
บทที่  5 

การออกจากราชการ 

ความหมาย 
 การออกจากราชการ หมายถึง การพนจากสภาพการเปนขาราชการ 

การพนจากสภาพการเปนขาราชการ 
 ในระบบราชการพลเรือนของไทย มีระบบการสรรหาบุคคลเขารับราชการ ซึ่งเปนขั้นตอน
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งของการบริหารงานบุคคล เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถและ
เปนคนดีเขามาเปนขาราชการ และเมื่อปฏิบัติงานไปชวงเวลาหนึ่งก็ตองพนจากหนาที่ไป        
เมื่อบุคคลใดเขารับราชการแลวยอมมีหลักประกันความมั่นคงในอาชีพ ในขอที่วาบุคคลใด      
เขารับราชการแลวจะไมถูกกลั่นแกลงใหพนจากสภาพการเปนขาราชการหรือถูกออกจาก
ราชการโดยไมเปนธรรม การที่ขาราชการผูใดจะพนจากสภาพการเปนขาราชการ หรือถูกออกจาก
ราชการในกรณีใดนั้น ยอมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมีหลายกรณีดวยกัน ดังนี้ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547      
มาตรา 107 ไดบัญญัติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการเมื่อ 
 (1)  ตาย 
 (2)  พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 (3)  ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก หรือการลาออกมีผลตามมาตรา 108 
 (4)  สั่งใหออกตามมาตรา 49 มาตรา 56 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคหา มาตรา 103 
มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 หรือมาตรา 118 
 (5)  ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 (6)  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เวนแตไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น     
ที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา 109  

 



~ 199 ~ 

 

1.  การออกจากราชการเพราะตาย 
  เมื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดถึงแกความตาย ยอมสิ้นสภาพ
บุคคล ทําใหสิ้นสภาพการเปนขาราชการไปดวย เมื่อขาราชการถึงแกความตายตองมีการรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ  แลวแจงการตายใหกรมบัญชีกลางและ ก.ค.ศ. ทราบ ทางราชการจะจาย
เงินเดือนใหจนถึงวันที่ถึงแกความตาย และถาเปนการตายในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน หรือวันที่ 
1 ตุลาคม  กอนที่จะมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน  ผูมีอํานาจจะสั่งเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นยอนหลังไปถึง
วันที่  1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ของครึ่งปที่จะไดเลื่อนก็ได  
 กรณีศาลมีคําสั่งใหเปนผูสาบสูญถือเปนการออกจากราชการเพราะตาย  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/ป 1014 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2539  

2.  การพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญขาราชการ 
  การออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 60 ป บริบูรณ เปนการพนจาก
ราชการโดยผลของกฎหมาย   ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 
และที่แกไขเพิ่มเติม  มาตรา 19 มาตรา 20 และมาตรา 21 ใหกระทรวงศึกษาธิการเปนเจาหนาที่
ควบคุมเกษียณอายุของขาราชการครู โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
 2.1 กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป กระทรวงศึกษาธิการจะสํารวจรายชื่อขาราชการ    
ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ป บริบูรณในปงบประมาณถัดไป แลวแจงรายชื่อใหสํานักงาน ก.ค.ศ.      
กรมเจาสังกัดและกระทรวงการคลังทราบ 
 ในทางปฏิบัติ  หนวยงานหรือกรมเจาสังกัดจะสํารวจรายชื่อผูจะเกษียณอายุภายใน 5 ป     
และสงรายชื่อขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ รวมถึง     
ผูซึ่งจะมีอายุ  60 ป บริบูรณในปงบประมาณถัดไปไปยังกระทรวงศึกษาธิการภายในเดือน
มีนาคม และกระทรวงศึกษาธิการจะจัดทําบัญชีรายชื่อผูเกษียณอายุในปงบประมาณถัดไป 
ภายในเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมของปนั้น  สงใหสวนราชการและสํานักงาน ก.ค.ศ. 
 



