คำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่ำโทษจำคุก
คงไม่ ส ายเกิ น ไปนะคะ กับ การกล่า วค าว่ า “สวั ส ดีปี ๒๕๕๔” ขอให้คุ ณ ผู้ อ่ าน
ทุ ก ท่ า นมี ค วามสุ ข สุ ข ภาพแข็ ง แรง ชี วิ ต ก้ า วหน้ า ร ารวยๆ ค่ ะ ”เปลี ยนศั ก ราชใหม่ แ ล้ ว
แต่เรืองราวน่ารู้ทีเตรียมไว้ให้ผู้อ่านได้ทราบและศึกษาก็น่าสนใจเช่นเดิมค่ะ โดยเฉพาะปัญหาที
เกิดขึ้นจากการปรับใช้กับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ให้ถูกต้อง
อย่างเช่นเรืองทีนามาฝากในวันนี้ เป็นเรืองทีมีการหารือเกียวกับมาตรา ๘๕ (๖) ที
ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาความผิดอาญาจน
ได้รับโทษจาคุกหรือโทษทีหนักกว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีสุดให้จาคุกหรือให้รับโทษทีหนักกว่า
โทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดทีได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อหารือดังกล่าวเป็นปัญหาทีเกิดขึ้น เนืองจากข้าราชการพลเรือนสามัญท่านหนึง
ซึงเดิมเคยรับราชการทีกรม ก และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการไปแล้ว ต่อมาข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้นี้ได้เข้ารับราชการใหม่ทีกรม ข โดยไม่ได้นาอายุราชการขณะเป็นข้าราชการกรม
ก มานับอายุราชการต่อด้วย ข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะทีข้าราชการผู้นี้รับราชการอยู่ทีกรม ก นั้น
เคยกระทาความผิดอาญา จนหลังจากทีลาออกจากกรม ก แล้ว ได้มีการดาเนินการฟ้องร้องคดี
เกิดขึ้น สุดท้ายศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗
ให้จาคุกเป็นเวลา ๓ ปี แต่มีเหตุบรรเทาโทษ จึงลดโทษให้หนึงในสาม คงจาคุกมีกาหนด ๒ ปี และ
ศาลอุ ทธรณ์ไ ด้ มี ค าพิ พ ากษายื น ตามค าพิ พ ากษาศาลชั้ น ต้ น คดี อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของ
ศาลฎีกา กรม ข จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติเกียวกับการดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการพล
เรือนสามัญผู้นี้ ว่า
๑. กรม ข จะพิจารณาดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นี้ในมูล
กรณีทีกระทาผิดจนเป็นเหตุให้ถูกฟ้องเป็นคดีอาญา และศาล มีคาพิพากษาลงโทษจาคุกแต่คดียัง
ไม่ถึงทีสุด ซึงเกิดขึ้นเมือครั้งรับราชการทีกรม ก ในระหว่างทีรอคาพิพากษาถึงทีสุดได้หรือไม่
อย่างไร
๒. หากต่อมาศาลมีคาพิพากษาถึงทีสุดแล้ว กรม ข สามารถนาผลคาพิพากษาของ
ศาลมาพิจารณาดาเนินการทางวินัยกับ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นี้ ในฐานกระทาความผิดอาญา
จนได้รับโทษจาคุกหรือโทษทีหนักกว่าโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีสุดให้จาคุกหรือให้รับโทษที

หนักกว่าโทษจาคุกตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบั ญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๕๑ ได้หรือไม่ อย่างไร
ในปัญหาข้อแรกนั้น อยู่บนพื้นฐานหลักการทีว่า “อานาจของผู้บังคับบัญชาในการ
ทีจะลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น จะต้องเป็นการกระทาผิดขณะเป็นข้าราชการ
และได้มีการลงโทษในขณะผู้นั้นยังรับราชการอยู่ เว้นแต่กรณีมีการกล่าวหาว่ามีการกระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงก่อนออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐“
ซึงข้อเท็จจริงเรืองนี้ปรากฏว่าข้าราชการผู้นี้พ้นสภาพความเป็นข้าราชการไปแล้ว
เนืองจากได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวหาเป็นหนังสือว่า
