
วัน เดือน ปี หมายเหตุ
ภายใน ๒๘ มิ.ย.๖๒  - ผู้ประสงค์จะลาออกให้ศึกษา

ตามสายการบังคับบัญชา รายละเอียดของแนวทางการ
ภายใน ๑๒ ก.ค.๖๒  - นขต.ทอ.สรุปบัญชีรายช่ือข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ

พร้อมเอกสารประกอบ (ใบลาออก, ประวัติรับราชการ, สด.๓ หรือ สด.๘) ก่อนเกษียณอายุ ฯ ให้เข้าใจ
และตรวจสอบประวัติอาชญากรตามแบบฟอร์มท่ีแนบ กับท้ังตรวจสอบหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง
ส่ง กพ.ทอ. และ e - mail (บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฯ) กับตนเอง ในการขอรับสิทธิ
ท่ี naviga@rtaf.mi.th ภายใน ๑๐ ก.ค.๖๒ ตามแนวทางการให้ข้าราชการทหาร
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ถึง กพ.ทอ.ภายใน ๑๒ ก.ค.๖๒ ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ฯ 
และส่งบัญชีรายช่ือให้ หน.สายวิทยาการ ภายใน ๕ ก.ค.๖๒ แต่เน่ิน

 - หน.สายวิทยาการส่งบัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

ถึง กพ.ทอ.ภายใน ๑๒ ก.ค.๖๒
ภายใน ๑๙ ก.ค.๖๒  - ผู้ท่ีย่ืนใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไว้แล้วแต่มีความประสงค์จะระงับ

การเข้าร่วมโครงการฯ ให้ย่ืนแบบหนังสือขอระงับการลาออก

จากราชการตามโครงการฯ ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน จนถึง กพ .ทอ.

 - นขต.ทอ.ส่งหลักฐานการแต่งต้ังยศให้ กพ.ทอ.โดยตรง
ภายใน ส.ค.๖๒  - นขต.กห.และเหล่าทัพ ส่งบัญชีรายช่ือผู้ท่ีขอลาออกจากราชการ

พร้อมแบบหนังสือลาออกและหนังสือรับรองการเข้าร่วมแนวทาง
การให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุฯ ให้ สป .(สม.) 
เพ่ือน าเรียน รมว.กห.อนุมัติ

ภายใน ๑๖ ก.ย.๖๒  - เม่ือ รมว.กห.เห็นชอบให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการตามแนวทาง
การให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ฯ แล้ว
 สป.ด าเนินการขอพระราชทานยศให้นายทหารสัญญาบัตร 
และนายทหารต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร จ.ส.อ., พ.จ.อ., พ.อ.อ.
และออกค าส่ัง กห.ให้ออกจากราชการ
 ส าหรับนายทหารประทวน ให้ นขต.กห.และเหล่าทัพด าเนินการ

๒ ต.ค.๖๒  - ผู้ลาออกตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการ
ก่อนเกษียณอายุ ฯ ออกจากราชการ

ก าหนดการด าเนินการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ตามมติ กขท .
(ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

การด าเนินการ 
 - ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ย่ืนแบบหนังสือขอลาออก





แบบตรวจสอบประวัติ 
ประกอบรายงานให้ข้าราชการและลูกจ้างออกจากราชการ 

 
๑. ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล               หมายเลขประจ าตัว                            
 เหล่า               ขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการวันที่             เดือน                           พ.ศ.            
 (วันล้วง                              )  พร้อมได้แนบ  สด.๓  และ/หรือ  สด.๘  มาด้วย 
๒. ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจ าการ  สังกัด                   เมื่อ                           และปลดออกจาก 
 กองประจ าการ  เมื่อ                      
๓. เกิดวันที ่              เดือน                         พ.ศ.                   ปัจจุบันอายุ             ปี 
๔. ก่อนเข้ารับราชการส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิ                        จาก                            (ระบุชื่อสถานศึกษา    
 เช่น  รร.นอ., รร.จอ., รร.ชท., วพอ., รร.ดย. หรือสถานศึกษาภายนอกอ่ืน ๆ  เป็นต้น 
๕. เข้ารบัราชการครัง้แรกมีสภาพเป็น                    (ข้าราชการทหาร, ข้าราชการ  กห.พลเรือน  หรือลูกจ้างประจ า) 
 เมื่อวันที่           เดือน                         พ.ศ.              ตามค าสั่ง                      ลง             
๖. กรณีผู้ที่บรรจุครั้งแรกเป็นข้าราชการต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร  ต่อมาได้รับการบรรจุและเลื่อนยศเป็นนายทหาร 
 สัญญาบัตร  โดยใช้คุณวุฒิปริญญา  ให้ระบุว่าบรรจุและเลื่อนยศตั้งแต่                         
 ตามค าสั่ง                                  ลง                               
๗. ขณะนี้รับราชการในต าแหน่ง           
 ตามค าสั่ง   ลง   รับเงินเดือน  ระดับ                 ชั้น   
 (   บาท)  เงินเพ่ิม     บาท  (ถ้ามี) 
๘. ระหว่างรับราชการได้เคยไปศึกษาอบรม  ดูงาน  หรือฝึกงานเพิ่มเติมในประเทศและต่างประเทศในวิชาใด 
 หรือไม่  (ให้อธิบายละเอียดว่าไปกี่ครั้ง  ที่ใดบ้าง  ระยะเวลาใดและโดยทุนใด  และปัจจุบันรับราชการ 
 ชดใช้ทุนครบก าหนดตามสัญญาแล้วหรืออย่างไร)          
               
