การออกจากราชการของข้าราชการตารวจ
ตาม พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๙๗ ได้บัญญัติไว้ว่าข้าราชการตารวจออก
จากราชการ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๙๙
(๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา
๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร.
การออกจากราชการของข้าราชการตารวจเฉพาะผู้ที่ต้องรับราชการตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ขั้นตอนการดาเนินการ (ระยะเวลาดาเนินการ)
๑. ออกจากราชการตามมาตรา ๙๘ (กรณีขาดคุณสมบัติก่อนได้รับการบรรจุ)
ให้พิจารณาตามกรอบนัยหนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๖.๓๒๕/๑๒๗๖๕ ลง ๒๖ พ.ย.๒๕๔๒ เรื่อง
กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งให้ ข้าราชการตารวจออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติก่อน
ได้รับ การบรรจุ ดังนี้
(๑) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่าข้าราชการตารวจผู้ใดมีกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป
ตามมาตรา ๔๘ หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามมาตรา ๔๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๒๑ ตั้งแต่ก่อนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบดุลยพินิจของผู้มีอานาจ
ตามมาตรา ๗๒
(๒) ในระหว่างการสอบสวนแม้จะมีการสั่งให้ข้าราชการตารวจผู้มีกรณีขาดคุณสมบัติไม่อยู่
นอกบั งคั บ บั ญชาของผู้ สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้ คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงทาการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วทารายงานการสอบสวน และเสนอสานวนการสอบสวน
ต่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง และให้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
ข้อ เท็ จ จริ ง ส่ ง เรื่ อ งให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั งกั ดใหม่ ของข้ าราชการตารวจผู้ มีก รณีข าดคุณ สมบัติ เพื่ อ
พิจารณามีความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งให้ออกจากราชการพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสังกัดใหม่ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งให้ออกจากราชการ
เห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติมประการใด ให้กาหนดประเด็นพร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงคณะเดิม เพื่อดาเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงคณะเดิมไม่อาจทาการสอบสวนได้ หรือผู้สั่ง
สอบสวนเพิ่มเติมเห็นเป็นการสมควร จะแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นทาการสอบสวน
เพิ่มเติมก็ได้
(๔) ถ้าข้าราชการตารวจผู้ใดมีกรณีขาดคุณสมบัติ โดยต้องหาคดีอาญาในเรื่องอันเป็นเหตุ
ให้ตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เช่น ต้องหาคดีอาญาในข้อหาปลอม และหรือใช้เอกสารปลอมเพื่อใช้เป็น
หลั ก ฐานในการสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก แม้ ผ ลคดี อ าญาจะไม่ ถึ ง ที่ สุ ด แต่ ถ้ า ผลการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้นั้นปลอมเอกสารหรือนาหลักฐานเอกสารปลอมมายื่นใน
การสมัครสอบคัดเลือก ก็ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งให้ออกจากราชการ สั่งให้ข้าราชการตารวจผู้
นั้นออกจากราชการได้ โดยไม่ต้องรอฟังผลคดีอาญาถึงที่สุด โดยถือว่าผู้นั้นเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดี
(๕) กรณีใดที่จะถือได้ว่าเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒(๒) ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่ง
ให้ ออกจากราชการพิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง และพฤติ ก ารณ์ เ ป็ น รายๆ ไปโดยค านึ ง ถึ ง เกี ย รติ ข อง
ข้าราชการ ความรังเกียจของสังคม และความหมายของศีลธรรมในหลักพระพุทธศาสนาประกอบตาม
นัยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓ บทที่ ๑ ว่าด้วยการรับสมัครบุคคลเข้ารับ
ราชการตารวจ ข้อ ๑๐
(๖) คาสั่งให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการตามมาตรา ๙๘ แห่งพ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗ ห้ามมิให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง เว้นแต่มีเหตุสมควรสั่งให้ออกจาก
ราชการย้อนหลังก็ให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นตามนัย
ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ผู้บังคับบัญชาที่มี
อานาจสั่งให้ออกจากราชการระบุข้อความในส่วนท้ายของคาสั่งดังกล่าวด้วยว่าข้าราชการตารวจผู้ถูก
สั่งให้ออกจากราชการมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งต่อ ก.ตร.ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคาสั่ง ตาม กฎ
ก.ตร.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๔๗
(๗) เมื่อการดาเนินการเสร็จสิ้นหรือสั่งให้ออกจากราชการแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจ
สั่งให้ออกจากราชการรายงานคาสั่งพร้อมสานวนการสอบสวนและหรือเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณา
ไปยัง ก.ตร.ภายในสิบวันนับแต่วันพิจารณามีความเห็นตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการรายงานการ
ดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๔๗

(๘) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และหรือสั่งให้
ข้าราชการตารวจออกจากราชการแล้วให้จัดส่งสาเนาคาสั่งดังกล่าวให้ ฝ่ายประวัติบุ คคล ทพ.จานวน
๒ ฉบับ โดยตรง นอกเหนือจากที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบคาสั่งอื่นอีกส่วนหนึ่งด้วย เพื่อจัดทาสถิติและ
ข้อมูลในกรณีดังกล่าว
จากแนวทางการปฏิบัติที่ ตร. กาหนดปรากฏว่ามีบางหน่วยมิได้ดาเนินการตามหนังสือ
ดังกล่าว และมีข้าราชการตารวจที่มีกรณีขาดคุณสมบัติก่อนการบรรจุเข้ารับราชการซึ่งจะต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการหรือในระหว่างถูกดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของ
หลายหน่วยงานประกอบกับ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๓ เมื่อ ๕ เม.ย.๒๕๔๓ ได้มีมติ
รับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ตร.กฎหมายในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ เมื่อ ๗ ม.ค.๒๕๔๓
เกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนี้ (หนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๖.๓๒๕/๗๗๓๗ ลง ๑๒ ก.ย.๒๕๔๓ เรื่อง การพิจารณาสั่งให้
ข้าราชการตารวจออกจากราชการ)
(๑) การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ลาออกจากราชการกับการให้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุขาดคุณสมบัติก่อนการบรรจุ เข้ารับราชการ เป็นการดาเนินการคนละส่วนกันกับผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ลาออกจากราชการไปแล้ว ผู้บังคับบัญชาไม่มีอานาจที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการสั่ง
อนุญาตให้ลาออกจากราชการดังกล่าวเป็นให้ออกจากราชการด้วยเหตุขาดคุณสมบัติตั้งแต่ก่อนได้รับ
การบรรจุเข้ารับราชการตามมาตรา ๙๘ แห่ง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
(๒) กรณีไม่ได้ดาเนินการสั่งให้ออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติกับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้
ลาออกจากราชการก่อนที่การสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการจะมีผล ผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ ไม่มี
อานาจและหน้าที่ที่จะดาเนินการกับผู้นั้นตามมาตรา ๙๘ อีกต่อไป
(๓) กรณีที่มีการดาเนินการสั่งให้ ออกจากราชการเพราะเหตุขาดคุณสมบัติกับผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้ลาออกจากราชการไว้ก่อนที่การสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการจะมีผลผู้มีอานาจตาม
มาตรา ๗๒ มีอานาจและหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการกับผู้นั้นตามมาตรา ๙๘ ต่อไป และถ้าผลปรากฏ
ว่าผู้นั้นมีกรณีขาดคุณสมบัติก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ มีอานาจและ
หน้าที่ที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา ๙๘ โดยออกเป็นอีกคาสั่งหนึ่งแยกต่างหากจาก
การสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ

แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการสังให้
่ ออกจากราชการ กรณี ขาดคุณสมบัติก่อนได้รบั การบรรจุ
ก่อนได้รบั การบรรจุเป็ นข้าราชการตารวจมีกรณีขาดคุณสมบัตหิ รือมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๘ หรือขาดคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ตามมาตรา ๔๕
หน่วยต้นสังกัดตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง
รวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมสรุป
ความ เห็นเสนอผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ เป็น
ผูส้ งแต่
ั ่ งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง
เสนอผูม้ อี านาจตามมาตรา ๗๒
เป็นผูส้ งให้
ั ่ ออกจากราชการ

