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ประกาศสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
……………………………………………
เพื่อให้การลาออกจากการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราชการมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิ บตั ิที่
เหมาะสมและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
อาศัย อ านาจตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยพนั ก งานราชการ พ.ศ. 2547
หมวด 5 การสิ้ นสุ ดสัญญาจ้าง ข้อ 29 จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานราชการ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 พนักงานราชการผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบตั ิงาน ให้ยนื่ หนังสื อขอลาออกจาก
การปฏิ บตั ิงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น ตามแบบหนังสื อขอลาออกท้ายประกาศนี้ โดยระบุวนั ที่
ขอลาออก เหตุ ผลการขอลาออก พร้ อมทั้งลงลายมื อชื่ อผูป้ ระสงค์จะลาออก
การยื่น หนัง สื อ ขอลาออกจากการปฏิ บ ตั ิง าน ให้ยื่นล่วงหน้าก่ อนวันขอลาออกจากการ
ปฏิ บตั ิ งานไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผูม้ ี อานาจสั่งบรรจุ เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ ญาต เว้นแต่กรณี ลาออกเพื่อ
ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง หรื อ เพื ่อ สมัค รรั บ เลื อ กตั้ง เป็ นสมาชิ ก รั ฐ สภา สมาชิ ก สภาท้อ งถิ ่ น
หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เป็ นต้น หรื อกรณี มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษ
ในกรณี ที่ผูม้ ีอานาจอนุ ญาตเห็ นว่ามี เหตุ ผลความจาเป็ นเป็ นพิ เศษ ผูม้ ีอานาจดังกล่ าวจะ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนวันขอลาออกให้พนักงานราชการผูซ้ ่ ึงประสงค์จะลาออกจากการปฏิบตั ิงาน
ยืน่ หนังสื อขอลาออกจากการปฏิบตั ิงานล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิ บวันก็ได้
หนังสื อขอลาออกจากการปฏิบตั ิงานที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกน้อยกว่าสามสิ บวันโดย
ไม่ได้รับอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูม้ ีอานาจอนุ ญาตการลาออก หรื อที่มิได้ระบุวนั ขอลาออก ให้ถือ
วันถัดจากวันครบกาหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ยืน่ เป็ นวันขอลาออก
ข้อ 2 เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาของผูข้ อลาออกจากการปฏิ บตั ิงานได้รั บหนังสื อลาออกแล้ว ให้
บันทึกวันยืน่ หนังสื อลาออกนั้นไว้เป็ นหลักฐาน และให้ตรวจสอบว่าหนังสื อขอลาออกดังกล่าวได้ยื่นล่วงหน้า
ก่อนวันลาออกไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันหรื อไม่ พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนื อขึ้ น
ไปภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ ได้รับหนังสื อขอลาออก และให้ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนื อขึ้ นไปแต่ละระดับ
เสนอความเห็นตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุญาตการลาออกภายใน 3 วัน นับแต่วนั ได้รับรายงาน
/ข้อ 3…
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ข้อ 3. เมื่อผูม้ ีอานาจอนุ ญาตการลาออกได้รับหนังสื อขอลาออกจากการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานราชการผูใ้ ดแล้ว
3.1 หากเป็ นหนังสื อขอลาออกจากการปฏิบตั ิงานที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออก
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน หรื อที่มิได้ระบุวนั ขอลาออก ให้ผมู ้ ีอานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาว่าจะสั่งอนุ ญาตให้
ผูน้ ้ นั ลาออกจากการปฏิบตั ิงานหรื อจะสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก โดยให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ในกรณี ที่ผมู ้ ีอานาจอนุ ญาตลาออกพิจารณาเห็นว่าควรอนุ ญาตให้ลาออกจาก
การปฏิบตั ิงานได้ ให้ผมู ้ ีอานาจอนุ ญาตการลาออกสั่งอนุ ญาตให้ลาออกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรให้เสร็ จสิ้ น
ก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งหลักฐานการสั่งอนุ ญาตให้ลาออกดังกล่าวนั้นให้ผขู ้ อลาออกทราบก่อนวันขอ
ลาออกด้วย
(2) ในกรณี ที่ผมู ้ ีอานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาเห็นว่าควรยับยั้งการอนุ ญาตให้
ลาออก เนื่ องจากจาเป็ นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้ผมู ้ ีอานาจอนุ ญาตการลาออกสั่งยับยั้งการอนุ ญาตให้
ลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เสร็ จสิ้ นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งหลักฐานการสั่งยับยั้งดังกล่าวพร้อมทั้ง
เหตุผลให้ผขู ้ อลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย ทั้งนี้ การยับยั้งการอนุ ญาตให้ลาออกนี้ ให้สั่งยับยั้งไว้ได้
เป็ นเวลาไม่เกิน 30 วัน และสั่งยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไม่ได้ เมื่อครบกาหนดเวลาที่ยบั ยั้งแล้วให้
การลาออกมีผลตั้งแต่วนั ถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่ยบั ยั้ง
3.2 ในกรณี เป็ นหนังสื อขอลาออกจากการปฏิ บตั ิ งานที่ยื่นล่ วงหน้าก่ อนวันขอ
ลาออกน้อยกว่า 30 วัน เมื่อผูม้ ีอานาจอนุญาตการลาออกได้รับหนังสื อขอลาออกดังกล่าวแล้ว ให้สั่งเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรก่อนวันขอลาออกว่าจะอนุ ญาตให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วันตามที่ผขู้ อ
ลาออกได้ยื่นไว้หรื อไม่ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบว่าวันขอลาออกในกรณี ดงั กล่าวคือวันที่ระบุไว้ในหนังสื อขอ
ลาออกหรื อวันถัดจากวันครบกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ยืน่ หนังสื อขอลาออก แล้วให้พิจารณาดาเนินการตาม
ข้อ3.1 (1) หรื อ 3.1 (2) แล้วแต่กรณี
ข้อ 4. ในกรณี ที่ผขู้ อลาออกได้ออกจากการปฏิบตั ิงานไปโดยผลของกฎหมายหรื อโดยผล
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ขา้ งต้นในหลักเกณฑ์น้ ี เนื่องจากผูม้ ีอานาจอนุญาตการลาออกมิได้สั่งอนุญาตให้
ลาออกและมิได้มีการสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออก หรื อเนื่ องจากครบกาหนดเวลายับยั้ง
การอนุ ญาตให้ลาออก ให้ผมู้ ีอานาจอนุ ญาตการลาออกมีหนังสื อแจ้งวันออกจากการปฏิบตั ิงานให้ผขู้ อ
ลาออกทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ผนู ้ ้ นั ออกจากการปฏิบตั ิงาน
ข้อ 5. การยื่นหนังสื อขอลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่ งทางการเมื องหรื อเพื่อรับ
สมัครรับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 นั้น ให้ยื่นต่อผูบ้ งั คับบัญชาอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก และให้
ผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าวเสนอหนังสื อขอลาออกนั้นต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจ
/อนุญาต…