~ 200 ~ 

 

 2.2  สวนราชการจะตรวจสอบแลวแจงใหผูจะครบเกษียณอายุทราบ 
 2.3  ผูบังคับบัญชาตองรีบดําเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแกผูที่จะเกษียณอายุโดยมีผลตั้งแตวันที่ 30 กันยายน ในกรณีเปน         
ผูมีเงินเดือนยังไมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ และมีผลการปฏิบัติงานสมควรไดรบัการเลื่อนเงินเดือน 

3. การลาออกจากราชการ  
  การลาออกจากราชการเปนเรื่องของความสมัครใจ โดยขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูประสงคจะลาออก จะตองยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาตามมาตรา 108 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบ
ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
พ.ศ. 2548 สรุปไดดังนี้ 
  3.1  การลาออกตองทําเปนหนังสือ ระบุวันที่ประสงคขอลาออก เหตุผลการลาออก       
ลงลายมือชื่อยื่นตอผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก   
 3.2 ตองยื่นลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงหยุดราชการไปได 
 3.3 ยกเวนกรณีลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ใหยื่นตอ
ผูบังคับบัญชาและใหการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ขอลาออก ทั้งนี้ตองยื่นกอนอยางชาในวันที่     
ขอลาออก 
 3.4 ผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก คือผูบังคับบัญชาตามมาตรา 53  
 3.5 กรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ  ผูบังคับบัญชาอาจยับยั้งการอนุญาตใหลาออก
ไดไมเกิน 90 วัน นับแตวันขอลาออกก็ได ยกเวนการลาออกตามขอ 3.3  
  กรณีเปนหนี้สหกรณออมทรัพยครูไมเปนเหตุที่จะยับยั้งการลาออก 
 3.6 กรณีผูบังคับบัญชามิไดยับยั้งและมิไดมีคําสั่งอนุญาตการลาออก ใหการลาออกนั้น   
มีผลตั้งแตวันที่ขอลาออก 
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 3.7 หากมิไดระบุวันขอลาออกใหถือวันถัดจากวันที่ครบ 30 วัน นับแตวันที่ยื่นเปนวัน  
ขอลาออก 
 3.8 การยับยั้งและการอนุญาตใหลาออก ผูบังคับบัญชาตองมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษร 
แลวแจงใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออก 
 3.9 ผูขอลาออกอาจเปลี่ยนใจ ถอนใบลาออกได แตตองทําเปนลายลักษณอักษร ยื่นตอ   
ผูมีอํานาจพิจารณากอนที่คําสั่งอนุญาตใหลาออกจะมีผล  

