
ขั้นตอนการเดินเรื่องขอลาออกจากราชการ 

1. ก่อนที่ท่านจะเดินเร่ืองขอลาออกจากราชการ  ต้องแจ้งหัวหน้าก่อนทุกคร้ัง 

2. ต้องย่ืนหนังสือลาออกจากราชการ  ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

3. กรณีทีย่ื่นหนังสือลาออกจากราชการ น้อยกว่า 30 วัน   

   (ใหช้ี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ตามแบบฟอร์มที่แนบนี้) 

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว และเดินเรือ่งตามขั้นตอน ตามแบบฟอรม์ใหค้รบถ้วนทุกแผ่น 

5. ตรวจสอบหนี้สนิภายนอกคณะแพทยศาสตร์  (หน้า 3) 

    5.1  อาคารสิริคณุากร ส านักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) 

           - งานการเงิน กองคลัง      (ช้ัน 1) 

          -  งานเงินรายได้ กองคลัง   (ช้ัน 1) 

          -  กองทรัพยากรบุคคล (งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ช้ัน 3) 

    5.2 ส านักงานอธิการบดี 2  (ใกล้อาคารสิริคณุากร) 

           - กองจัดการสาธารณูปโภคฯ 

    5.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ มข. (ใกล้ปั๊มน้ ามัน ป.ต.ท. มข.) 

6. ตรวจสอบหนี้สนิภายในคณะแพทยศาสตร์ (หน้า 4) 

     6.1 หน่วยการเงิน งานคลัง    (ช้ัน 2)  และถ่ายเอกสาร หน้าที่ 1 จ านวน 2 แผ่น 

     6.2 หน่วยห้องสมดุ             (ช้ัน 2) 

     6.3 งานสารสนเทศ             (ช้ัน 1)  ห้องสโมสรบุคลากร  คณะแพทยศาสตร ์

     6.4 งานบริการวิชาการและวจิัย ฝ่ายวิจัย  อาคารเวชวิชชาคาร ช้ัน 2 

          (เฉพาะต าแหน่งอาจารย์  แพทย์  แพทย์ประจ าบ้าน พยาบาล และบุคลากร 

           ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์) 

     6.5 หน่วยสวสัดิการที่พักอาศัย  ส านักงานคณบด ี (ช้ัน 6)   

     6.6-6.7 หน่วยการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานคณบดี (ช้ัน 6) 

7. เสนอใบลาออก ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ตามสายงานที่เจา้ตัวสังกัด 

    เพื่อลงนามก ากับใบลาออก (ตรงช่ือผู้ขอลาออก) 

8. จัดส่งใบลาออกไปยังหน่วยการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานคณบดี ช้ัน 6 คณะแพทยศาสตร ์

    เพื่อด าเนินการเสนอคณบดีหรอืผู้ไดร้ับมอบหมาย และอธิการบดีต่อไป 

9. กรณีที่ได้ยื่นใบลาออกเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ประสงค์จะลาออกจากราชการ   

   ขอให้เจ้าตัวท าเร่ืองยกเลิกการขอลาออกก่อนทีจ่ะถึงวันที่ลาออก และจัดส่งตาม 

    สายงานที่เจ้าตัวสังกัด 

 
 

 

  
 
 



    
            

    

 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน                                                                     โทร. 
ที ่ มข 0301.6                                          วันที ่            
เรื่อง  ขอชี้แจงเหตุผลการขอลาออกจากราชการ (กรณียื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า  30 วัน) 

เรียน     อธิการบดี  (ผ่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์) 
 

 ด้วยข้าพเจ้า     นาย     นาง     นางสาว.............................................................................. 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง..............................................................สังกัด...............................................................................
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่.................................... 

