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“โทษจำคุก ต้องถูกจำคุกจริงหรือเพียงแต่รอกำรลงโทษ”
งานวินัยฯ สนง.ศธจ.อุทัยธานี
สาหรับบทความและสาระน่ารู้ทางด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานฉบับนี้
จะขอเสนอเกี่ยวกับการตีความคาว่า “โทษจาคุก” ซึ่งการที่ศาลมีคาพิพากษาให้ข้าราชการต้องโทษจาคุกย่อม
มีผลต่อสิทธิที่ข้าราชการอาจจะได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดคุณสมบัติของข้าราชการไว้ อาทิเช่น
กฎหมายเกี่ยวกับการรับเงินบาเหน็จบานาญของข้าราชการ ที่สาคัญ คาพิพากษาของศาลมีทั้งถูกจาคุกจริง
และต้องโทษจาคุกแต่ให้ร อการลงโทษ มีความแตกต่างกันอย่างไร และจะมีผลต่อข้าราชการอย่างไรบ้ าง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการพิจารณาสิทธิของข้าราชการได้เข้าใจในหลักของการตีความของคาดังกล่าว และ
จะได้น าไปประกอบการพิจ ารณาออกคาสั่ งทางปกครองที่ช อบด้ว ยกฎหมาย บทความฉบับนี้จึงขอเสนอ
เกี่ยวกับคำพิพำกษำศำลปกครองสูงสุดที่ อ. 219/2555 โดยมีรายละเอียดสรุปความดังนี้ “คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ
ข้าราชการ (ผู้ฟ้องคดี) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากถูกดาเนินคดีอาญา ในความผิดฐานฉ้อโกงและ
ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 โดยได้ รับบานาญปกติตั้งแต่
เดือนที่ออกจากราชการ ต่อมาศาลฎีกาได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกผู้ฟ้องคดี โดยไม่รอการลงโทษ
หน่วยงานต้นสังกัดจึงงดเบิกจ่ายเงินบานาญปกติ ระหว่างรับโทษจาคุก ผู้ฟ้องคดีได้ขอพระราชทานอภัยโทษ
และได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดเป็นการเฉพาะราย และเมื่อได้รับการปล่อยตัว จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 1 (ผู้ว่าราชการจังหวัด) จ่ายเงินบานาญปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนที่งดจ่ายเงินบานาญปกติ แต่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1 ได้มีคาสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (อธิบดีกรมบัญชีกลาง) ว่า ผู้ฟ้องคดีหมดสิทธิรับบานาญ
ตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ก็ไม่อาจเรียกร้องสิทธิได้ ผู้ฟ้องคดี
จึงอุทธรณ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ยืนยันตามความเห็น เดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดี ได้รับพระราชทาน
อภัยโทษโดยมีผลบังคับย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ศาลฎีกามีคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุก ทาให้มีสิทธิรับบานาญ
ปกติ และผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดตามระบบงานราชทัณฑ์จะถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีวันต้องโทษ
จาคุกแม้แต่วันเดียว เช่นเดียวกับผู้กระทาความผิดต้องโทษ แต่ให้รอการลงโทษจาคุกไว้ก่อน ยังเป็นบุคคลที่มี
สิทธิรับบานาญปกติ จึงขอให้ศาลปกครองมีคาพิพากษาเพิกถอนคาสั่งที่ให้งดเบิกเงินบานาญปกติ และขอให้
เป็นผู้มีสิทธิรับบานาญปกติต่อเนื่องต่อไป ข้อกฎหมายสาคัญในคดีนี้ก็คือ พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 52 บัญญัติว่า “ผู้ใดได้รับบานาญปกติหรือบานาญตกทอดอยู่ถ้า (1) กระทา
ความผิดถึงต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอัน
ได้กระทาโดยประมาท หรือ (2) เป็นบุคคลล้มละลายทุจริ ต ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ผู้นั้นหมดสิทธิรับ
บานาญปกติ หรือบานาญตกทอดตั้งแต่วันมีคาพิพากษาถึงที่สุด” คดีนี้มีประเด็นสาคัญที่ศาลปกครองสูงสุด
วินิจฉัย 2 ประเด็น คือ (1) คาว่า “ต้องโทษจาคุก” ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 ผู้กระทาผิดจะต้องได้รับโทษจาคุกจริงหรือไม่ ? ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า มาตรา
52 ดังกล่าวได้บัญญัติถึงองค์ป ระกอบของการหมดสิทธิรับบานาญปกติไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องเป็นกรณีที่
ผู้ได้รับบานาญปกติได้กระทาความผิดถึงต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาลงโทษจาคุก ซึ่งคาว่า “ต้องโทษจาคุก”
หมายความว่า ผู้ นั้ น ต้องคาพิพากษาให้ ได้รับโทษจาคุกจริง ส่ ว นกรณีที่บุคคลผู้ รับบานาญปกติ ได้กระทา
ความผิดถึงต้องโทษจาคุก แต่ได้รับการรอการลงโทษจาคุกไว้ ตามมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ถือว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้ถูกจาคุกจริง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับโทษจาคุกจริงตามคาพิพากษาของศาลฎีกา
ในความผิดที่มิใช่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาทจึงหมดสิทธิรับบานาญ
ปกติ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ตามมาตรา 52 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการ
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พ.ศ. 2494 (2) การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษก่อให้เกิดสิทธิในการได้รับเงินบานาญปกติหรือไม่ ?
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดโดยมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่
ศาลฎีกามีคาพิพากษาก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับบานาญปกติ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องคาพิพากษาให้
ได้รับโทษจาคุกจริง การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับพระราชทานอภัยโทษมิได้มีผลให้ลบล้างความผิดที่ได้กระทาไปแล้ว
หากมี ผ ลเพี ย งมิ ใ ห้ มี ก ารบั ง คั บ โทษจ าคุ ก นั้ นต่ อ ไปตามมาตรา 265 แห่ ง ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณา
ความอาญา และการที่ ผู้ ฟ้ อ งคดี ก ระท าความผิ ด ถึ ง ต้ อ งโทษจ าคุ ก และได้ รั บ โทษจ าคุ ก จริ ง แม้ ต่ อ มา
ได้ รั บ พระราชทานอภั ย โทษให้ ป ล่ อ ยตั ว ออกจากเรื อ นจ า ก็ เ ป็ น กรณี ที่ แ ตกต่ า งกั บ กรณี ต้ อ งโทษจ าคุ ก
แต่ได้รับการรอการลงโทษ จึงไม่อาจเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้น จึงยังคงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ กระทาความผิด
ถึงต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาซึ่งเป็นเหตุทาให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียสิทธิในการรับบานาญปกติตามมาตรา 52
แห่ ง พระราชบั ญญั ติบ าเหน็ จ บ านาญข้ าราชการ พ.ศ. 2494 คาสั่ งไม่จ่ายเงิ นบ านาญปกติแ ก่ ผู้ ฟ้ อ งคดี
จึงชอบด้วยกฎหมาย”1
จากคาพิพากษาดังกล่าวข้างต้นย่อมถือว่าเป็นแนวทางที่ดีในการตีความทางกฎหมาย และ
สามารถนาไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เป็นอย่างดี

1 หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555

