
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ 
 
 
 

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของ กห. 
ตามมติคณะกรรมการข้าราชการทหาร 

(ออกจากราชการ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) 
(ประจ าปีงบประมาณ 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 

(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) 
 

๑.  ความเป็นมา 

  โครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ตามมติ กขท. เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับขนาดก าลังพลของ กห. ให้มีความกะทัดรัด เหมาะสม สอดคล้องกับ
นโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐบาล และสามารถรองรับต่อการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ 
ของ กห. ในอนาคต ซึ่งได้ด าเนินการตามกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  ๑.๑  มติ กขท. คร้ังที่ ๗/๔๒ เมื่อ ๑๓ ก.ค.๔๒ เห็นชอบแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก
ก่อนเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ 
  ๑.๒ มติ กขท. คร้ังที่ ๖/๔๕ เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๔๕ เห็นชอบให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการลาออกตามโครงการฯ คร้ังที่ ๗/๔๒ เมื่อ ๑๓ ก.ค.๔๒ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๙ 
  ๑.๓ มติสภากลาโหม คร้ังที่ ๗/๒๕๔๘ เมื่อ ๒๘ ก.ค.๔๘ เห็นชอบการขยายระยะเวลา 
การด าเนินการตามโครงการฯ ต่อไปอีก ๔ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ 
  ๑.๔ มติสภากลาโหม คร้ังที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อ ๒๔ มิ.ย.๕๓ เห็นชอบการขยายระยะเวลา 
การด าเนินการตามโครงการฯ ต่อไปอีก ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ 
  ๑.๕ มติสภากลาโหม คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อ ๒๒ พ.ย.๕๕ เห็นชอบการขยายระยะเวลา
การด าเนินการตามโครงการฯ ต่อไปอีก ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
      ๑.๖ มติสภากลาโหม คร้ังที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อ ๑๘ เม.ย.๕๙ เห็นชอบการขยายระยะเวลา 
การด าเนินการตามโครงการฯ ต่อไปอีก ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

๒. เหตุผลความจ าเป็น 
  กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาประเทศ มีก าลังทหารประจ าการจ านวนมาก ซึ่งก าลังพลดังกล่าว
จ าเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง แต่ในปัจจุบัน 
กระทรวงกลาโหมประสบปัญหาด้านการก าลังพล กล่าวคือ 
  ๒.๑ ขนาดก าลังพลของกระทรวงกลาโหม ยังขาดความสมดุลระหว่างระดับปฏิบัติการ 
และระดับบริหาร  
  ๒.๒ มีก าลังพลสูงอายุจ านวนมาก (มีจ านวนก าลังพลสูงอายุ เกินกว่าร้อยละ ๒๐  
ของยอดก าลังพลโดยรวม) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม       
  ๒.๓ ความคับคั่งของก าลังพลช้ันยศสูงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
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๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อลดจ านวนก าลังพลที่สูงอายุของกระทรวงกลาโหม 
  ๓.๒ เพื่อปรับขนาดอัตราก าลังพลให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและ
เจตนารมณ์ของรัฐบาลรองรับต่อการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม และบรรเทาปัญหาความคับคั่ง
ของก าลังพลในช้ันยศสูง รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนการปรับลดอัตราก าลังพลต าแหน่ง    
ผทค.พิเศษ, ผทค. และ นปก. 
 ๓.๓ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณด้านบุคคลภาครัฐระยะยาว โดยการน าก าลังพล
ส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราวมาบรรจุทดแทนก าลังประจ าการ  

