ล้ มละลาย !!!
ลักษณะต้ องห้ ามของการเป็ นข้ าราชการพลเรื อน
K-pop J-pop ถือเป็ นกระแสใหม่ของวัยรุ่ นไทยในปัจจุบนั แต่กระแสใหม่ของราชการในวันนี%
ไม่พูดถึงเรื* องการปฏิรูประบบราชการ เราคงจะตก Trend น่าดู แต่ในเมื*อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ก็เพิ*งวาง
Road Map การปฏิรูป โดยจะเริ* มเห็ นเค้าโครงกันในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี% วารสารข้าราชการก็ขอเกาะ
กระแสปฏิ รูปกับเค้าด้วย แต่ในฉบับนี% เอาแค่การปฏิรูปเล็ก ๆ เช่น การปฏิรูปความคิดเกี*ยวกับการล้มละลาย
กับสภาพความเป็ นข้าราชการไปก่อนนะคะ โอกาสหน้าอาจมีเรื* องใหญ่ ๆ ของการปฏิ รูปมาให้ทราบกันอี ก
นะคะ
ก่อนอื*นคงต้องขอปูพ%ืนฐานในเรื* องนี% กนั สักนิ ดนะคะ หลายท่านคงพอทราบดีอยู่แล้วว่าการเป็ น
“บุ คคลล้มละลาย” เป็ นลักษณะต้องห้ามประการหนึ* งของการรั บราชการ 1 แต่ก็ตอ้ งมาแยกก่ อนว่าการเป็ น
บุ ค คลล้มละลายนั%นเป็ นก่ อนหรื อ หลังเข้า รั บ ราชการแล้ว เพราะจะมี วิ ธีการในการดําเนิ นการที* แตกต่ างกัน
กล่าวคื อ ถ้าเป็ นบุ คคลล้มลายก่ อนการบรรจุ เข้ารั บราชการก็จะทําให้ไม่มีคุณสมบัติ ส มัค รเข้ารั บ ราชการได้
แต่ถา้ ปกปิ ดความจริ งนั%นไว้แล้วต้นสังกัดมาตรวจเจอภายหลังจากที*ได้บรรจุไปแล้ว อย่าคิ ดว่า จะรอดตัวนะคะ
เพราะต้นสังกัดต้องเอาผูน้ % ันออกโดยพลันตามนัยมาตรา 67 แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. 2551 แต่ หากได้บรรจุ เป็ นข้าราชการมานานแสนนานแล้ว วันดี คื นดี (หรื อวันไม่ดีคื นไม่ดี) กลับ มา
ประสบพบเหตุทางการเงิน ทําให้ศาลมีคาํ สั*งให้ตกเป็ นบุคคลล้มละลาย เอาละที น% ี จะทําอย่างไร? ในเรื* องนี%
แม้จะน่ า สงสารเหลื อเกิ น แต่ มาตรา 110 (3) แห่ ง พระราชบัญญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
ก็บงั คับให้ตน้ สังกัดต้องสั*งให้ผูน้ % ีออกจารราชการเช่นกัน จะดีหน่ อยก็ตรงที* ยงั ได้รับบําเหน็จบํานาญทดแทนตาม
กฎหมายว่ า ด้ว ยบํา เหน็ จ บํา นาญข้า ราชการ ซึ* งในการจะให้ อ อกนี% ก็ ไ ม่ ใ ช่ ง่า ย ๆ กฎหมายได้บ ัง คับ ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องให้ผนู ้ % นั ได้ทราบข้อเท็จจริ งที*จะนํามาใช้ในการพิจารณาสั*งให้ผูน้ % นั ออกจากราชการเพราะเป็ น
บุคคลล้มละลายอย่างเพี ยงพอ และแค่ไหนถึงจะเรี ยกว่าเพียงพอนั%น อาจเทียบเคียงกับการแจ้งข้อกล่าวหาและต้อง
ให้โอกาสผูน้ % นั ชี%แจงแก้ขอ้ กล่าวหาหรื อแสดงพยานหลักฐานตามกระบวนการสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรงก็ได้ เช่น
โต้แย้งว่าตนไม่ได้เป็ นบุ คคลล้มละลายแล้ว โดยแนบคําสั*งหรื อคําพิ พากษาของศาลที* ส*ังปลดจากการล้มละลาย
เป็ นต้น 2 ในส่ วนของผูบ้ งั คับบัญชาเองยังต้องรับฟั งพยานหลักฐานที* เกี*ยวข้องทั%งหมดไม่ต*าํ กว่ามาตรฐานของ

1

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
มาตรา 36 บัญญัติวา่ ผูท้ ี*จะเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนต้องมีคุณสมบัติทว*ั ไป และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี% ...
