
ล้มละลาย !!!  

ลกัษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการพลเรือน 

 K-pop  J-pop  ถือเป็นกระแสใหม่ของวยัรุ่นไทยในปัจจุบนั  แต่กระแสใหม่ของราชการในวนันี%                
ไม่พูดถึงเรื*องการปฏิรูประบบราชการ เราคงจะตก Trend น่าดู  แต่ในเมื*อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  ก็เพิ*งวาง 
Road  Map การปฏิรูป  โดยจะเริ*มเห็นเคา้โครงกนัในช่วงปลายเดือนธนัวาคมนี%   วารสารขา้ราชการก็ขอเกาะ
กระแสปฏิรูปกบัเคา้ดว้ย   แต่ในฉบบันี% เอาแค่การปฏิรูปเล็ก ๆ  เช่น  การปฏิรูปความคิดเกี*ยวกบัการลม้ละลาย
กบัสภาพความเป็นขา้ราชการไปก่อนนะคะ  โอกาสหน้าอาจมีเรื*องใหญ่ ๆ ของการปฏิรูปมาให้ทราบกนัอีก              
นะคะ 

ก่อนอื*นคงตอ้งขอปูพื%นฐานในเรื* องนี%กนัสักนิดนะคะ  หลายท่านคงพอทราบดีอยู่แลว้ว่าการเป็น 
“บุคคลลม้ละลาย”   เป็นลกัษณะตอ้งห้ามประการหนึ* งของการรับราชการ 1  แต่ก็ตอ้งมาแยกก่อนว่าการเป็น
บุคคลลม้ละลายนั%นเป็นก่อนหรือหลงัเข้ารับราชการแลว้  เพราะจะมีวิธีการในการดาํเนินการที*แตกต่างกัน  
กล่าวคือ  ถา้เป็นบุคคลลม้ลายก่อนการบรรจุเข้ารับราชการก็จะทาํให้ไม่มีคุณสมบัติสมคัรเขา้รับราชการได ้                   
แต่ถา้ปกปิดความจริงนั%นไวแ้ลว้ตน้สงักดัมาตรวจเจอภายหลงัจากที*ไดบ้รรจุไปแลว้  อย่าคิดว่าจะรอดตวันะคะ  
เพราะตน้สังกดัตอ้งเอาผูน้ั%นออกโดยพลนัตามนยัมาตรา  67   แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551  แต่หากไดบ้รรจุเป็นข้าราชการมานานแสนนานแลว้ วนัดีคืนดี (หรือวนัไม่ดีคืนไม่ดี)  กลบัมา
ประสบพบเหตุทางการเงิน ทาํใหศ้าลมีคาํสั*งใหต้กเป็นบุคคลลม้ละลาย   เอาละทีนี%   จะทาํอย่างไร?  ในเรื*องนี%  
แมจ้ะน่าสงสารเหลือเกิน  แต่มาตรา  110 (3)  แห่งพระราชบัญญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551              
กบ็งัคบัใหต้น้สังกดัตอ้งสั*งใหผู้นี้% ออกจารราชการเช่นกนั  จะดีหน่อยก็ตรงที*ยงัไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญทดแทนตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  ซึ* งในการจะให้ออกนี% ก็ไม่ใช่ง่าย ๆ  กฎหมายได้บังคับให้
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งใหผู้น้ั%นไดท้ราบขอ้เทจ็จริงที*จะนาํมาใชใ้นการพิจารณาสั*งใหผู้น้ั%นออกจากราชการเพราะเป็น
บุคคลลม้ละลายอย่างเพียงพอ  และแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเพียงพอนั%น  อาจเทียบเคียงกบัการแจง้ขอ้กล่าวหาและตอ้ง
ใหโ้อกาสผูน้ั%นชี%แจงแกข้อ้กล่าวหาหรือแสดงพยานหลกัฐานตามกระบวนการสอบสวนวินยัอย่างร้ายแรงก็ได ้   เช่น 
โตแ้ยง้ว่าตนไม่ไดเ้ป็นบุคคลลม้ละลายแลว้ โดยแนบคําสั*งหรือคาํพิพากษาของศาลที*สั*งปลดจากการลม้ละลาย                       
เป็นตน้ 2  ในส่วนของผูบ้งัคบับญัชาเองยงัตอ้งรับฟังพยานหลกัฐานที*เกี*ยวขอ้งทั%งหมดไม่ตํ*ากว่ามาตรฐานของ 

                                                             

1 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
มาตรา 36 บญัญติัวา่ ผูที้*จะเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการพลเรือนตอ้งมีคุณสมบตัิทั*วไป และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี%  ...                    