๔.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะลาออก  
  ๔.๑ เป็นข้าราชการทหารอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป หรือมีเวลาราชการตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป 
(ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) 
  ๔.๒ มีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป 
  ๔.๓ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ทุนกับกระทรวงกลาโหม 
  ๔.๔ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการในกรณีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด
  ๔.๕ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรืออยู่ ในระหว่าง 
การลงทัณฑ์ (เว้นผู้รับทัณฑ์ช้ันภาคทัณฑ์) หรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือ
กระท าโดยประมาท 
  ๔.๖ เป็นผู้มีสิทธิได้ รับเบี้ยหวัด ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด  
พ.ศ. ๒๔๙๕ หรือบ าเหน็จบ านาญปกติ ด้วยเหตุสูงอายุหรือเหตุรับราชการนาน ตามความที่บัญญัติ 
ในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ หรือพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๕.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
 ๕.๑ ด าเนินการภายใต้กฎหมายที่มีอยู่โดยไม่แก้ไขกฎหมาย 
 ๕.๒ เมื่อได้รับอนุมัติให้ลาออกแล้วจะไม่ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการทหารอีก และไม่เรียกร้องสิทธิ
หรือผลประโยชน์ใด ๆ นอกเหนือจากท่ีทางราชการก าหนด 
 ๕.๓ การอนุมัติให้ลาออกมีผลตั้งแต่วันท่ี ๒ ตุลาคม ของปีงบประมาณ 
 ๕.๔ เป็นไปตามความสมัครใจ และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการท่ีขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหมหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพ 
 ๕.๕ กรณีที่ทางราชการตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีหนี้สินกับทางราชการ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้หักหนี้สินจากสิทธิประโยชน์ (เงินบ านาญ) ที่ผู้ เข้าร่วม
โครงการฯ จะได้รับ 
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๖.  สิทธิประโยชน์ที่ผู้ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการจะได้รับ 
  ผู้ขอเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดจะได้รับเบี้ยหวัดหรือบ าเหน็จบ านาญและสิทธิอื่น 
ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่ก าหนดไว้ และได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ดังนี้ 
  ๖.๑ มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ช้ันยศ  
เป็นกรณพีิเศษ ในวันที ่๑ ตุลาคมของปีงบประมาณ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้ 
  ๖.๑.๑ นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลจะต้องครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณที่ลาออก และให้เลื่อนยศได้ไม่เกินยศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
  ๖.๑.๒ นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกซึ่งด ารง
ต าแหน่งอัตราเงินเดอืน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) จะต้องครองยศ พันเอก
นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ)
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณที่ลาออก และให้เลื่อนยศเป็น พลตรี 
พลเรือตรี พลอากาศตรี 
   ๖.๑.๓ นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก จะต้อง 
ครองยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณ 
ที่ลาออกและให้ปรับเป็นอัตราเงินเดือน พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ)  
เป็นกรณีพิเศษ โดยนายทหารสญัญาบตัรช้ันยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ซึ่งรับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า
ระดับ น.๔ ช้ัน ๕ ให้ปรับเป็นรับเงินเดือนระดับ น.๕ (ตามตารางเทียบช้ันเงินเดือนแต่ละระดับที่ข้าราชการ
ทหารจะได้รับเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง) ในช้ันที่ตรงกับระดับ น.๔ ปัจจุบัน (กรณีที่ช้ันเงินเดือน
ตรงกัน) หรือให้อาศัยเบิกในชั้นท่ีสูงกว่าถัดไป (กรณีชั้นเงินเดือนไม่ตรงกัน) โดยให้ผู้ที่ลาออกได้รับเงินเดือน
ในอัตราที่เคยได้รับก่อนที่จะได้มีการปรับระดับอัตรา    
   ๖.๑.๔ นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึง พันโท นาวาโท 
นาวาอากาศโท จะต้องครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณที่ลาออก 
และให้เลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ช้ันยศ 
   ๖.๑.๕ นายทหารประทวนช้ันยศ จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก จะต้อง 
ครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณที่ลาออก และให้เลื่อนยศ 
เป็นร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี 
   ๖.๑.๖ นายทหารประทวนช้ันยศ จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี ถึง จ่าสิบโท  
พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท จะต้องครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณ 
ที่ลาออก และให้เลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ช้ันยศ 
   ๖.๑.๗ นายทหารประทวนช้ันยศ สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึง สิบเอก จ่าเอก  
จ่าอากาศเอก จะต้องครองยศเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณ 
ที่ลาออก และให้เลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ช้ันยศ 
  ส าหรับ นายทหารราชองครักษ์ จะต้องมีหนังสือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบ 
ฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ก่อนจึงสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้    
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  ๖.๒ ข้าราชการทหารทุกช้ันยศเว้น นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
จะด าเนินการขอพระราชทานยศหรือเลื่ อนยศสูงขึ้น ๑ ช้ันยศ เป็นกรณีพิ เศษ แต่ เพียงอย่างเดียว  
โดยไม่มีการปรับระดับช้ันเงินเดือนตามช้ันยศใหม่ ตามข้อ ๖.๑ 
 ๖.๓ การเลื่อนช้ันเงินเดือนเป็นบ าเหน็จประจ าปี ตามผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้น 
 ๖.๔ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเช่นเดียวกับผู้ที่เกษียณอายุราชการ 
 
