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         ๓๑  พฤษภำคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  

เรียน  อธิบดีกรมศุลกำกร 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมศุลกำกร ลับ ที่ กค ๐๕๑๖ /ล ๔๒ ลงวนัที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๕๓  
และ ลับ ที่ กค ๐๕๑๖ /ล ๑๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๓ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กรมศุลกำกรได้หำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กรณีนำย ว . 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ๔ กรมศุลกำกร ได้กระท ำผิดอำญำขณะรับรำชกำร 
ที่อ ำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์  กรมกำรปกครอง ซึ่งนำย ว. ได้ลำออกจำกกรมกำรปกครองเมื่อวันที่ ๑ 
สิงหำคม ๒๕๔๑  ต่อมำ เมื่อวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๔๑ นำย ว. ได้เข้ำรับรำชกำรที่กรมศุลกำกรต ำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ๑  โดยไม่ได้น ำอำยุรำชกำรขณะเป็นข้ำรำชกำรกรมกำรปกครองมำนับต่อ  ทั้งนี้  กำรกระท ำ
ผิดอำญำของนำย ว. นั้น ศำลจังหวัดสุรินทร์ ได้มีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๔๙ ว่ำมีควำมผิด 
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ฐำนเป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิด  
ควำมเสียหำยแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  ให้จ ำคุกเป็นเวลำ ๓ ปี แต่มีเหตุบรรเทำโทษ จึงลดโทษให้หนึ่งในสำม คงจ ำคุก 
มีก ำหนด ๒ ปี  ต่อมำศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืน และขณะนี้คดีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ จึงขอหำรือ
แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยว่ำ  กรมศุลกำกรจะพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำย ว .  
ในมูลกรณีกระท ำผิดจนเป็นเหตุให้ถูกฟ้องคดีอำญำ และศำลจังหวัดสุรินทร์มีค ำพิพำกษำลงโทษจ ำคุกแต่คดี 
ยังไม่ถึงที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครั้งรับรำชกำรที่กรมกำรปกครองในระหว่ำงที่รอค ำพิพำกษำถึงที่สุดได้หรือไม่ 
อย่ำงไร  นอกจำกนั้น  หำกศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว กรมศุลกำกรสำมำรถน ำผลของค ำพิพำกษำ 
มำพิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยกับนำย ว .  ฐำนกระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษที่หนักกว่ำ
โทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุกตำมมำตรำ ๘๕ (๖) แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้หรือไม่ อย่ำงไร และหรือเกี่ยวข้องกับลักษณะ
ต้องห้ำมของผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนตำมมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวหรือไม่ 
อย่ำงไร นั้น 

ก.พ. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  กำรที่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุจะพิจำรณำด ำเนินกำร 
ทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชำได้นั้น จะต้องปรำกฏว่ำผู้นั้นมีกำรกระท ำที่เป็น
ควำมผิดเกิดขึ้นในขณะที่มีสภำพเป็นข้ำรำชกำร และได้มีกำรลงโทษในขณะที่ผู้นั้นยังรับรำชกำรอยู่ (เว้นแต่ 
จะเข้ำข้อยกเว้นที่กฎหมำยบัญญัติให้สำมำรถด ำเนินกำรทำงวินัยต่อไปได้แม้ผู้นั้นจะไม่มีสภำพเป็นข้ำรำชกำรแล้ว
ตำมมำตรำ ๑๐๐)  ส ำหรับกรณีนำย ว. ปรำกฏว่ำได้กระท ำควำมผิดในขณะที่รับรำชกำรอยู่ที่กรมกำรปกครอง 



๒ 
 

และได้ลำออกจำกรำชกำรเมื่อวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๔๔๑ ย่อมถือว่ำผู้นี้ได้ขำดจำกกำรเป็นข้ำรำชกำรแล้ว เมื่อผู้นี้
ได้มำบรรจุเข้ำรับรำชกำรใหม่ที่กรมศุลกำกรเมื่อวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๔๑ กำรกระท ำผิดในขณะที่รับรำชกำร 
ที่กรมกำรปกครองจึงถือเป็นกำรกระท ำที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้นี้จะเข้ำรับรำชกำรที่กรมศุลกำกร กรมศุลกำกรจึงไม่
อำจที่จะน ำพฤติกำรณ์ของนำย ว . ดังกล่ำวมำด ำเนินกำรทำงวินัยได้ นอกจำกนี้ โดยที่ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ  
กำรกระท ำควำมผิดอำญำดังกล่ำว นำย ว. ได้ถูกร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๔ กันยำยน 
๒๕๔๑ ซึ่งเป็นระยะเวลำภำยหลังจำกที่นำย ว. ได้มำบรรจุเข้ำรับรำชกำรที่กรมศุลกำกรแล้ว กรณีจึงไม่เข้ำ
เงื่อนไขตำมมำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติว่ำ “ผู้ได้รับ
บรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ... หำกภำยหลังปรำกฏว่ำ ขำดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะ
ต้องห้ำมโดยไม่ได้รับกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๓๖ หรือ...อยู่ก่อนก็ดี มีกรณีต้องหำอยู่ก่อนและภำยหลังเป็น 
ผู้ขำดคุณสมบัติเนื่องจำกกรณีต้องหำนั้นก็ดี ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  สั่งให้ผู้นั้น
ออกจำกรำชกำรโดยพลัน...” กรมศุลกำกรจึงไม่อำจที่จะสั่งให้นำย ว .  ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำดังกล่ำว 
ได้เช่นกัน  

แต่อย่ำงไรก็ตำม ก.พ. ได้เคยพิจำรณำและมีควำมเห็นว่ำ ควำมผิดฐำนกระท ำควำมผิดอำญำ
จนได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด ตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ (บัญญัติควำมเช่นเดียวกันกับมำตรำ ๘๕ (๖) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ไม่ได้ตั้งฐำนจำกกำรกระท ำเดิมของผู้กระท ำผิด แต่เป็นควำมผิดใหม่เพรำะถูกจ ำคุก  
เดิมจะกระท ำผิดกรณีใดมิใช่สำระส ำคัญ แต่ภำยหลังถูกศำลพิพำกษำจ ำคุกก็ต้องลงโทษฐำนกระท ำผิดอำญำ  
จนได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก ดังนั้น กรณีนี้กรมศุลกำกรสำมำรถที่จะด ำเนินกำรทำงวินัย
แก่นำย ว. ได้ก็ต่อเมื่อศำลได้มีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกนำย ว. แล้ว  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

  (นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย   
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑   
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐          
 


