รายงานที่ 43/2555 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีผู้ที่เคยรับโทษให้จาคุกถูกจากัด
สิทธิในการเข้ารับราชการ
 ประเด็นร้องเรียน
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำ เมื่อ พ.ศ. 2541 ผู้ร้องเคยถูก
ดำเนินคดีเกี่ยวกับยำเสพติด และศำลพิพำกษำให้ผู้ร้องได้รับโทษจำคุก 3 ปี 6 เดือน ปัจจุบันผู้ร้องพ้นโทษมำ
เป็นเวลำกว่ำ 4 ปีแล้ว และประกอบอำชีพสุจริต ขณะนี้เป็นลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้ร้อง
มีควำมต้องกำรที่จะสอบเข้ำรับรำชกำรเป็นอย่ำงมำก แต่เนื่องจำกเคยต้องโทษจำคุกมำก่อนจึงถูกจำกัดสิทธิใน
เรื่องดังกล่ำว ขณะนี้ผู้ร้องต้องกำรสมัครสอบเข้ำรับรำชกำรสังกัดรัฐสภำ แต่เมื่อโทรศัพท์สอบถำมไปยังรัฐสภำ
ได้รับแจ้งว่ำผู้ร้องไม่มีสิทธิสอบและหำกสอบได้คะแนนเต็มก็ไม่มีทำงได้เข้ำรับรำชกำร
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมอบหมำยให้คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด้ำนกฎหมำยและกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมพิจำรณำดำเนินกำร โดยมีประเด็นที่ต้อ งพิจำรณำว่ำ กำร
กำหนดลักษณะต้องห้ำมของผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรของรัฐสภำ ตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. 2554 กระทบต่อสิทธิของผู้ร้องหรือไม่ อย่ำงไร ซึ่งคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบกำร
ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนด้ำนกฎหมำยและกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้พิ จำรณำตรวจสอบตำมบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 257 พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรในกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545 โดยคณะอนุกรรมกำรฯ ได้รับฟังข้อเท็จจริงจำก
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
สรุปได้ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 30 วรรคสี่ วำงหลักไว้ว่ำ
มำตรกำรที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่ง เสริมให้บุคคลสำมำรถใช้สิทธิและเสรีภำพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น ย่อมไม่ถือเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับมำตรำ 31 กรณีที่บุคคลผู้เป็นทหำร
ตำรวจ ข้ำรำกำร เจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ และพนักงำนหรือลูกจ้ำงขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภำพตำม
รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำกัดไว้ในกฎหมำยหรือกฎที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรเมือง สมรรถภำพ วินัย หรือจริยธรรม ซึ่งในกำรกำหนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ำมเป็นกำรกำหนดเงื่อนไขในเรื่องสมรรถภำพของบุคคลที่จะเข้ ำรับรำชกำรที่แต่ละองค์กร
สำมำรถกำหนดได้ตำมควำมเหมำะสม และต้องเป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2550 และพันธกรณีระหว่ำงประเทศ
ในเรื่องของกำรประกอบอำชีพ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ
43 วำงหลักไว้ว่ำ บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรประกอบกิจกำรหรือประกอบอำชีพ และกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำง
เป็นธรรม ซึ่งกำรจำกัดเสรีภำพจะกระทำมิได้ เว้นแต่อำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยเฉพำะเพื่อ
ประโยชน์ ใ นกำรรั ก ษำควำมมั่ น คงของรั ฐ หรื อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ กำรคุ้ ม ครองประชำชนในด้ ำ น
สำธำรณูปโภค กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน กำรจัดระเบียบกำรประกอบ
อำชีพ กำรคุ้มครองผู้ บ ริ โ ภค กำรผั งเมือง กำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติห รือสิ่ งแวดล้ อม สวัส ดิภ ำพของ
ประชำชน หรือเพื่อป้องกันกำรผูกขำดหรือขจัดควำมไม่เป็นธรรมในกำรแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับกติกำระหว่ำง

ประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภำค 3 ข้อ 6 ที่วำงหลักไว้ว่ำ รัฐต้องรับรองสิทธิใน