๗.  การด าเนินการ 
 ออกจากราชการ ณ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ รวม ๕ ปี (ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ก าหนดการด าเนินการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายตุามมติ กขท. 

ณ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) 

 
วัน เดือน ปี การด าเนินการ หมายเหตุ 
ภายใน มิ.ย. ผู้ประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือขอลาออก 

ตามสายการบังคับบัญชา 
- ผู้ประสงค์จะลาออกให้ศึกษา
รายละเอียดของแนวทางการให้
ข้ า ร าชการทหารลาออกจาก
ร า ช ก า ร ก่ อ น เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ฯ  
ให้ เ ข้ า ใจ  พร้อมทั้ งตรวจสอบ
หลักฐานที่ เกี่ ยวข้องกับตนเอง 
ในการขอรับสิทธิตามแนวทางการ
ให้ข้าราชการทหารลาออกจาก
ราชการก่อนเกษียณอายุฯ แต่เนิ่น 

 ภายใน ส.ค. - นขต.กห. และเหล่าทัพ ส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอลาออก
จากราชการพร้อมหนังสือขอลาออกจากราชการ, 
หนังสือรับรองการลาออกจากราชการตามแนวทาง 
การให้ ข้ า ราชการทหารลาออกจากราชการ 
ก่อนเกษียณอายุฯ และบัญชีรายละเอียดการขอ
พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษฯ ให้ สป. (สม.)  
เพ่ือน าเรียน รมว.กห. อนุมัต ิ
- กรณีก าลังพลที่ยื่นหนังสือขอลาออกฯ เพ่ือเข้าร่วม
โครงการฯ ไว้แล้ว มีความประสงค์ที่จะระงับการเข้าร่วม
โครงการฯ ให้ยื่นหนังสือขอระงับการเข้าร่วมโครงการฯ 
ณ หน่ วยที่ สมั คร โดย นขต.กห. และเหล่ าทัพ 
ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนน าส่ง สป. (สม.) 

ภายใน ๑๕ ก.ย. - เมื่อ รมว.กห. พิจารณาเห็นชอบให้ข้าราชการทหาร
ลาออกตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก
จากราชการก่อนเกษียณอายุฯ แล้ว  
- สป. ด าเนินการขอพระราชทานยศ ให้นายทหาร
สัญญาบัตรและนายทหารต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร จ.ส.อ., 
พ.จ.อ., พ.อ.อ. และออกค าสั่ง กห. ให้ออกจากราชการ  
- ส าหรับนายทหารประทวนให้ นขต.กห. และเหล่าทัพ 
ด าเนินการ 

๒ ต.ค. ผู้ลาออกตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก 
จากราชการก่อนเกษียณอายุฯ ออกจากราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือขอลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ 
ตามมติ กขท. 

 
                                                                            เขียนที่.............................................................. 
                                                                 วันที.่............ เดือน ............................. พ.ศ. ................. 

เรื่อง  ขอลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท.  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .......... 