แจ้งคาสังให้
่ ผถู้ ูกสังให้
่
ออกทราบ
ผูถ้ ูกสังให้
่ ออกจาก
ราชการอุทธรณ์คาสังต่
่ อ
ก.ตร.ภายในสามสิบ วัน
นับแต่วนั ทราบคาสัง่

ผูม้ อี านาจสังให้
่ ออกจาก
ราชการรายงานคาสังพร้
่ อม
สานวนการสอบสวนและหรือ
เอกสารเกีย่ วกับการพิจารณา
ไปยัง ก.ตร.ภายในสิบวันนับ
แต่วนั พิจารณามีความเห็น

หลักฐานไม่เพียงพอให้สอบสวน
เพิม่ เติม

รายงานพร้อมคาสังให้
่
ออกจากราชการไปยัง
หน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง

๒. ได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๙๙ แห่ง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๗
หลักเกณฑ์และวิธีการ
การพิจ ารณาอนุ ญาตให้ ล าออกและการยับ ยั้งการลาออกจากราชการให้ เ ป็นไปตามที่
กาหนดในระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้
๑. ข้าราชการตารวจที่จะลาออกให้ปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง ตามแบบหนังสือขอ
ลาออก ก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
- หนังสือที่มิได้ระบุวันขอลาออกให้นับจากวันที่ยื่นหนังสือไป ๓๐ วันเป็นวันขอ
ลาออก
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาที่รับหนังสือให้บันทึกวันยื่นหนังสือ เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการยื่น
หนังสือวันใด และตรวจสอบด้วยว่าได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออก ๓๐ วันหรือไม่ (เฉพาะยื่นครั้ง
แรก)
- จากนั้นพิจารณาความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปภายใน ๗ วัน
นับแต่วันรับหนังสือ
- และให้ ผู้ บั ง คั บบั ญ ชาชั้ น เหนื อ ขึ้น ไปให้ เ สนอความเห็ น ตามล าดับ จนถึง ผู้ มี
อานาจอนุญาตการลาออกภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับรายงาน
- กรณีผู้ขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าก่อนวันลาออกน้อยกว่า ๓๐ วัน
โดยมีเหตุผลความจาเป็นพิเศษ ให้รีบเสนอความเห็นไปยังผู้มีอานาจอนุญาต
การลาออกก่อนวันขอลาออกโดยเร็ว
๒. เมื่อผู้มีอานาจอนุญาตการลาออกได้รับหนังสือแล้วให้พิจารณาว่าจะสั่งให้ลาออกจาก
ราชการ หรือจะสั่งยับยั้งการลาออกก็ได้ โดยดาเนินการดังนี้
๒.๑ เห็ น ว่าควรอนุ ญาตให้ ล าออกจากราชการได้ ให้ ผู้ มีอานาจมีคาสั่ ง อนุญาตให้
ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งคาสั่งให้ผู้ขอลาออกทราบก่อน
วันขอลาออก และแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
- กรณียื่น หนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ผู้มีอานาจสามารถ
อนุญาตให้ลาออกได้ ๒ แบบ และให้การลาออกมีผลในวันที่ได้รับอนุญาตให้
ลาออก แต่จะต้องกระทาให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก
(๑) ตามวันที่ระบุในหนังสือขอลาออก หรือ
(๒) ภายในกาหนด ๓๐ วันนับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออก
๒.๒ เห็นว่าควรยับยั้งการลาออก ให้ดาเนินการ ดังนี้

๒.๒.๑ เรีย กผู้ ขอลาออกมาพบเพื่อสอบถามถึงเหตุผล และความจาเป็นใน
ประโยชน์ส่วนตนและทางราชการ หากผู้มีอานาจเห็นว่าจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
- ให้มีคาสั่งยับยั้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้น ก่อนวันขอลาออก
หรือภายในกาหนด ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออกในกรณียื่นล่วงหน้า
ไม่ถึง ๓๐ วัน
- แจ้งคาสั่งพร้อมเหตุผล ระยะเวลาที่ยับยั้ง และวันที่การลาออกจะมีผล ให้ผู้ขอ
ลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย
- การยับยั้งให้ออกคาสั่งยับยั้งได้ได้ครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกิน ๓ เดือน นับแต่วัน
ขอลาออก ขยายอีกไม่ได้
๒.๒.๒ ถ้าผู้ขอลาออกมิได้แจ้งขอระงับ หรือยกเลิกการลาออกก่อนการลาออกมี
ผล ให้การลาออกนั้น มีผลนับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่ยับยั้งการลาออก
๒.๒.๓ กรณีผู้ขอลาออกอยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือต้องหา
คดีอาญาหรือมีหนี้สินติดค้างกับทางราชการ ไม่ถือเป็นเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการที่จะ
ยับยั้งการลาออก
- แต่ใ ห้ ผู้ มี อานาจอนุ ญาตการลาออกแจ้ง ให้ ห น่ว ยงานที่ เกี่ ยวข้องกับ กรณี
ดังกล่าวทราบก่อนการลาออกมีผล
๓. กรณีผู้มีอานาจอนุญาตการลาออกไม่ได้มีคาสั่ง อนุญาตให้ลาออกก่อนวัน ขอลาออก
และไม่ได้มีคาสั่งยับยั้งการลาออก
๓.๑ กรณียื่นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ให้ถือว่าผู้ขอลาออกได้ออกจาก
ราชการไปนับแต่วันขอลาออกโดยผลของกฎหมาย (กรณีหากล่วงเลยเวลามาแล้ว หากผู้มีอานาจจะ
สั่งให้ออกต้องสั่งย้อนหลังไปในวันที่ขอลาออก)
๓.๒ กรณียื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันให้ถือว่าออกจากราชการในวัน
ถัดจากวันครบกาหนด ๓๐ วัน นับแต่วันยื่น (นับวันยื่นเป็นวันแรก) หนังสือขอลาออก (หากครบ
กาหนด ๓๐ วันแล้ว ถือว่าผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมายแล้ว หากผู้มีอานาจ
จะสั่งย้อนหลังต้องสั่งย้อนหลังไปไปในวันที่ถัดจากวันครบกาหนด ๓๐ วัน)
๔. กรณีขอลาออกเพื่อดารงตาแหน่งที่กาหนดโดยรัฐธรรมนูญ ตาแหน่งทางการเมือง หรือ
เพื่อสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาเนินการดังนี้
๔.๑ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับ บัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง ก่อนวันขอลาออกไม่
น้อยกว่า ๓๐ วัน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ ให้ผู้บั งคับบัญชาดั งกล่าวเสนอหนังสือขอลาออกพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็ว