กำรทำงำน ซึ่งรวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกำสที่จะหำเลี้ยงชีพโดยงำนซึ่งตนเลือกหรือรับอย่ำงเสรีและจะ
ดำเนินขั้นตอนที่เหมำะสม โดยรวมถึงกำรให้คำแนะนำทำงเทคนิคและวิชำชีพและโครงกำรฝึกอบรม นโยบำย
และทำงเทคนิคที่จะทำให้บรรลุผลในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อย่ำงสม่ำเสมอ และกำร
จ้ำงงำนอย่ ำงบริบู รณ์และเป็น ประโยชน์ภ ำยใต้เงื่อนไขทั้งหลำยที่เป็นกำรปกป้องเสรีภำพขั้นพื้นฐำนทำง
กำรเมืองและทำงเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล
คณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ แม้ว่ำ มำตรำ 37 ข. (7) จะกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะ
เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญว่ำ จะต้องไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้
จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ แต่มำตรำ 37 วรรคสอง
วรรคสำม และวรรคสี่ ได้บัญญัติข้อยกเว้นเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ข. (7) ได้รับกำร
พิจำรณำยกเว้นคุณสมบัติต้องห้ำมดังกล่ำวได้ ฉะนั้น ในกรณีของผู้ร้องแม้จะปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ ผู้ร้องเคย
ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ำมนั้น แต่ผู้ร้องยังอำจได้รับกำรพิจำรณำ
ให้เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรรัฐสภำได้ กล่ำวคือ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ก.ร.) อำจพิจำรณำ
ยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้ โดยต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสี่ในห้ำของจำนวนกรรมกำรที่มำประชุม ซึ่ง
ข้อยกเว้นดังกล่ำวให้เป็นไปตำมระเบียบที่ ก.ร. กำหนด และ ก.ร. จะยกเว้นเป็นกำรเฉพำะรำยหรือจะประกำศ
ยกเว้นเป็นกำรทั่วไปก็ได้ ซึ่งผู้ร้องยังไม่ถูกกระทบสิทธิในเรื่องกำรไม่สำมำรถเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร
รัฐสภำ เพรำะเคยต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก ตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
รัฐสภำ พ.ศ. 2554
สำหรับกำรที่ผู้ร้องโทรศัพท์สอบถำมไปยังรัฐสภำ และได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ว่ำผู้ร้องไม่มีสิทธิ
สอบและหำกสอบได้คะแนนเต็มก็ไม่มีทำงได้เข้ำรับรำชกำร ซึ่งกำรให้คำตอบในลักษณะดังกล่ำว ทำให้ผู้ร้อง
เสียสิทธิในกำรสมัครสอบเข้ำรับรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ควรมีกำรแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับข้อยกเว้น
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. 2554 เพื่อให้ผู้ร้องทรำบถึงสิทธิของตน และเป็นข้อมูล
ให้กับผู้ร้องเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำรสมัครเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ
ดังนั้น กรณีของผู้ร้อง หำกผู้ร้ องมีควำมต้องกำรที่จะสอบเข้ำรับรำชกำรเพื่อเป็นข้ำรำชกำร
รัฐสภำสำมัญ ผู้ร้องสำมำรถยื่นเรื่องเพื่อขอให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ (ก.ร.) พิจำรณำยกเว้นให้
เข้ำรับรำชกำรได้ โดยยื่นคำขอตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ ก.ร. กำหนดไว้ในระเบียบฯ คณะอนุกรรมกำรฯ
จึงเห็นควรแจ้งผู้ร้องให้ทรำบสิทธิและแนวทำงกำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว
ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้ำนกฎหมำยและกำรปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม มีมติให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อคณะรัฐ มนตรี และหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อ ง โดยกลุ่ มองค์กรที่ใช้
พระรำชบัญญัติหรือระเบียบที่กำหนดให้กำรต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเป็นลักษณะต้องห้ำมในกำรเข้ำรับ
รำชกำรโดยไม่มีกำรกำหนดข้อยกเว้นฯ เช่น ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ข้ำรำชกำรกำรเมือง