เรียน  ..............................................................(๑) 

 ด้วยกระผม, ดิฉัน ......................... ....................................................................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................ .หมายเลขประจ าตัว ....................................... 
เกิดเม่ือวันที่ .......... เดือน .......... พ.ศ. .......... อายุ ...... ปี ...... เดือน (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ..........) 
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ......เดือน ......พ.ศ. ...... เวลาราชการ ... ปี .... เดือน (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. .......... 
ไม่รวมเวลาราชการเป็นทวีคูณ) ครองยศปัจจุบันตั้งแต่ ................. .. รวมเวลาครองยศ ...... ปี .... เดือน  
(นับถึง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ......) ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.............................................................................................. 
สังกัดการรับเงิน ......................................................  พรรค/เหล่า ........ ...............................  
ได้ รับ เงิน เดือน (ณ วันกรอกใบสมัคร ) ระดับ  . . . . . .  ชั้ น  . . . . .  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท) ,  
ได้รับเงินเยียวยา ระดับ ....... ชั้น ..... (...................................บาท), รับเงินตอบแทนพิเศษ (.............................บาท),  
เบิกลด ....................... บาท, พ.ค.ว. ..................... บาท, พ.ล.ฐ ....................บาท, พ.ส.ร. ......................บาท,  
เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนที่น ามาค านวณบ าเหน็จบ านาญได้ ..............................บาท มีความประสงค์ จะขอลาออก 
จากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. ตั้งแต่  
วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. .......... เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………..... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................  

 อนึ่ง กระผม, ดิฉัน ได้รับทราบรายละเอียดของแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ 
ก่อนเกษียณอายุฯ เป็นอย่างดีแล้ว และยอมรับในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแนวทางการให้ข้าราชการทหาร  
ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุฯ ทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
 
 
                                                             ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 
                                                  (ลงชื่อ).......................................................  
                                                            (..............................................) 
                                                 ต าแหน่ง.....................................................  
 
 
 
 



- ๒ - 
 
 

(๒) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาโดยตรง                    (๓) ความเห็นของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ 
.......เห็นควรอนุญาตให้ลาออก                                    ได้ตรวจสอบแล้วข้าราชการตามรายชื่อข้างต้น 
.......ไม่เห็นควรอนุญาตให้ลาออก  เนื่องจาก...............    เปน็ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของแนวทางฯ 
....................................................................................     (ลงชื่อ) ........................... ............................................ 
....................................................................................                 (...........................................................) 
(ลงชื่อ).........................................................................     ต าแหน่ง................................ ..................................... 
           (..............................................................)         วนัที่................................................... ........................ 
ต าแหน่ง...................................................................... 
วันที่............................................................................ 
 
(๔)  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น               (๕)  ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
.......เห็นควรอนุญาตให้ลาออก                                 ....... อนุญาตให้ลาออกวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ...........   
.......ไม่เห็นควรอนุญาตให้ลาออก  เนื่องจาก...............      ....... ไม่อนุญาตให้ลาออก เนื่องจาก......................... 
....................................................................................      .................................. ............................................... 
....................................................................................      ................................... .............................................. 
(ลงชื่อ).........................................................................      (ลงชื่อ).................................................................. ... 
           (..............................................................)                    (............................... .............................) 
ต าแหน่ง.....................................................................       ต าแหน่ง................................... ............................... 
วันที่.............................................................. ..............       วันที่....................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือรับรองการลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ 
ก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท. 

 
 

๑. ข้าพเจ้า..................................................................................................................... ................. 
ต าแหน่ง.......................................................................................................... ....................................................... 
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก  
จากราชการก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. นี้ 
     ๑.๑ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณี ใดๆ ตามกฎหมาย 
เช่น ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติราชการ  
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ เป็นต้น 
  ๑.๒  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย
หรือพิจารณาโทษทางวินัย หรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิด ที่ได้กระท า  
โดยประมาท  
  ๑.๓  เป็นผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญปกติด้วยเหตุสูงอายุ หรือเหตุ รับราชการนาน 
ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือพระราชบัญญัติ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ 
  ๑.๔  ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ท าไว้กับทางราชการ 
ในการไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยหากอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงิน  
ตามสัญญาที่ได้ท าผูกพันไว้กับทางราชการ 
 ๒. หากข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก 
จากราชการก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. นี้ ข้าพเจ้าจะไม่ขอบรรจุกลับเข้ารับราชการทหารอีก 
 ๓. กรณีท่ีทางราชการตรวจสอบแล้วพบว่า ข้าพเจ้ามีหนี้สินกับทางราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้หัก 
หนี้สินของข้าพเจ้าจากสิทธิประโยชน์ (เงินบ านาญ) ที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
 ๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อมูล ที่ระบุไว้
ในเอกสารฉบับนี้เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางราชการพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)...................................................  
                                                           (............................................) 
                                                  ต าแหน่ง.................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือขอระงับการลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ 

