
ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๑๘๖ ส ำนักงำน ก.พ.   
    ถนนพิษณุโลก  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

        ๓ พฤษภำคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือเกี่ยวกับแนวทำงด ำเนินกำรกรณีพบประวัติข้ำรำชกำรเป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ลับ ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๔๐๑.๒.๒/๐๑๘ ลงวันที่ ๑๖ ธันวำคม  ๒๕๕๔ 

  ตำมหนังสือที่ อ้ำงถึง ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติขอทรำบควำมเห็นเกี่ยวกับแนวทำง
ด ำเนินกำรกรณีพบประวัติข้ำรำชกำรเป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร  โดยแจ้งข้อเท็จจริง  
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของ ก.พ. ว่ำ ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติได้บรรจุนำง ก.  เข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่ง 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ส ำนักก ำกับดูแลควำมปลอดภัยทำงรังสี และมีค ำสั่งให้ไปปฏิบัติงำนที่ฝ่ำย  
สำรบรรณ  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยำยน ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน  ต่อมำภำยหลังตรวจสอบ
ประวัตินำง ก. พบว่ำ เมื่อครั้งรับรำชกำรที่ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ปฏิบัติงำนตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์  
๒๕๓๑  ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐  ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร และ
ฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง ตำมมำตรำ ๘๒ วรรคสำม  มำตรำ ๙๘ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรณีกระท ำควำมผิดทำงอำญำ ส ำนักงำน ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่อง
ด ำเนินกำรตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ  ซึ่งขณะที่ นำง ก. ยื่นใบสมัครสอบแข่งขันและ 
ใบสมัครเข้ำรับกำรประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งของส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ นั้น ไม่ได้ระบุว่ำ  ตนเคย
ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร  และโดยที่ได้มีพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐  ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
จึงขอหำรือว่ำ กรณีดังกล่ำวจะถือว่ำนำง ก. ขำดคุณสมบัติทั่วไปโดยมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ  ๓๖ ข. (๑๐) 
หรือข้อใด ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ และจะด ำเนินกำรประกำรใด
ให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ โดยที่ พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ 
ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป  ซึ่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติสำระส ำคัญ คือ ให้ล้ำงมลทินแก่บรรดำ
ผู้ต้องโทษและผู้ถูกลงโทษทำงวินัย โดยในส่วนของผู้ถูกลงโทษทำงวินัยนั้น กฎหมำยได้บัญญัติให้ล้ำงมลทิน 
แก่บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้กระท ำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้รับโทษหรือ
รับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยให้ถือว่ำผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษ
หรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ มำก่อน แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรล้ำงมลทินดังกล่ำวมิได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ที่
ได้รับกำรล้ำงมลทินในกำรที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ที่ได้สูญเสียไปแล้วคืนมำได้ ผลของกำรได้รับล้ำง
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มลทินตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำวมิได้ท ำให้ผู้นั้นสำมำรถกลับมำรับรำชกำรในทันทีที่ได้รับกำรล้ำงมลทิน 
เพียงแต่ผู้นั้นมีสิทธิที่จะขอกลับเข้ำรับรำชกำรได้ โดยไม่ต้องขอยกเว้นลักษณะต้องห้ำม ตำมที่บัญญัติไว้ใน
มำตรำ ๓๖ ข. (๑๐) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

  จำกข้อเท็จจริงในกรณีนี้ นำง ก. ถูกอัยกำรสูงสุดสั่งลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร  ต้ังแต่วันที่ 
๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกรณีท่ีได้รับโทษก่อนวันที่ ๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้รับกำรล้ำงมลทินตำม
มำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย เดช 
มีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยให้ถือว่ำผู้นี้มิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ 
มำก่อน ดังนั้นจึงไม่ถือว่ำนำง ก. เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก อันเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรพลเรือน ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑๐) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  อย่ำงไรก็ตำม แม้นำง ก. จะได้รับประโยชน์จำกพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินดังกล่ำว โดยถือว่ำ
ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน โดยเป็นกำรล้ำงแต่โทษ แต่ไม่ล้ำงพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำ ดังนั้นในกำรเข้ำ
รับรำชกำรผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๓๖  แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  อย่ำงครบถ้วน กรณีนี้นำง ก. ถูกสั่งลงโทษไล่ออก
จำกรำชกำร ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร และฐำนประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง  จึงต้องพิจำรณำว่ำพฤติกรรม  
อันเป็นเหตุแห่งกำรลงโทษดังกล่ำวจะถือได้ว่ำเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  
ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔) หรือไม่ ซึ่งส ำนักงำน ก.พ. เคยวำงแนวทำงกำรพิจำรณำไว้ว่ำจะต้องพิจำรณำจำก
ข้อเท็จจริงตำมพฤติกำรณ์ของแต่ละกรณีเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยค ำนึงถึงเกียรติของข้ำรำชกำร  ควำมรังเกียจของ
สังคม และต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน เป็นแนวทำงพิจำรณำ และ ก .พ. ได้เคยพิจำรณำและตอบข้อหำรือ   
ส่วนรำชกำรเก่ียวกับเรื่องท ำนองนี้ว่ำ  กำรที่ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรหรือฐำน
ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง เข้ำลักษณะเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  ตำมมำตรำ 
๓๖ ข. (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ทั้งนี้ หำกส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำนำง ก. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ก็ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมี
อ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจำกรำชกำรโดยพลัน เนื่องจำกตกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำม 
โดยไม่ได้รับกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๓๖ อยู่ก่อนได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรตำมมำตรำ ๖๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

  ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 
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ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
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