คู่มือ
มติสภากลาโหม
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สรุปแนวทางให้นายทหารชั้นนายพลลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
โดยจะขอพระราชทานยศสูงขึ้นให้เป็นกรณีพิเศษ
ตามมติสภากลาโหม ครั้งที่ ๒/๓๙ เมื่อ ๒๒ ก.พ.๓๙
แก้ไขเพิ่มเติมตามมติสภากลาโหม ครั้งที่ ๕/๓๙ เมื่อ ๒๗ พ.ค.๓๙
มติสภากลาโหม ครั้งที่ ๓/๔๐ เมื่อ ๒๔ มี.ค.๔๐ ตามมอนุมัติ ปล.กห.
ท้ายหนังสือ สม. ที่ กห ๐๒๐๑/๔๓๗ ลง ๑๗ ก.พ.๔๐ และมติ กขท. ครั้งที่ ๕/๔๐ เมื่อ ๒๘ พ.ค.๔๐
------------------------------๑. สิทธิประโยชน์ผู้ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการจะได้รับ
๑.๑ ผู้ ที่ ล าออกจะได้ รั บ การขอพระราชทานยศสู ง ขึ้ น อี ก ๑ ชั้ น ยศ เป็ น กรณี พิ เ ศษ
(ไม่เกินยศ พล.อ., พล.ร.อ. และ พล.อ.อ.) โดยไม่มีการปรับชั้นเงินเดือนสูงขึ้นตามชั้นยศใหม่
๑.๒ หน.นขต.กห. และ ผบ.เหล่าทัพ จะพิจารณาบาเหน็จประจาปีให้มากกว่า ๑ ชั้น
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ของปี สาหรับผู้ที่ลาออกเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบาเหน็จประจาปี ให้เป็นไป
ตามผลการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบาเหน็จประจาปีของ นขต.กห. และเหล่าทัพ
๑.๓ มีสิทธิได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.๒๕๓๖
๑.๔ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทานองเดียวกับผู้เกษียณอายุราชการ
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ลาออก
๒.๑ จะต้องลาออกก่อนเกษียณอายุราชการอย่างน้อย ๑ ปี
๒.๒ ครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยนับถึง ๒ ต.ค. ของปีที่จะลาออก
๒.๓ ผู้ที่ขอลาออกต้องมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ตามที่ กห. กาหนด (ไม่มีหนี้สิน
และไม่อยู่ในระหว่างดาเนินคดี)
๒.๔ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก หน.นขต.กห. หรือ ผบ.เหล่าทัพ ก่อน
๓. หลักเกณฑ์และเงือนไข
๓.๑ เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้วจะไม่ขอกลับเข้ารับราชการใหม่ และไม่ขอเรียกร้อง
สิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ นอกเหนือจากที่ทางราชการกาหนด
๓.๒ ให้ นขต.กห. และเหล่าทัพ พิจารณาบรรจุนายทหารชั้นยศ พ.อ., น.อ. อัตราเงินเดือน
พ.อ.(พิเศษ), น.อ.(พิเศษ) เป็นนายทหารชั้นนายพลทดแทนผู้เกษียณอายุ และลาออกจากราชการในแต่ละปี
ได้ไม่เกิน ๓ ใน ๔ ของยอดผู้เกษียณอายุและผู้ที่ขอลาออกจากราชการ จนกระทั่งมีจานวน ผทค. และ ผทค.(พิเศษ)
ของหน่วยไม่เกินร้อยละ ๒๕% ของอัตราอนุมัติ
๔. การดาเนินการ
๔.๑ ให้ ผู้ ประสงค์ จะขอลาออกยื่ นใบลาออกตามแบบฟอร์ มที่ ก าหนด แล้ วส่ งให้ หน่ วย
ต้นสังกัด โดยให้มีผลของการลาออก ตั้งแต่ ๒ ต.ค. ของแต่ละปี
๔.๒ ให้ นขต.กห. รวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์จะลาออกพร้อมหลักฐาน และใบลาออก
(ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก หน.นขต.กห. หรือ ผบ.เหล่าทัพ) ส่งถึง สป.(สม.) ภายในสัปดาห์แรกของเดือน
ส.ค. ของปี ส าหรั บ ใบลาออกเพิ่ม เติม ครั้ง ที่ ๒ ให้ ส่ งถึง สป.(สม.) ภายใน ๕ วันท าการ หลั งมีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารชั้นนายพล วาระการปรับย้ายเดือน ต.ค. ของปี
๔.๓ สป.(สม.) ดาเนินการนาเรียน รมว.กห. เพื่ออนุมัติให้ลาออกจากราชการ
/ ๔.๔ ...
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-๒๔.๔ เมื่ อ รมว.กห. อนุ มั ติ ใ ห้ ล าออกจากราชการแล้ ว ให้ สป.(สม.) ด าเ นิ น การ
ขอพระราชทานยศสูงขึ้นให้เป็นกรณีพิเศษ และขอเข้าเฝ้ารับพระราชทานประดับยศพร้อมกับนายทหารชั้นนายพล
ที่ปรับย้ายตามวาระ ต.ค.
๔.๕ กรณีเสนอใบลาออกเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ของนายทหารชั้นนายพลที่ลาออกก่อนเกษียณ
อายุราชการ ต้องยอมรับเงื่อนไขซึ่งอาจเกิดขึ้นดังนี้
๔.๕.๑ การขอรับบาเหน็จบานาญ อาจได้รับล่าช้ากว่าผู้ที่เกษียณอายุราชการตามปกติ
หรือผู้ที่ขอลาออกครั้งแรก
๔.๕.๒ การขอพระราชทานยศสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษ หากไม่ส ามารถดาเนินการ
ได้ทันพร้อมกับนายทหารชั้นนายพลที่ลาออกครั้งแรก ซึ่งจะขอพระราชทานยศพร้อมกับนายทหารชั้นนายพล
ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่งในวาระเดือน ต.ค. จะขอพระราชทานยศสูงขึ้นให้ในวาระ
เดือน เม.ย. ปีถัดไป และเข้าเฝ้ารับพระราชทานประดับยศในเดือน ต.ค. ของปีนั้น
--------------------------------
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ใบลาออกตามมติสภากลาโหม
(แบบใบลาออกจากราชการ)
เขียนที่..................................................................................
วันที่.......................เดือน..........................พ.ศ. ....................
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน .................................................................
ด้วย กระผม/ดิฉัน........................................................หมายเลขประจาตัว................................
พรรค/เหล่า.................................สังกัดการรับเงิน.....................................มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ
เพราะ....................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตออกจากราชการตั้งแต่ วันที่...................................เดือน........................พ.ศ. .................
กระผม/ดิฉัน เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.............................เดือน.........................พ.ศ. ..................
ขณะนี้ดารงตาแหน่ง...............................................................................สังกัด......................................................
รับเงินเดือน........................ชัน้ ........................(...........................................).........................................................
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน..........................................................................................................................................
ขณะนี้ กระผม/ดิฉัน (ถูก) (ไม่ถูก) กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยหรือกระทาผิดคดีอาญา
เรื่อง.......................................................................................................................................................................

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)...........................................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................
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