
การที่ผ้ ูฟ้องคดีไม่ มีความสั มพันธ์ และไม่ รู้ จักกับบุคคลซึ่งตนรับรอง แต่ กลับลงชื่อรับรองโดยระบุวา่
มีความสัมพันธ์กบั ผูข้ อมีบตั รบางรายในฐานะผูใ้ หญ่บา้ น บางรายในฐานะญาติ และบางรายในฐานะเจ้าบ้าน อันไม่ใช่
ความสัมพันธ์ที่แท้จริ ง จึงถือเป็ นการรับรองอันเป็ นเท็จ และโดยปกติวิสัยของบุคคลที่ดํารงตําแหน่ งผู้ใหญ่ บ้านจะต้ อง
รั บรองเฉพาะลูกบ้ านของตนหรื อบุคคลที่มีความสัมพันธ์และรู้ จักคุ้ นเคยเป็ นอย่ างดีเท่านั้น ประกอบกับผูฟ้ ้ องคดี
ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นต่อเนื่องกับการได้รับแต่งตั้งเป็ นผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นระยะเวลากว่า ๖ ปี พฤติการณ์ จึงฟังได้ ว่า
ผู้ฟ้องคดีลงชื่ อรั บรองบุคคลโดยปราศจากความระมัดระวัง การกระทําดังกล่าวจึ งเป็ นการกระทําอันได้ ชื่อว่ าเป็ น
ผู้ประพฤติชั่วอย่ างร้ ายแรงอันเป็ นความผิดวินัยอย่ างร้ ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ปั จจุบัน คือ มาตรา ๘๕ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑)
เมื่อกรมการปกครองได้กาํ หนดแนวทางสําหรับการพิจารณาโทษทางวินยั โดยให้ลงโทษผูก้ ระทําผิด
เกี่ยวกับการทุจริ ตทางการทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน คือ ไล่ออกจากราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
มีคําสั่ งลงโทษไล่ ผู้ฟ้องคดีออกจากตําแหน่ งผู้ใหญ่ บ้าน จึงเป็ นการใช้ ดุลพินิจกําหนดโทษที่ชอบด้วยมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ ง
แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ (ปั จจุบัน คื อ มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑) ประกอบมาตรา ๖๑ ทวิ วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติลกั ษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
คดีน้ ี ศาลปกครองได้วางหลักการปฏิบตั ิราชการที่ดีเกี่ยวกับการรับรองบุคคลเพื่อขอมีบตั รประจําตัว
ประชาชนว่าเป็ นสาระสํ าคัญของการขอมีบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลต่างท้องที่ ซึ่ งหากรับรองเท็จและโดยปราศจาก
ความระมัดระวังย่อมเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง เนื่ องจากการดําเนินการพิจารณาโทษทางวินัยถือเป็ นมาตรการ
เพื่อควบคุ มให้ ข้าราชการปฏิบัติหน้ าที่อยู่ภายในกรอบของกฎหมายและระเบียบ และประพฤติตนเป็ นแบบอย่ างที่ดี
ตําแหน่งผู้ใหญ่ บ้านถือว่ ามีบทบาทหน้ าที่สําคัญซึ่ งต้ องติดต่ อและคลุกคลีกับประชาชนในท้ องที่ปกครองของตน ดังนั้น

๓
จึงต้ องปฏิบัติหน้ าที่ไ ปด้ วยความรอบคอบและระมัด ระวัง ไม่ อาศั ยโอกาสที่ตนมีตําแหน่ งหน้ าที่กระทําการใด ๆ
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ สําหรับตนเองหรือพวกพ้ อง และต้องใช้ อํานาจหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของกฎหมาย
หากจะรับรองตัวบุคคลที่ยนื่ คําขอมีบตั รประจําตัวประชาชนดังเช่นอุทาหรณ์ที่ยกมาเป็ นตัวอย่างในคดีน้ ี หรื ออาจเป็ น
การรับรองตัวบุคคลในกรณี ที่บุคคลผูม้ ีคาํ ขอจะต้องกระทําการใด ๆ อันเป็ นการติดต่อหรื อเกี่ยวข้องกับทางราชการก็ตาม
จะต้ องดําเนินการโดยสุ จริตและตรวจสอบแสวงหาข้ อเท็จจริ งให้ ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกําหนดไว้ ก่อน
ทีจ่ ะลงลายมือชื่อรับรองตัวบุคคลหรื อรับรองการกระทําของบุคคลใด ๆ เพราะหากว่ามีความผิดพลาดหรื อความบกพร่ อง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว ผูใ้ หญ่บา้ นซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะอ้ างความไม่ รู้ หลักเกณฑ์ของกฎหมายหรื อจะอ้างว่า
กระทําการไปโดยไม่รู้ขอ้ เท็จจริ งใด ๆ ซึ่ งตนเองมีหน้าที่จะต้องรู้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ ต้องรั บผิดทางวินยั (หรื อบางกรณี
อาจเป็ นความผิดทางอาญา) สําหรับการกระทํานั้น ๆ ไม่ ได้
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