ข. ลกัษณะตอ้งหา้ม ... 
 (6) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

2 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั*งให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั*วไปหรือมีลกัษณะตอ้งห้าม กรณีหยอ่นความสามารถ 

บกพร่องในหน้าที* หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณีมีมลทินหรือมวัหมอง และกรณีตอ้งรับโทษจาํคุกในความผิดที*ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ หรือตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํสั*งของศาล พ.ศ. 2556   



มาตรา  28  และมาตรา  29  แห่งพระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  เช่น  ความเห็นของ
พยานบุคคลหรือพยานผูเ้ชี*ยวชาญที*ผูน้ั%นกล่าวอา้ง  เป็นตน้ 3   เมื*อขอ้เท็จจริงฟังไดเ้ป็นยุติหนกัแน่นว่าขา้ราชการ  
ผูน้ั%นเป็นบุคคลลม้ละลายและยงัไม่ถูกปลดจากการเป็นบุคคลลม้ละลายแลว้  ผูบ้งัคบับญัชาก็ตอ้งมีคาํสั*งให้ผูน้ั%น
ออกจากราชการ  ทีนี%ก็มาถึงพระเอกของบทความอนันี%แลว้ที*ถือเป็นการปฏิรูปความคิดในเรื*องนี%   คือ  “วันที�จะสั�งให้

ออกจากราชการ”  เรื* องนี%หลกัการเดิมของกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน  กาํหนดว่าจะตอ้งสั*งให้ออก
จากราชการตั%งแต่วนัที*ศาลมีคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย  ซึ* งดูจะไม่เป็นธรรมกบัขา้ราชการผูน้ั%นเอาเสียเลย  เพราะตาม
หลกัการ pay  for  work  ย่อมหมายความว่า  ขา้ราชการตอ้งไดรั้บค่าตอบแทนตราบเท่าที*ยงัปฏิบติังานได ้ แต่หาก
สั*งใหผู้น้ั%นออกจากราชการตั%งแต่วนัที*ศาลมีคาํพิพากษาย่อมกระทบต่อการจ่ายค่าตอบแทน  และยงัพวัพนัไปถึง
เรื*องการนบัระยะเวลาราชการที*ใชใ้นการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญดว้ย   ดงันั%น  ในพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
พลเรือน  พ.ศ. 2551  จึงไดมี้การพิจารณาในประเด็นนี% อย่างเขม้ขน้  จนในที*สุด อ.ก.พ.ฯ วินยัฯ  ครั% งที* 1/2557  เมื*อ
วนัที*  13  กุมภาพนัธ์  2557 ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า  แมก้ารสั*งใหอ้อกจากราชการเพราะตกเป็นบุคคลลม้ละลาย
จะตอ้งระบุวนัที*จะให้ออกจากราชการก็ตาม  แต่เมื*อขอ้  3  ของระเบียบ ก.พ. ว่าดว้ยวนัออกจากราชการของ
ขา้ราชการพลเรือนสามญั  พ.ศ. 2554  ไดก้าํหนดว่าถา้ไม่มีระเบียบกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื*น  ให้สั*งให้ออกจาก
ราชการไดต้ั%งแต่วนัที*กาํหนดในคาํสั*ง  ซึ* งตอ้งไม่ก่อนวนัที*ออกคาํสั*ง  เวน้แต่กรณีที*มีเหตุสมควรตอ้งสั*งใหอ้อก
จากราชการยอ้นหลงัไปก่อนวนัที*ออกคาํสั*งก็ใหส้ั*ง  ใหอ้อกจากราชการยอ้นหลงัไปถึงวนัที*ควรจะตอ้งออกจาก
ราชการตามกรณีนั%นได ้4  ซึ* งการที*ศาลมีคาํพิพากษาให้ขา้ราชการเป็นบุคคลลม้ละลายนั%น  ยงัไม่ถือเป็นกรณี                
“มีเหตุอนัสมควร”  ที*จะตอ้งสั*งให้ออกจากราชการตั%งแต่วนัที*ศาลมีคาํพิพากษาให้ลม้ละลาย  เพราะแมศ้าลจะมี               

