หนังสือขอลาออกจากราชการตามแนวทางการใหขาราชการทหารลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุ
ตามมติ กขท.
เขียนที่ ................................................................
วันที่ ............ เดือน ...................................... พ.ศ. ...............
เรื่อง ขอลาออกจากราชการตามแนวทางการใหขาราชการทหารลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุ
ตามมติ กขท. ปงบประมาณ พ.ศ. ....
เรียน ...............................................................................(๑)
ดวย กระผม, ดิฉัน .................................................................................................................
หมายเลขประจําตัว .............................................. เกิดเมื่อวันที่ ........ เดือน ...............................พ.ศ. .........
อายุ ............ ป .......... เดือน (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ..........) เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ..................
เดือน ................................... พ.ศ. ...... เวลาราชการ ......... ป ....... เดือน (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. .....
ไมรวมเวลารับราชการเปนทวีคูณ) ครองยศปจจุบันตั้งแต ...................... รวมเวลาครองยศ .......ป .........
เดือน (นับถึง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ........ ) ปจจุบันดํารงตําแหนง .........................................................................
..................................................................สังกัดการรับเงิน...................................................................
พรรค/เหลา ................................................. ไดรับเงินเดือน (ณ วันกรอกใบสมัคร) ระดับ ............. ชั้น ........
(.................................... บาท) เบิกลด ................. บาท พ.ค.ว. ................ บาท พ.ล.ฐ. ................... บาท
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน (ที่นํามาคํานวณบําเหน็จบํานาญได) .......................... บาท มีความประสงค จะขอลาออก
จากราชการตามแนวทางการให ข า ราชการทหารลาออกจากราชการก อ นเกษี ยณอายุ ตามมติ กขท.
ตั้งแตวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ................. เนื่องจาก ............................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
อนึ่ง กระผม, ดิฉัน ไดรับ ทราบรายละเอีย ดของแนวทางการใหข า ราชการทหารลาออก
จากราชการกอนเกษียณอายุ ฯ เปนอยางดีแลว และยอมรับในหลักเกณฑและเงื่อนไขของแนวทางการให
ขาราชการทหารลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุ ฯ ทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
( ลงชื่อ ) ...........................................................
( ....................................................... )
ตําแหนง ...........................................................

-๒(๒) ความเห็นของผูบังคับบัญชาโดยตรง
.......... เห็นควรอนุญาตใหลาออก
.......... ไมเห็นควรอนุญาตใหลาออก เนื่องจาก ……...
..................................................................................
..................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
(.......................................................................)
ตําแหนง.....................................................................
วันที่ ..........................................................................

(๓) ความเห็นของเจาหนาที่สวนราชการ
ไดตรวจสอบแลวขาราชการตามรายชือ่ ขางตน
เปนผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของแนวทาง ฯ
(ลงชื่อ) ........................................................................
(.......................................................................)
ตําแหนง........................................................................
วันที่ .......................................................................

(๔) ความเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
.......... เห็นควรอนุญาตใหลาออก
.......... ไมเห็นควรอนุญาตใหลาออก เนื่องจาก ……...
..................................................................................
..................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
(.......................................................................)
ตําแหนง.....................................................................
วันที่ ..........................................................................

(๕) ความเห็นของผูมีอํานาจอนุญาต
.......... อนุญาตใหลาออกวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ..........
.......... ไมอนุญาตใหลาออก เนื่องจาก ........................
......................................................................................
......................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................
(.......................................................................)
ตําแหนง........................................................................
วันที่ .............................................................................