ข. ลักษณะต้องห้าม ...
(6) เป็ นบุคคลล้มละลาย
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กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั*งให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการ กรณี ขาดคุณสมบัติทวั* ไปหรื อมีลกั ษณะต้องห้าม กรณี หย่อนความสามารถ
บกพร่ องในหน้าที* หรื อประพฤติตนไม่เหมาะสม กรณี มีมลทิ นหรื อมัวหมอง และกรณี ตอ้ งรั บโทษจําคุกในความผิดที* ได้กระทําโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ หรื อต้องรับโทษจําคุกโดยคําสัง* ของศาล พ.ศ. 2556

มาตรา 28 และมาตรา 29 แห่ งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เช่น ความเห็นของ
พยานบุคคลหรื อพยานผูเ้ ชี* ยวชาญที*ผูน้ % นั กล่าวอ้าง เป็ นต้น 3 เมื*อข้อเท็จจริ งฟั งได้เป็ นยุติหนักแน่นว่าข้าราชการ
ผูน้ % นั เป็ นบุคคลล้มละลายและยังไม่ถูกปลดจากการเป็ นบุคคลล้มละลายแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาก็ตอ้ งมีคาํ สั*งให้ผูน้ % นั
ออกจากราชการ ที น% ีก็มาถึงพระเอกของบทความอันนี%แล้วที*ถือเป็ นการปฏิรูปความคิดในเรื* องนี% คือ “วันทีจะสั งให้
ออกจากราชการ” เรื* องนี% หลักการเดิมของกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน กําหนดว่าจะต้องสั*งให้ออก
จากราชการตั%งแต่วนั ที*ศาลมีคาํ พิพากษาให้ลม้ ละลาย ซึ* งดูจะไม่เป็ นธรรมกับข้าราชการผูน้ % นั เอาเสี ยเลย เพราะตาม
หลักการ pay for work ย่อมหมายความว่า ข้าราชการต้องได้รับค่าตอบแทนตราบเท่าที* ยงั ปฏิบตั ิงานได้ แต่หาก
สัง* ให้ผนู ้ % นั ออกจากราชการตั%งแต่วนั ที*ศาลมีคาํ พิพากษาย่อมกระทบต่อการจ่ายค่าตอบแทน และยังพัวพันไปถึง
เรื* องการนับระยะเวลาราชการที*ใช้ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญด้วย ดังนั%น ในพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการ
พลเรื อน พ.ศ. 2551 จึงได้มีการพิ จารณาในประเด็นนี% อย่างเข้มข้น จนในที* สุด อ.ก.พ.ฯ วินยั ฯ ครั% งที* 1/2557 เมื*อ
วันที* 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้การสั*งให้ออกจากราชการเพราะตกเป็ นบุ คคลล้มละลาย
จะต้องระบุ วนั ที* จะให้ออกจากราชการก็ตาม แต่เมื*อข้อ 3 ของระเบี ยบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญ พ.ศ. 2554 ได้กาํ หนดว่าถ้าไม่มีระเบี ยบกําหนดไว้เป็ นอย่างอื*น ให้สั*งให้ออกจาก
ราชการได้ต%งั แต่วนั ที*กาํ หนดในคําสั*ง ซึ* งต้องไม่ก่อนวันที*ออกคําสั*ง เว้นแต่กรณี ที*มีเหตุสมควรต้องสั*งให้ออก
จากราชการย้อนหลังไปก่อนวันที*ออกคําสั*งก็ให้ส*ัง ให้ออกจากราชการย้อนหลังไปถึงวันที*ควรจะต้องออกจาก
ราชการตามกรณี น% ันได้ 4 ซึ* งการที* ศาลมี คาํ พิ พากษาให้ขา้ ราชการเป็ นบุ คคลล้มละลายนั%น ยังไม่ถือเป็ นกรณี
