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ระเบียบ  ก.ร. 
ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการลาออก  การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก  
และการยับยั้งการลาออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๓)  และมาตรา  ๘๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ก.ร.   
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบ  ก.ร.  ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ  
พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ  ให้ยื่นหนังสือขอลาออก

ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง  โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจเุป็นผู้พิจารณาก่อนวันขอลาออก  ทั้งนี้  ตามตัวอย่างหนังสือขอลาออก
จากราชการท้ายระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวัน  
หากผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็น  จะอนุญาตให้ลาออกจากราชการตาม
วันที่ขอลาออกก็ได้ 

หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวันโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกหรือหนังสือขอลาออกจากราชการที่มิได้ระบุวันขอลาออก   
ให้ถือว่าวันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ยื่นเป็นวันขอลาออก 

ข้อ ๔ เม่ือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งของผู้ขอลาออกจากราชการได้รับหนังสือขอ
ลาออกแล้ว  ให้บันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน  และให้ตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออก
ดังกล่าวได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันหรือไม่  พร้อมทั้งพิจารณาเสนอความเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปโดยเร็ว  และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับเสนอความเห็น
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็ว 

กรณีผู้ขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวันโดยมี
เหตุผลและความจําเป็น  ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา
ชั้นเหนือขึ้นไป  และให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็วและก่อนวันขอลาออก 
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ข้อ ๕ เม่ือผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของข้าราชการ
รัฐสภาสามัญผู้ใดแล้ว  หากมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ  ผู้มีอํานาจอนุญาตอาจสั่งยับยั้ง 
การลาออกได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันขอลาออกหรือวันที่ถือว่าเป็นวันขอลาออก  แล้วแจ้งคําส่ังดังกล่าว
พร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกด้วย  ทั้งนี้  การยับยั้งการลาออกให้ส่ังยับยั้ง 
ได้เพียงครั้งเดียวและจะขยายเวลายับยั้งต่อไปอีกมิได้ 

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกไม่ยับยั้งการลาออก  ให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกมีคําส่ังอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จส้ินก่อนวันขอลาออก 
(๒) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน  

ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกมีคําส่ังเป็นลายลักษณ์อักษรอนุญาตให้ลาออกตามที่ผู้ขอลาออกได้ยื่นไว้
หรือจะอนุญาตให้ลาออกในวันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออกก็ได้   
โดยต้องสั่งภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นขอลาออก 

(๓) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการมิได้ระบุวันขอลาออก  ให้ ผู้มีอํานาจอนุญาต 
การลาออกมีคําส่ังให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนครบกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ยื่น  และให้วันถัดจาก
วันครบกําหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ยื่นหนังสือขอลาออกเป็นวันอนุญาตการลาออก 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ขอลาออกได้ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย  เนื่องจากผู้มีอํานาจ
อนุญาตการลาออกมิได้มีคําส่ังอนุญาตให้ลาออกและมิได้มีคําส่ังยับยั้งการลาออกก่อนวันขอลาออก   
หรือเนื่องจากครบกําหนดเวลายับยั้งการลาออก  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกมีหนังสือแจ้งวัน 
ออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกและส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๗ การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
องค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ  ตําแหน่งทางการเมือง  ตําแหน่งผู้พิพากษาหรือตุลาการ  ตําแหน่งกรรมการ
ในคณะกรรมการใดที่กฎหมายกําหนดว่าต้องไม่เป็นข้าราชการ  หรือตําแหน่งอ่ืนที่  ก.ร.  กําหนด  หรือ
เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ยื่นต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งอย่างช้าภายในวันที่ขอลาออก  และให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเสนอ
หนังสือขอลาออกนั้นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็ว  
การลาออกในกรณีนี้มีผลนับแต่วันที่ขอลาออก 

ข้อ ๘ ให้เลขานุการ  ก.ร.  รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สมศักดิ์  เกียรติสุรนนท ์

ประธานรัฐสภา 
ประธาน  ก.ร. 



ตัวอย่างหนงัสอืขอลาออกจากราชการ 
เขียนที ่................................. 

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

เรื่อง ขอลาออกจากราชการ 

เรียน (ผู้มีอํานาจสั่งบรรจ)ุ 

ด้วยข้าพเจา้..........................................................ปัจจุบันดาํรงตําแหนง่......................................... 
.........................................................สํานัก/กลุม่ ..................................สาํนักงาน...................................................... 
มีความประสงคข์อลาออกจากราชการเพราะ.............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 

ขา้พเจา้ � มีภาระผกูพันกับทางราชการและผูท้ี่เกี่ยวข้องตามเอกสารแนบ 

 � ไม่มีภาระผกูพันกับทางราชการและผูท่ี้เก่ียวข้อง 

จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแตว่ันที ่...... เดือน .............................พ.ศ. .......... 

 ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ) ................................................... 
          (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผูบ้ังคบับัญชาตามลาํดับ 
ได้รับหนังสือขอลาออกเมื่อวันที.่............เวลา.......น. 
เป็นกรณีย่ืนหนงัสือขอลาออกลว่งหน้า 
     � ไม่น้อยกวา่ ๓๐ วัน � น้อยกวา่ ๓๐ วัน 
เห็นควร � อนุญาต ตั้งแตว่ันที.่.......................... 
เนื่องจาก ................................................................ 
 � ยับย้ังการลาออกไว้จนถงึวันที.่.......... 
เนื่องจากจาํเป็นเพื่อประโยชน์แกร่าชการ เพราะ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 � อื่น ๆ ............................................... 
(ลงชื่อ).................................................................... 
          (..............................................................) 
(ตําแหน่ง) .............................................................. 
วันที.่.........เดือน................................พ.ศ. ............ 

คาํสัง่ของผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออก 
� อนุญาต 
� ยับย้ังการลาออกไวจ้นถึง 
 วันที.่........................................................... 
� อ่ืน ๆ........................................................... 
 .................................................................... 
 .................................................................... 
 (ลงชื่อ)................................................ 
         (..............................................) 
 (ตําแหน่ง)........................................... 
 วันที.่.....เดือน......................พ.ศ. ...... 
 



หมายเหตุ 
 ๑. ตามระเบียบ ก.ร. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๕ วรรค ๑ กรณีท่ีเห็นว่าจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ หมายถึง อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ 
หากมีการอนุญาตให้ข้าราชการผู้น้ันออกจากราชการต้ังแต่วันที่ขอลาออก เช่น มีภารกิจที่ผู้ขอลาออกสามารถ
ดําเนินการให้เสร็จก่อนหรือภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ขอลาออกหากให้ผู้อ่ืนมาดําเนินการแทนอาจต้องใช้เวลา
มากขึ้น เป็นต้น และต้องมิใช่เพื่อการอ่ืน ได้แก่ เพ่ือการสอบสวน การลงโทษทางวินัย หรือการชดใช้ทุนการศึกษา
หรือฝึกอบรม 
 ๒. กรณีขอระงับการลาออก ให้ผู้ขอลาออกย่ืนหนังสือแสดงความจํานงขอระงับการลาออก 
ต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันที่การลาออกจะมีผล 
 ๓. ในกรณีลาออกเพราะป่วย ให้แนบใบตรวจโรคของแพทย์ตามแบบราชการเสนอไปด้วยว่า 
ป่วยเป็นโรคอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 

ข้าพเจา้มีภาระผูกพันกับทางราชการและผู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ดังน้ี 

� ๑. ข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างรับทุนหรือปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับทางราชการ 
 ในการรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และยินยอมชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ผูกพันให้ไว้ 
 กับทางราชการทุกประการ หากมีกรณีท่ีต้องชําระเป็นเงิน จะชําระเงินภายในกําหนดเวลาที่ทาง 
 ราชการกําหนด 

� ๒. ขา้พเจา้มีภาระผูกพันกับสว่นราชการ ดังนี ้

  � ๒.๑ หน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

  � ๒.๒ หน้ีสวัสดกิาร 

  � ๒.๓ อ่ืน ๆ ....................... 

� ๓. สิ่งของของทางราชการที่อยู่ในความครอบครองของขา้พเจา้ มดัีงนี้ 

  � ๓.๑ รถยนต ์(พร้อมกุญแจ) ยี่ห้อ............................. 
    แบบ.............................. 
    รุ่นป ีพ.ศ. ...................... 
    เลขทะเบียน.................... 

  � ๓.๒ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร ์ ยี่ห้อ.............................. 
    รุ่น................................ 

  � ๓.๓ โทรศัพทมื์อถือ ยี่ห้อ.............................. 
    รุ่น................................ 

  � ๓.๔ กุญแจ 

   � ห้องทาํงาน 

   � ตู้เอกสาร 

   � อื่น ๆ 

  � ๓.๕ อ่ืน ๆ .................................. 

   ท้ังน้ี ขา้พเจา้จะส่งมอบสิ่งของดงักลา่วใหแ้ก่ทางราชการก่อนวันออกจากราชการ 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูขา้งต้นเป็นความจรงิทุกประการ 

 (ลงชื่อ) .......................................... 
          (.....................................) 
 (ตําแหน่ง)...................................... 