4. การออกจากราชการเพราะถูกสั่งใหออก  
 กรณีถูกสั่งใหออกจากราชการ  ซึ่งเปนผลทําใหพนจากสภาพการเปนขาราชการ               
มีไดหลายกรณีดังนี้ 
 4.1 ถูกสั่งใหออกเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนง
ตามมาตรา 49  
 ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม     
มาตรา 45 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 58 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67        
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จะตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปตามมาตรา  30 และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตําแหนง  ตามมาตรา  42  หรือ             
ขาดคุณสมบัติพิเศษ ตามมาตรา 48  ถาผูใดไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยเปนผูขาดคุณสมบัติ 
อยูกอน หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังปรากฏวา เปนผูขาดคุณสมบัติ เนื่องจากกรณี 
ตองหานั้น มาตรา 49  บัญญัติใหผูบังคับบัญชาสั่งใหผูนั้น ออกจากราชการโดยพลัน การสัง่ใหออก
จากราชการกรณีเปนผูขาดคุณสมบัติไมกระทบกระเทือน ถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตาม
อํานาจหนาที่ รวมถึงการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับ หรือมีสิทธิจะไดรับจาก
ทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกจากราชการ และถาการ  เขารับราชการเปนไปโดยสุจริต ใหถือวา
เปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 
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 4.2 ถูกสั่งใหออกเพราะไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม ตามมาตรา 56  
 ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงใด จะตองทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้น แตถาผูใดไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย ตองเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมเปนเวลา 2 ป
กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขมตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ถาในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 พิจารณาเห็นวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีความประพฤติไมดี หรือไมมีความรู ความสามารถ  
ความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด   โดยไมควรใหรับราชการ
ตอไป  ก็สั่งใหผูนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 การใหออกในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือเตรียมความพรอมและพัฒนา
อยางเขมใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามากอน          
แตไมกระทบกระเทือน ถึงการปฏิบัติหนาที่ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่รับ
ไปแลว หรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ 
 4.3 ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา 103 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอยูในระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยาง
รายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งใหออกจากราชการไวกอน        
เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาไดตามกฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2542) วาดวยการสั่งพักราชการ 
การสั่งใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวน
พิจารณา ซึ่งนํามาใชกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยอนุโลม   แตสําหรับกรณีนี้ 
หากภายหลังปรากฏผลการสอบสวนวา ผูนั้นไมไดกระทําผิดหรือกระทําผิดแตไมถึงตองใหออก
จากราชการ และไมมีกรณีที่ตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน   ตองสั่งใหกลับเขารับราชการ       
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ในตําแหนงและวิทยฐานะเดิม หรือตําแหนงเดียวกับที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงและวิทยฐานะนั้น และมาตรา  103 ไดรับรองใหผูนั้น มีสถานภาพเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดมา 
 4.4  ถูกสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 110  
 การใหออกตามมาตรา 110 มิใชเปนกรณีกระทําความผิดหรือความไมเหมาะสม    
แตประการใด  แตเปนกรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นไมอยูในฐานะ           
ที่จะปฏิบัติราชการได 
 4.4.1 การสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนาน ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
มีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการได ในกรณีที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติให              
ผูถูกสั่งใหออกไดรับบําเหน็จบํานาญแตในการสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ  
เหตุรับราชการนาน จะตองมีกรณีตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดวย และพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ.  2494 มาตรา 14 บัญญัติวา บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น 
ใหแกขาราชการซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 30 ป แลว  
 4.4.2  การสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  
  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 
กําหนดใหแกขาราชการซึ่งออกจากประจําการ เพราะเลิกหรือยุบตําแหนง หรือซึ่งมีคําสั่งใหออก
โดยไมมีความผิด และตองมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 1 ปบริบูรณ      
โดยถามีเวลาราชการไมถึง 10 ปบริบูรณไดบําเหน็จ ตั้งแต 10 ปขึ้นไปมีสิทธิไดบํานาญ 
  ผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจาก
ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนไดหลายกรณี  ดังนี้ 
 1)  กรณีเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอ 
 2)  กรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
 3)  กรณีขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (1) (4) (5) (7) (8) หรือ (9) ไดแก 
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  (1)  ไมมีสัญชาติไทย 
  (2)  ดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น 
  (3)  เปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือเปนโรค 
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
  (4)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี สําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  (5)  เปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
  (6)  เปนบุคคลลมละลาย 
 4)  กรณีถูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตาม   
มาตรา 30 (3) เปนผูไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย    
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แตการที่จะสั่งใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการตามกรณีนี้ ผูบังคับบัญชาจะตองสอบสวนกอน      
ในกรณีที่ เห็นวามีมูลก็จะตองสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและ        
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุ
ชื่อพยานก็ได เมื่อสอบสวนแลวตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย
เมื่อสอบสวนแลวนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. 
แลวแตกรณี พิจารณาเมื่อองคคณะผูพิจารณามีมติวา ผูนั้นขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (3) 
ดังกลาว ผูบังคับบัญชาจึงสั่งใหออกจากราชการได 
 5)  กรณีที่ทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงใด ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูดํารงตําแหนงนั้น ออกจากราชการไดตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
 6)  กรณีที่ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการ   
ใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา 53 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
 4.5  ถูกสั่งใหออกเพราะหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรอง
ในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ  ตามมาตรา 111 
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 เปนเรื่องของการใหออกจากราชการเนื่องจากขาราชการหยอนความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ราชการ  ซึ่งถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 
 การใหออกตามมาตรานี้  กฎหมายกําหนดใหตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ในกรณีที่มีการสอบสวนตามมาตรา 98  ในเรื่องเดียวกันไวแลว ผูบังคับบัญชาจะใชสํานวน          
การสอบสวนทางวินัยดําเนินการสั่งใหออกจากราชการตามมาตรานี้ไดโดยไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนั้นอีก  (มาตรา 111 วรรคสาม  และมาตรา 116)  การสั่งใหออก
ในกรณีนี้เปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
 4.6  ถูกสั่งใหออกเพราะมีมลทินมัวหมองตามมาตรา 112 
 เปนกรณีที่ถูกสั่งใหออกเนื่องจากถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง            
แตผลการสอบสวนไมไดความวากระทําผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก แตมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น  ถาจะใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ และ
ผูถูกสั่งใหออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  เปนการสั่งใหออกตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี 
 4.7  ถูกสั่งใหออกเพราะตองรับโทษจําคุก ตามมาตรา 113 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล 
หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการก็ได 
 4.8  ถูกสั่งใหออกเพื่อไปรับราชการทหาร ตามมาตรา 114 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมาย        
วาดวยการรับราชการทหาร หมายถึง การถูกเกณฑไปเปนทหารกองประจําการเปนเวลา 2 ป    
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ และตองสงวนตําแหนงเดิมหรือตําแหนง
เทียบเทาไวให  เมื่อผูนั้นยื่นเรื่องขอกลับเขารับราชการภายใน 180 วัน นับแตวันพนจากราชการทหาร 
โดยไมมีความเสียหาย และไมเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรา  30  และไมไดถูกเปลี่ยนแปลง
คําสั่งเปนใหออกจากราชการตามมาตราอื่น 
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 4.9  มีกรณีสมควรใหออกอยูกอนวันโอน ตามมาตรา 118 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่น หรือ
ขาราชการอื่นที่มิใชขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือขาราชการการเมือง ซึ่งมีกรณีที่สมควร
ใหออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
หรือกฎหมายเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นอยู กอนวันโอนมาบรรจุ              
ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น มีอํานาจพิจารณาดําเนินการ
ตามหมวดนี้ไดโดยอนุโลม และในกรณีที่จะตองสั่งใหออกจากราชการ ใหปรับบทกรณีใหออก
จากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  หรือกฎหมายเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นโดยอนุโลม 