ทั้งนี้   ข้าพเจ้า  ขอยื่นหนังสือลาออกจากราชการ น้อยกว่า 30  วัน   เนื่องจาก  (ให้ชี้แจงเหตุผล) 
............................................................................................................................................................................ ............ 
........................................................................................................................................................................................  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ   จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
                (ลงชื่อ) ........................................................... ....... 
       (..................................................................) 
                                                                                            ผู้ขอลาออก 
 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
(กรณียื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้า น้อยกว่า 30  วัน) 

 
ข้าพเจ้า .........................................................................ต าแหน่ง.................................................................................. 
สังกัด............................................................................................................คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เห็นควร  อนุญาต ให้  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................ยื่นหนังสือขอ
ลาออกล่วงหน้า น้อยกว่า 30 วัน  เนื่องจาก..................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
  
 
                (ลงชื่อ) .................................................................. 
 

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

                                                               หัวหนา้...................................................................... 
 

                                                                วันที…่...............เดือน..........................พ.ศ............... 
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หนังสือขอลาออกจากราชการ 
 

เขียนที่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่................. เดือน........................................... พ.ศ...................... 

เรื่อง   ขอลาออกจากราชการ 
เรียน   อธิการบดี    
 

 ด้วยข้าพเจ้า     นาย     นาง     นางสาว......................................................................................... 
ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง......................................................................สังกัด................................................................................... 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มีความประสงค์จะขอลาออกจากราชการ  เนื่องจาก  
  ได้งานใหม ่                             ไปประกอบอาชีพส่วนตัว    ไปดูแลครอบครัว       ย้ายกลับภมูิล าเนา      
  มีปัญหาด้านสุขภาพ                   ต้องการพักผ่อน              ไปอยูต่่างประเทศ      ไปศึกษาต่อ 
  ส าเร็จการศึกษาแพทย์เฉพาะทาง    บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  บรรจุเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ช่ัวคราว) 
  อื่น ๆ ................................................................................................................................................................................. 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหนี้สนิที่เก่ียวข้องตามเอกสารที่แนบแลว้ปรากฏ ดังนี้ 
    มีภาระผูกพนักับทางราชการ               ไม่มีภาระผูกพันกับทางราชการ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการ  ตั้งแต่วันที่......................เดือน.......................................พ.ศ............... 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

 (ลงชื่อ) .................................................................. 
      (..................................................................) 
                                                            หัวหน้า……………………………………………………………  
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทยีบเทา่คณะ/กอง หรือเทียบเท่า 
 

หนังสือขอลาออกเมื่อวันที่............................................เวลา......................... เป็นกรณียื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้า 
  ไม่น้อยกว่า 30 วนั 
 น้อยกว่า 30 วัน (ผู้ขอลาออกต้องชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา หากไม่มีเหตุผลอันสมควร   

    ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลาออก อาจพิจารณาให้ลาออกตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบ 30 วัน ก็ได้) 
เห็นควร          อนุญาต ตัง้แต่วันที่...................................เนื่องจาก   ไม่ขัดข้อง   เห็นควรให้ลาออกจากราชการได้ 

 ยับยั้งการลาออกไว้จนถึงวนัที่........................................ เนื่องจากจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ 
เพราะ.......................................................................................................................................................................................... 

         อืน่ ๆ ........................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

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

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

                                                  ต าแหน่ง.................................................................. 
                                                  วันที่............เดือน.................................พ.ศ. .......... 
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ข้าพเจ้ามีภาระผูกพันกับทางราชการและผู้ทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี้ 
 

 1.  ข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างรบัทุนหรือปฏิบัติราชการชดใชทุ้นตามสัญญาที่ได้ท าไว้กับทางราชการ 
     ในการรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย และยนิยอมชดใช้ทุนตามสัญญาทีไ่ด้ผูกพัน 
     ให้ไว้กับทางราชการทุกประการ หากมีกรณีที่ต้องช าระเป็นเงิน จะช าระเงินภายในก าหนดเวลา 
      ที่ทางราชการก าหนด 
 2.  ข้าพเจ้ามีภาะผูกพนักับส่วนราชการ  ดังนี้ 
                  2.1  หนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      2.2  หนี้สินสวัสดิการ 
                 2.3  อื่น ๆ ............................................................................................................................................ 
 3.  สิ่งของของทางราชการที่อยูใ่นความครอบครองของข้าพเจ้า มีดังนี้ 
                  3.1  รถยนต์  (พร้อมกุญแจ) ยี่ห้อ...................................................................... 
      แบบ...................................................................... 
      รุ่นปี พ.ศ. ............................................................. 
      เลขทะเบียน........................................................... 
                  3.2  โน็ตบุ๊คคอมพิวเตอร์  ยี่ห้อ...................................................................... 
      รุ่น...................................................................... 
                  3.3  โทรศัพท์มือถือ  ยี่หอ้...................................................................... 
      รุ่น...................................................................... 
                  3.4  กุญแจ    
          ห้องท างาน 
           ตู้เอกสาร 
          อื่น ๆ 
                  3.5  อื่น ๆ .............................................................................................................................................. 
                                     ..............................................................................................................................................                            
                                     ..............................................................................................................................................  
 