               
 (หากไม่มีรายการในข้อ  ๘. นี้  ให้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่า  “ไม่เคยไปศึกษาอบรม  ดูงานหรือฝึกงาน” 
 ห้ามเว้นว่างไว้) 
๙. เคยออกจากราชการ  เมื่อ   และกลับเข้ารับราชการ  เมื่อ    
๑๐. มีเวลาราชการปกติ  ส าหรับค านวณเบี้ยหวัด  บ าเหน็จบ านาญ  รวม          ปี          เดอืน          วัน 
๑๑. มีเวลาราชการทวีคูณส าหรับค านวณเบี้ยหวัด  บ าเหน็จบ านาญ  รวม          ปี          เดอืน          วัน 
๑๒. เหตุที่ออกจากราชการเพราะ           
๑๓. เมื่อออกจากราชการแล้ว  คงอยู่ในประเภท     สังกัด    
 และมีสิทธิได้รับ     
๑๔. หน่วยต้นสังกัดได้ระงับการจ่ายเงินเดือนไว้แล้ว  ตั้งแต่        

 ขอรับรองว่าตรวจสอบถูกต้อง 

  (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)      
   (              )   (              )
                   น.ก าลังพล  หน่วยต้นสังกัด                                                         หน.ส่วนราชการต้นสังกัด 
                  /          /          .                                                   /          /          . 



ลงช่ือรับรอง
(ผู้ตรวจสอบหน้ีสิน)

๑ หน.หน่วยต้นสังกัด..................... ......................................................   (ลงช่ือ)..............................................
         (..............................................)
 ต ำแหน่ง.............................................

๒ แผนกกำรเงิน.............................. ......................................................   (ลงช่ือ)..............................................
         (..............................................)
 ต ำแหน่ง.............................................

๓ ร้ำนค้ำ......................................... ......................................................   (ลงช่ือ)..............................................
         (..............................................)
 ต ำแหน่ง.............................................

๔ สหกรณ์ออมทรัพย์................... ......................................................   (ลงช่ือ)..............................................
         (..............................................)
 ต ำแหน่ง.............................................

๕ อ่ืน ๆ ........................................ ......................................................   (ลงช่ือ)..............................................
         (..............................................)
 ต ำแหน่ง.............................................

(ลงช่ือ) ............................................  ผู้รับกำรตรวจสอบหน้ีสิน
        (.............................................)
          ........../................./...........

แบบตรวจสอบหน้ีสินของข้าราชการและลูกจ้างประจ าขอลาออกจากราชการ

กระผม/ดิฉัน ยศ-ช่ือ.............................................สกุล.............................................สังกัด................................
ขอให้หน่วยเก่ียวข้อง ลงช่ือรับรองกำรตรวจสอบหน้ีสิน เพ่ือเป็นหลักฐำนประกอบกำรขอลำออกจำกรำชกำร

ล าดับ หน่วยเก่ียวข้อง หน้ีสิน



หนังสือยินยอมให้ลาออกจากราชการ 
(กรณีผู้ขอลาออกมีหนี้ที่ต้องช้าระโดยมีผู้ค้้าประกัน) 

 

ท ำท่ี.......................................... 
 วันที่...................................... 
 

๑.  ตำมท่ีข้ำพเจ้ำ......................................................................................(ผู้กู้) อำยุ...............ปี 
หมำยเลขประจ ำตัว.........................................ต ำแหน่ง............................................................สังกัด.................... 
ขอลำออกจำกรำชกำรเพื่อ........................................................................ในวันที่................................................. 
ข้ำพเจ้ำได้เป็นหนี้กับ.............................................................................................................................................
เป็นจ ำนวนเงิน..................................................... ...........................................................................................บำท 
ตั้งแต.่....................................................................... ..............................................................................................  
โดยไดมี้เงื่อนไขกำรช ำระหนี้ ตำมท่ีได้ตกลงไว้กันสถำบันนั้นๆ จนครบจ ำนวน โดยมี........................................... 
.....................................................................................................................................................เป็นผู้ค้ ำประกัน 

  ๒.  ข้ำพเจ้ำ................................................................................................... ............................. 
..................................................................................................... .....................................................(ผู้ค้ ำประกัน) 
รับทรำบตำมข้อ ๑ และยินยอมให้ออกจำกรำชกำรตำมที่ขอลำได้ 
 

 

 ลงชื่อ..............................................(ผู้กู้) 
       (...............................................) 
 ลงชื่อ..............................................(ผู้ค้ ำประกัน) 
       (...............................................) 
 ลงชื่อ..............................................(ผู้ค้ ำประกัน) 
       (...............................................) 
 ลงชื่อ...............................................พยำน 

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

       (...............................................) 
 

----------------------- ส่วนนี้ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้ลำออกมีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์เท่ำนั้น ----------------------- 

ทรำบแล้ว  
     -  ผู้ขอลำออกจำกรำชกำรมีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์.................เป็นจ ำนวนเงิน..............................บำท 

(......................................................................)  
  ลงชื่อ..................................................(ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์....................)  
     ........../........../.......... 
หมำยเหตุ ใช้ส ำหรับประกอบเอกสำรกำรลำออกจำกรำชกำรเท่ำนั้น 




























