
(สําเนา) 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วาดวยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2553   

 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับมาตรา 

15(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2522 และมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ในคราวประชุมคร้ังที่ 326(7/2553) เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2553 จึงใหวางขอบังคับไวดังตอไปนี้ 
 
  ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการลาออก
จากราชการ พ.ศ.2553” 

  ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป   
  ขอ 3  ในขอบังคับนี้ 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   “หนวยงาน”  หมายความวา สํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิทยาเขต 
เขตการศึกษา คณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืน         

และใหหมายความรวมถึงหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ ซ่ึงจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
   “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   “ขาราชการ”  หมายความวา ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  ขอ 4  ขาราชการผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอ

ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง โดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหผูบังคับบัญชา

ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุเปนผูพิจารณากอนวันขอลาออก ทั้งนี้ ตามตัวอยางหนังสือขอลาออกจากราชการ             

ทายขอบังคับนี้       
  ในกรณีที่ผูประสงคจะลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา 30 วัน 

หากอธิการบดีเห็นวามีเหตุผลและความจําเปน จะอนุญาตใหลาออกจากราชการตามวันที่ขอลาออกก็ได  
  หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา 30 วัน โดยไมได

รับอนุญาตใหลาออกตามวันท่ีขอลาออก หรือหนังสือขอลาออกจากราชการที่มิไดระบุวันขอลาออก           

ใหถือวาวันถัดจากวันครบกําหนด 30 วนั นับแตวันที่ย่ืนเปนวันขอลาออก   
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   ขอ 5  เมื่อผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งของผูลาออกจากราชการไดรับหนังสือ 

ขอลาออกแลว ใหบันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกนั้นไวเปนหลักฐาน และใหตรวจสอบวาหนังสือ              

ขอลาออกดังกลาวไดย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน หรือไม พรอมทั้งพิจารณาเสนอ

ความเห็นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปโดยเร็วและใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแตละระดับเสนอ

ความเห็นตามลําดับจนถึงอธิการบดีโดยเร็ว 
  กรณีผูขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา 30 วัน โดยมี

เหตุผลและความจําเปน ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งพิจารณาเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา

ชั้นเหนือขึ้นไป และใหผูบังคับบัญชาแตละระดับเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป

ตามลําดับจนถึงอธิการบดีโดยเร็วและกอนวันขอลาออก  
ขอ 6  เมื่ออธิการบดีไดรับหนังสือขอลาออกจากราชการของขาราชการผูใดแลว หากมี

ความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ อธิการบดีอาจสั่งยับยั้งการลาออกไดไมเกิน 90 วัน นับแตวันขอ

ลาออก หรือวันที่ถือวาเปนวันขอลาออก แลวแจงคําส่ังดังกลาวพรอมทั้งเหตุผลใหผูลาออกทราบกอน

วันขอลาออกดวย ทั้งนี้ การยับยั้งการลาออกใหส่ังยับยั้งไดเพียงครั้งเดียว และจะขยายเวลายับยั้งตอไป

อีกมิได  
ในกรณีที่อธิการบดีไมยับยั้งการลาออก ใหดําเนินการดังน้ี   
(1) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการไดยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา 

30 วัน ใหอธิการบดีมีคําส่ังอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จส้ินกอนวันขอลาออก 
(2) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการ ไดยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา          

30 วัน ใหอธิการบดีมีคําส่ังเปนลายลักษณอักษรอนุญาตใหลาออกตามที่ผูขอลาออกไดย่ืนไว หรือ            

จะอนุญาตใหลาออกในวันถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ย่ืนหนังสือขอลาออกก็ได โดยตองส่ัง

ภายใน 30 วัน นับแตวันยื่นขอลาออก  
(3) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการมิไดระบุวันขอลาออก ใหอธิการบดีมีคําส่ัง  

ใหลาออกเปนลายลักษณอักษรกอนครบกําหนด 30 วัน นับแตวันท่ียื่น และใหวันถัดจากวันครบกําหนด 

30 วัน นับแตวันท่ียื่นหนังสือขอลาออก เปนวันอนุญาตการลาออก   

  ขอ 7  ในกรณีที่ผูขอลาออกไดออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่องจาก

อธิการบดีมิไดมีคําส่ังอนุญาตใหลาออกและมิไดมีคําส่ังยับยั้งการลาออกกอนวันขอลาออกหรือเนื่องจาก

ครบกําหนดเวลายับยั้งการลาออก ใหอธิการบดีมีหนังสือแจงวันออกจากราชการใหผูขอลาออกและ

หนวยงานที่เก่ียวของทราบโดยไมชักชา  
  ขอ 8  การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง ตําแหนงผูพิพากษาหรือตุลาการ ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการใด

ที่กฎหมายกําหนดวาตองไมเปนขาราชการ หรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน 

หรือผูบริหารทองถ่ิน ใหย่ืนตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งอยางชาภายในวันที่ขอลาออก และให

ผูบังคับบัญชาดังกลาวเสนอหนังสือขอลาออกนั้นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงอธิการบดี

โดยเร็ว การลาออกในกรณีนี้มีผลนับแตวันท่ีขอลาออก  
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  ขอ 9  การพิจารณาการขอลาออกจากราชการที่ไดย่ืนหนังสือขอลาออกไวกอนวันที่

ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535   

  ขอ 10  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําส่ัง 

หรือการอื่นที่เก่ียวของเพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้   

  หากมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด         

คําวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนที่สุด   

  
   ประกาศ  ณ  วันท่ี       4   มกราคม  2554 

 
 
     (ลงชื่อ)  เกษม   สุวรรณกุล 
       (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 

           นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอยางหนังสือขอลาออกจากราชการ   
 

     เขียนที ่ 
     วันที่        เดือน                      พ.ศ. 
 

