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ระเบียบ ก.พ.
วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาต
ใหลาออก และการยับยั้งการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๑๐๙ แหงพระราชบัญญัติระเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญัติ ใ ห กระทํ าได โ ดยอาศั ยอํ า นาจตามบทบั ญญั ติ แ หง กฎหมาย ก.พ.
ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดประสงค จ ะลาออกจากราชการ ให ยื่ น หนั ง สื อ
ขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง โดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน
เพื่อใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุเปนผูพิจารณากอนวันขอลาออก ทั้งนี้ ตามตัวอยางหนังสือ
ขอลาออกจากราชการทายระเบียบนี้
ในกรณีที่ผูประสงคจะลาออกจากราชการยื่น หนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวัน
หากผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกเห็นวามีเหตุผลและความจําเปน จะอนุญาตใหลาออกจากราชการ
ตามวันที่ขอลาออกก็ได
หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวาสามสิบวัน โดยไมได
รับอนุญาตใหลาออกตามวันที่ขอลาออก หรือหนังสือขอลาออกจากราชการที่มิไดระบุวันขอลาออก
ใหถือวาวันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ยื่นเปนวันขอลาออก
ขอ ๔ เมื่อผูบังคับบัญชาเหนือขึ้น ไปชั้น หนึ่งของผูขอลาออกจากราชการไดรับหนังสือ
ขอลาออกแลว ใหบัน ทึกวัน ยื่น หนังสือขอลาออกนั้น ไวเปนหลักฐาน และใหตรวจสอบวาหนังสือ
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ขอลาออกดังกลาวไดยื่นลวงหนากอนวัน ขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวันหรือไม พรอมทั้งพิจารณา
เสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปโดยเร็วและใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแตละระดับ
เสนอความเห็นตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็ว
กรณีผูขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวาสามสิบวัน โดยมี
เหตุผลและความจําเปน ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งพิจารณาเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา
ชั้น เหนือขึ้นไป และใหผูบังคับบัญชาแตละระดับเสนอความเห็น ตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้น ไป
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็วและกอนวันขอลาออก
ในกรณีที่ผูข อลาออกเปน ขาราชการพลเรือ นสามัญในราชการบริ หารสวนภูมิ ภาคซึ่งผูว า
ราชการจังหวัดไมมีอํานาจอนุญาตการลาออก ใหผูวาราชการจังหวัดสงหนังสือขอลาออกของผูนั้น
พรอมทั้งความเห็นไปยังผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
ขอ ๕ เมื่อผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไดรับหนังสือขอลาออกจากราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญผูใดแลว หากมีความจําเปนเพื่อประโยชนแ กราชการ ผูมีอํานาจอนุญาตอาจสั่งยับยั้ง
การลาออกไดไมเกินเกาสิบวัน นับแตวันขอลาออก หรือวันที่ถือวาเปนวัน ขอลาออก แลวแจงคําสั่ง
ดังกลาวพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกดวย ทั้งนี้ การยับยั้งการลาออกใหสั่ง
ยับยั้งไดเพียงครั้งเดียว และจะขยายเวลายับยั้งตอไปอีกมิได
ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไมยับยั้งการลาออก ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการไดยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน
ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกเปน ลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้น กอ นวั น
ขอลาออก
(๒) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการไดยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวาสามสิบวัน
ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษรอนุญาตใหลาออกตามที่ผูขอลาออกไดยื่นไว
หรือจะอนุญาตใหลาออกในวันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ยื่นหนังสือขอลาออกก็ได
โดยตองสั่งภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นขอลาออก
(๓) กรณี ที่ ห นั ง สื อ ขอลาออกจากราชการมิ ไ ด ร ะบุ วั น ขอลาออก ให ผู มี อํ า นาจอนุ ญ าต
การลาออกมีคําสั่งใหลาออกเปนลายลักษณอักษรกอนครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ยื่น และให
วันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ยื่นหนังสือขอลาออก เปนวันอนุญาตการลาออก
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ขอ ๖ ในกรณีที่ผูขอลาออกไดออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจากผูมีอํานาจ
อนุญาตการลาออกมิไดมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกและมิไดมีคําสั่งยับยั้งการลาออกกอนวันขอลาออก
หรือเนื่ องจากครบกํา หนดเวลายับยั้ งการลาออก ใหผู มีอํานาจอนุญาตการลาออกมี หนังสือแจงวั น
ออกจากราชการใหผูขอลาออกและสวนราชการที่เกี่ยวของทราบโดยไมชักชา
ขอ ๗ การยื่ น หนั ง สื อ ขอลาออกจากราชการเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง ในองค ก รอิ ส ระ
ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง ตํ า แหน ง ผู พิ พ ากษาหรื อ ตุ ล าการ ตํ า แหน ง กรรมการ
ในคณะกรรมการใดที่กฎหมายกําหนดวาตองไมเปนขาราชการ หรือตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดหรือ
เพื่ อ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก รั ฐ สภา สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ให ยื่ น
ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้น หนึ่งอยางชาภายในวัน ที่ขอลาออก และใหผูบังคับบัญชาดังกลาว
เสนอหนั ง สื อ ขอลาออกนั้ น ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น เหนื อ ขึ้ น ไปตามลํ า ดั บ จนถึ ง ผู มี อํ า นาจอนุ ญ าต
การลาออกโดยเร็ว การลาออกในกรณีนี้มีผลนับแตวันที่ขอลาออก
ขอ ๘ การพิจารณาการขอลาออกจากราชการที่ไดยื่นหนังสือขอลาออกไวกอนวันที่ระเบียบ
นี้ใ ชบังคับ ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจาก
ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๖
ขอ ๙ ใหเลขาธิการ ก.พ. รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

