คู่มือ

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนดของ กห.
ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร
(ออกจากราชการ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)

แนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท.
ครั้งที่ ๒/๖๒ เมื่อ ๒๖ ก.พ.๖๒
ณ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)
๑. ความเป็นมา
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด ตามมติ กขท. เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับขนาดกาลังพลของ กห. ให้มีความกะทัดรัด เหมาะสม สอดคล้องกับ
นโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐบาล และสามารถรองรับต่อการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ
ของ กห. ในอนาคต ซึ่งได้ดาเนินการตามกรอบระยะเวลา ดังนี้
๑.๑ มติ กขท. ครั้งที่ ๗/๔๒ เมื่อ ๑๓ ก.ค.๔๒ เห็นชอบแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก
ก่อนเกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕
๑.๒ มติ กขท. ครั้งที่ ๖/๔๕ เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๔๕ เห็นชอบให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการลาออกตามโครงการฯ ครั้งที่ ๗/๔๒ เมื่อ ๑๓ ก.ค.๔๒ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙
๑.๓ มติสภากลาโหม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อ ๒๘ ก.ค.๔๘ เห็นชอบการขยายระยะเวลา
การดาเนินการตามโครงการฯ ต่อไปอีก ๔ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓
๑.๔ มติสภากลาโหม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อ ๒๔ มิ.ย.๕๓ เห็นชอบการขยายระยะเวลา
การดาเนินการตามโครงการฯ ต่อไปอีก ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖
๑.๕ มติสภากลาโหม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๒ พ.ย.๕๕ เห็นชอบการขยายระยะเวลา
การดาเนินการตามโครงการฯ ต่อไปอีก ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
๑.๖ มติสภากลาโหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อ ๑๘ เม.ย.๕๙ เห็นชอบการขยายระยะเวลา
การดาเนินการตามโครงการฯ ต่อไปอีก ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
๒. เหตุผลความจาเป็น
กระทรวงกลาโหม เป็นหน่ว ยงานภาครัฐ ที่มีหน้า ที่ในการป้องกันและรั กษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาประเทศ มีกาลังทหารประจาการจานวนมาก ซึ่งกาลังพลดังกล่าว
จ าเป็ นต้ องเป็ นผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และสมรรถภาพร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง แต่ ใ นปั จ จุ บั น
กระทรวงกลาโหมประสบปัญหาด้านการกาลังพล กล่าวคือ
๒.๑ ขนาดกาลังพลของกระทรวงกลาโหม ยังขาดความสมดุลระหว่างระดับปฏิบัติการ
และระดับบริหาร
๒.๒ มี ก าลั ง พลสู ง อายุ จ านวนมาก(มี จ านวนก าลั ง พลสู ง อายุ เกิ น กว่ า ร้ อ ยละ ๒๐
ของยอดกาลังพลโดยรวม) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม
๒.๓ ความคับคั่งของกาลังพลชั้นยศสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อลดจานวนกาลังพลที่สูงอายุของกระทรวงกลาโหม
๓.๒ เพื่ อ ปรั บ ขนาดอั ต ราก าลั ง พลให้ มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ นโยบายและ
เจตนารมณ์ของรัฐบาลรองรับต่อการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม และบรรเทาปัญหาความคับคั่ง
ของกาลังพลในชั้นยศสูง รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินการตามแผนการปรับลดอัตรากาลังพลตาแหน่ง
ผทค.พิเศษ, ผทค. และ นปก.
๓.๓ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณด้านบุ คคลภาครัฐระยะยาว โดยการนากาลังพล
สารองเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวมาบรรจุทดแทนกาลังประจาการ
๔. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะลาออก
๔.๑ เป็นข้าราชการทหารอายุ ตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป
(ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ)
๔.๒ มีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป
๔.๓ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับกระทรวงกลาโหม
๔.๔ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการในกรณีอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
๔.๕ ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก ตั้ ง กรรมการสอบสวนทางวิ นั ย หรื อ อยู่ ใ นระหว่ า ง
การลงทัณฑ์ (เว้นผู้รับทัณฑ์ชั้นภาคทัณฑ์) หรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือ
กระทาโดยประมาท
๔.๖ เป็ นผู้ มี สิ ทธิ ไ ด้ รั บเบี้ ย หวั ด ตามข้ อบั ง คั บกระทรวงกลาโหม ว่ า ด้ วยเงิ นเบี้ ย หวั ด
