ระเบียบ ก.ตร.
วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการตํารวจ
พ.ศ.๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) และมาตรา ๙๙ แหงพระราชบัญญัติตํารวจ
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มติ ก.ตร.ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙
และ
มติอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐ จึงออกระเบียบ ก.ตร.ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบ ก.ตร.นี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๒ ขาราชการตํารวจผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง ตามแบบหนังสือขอลาออกจากราชการทายระเบียบนี้ กอนวันขอลาออก
ไมนอยกวา ๓๐ วัน
หนังสือขอลาออกที่มิไดระบุวันขอลาออกไว ใหถือวันถัดจากวันครบกําหนด ๓๐ วัน
นับแตวันยื่นเปนวันขอลาออก
ขอ ๓ เมื่อผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งของผูขอลาออกไดรับหนังสือขอลาออกแลว
ใหบันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกนั้นเปนหลักฐานและใหตรวจสอบด ว ยว า หนั ง สื อ ขอลาออกดังกลาว
ไดยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา ๓๐ วันหรือไม พรอมทั้งพิจารณาเสนอความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือขอลาออกและใหผูบังคับบัญชา
ชั้นเหนือขึ้นไปแตละระดับเสนอความเห็นตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก ภายใน ๗ วัน
นับแตวันไดรับรายงาน
กรณีผูขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนากอนวันขอลาออกน อ ยกว า ๓๐ วัน
โดยมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษใหรีบพิจารณาเสนอความเห็นไปยังผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกกอน
วันขอลาออกโดยเร็ว
ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาดําเนินการตอไปตามขอ ๔
ขอ ๔ เมื่อผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไดรับหนังสือขอลาออกของขาราชการตํารวจผูใด
แลว
ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาวาจะสั่งอนุญาตใหผูนั้นลาออกจากราชการหรือจะสั่ง
ยับยั้ง การลาออก โดยใหดําเนินการดังนี้
/(๑) เมื่อผู…

- ๒ (๑) เมื่อผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาเห็นวา ควรอนุญาตใหลาออกจากราชการได
ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออก
แลวแจงคําสั่งดังกลาวใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกและแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ในกรณีหนังสือขอลาออกที่ยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา ๓๐ วัน ผูมี
อํานาจอนุญาตการลาออกจะอนุญาตใหลาออกในวันที่ระบุในหนังสือขอลาออกหรือภายในกําหนด ๓๐ วัน
นับแต วันยื่นหนังสือขอลาออกก็ได และใหการลาออกมีผลในวันที่ไดรับอนุญาตใหลาออก
(๒) เมื่อผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาเห็นวาควรยับยั้งการลาออก ใหเรียกผูขอลาออก
มาพบเพื่อสอบถามถึงเหตุผล และความจําเปนในประโยชนสวนตนและทางราชการ หากผูมีอํานาจอนุญาต
การลาออกเห็นวามีความจําเปน เพื่อประโยชนแกทางราชการใหมีคําสั่งยับยั้งการลาออกเปนลายลักษณอักษร
ใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออกหรือภายในกําหนด ๓๐ วันนับแตวันยื่นหนังสือขอลาออก แลวแจงคําสั่งดังกลาว
พรอมทั้งเหตุผล ระยะเวลาที่ยับยั้งและวันที่การลาออกจะมีผล ใหผูขอลาออกทราบกอนวันขอลาออกดวย
ทั้งนี้ การยับยั้งการลาออกใหสั่งยับยั้งไดเพียงครั้งเดียวเปนเวลาไมเกิน ๓ เดือน นับแตวันขอลาออกและ
จะขยายอีกไมได
ถาผูขอลาออกมิไดแจงขอระงับ หรือยกเลิกการลาออกกอนการลาออกมีผล ใหการ
ลาออกนั้น มีผลนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาที่ยับยั้งการลาออก
ในกรณีที่ผูขอลาออกอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือตองหาคดีอาญา
หรือมีหนี้สินติดคางกับทางราชการ ไมถือเปนเหตุจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการที่จะยับยั้งการลาออก
แตหากปรากฏวาผูขอลาออกมีกรณีดังกลาว ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับกรณีดังกลาวทราบกอนการลาออกมีผล
ขอ ๕ เมื่อผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไมไดมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกกอนวันขอลาออก
ตามขอ ๔(๑) และไมไดมีคําสั่งยับยั้งการลาออกตามขอ ๔(๒) ใหถือวาผูขอลาออกไดออกจากราชการไป
นับแตวันขอลาออก
ในกรณีที่หนังสือขอลาออกไดยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา ๓๐ วัน ใหถือวา
ผูขอลาออกไดออกจากราชการในวันถัดจากวันครบกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันยื่นหนังสือขอลาออก
ภายหลังที่ผูขอลาออกไดออกจากราชการโดยเปนไปตามความในวรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง หรือ ขอ ๔(๒) แลวแตกรณี ใหผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกมีหนังสือแจงวันออกจากราชการ
ใหผูขอลาออกทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ผูนั้นออกจากราชการ และแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ดวย
ขอ ๖ การขอลาออกเพื่อดํารงตําแหนงที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง
หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ใหยื่นหนังสือขอ