๔.๓ ผู้มีอานาจอนุญาตการลาออกตรวจพิจารณาเอกสารแล้ว ให้มีคาสั่งอนุญาตให้การ
ลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
๔.๔ แจ้งให้ผู้ขอลาออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
๕. กรณีผู้ขอลาออกมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบว่าเป็น
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาข้าราชการตารวจผู้นั้นกระทาผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ หากมีมูลกรณีที่จะต้อง
ดาเนินการวินัยอย่างร้ายแรงให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่ข้าราชการตารวจผู้นั้น
ก่อนการลาออกมีผล และสามารถดาเนินการทางวินัยต่อไปได้แม้ผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว
ข้อพิจารณา (ตามข้อหารือ สานักงาน ก.พ.)
๑.การลามีผลตั้งแต่เมื่อไรให้พิจารณาตามที่ ก.พ.ได้มีหนังสือที่ นร.๐๗๐๓/๑๐๘๕ ลง ๑๓
ส.ค.๒๕๔๐ ถึง มท.ตอบข้อหารือเรื่องการลาออก จากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมี
ประเด็นดังนี้
(๑) กรณีที่จังหวัดได้มีคาสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการไปแล้ว เมื่อถึงวันที่
คาสั่งมีผล บุคคลผู้นั้นได้ยื่นคาร้องขอระงับการลาออกจากราชการ คาสั่งจังหวัดที่อนุญาตให้ลาออก
ดังกล่าวจะมีผลใช้ได้หรือไม่
(๒) กรณีที่จังหวัดได้มีคาสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการไปแล้ว ต่อมา
หลังจากวันที่คาสั่งมีผล บุคคลดังกล่าวได้ยื่นคาร้องขอระงับการลาออกจากราชการ คาสั่งจังหวัดที่
กล่าวถึงจะมีผลทาให้ผู้นั้นออกจากราชการหรือไม่ และหากบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้มาปฏิบัติหน้าที่
ราชการตลอดมาตั้งแต่วัน ที่คาสั่ งมีผ ลจนถึงวันยื่นคาร้องขอระงับการลาออกแล้ ว คาสั่งจังหวัดที่
อนุญาตให้ลาออกจะยัง มีผลใช้ได้หรือไม่
สานักงาน ก.พ.ได้พิจารณาปัญหาข้อที่ ๑ และข้อ ๓ แล้วเห็นว่า กรณีข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ดารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมาในราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งมิใช่หัวหน้ าส่วนราชการ
ประจาจังหวัดยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้า และผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคาสั่งอนุญาตให้
ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการไปแล้วนั้น หากต่อมาผู้ขอลาออกยื่นหนังสือ ขอระงับการลาออก
จากราชการในวันที่คาสั่งมีผลหรือภายหลังจากวันที่คาสั่งมีผล หนังสือขอระงับการลาออกจากราชการ
นั้นย่อมไม่มีผลที่จะเปลี่ยนแปลงคาสั่งอนุญาตการลาออกจากราชการ ทั้งนี้ เพราะคาสั่งที่กล่าวถึงมีผล
ทาให้ผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นข้าราชการไปแล้ว
สาหรับปัญหาที่ว่า หากผู้ลาออกมาปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดมาตั้งแต่วันที่คาสั่งมีผล
จนถึงวันยื่นหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการนั้น สานักงาน ก.พ.เห็นว่าแม้บุคคลตามปัญหาจะ
ยังคงมาปฏิบัติราชการก็ตาม กรณีก็ไม่ทาให้คาสั่งที่อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการที่มีผลใช้
บังคับตามกฎหมายแล้วสิ้นผลไปแต่อย่างใด เรื่องเช่นนี้ควรจะได้ดาเนินการตามนัยมาตรา ๑๙ แห่ง
พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่ง

บัญญัติความว่า การจ่ายเงินเดือนในกรณีลาออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันถึงกาหนดลาออก แต่ถ้า ถึง
กาหนดลาออกแล้วยังไม่ได้รับทราบคาสั่งอนุญาตให้ลาออก และข้าราชการผู้นั้นยังคงรับราชการต่อ
ให้จ่ายได้ถึงวันรับทราบคาสั่ง หรือควรได้รับทราบคาสั่ง
(๓) กรณีที่จังหวัดได้มีคาสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการไปแล้ว แต่ก่อนถึง
วันที่คาสั่งมีผล ข้าราชการผู้นั้น ได้ยื่นคาร้องขอระงับการลาออกจากราชการ คาสั่งจังหวัดดังกล่าวจะ
มีผลหรือไม่ หากไม่มีผล จังหวัดจะต้องออกคาสั่งยกเลิกคาสั่งที่อนุญาตให้ลาออกหรือไม่
ประเด็นนี้ สานักงาน ก.พ.เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้าราชการผู้ขอลาออกจาก
ราชการได้ยื่นหนังสือแสดงความจานงขอระงับการลาออกต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันที่การลาออก จะมี
ผลแล้ว หนังสือขอระงับการลาออกดังกล่าวย่อมใช้ได้ และมีผลทาให้คาสั่งของผู้บังคับบัญชาที่อนุญาต
ให้ลาออกจากราชการได้ เป็นคาสั่งที่ไม่ถูกต้องกับข้อเท็จจริงและไม่มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ เพราะไม่มี
กรณีการขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ขอระงับการลาออกแล้ว กรณีเช่นนี้ผู้บั งคับบัญชาจึงควรจะ
ได้ยกเลิกคาสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการนั้นเพื่อให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงต่อไป
๒. การขอลาออกจากราชการเป็นการแสดงความประสงค์ของผู้นั้นที่เป็นสิทธิเฉพาะตัว
ผู้อื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการที่ประสงค์ขอลาออกจากลงนามในหนังสือแทนผู้นั้นไม่ได้
๓. กรณียับยั้งการลาออกโดยมิได้ระบุจานวนวันที่ยับยั้ง ต้องถือว่าผู้มีอานาจมีคาสั่ง
ยับยั้งการลาออกไว้ ๓ เดือนนับแต่วันที่ขอลาออก ดังนั้น การลาออกจึงมีผลเมื่อพ้น ๓ เดือนนับแต่
วันที่ขอลาออก
๔. กรณีผู้มีอานาจมิได้สั่งอนุญาตให้ลาออกหรือยับยั้งการลาออก จนล่วงเลยวันที่ขอ
ลาออก ก็จะทาให้การลาออกมีผลทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ขอลาออก (กรณีหนังสือยื่นล่วงหน้าน้อย
กว่า ๓๐ วันให้ถือว่าวันที่ถัดจากวันครบกาหนด ๓๐ วัน เป็นวันขอลาออก) โดยไม่จาต้องมีคาสั่ง
อนุญาตให้ลาออกอีกแต่อย่างใด การที่ผู้มีอานาจมีคาสั่งอนุญาตย้อนหลังไปในวันที่ขอลาออก จึงไม่มี
ผลใช้บังคับ
๕. การยื่นหนังสือขอลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาอย่างช้า
ภายในวันที่ขอลาออก ซึ่งไม่จาเป็นต้องยื่นล่วงหน้าและให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ขอลาออก
และจะต้องให้ทางราชการประกาศให้มีการเลือกตั้งเสียก่อน
การดาเนินการกรณีการลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง
ตร.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ๐๐๐๔.๒๑/๑๘๕๙ ลง ๑๐ มี.ค.๒๕๔๙ กาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติในการบรรจุข้าราชการตารวจซึ่งลาออกจากราชการ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ งเป็นผู้แทนราษฎร
แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง กลับเข้ารับราชการ ดังนี้
(1) ข้าราชการตารวจที่ประสงค์จะขอลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตย เช่น ส.ส., ส.ว., ส.อบจ., ส.ท., ส.อบต., ผู้ว่า กทม., ส.ก., และ