พ.ศ. ๒๔๙๕ หรื อ บ าเหน็ จ บ านาญปกติ ด้ ว ยเหตุ สู ง อายุ ห รื อ เหตุ รั บ ราชการนาน ตามความที่ บั ญ ญั ติ
ในพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ หรือพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
๕.๑ ดาเนินการภายใต้กฎหมายที่มีอยู่โดยไม่แก้ไขกฎหมาย
๕.๒ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ล าออกแล้ ว จะไม่ ข อบรรจุ ก ลั บ เข้ า รั บ ราชการทหารอี ก
และไม่เรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ นอกเหนือจากที่ทางราชการกาหนด
๕.๓ การอนุมัติให้ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ของปีงบประมาณ
๕.๔ เป็ น ไปตามความสมั ค รใจ และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
ที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพ
๕.๕ กรณี ที่ ท างราชการตรวจสอบแล้ ว พบว่ า ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ มี ห นี้ สิ น กั บ
ทางราชการผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้หักหนี้สินจากสิทธิประโยชน์ (เงินบานาญ)
ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ
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๖. สิทธิประโยชน์ที่ผู้ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการจะได้รับ
ผู้ขอเกษียณอายุราชการก่อนกาหนดจะได้รับเบี้ยหวัดหรือบาเหน็จบานาญและสิทธิอื่น
ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่กาหนดไว้ และได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ดังนี้
๖.๑ มีสิ ทธิ ไ ด้ รับ การพิ จ ารณาเสนอขอพระราชทานยศ หรือ เลื่ อ นยศสู ง ขึ้ น ๑ ชั้น ยศ
เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
๖.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลจะต้องครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณที่ลาออก และให้เลื่อนยศได้ไม่เกินยศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
๖.๑.๒ นายทหารสัญ ญาบั ตรชั้น ยศ พั น เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกซึ่ ง ด ารง
ตาแหน่งอัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) จะต้องครองยศ พันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึง วันที่ ๑ ตุลาคมของปีง บประมาณที่ล าออก และให้เลื่อนยศเป็น พลตรี
พลเรือตรี พลอากาศตรี
๖.๑.๓ นายทหารสั ญ ญาบั ตรชั้ นยศ พั นเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก จะต้อ ง
ครองยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณ
ที่ลาออกและให้ปรับเป็นอัตราเงินเดือน พั นเอก (พิ เศษ) นาวาเอก (พิ เศษ) นาวาอากาศเอก (พิ เศษ)
เป็นกรณีพิเศษ โดยนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ซึ่งรับเงินเดือนไม่ต่ากว่า
ระดับ น.๔ ชั้น ๕ ให้ปรับเป็นรับเงินเดือนระดับ น.๕ (ตามตารางเทียบชั้นเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการ
ทหารจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง) ในชั้นที่ตรงกับระดับ น.๔ ปัจจุบัน (กรณีที่ชั้นเงินเดือน
ตรงกัน) หรือให้อาศัยเบิกในชั้นที่สูงกว่าถัดไป (กรณีชั้นเงินเดือนไม่ตรงกัน) โดยให้ผู้ที่ลาออกได้รับเงินเดื อน
ในอัตราที่เคยได้รับก่อนที่จะได้มีการปรับระดับอัตรา
๖.๑.๔ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึง พันโท นาวาโท
นาวาอากาศโท จะต้องครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณที่ลาออก
และให้เลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ
๖.๑.๕ นายทหารประทวนชั้นยศ จ่ าสิบเอก พันจ่ าเอก พันจ่า อากาศเอก จะต้อง
ครองยศเดิ มมาแล้ วไม่ น้ อยกว่ า ๓ ปี นั บถึ งวั นที่ ๑ ตุ ลาคมของปี งบประมาณที่ ลาออก และให้ เลื่ อนยศ
เป็นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี
๖.๑.๖ นายทหารประทวนชั้ นยศ จ่ าสิ บตรี พั นจ่ าตรี พั นจ่ าอากาศตรี ถึ ง จ่ าสิ บโท
พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท จะต้องครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณ
ที่ลาออก และให้เลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ
๖.๑.๗ นายทหารประทวนชั้ นยศ สิ บตรี จ่ า ตรี จ่ า อากาศตรี ถึ ง สิ บเอก จ่ า เอก
จ่ าอากาศเอก จะต้ อ งครองยศเดิ ม มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ ปี นั บ ถึ ง วั น ที่ ๑ ตุ ล าคมของปี ง บประมาณ
ที่ลาออก และให้เลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศ
สาหรับ นายทหารราชองครักษ์ จะต้องมีหนังสือนาความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ก่อนจึงสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

/๖.๒ ...

