
ท่ี นร ๑๐๑๑/๑๘๙            สํานักงาน ก.พ. 
            ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

         ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

เร่ือง หารือกรณีนางสาว ส. ขอกลับเข)ารับราชการ 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ1 

อ)างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ1  ท่ี กษ ๐๒๐๒/๙๐๒๑  ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

ตามหนังสือท่ีอ)างถึง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ1หารือป6ญหากรณีนางสาว ส.  
ขอกลับเข)ารับราชการ โดยแจ)งข)อเท็จจริงว9า สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ1 
ได)มีคําส่ังพักราชการนางสาว ส. เจ)าหน)าท่ีธุรการ ๓ สังกัดสํานักงานปฏิบัติการฝนหลวง (ช่ือเดิม) 
เพ่ือรอฟ6งผลคดีอาญา  ตั้งแต9วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๓๒ กรณีต)องหาว9าออกเช็คโดยเจตนาท่ีจะ
ไม9ให)มีการใช)เงินตามเช็ค  และถูกคุมขังท่ีสถานีตํารวจตั้งแต9วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๓๒ เปEนเหตุให)
ไม9สามารถมาปฏิบัติหน)าท่ีราชการได)เปEนเวลาติดต9อกันเปEนเวลาเกินกว9าสิบห)าวัน  ต9อมาวันท่ี ๑ 
มีนาคม ๒๕๓๔ ได)ส่ังให)นางสาว ส. ออกจาราชการในกรณีเดียวกัน  โดยเห็นว9าคดีอาญาดังกล9าว 
ไม9อาจแล)วเสร็จโดยเร็ว  ประกอบกับได)รับรายงานเพ่ิมเติมว9า  ผู)นี้ได)ถูกศาลแพ9งมีคําส่ังให)พิทักษ1ทรัพย1
เด็ดขาดในคดีล)มละลายด)วย  ซึ่งคดีอยู9ระหว9างอุทธรณ1คําพิพากษาและคําส่ัง  ต9อมานางสาว ส. ได)มี
หนังสือลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงผู)อํานวยการกองการเจ)าหน)าท่ี  สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ1แจ)งว9าคดีอาญาท่ีเปEนเหตุให)มีการส่ังพักและส่ังให)ออกจากราชการไว)ก9อน 
ได)ถึงท่ีสุด  และได)มีประกาศเจ)าพนักงานพิทักษ1ทรัพย1  กรมบังคับคดี  ปลดตนพ)นจากการ
ล)มละลายแล)ว  จึงประสงค1ท่ีจะขอกลับเข)ารับราชการ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ1จึงหารือไปยัง
สํานักงาน ก.พ. พร)อมท้ังส9งเอกสารท่ีเก่ียวข)องไปเพ่ือประกอบการพิจารณา  ความละเอียดแจ)งแล)ว  น้ัน 

ก.พ. ได)พิจารณาแล)วมีความเห็น  ดังน้ี 

๑. ตามท่ีหารือว9า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ1จะต)องบรรจุนางสาว ส. กลับเข)ารับ
ราชการหรือไม9 เม่ือใด อย9างไร และจะต)องให)นางสาว ส. ออกจากราชการเพราะเหตุขาด
คุณสมบัติในการเข)ารับราชการเน่ืองจากเปEนผู)มีหน้ีสินล)นพ)นตัวหรือเคยเปEนบุคคลล)มละลาย  
ตามมาตรา ๒๔ (๘) และ (๙) แห9งพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือไม9 
อย9างไร  น้ัน 



๒ 
 

ก.พ. เห็นว9า  โดยท่ีมาตรา ๙๐ แห9งพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ได)บัญญัติในกรณีท่ีผู)มีอํานาจได)ส่ังให)ข)าราชการคนใดออกจากราชการไว)ก9อนเพ่ือรอ
ฟ6งผลการสอบสวนพิจารณาแล)ว  ถ)าต9อมาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว9าผู)น้ันมิได)กระทําผิด
หรือกระทําผิดไม9ถึงกับต)องถูกลงโทษถึงออกจากราชการ  และผู)น้ันไม9กรณีท่ีจะต)องออกจาก
ราชการด)วยเหตุอ่ืน  ผู)มีอํานาจจะต)องส่ังให)ผู)น้ันกลับเข)ารับราชการในตําแหน9งเดิม  สําหรับกรณี 
ท่ีหารือ  เมื่อปรากฏว9า  ผลการพิจารณาในคดีอาญาที่นางสาว ส. เปEนผู)ต)องหาได)ถึงที่สุด  
โดยคําพิพากษาว9าผู)นี้ไม9ได)กระทําผิด  อีกท้ังไม9ปรากฏว9ามีเหตุอ่ืนท่ีจะต)องออกจากราชการ  ถึงแม)
ผู)น้ีจะถูกฟHองเปEนคดีแพ9ง  และศาลแพ9งมีคําพิพากษาให)เปEนบุคคลล)มละลาย  แต9เม่ือสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ1ไม9ได)พิจารณาหรือส่ังการในเร่ืองดังกล9าว เม่ือพระราชบัญญัติ
ระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลใช)บังคับ  โดยให)ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบ
ข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู)มีอํานาจส่ังบรรจุจึงไม9สามารถท่ีจะส่ังให)นางสาว ส. ออกจาก
ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ ได)  และต9อมานางสาว ส.  
ได)ถูกปลดจากการล)มละลาย  จึงคงมีฐานะเพียงเคยเปEนบุคคลล)มละลาย  ซึ่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม9ได)บัญญัติให)การเคยเปEนบุคคลล)มละลาย เปEนลักษณะ
ต)องห)ามในคุณสมบัติท่ัวไปของการเปEนข)าราชการพลเรือนสามัญ  นางสาว ส. จึงไม9ใช9ผู)ขาด
คุณสมบัติเพราะเปEนบุคคลล)มละลาย  จึงไม9มีกรณีท่ีจะต)องออกจากราชการด)วยเหตุ อ่ืน  
ผู)บังคับบัญชาต)องส่ังให)นางสาว ส. กลับเข)ารับราชการในตําแหน9งเดิม  หรือตําแหน9งอ่ืนในระดับ
เดียวกันท่ีต)องใช)คุณสมบัติเฉพาะท่ีผู)นั้นมีอยู9ต9อไป 