ลาออก
ตามรายละเอี ย ดในข อ ๒ พร อ มเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ขึ้ น ไป
ชั้ น หนึ่ ง และให
/ผูบังคับ…
- ๓ ผูบังคับบัญชาดังกลาวเสนอหนังสือขอลาออกพรอมเอกสารที่เกี่ยวของนั้นตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกโดยเร็ว
เมื่อผูมีอํานาจอนุญาตการลาออกไดรับหนังสือขอลาออกและตรวจพิจารณาเอกสาร
ที่เกี่ยวของแลว ใหมีคําสั่งอนุญาตใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก แลวแจงใหผูขอลาออก
และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ขอ ๗ ถาผูข อลาออกมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยใหผูบัง คับบัญชาตรวจสอบพิจารณา
ดวยวา เปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการตํารวจผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือไม หากมีมูล
กรณีที่จะตองดําเนินการทางวินัยอยางรายแรงใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก ข า ราชการ
ตํา รวจผู นั้ น ก อ นการลาออกมี ผ ล ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ดํา เนิ น การทางวิ นั ย ต อ ไปได แ ม ผู นั้ น ไดออกจาก
ราชการไปแลว
ขอ ๘ นอกจากผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
ซึ่งเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตการลาออกแลว ใหผูบังคับบัญชาดังตอไปนี้ เปนผูมีอํานาจพิจารณา
การอนุญาตหรือยับยั้งขาราชการตํารวจในสวนราชการหรือหนวยงานในสังกัดซึ่งประสงคจะลาออกจาก
ราชการ
(๑) รองผูบังคับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ที่ทําหนาที่หัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงาน สําหรับตําแหนงตั้งแต รองผูกํากับการ พนักงานสอบสวนผูชํานาญการพิเศษ หรือ
ตําแหนง เทียบเทาลงมา
(๒) ผูกํากับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ที่ทําหนาที่หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงาน สําหรับตําแหนงตั้งแต สารวัตร พนักงานสอบสวนผูชํานาญการ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมา
(๓) รองผูกํากับการ หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ที่ทําหนาที่หัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงาน สําหรับตําแหนงตั้งแต รองสารวัตร พนักงานสอบสวน หรือตําแหนงเทียบเทาลงมา
ใหไว ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
( สุรยุทธ จุลานนท )
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการขาราชการตํารวจ

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
เขียนที่……………………………..
วันที่….….เดือน……..…..……
พ.ศ.……..
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน ……(ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง)……
ดวยขาพเจา….……………………………………………….
ตําแหนง………………………………….
ไดเริ่มรับราชการเมื่อวันที่……เดือน.….…...พ.ศ.….
ปจจุบันไดรับเงินเดือน ระดับ……. ขั้น……. (..……บาท)มีความประสงคขอลาออกจากราชการ
เพราะ……………………………………………………………..…………………ตั้งแตวันที่….….
เดือน…....……….….พ.ศ.…….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชือ่ ) …………….……………………..
(………….…..……………………)
(ตําแหนง) …………………..……………
ความเห็นของผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ไดรับหนังสือขอลาออกเมื่อวันที่………………….…..เวลา……….…..
ตั้งแต……………………………….
เปนกรณียื่นหนังสือขอลาออกลวงหนา
ไมนอยกวา 30 วัน
วันที่……………
นอยกวา 30 วัน เนื่องจาก ………………………………………
..………………..………………………………..
เห็นควร
อนุญาต ตั้งแต……………………………………………
เนื่องจาก……………………………………….
ยับยั้งการลาออกไวจนถึงวันที่……………………….
เนื่องจากจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการเพราะ

คําสั่งของผูมีอํานาจอนุญาตการลาออก
อนุญาต
ใหยับยั้งการลาออกไวจนถึง

..………………………………………………….
……………..……………………..…………….

..………..…………….……………………………………
……………………………………………………………..
อื่นๆ ….……………….…………………………………
(ลงชือ่ )…………………………………..
(…..……………………………..)
(ตําแหนง)……………………………….
วันที่……..เดือน……………..พ.ศ.….
พ.ศ.….

อื่นๆ…………………………….……………….
………………………………………………….
…………………………………………………..
(ลงชือ่ )…………………………………..
(…….……………………………)
(ตําแหนง)……………………………….
วันที่……..เดือน…………….

ตามระเบียบ ก.ตร. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการตํารวจ พ.ศ ๒๕๕๐
๑.ใหยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง โดยใหยื่น
ลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวา ๓๐ วัน เวนแตกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษ หรือกรณี
ลาออกเพื่อดํารงตําแหนงที่กําหนดโดยรัฐธรรมนูญ ตําแหนงทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
๒.ในกรณีลาออกเพราะปวยใหแนบใบตรวจโรคของแพทยตามแบบราชการเสนอไปดวย
วาปวยเปนโรคอะไร
หมายเหตุ