ตัวอยางหนังสือขอลาออกจากราชการ
เขียนที่ .................................
วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. .......
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน (ผูมีอํานาจสั่งบรรจุ)
ดวยขาพเจา...............................................ปจจุบันดํารงตําแหนง........................................
.............................................สํานัก/กอง .................................. กรม...............................................
มีความประสงคขอลาออกจากราชการเพราะ...................................................................................
.............................................................................................................................................
ขาพเจามีภาระผูกพันกับทางราชการและผูที่เกี่ยวของตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ ...... เดือน .............................พ.ศ. ..........
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ...................................................
(................................................)
ความเห็นผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ไดรับหนังสือขอลาออกเมื่อวันที่....................เวลา.........
เปนกรณียื่นหนังสือขอลาออกลวงหนา
ไมนอยกวา ๓๐ วัน
นอยกวา ๓๐ วัน
อนุญาต ตั้งแตวันที่...................................
เห็นควร
เนื่องจาก ................................................................
ยับยั้งการลาออกไวจนถึงวันที่...................
เนื่องจากจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ เพราะ
......................................................................
......................................................................
......................................................................
อื่นๆ............................................................
(ลงชื่อ).......................................................................
(...............................................................)
(ตํหมายเหตุ
าแหนง) ..........................................................................
วันที่..........เดือน......................................พ.ศ. .....................

คําสั่งของผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก
อนุญาต
ยับยั้งการลาออกไวจนถึง
วันที่.............................................
อื่นๆ...........................................
..................................................
...................................................
(ลงชื่อ)........................................
(.....................................)
(ตําแหนง)...................................
วันที่......เดือน..................พ.ศ. .....

หมายเหตุ
๑. ตามระเบียบ ก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕ วรรค ๑ กรณีที่เห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ หมายถึง อาจเกิด
ความเสียหายแกราชการไดหากมีการอนุญาตใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตั้งแตวันที่
ขอลาออก เชน มีภารกิจ ที่ผูขอลาออกสามารถดําเนินการใหเสร็จ กอนหรือภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่ขอลาออกหากใหผูอื่นมาดําเนินการแทนอาจตองใชเวลามากขึ้น เปนตน และตองมิใช
เพื่อการอื่ นไดแ ก เพื่ อการสอบสวน การลงโทษทางวินั ย หรื อการชดใชทุ นการศึก ษาหรื อ
ฝกอบรม
๒. กรณีขอระงับการลาออก ใหผูข อลาออกยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอระงับ
การลาออกตอผูบังคับบัญชากอนวันที่การลาออกจะมีผล
๓. ในกรณีล าออกเพราะปวย ใหแนบใบตรวจโรคของแพทยตามแบบราชการ
เสนอไปดวยวาปวยเปนโรคอะไร
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๓.๒ โนตบุกคอมพิวเตอร ยี่หอ..............................
รุน................................
๓.๓ โทรศัพทมือถือ
ยี่หอ..............................
รุน................................
๓.๔ กุญแจ
หองทํางาน
ตูเอกสาร
อื่นๆ
๓.๕ อื่นๆ..................................
ทั้งนี้ ขาพเจาจะสงมอบสิ่งของดังกลาวใหแกทางราชการกอนวันออกจากราชการ
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ..........................................
(.....................................)
(ตําแหนง)......................................