3

อนุญาตการลาออกโดยเร็ ว ซึ่งเมื่อผูม้ ีอานาจการลาออกได้รับหนังสื อขอลาออกดังกล่าวนี้แล้ว ให้สั่งอนุญาต
ให้ลาออกจากราชการได้ต้ งั แต่วนั ที่ขอลาออก
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2553

( นายดาลัน นุงอาหลี )
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
ปฏิบตั ิหน้าที่ผอู้ านวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
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แบบหนังสื อขอลาออกจากการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
เขียนที่…………………………………………
วันที่………..เดือน………………………พ.ศ…………
เรื่ อง ขอลาออกจากการปฏิบตั ิงาน
เรี ยน …………………………………………….
ด้ ว ยข้ า พเจ้ า ………………………………………….………พนั ก งานราชการทั่ ว ไป
ตามสัญญาจ้างเลขที่……...…/…………..…...ลงวันที่…….…………….……….… มีกาหนด…………. ปี
เริ่ ม ตั้ง แต่ ว นั ที่ …….……เดื อ น……………………………….พ.ศ………..….…. และสิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้า ง
วันที่…...…เดือน…………………….พ.ศ…………ปั จจุบนั ดารงตาแหน่ง…………………………………
ตาแหน่งเลขที่……………………ปฏิบตั ิงาน ณ .……………………………………...………..….………
สังกัด สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ ได้รับค่าตอบแทน
เดือนละ………………………….…บาท มีความประสงค์ขอลาออกจากการปฏิบตั ิงานเพราะ……………..
………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………...………..……………………………………………
จึงเรี ยนมาเพื่อขอลาออกจากการปฏิบตั ิงาน ตั้งแต่วนั ที่….…เดือน……….……พ.ศ…..….
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)……………………………
(……………………………)

