
ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๖๙       ส ำนักงำน ก.พ. 
         ถนนติวำนนท์  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

      ๒๑  มีนำคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  หำรือกรณีข้ำรำชกำรเคยต้องโทษจ ำคุก 

เรียน  อธิบดีกรมศิลปำกร 

อ้ำงถึง  ๑. หนังสือกรมศิลปำกร ลับ ที่ วธ ๐๔๐๑/๔๐๐๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๕๕  
๒. หนังสือกรมศิลปำกร ลับ ที่ วธ ๐๔๐๑/๓๔๙๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๖ 
๓. หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๗๗ ลงวันที่ ๑๗ เมษำยน ๒๕๕๖ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กรมศิลปำกรได้หำรือปัญหำเกี่ยวกับกรณีมีลักษณะต้องห้ำมของบุคคล
ในกำรเข้ำรับรำชกำร กรณีกรมศิลปำกรได้มีค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนำย บ. เข้ำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ในต ำแหน่งนำยช่ำงศิลปกรรมปฏิบัติงำน อุทยำนประวัติศำสตร์เมืองสิงห์ กำญจนบุรี  ส ำนักศิลปำกรที่ ๒ 
สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๕ ต่อมำกองทะเบียนประวัติอำชญำกร ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน
ต ำรวจ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ได้แจ้งผลกำรตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลำยนิ้วมือของนำย บ. ว่ำเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ นำย บ. เคยต้องคดีอำญำจ ำนวน ๒ รำยกำร ในข้อหำมียำเสพติดให้โทษ (เฮโรอีน) ไว้ใน
ครอบครอง และมียำเสพติดให้โทษประเภท ๕ (กัญชำ) ซึ่งส ำนักงำน ก.พ. ได้มีหนังสือขอให้กรมศิลปำกรแจ้ง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลคดีดังกล่ำว กรมศิลปำกรได้แจ้งข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่ำในข้อหำมียำเสพติดให้โทษ 
(เฮโรอีน) ศำลอำญำกรุงเทพใต้พิพำกษำจ ำคุก ๑ ปี โทษจ ำคุกรอกำรลงอำญำ ๒ ปี รำยงำนตัวต่อพนักงำน
คุมประพฤติ ๓ เดือนต่อครั้ง และห้ำมเกี่ยวข้องกับยำเสพติดทุกประเภทใน ๑ ปี ส ำหรับข้อหำมียำเสพติด
ประเภท ๕ (กัญชำ) ศำลอำญำธนบุรีได้มีค ำพิพำกษำให้จ ำคุก ๑ ปี ๓ เดือน แต่ได้มีค ำสั่งอนุญำตให้ปล่อยตัว
ชั่วครำวระหว่ำงกำรอุทธรณ์ฎีกำเนื่องจำกมีประกัน กรมศิลปำกรจึงหำรือว่ำกรณีนี้จะถือว่ำ นำย บ. ไม่เคย
ต้องโทษจ ำคุกและเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ำมที่จะได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ
ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๗) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ อย่ำงไร หรือต้องขอ
ยกเว้นกรณีมีลักษณะต้องห้ำม ตำมมำตรำ ๓๖ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว หรือไม่ 
ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น   

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ผู้ที่จะมีลักษณะต้องห้ำมในกำรเข้ำรับรำชกำร กรณีเป็นผู้เคยต้อง
รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๗) 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องเป็นบุคคลที่ถูกศำลพิพำกษำให้ลงโทษ
จ ำคุกและถูกจ ำคุกจริง ๆ โดยมิได้มีกำรรอกำรลงอำญำ ดังนั้น คดีที่ศำลอำญำกรุงเทพใต้ ได้มีค ำพิพำกษำ
ถึงที่สุดให้จ ำคุก ๑ ปี โทษจ ำคุกรอกำรลงอำญำ ๒ ปี โดยให้รำยงำนตัวต่อพนักงำนคุมประพฤติ ๓ เดือนต่อครั้ง 
และห้ำมเกี่ยวข้องกับยำเสพติดทุกประเภทภำยใน ๑ ปี ตำมคดีหมำยเลขด ำที่ ๙๓๖/๒๕๓๘ คดีหมำยเลขแดง
ที ่๑๒๓๗/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๓๘ นั้น เป็นกรณีที่นำย บ. ยังไม่เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำ
ถึงที่สุดให้จ ำคุก จึงไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๗) แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ส ำหรับ



๒ 

คดีที่ศำลอำญำธนบุรีได้มีค ำพิพำกษำให้จ ำคุก ๑ ปี ๓ เดือน ตำมคดีหมำยเลขด ำที่ ๓๒๑๔/๒๕๓๘ คดีหมำยเลขแดง
ที่ ๒๙๗๗/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๓๘ และได้มีค ำสั่งอนุญำตให้ปล่อยตัวชั่วครำวระหว่ำงกำรอุทธรณ์ฎีกำ 
โดยไม่ปรำกฏผลในคดีนี้ว่ำคดีถึงที่สุดแล้วผลเป็นประกำรใด นำย บ. ต้องรับโทษจ ำคุกหรือไม่ จึงยังมิอำจ
พิจำรณำได้ว่ำเป็นกรณีที่ศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษจ ำคุก อันจะเป็นกรณีที่มีลักษณะต้องห้ำมที่จะ
เข้ำรับรำชกำรตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๗) และไม่อำจพิจำรณำเรื่องล้ำงมลทินตำมมำตรำ ๔  แห่งพระรำชบัญญัติ
ล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐  

อย่ำงไรก็ดี กำรที่บุคคลจะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญนั้น จะต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำมประกำรอ่ืน ตำมที่มำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก ำหนดไว้ด้วย เช่น ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ทั้งนี้ เป็นอ ำนำจ
ของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ที่จะใช้ดุลยพินิจพิจำรณำจำกข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไป 
ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวถึงขนำดบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมหรือไม่ โดยค ำนึงถึงเกียรติ
ของข้ำรำชกำร ควำมรังเกียจของสังคม และต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรกระท ำ
ของนำย บ. ถือเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔) 
แห่งพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว ก็ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจำก
รำชกำรโดยพลัน เนื่องจำกเป็นกรณีที่ผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญแล้วภำยหลัง
ปรำกฏว่ำเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมโดยไม่ได้รับกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๓๖ อยู่ก่อนบรรจุเข้ำรับรำชกำร 
ตำมมำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหำกนำย บ. ประสงค์จะเข้ำรับ
รำชกำร ให้ยื่นค ำขอตำมแบบท่ีส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดพร้อมทั้งเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ตำมระเบียบ ก.พ. 
ว่ำด้วยกำรขอยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรกรณีมีลักษณะต้องห้ำมเป็นข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 

พันธุ์เรือง  พันธุหงส์ 

 (นำยพันธุ์เรือง  พันธุหงส์) 
 รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘ 
โทรสำร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 