“มี เหตุอ นั สมควร” ที* จะต้องสั*งให้ออกจากราชการตั%งแต่ วนั ที* ศาลมี คาํ พิ พากษาให้ลม้ ละลาย เพราะแม้ศาลจะมี
ข้อ 2 กําหนดว่า “เมื*อมีกรณี ที*จะต้องสัง* ให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดออกจากราชการเพื*อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการเพราะเหตุดงั ต่อไปนี% ผูบ้ งั คับบัญชาซึ* งมีอาํ นาจสั*งบรรจุตามมาตรา 57 ต้องให้ผูน้ % ันมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริ งอย่าง
เพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน.....”
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พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
มาตรา 28 บัญญัติวา่ “ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที*อาจตรวจสอบข้อเท็จจริ งได้ตามความเหมาะสมในเรื* องนั%นๆ โดยไม่ตอ้ งผูกพัน
อยูก่ บั คําขอหรื อพยานหลักฐานของคู่กรณี”
มาตรา 29 บัญญัติวา่ “เจ้าหน้าที*ตอ้ งพิจารณาพยานหลักฐานที*ตนเห็นว่าจําเป็ นแก่การพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง ในการนี% ให้รวมถึงการดําเนินการ
ดังต่อไปนี%
(1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที*เกี*ยวข้อง
(2) รับฟังพยานหลักฐาน คําชี%แจง หรื อความเห็นของคู่กรณี หรื อของพยานบุคคลหรื อพยานผูเ้ ชี*ยวชาญที*คูก่ รณี กล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที*
เห็นว่าเป็ นการกล่าวอ้างที*ไม่จาํ เป็ น ฟุ่ มเฟื อย หรื อเพื*อประวิงเวลา
(3) ขอข้อเท็จจริ งหรื อความเห็นจากคูก่ รณี พยานบุคคล หรื อพยานผูเ้ ชี*ยวชาญ
(4) ขอให้ผคู ้ รอบครองเอกสารส่งเอกสารที*เกี*ยวข้อง
(5) ออกไปตรวจสถานที*”
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ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรื อนสามัญ พ.ศ. 2554
ข้อ 3 กําหนดว่า “การสั*งให้ออกจากราชการตามมาตรา 59 มาตรา 67 มาตรา 110 หรื อมาตรา 111 ถ้ามิได้กาํ หนดไว้เป็ นอย่างอื* นใน
ระเบียบนี% ให้สงั* ให้ออกจากราชการได้ต% งั แต่วนั ที*กาํ หนดในคําสั*งซึ* งต้องไม่ก่อนวันที*ออกคําสัง*
ในกรณีที*มีเหตุอนั สมควรต้องสั*งให้ออกจากราชการย้อนหลังไปก่อนวันที*ออกคําสั*ง ก็ให้ส*ังให้ออกจากราชการย้อนหลังไปถึงวันที*
ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณี น% นั ได้ แต่ท% งั นี% การสัง* ดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ โดยชอบธรรมของผูถ้ ูกสัง* ให้ออกจากราชการนั%น”

คําพิพากษาให้ขา้ ราชการผูน้ % ันล้มละลายแล้ว แต่ในข้อเท็จจริ งผูน้ % นั ยังคงปฏิ บตั ิ หน้าที* ราชการต่อไปจนกว่าส่ วน
