
 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/๕๒๑           ส ำนักงำน ก.พ. 
             ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

      ๑๔  กันยำยน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ขอหำรือเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำร 

เรียน  เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคม 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๐๒/๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๕๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม อ.ก.พ.วิสำมัญเกี่ยวกับวินัยและกำรออกจำกรำชกำร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒   
       วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๕๒ 

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ส ำนักงำนประกันสังคมได้หำรือเกี่ยวกับกำรบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้เข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญรำยนำย ก. โดยแจ้งข้อเท็จจริงไปเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำสรุปได้ว่ำ ส ำนักงำนประกันสังคมได้มีค ำสั่งที่ ๑๒๗๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๓   
บรรจุและแต่งตั้งนำย ก. เข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งนักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร  ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำน
ประจ ำภำคตะวันออก (จังหวัดระยอง) ต่อมำส ำนักงำนประกันสังคมได้มีกำรตรวจสอบข้อมูลข้ำรำชกำร 
รำยดังกล่ำวพบว่ำ  กรมชลประทำนได้เคยมีค ำสั่งที่ ๒๙๓/๒๕๕๐  ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๕๐  ลงโทษไล่ผู้นี้
ออกจำกรำชกำรตำมมติคณะกรรมกำร ป.ป.ช. มำก่อน ในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร ฐำนปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร  มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบำยของ
รัฐบำล  อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง และฐำนกระท ำกำรอ่ืนใดอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่ำงร้ำยแรง  ตำมมำตรำ ๘๒ วรรคสำม  มำตรำ ๘๕ วรรคสอง และมำตรำ ๙๘ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ 
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕  ส ำนักงำนประกันสังคมจึงหำรือว่ำ กำรที่ส ำนักงำนประกันสังคม 
ได้มีค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งนำย ก.  โดยกำรขอน ำบัญชีรำยชื่อจำกส ำนักงำน ก.พ. มำ  จะถือว่ำข้ำรำชกำรรำยนี้
เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมในกำรเป็นข้ำรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ 
หรือไม่  หำกผู้นี้มีลักษณะต้องห้ำมไม่สำมำรถบรรจุแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรได้ และส ำนักงำนประกันสังคมได้มี
ค ำสั่งบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว  จะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบใด อย่ำงไร ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ในเรื่องกำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรนั้น มำตรำ ๓๖ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้บัญญัติให้ผู้ที่จะเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร 
พลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดไว้  ซึ่งลักษณะต้องห้ำมประกำรหนึ่ง  
ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑๐) คือ เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือตำม
กฎหมำยอ่ืน ซึ่งลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ก.พ. อำจยกเว้นให้เข้ำรับรำชกำรได้  แต่ต้องมิใช่กรณีออกจำกงำน
หรือออกจำกรำชกำรเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่  ทั้งนี้ ตำมมำตรำ ๓๖ วรรคสอง 



 

 

๒  

 ส ำหรับกรณีที่หำรือ แม้ข้อเท็จจริงจะปรำกฏว่ำ กรมชลประทำนได้เคยมีค ำสั่งลงโทษ 
ไล่ผู้นี้ออกจำกรำชกำรตำมมติคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ในควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรมำก่อน  ซึ่งถือว่ำ 
ผู้นี้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑๐)  ดังกล่ำวข้ำงต้น และเป็นกรณีที่ ก.พ. ไม่อำจยกเว้นลักษณะ
ต้องห้ำมได้ก็ตำม  แต่โดยที่ต่อมำพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ  
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษำ ๘๐ พรรษำ  พ.ศ. ๒๕๕๐  มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐   
ซ่ึงมำตรำ ๕  แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้ล้ำงมลทินให้แก่บรรดำผู้ถูกลงโทษทำงวินัยในกรณีซึ่งได้
กระท ำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ และได้รับโทษหรือรับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบำงส่วนไปก่อนหรือในวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  โดยให้ถือว่ำผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัยในกรณีนั้น ๆ กรณีจึงต้อง
ถือว่ำนำย ก.  ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรมำก่อน  จึงไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑๐) 
แต่อย่ำงไรก็ตำมกำรล้ำงมลทินดังกล่ำวเป็นกำรล้ำงแต่เฉพำะโทษ  หำได้ล้ำงกำรกระท ำไม่ พฤติกำรณ์กำร
ทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำรของนำย ก. จึงยังคงมีอยู่ และมีผลท ำให้ผู้นี้มีลักษณะต้องห้ำมในกำรเข้ำรับรำชกำร 
ในกรณีเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔)  ซึ่งเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรพิจำรณำที่ผ่ำนมำ และส ำหรับกรณีนี้จำกกำรตรวจสอบข้อมูลของส ำนักงำน ก .พ. ปรำกฏว่ำ ก.พ.  
ได้เคยพิจำรณำข้อหำรือของกรมชลประทำนกรณีผู้ถูกลงโทษทำงวินัยที่ได้รับกำรล้ำงมลทินฯ จ ำนวน ๔ รำย 
ขอบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรซึ่งรวมถึงนำย ก. อดีตนำยช่ำงเครื่อง ๕ ที่ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร ฐำนทุจริต
ต่อหน้ำที่รำชกำร  ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบของทำงรำชกำร อันเป็นเหตุ
ให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง และประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง  กรณีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ชี้มูลควำมผิดว่ำ 
ผู้นี้ขณะด ำรงต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน ๓  ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจรับกำรจ้ำง  ได้ลงชื่อ
รับรองว่ำงำนเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำและมีกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำงให้แก่พ่ีสำวและภรรยำของตน ซึ่งเป็น  
ผู้รับจ้ำงตำมสัญญำ  ทั้งที่งำนก่อสร้ำงไม่เป็นตำมแบบรำยกำรท้ำยสัญญำจ้ำงหลำยรำยกำร และบำงรำยกำร
สำมำรถตรวจสอบหรือมองเห็นได้จำกภำยนอก โดยเห็นว่ำกรณีควำมผิดดังกล่ำวถือได้ว่ำ เป็นผู้บกพร่อง 
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม ตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๔)  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยพร้อมนี้และโดยที่มำตรำ ๖๗  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติว่ำ “ผู้ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
และแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งใด ... หำกภำยหลังปรำกฏว่ำขำดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ำมโดยไม่ได้
รับกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๓๖ ...  อยู่ก่อนก็ดี ... ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  สั่งให้ 
ผู้นั้นออกจำกรำชกำรโดยพลัน”  ดังนั้น  ส ำหรับกรณีนี้ แม้ส ำนักงำนประกันสังคมจะได้มีค ำสั่งบรรจุและ
แต่งตั้งผู้นี้เข้ำรับรำชกำรแล้วก็ตำม  เลขำธิกำรส ำนักงำนประกันสังคมในฐำนะผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจ  
 
 
 



 

 

๓  

 
สั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗  ก็จะต้องสั่งให้ผู้นี้ออกจำกรำชกำรโดยพลันตำมนัยมำตรำ ๖๗ ดังกล่ำว 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 

ปรีชำ  นิศำรัตน์ 

(นำยปรีชำ  นิศำรัตน์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 