                                                                                                                                                                                                    

ขอ้ 2 กาํหนดวา่ “เมื*อมีกรณีที*จะตอ้งสั*งใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดออกจากราชการเพื*อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่า

ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการเพราะเหตุดงัต่อไปนี%  ผูบ้งัคบับญัชาซึ* งมีอาํนาจสั*งบรรจุตามมาตรา 57 ตอ้งให้ผูน้ั%นมีโอกาสไดท้ราบขอ้เท็จจริงอยา่ง

เพียงพอ และมีโอกาสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานของตน.....” 

 
3 พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

มาตรา 28 บญัญติัวา่ “ในการพิจารณาทางปกครอง เจา้หนา้ที*อาจตรวจสอบขอ้เท็จจริงไดต้ามความเหมาะสมในเรื*องนั%นๆ โดยไม่ตอ้งผูกพนั
อยูก่บัคาํขอหรือพยานหลกัฐานของคู่กรณี” 

มาตรา 29 บญัญติัวา่ “เจา้หนา้ที*ตอ้งพิจารณาพยานหลกัฐานที*ตนเห็นวา่จาํเป็นแก่การพิสูจน์ขอ้เทจ็จริง ในการนี% ใหร้วมถึงการดาํเนินการ
ดงัตอ่ไปนี%  

(1) แสวงหาพยานหลกัฐานทุกอยา่งที*เกี*ยวขอ้ง 
(2) รับฟังพยานหลกัฐาน คาํชี%แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผูเ้ชี*ยวชาญที*คูก่รณีกล่าวอา้ง เวน้แต่เจา้หนา้ที*

เห็นวา่เป็นการกลา่วอา้งที*ไม่จาํเป็น ฟุ่ มเฟือย หรือเพื*อประวิงเวลา 
(3) ขอขอ้เท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเ้ชี*ยวชาญ 
(4) ขอให้ผูค้รอบครองเอกสารส่งเอกสารที*เกี*ยวขอ้ง 
(5) ออกไปตรวจสถานที*” 

4
 ระเบียบ ก.พ. วา่ดว้ยวนัออกจากราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญั  พ.ศ. 2554   

ขอ้  3  กาํหนดว่า “การสั*งให้ออกจากราชการตามมาตรา 59 มาตรา 67 มาตรา 110 หรือมาตรา 111 ถา้มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื*นใน
ระเบียบนี%  ให้สั*งให้ออกจากราชการไดต้ั%งแต่วนัที*กาํหนดในคาํสั*งซึ*งตอ้งไม่ก่อนวนัที*ออกคาํสั*ง  

ในกรณีที*มีเหตุอนัสมควรตอ้งสั*งให้ออกจากราชการยอ้นหลงัไปก่อนวนัที*ออกคาํสั*ง ก็ให้สั*งให้ออกจากราชการยอ้นหลงัไปถึงวนัที*
ควรจะตอ้งออกจากราชการตามกรณีนั%นได ้ แตท่ั%งนี% การสั*งดงักล่าวไม่กระทบกระเทือนสิทธิโดยชอบธรรมของผูถู้กสั*งให้ออกจากราชการนั%น” 



