
ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๒๒๒            ส ำนักงำน ก.พ. 
               ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐        

      ๑๘  พฤษภำคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หำรือแนวทำงกำรลงโทษ 

เรียน  อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

อ้ำงถึง  หนังสือกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ลับ ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๓๑๗/๒๓๔๘  ลงวันที่  ๒๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ตัวอย่ำงแนวทำงกำรลงโทษ  จ ำนวน  ๓  แผ่น 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  กรมโรงงำนอุตสำหกรรมได้หำรือแนวทำงกำรลงโทษ  กรณีข้ำรำชกำร
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมถูกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจับกุมพร้อมของกลำงเป็นยำเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ (กัญชำ) 
ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมำย บริเวณหน้ำกรมโรงงำนอุตสำหกรรมภำยในกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งเป็น
สถำนที่รำชกำร หลังกำรจับกุม เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจได้ท ำกำรตรวจพบอำวุธปืนพร้อมแมกกำซีน และเครื่องกระสุนปืน
ในรถยนต์ และเม่ือฟ้องคดตี่อศำลข้ำรำชกำรรำยนี้ได้ให้กำรว่ำเป็นผู้ป่วยที่ติดยำเสพติด  สมควรได้รับกำรบ ำบัด  
ซึ่งศำลอำญำได้มีค ำพิพำกษำว่ำพฤติกำรณ์เป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒   
ให้ลงโทษจ ำคุก ๓  เดือน  และปรับ ๓,๐๐๐ บำท มีเหตุบรรเทำโทษ  จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงลงโทษจ ำคุก ๑ เดือน  
๑๕  วัน  และปรับ ๑,๕๐๐  บำท  โดยโทษจ ำคุกให้รอกำรลงโทษไว้มีก ำหนด ๒ ปี  และผลแห่งคดีถึงที่สุด  
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมจึงหำรือเกี่ยวกับแนวทำงกำรลงโทษในเรื่องดังกล่ำวรวม ๓ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว 
นั้น  

  ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำเรื่องนี้แล้วขอเรียน  ดังนี้ 

 ๑. ตำมท่ีหำรือว่ำ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๔๖ ให้เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับ
เรื่องยำเสพติด  หำกพบว่ำผู้ใดกระท ำผิดให้พิจำรณำลงโทษอย่ำงเด็ดขำด จริงจัง เพ่ือเป็นตัวอย่ำงแก่ผู้อ่ืน  
ดังนั้น กำรที่ข้ำรำชกำรกรมโรงงำนอุตสำหกรรมได้กระท ำผิดกรณีมีกัญชำไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมำย  
จะถือว่ำข้ำรำชกำรผู้นี้กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือไม่ นั้น 

   ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรลงโทษอย่ำงเด็ดขำดกับข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
ตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวนั้น จะต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไปว่ำ  กรณีเป็นควำมผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรง  โดยพิจำรณำจำกประเภทของยำเสพติด และพฤติกรรมแห่งกำรกระท ำที่เข้ำไป
เกี่ยวข้องกับยำเสพติดนั้น เช่น หำกข้ำรำชกำรผู้ใดเสพยำเสพติด หรือมียำเสพติดให้โทษประเภทที่ ๑ (ยำบ้ำ) 
ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมำย  พฤติกำรณ์ถือว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ฐำนประพฤติชั่ว 
อย่ำงร้ำยแรง  ตำมมำตรำ ๘๕ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่หำก
ข้ำรำชกำรผู้ใดเสพยำเสพติด หรือมียำเสพติดให้โทษประเภทที่ ๕ (กัญชำ ) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมำย  
พฤติกำรณ์อำจเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  ฐำนไม่รักษำชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่



๒ 
 

รำชกำร ตำมมำตรำ ๘๒ (๑๐) หรืออำจเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง มำตรำ 
๘๕ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้  โดยจะต้องพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำ 
เป็นเรื่อง ๆ ไป  ทั้งนี้ ก.พ. ได้วำงแนวทำงกำรพิจำรณำลักษณะควำมผิดดังกล่ำวไว้  ๓  ประกำร  ดังนี้ 

  (๑)  เป็นกำรกระท ำที่ท ำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร   
โดยพิจำรณำจำกต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของผู้กระท ำกับพฤติกำรณ์ในกำรกระท ำของผู้นั้นประกอบกัน   
โดยมีแนวคิดที่ว่ำ ข้ำรำชกำรสมควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่ำง เป็นที่ยกย่อง นับถือ ศรัทธำ  
แก่ประชำชน เนื่องจำกข้ำรำชกำรเป็นตัวแทนและเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรปฏิบัติ หน้ำที่รำชกำร 
ตำมนโยบำยของรัฐบำล  ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในควำมดีงำม และเหมำะสมกับเกียรติศักดิ์ของ
ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน 