-๔-

๖.๒ ข้าราชการทหารทุกชั้นยศเว้น นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
จะด าเนิ นการขอพระราชทานยศหรื อ เลื่ อ นยศสู ง ขึ้ น ๑ ชั้ น ยศ เป็ น กรณี พิ เ ศษ แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว
โดยไม่มีการปรับระดับชัน้ เงินเดือนตามชั้นยศใหม่ ตามข้อ ๖.๑
๖.๓ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นยศเดิม
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๖
๖.๔ การเลื่อนชั้นเงินเดือนเป็นบาเหน็จประจาปี ตามผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้น
๖.๕ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเช่นเดียวกับผู้ที่เกษียณอายุราชการ
๗. การดาเนินการ
ออกจากราชการ ณ ๒ ตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ รวม ๕ ปี (ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)

กาหนดการดาเนินการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท.
ณ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)
วัน เดือน ปี
ภายใน ก.ค.

การดาเนินการ
ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออก
ตามสายการบังคับบัญชา
ภายใน ส.ค. นขต.กห. และเหล่าทัพ ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอลาออกจาก
ราชการพร้อมหนังสือขอลาออกจากราชการและหนังสือ
รั บรองการลาออกจากราชการตามแนวทางการให้
ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุฯ
ให้ สป. (สม.) เพื่อนาเรียน รมว.กห. อนุมัติ
ภายใน ๑๕ ก.ย. - เมื่อ รมว.กห. พิจารณาเห็นชอบให้ข้าราชการทหาร
ลาออกตามแนวทางการให้ ข้าราชการทหารลาออก
จากราชการก่อนเกษียณอายุฯ แล้ว
- สป. ด าเนิ นการขอพระราชทานยศ ให้ นายทหาร
สัญญาบัตรและนายทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร จ.ส.อ.,
พ.จ.อ., พ.อ.อ. และออกคาสั่ง กห. ให้ออกจากราชการ
- สาหรับนายทหารประทวนให้ นขต.กห. และเหล่าทัพ
ดาเนินการ
๒ ต.ค.
ผู้ลาออกตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก
จากราชการก่อนเกษียณอายุฯ ออกจากราชการ

หมายเหตุ
- ผู้ประสงค์จะลาออกให้ศึกษา
รายละเอียดของแนวทางการให้
ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ
ก่อนเกษียณอายุฯ ให้เข้าใจ กับทั้ง
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องตนเอง
ในการขอรับสิทธิตามแนวทางการให้
ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ
ก่อนเกษียณอายุฯ แต่เนิ่น

หนังสือขอลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ
ตามมติ กขท.
เขียนที่..............................................................
วันที.่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. .................
เรื่อง ขอลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ....
เรียน ..............................................................(๑)
ด้วยกระผม, ดิฉัน ............................................................................................................................
หมายเลขประจาตัว ........................................... เกิดเมื่อวันที่ ................ เดือน ..................... พ.ศ. ...................
อายุ ................. ปี ................. เดือน (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ..........) เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ................
เดือน ......................พ.ศ. .......... เวลาราชการ ......... ปี .............. เดือน (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ...........
ไม่รวมเวลารับราชการเป็นทวีคูณ) ครองยศปัจจุบันตั้งแต่ ................... รวมเวลาครองยศ ........... ปี .........เดือน
(นับถึง ๑ ตุลาคม พ.ศ. .............) ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ......................................................................................
.......................................................................... สังกัดการรับเงิน ........................................................................
พรรค/เหล่า ...................................................... ได้รับเงินเดือน (ณ วันกรอกใบสมัคร) ระดับ ............ ชั้น .........
(....................................บาท) เบิกลด ....................... บาท พ.ค.ว. ..................... บาท พ.ล.ฐ ......... .............บาท
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน ที่นามาคานวณบาเหน็จบานาญได้) ........................ บาท มีความประสงค์ จะขอลาออก
จากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. ตั้งแต่
วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ................ เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ......
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
อนึ่ง กระผม, ดิฉัน ได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ
ก่อนเกษียณอายุฯ เป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแนวทางการให้ข้าราชการทหาร
ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุฯ ทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).......................................................
(..............................................)
ตาแหน่ง.....................................................