ส.ข. ฯลฯ จะต้องให้ทางราชการประกาศกาหนดให้มีการเลือกตั้งในแต่ละกรณีดังกล่าวเสียก่อน จึงจะ
ลาออกจากราชการโดยอ้างเหตุผลในการขอลาออกว่า เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งได้
(2) การลาออกตามข้อ ๑ จะต้องอ้างในหนังสือขอลาออกจากราชการให้ชัดเจนว่า “เพื่อ
ไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น...” เมื่อไม่ได้รับเลือกตั้งจึงจะสมัครกลับเข้ารับราชการในกรณีดังกล่าวได้
(3) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ตร. ตรวจสอบว่ามีข้าราชการตารวจในสังกัดขอลาออกจาก
ราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรหรือไม่ ถ้ามีให้แจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ลาออก ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตาแหน่ ง เลขตาแหน่ง และอัตราเงินเดือน ตลอดจนเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ
พร้อมทั้งแนบสาเนาสมุดประวัติการรับราชการ หรือสาเนา ก.พ.๗ ไปที่ กพ. ภายใน ๑๕ วัน นับจาก
วันลาออกจากราชการ
(4) ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งข้าราชการตารวจที่ลาออกดังกล่าวทราบ หากประสงค์จะ
สมัครกลับเข้ารับราชการ ให้ยื่นคาร้องแสดงความจานงยังต้นสังกัดเดิมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ถัด
จากวันประกาศผลการเลือกตั้ง สาหรับในกรณีเขตเลือกตั้งใดมีการเลือกตั้งเกินกว่า ๑ ครั้ง ให้ยื่นคา
ร้องภายในกาหนด ๓๐ วัน นับจากวันที่ถัดจากวันประกาศผลครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ให้ต้นสังกัดเดิมสงวน
ตาแหน่งเดิมไว้เพื่อใช้รองรับการบรรจุกลับเข้ารับราชการในกรณีนี้ด้วย
ในกรณีตาแหน่ งเดิมที่ใช้รองรับการบรรจุกลั บเข้ารับราชการ อาจส่ งผลต่อการใช้
อานาจหน้าที่ไปกลั่นแกล้งผู้ที่ไม่สนับสนุนการเลือกตั้ง ให้หน่วยต้นสังกัดพิจารณาจัดตาแหน่งที่ใช้
รองรับการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งที่เทียบเท่าตาแหน่งเดิมให้ใหม่
(5) เมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลาในการยื่ น ค าร้อ งขอสมั ครกลั บ เข้ ารั บ ราชการแล้ ว ให้
หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมหลักฐานประกอบการพิจารณา ได้แก่ แบบคาขอสมัครกลับเข้ารับราชการ
ตามที่ ตร.กาหนด หนังสือรับรองคุณสมบัติตามมาตรา ๔๘ แห่ง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาระดับ ผบก.ขึ้นไป รับรอง คาสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ และหลักฐานการลง
สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร พร้อมผลการเลือกตั้ง เสนอ ตร. (ผ่าน กพ.) ภายใน ๗ วัน นับแต่
วันครบกาหนดสมัครกลับเข้ารับราชการ
(6) ให้ กพ. กันตาแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตารวจที่สงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้แทนราษฎรไว้ เพื่อใช้รองรับการบรรจุผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ารับราชการ โดยใช้สาหรับผู้ที่สมัคร
กลับเข้ารับราชการในระยะเวลาที่กาหนดไว้เท่านั้น
โดยแนวทางการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นให้ใช้เฉพาะผู้ที่ขอลาออกจากราชการเพื่อลง
สมัครรับเลือกตั้งฯ ตามข้อ ๑ และสมัครกลับเข้ารับราชการภายในกาหนดระยะเวลาที่กาหนดเท่านั้น
สาหรับผู้ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับการบรรจุข้าราชการตารวจออกราชการ
กลับเข้ารับราชการตามปกติ

แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการลาออกจากราชการ (นอกจากกรณี เพื่อสมัครรับเลือกตัง้ )
1. กรณีย่นื หนังสือขอลาออกล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ผูข้ อลาออก

ยื่นหนั งสื อขอลาออกต่ อผู้บงั คับ
บั ญ ช า เ ห นื อ ขึ้ น ไ ป ชั ้ น ห นึ่ ง
ล่ ว งหน้ าก่ อ นวัน ขอลาออกไม่
น้ อยกว่า ๓๐ วัน

ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปชัน้ หนึ่ง
บันทึกวันยืน่ หนังสือไว้เป็นหลักฐาน
และมีความเห็นเสนอไปตามลาดับชัน้
จนถึงผูม้ อี านาจอนุญาต

ผูม้ อี านาจ ไม่มคี าสังอนุ
่ ญาต
หรือไม่มคี าสังยั
่ บยัง้ การ
ลาออก

ผูม้ อี านาจมีคาสังอนุ
่ ญาตให้
ลาออกนับแต่วนั ขอลาออก

ผูม้ อี านาจ มีคาสังยั
่ บยัง้ การ
ลาออก (ได้ไม่เกิน ๓ เดือน
นับแต่วนั ขอลาออก)

ให้ถือว่ำผูข้ อลำออกได้ออก
จำกรำชกำรไปนับแต่วนั ขอ
ลำออก

ผูม้ ีอำนำจมีคำสัง่ อนุญำตให้
ลำออกนับแต่วนั ถัดจำกวัน
ครบกำหนดเวลำที่ยบั ยั้ง

ผูม้ ีอำนำจไม่มีคำสัง่ อนุญำต
ให้ลำออกนับแต่วนั ถัดจำกวัน
ครบกำหนดเวลำที่ยบั ยั้ง

ให้ผมู ้ ีอำนำจมีคำสัง่ อนุญำตให้
ลำออกย้อนหลังไปนับแต่วนั ขอ
ลำออก และแจ้งให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบ

ให้ผมู ้ ีอำนำจมีหนังสื อแจ้งวัน
ออกจำกรำชกำรให้ผขู ้ อลำออก
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
ตำมระเบียบ

ให้ถือว่ำผูข้ อลำออกได้ออกจำก
รำชกำรไปโดยผลของกฎหมำย
นับแต่วนั ถัดจำกวันครบ
กำหนดเวลำที่ยบั ยั้ง

แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการลาออกจากราชการ (นอกจากกรณี เพื่อสมัครรับเลือกตัง้ )
2. กรณีย่นื หนังสือขอลาออกล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า ๓๐ วัน

ผูข้ อลาออก

ยื่นหนังสือขอลาออกต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้นไป
ชัน้ หนึ่ ง ล่วงหน้ าก่อนวันขอ
ลาออกน้ อยกว่า ๓๐ วัน

ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปชัน้ หนึ่ง
บันทึกวันยืน่ หนังสือไว้เป็นหลักฐาน
และมีความเห็นเสนอไปตามลาดับชัน้
จนถึงผูม้ อี านาจอนุญาต

ผูม้ อี านาจ ไม่มคี าสัง่
อนุญาตหรือไม่มคี าสัง่
ยับยัง้ การลาออก

ผูม้ อี านาจจะอนุญาตให้
ลาออก ในวันทีร่ ะบุใน
หนังสือขอลาออก
หรือภายในกาหนด ๓๐
วันนับแต่วนั ยื่นหนังสือ
ขอลาออกก็ได้

ผูม้ อี านาจมีคาสังยั
่ บยัง้
การลาออก (ได้ไม่เกิน ๓
เดือนนับแต่วนั ขอลาออก
หรือวันทีถ่ อื ว่าเป็นวันขอ
ลาออก (กรณียน่ื หนังสือ
ขอลาออกล่วงหน้าน้อย
กว่า ๓๐ วัน)

ให้ถอื ว่าผูข้ อลาออกได้
ออกจากราชการในวันถัด
จากวันครบกาหนด ๓๐
วันนับแต่วนั ยืน่ หนังสือ

ผูม้ อี านาจมีคาสังอนุ
่ ญาต
ให้ลาออกนับแต่วนั ถัด
จากวันครบกาหนดเวลา
ทีย่ บั ยัง้

ผูม้ อี านาจไม่มคี าสัง่
อนุญาตให้ลาออกนับแต่
วันถัดจากวันครบ
กาหนดเวลาทีย่ บั ยัง้

ให้ผมู้ อี านาจมีคาสัง่
อนุญาตให้ลาออกย้อนหลัง
ไปนับแต่วนั ขอลาออก
และแจ้งให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทราบ

ให้ผมู้ อี านาจมีหนังสือแจ้ง
วันออกจากราชการให้ผขู้ อ
ลาออก และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทราบตาม
ระเบียบ

ให้ถอื ว่าผูข้ อลาออกได้
ออกจากราชการไปโดยผล
ของกฎหมายนับแต่วนั ถัด
จากวันครบกาหนดเวลาที่
ยับยัง้

แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการลาออกจากราชการ (นอกจากกรณี เพื่อสมัครรับเลือกตัง้ )
3. กรณีไม่ระบุวนั ยืน่ หนังสือขอลาออก

ผูข้ อลาออก

ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บงั คับ
บัญชาเหนื อขึ้นไปชัน้ หนึ่ ง โดยไม่
ระบุวนั ขอลาออก

ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไปชัน้ หนึ่ง
บันทึกวันยืน่ หนังสือไว้เป็นหลักฐาน
และมีความเห็นเสนอไปตามลาดับชัน้
จนถึงผูม้ อี านาจอนุญาต

ให้ถอื ว่าวันถัดจากวันครบกาหนด ๓๐ วันนับแต่
วันยืน่ หนังสือเป็นวันขอลาออก

ผูม้ อี านาจไม่มคี าสัง่
อนุญาตหรือไม่มคี าสัง่
ยับยัง้ การลาออก

ผูม้ อี านาจมีคาสังอนุ
่ ญาต
ให้ลาออกนับแต่วนั ทีใ่ ห้
ถือว่าเป็นวันขอลาออก

ผูม้ อี านาจมีคาสังยั
่ บยัง้
การลาออก (ได้ไม่เกิน ๓
เดือนนับแต่วนั ทีใ่ ห้ถอื ว่า
เป็นวันขอลาออก)

ให้ถอื ว่าผูข้ อลาออกได้
ออกจากราชการไปนับ
แต่วนั ทีใ่ ห้ถอื ว่าเป็นวัน
ขอลาออก

ผูม้ อี านาจมีคาสังอนุ
่ ญาต
ให้ลาออกนับแต่วนั ถัด
จากวันครบกาหนดเวลา
ทีย่ บั ยัง้

ผูม้ อี านาจไม่มคี าสัง่
อนุญาตให้ลาออกนับแต่
วันถัดจากวันครบ
กาหนดเวลาทีย่ บั ยัง้

ให้ผมู้ อี านาจมีคาสัง่
อนุญาตให้ลาออกย้อนหลัง
ไปนับแต่วนั ทีถ่ อื ว่าเป็นวัน
ขอลาออก และแจ้งให้
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ทราบ

ให้ผมู้ อี านาจมีหนังสือแจ้ง
วันออกจากราชการให้ผขู้ อ
ลาออก และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทราบตาม
ระเบียบ

ให้ถอื ว่าผูข้ อลาออกได้
ออกจากราชการไปโดยผล
ของกฎหมายนับแต่วนั ถัด
จากวันครบกาหนดเวลาที่
ยับยัง้

แผนภูมิแสดงขัน้ ตอนการลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่ งทางการเมืองหรือเพื่อ
สมัครรับเลือกตัง้

ผูข้ อลาออก

ยืน่ หนังสือขอลาออกต่อบังคับ
บัญชาเหนือขึน้ ไปชัน้ หนึ่ง อย่างช้า
ก่อนวันทีป่ ระสงค์ขอลาออก

ผูบ้ งั คับบัญชาเสนอหนังสือ
ตามลาดับจนถึงผูม้ อี านาจอนุญาต
การลาออกโดยเร็ว โดยไม่มอี านาจ
ยับยัง้

ผูม้ อี านาจมีคาสังอนุ
่ ญาตให้ลาออก
ให้มผี ลนับแต่วนั ทีผ่ นู้ นั ้ ขอลาออก

๓. ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐ กรณีการออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญ
เหตุทดแทน
การสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน นอกจากให้ทาได้ในกรณีที่
ระบุไว้ในมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายว่ าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการแล้ว (ม.
๙๗ (๒), ม.๙๘, ม.๑๐๑, ม.๑๐๒ และ ม.๑๐๓) ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ มีอานาจสั่งให้ข้าราชการ
ตารวจออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน ได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย
๓.๑ เมื่อ ข้า ราชการต ารวจผู้ใ ดเจ็ บป่ว ยไม่ อาจปฏิบั ติหน้ า ที่ร าชการของตนได้ โ ดย
สม่าเสมอ
การดาเนินการกรณีการสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐ (๑)
ตร.ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ตามหนังสือ ตร.ที่ มท ๐๖๒๑.๑๓/๒๗๙๔ ลง ๒๔
มี.ค.๒๕๓๐ กรณีของการออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐(๑) โดยให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ดาเนินการดังนี้
๑. สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
๒. การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐(๑) ให้พิจารณาดังนี้
๒.๑ ปรากฏจากผลการรักษาพยาบาลของแพทย์ โดยเมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดมี
อาการเจ็บป่วยและแพทย์ได้ทาการรักษาพยาบาลแล้วมีความกรณีต่อไปนี้ เช่น ไม่สามารถรับราชการ
หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ไม่สามารถกาหนดระยะเวลาการรักษาหรือไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะ
รักษาให้หายได้เมื่อใด ไม่อาจควบคุมสติของตนเองได้ ไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้ หรือยังคง
ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปเห็นควรให้ออกจากราชการ เป็นต้น
๒.๒ ปรากฏจากการลาป่วย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการตารวจผู้ใดได้ลา
ป่วยบ่อยครั้งโดยจะมีใบรับรองแพทย์หรือไม่ก็ตาม เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดย
สม่าเสมอและผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าหากให้รับราชการต่อไป อาจทาให้เกิด
ความเสียหายแก่การปฏิบัติหน้าที่การงานของทางราชการ
๓. นอกจากนี้ ให้พิจารณาตามหนังสือ กพ. ลง – ก.พ.๒๕๓๐ เรื่อง เสนอแนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการตามมาตรา ๕๐(๑) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งเป็นการพิจารณากาหนดวันที่สั่งให้ข้าราชการตารวจที่เจ็บป่วยออก
จากราชการ (ปัจจุบันใช้ข้อยกเว้นตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการตารวจ
พ.ศ.๒๕๔๗) ดังนี้
๓.๑ ควรกาหนดวันที่สั่งให้ออกจากราชการล่วงหน้าพอสมควรเพื่อให้ผู้ถูกสั่งให้
ออกจากราชการลงนามรับทราบคาสั่งล่วงหน้าตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวันออกจากราชการของ
ข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งกาหนดห้ามมิให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง

๓.๒ สาหรับกรณีใดมีเหตุผลสมควรให้ออกย้อนหลัง ก็จะพิจารณาเหตุผลและความ
จาเป็นจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป ตามข้อยกเว้นของระเบียบฯ
ข้อพิจารณา
1. ตามมติ อ.ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๓๐ เมื่อ ๗ ก.ย.๒๕๓๐ ได้ให้ข้อวินิจฉัย
ไว้ว่ าการออกราชการกรณี นี้ เน้ น หนั กไปในเรื่อ งเฉพาะตัว ของข้า ราชการผู้ นั้ นโดยไม่จาเป็น ต้อ ง
พิจ ารณาถึงการเสี ย หายแก่ราชการหร อไม่ และผู้ นั้นไม่ต้องมีความสมัครใจ แต่ต้องตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง
2. กพ.ได้ตอบข้อหารือของ บช.ก.ไว้ตามหนังสือ ฝ่ายกาลังพล ๑ กพ.ที่ ๐๐๐๔.๑๕/
๑๑๗๙ ลง ๑๕ ก.พ.๒๕๔๙ ประเด็นหนึ่งว่า ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่าเสมอนั้น
คาว่า “ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้” หมายความรวมถึงการไม่สามารถปฏิบัติราชการได้เลยด้วย
๓.๒ เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดสมัครใจไปปฏิบั ติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทาง
ราชการ
การดาเนินการ
ตร.ได้มีบันทึก ลง ๑๔ ส.ค.๒๕๕๐ ท้ายหนังสือ กพ.ที่ ๐๐๐๔.๑๕/๗๐๗๙ ลง ๙ ส.ค.
๒๕๕๐ ให้ กพ. แจ้งเวียนแนวทางที่ ตร.กาหนดเกี่ยวกับการพิจารณาสั่งให้ข้าราชการตารวจออกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน ไว้ดังนี้
๑. จะต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการตารวจผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการนั้นสมัครใจเอง มิใช่
เป็นกรณีทางราชการสั่งให้ไปตามความจาเป็นหรือเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ
๒. เป็นการปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งมิใช่งานราชการ เช่น เอกชน รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
๓. ต้องเป็นความประสงค์ของ ตร. และต้องเป็นการปฏิบัติงานที่จะเป็นประโยชน์แก่
ส่วนราชการด้วย ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์แก่ ตร. รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐก็ได้ ทั้งนี้การ
พิจารณาสั่งให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการในกรณีนี้ ก่อนที่หน่วยจะมีคาสั่งให้ออกจาก หน่วย
ต้นสังกัดจะต้องเสนอ ตร. (ผ่าน กพ.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าการสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ ตร. หรือจะทาให้เกิดความเสียกายแก่ ตร.หรือไม่ เป็นรายกรณีไป โดย
เมื่อหน่วยต้นสังกัดใดได้รับการประสานจากหน่วยงานซึ่งข้าราชการตารวจในสังกัดประสงค์จะขอ
ลาออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐(๒) แห่ง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ เพื่อไปปฏิบัติงานในหน่วยนั้น ให้
หน่วยต้นสังกัดตรวจสอบรายละเอียดของข้าราชการตารวจดังกล่าว และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
๓.๑ ยศ ชื่อ สกุล ตาแหน่ง พร้อมเลขที่ตาแหน่งที่ถูกต้อง
๓.๒ ขณะนี้ได้รับเงินเดือนระดับใด ขั้นใด มีเงินเพิ่มพิเศษอื่นหรือไม่ อย่างไร
๓.๓ มีวุฒิใด จากสถาบันการศึกษาใด