ก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. 
 
 
       เขียนที่................................................................. 
                                                            วันที่................เดือน........................พ.ศ. .............................  

เรื่อง  ขอระงับลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ 
        ตามมติ กขท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ............ 

เรียน .....................................................(ผู้บังคับบัญชาโดยตรง)  

 ตามที่กระผม, ดิฉัน ............................................................................................ .................... 
ต าแหน่ง ...................................................................... สังกัด ....................................... ............................... 
 ได้ยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ  
ก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. เมื่อวันที่ ....................... เดือน ......................... พ.ศ. ................... นั้น  
 กระผม, ดิฉัน มีความประสงค์จะขอระงับการลาออกตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก  
จากราชการก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. ดังกล่าว เนื่องจาก ............................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................. ............................................ 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
 
 
                                                                     ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 
                                                      (ลงชื่อ) ............................................................  
                                                                 (...................................................)  
                                                     ต าแหน่ง ...........................................................  
 
 
 
 
                                           
หมายเหตุ : การขอระงับการลาออก ส่วนราชการจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนส่งบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอลาออก
จากราชการให้ สป. (สม.) กรณีการขอระงับการลาออกภายหลังที่ก าหนดจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการ
เป็นส่วนรวมและ สป. จะไม่รับพิจารณาด าเนินการให้ในกรณีนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดประกอบหนังสือขอลาออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ 
ก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. 

 
นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 

๑. การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือขอลาออก 
จากราชการ 

๑. การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือขอลาออก 
จากราชการ 

    ๑.๑ ...(๑)... ให้น าเรียน นขต.กห. หรือ ผบ.เหล่าทัพ     ๑.๑ ...(๑)... ให้น าเรียนผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับ
กองพัน ผู้บังคับหมู่เรือชั้น ๒ ผู้บังคับการเรือชั้น ๑  
ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

    ๑.๒ ...(๒)... ความเห็นของผู้บังคับบัญชาโดยตรง     ๑.๒ ...(๒)... ความเห็นของผู้บังคับบัญชาโดยตรง 
    ๑.๓ ...(๓)... ความเห็นของเจ้าหน้าที่ก าลังพล
ระดับเจ้ากรมก าลังพลของ นขต.กห. และเหล่าทัพ 

    ๑.๓ ...(๓)... ความเห็นของเจ้าหน้าที่ก าลังพล 
เทียบเท่าระดับกองพันขึ้นไป 

    ๑.๔ ...(๔) ... ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับ 
หน.นขต.กห. หรือ ผบ.เหล่าทัพ 

    ๑.๔ ...(๔)... ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับ 
ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับหมู่เรือชั้น ๒ ผู้บังคับการเรือ 
ชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

    ๑.๕ ...(๕)... ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุญาต 
(รมว.กห.) 

