(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
ในคราวประชุมครั้งที่ 326(7/2553) เมื่อวันที่ 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 หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่เทียบเทาคณะ ซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ข อ 4 ข า ราชการผู ใ ดประสงค จ ะลาออกจากราชการ ให ย่ื น หนั ง สื อ ขอลาออกต อ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง โดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหผูบังคับบัญชา
ซึ่ งมี อํ านาจสั่ งบรรจุ เป นผู พิ จารณาก อนวั นขอลาออก ทั้ งนี้ ตามตั วอย างหนั งสื อขอลาออกจากราชการ
ทายขอบังคับนี้
ในกรณีท่ผี ูประสงคจะลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา 30 วัน
หากอธิการบดีเห็นวามีเหตุผลและความจําเปน จะอนุญาตใหลาออกจากราชการตามวันที่ขอลาออกก็ได
หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา 30 วัน โดยไมได
รับอนุญาตใหลาออกตามวันที่ขอลาออก หรือหนังสือขอลาออกจากราชการที่มิไดระบุวันขอลาออก
ใหถือวาวันถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ยื่นเปนวันขอลาออก

-2ขอ 5 เมื่อผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งของผูลาออกจากราชการไดรับหนังสือ
ขอลาออกแล ว ให บั น ทึ ก วั น ยื่ น หนั ง สื อ ขอลาออกนั้ น ไว เ ป น หลั ก ฐาน และให ต รวจสอบว าหนั ง สื อ
ขอลาออกดังกลาวไดยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา 30 วัน หรือไม พรอมทั้งพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปโดยเร็วและใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแตละระดับเสนอ
ความเห็นตามลําดับจนถึงอธิการบดีโดยเร็ว
กรณีผูขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา 30 วัน โดยมี
เหตุผลและความจําเปน ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งพิจารณาเสนอความเห็นตอผูบังคับบัญชา
ชั้ น เหนื อ ขึ้ น ไป และให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาแต ล ะระดั บ เสนอความเห็ น ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น เหนื อ ขึ้ น ไป
ตามลําดับจนถึงอธิการบดีโดยเร็วและกอนวันขอลาออก
ขอ 6 เมื่ออธิการบดีไดรับหนังสือขอลาออกจากราชการของขาราชการผูใดแลว หากมี
ความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ อธิการบดีอาจสั่งยับยั้งการลาออกไดไมเกิน 90 วัน นับแตวันขอ
ลาออก หรือวันที่ถือวาเปนวันขอลาออก แลวแจงคําสั่งดังกลาวพรอมทั้งเหตุผลใหผูลาออกทราบกอน
วันขอลาออกดวย ทั้งนี้ การยับยั้งการลาออกใหสั่งยับยั้งไดเพียงครั้งเดียว และจะขยายเวลายับยั้งตอไป
อีกมิได
ในกรณีที่อธิการบดีไมยับยั้งการลาออก ใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการไดยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา
30 วัน ใหอธิการบดีมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออก
(2) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการ ไดยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา
30 วัน ใหอธิการบดีมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษรอนุญาตใหลาออกตามที่ผูขอลาออกไดยื่นไว หรือ
จะอนุญาตใหลาออกในวันถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ยื่นหนังสือขอลาออกก็ได โดยตองสั่ง
ภายใน 30 วัน นับแตวันยื่นขอลาออก
(3) กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการมิไดระบุวันขอลาออก ใหอธิการบดีมีคําสั่ง
ใหลาออกเปนลายลักษณอักษรกอนครบกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ยื่น และใหวันถัดจากวันครบกําหนด
30 วัน นับแตวันที่ย่นื หนังสือขอลาออก เปนวันอนุญาตการลาออก
ข อ 7 ในกรณีที่ ผู ขอลาออกได ออกจากราชการไปโดยผลของกฎหมาย เนื่ องจาก
อธิการบดีมิไดมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกและมิไดมีคําสั่งยับยั้งการลาออกกอนวันขอลาออกหรือเนื่องจาก
ครบกําหนดเวลายับยั้งการลาออก ใหอธิการบดีมีหนังสือแจงวันออกจากราชการใหผูขอลาออกและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบโดยไมชักชา
ข อ 8 การยื่ นหนั งสื อขอลาออกจากราชการเพื่ อดํ ารงตํ าแหน งในองค กรอิ สระตาม
รัฐธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง ตําแหนงผูพิพากษาหรือตุลาการ ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการใด
ที่กฎหมายกําหนดวาตองไมเปนขาราชการ หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น ใหยื่นตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งอยางชาภายในวันที่ขอลาออก และให
ผูบังคับบัญชาดังกลาวเสนอหนังสือขอลาออกนั้นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงอธิการบดี
โดยเร็ว การลาออกในกรณีนี้มีผลนับแตวันที่ขอลาออก

-3ขอ 9 การพิจารณาการขอลาออกจากราชการที่ไดยื่นหนังสือขอลาออกไวกอนวันที่
ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ขอ 10 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง
หรือการอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตามขอบังคับนี้
หากมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัยชี้ขาดถือเปนที่สุด
4 มกราคม 2554

ประกาศ ณ วันที่

(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล
(ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ตัวอยางหนังสือขอลาออกจากราชการ
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน อธิการบดี
ดวยขาพเจา

ปจจุบันดํารงตําแหนง
กรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สํานัก/กอง
มีความประสงคขอลาออกจากราชการเพราะ

ขาพเจามีภาระผูกพันกับทางราชการและผูที่เกี่ยวของตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพือ่ ขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่

เดือน

พ.ศ.