สําหรับการส่ังให)กลับเข)ารับราชการ  โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๔๒ และพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๓๗ ซึ่งเปEนบทเฉพาะกาล  ได)บัญญัติความไว)ในทํานองเดียวกันว9า  การใดท่ีอยู9ระหว9าง
ดําเนินการหรือเคยดําเนินการได)ตามพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือนฉบับก9อนในวันท่ี
พระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือนฉบับใหม9ใช)บังคับหรือเปEนกรณีท่ีมิได)บัญญัติไว)หรือมี
กรณีท่ีไม9อาจดําเนินการได)พระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือนฉบับใหม9  การดําเนินการ
ต9อไปในเร่ืองน้ันให)เปEนไปตามท่ี ก.พ. กําหนด  ซึ่งการส่ังให)ออกจากราชการไว)ก9อนมีลักษณะเปEน
การส่ังให)ข)าราชการออกจากราชการเปEนการช่ัวคราวโดยผู)บังคับบัญชายังคงมีหน)าท่ีท่ีจะต)องส่ัง
การอย9างใดอย9างหน่ึงเม่ือผลการสอบสวนพิจารณาเสร็จส้ิน  จึงถือเปEนกรณีท่ีอยู9ระหว9าง 
 
 



๓ 
 

ดําเนินการท่ี ก.พ. สามารถจะกําหนดการดําเนินการต9อไปตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๑๔๒ และ 
มาตรา ๑๓๗ ดังกล9าวได) ก.พ. จึงเห็นสมควรกําหนดการดําเนินการต9อไปในกรณีน้ีว9า “กรณีท่ีมี
การส่ังให)ออกจากราชการไว)ก9อนตามมาตรา ๙๐ แห9งพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๑๘ จนกระท่ังพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  และ
พระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช)บังคับตามลําดับ  การดําเนินการต9อไป
สําหรับการส่ังให)ออกจากราชการไว)ก9อนให)เปEนไปตามมาตรา ๑๐๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕” ดังน้ัน จึงต)องออกคําส่ังให)นางสาว ส.  กลับเข)ารับราชการ  โดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๓๑ แห9งพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ประกอบมาตรา ๑๐๗ พระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎ ก.พ. ฉบับท่ี 
๑๑ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  
ว9าด)วยการส่ังพักและการส่ังให)ออกจากราชการไว)ก9อน  และกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว9าด)วยการส่ังพักและ
การส่ังให)ออกจากราชการไว)ก9อน (ฉบับแก)ไขเพ่ิมเติม) 

๒. ตามท่ีหารือว9า  การท่ีนางสาว ส.  ถูกศาลพิพากษาว9าเปEนบุคคลล)มละลาย  
จะถือว9าเปEนผู)ขาดคุณสมบัติ  เน่ืองจากเคยเปEนบุคคลล)มละลาย  ตามมาตรา ๓๐ (๙) แห9ง
พระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม9 และหากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ1จะให)นางสาว ส. กลับเข)ารับราชการ  จะต)องให) ก.พ. พิจารณายกเว)นคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๐ วรรคสอง แห9งพระราชบัญญัติระเบียบข)าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม9  หรือ
ต)องดําเนินการอย9างไร  น้ัน 

ก.พ. เห็นว9า  เร่ืองน้ีข)อเท็จจริงรับฟ6งเปEนท่ียุติว9า  ศาลแพ9งได)มีคําพิพากษาให)
นางสาว ส. เปEนบุคคลล)มละลาย  แต9สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ1ไม9ได)พิจารณา 
ส่ังการในเร่ืองดังกล9าว  ต9อมาเม่ือพนักงานพิทักษ1ทรัพย1ได)มีประกาศปลดนางสาว ส. จึงไม9ใช9ผู)ขาด 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

คุณสมบัติเพราะเปEนบุคคลล)มละลายอีกต9อไป  การท่ีจะส่ังให)นางสาว ส. กลับเข)ารับราชการ  
จึงไม9ต)องให) ก.พ. พิจารณายกเว)นคุณสมบัติแต9อย9างใด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

                         (ลงช่ือ)     ทัศนีย1  ธรรมสิทธ์ิ 
 (นางสาวทัศนีย1  ธรรมสิทธ์ิ) 

รองเลขาธิการ ก.พ. 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 

 
 
 
สํานักมาตรฐานวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘ 
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 