  (๒) เป็นกำรกระท ำที่สังคมรู้สึกรังเกียจหรือเป็นที่รังเกียจของสังคม  โดยพิจำรณำ
จำกควำมรู้สึกของประชำชนหรือของข้ำรำชกำรทั่วไป 

  (๓) เป็นกำรกระท ำโดยเจตนำ 

 ดังปรำกฏตัวอย่ำงแนวทำงกำรลงโทษตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

 ๒. ตำมที่หำรือว่ำ ข้ำรำชกำรรำยนี้ให้กำรว่ำตนเป็นบุคคลที่น่ำสงสำร เนื่องจำกเป็นผู้ป่วย 
ที่ติดยำเสพติด  ควรที่จะได้รับกำรบ ำบัด รักษำ โดยอ้ำงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับเรื่อง  กำรให้โอกำสผู้ติดเชื้อเอดส์  คนพิกำร และผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด ซึ่งพ้นจำกสภำพกำรใช้ 
ยำเสพติดเข้ำท ำงำน หรือรับกำรศึกษำต่อในหน่วยงำนภำครัฐ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ ได้หรือไม ่นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ มติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่ำว  มุ่งเน้นกำรให้โอกำสกับผู้เสพหรือ
ผู้ติดยำเสพติดซึ่งพ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติด  โดยมิให้อ้ำงเหตุดังกล่ำวเป็นกำรลิดรอนสิทธิในกำร 
เข้ำรับกำรศึกษำ กำรรับทุนกำรศึกษำ หรือเข้ำท ำงำน ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำ กำรให้ออกจำกกำรศึกษำ  หรือ
ให้ออกจำกงำน ซึ่งหมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรผู้เสพหรือติดยำเสพติดซึ่งพ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติดแล้ว   
ส่วนรำชกำรจะพิจำรณำให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นออกจำกรำชกำรไม่ได้  ส ำหรับกรณีตำมที่หำรือดังกล่ำว   
หำกปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรผู้เสพหรือติดยำเสพติดนั้นยังไม่พ้นจำกสภำพกำรใช้ยำเสพติด  ย่อมไม่อำจน ำ 
มติคณะรัฐมนตรีฉบับดังกล่ำวมำใช้บังคับได้  กำรพิจำรณำลงโทษจึงต้องเป็นไปตำมแนวทำงกำรพิจำรณำ  
ในข้อ ๑. 

 ๓. ตำมที่หำรือว่ำ ข้ำรำชกำรรำยนี้ได้ให้กำรต่อศำลว่ำตนเองมีปริมำณกัญชำเพียงเล็กน้อย 
และได้หำซื้อมำไว้เพ่ือน ำมำผสมกับบุหรี่เพ่ือสูบ เนื่องจำกสูบบุหรี่มำเป็นเวลำนำนแล้ว  จึงถือว่ำเป็นเพียงผู้ป่วย
คนหนึ่ง  ไม่ได้เป็นผู้ขำยหรือจ ำหน่ำย  หำกแตเ่ป็นบุคคลที่น่ำสงสำร  เนื่องจำกเป็นผู้ที่ติดยำเสพติด  ควรอย่ำงยิ่ง
ที่จะได้รับกำรบ ำบัด  รักษำ  และกำรที่ข้ำรำชกำรรำยนี้ถูกจับกุมในข้อหำมีกัญชำไว้ในครอบครอง  
โดยผิดกฎหมำยในบริเวณสถำนที่ท ำงำน  แสดงให้ เห็นว่ำอำจมีพฤติกรรมเสพยำเสพติดในที่ท ำงำนได้  
พฤติกรรมดังกล่ำวจะถือว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่  นั้น 



๓ 
 

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมที่หำรือนี้ เป็นปัญหำท ำนองเดียวกับในข้อ ๑. ดังนั้น   
กำรจะพิจำรณำว่ำข้ำรำชกำรผู้ใดมีพฤติกรรมที่ เข้ำข่ำยเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำนประพฤติชั่ว 
อย่ำงร้ำยแรงหรือไม ่ ควรพิจำรณำตำมแนวทำงที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ดังกล่ำวข้ำงต้น  

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

  ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 

 