 4.   ข้าพเจ้า  ไม่มีภาระผูกพันกับทางราชการ 
 
  ทั้งนี้  ข้าพเจา้จะสง่มอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่ทางราชการก่อนวนัออกจากราชการ และขอรับรองว่า 
ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
 
 

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

                                                                              ผู้ขอลาออก  
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บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน                                                                     โทร. 
ที ่ มข 0301.6                                            วันที่             
เรื่อง  ขอรายงานผลการตรวจสอบหนี้สิน ที่พักอาศัยและการถือบัตรประจ าตัวเพื่อประกอบการขอลาออก/ขอโอน 
 

เรียน   อธิการบดี  ผ่าน ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 
 

 ด้วยข้าพเจ้า     นาย     นาง     นางสาว...............................................................................เปน็ 
   ข้าราชการ                    ลูกจ้างประจ า                                  พนักงานราชการ       
 พนักงานมหาวิทยาลัย         ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว)         ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (โครงการ)       
สังกัด...................................................................................... คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลยัขอนแก่น  มีความประสงค์จะ 
 ขอลาออกจากราชการ  ขอโอนไปรับราชการส่วนราชการอื่น ตัง้แต่วันที่................................................................ 
ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ด าเนนิการตรวจสอบฯ และรายงานผลแล้ว ดังนี ้
 

กองคลัง 
กองจัดการ

สาธารณูปโภคฯ 

กองทรัพยากรบุคคล 
งานสวัสดิการและ 

สิทธิประโยชน ์
ส านักหอสมุด 

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

1.งานการเงิน 
  มีหนี้สิน 
  ไม่มีหนีส้ิน 
 
(ลงช่ือ)…………….………. 
   (เจ้าหน้าที่งานการเงิน) 
วันท่ี.............................. 
 
2.งานเงินรายได้ 
  มีหนี้สิน 
  ไม่มีหนีส้ิน 
 
(ลงช่ือ)…………….………. 
 (เจ้าหน้าที่งานเงินรายได้) 
วันท่ี.............................. 
 
 

  มีหนี้สินค่า   
    น้ าประปาและ 
    ค่ากระแสไฟฟ้า 
  ไม่มีหนีส้ิน 
  ไม่ได้พักอาศยัใน 
     บ้านพักของ 
     มหาวิทยาลัย  
  
(ลงช่ือ)......................... 
  (เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ) 
วันท่ี.............................. 

ได้ตรวจสอบการถือบัตร
ประจ าตัวแล้วปรากฏว่า 
 ต้องส่งบัตร   
   ประจ าตัวบุคลากร 
   เลขท่ี....................คืน 
 ไม่ได้ท าบัตร   
 
(ลงช่ือ).........................  
(เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์) 

วันท่ี.............................. 

  มีหนี้สิน 
  ไม่มีหนีส้ิน 
 
(ลงช่ือ)........................ 
   (เจ้าหน้าท่ีงานบริการ) 
วันท่ี............................ 
 

ได้ตรวจสอบหนีส้ินแล้ว 
ปรากฏว่า 
  มีหนี้สิน 
  ไม่มีหนีส้ิน 
  ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก 
 
 
(ลงช่ือ)......................... 
(เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์) 
วันท่ี.............................. 
  

