
 

 

ท่ี  นร ๑๐๑๒/ว ๔   ส ำนักงำน ก.พ. 
   ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

      ๒๒  กุมภำพันธ์  ๒๕๕๖ 

เรื่อง กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรกรณีเจ็บป่วยไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรของตนได้โดยสม่ ำเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)  

สิ่งที่ส่งมำด้วย กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรกรณีเจ็บป่วย  
ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของตนได้โดยสม่ ำเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำร
กรณีเจ็บป่วยไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของตนได้โดยสม่ ำเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้ประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับกฤษฎีกำ เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๗ ก วันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ แล้ว 
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทรำบด้วยแล้ว 

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

(นำยนนทิกร  กำญจนะจติรำ) 
เลขำธกิำร ก.พ. 

 

 
ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบคุคล 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๔๐   ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๗๓ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘ 
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กฎ  ก.พ. 
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย 

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสมํ่าเสมอ 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๑๑๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  และวรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้  โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  จึงออก  กฎ  ก.พ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ การส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน

กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสมํ่าเสมอตามมาตรา  ๑๑๐  วรรคหนึ่ง  (๑)   
ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณาดําเนินการตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  นี้ 

ข้อ ๓ ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจพิจารณาดําเนินการ 
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนกรณีเจ็บป่วยไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสมํ่าเสมอ  เม่ือปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีวันลาป่วยรวมกันในหนึ่งปีงบประมาณเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันทําการ  หรือมีวันลาป่วย
รวมกันเกินหกสิบวันทําการในแต่ละปีงบประมาณติดต่อกันสองปีงบประมาณ  ทั้งนี้  ไม่รวมกรณีป่วยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่   

(๒) ต้องเข้ารับการบําบัดรักษาในฐานะผู้ ป่วยในตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตใน 
สถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต  หรือสถานที่อ่ืนที่คณะกรรมการสถานบําบัดรักษาตามกฎหมายว่าด้วย
สุขภาพจิตกําหนด  ทั้งนี้  โดยมีระยะเวลารวมกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน   

ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีวันลาป่วยตามข้อ  ๓  (๑)  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่งตัวผู้นั้นไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณา   



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๕ เม่ือได้รับผลการตรวจตามข้อ  ๔  แล้ว  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
ต้องนําผลการตรวจ  รายละเอียดเก่ียวกับโรค  หรือความเจ็บป่วยของผู้นั้น  ระยะเวลาในการรักษาตัว 
และความเห็นของแพทย์มาประกอบการพิจารณา  แล้วดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่าผู้นั้นต้องลาป่วยต่อไปอีกเป็นเวลานานจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้โดยสมํ่าเสมอ  
ให้ส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 

(๒) ถ้าเห็นควรให้โอกาสผู้นั้นมีเวลาในการพักรักษาตัวต่อไปอีกระยะหนึ่ง  ให้กําหนดระยะเวลา
ให้ผู้นั้นลาป่วยอีกครั้งหนึ่งเพื่อพักรักษาตัวต่อไปได้ตามที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันทําการ   
และเม่ือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้ส่ังให้ผู้นั้นไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐตามข้อ  ๔   
อีกครั้งหนึ่ง  ถ้าผลการตรวจของแพทย์เห็นว่าผู้นั้นยังคงต้องพักรักษาตัวต่อไปอีก  ให้ส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน   

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ให้โอกาสผู้นั้นพักรักษาตัวต่อไปตาม  (๒)  
ถ้าผู้นั้นประสงค์ที่จะออกจากราชการ  ให้ส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน   

ข้อ ๖ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดแสดงความผิดปกติทางจิตตามกฎหมายว่าด้วย
สุขภาพจิตโดยมีพฤติกรรมที่แสดงออกโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต  ร่างกาย  
หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อ่ืน  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่งตัวผู้นั้นไปยัง
สถานพยาบาลของรัฐ  เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ   

ในกรณีที่สถานพยาบาลของรัฐเห็นว่าผู้นั้นต้องเข้ารับการบําบัดรักษาทางสุขภาพจิตในฐานะ
ผู้ป่วยในตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตในสถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต  หรือสถานที่อ่ืนที่คณะกรรมการ
สถานบําบัดรักษาตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตกําหนด  และผู้นั้นเข้ารับการบําบัดรักษา  โดยมี 
ระยะเวลารวมกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  ตามข้อ  ๓  (๒)  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
ส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้ป่วยในตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต 
และเข้ารับการรักษาในสถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิตหรือสถานที่อ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตกําหนด  
รวมกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  ตามข้อ  ๓  (๒)  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังให้
ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.พ.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑๐  วรรคหน่ึง  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   
มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมาย   
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  กรณีเมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของตนได้โดยสม่ําเสมอ  และวรรคสอง  บัญญัติให้การสั่งให้ออกจากราชการในกรณีดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.พ.  น้ี 