๓.๔ มีความประพฤติ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการเป็นประการใด มี
ความสามารถพิเศษอย่างไร หรือไม่
๓.๕ เคย หรืออยู่ระหว่างต้องโทษ หรือต้องหาคดีอาญา หรือถูกฟ้องในคดีแพ่ง
หรือถูกดาเนินการทางวินัยหรือไม่ อย่างไร
๓.๖ มีหนี้สินหรือข้อผูกพัน
๓.๗ เจ้าตัวสมัครใจหรือไม่ อย่างไร
๓.๘ หน่วยงานที่ประสงค์จะรับตัวข้าราชการตารวจไปปฏิบัติงานต้องการรับตัว
ข้าราชการตารวจไปปฏิบัติงานเมื่อใด
๓.๙ การไปปฏิบัติงานดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ตร.หรือหน่วยงานที่
ประสงค์จะรับตัวข้าราชการตารวจไปปฏิบัติงานอย่างไร
แล้วส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดตามข้อ ๓.๑ – ๓.๙ และหลักฐานการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่ประสงค์จะรับตัวข้าราชการตารวจในสังกัดไปปฏิบัติงานเสนอไปยัง ตร.
(ผ่าน ทพ.) เพื่อประกอบการพิจารณาเป็นรายกรณีไป (หนังสือ กพ.ที่ ๐๐๐๔.๑๕/๗๑๘๕ ลง ๒๔
ส.ค.๒๕๕๐)
ข้อพิจารณา
ตามข้อ ๒ เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นจึงได้พิจารณาตามที่ ก.พ.เคยตอบข้อหารือ
ส านั ก งาน ก.ล.ต.ว่ า ค าว่ า งานใด ๆ หมายถึ ง งานงานที่ มิ ใ ช่ ง านราชการ และโดยที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มิได้เป็นส่วนราชการ แต่เป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่
ภายใต้ การกากับ ดูแ ลของคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เมื่อ ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประสงค์จะรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยข้าราชการ
ผู้นั้นสมัครใจที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง และส่วนราชการสังกัดเดิมเห็นชอบด้วย ส่วนราชการสังกัด
เดิมก็สั่งให้ข้าราชการดังกล่าวออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้
“ส่ว นราชการ” ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ ให้ ความหมายว่า
กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า สานักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ แต่
ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
และโดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการตามความหมายนี้ แต่เป็น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณาความหมายนี้จึงน่าจะหมายรวมถึงองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
อันประกอบด้วย ศาล (ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง) องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
(คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน) องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ (องค์กรอัยการ คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) เมื่อพิจารณาข้อต่อไปเรื่องตาม
ความประสงค์ของทางราชการจึงสมควรที่จะพิจารณาถึง “หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ”
อื่น ๆ อีกด้วย เนื่องจากการพิจารณาตามแนวทางนี้จะต้องพิจารณาว่างานที่ไม่ใช่งานราชการแต่เป็น
ประโยชน์ต่อรัฐ
ข้อหารือ ตร.ได้หารือไปยังสานักงาน ก.พ.ว่าข้าราชการตารวจที่ได้รับอนุญาตให้ ลาไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ ๒ เกินกว่า ๑ ปี ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่ง ให้ออก
จากราชการตามข้อ ๓๙ วรรคสองของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.๒๕๓๕ ผู้บังคับบัญชา
จะต้องสั่งให้ข้าราชการดังกล่าวออกจากราชการ โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑๔(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ใช่หรือไม่
ตอบข้อหารือ สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ ประเภท ๒ เกินกว่า ๑ ปี ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องสั่งให้ออกจากราชการ ตาม
ข้อ ๓๙ วรรคสอง ของระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ ถือได้ว่าผ่านกระบวนการ
พิจารณาอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ ที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตาม
มาตรา ๕๒ อาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ตามความในมาตรา ๑๑๔(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ ดังนั้น ตามที่หารือเป็นข้าราชการตารวจ จึงอยู่ในอานาจ
หน้าที่ของผู้บัญชาการสานักงานตารวจแห่งชาติที่จะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป (หนังสือ
สานักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๓/๑๐๒ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕)
๓.๓ เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๔๘ (๑) มีสัญชาติไทย
โดยการเกิด, (๔) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น, (๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง หรือขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดใน กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของการเป็น
ข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ และฯ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ (เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังการบรรจุ
เป็นข้าราชการตารวจแล้ว ซึ่งแตกต่างจากกรณีมาตรา ๙๘ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนการบรรจุเข้าเป็น
การข้าราชการตารวจ) โดยการสั่งให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐(๓) กรณีขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามฯ นี้ ให้สั่งได้เมื่อปรากฏว่าข้าราชการตารวจผู้นั้นขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ต้องคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
การดาเนินการ

การสั่งให้ออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลายนี้ ให้ดาเนินการตามหนังสือ
กพ. ที่ ๐๐๐๔.๑๕/๑๗๑๙๕ ลง ๑๘ ส.ค.๒๕๕๑ ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้
๑.ภายใต้บังคับตามมาตรา ๑๐๐(๓) แห่ง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
ไม่ได้กาหนดให้ต้องตั้งกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริงหรือดาเนินการอื่นใดก่อนการสั่งให้
ออกจากราชการ ผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ จึงมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ทันทีตั้ งแต่ศาลมี
คาพิพากษาถึงที่สุด
๒. ในส่วนของวันมีผลในการออกจากราชการนั้นไม่ควรสั่งให้ออกจากราชการ
ย้อนหลัง เว้นแต่กรณีมีเหตุอันสมควรตามนัยระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการ
ตารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔
๓. กรณียังมิได้มีคาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐(๓) แล้ว ต่อมา
ปรากฏว่าศาลมีคาสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นผู้ล้มละลายแล้ว กรณีเช่นนี้ถือได้ว่าผู้นั้นได้พ้นสภาพจาก
การเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเป็นบุคคลล้มละลายอีกต่อไป ผู้มี
อานาจจึงไม่สามารถสั่งให้ออกจากราชการได้
ข้อพิจารณา
ข้อหารือ
1. การขาดคุณสมบัติเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เนื่องจากเป็นบุคคลล้มละลาย
ตามมาตรา ๓๐(๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
มีอานาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๔(๓) ได้อยู่ในขั้นตอน
ใด
1.1 เมื่อศาลมีคาพิพากษาให้ข้าราชการผู้นั้นเป็นบุคคลล้มละลาย แต่ยังไม่มี
ประกาศของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายหรือ
1.2 เมื่อศาลมีคาพิพากษาให้ข้าราชการผู้นั้นเป็นบุคคลล้มละลายและมีประกาศ
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว แต่ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
1.3 เมื่อศาลมีคาพิพากษาให้ ข้าราชการผู้นั้นเป็นบุคคลล้มละลายและมีการลง
ประกาศของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
2. ขั้น ตอนการด าเนิ น การให้ ข้า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ออกจากราชการในกรณี
ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติอย่างไร และจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่จาเป็นอะไรบ้างในการดาเนินการ
ตอบข้อหารือ
โดยที่มาตรา ๑๑๔(๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
๒๕๓๕ บัญญัติว่าเมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ (๙) คือเป็นบุคคล
ล้มละลายให้ผู้มีอานาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ประกอบกับพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช

๒๔๘๓ มาตรา ๖๑ บัญญัติไว้สรุปได้ว่า เมื่อศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว และเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานว่าไม่มีการประนอมหนี้ ให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ดังนั้น เมื่อ
ศาลมีคาพิพากษาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่นั้นผู้มีอานาจสั่งบรรจุมี
อานาจสั่งให้ข้าราชการดังกล่าวออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๔(๓)ได้ โดยอาศัยคาพิพากษาของ
ศาลเป็นเอกสารหลักฐานในการออกคาสั่ง (หนังสือสานักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๓/๑๖๕๔ ลงวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๔๓)
(๒) เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
การดาเนินการกรณีการออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐(๓)
แนวทางการปฏิบัติกรณีการสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
เพราะมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเป็นผู้ไ ร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดใน กฎ ก.ตร.ไว้ ให้ดาเนินการดังนี้ (เทียบเคียงตามนัยหนังสือ ตร.ที่
มท ๐๖๒๑.๑๓/๒๗๙๔ ลง ๒๔ มี.ค.๒๕๓๐ เรื่องกาชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข้าราชการตารวจ
ออกจากราชการ)
๑. สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนทุกราย
๒. การสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐(๓) กรณีมีกายทุพพลภาพจนไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สั่งให้ออกจากราชการได้เมื่อ (ตามหนังสือ ตร.ที่ ๐๖๒๑.๑๓/๑๓๐๔๓ ลง
๓๑ ต.ค.๒๕๒๗ เรื่องการออกจากราชการของข้าราชการตารวจที่ไม่ใช่กรณีมีความผิด อ้างใน หนังสือ
ตร.ที่ มท ๐๖๒๑.๑๓/๒๗๙๔ ลง ๒๔ มี.ค.๒๕๓๐)
๒.๑ อาการป่วยเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลจนหายแล้ว
๒.๒ แพทย์ได้เลิกรับตัวหรือลงความเห็นว่าควรเลิกรับตัวไว้ในสถานพยาบาล
และลงความเห็นว่าหมดความจาเป็นต้องได้รับการบาบัดทางกายภาพแล้ว
หรือการบาบัดทางกายภาพที่จะกระทาต่อไปอี กจะไม่ทาให้อาการดีขึ้นกว่า
ที่เป็นอยู่ในขณะนั้นหรือลงความเห็นว่าผู้นั้นมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว
นอกจากนี้ ให้ พิจารณาตามหนังสือ กพ. ลง – ก.พ.๒๕๓๐ เรื่องเสนอแนว
ทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการตามมาตราดังกล่าวว่าการพิจารณา
ให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการตาม ม.๕๐(๓) แห่ง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ หากเป็น
กรณีที่ผู้ป่วยมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สามารถให้ออกย้อนหลังถึงวันที่แพทย์ลง

ความเห็นว่าควรเลิกรับตัวไว้ในสถานพยาบาล หรือวันที่แพทย์ได้เลิกรับตัวไว้รั กษาหรือวันที่ แพทย์ลง
ความเห็ นว่าหมดความจาเป็ นต้องได้รับการบาบัดทางกายภาพ หรือการบาบัดทางกายภาพที่จะ
กระทาต่อไปอีกจะไม่ทาให้ อาการดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ขณะนั้น หรือลงความเห็ นว่าผู้ นั้นมีกายภาพ
ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว
ข้อพิจารณา
สานักงาน ก.ตร. ได้มีหนังสือ ที่ มท.๐๕๐๑/(ก.ตร.)/๒๕๓๓ ลง ๓ ธ.ค.๒๕๒๕
หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแปลความตามมาตรา ๔๑(๕) และมาตรา ๕๐(๓) แห่ง พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๒๑ ต่อสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าการที่จะพิจารณาว่าผู้ใดมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งจะขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๔๑(๕) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๒๑ หรือไม่ ต้องพิจารณาตาแหน่ง
หน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติเป็นปกติสาคัญ ดังนั้นผู้มีกายทุพพลภาพ “จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้” จึงหมายถึง ข้าราชการตารวจซึ่งมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่
ประจาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติอยู่ในขณะนั้น (สร ๐๖๐๑/๓๙๓ ลง ๒๓ มี.ค.๒๕๒๖)
โดยตามข้อหารื อดัง กล่ าวนั้นมีเนื้อหาตามบันทึกการประชุ มของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่สาคัญดังนี้
๑. บทบัญญัติมาตรา ๔๑(๕) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๒๑ นี้
บัญญัติขึ้นเพื่อกาหนดคุณสมบัติบุคคลที่จะสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจตามตาแหน่ง
หน้าที่ที่กรมตารวจประสงค์จะแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป สาหรับบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการตารวจและ
มีตาแหน่งหน้าที่ที่เป็นปกติอยู่แล้ว หากขาดคุณสมบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุมีอานาจสั่งให้ข้าราชการตารวจผู้นั้นออกจากราชการได้ตามมาตรา ๕๐(๓) แห่ง พ.ร.บ.
ดังกล่าวด้วย ดังนั้นคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๑(๕) นี้จึงเป็นคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะของบุคคลซึ่งจะสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจหรือของบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการ
ตารวจอยู่แล้ว แล้วแต่กรณี การที่จะพิจารณาว่าผู้ใดมีกายทุพลพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ซึ่งจะขาดคุณสมบัติตามบทบัญญัตินี้หรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากตาแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้ งให้
ปฏิบัติต่อไป หรือในกรณีของผู้ที่เป็นข้าราชการตารวจอยู่แล้วก็จะต้องพิจารณาจากตาแหน่งหน้าที่ที่ผู้
นั้น ได้รั บแต่งตั้งให้ ป ฏิบั ติเป็ นปกติส าคัญ ฉะนั้นปัญหาที่ว่าข้าราชการตารวจผู้ ใดจะต้องออกจาก
ราชการเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑(๕) ที่บัญญัติว่า “..........จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
.....” จึงต้องหมายความถึงข้าราชการตารวจผู้นั้นมีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
ตาแหน่งหน้าที่ประจาที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติอยู่ในขณะนั้น
๒. สาหรับเหตุผลของ ก.ตร.ที่อ้างว่า หากพิจารณา พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตารวจ
พ.ศ.๒๕๒๑ มาตรา ๔๑(๕) ซึ่งบัญญัติว่า “....จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้...” หมายความถึงการไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้น จะทาให้บทบัญญัติ ๔ และมาตรา ๗
แห่ง พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๘
ไม่มีผลใช้บังคับ นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.สงเคราะห์
ฯ มุ่งหมายที่จะสงเคราะห์ให้แก่ (๑) ข้าราชการซึ่งได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ หรือเนื่องจากต้องไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งสานัก งาน หรือถูกประทุษร้ายเพราะ
เหตุกระทาการตามหน้าที่ (๒) อันตรายหรือการเจ็บป่วยหรือการถูกประทุษร้ายอันเกิดเพราะเหตุตาม
(๑) ทาให้ข้าราชการผู้ใดตกเป็นผู้ ทุพพลภาพ หรือพิการ อันเป็นเหตจะต้องออกจากราชการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ใช้อยู่ และ(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาเห็นว่าข้าราชการผู้นั้นยัง
อาจปฏิบั ติห น้ าที่ร าชการอื่น ใดที่เหมาะสมได้ และเมื่อข้าราชการผู้ นั้นสมัครใจจะรับราชการต่อ
รั ฐ มนตรี เ จ้ า สั ง กั ด จะสั่ ง ให้ ข้ า ราชการผู้ นั้ น ไปรั บ ราชการในต าแหน่ ง หน้ า ที่ อื่ น ใหม่ โ ดยอนุ มั ติ
คณะรัฐมนตรี จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ฯ ใช้บังคับในกรณีที่
ข้าราชการจะต้องออกจากราชการเพราะเหตุที่ได้กล่าวไว้ใน (๑) ซึ่งเป็นคนละกรณีกับปัญหาที่หารือ
ว่าข้าราชการตารวจที่มีกายทุพพลภาพซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ได้ จะเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑(๕) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งจะต้องออก
จากราชการหรือไม่ กรณีตามปัญหาที่หารือนี้จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีที่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ แต่งตั้งหรือไม่ ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้จะมีกายทุพพลภาพแต่ยังสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งได้หรือไม่ ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้จะมีกายทุพพลภาพแต่ยังสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งได้ก็ไม่ขาดคุณสมบัติไม่เข้ากรณีที่จะต้องออกจากราชการ ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่า
มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งได้ จึงจะเข้ากรณีที่จะต้องออกจากราชการ
เพราะขาดคุณสมบัติ ในกรณีที่จะต้องออกจากราชการเช่นนี้ ถ้าการมีกายทุพพลภาพเกิดจากเหตุ
ดังกล่าว ใน (๑) ก็นา พ.ร.บ.สงเคราะห์ฯ มาใช้บังคับดังกล่าวใน (๓)