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
(

)

ความเห็นผูบังคับบัญชาตามลําดับ
ไดรับหนังสือขอลาออกเมื่อวันที่.............................เวลา.................เปนกรณียื่นหนังสือขอลาออกลวงหนา
ไมนอยกวา 30 วัน
นอยกวา 30 วัน
อนุญาต ตั้งแตวนั ที่..........................เนื่องจาก............................................................
เห็นควร
ยับยั้งการลาออกไวจนถึงวันที่.....................เนื่องจากจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ เพราะ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
อื่นๆ.....................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................
(...................................................)
(ตําแหนง)..................................................
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ............

หมายเหตุ

:

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2553

1. กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการไดยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา
30 วัน ใหอธิการบดีมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออก
2. กรณี ที่ ห นัง สื อ ขอลาออกจากราชการ ได ยื่น ล ว งหน าก อนวั น ขอลาออกน อ ยกว า
30 วัน ใหอธิการบดีมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษรอนุญาตใหลาออกตามที่ผูขอลาออกไดยื่นไว หรือ
จะอนุญาตใหลาออกในวันถัดจากวันครบกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ยื่นหนังสือขอลาออกก็ได โดยตอง
สั่งภายใน 30 วัน นับแตวันยื่นขอลาออก
3. กรณีที่หนังสือขอลาออกจากราชการมิไดระบุวันขอลาออก ใหอธิการบดีมีคําสั่งให
ลาออกเปนลายลักษณอักษรกอนครบกําหนด 30 วัน นับแตวันที่ยื่น และใหวันถัดจากวันครบกําหนด
30 วัน นับแตวันที่ยื่นหนังสือขอลาออก เปนวันอนุญาตกาลาออก
4. กรณีที่เห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ หมายถึง อาจเกิดความเสียหายแก
ราชการไดหากมีการอนุญาตใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการตั้งแตวันที่ขอลาออก เชน มีภารกิจที่
ผูขอลาออกสามารถดํ าเนิ น การใหเ สร็ จหรื อภายในเก าสิ บวั น นั บแต วัน ที่ ขอลาออกหากใหผู อื่ นมา
ดําเนินการแทนอาจตองใชเวลามากขึ้น เปนตน และตองมิใชเพื่อการอื่นไดแก เพื่อการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย หรือการชดใชทุนการศึกษาหรือฝกอบรม
5. กรณีขอระงับการลาออก ใหผูขอลาออกยื่นหนังสือแสดงความจํานงระงับการลาออก
ตอผูบังคับบัญชากอนวันที่การลาออกจะมีผล
6. ในกรณีลาออกเพราะปวย ใหแนบใบตรวจโรคของแพทยตามแบบราชการเสนอไป
ดวยวาปวยเปนโรคอะไร

เอกสารแนบ
ขาพเจามีภาระผูกพันกับทางราชการและผูที่เกี่ยวของดังนี้
1. ขาพเจาเปนผูอยูระหวางรับทุนหรือปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับทางราชการ
ในการรั บทุ นไปศึ กษา ฝ กอบรม หรือปฏิบัติ งานวิจั ย และยิ น ยอมชดใชทุ น ตามสัญ ญาที่ ได
ผู ก พั นให ไ วกั บ ทางราชการทุ ก ประการ หากมี ก รณี ที่ ต อ งชํ าระเป นเงิ น จะชํ าระเงิ น ภายใน
กําหนดเวลาที่ทางราชการกําหนด
2. ขาพเจามีภาระผูกพันกับสวนราชการ ดังนี้
2.1 หนี้สหกรณออมทรัพย
2.2 หนี้สวัสดิการ
2.3 อื่นๆ ...........................................................
3. สิ่งของของทางราชการที่อยูในความครอบครองของขาพเจา มีดังนี้
3.1 รถยนต (พรอมกุญแจ) ยี่หอ.............................................
แบบ.............................................
รุนป ค.ศ. ....................................
เลขทะเบียน..................................
3.2 โนตบุกคอมพิวเตอร ยี่หอ............................................
รุน...............................................
3.3 โทรศัพทมือถือ
ยี่หอ............................................
รุน...............................................
3.4 กุญแจ
หองทํางาน
ตูเอกสาร
อื่นๆ
3.5 อื่นๆ ...............................................................
ทั้งนี้ ขาพเจาจะสงมอบสิ่งของดังกลาวใหแกทางราชการกอนวันออกจากราชการ
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลขางตนเปนความจริงทุกประการ

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