5.  ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก 
 การถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก เปนการพนจากสภาพการเปนขาราชการ เพราะมีเหตุ
เสียหายเนื่องจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ที่กฎหมายกําหนดใหผูบังคับบัญชาจะตองสั่ง
ลงโทษปลดออก หรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี โทษไลออกไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญ สําหรับโทษปลดออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาเปนผูลาออกจากราชการ 
ทั้งนี้  เปนไปตามมาตรา 96 

6.  ถูกสั่งใหออกกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 109 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และไมมีกรณีถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตราอื่น ถาภายใน 30 วันไมไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอื่นที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบังคับบัญชาตองสั่งใหออกจากราชการ  
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 บัญญัติให         
ผูประกอบวิชาชีพควบคุม  คือ  ครู  ผูบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถาฝาฝนมีโทษจําคุก     
1 ป ปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท 31 

 
31    พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  มาตรา 78 
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  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงที่ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
หากถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะเปนผูขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนง       
ผูบังคับบัญชาจึงตองสั่งใหออกจากราชการ  เวนแตเปลี่ยนเปนตําแหนงอื่นที่ผูนั้นมีคุณสมบัติ   
และเปนตําแหนงที่ไมตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดภายใน 30 วัน และตองเปนผูที่ไมมีกรณี
ที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามมาตราอื่น 
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แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ 

เขียนที่............................................................. 

วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. .......... 

เรื่อง  ขอลาออกจากราชการ 

เรียน  (ผูบังคับบัญชา) 

  ดวยขาพเจา............................................................................ไดเริ่มรับราชการเมื่อ
วันที่............เดือน...........................พ.ศ. ..............ปจจุบันดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ....................... 
....................................หนวยงานการศึกษา.........................................สังกัด.................................. 
กรม.............................................ไดรับเงินเดือนอันดับ................................ขั้น......................บาท 
มีความประสงคขอลาออกจากราชการเพราะ.................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
  จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่...........เดือน.................พ.ศ. ......... 
ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
       (ลงชื่อ).................................................. 
                            (................................................) 
 

 