กระทาหรือละเว้นการกระทาใดทีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือ
ต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาก่อนออกจากราชการแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาซึงมีอานาจ
สังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ของกรม ก จึงไม่มีอานาจทีจะดาเนินการทางวินัยสาหรับความผิดนั้นกับ
ข้าราชการผู้ นี้ ได้ ต่ อไปตามมาตรา ๑๐๐1 และแม้ ภายหลั ง ข้ าราชการผู้ นี้ จะได้ รับ บรรจุเข้ า รับ
ราชการใหม่ทีกรม ข ก็ไม่มีบทบัญญัติให้อานาจผู้บังคับบัญชาปัจจุบันซึงมีอานาจสังบรรจุทีจะนา
กรณีความผิดเมือครั้งรับราชการคราวก่อนมาพิจารณาโทษทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนผู้นี้ได้อีก
ดังนั้น กรม ข จึงไม่มีอานาจดาเนินการทางวินัยกับ ข้าราชการผู้นี้ ในมูลกรณีกระทาผิดเมือครั้งรับ
ราชการทีกรม ก ได้
ปัญหาถัดมาคือ หากศาลมีคาพิพากษาถึงทีสุด ในกรณีทีข้าราชการผู้นี้กระทาผิด
เมื อครั้ ง รั บ ราชการที กรม ก แล้ ว กรม ข จะสามารถน าผลค าพิ พ ากษาของศาลมาพิ จ ารณา
ดาเนินการทางวินัย กับผู้นี้ ในฐานกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษทีหนักกว่า
จาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีสุดให้จาคุกหรือให้รับโทษทีหนักกว่าโทษจาคุกตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้หรือไม่
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มาตรา ๑๐๐ “ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระทาหรือละเว้นกระทาการใดทีเป็นความผิด
วินัยอย่างร้ ายแรง ถ้ าเป็น การกล่าวหาต่อ ผู้บังคั บบัญชาของผู้นั้น หรือต่ อผู้มีห น้าทีสื บสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้อง
หาว่ากระทาความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดทีได้กระทาโดยประมาททีไม่เกียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลัง
ผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย ผู้ มีอานาจดาเนินการทางวินัยมีอานาจดาเนินการสืบสวนหรือ
พิจ ารณา และด าเนิ น การทางวิ นั ยตามที บั ญ ญัติ ไ ว้ ใ นหมวดนี้ ต่ อไปได้ เ สมื อ นว่ า ผู้ นั้น ยั งมิ ไ ด้อ อกจากราชการ แต่ ทั้ งนี้
ผู้บังคับบัญชาซึงมีอานาจสังบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องดาเนินการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึง ภายในหนึงร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันทีผู้นั้นพ้นจากราชการ...”

สาหรับประเด็นนี้ อ.ก.พ.กฎหมาย 2 เคยพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ความผิดฐาน
กระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีสุดให้จาคุก ไม่ได้ตั้งฐานจากการกระทา
เดิมของผู้กระทาผิด แต่เป็นความผิดใหม่เพราะถูกจาคุก เดิมจะกระทาผิดกรณีใดมิใช่สาระสาคัญ
แต่ภายหลังถูกศาลฎีกาพิพากษาให้จาคุก ก็ต้องลงโทษฐานกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกโดย
คาพิพากษาถึงทีสุดให้จาคุก ด้วย ประกอบกับสานักงาน ก.พ. เคยมีหนังสือเวียนกล่าวถึงเรือง
ลักษณะคล้ายกันในทานองเดียวกันนี้ 3 ว่าเมือข้าราชการกระทาผิดวินัยและถูกสังลงโทษทาทัณฑ์
บนเป็น หนั งสือ ว่ากล่าวตั กเตือน หรื อยุติ เรื อง และแม้ จะมี กฎหมายว่ าด้ วยการล้า งมลทิ น
ออกมาใช้บังคับ ทาให้บุคคลดังกล่าวได้รับการล้างมลทิน แต่เมือบุคคลดังกล่าวถูกศาลพิพากษา
จาคุก โดยคาพิพากษาถึงทีสุดให้จาคุกในภายหลัง แม้จะเป็นเรืองเดียวกันก็ตาม ก็สามารถ