เรื่อง  ขอลาออกจากราชการ 
 

เรียน อธิการบดี    
 

 ดวยขาพเจา     ปจจุบันดํารงตําแหนง 
           สํานัก/กอง              กรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
มีความประสงคขอลาออกจากราชการเพราะ 
 

 

 ขาพเจามีภาระผูกพันกับทางราชการและผูที่เก่ียวของตามเอกสารแนบ   
 

 จึงเรียนมาเพือ่ขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่       เดือน   พ.ศ. 
         

ขอแสดงความนับถือ 
 

      (ลงชื่อ)  
       (        ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผูบังคับบัญชาตามลําดับ

ไดรับหนังสือขอลาออกเมื่อวันท่ี.............................เวลา.................เปนกรณีย่ืนหนังสือขอลาออกลวงหนา 
 ไมนอยกวา 30 วัน   นอยกวา 30 วัน 

เห็นควร     อนุญาต ตั้งแตวนัท่ี..........................เนื่องจาก............................................................  
              ยับย้ังการลาออกไวจนถึงวันท่ี.....................เนื่องจากจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ เพราะ 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
     อื่นๆ..................................................................................................................... 
 

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

(ตําแหนง).................................................. 
 วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ. ............ 



 
 
หมายเหต ุ   : ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2553 

1. กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการไดย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา  

30 วัน ใหอธิการบดีมีคําส่ังอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จส้ินกอนวันขอลาออก  
  2. กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการ ไดย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา        

30 วัน ใหอธิการบดีมีคําส่ังเปนลายลักษณอักษรอนุญาตใหลาออกตามที่ผูขอลาออกไดย่ืนไว หรือ          

จะอนุญาตใหลาออกในวันถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ย่ืนหนังสือขอลาออกก็ได โดยตอง

ส่ังภายใน 30 วัน นับแตวันยื่นขอลาออก  
  3. กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการมิไดระบุวันขอลาออก ใหอธิการบดีมีคําส่ังให

ลาออกเปนลายลักษณอักษรกอนครบกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ย่ืน และใหวันถัดจากวันครบกําหนด 

30 วัน นับแตวันท่ียื่นหนังสือขอลาออก เปนวันอนุญาตกาลาออก  
  4.  กรณีที่เห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ หมายถึง อาจเกิดความเสียหายแก

ราชการไดหากมีการอนุญาตใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตั้งแตวันที่ขอลาออก เชน มีภารกิจที่        

ผูขอลาออกสามารถดําเนินการใหเสร็จหรือภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ขอลาออกหากใหผูอ่ืนมา

ดําเนินการแทนอาจตองใชเวลามากขึ้น เปนตน และตองมิใชเพื่อการอื่นไดแก เพื่อการสอบสวน การ

ลงโทษทางวินัย หรือการชดใชทุนการศึกษาหรือฝกอบรม 
  5. กรณีขอระงับการลาออก ใหผูขอลาออกยื่นหนังสือแสดงความจํานงระงับการลาออก

ตอผูบังคับบัญชากอนวันที่การลาออกจะมีผล 
  6. ในกรณีลาออกเพราะปวย ใหแนบใบตรวจโรคของแพทยตามแบบราชการเสนอไป

ดวยวาปวยเปนโรคอะไร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบ 

 
ขาพเจามีภาระผูกพันกับทางราชการและผูที่เกี่ยวของดังน้ี  
 

  1. ขาพเจาเปนผูอยูระหวางรับทุนหรือปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับทางราชการ

ในการรับทุนไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และยินยอมชดใชทุนตามสัญญาที่ได

ผูกพันใหไวกับทางราชการทุกประการ หากมีกรณีที่ตองชําระเปนเงิน จะชําระเงินภายใน

กําหนดเวลาที่ทางราชการกําหนด  
  2. ขาพเจามีภาระผูกพันกับสวนราชการ ดังนี้ 

   2.1 หนี้สหกรณออมทรัพย  
   2.2 หนี้สวัสดิการ 
   2.3 อ่ืนๆ ........................................................... 

  3. ส่ิงของของทางราชการที่อยูในความครอบครองของขาพเจา มีดังน้ี  
   3.1 รถยนต (พรอมกุญแจ) ย่ีหอ............................................. 
     แบบ............................................. 
     รุนป ค.ศ. .................................... 
     เลขทะเบียน.................................. 
   3.2 โนตบุกคอมพิวเตอร ย่ีหอ............................................ 
     รุน............................................... 
   3.3 โทรศัพทมือถือ  ย่ีหอ............................................ 
     รุน............................................... 

 3.4 กุญแจ 
    หองทํางาน 
    ตูเอกสาร 

       อ่ืนๆ 
 3.5 อ่ืนๆ ............................................................... 

ทั้งนี้  ขาพเจาจะสงมอบสิ่งของดังกลาวใหแกทางราชการกอนวันออกจากราชการ  
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ  

 

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