ข้ำรำชกำรทหำร เป็นต้น นั้น ควรมีกำรพิจำรณำทบทวนปรับปรุงและแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยแต่ละฉบับ
ให้สอดคล้องกับมิติด้ำนสิทธิและเสรีภำพตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 และ
พันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ให้กำรคุ้มครองและรับรองไว้ โดยไม่เป็นกำรจำกัดสิทธิของผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุก
โดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกในกำรสมัครสอบเข้ำรับรำชกำร โดยในกำรกำหนดข้อยกเว้นต้องมีแนวปฏิบัติที่

ชัดเจนและมีควำมเป็นธรรม รวมทั้งควรมีกำรพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในกำรประกอบอำชีพด้วย โดยในกำร
กำหนดข้อยกเว้นอำจมีกำรกำหนดกรอบระยะเวลำให้กับผู้ที่เคยได้รับโทษจำกัดโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้
จำคุกในกำรสมัครสอบเข้ำรับรำชกำร เพื่อเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุด
ให้สำมำรถใช้สิทธิในกำรสมัครเข้ำรับรำชกำรและสำมำรถกลับตนเป็นคนดี เพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมและ
ประเทศชำติต่อไป ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำดำเนินกำรดังกล่ำว ควรที่จะได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงกฎหมำยและ
ระเบียบในเรื่องนี้สำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐประเภทอื่น ตลอดจนพนักงำนรัฐวิสำหกิจด้วย เพื่อให้เกิดควำมเป็น
ธรรมและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
จำกข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยดังกล่ำว คณะอนุกรรมกำรฯ จึงเสนอให้สำนักงำน กสม. นำข้อมูล
ในเรื่องลักษณะต้องห้ำมของพนักงำนรำชกำรตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ
ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2548 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ก.ส.) เพื่อ
พิจำรณำยกเว้นลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ 8 (6) โดยไม่นำมำใช้บังคับกับพนักงำนรำชกำรของสำนักงำน กสม.
หรืออำจพิจำรณำปรับเปลี่ยนถ้อยคำเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมต่อไป
 ความสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 10 เมษำยน 2559 รั บ ทรำบรำยงำนผลกำรพิ จ ำรณำ
คำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบำยหรือข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
และมอบหมำยให้กระทรวงกลำโหม กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร สำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ สำนักงำน ก.พ. เพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงและควำม
เหมำะสมของข้อเสนอดังกล่ำวไปประกอบกำรพิจำรณำดำเนินกำรตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมต่อไป
ต่อ มำส ำนั ก เลขำธิก ำรคณะรั ฐ มนตรี ได้ แจ้ งผลกำรพิจ ำรณำของหน่ว ยงำนที่เ กี่ย วข้ องซึ่ ง
หน่วยงำนรำชกำรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะนโยบำยของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และได้
ดำเนินกำรตรวจสอบบทบัญญัติของกฎหมำยที่ตนรับผิดชอบแล้ว พบว่ำ บทบัญญัติของกฎหมำยเกี่ยวข้องกับ
ข้ำรำชกำรแต่ละประเภทมีควำมสอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่ำวแล้ว จึงยังไม่มีควำมจำเป็นที่ต้องทบทวน
ปรับปรุงหรือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยในขณะนี้
ทั้งนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) แจ้งควำมคืบหน้ำผลกำรดำเนินกำร
ตำมข้อเสนอแนะว่ำ ขณะนี้ สำนักงำน ก.พ. ได้เสนอร่ำงระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกำรแก้ไขข้อยกเว้นลักษณะต้องห้ำมของพนักงำนรำชกำร เพื่อให้ผู้ที่เคยได้รับโทษ
จำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ ให้สำมำรถได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำน
รำชกำรได้เมื่อผู้นั้นได้พ้นโทษมำแล้วเกินห้ำปี ซึ่งเป็นไปตำมข้อเสนอแนะนโยบำยของคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติไปเพื่อดำเนินกำรแล้ว