ลงโทษทางวิ นั ย ฐานกระทาผิด อาญาจนได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที สุ ด ให้ จ าคุ ก ได้
ไม่เป็นการลงโทษทางวินัยซ้า เพราะเป็นความผิดคนละฐานกับความผิดทีถูกดาเนินการทางวินัย
ซึงได้รับการล้างมลทินดังกล่าวแล้ว
ดังนั้น กรณีของข้าราชการผู้นี้ทีกระทาผิดวินัยก่อนเข้ารับราชการทีกรม ข แม้ ไม่
สามารถดาเนินการทางวินัยเพราะเหตุทกระท
ี าผิดเมือครั้งรับราชการอยู่ทีกรม ก ได้ แต่หากศาลมี
ค าพิ พ ากษาถึ ง ที สุ ด ให้ จ าคุ ก หรื อ ให้ รั บ โทษที หนั ก กว่ า โทษจ าคุ ก ขณะที เข้ า เป็ น ข้ า ราชการ
(ในกรม ข) และโทษดั ง กล่ าวไม่ ใช่ เป็ น โทษในฐานความผิ ด ทีได้ ก ระทาโดยประมาทหรื อ เป็ น
ความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาปัจจุบันซึงมีอานาจสังบรรจุ (กรม ข) ก็สามารถดาเนินการทาง
วินัยกับข้าราชการผู้นี้ฐานกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษทีหนักกว่าจาคุกโดย
คาพิพากษาถึงทีสุดให้จาคุกหรือให้รับโทษทีหนักกว่าโทษจาคุกตามมาตรา ๘๕ (๖) ได้ เพราะถือ
ว่าเป็นความผิดฐานใหม่ทีเกิดขึ้นจากการถูกจาคุก โดยไม่ต้องคานึงถึงการกระทาผิดเมือครั้งรับ
ราชการอยู่ ที กรม ก เลย ด้ ว ยเหตุ นี้ ห ากศาลมี ค าพิ พ ากษาถึ ง ที สุ ด ให้ ข้ า ราชการผู้ นี้ จ าคุ ก
กรม ข ก็สามารถนาผลคาพิพากษาของศาลดังกล่ าวมาพิจารณาดาเนินการทางวินัยกับ ข้าราชการ
ผู้นี้ได้ ตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
อย่างไรก็ตามข้อทีน่าสนใจสาหรับมาตรา ๘๕ (๖) นี้ คือ การได้รับโทษจาคุกตาม
มาตรานี้ หมายถึ ง คดีถึงทีสุดโดยค าพิพากษาของศาลในประเทศไทยให้ จาคุ กและไม่รอการ
ลงโทษหรือยกโทษจาคุก หรือเปลียนแปลงโทษจาคุกเป็นโทษสถานอืน และหมายความรวมถึง
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ในการประชุมครั้งที ๙/๒๕๔๖ ลงวันที ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
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หนังสือสานักงาน ก.พ. ที นร ๑๐๑๑//ว ๑๓ ลงวันที ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗

กรณีทีศาลมีคาพิพากษาให้จาคุก โดยอ่านคาพิพากษาลับหลังจาเลย เนืองจากจาเลยหลบหนี
ด้วย
นอกจากนี้ ผู้เขียนมีข้ อสังเกตุว่า ในประเด็นข้างต้นนี้ แม้ กรม ข จะสามารถ
ดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการผู้นี้ในความผิดตามมาตรา ๘๕ (๖) ได้ แล้วก็ตาม ก็มีประเด็นให้
น่าคิดว่าการทีข้าราชการผู้นี้ ถูกศาลพิพากษาถึงทีสุดให้จาคุกนั้น จะถือเป็นเหตุให้เขากลายเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติกรณีมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ด้วยหรือไม่ เช่น ตามมาตรา ๓๖ ข. (๔)
เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีรังเกียจของสังคม ดังนั้นหากศาลมีคาพิพากษาถึงทีสุดให้
จาคุกข้าราชการผู้นี้ กรม ข จึงอาจมีทางเลือก ๒ ทางคือ
๑.ดาเนินการทางวินัยฐานกระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษทีหนัก
กว่าจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที สุดให้จาคุกหรือให้รับโทษทีหนักกว่าโทษจาคุกตามมาตรา ๘๕ (๖)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือ
๒.พิจารณาว่าข้าราชการผู้นี้เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีรังเกียจของ
สังคม ตามมาตรา ๓๖ ข.(๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือไม่ หากใช่ ก็อาจสังให้ออกจาก
ราชการตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้
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