   ๑.๕ ...(๕)... ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับ 
ผบ.พล., ผบ.กองเรือ, ผบ.กองพลบิน หรือเทียบเท่า 
ขึ้นไป ที่มีอ านาจอนุญาตให้นายทหารประทวนลาออก 
จากราชการ 

๒. การด าเนินการ 
         เมื่อ รมว.กห. อนุญาตให้ลาออกจากราชการ 
ตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ
ก่อนเกษียณอายุฯ แล้ว สป. จะแจ้งให้ นขต.กห. 
และเหล่าทัพ ทราบ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป และ สป. จะด าเนินการขอพระราชทานยศ 
กับออกค าสั่ง กห. ให้ออกจากราชการ 

๒. การด าเนินการ 
    ๒.๑ เมื่อ ผบ.พล, ผบ.กองเรือ, ผบ.กองพลบิน 
หรือเทียบเท่าข้ึนไป ที่มีอ านาจอนุญาตให้นายทหาร 
ประทวนลาออกจากราชการ อนุญาตแล้วให้เสนอ 
นขต.กห. และเหล่าทัพ ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอ 
สป. (สม.) ด าเนินการต่อไป 
    ๒.๒ สป. (สม.) น าเรียน รมว.กห. เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
ให้ลาออกตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก 
จากราชการก่อนเกษียณอายุฯ 
    ๒.๓ เมื่อ รมว.กห. เห็นชอบแล้ว สป. (สม.) จะแจ้ง 
นขต.กห. และเหล่าทัพ ทราบ เพ่ือด าเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายการด าเนินการส าหรับส่วนราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหาร 
ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุตามมติ กขท. 

ณ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) 

 
 
 ๑. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ ส่วนราชการสามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับสายการบังคับบัญชา 
หรือการจัดของหน่วยได้ตามความเหมาะสม 
 ๒. ส่วนราชการอาจก าหนดระยะเวลาด าเนินการทางธุรการให้เหมาะสมตามสายการบังคับบัญชา 
หรือการจัดของหน่วยได้ ภายใต้กรอบเวลาของแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อน
เกษียณอายุฯ ดังกล่าว 
 ๓. ส่วนราชการต้องให้ผู้ที่ประสงค์จะลาออกตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออก 
จากราชการก่อนเกษียณอายุฯ กรอกข้อความในแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ พร้อมหนังสือรับรองฯ  
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือมิให้มีข้อผิดพลาดและเกิดความล่าช้าในการด าเนินการภายหลังกับให้ผู้ประสงค์  
จะลาออกตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการขอรับสิทธิต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนแต่เนิ่น 
 ๔.  ส่วนราชการต้องตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ ความประพฤติ ตามแบบฟอร์ม บัญชี
รายละเอียดการขอพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้ที่ขอลาออกจากราชการตามโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ของ กห. 
 ๕. การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของผู้ประสงค์จะลาออกนั้น ให้ปฏิบัติตามรายละเอียด 
ประกอบหนังสือขอลาออกฯ 
 ๖. การขอระงับการลาออก ส่วนราชการจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนส่งบัญชีรายชื่อ 
ผู้ที่ขอลาออกจากราชการให้  สป. (สม.) กรณีการขอระงับการลาออกภายหลังที่ก าหนดจะก่อให้ เกิด 
ผลกระทบต่อการด าเนินการเป็นส่วนรวมและ สป. จะไม่รับพิจารณาด าเนินการให้ในกรณีนี้ 
 ๗. เอกสารที่ส่วนราชการส่งให้ สป. (สม.) 
  - บัญชีรายชื่อผู้ที่ส่วนราชการเห็นควรให้ออกจากราชการฯ (แยกบัญชีนายทหารสัญญาบัตร  
และนายทหารประทวน) พร้อมกับแบบหนังสือขอลาออกจากราชการและหนังสือรับรองฯ จ านวน ๑ ชุด 
 ๘. ส่วนราชการเตรียมการยกร่างค าสั่งปรับระดับชั้นเงินเดือนตามชั้นยศใหม่ และค าสั่งให้ออก
จากราชการส าหรับนายทหารประทวนไว้ล่วงหน้า เมื่อ รมว.กห. อนุมัติให้ลาออกจากราชการตามแนวทาง  
การให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุฯ สป.  (สม.) จะแจ้งให้ส่วนราชการทราบทันที
ส าหรับค าสั่งให้ออกจากราชการของนายทหารสัญญาบัตรและการขอพระราชทานยศ สป. จะด าเนินการให้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