 
 ข้าพเจ้าได้รับทราบการตรวจสอบหนี้สินและได้ด าเนนิการช าระหนี้สิน (ถ้าม)ี เรียบร้อยแล้ว ส่วนบัตรประจ าตัวฯ  
จะส่งคืนผู้บงัคับบญัชาต้นสังกัดก่อนวันที่ลาออก/โอน 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 
 

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

                                                                              ผู้ขอลาออก  
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ตรวจสอบหนี้สินภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

1.หน่วยการเงิน  งานคลัง 
  มีหนี้สิน 
  ไม่มีหนีส้ิน 
 
(ลงช่ือ)………………………...……. 
       (เจ้าหน้าท่ีหน่วยการเงิน) 
วันท่ี........................................ 
 
2.งานสารสนเทศ 
เงินกู้ยืมซื้อคอมพิวเตอร ์
  มีหนี้สิน 
  ไม่มีหนีส้ิน 
 
(ลงช่ือ)………………………...……. 
    (เจ้าหน้าท่ีงานสารสนเทศ) 
วันท่ี........................................ 
 
3.หน่วยห้องสมุดคณะ 
  มีหนี้สิน 
  ไม่มีหนีส้ิน 
 
(ลงช่ือ)………………………...……. 
     (เจ้าหน้าท่ีหน่วยห้องสมุด) 
วันท่ี........................................ 
 

4.งานบริการวิชาการและ    
   วิจัย  ฝ่ายวิจัย 
 (เฉพาะต าแหน่ง อาจารย ์แพทย์ 
แพทย์ประจ าบา้น  พยาบาล และ
ต าแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการ
ทางการแพทย์) 
 

  มีภาระผูกพันและหลักฐาน  
     ทางการเงิน 
   ไดส้่งรายงานวิจยั 
      ฉบับสมบูรณ์แล้ว 
   ไดส้่งหลักฐานการเบิกจา่ย 
      เงินกับหัวหน้างานคลัง 
      ครบทุกงวดแล้ว 
   ไม่ไดร้ับจัดสรรทุนวิจัย 
        
 
 (ลงช่ือ)………………………...… 
  (เจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการและวิจัย) 
วันท่ี........................................ 
 
 

5.หน่วยสวัสดิการที่พัก    
  อาศัย    
  ที่พักปัจจุบัน พักที่บ้าน  
     ของตนเอง หรือ 
  พักอยู่นอกมหาวิทยาลัย 
  พักในบ้านพักมหาวิทยาลัย 
     บ้านเลขท่ี.......................... 
     หรือแฟลต.........................   
     และได้ท าเรื่องขอส่งคืน 
     บ้านพักเมื่อส ารวจความ 
     เสียหายแล้วตั้งแต ่
     วันท่ี……………………………. 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………..
(เจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดกิารที่พกัอาศัย) 
วันท่ี........................................ 
 

6.หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
  ส่งคืนบัตรประจ าตัว  
 

   ส่งคืนบัตรประจ าตัว 
      คณะแพทยศาสตร ์
   ไม่ได้ท าบตัรประจ าตัว 
      คณะแพทยศาสตร ์
 
(ลงช่ือ)……………………………….. 
     (เจ้าหน้าที่หน่วยการเจ้าหน้าที่) 
วันท่ี........................................ 

7.หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
   ตรวจสอบทุน 
 ไม่มีภาระผูกพัน 
  มีภาระผูกพัน และก าลัง 
      ชดใช้ทุน 
  ชดใช้ทุนหมดแล้ว 
 
 
(ลงช่ือ)………………………...…    
(เจ้าหน้าท่ีหน่วยการเจ้าหน้าท่ี) 
วันท่ี........................................ 
 
8.หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์ มข.  
 ไม่เป็นสมาชิก 
  เป็นสมาชิก แต่ไม่สมัครต่อ 
  เป็นสมาชิก และสมัคร 
      ต่อไป 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
โทร................................... 
 
(ลงช่ือ)………………………...… 
      (เจ้าหนา้ที่หนว่ยการเจ้าหนาที่) 
วันท่ี........................................ 

 