-๒(๒) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาโดยตรง
(๓) ความเห็นของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ
.......เห็นควรอนุญาตให้ลาออก
ได้ตรวจสอบแล้วข้าราชการตามรายชื่อข้างต้น
.......ไม่เห็นควรอนุญาตให้ลาออก เนื่องจาก............... เป็นผู้มคี ุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของแนวทางฯ
.................................................................................... (ลงชื่อ) .......................................................................
....................................................................................
(...........................................................)
(ลงชื่อ)......................................................................... ตาแหน่ง.....................................................................
(..............................................................)
วันที่.............................................. .............................
ตาแหน่ง......................................................................
วันที่............................................................................
(๔) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
.......เห็นควรอนุญาตให้ลาออก
.......ไม่เห็นควรอนุญาตให้ลาออก เนื่องจาก...............
....................................................................................
....................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................
วันที่............................................................................

(๕) ความเห็นของผู้มีอานาจอนุญาต
....... อนุญาตให้ลาออกวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ...........
....... ไม่อนุญาตให้ลาออก เนื่องจาก.........................
.................................................................................
.................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
วันที่.......................................................................

หนังสือรับรองการลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ
ก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท.
๑. ข้าพเจ้า..................................................................................................................... .................
ตาแหน่ง...................................................................................................................... ...........................................
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก
จากราชการก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. นี้
๑.๑ ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ ที่ จ ะต้ อ งออกจากราชการไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ ตามกฎหมาย
เช่น ถูกสั่ งลงโทษปลดออกหรื อไล่ ออก หรือถูกสั่ งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่ส ามารถปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ เป็นต้น
๑.๒ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย
หรือพิจารณาโทษทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิด ที่ได้กระทา
โดยประมาท
๑.๓ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ บ าเหน็ จ บ านาญปกติ ด้ ว ยเหตุ สู ง อายุ หรื อ เหตุ รั บ ราชการนาน
ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕
๑.๔ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทาไว้กับทางราชการ
ในการไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยหากอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงิน
ตามสัญญาที่ได้ทาผูกพันไว้กับทางราชการ
๒. หากข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก
จากราชการก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. นี้ ข้าพเจ้าจะไม่ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการทหารอีก
๓. กรณีที่ทางราชการตรวจสอบแล้วพบว่า ข้าพเจ้ามีหนี้สินกับทางราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้หัก
หนี้สินของข้าพเจ้าจากสิทธิประโยชน์ (เงินบานาญ) ที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูล ที่ระบุไว้
ในเอกสารฉบับนี้เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการพิจารณาดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
(ลงชื่อ)...................................................
(............................................)
ตาแหน่ง.................................................

หนังสือขอระงับการลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ
ก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท.
เขียนที่.................................................................
วันที่................เดือน........................พ.ศ. .............................
เรื่อง ขอระงับลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ
ตามมติ กขท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ............
เรียน .....................................................(ผู้บังคับบัญชาโดยตรง)
ตามที่กระผม, ดิฉัน ................................................................................................................
ตาแหน่ง ...................................................................... สังกัด ....................................... ...............................
ได้ยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ
ก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. เมื่อวันที่ ....................... เดือน ......................... พ.ศ. ................... นั้น
กระผม, ดิฉัน มีความประสงค์จะขอระงั บการลาออกตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก
จากราชการก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. ดังกล่าว เนื่องจาก ............................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ) ............................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ...........................................................

รายละเอียดประกอบหนังสือขอลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ
ก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท.
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน
๑. การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือขอลาออก ๑. การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือขอลาออก
จากราชการ
จากราชการ
๑.๑ ...(๑)... ให้นาเรียน นขต.กห. หรือ ผบ.เหล่าทัพ
๑.๑ ...(๑)... ให้นาเรียนผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับ
กองพั น ผู้ บั ง คั บ หมู่ เ รื อ ชั้ น ๒ ผู้ บั ง คั บ การเรื อ ชั้ น ๑
ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๑.๒ ...(๒)... ความเห็นของผู้บังคับบัญชาโดยตรง
๑.๒ ...(๒)... ความเห็นของผู้บังคับบัญชาโดยตรง
๑.๓ ...(๓)... ความเห็น ของเจ้ าหน้ าที่กาลั งพล
๑.๓ ...(๓)... ความเห็นของเจ้าหน้าที่กาลังพล
ระดับเจ้ากรมกาลังพลของ นขต.กห. และเหล่าทัพ เทียบเท่าระดับกองพันขึ้นไป
๑.๔ ...(๔) ... ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับ
๑.๔ ...(๔)... ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับ
หน.นขต.กห. หรือ ผบ.เหล่าทัพ
ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับหมู่เรือชั้น ๒ ผู้บังคับการเรือ
ชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๑.๕ ...(๕)... ความเห็นของผู้มีอานาจอนุญาต
๑.๕ ...(๕)... ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับ
(รมว.กห.)
ผบ.พล., ผบ.กองเรือ, ผบ.กองพลบิน หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ที่มีอานาจอนุญาตให้นายทหารประทวนลาออก
จากราชการ
๒. การดาเนินการ
๒. การดาเนินการ
เมื่อ รมว.กห. อนุญาตให้ลาออกจากราชการ
๒.๑ เมื่อ ผบ.พล, ผบ.กองเรือ, ผบ.กองพลบิน
ตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่มีอานาจอนุญาตให้นายทหาร
ก่อนเกษียณอายุฯ แล้ว สป. จะแจ้งให้ นขต.กห. ประทวนลาออกจากราชการ อนุญาตแล้วให้เสนอ
และเหล่าทัพ ทราบ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นขต.กห. และเหล่าทัพ ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอ
ต่อไป และ สป. จะดาเนิ น การขอพระราชทานยศ สป. (สม.) ดาเนินการต่อไป
กับออกคาสั่ง กห. ให้ออกจากราชการ
๒.๒ สป. (สม.) นาเรียน รมว.กห. เพื่อให้ความเห็นชอบ
ให้ลาออกตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก
จากราชการก่อนเกษียณอายุฯ
๒.๓ เมื่อ รมว.กห. เห็นชอบแล้ว สป. (สม.) จะแจ้ง
นขต.กห. และเหล่าทัพ ทราบ เพื่อดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

คาอธิบายการดาเนินการสาหรับส่วนราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหาร
ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท.
ณ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)
๑. แบบหนั ง สื อ ขอลาออกจากราชการ ส่ ว นราชการสามารถปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สายการบังคับบัญชา หรือการจัดของหน่วยได้ตามความเหมาะสม
๒. ส่วนราชการอาจกาหนดระยะเวลาดาเนินการทางธุรการให้เหมาะสมตามสายการบังคับบัญชา
หรื อการจั ดของหน่ ว ยได้ ภายใต้กรอบเวลาของแนวทางการให้ ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อ น
เกษียณอายุฯ ดังกล่าว
๓. ส่ ว นราชการต้ อ งให้ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะลาออกตามแนวทางการให้ ข้ า ราชการทหารลาออก
จากราชการก่อนเกษียณอายุฯ กรอกข้อความในแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ พร้อมหนังสือรับรองฯ
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อมิให้มีข้อผิ ดพลาดและเกิดความล่ าช้าในการดาเนินการภายหลังกับให้ผู้ประสงค์
จะลาออกตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับสิทธิต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนแต่เนิ่น
๔. การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของผู้ประสงค์จะลาออกนั้น ให้ปฏิบัติตามรายละเอียด
ประกอบหนังสือขอลาออกฯ
๕. การขอระงั บ การลาออก ส่ ว นราชการจะต้ อ งดาเนิ น การให้ แล้ ว เสร็ จ ตามเวลาที่ก าหนด
กรณีการขอระงับการลาออกภายหลังเวลาที่กาหนด จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนินการเป็นส่วนรวม
และ สป. จะไม่รับพิจารณาดาเนินการให้ในกรณีนี้
๖. เอกสารที่ส่วนราชการส่งให้ สป. (สม.)
- บัญชีรายชื่อผู้ที่ส่วนราชการเห็นควรให้ออกจากราชการฯ (แยกบัญชีนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวน) พร้อมกับแบบหนังสือขอลาออกจากราชการและหนังสือรับรองฯ จานวน ๑ ชุด
๗. ส่วนราชการเตรียมการยกร่างคาสั่งปรับระดับชั้นเงินเดือนตามชั้นยศใหม่ และคาสั่งให้ออก
จากราชการสาหรับนายทหารประทวนไว้ล่วงหน้า เมื่อ รมว.กห. อนุมัติให้ลาออกจากราชการตามแนวทาง
การให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุฯ สป. (สม.) จะแจ้งให้ส่วนราชการทราบทันที
สาหรับคาสั่งให้ออกจากราชการของนายทหารสัญญาบัตรและการขอพระราชทานยศ สป. จะดาเนินการให้