แบบหนังสือรับรองการลาออกจากราชการตามแนวทางการใหขาราชการทหารลาออกจากราชการ
กอนเกษียณอายุตามมติ กขท.
๑. ขาพเจา ......................................................................................................................
ตําแหนง ...........................................................................................................................................
ขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อ นไขที่กํา หนดไวตามแนวทางการใหขาราชการทหาร
ลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุตามมติ กขท. นี้
๑.๑ ไมเปนผูที่อยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากราชการไมวากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย
เชน ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก หรือถูกสั่งใหออกจากราชการเนื่องจากไมสามารถปฏิบัติราชการ
ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ เปนตน
๑.๒ ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาขอเท็จจริงทางวินัย
หรือพิจารณาโทษทางวินัย หรือเปนผูตองหาในคดีอาญา ซึ่งมิใชความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
๑.๓ เปนผูมีสิทธิไ ดรับ บํา เหน็จบํา นาญปกติดวยเหตุสูงอายุ หรือ เหตุรับ ราชการนาน
ตามบทบั ญ ญั ติ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
หรื อพระราชบั ญ ญัติ ก องทุ นบํ า เหน็จ บํา นาญขา ราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ หรื อ เปน ผูมี สิท ธิ ไ ด รับ เบี้ ยหวั ด
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวยเบี้ยหวัด พ.ศ.๒๔๙๕
๑.๔ ขาพเจาไมเปนผูอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใชตามสัญญาที่ไดทําไวกับทางราชการ
ในการไปศึกษาฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยหากอยูระหวางปฏิบัติราชการชดใช ขาพเจายินยอมชดใชเงิน
ตามสัญญาที่ไดทําผูกพันไวกับทางราชการ
๒. หากขา พเจา ไดรับ อนุญ าตใหลาออกจากราชการตามแนวทางการใหขา ราชการทหาร
ลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุตามมติ กขท. นี้ ขาพเจาจะไมขอบรรจุกลับเขารับราชการทหารอีก
๓. กรณีที่ทางราชการตรวจสอบแลวพบวา ขาพเจามีหนี้สินกับทางราชการ ขาพเจายินยอม
ใหหักหนี้สินของขาพเจาจากสิทธิประโยชน (เงินบํานาญ) ที่ขาพเจาจะไดรับจากการเขารวมโครงการ ฯ
๔. ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เปนความจริงทุกประการ หากขอมูล
ที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้เปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหทางราชการพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป
( ลงชื่อ ) ...........................................................
( ....................................................... )
ตําแหนง ...........................................................

แบบหนังสือขอระงับการลาออกจากราชการตามแนวทางการใหขาราชการทหารลาออกจากราชการ
กอนเกษียณอายุตามมติ กขท.
เขียนที่ ........................................................
วันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. ..............
เรื่อง ขอระงับลาออกจากราชการตามแนวทางการใหขาราชการทหารลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุ
ตามมติ กขท. ปงบประมาณ พ.ศ. ....
เรียน .............................................................................. (ผูบังคับบัญชาโดยตรง)
ตามที่ กระผม, ดิฉัน ..................................................................................................................
ตําแหนง ................................................................................... สังกัด ...........................................................
ได ยื่ น แบบหนั ง สื อ ขอลาออกจากราชการตามแนวทางการให ข า ราชการทหารลาออก
จากราชการกอนเกษียณอายุตามมติ กขท. เมื่อวันที่ ................ เดือน .............................. พ.ศ. ................ นั้น
กระผม, ดิฉัน มีความประสงคจะขอระงับ การลาออกตามแนวทางการใหขา ราชการทหาร
ลาออกจากราชการกอ นเกษียณอายุ ตามมติ กขท. ดังกลาว เนื่อ งจาก .............................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
( ลงชื่อ ) ...........................................................
( ....................................................... )
ตําแหนง ...........................................................

รายละเอียดประกอบหนังสือขอลาออกจากราชการตามแนวทางการใหขาราชการทหารลาออก
จากราชการกอนเกษียณอายุตามมติ กขท.
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน
๑. การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือขอลาออก
๑. การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือขอลาออก
จากราชการ
จากราชการ
๑.๑ ..(๑).. ใหนําเรียน หน.นขต.กห.หรือ ผบ.เหลาทัพ
๑.๑ ...(๑)... ใหนําเรียนผูบังคับบัญชาระดับผู
บังคับกองพัน ผูบังคับหมูเรือชั้น ๒ ผูบังคับการเรือชั้น
๑
ผูบังคับฝูงบิน หรือเทียบเทาขึ้นไป
๑.๒ ...(๒).. ความเห็นของผูบังคับบัญชาโดยตรง
๑.๒ ...(๒).. ความเห็นของผูบังคับบัญชาโดยตรง
๑.๓ ...(๓)... ความเห็นของเจาหนาที่กําลังพลระดับ
๑.๓ ...(๓)... ความเห็นของเจาหนาที่กําลังพล
เจากรมกําลังพลของ นขต.กห. และเหลาทัพ
เทียบเทาระดับกองพันขึ้นไป
๑.๔ ...(๔)... ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับ
๑.๔ ...(๔)... ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับ
หน.นขต.กห. หรือ ผบ.เหลาทัพ
ผูบังคับกองพัน ผูบังคับหมูเรือชั้น ๒ ผูบังคับการเรือ
ชั้น ๑ ผูบังคับฝูงบิน หรือเทียบเทาขึ้นไป
๑.๕ ...(๕)... ความเห็นของผูมีอํานาจอนุญาต
๑.๕ ...(๕)... ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับ
(รมว.กห.)
ผบ.พล., ผบ.กองเรือ, ผบ.กองพลบิน หรือเทียบเทา
ขึ้นไป ที่มีอํานาจอนุญาตใหนายทหารประทวนลาออก
จากราชการ
๒. การดําเนินการ
๒. การดําเนินการ
เมื่อ รมว.กห. อนุญ าตใหล าออกจากราชการ
๒.๑ เมื่ อ ผบ.พล, ผบ.กองเรือ , ผบ.กองพลบิ น
ตามแนวทางการใหขาราชการทหารลาออกจากราชการ หรือ เทียบเทาขึ้นไป ที่มีอํา นาจอนุญ าตใหนายทหาร
ก อ นเกษี ย ณอายุ ฯ แล ว สป. จะแจ ง ให นขต.กห. ประทวนลาออกจากราชการ อนุ ญ าตแล วใหเ สนอ
และเหลาทัพ ทราบ เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป นขต.กห.และเหลา ทั พ ใหค วามเห็ นชอบเพื่ อ เสนอ
และ สป. จะดําเนินการขอพระราชทานยศกับออกคําสั่ง กห. สป.(สม.) ดําเนินการตอไป
ใหออกจากราชการ
๒.๒ สป.(สม.) นําเรียน รมว.กห. เพื่อใหความเห็นชอบ
ใหลาออกตามแนวทางการใหขาราชการทหารลาออก
จากราชการกอนเกษียณอายุ ฯ
๒.๓ เมื่อ รมว.กห.เห็นชอบแลว สป.(สม.) จะแจง
นขต.กห. และเหลาทัพ ทราบ เพื่อดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของ

คําอธิบายการดําเนินการสําหรับสวนราชการตามแนวทางการใหขาราชการทหาร
ลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุตามมติ กขท.
ณ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
(ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๕๙)
๑. แบบหนั ง สื อ ขอลาออกจากราชการ ส ว นราชการสามารถปรั บ ปรุ ง ให ส อดคล อ งกั บ
สายการบังคับบัญชา หรือการจัดของหนวยไดตามความเหมาะสม
๒. สวนราชการอาจกําหนดระยะเวลาดําเนินการทางธุรการใหเหมาะสมตามสายการบังคับบัญชา
หรือ การจั ดของหน วยได ภายใต ก รอบเวลาของแนวทางการให ขา ราชการทหารลาออกจากราชการ
กอนเกษียณอายุ ฯ ดังกลาว
๓. สวนราชการตองใหผูที่ประสงคจะลาออกตามแนวทางการใหขาราชการทหารลาออกจากราชการ
กอนเกษียณอายุ ฯ กรอกขอความในแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ พรอมหนังสือรับรอง ฯ อยางถูกตอง
สมบูรณ เพื่อมิใหมีขอผิดพลาดและเกิดความลาชาในการดําเนินการภายหลัง กับใหผูประสงคจะลาออก
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับสิทธิตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนแตเนิ่น
๔. การยื่ น หนั ง สื อ ขอลาออกจากราชการของผู ป ระสงค จ ะลาออกนั้ น ให ป ฏิ บั ติ ต าม
รายละเอียดประกอบหนังสือขอลาออก ฯ
๕. การขอระงับ การลาออก สวนราชการจะตองดํา เนินการใหแล วเสร็จตามเวลาที่กํา หนด
กรณีการขอระงับการลาออกภายหลังเวลาที่กําหนด จะกอใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินการเปนสวนรวม
และ สป. จะไมรับพิจารณาดําเนินการใหในกรณีนี้
๖. เอกสารที่สวนราชการสงให สป.(สม.)
- บัญชีรายชื่อผูที่สวนราชการเห็นควรใหออกจากราชการ ฯ (แยกบัญชีนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน) พรอมกับแบบหนังสือขอลาออกจากราชการและหนังสือรับรอง ฯ จํานวน ๑ ชุด
๗. สวนราชการเตรียมการยกรางคําสั่งปรับระดับชั้นเงินเดือนตามชั้นยศใหม และคําสั่งใหออก
จากราชการสําหรับนายทหารประทวนไวลวงหนา เมื่อ รมว.กห.อนุมัติใหลาออกจากราชการตามแนวทาง
การใหขาราชการทหารลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุ ฯ สป.(สม.) จะแจงใหสวนราชการทราบทันที
สําหรับคําสั่งใหออกจากราชการของนายทหารสัญญาบัตรและการขอพระราชทานยศ สป.จะดําเนินการให