คาํพิพากษาให้ขา้ราชการผูน้ั%นลม้ละลายแลว้  แต่ในขอ้เท็จจริงผูน้ั%นยงัคงปฏิบติัหน้าที*ราชการต่อไปจนกว่าส่วน
ราชการตน้สังกดัจะมีคาํสั*งให้ผูน้ั%นออกจากราชการ  ดงันั%น   อ.ก.พ.ฯ วินัยฯ จึงมีมติว่า  “การสั*งให้ออกจาก
ราชการกรณีตกเป็นบุคคลลม้ละลายตามมาตรา  110 (3)  ใหส้ั*งใหอ้อกจากราชการในวนัที*ออกคาํสั*ง”   

เห็นแบบนี%แลว้ตอ้งขอปรบมือให ้อ.ก.พ.ฯวินยัฯ ที*ไดเ้ปิดโอกาสในการปฏิรูปความคิดเกี*ยวกบั
วนัออกจากราชการ  โดยคิดถึงความเป็นธรรมแก่ขา้ราชการเป็นที*ตั%งค่ะ 

จบเรื*องวินยัไปแลว้มาต่อกนัที*กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์กนัดีกว่านะคะ  เกี*ยวกบัการถูกให้ออก
จากราชการเพราะตกเป็นบุคคลลม้ละลายตามมาตรา  110 (3)  นี%   กฎหมายไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถู้กสั*งให้ออกจากราชการ
สามารถอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ได ้5  แต่เมื*อพิจารณาคาํวินิจฉยัของ ก.พ.ค. ในเรื*องแดงที*  0012153 ไดเ้ห็นปรากฏการณ์
การวิเคราะห์ในปัญหาที*น่าสนใจ  คือ  ก.พ.ค. ไดวิ้นิจฉยัว่า  ขอ้  27 (3)  ของกฎ ก.พ.ค.  ว่าดว้ยการอุทธรณ์และ
การพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์  พ.ศ. 2551  กาํหนดใหผู้อุ้ทธรณ์ตอ้งมีขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายที*ยกขึ%นเพื*อคดัคา้น
การมีคาํสั*งที*เป็นตน้เหตุของการอุทธรณ์  เมื*อผูอุ้ทธรณ์ (ขา้ราชการที*ถูกสั*งให้ออกจากราชการเพราะตกเป็น
บุคคลลม้ละลายตามมาตรา  110 (3)  นั*นแหละ)  อุทธรณ์ว่าตนไม่ไดเ้ป็นตน้เหตุแห่งการพิพากษาเพราะเป็นเพียง   
ผูค้ ํ%าประกนั  อนัเป็นการอา้งทาํนองว่าตนไม่สมควรถูกศาลพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย  จึงเป็นการโตแ้ยง้
การวินิจฉยัของศาลลม้ละลาย  ซึ* ง ก.พ.ค. ไม่มีอาํนาจในการพิจารณากลบัคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายได ้ 
ผูอุ้ทธรณ์จึงยงัเป็นบุคคลลม้ละลายอนัเป็นลกัษณะตอ้งห้ามในการเป็นขา้ราชการ  การที*ผูบ้งัคบับญัชาสั*งให้ออก
จากราชการจึงชอบแลว้  อุทธรณ์ฟังไม่ขึ%น  ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยใหย้กอุทธรณ์  ที*ว่าเกิดปรากฏการณ์ที*น่าสนใจก็คือ  
ในเมื*อ ก.พ.ค. ซึ* งเป็นองคก์รพิจารณาอุทธรณ์ในฝ่ายบริหาร  ไม่สามารถกลบัคาํพิพากษาของศาลลม้ละลายได ้ 
แลว้ยงัจาํเป็นที*จะตอ้งให้สิทธิแก่ขา้ราชการพลเรือนเหล่านี% ในการอุทธรณ์คาํสั*งให้ออกจากราชการหรือไม่  
ประเดน็นี% น่าคิด  และน่าปฏิรูปจริง ๆ .....ท่านผูอ่้าน เห็นดว้ยไหมค่ะ 

---------------------------------- 

                                                             

5
 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

มาตรา 114 บญัญติัวา่  ผูใ้ดถูกสั*งลงโทษตามพระราชบญัญตัินี%หรือถูกสั*งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 

ผูน้ั%นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.  ภายในสามสิบวนันบัแต่ วนัทราบหรือถือวา่ทราบคาํสั*ง 