ราชการต้นสังกัดจะมีคาํ สั*งให้ผูน้ % ันออกจากราชการ ดังนั%น อ.ก.พ.ฯ วิ นัยฯ จึ งมี มติ ว่า “การสั*งให้ออกจาก
ราชการกรณีตกเป็ นบุคคลล้มละลายตามมาตรา 110 (3) ให้สง*ั ให้ออกจากราชการในวันที*ออกคําสั*ง”
เห็นแบบนี%แล้วต้องขอปรบมือให้ อ.ก.พ.ฯวินยั ฯ ที*ได้เปิ ดโอกาสในการปฏิรูปความคิดเกี*ยวกับ
วันออกจากราชการ โดยคิดถึงความเป็ นธรรมแก่ขา้ ราชการเป็ นที*ต% งั ค่ะ
จบเรื* องวินยั ไปแล้วมาต่อกันที*กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์กนั ดีกว่านะคะ เกี*ยวกับการถูกให้ออก
จากราชการเพราะตกเป็ นบุคคลล้มละลายตามมาตรา 110 (3) นี% กฎหมายได้ให้สิทธิ แก่ผูถ้ ูกสั*งให้ออกจากราชการ
สามารถอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ได้ 5 แต่เมื*อพิจารณาคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ในเรื* องแดงที* 0012153 ได้เห็นปรากฏการณ์
การวิเคราะห์ในปัญหาที*น่าสนใจ คือ ก.พ.ค. ได้วินิจฉัยว่า ข้อ 27 (3) ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และ
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551 กําหนดให้ผูอ้ ุทธรณ์ตอ้ งมีขอ้ เท็จจริ งหรื อข้อกฎหมายที*ยกขึ%นเพื*อคัดค้าน
การมีคาํ สั*งที*เป็ นต้นเหตุของการอุทธรณ์ เมื*อผูอ้ ุทธรณ์ (ข้าราชการที* ถูกสั*งให้ออกจากราชการเพราะตกเป็ น
บุคคลล้มละลายตามมาตรา 110 (3) นัน* แหละ) อุทธรณ์ว่าตนไม่ได้เป็ นต้นเหตุแห่ งการพิ พากษาเพราะเป็ นเพียง
ผูค้ % าํ ประกัน อันเป็ นการอ้างทํานองว่าตนไม่สมควรถูกศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย จึงเป็ นการโต้แย้ง
การวินิจฉัยของศาลล้มละลาย ซึ* ง ก.พ.ค. ไม่มีอาํ นาจในการพิจารณากลับ คําพิพากษาของศาลล้มละลายได้
ผูอ้ ุทธรณ์จึงยังเป็ นบุคคลล้มละลายอันเป็ นลักษณะต้องห้ามในการเป็ นข้าราชการ การที*ผูบ้ งั คับบัญชาสั*งให้ออก
จากราชการจึ งชอบแล้ว อุทธรณ์ฟังไม่ข% ึน ก.พ.ค. จึงวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ที* ว่าเกิดปรากฏการณ์ที*น่าสนใจก็คือ
ในเมื*อ ก.พ.ค. ซึ* งเป็ นองค์กรพิจารณาอุทธรณ์ในฝ่ ายบริ หาร ไม่สามารถกลับคําพิพากษาของศาลล้มละลายได้
แล้วยังจําเป็ นที* จะต้องให้สิทธิ แก่ ขา้ ราชการพลเรื อนเหล่านี% ในการอุทธรณ์ คาํ สั*งให้อ อกจากราชการหรื อไม่
ประเด็นนี%น่าคิด และน่าปฏิรูปจริ ง ๆ .....ท่านผูอ้ ่าน เห็นด้วยไหมค่ะ
----------------------------------
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
มาตรา 114 บัญญัติวา่ ผูใ้ ดถูกสัง* ลงโทษตามพระราชบัญญัติน% ี หรื อถูกสัง* ให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘)

ผูน้ % นั มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายในสามสิ บวันนับแต่วันทราบหรื อถือว่าทราบคําสัง*