แนวทางปฏิ บตั ิ กรณี การสังให้
่ ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐(๑)

ปรากฏจากผลการรักษาของแพทย์ และแพทย์มี
ความเห็นว่า ไม่สามารถรับราชการหรือปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการได้ หรือ ไม่สามารถกาหนด
ระยะเวลาการรักษาหรือไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะ
รักษาให้หายได้เมื่อใด หรือไม่อาจควบคุมสติของ
ตนเองได้ หรือ ไม่สามารถรักษาให้หายเป็ นปกติ
ได้ หรือ ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ใน รพ. ต่อไป และ
พิจารณาเบือ้ งต้นแล้วแล้วเห็นว่าหากให้รบั ราชการ
ต่อไปอาจทาให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการ

ปรากฏจากการลาปว่ ย ว่ามีการลาปว่ ย
บ่อยครัง้ เป็ นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องตนได้โดยสม่าเสมอ และ
พิจารณาเบือ้ งต้นแล้วเห็นว่าหากให้รบั
ราชการต่อไปอาจทาให้เกิดความ
เสียหายแก่การปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวม
พยานหลักฐานเสนอต่อผูม้ อี านาจตามมาตรา ๗๒

สอบสวนเพิม่ เติม
ผูม้ อี านาจตามมาตรา ๗๒
มีคาสังให้
่ ออกจากราชการตาม
มาตรา ๑๐๐(๑)
แจ้งคาสังให้
่ ผถู้ ูกสังให้
่ ออกทราบ

ผูถ้ ูกสังให้
่ ออกจากราชการ
อุทธรณ์คาสังต่
่ อ ก.ตร.ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วนั ทราบคาสัง่

ผูม้ อี านาจสังให้
่ ออกจาก
ราชการ รายงานคาสัง่
พร้อมสานวนการสอบสวน
และหรือเอกสารเกีย่ วกับ
การพิจารณา ไปยัง ก.ตร.
ภายในสิบวัน นับแต่วนั
พิจารณามีความเห็น

รายงานพร้อมคาสังให้
่ ออกจาก
ราชการไปยังหน่วยงานอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวทางปฏิ บตั ิ กรณี การสังให้
่ ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐(๒)

ข้าราชการตารวจผูป้ ระสงค์จะ
ลาออกกรณีน้ี ต้องสมัครใจไป
ปฏิบตั งิ านใด ๆ ทีม่ ใิ ช่งานราชการ
เช่น เอกชน หรือ รัฐวิสาหิจ เป็นต้น

หน่วยงานทีจ่ ะไปนัน้ มีหนังสือ
มายังต้นสังกัด เพื่อขอรับตัว
ข้าราชการตารวจผูน้ ้ไี ปปฏิบตั งิ าน
ยังหน่วยงานนัน้

หน่วยต้นสังกัดตรวจสอบรายละเอียดของข้าราชการ
ตารวจผูน้ นั ้ ตามแนวทางที่ ตร.กาหนด เพื่อเสนอไปยัง
ผูม้ อี านาจตามมาตรา ๗๒

ผูม้ อี านาจตามมาตรา ๗๒ มีคาสัง่
ให้ออกจากราชการตามมาตรา
๑๐๐(๒)

แจ้งคาสังให้
่ ผถู้ ูกสัง่
ให้ออกทราบ

ผูม้ อี านาจสังให้
่ ออกจาก
ราชการรายงานคาสังพร้
่ อม
เอกสารเกีย่ วกับการพิจารณา
ไปยัง ก.ตร.ภายในสิบวันนับ
แต่วนั พิจารณามีความเห็น

รายงานพร้อมคาสังให้
่ ออกจาก
ราชการไปยังหน่วยงานอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวทางปฏิ บตั ิ กรณี การสังให้
่ ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐(๓)
แพทย์ได้เลิกรับตัวหรือลงความเห็นว่าควร
เลิกรับตัวไว้ในสถานพยาบาลและลง
ความเห็นว่าหมดความจาเป็ นต้องได้รบั
การบาบัดทางกายภาพแล้วหรือการบาบัด
ทางกายภาพทีจ่ ะกระทาต่อไปจะไม่ทาให้
อาการดีขน้ึ กว่าทีเ่ ป็ นอยูใ่ นขณะนัน้ หรือลง
ความเห็นว่าผูน้ นั ้ มีกายทุพพลภาพจนไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้แล้ว

อาการปว่ ยเจ็บได้รบั
การรักษาพยาบาลจน
หายแล้ว

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวม
พยานหลักฐานเสนอต่อผูม้ อี านาจตามมาตรา ๗๒

ผูม้ อี านาจตามมาตรา ๗๒
มีคาสังให้
่ ออกจากราชการ
ตามมาตรา ๑๐๐(๑)

แจ้งคาสังให้
่ ผถู้ ูกสัง่
ให้ออกทราบ

ผูถ้ ูกสังให้
่ ออกจาก
ราชการอุ ท ธรณ์ ค าสั ง่ ต่ อ
ก.ตร.ภายในสามสิบ วัน นั บ
แต่วนั ทราบคาสัง่

ผูม้ อี านาจสังให้
่ ออกจาก
ราชการรายงานคาสังพร้
่ อม
สานวนการสอบสวนและหรือ
เอกสารเกีย่ วกับการ
พิจารณา ไปยัง ก.ตร.ภายใน
สิบวันนับแต่วนั พิจารณามี
ความเห็น

สอบสวน
เพิม่ เติม

รายงานพร้อมคาสังให้
่ ออก
จากราชการไปยังหน่วยงาน
อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
๑. พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
๒. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๕๐
๓. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๔. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตารวจ พ.ศ.
๒๕๔๗
๕. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตารวจ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๙
๖. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๔๗
๗. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการตารวจ พ.ศ.๒๕๔๗
๘. ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการรายงานการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ
ข้าราชการตารวจ
๙. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.(งานการลาและให้ออก) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๒-๓ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑
๑๕๘๓
รายละเอียดสามารถ Download ได้ที่ www.personnel.police.go.th

