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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  การเกษียณก่อนกําหนดของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้พิจารณารายละเอียดการลาออกจากงานเพื่อได้รับสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนเพิ่มเติม  ของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๔๘/๒๕๕๔  
เม่ือวันพุธที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เห็นชอบให้ดําเนินการเพื่อเป็นทางเลือกให้พนักงานที่มีความประสงค์
ไปประกอบอาชีพอ่ืนและเป็นมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้กําลังคน  การพัฒนาบุคลากร 
เพื่อถ่ายเทกําลังคนที่มีข้อจํากัดด้านต่าง ๆ   

ดังนั้น  เพื่อให้การลาออกจากงานเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนเพิ่มเติมของพนักงานสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เป็นไปด้วยความเป็นธรรม  โปร่งใส  
และบรรลุตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๕  มาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ในการประชุมครั้งที่  ๔๘/๒๕๕๔  เม่ือวันพุธที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  จึงประกาศรายละเอียด
เก่ียวกับการลาออกจากงานเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนเพิ่มเติมของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ดังนี้ 

๑. หลักของโครงการ 
 ๑.๑ หลักการจูงใจ  ให้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อน  และเงินจูงใจพิเศษ  

เพื่อนําไปลงทุนหรือประกอบอาชีพใหม่ 
 ๑.๒ เป็นทางเลือกให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมดําเนินการตามประกาศ  โดยได้รับสิทธิ

ประโยชน์จูงใจพิเศษเพิ่มเติมจากการลาออกปกติ  โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมแก่พนักงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและประโยชน์ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ๑.๓ เป็นกลไกให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้กําลังคน  
ซ่ึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในระยะยาวและการพัฒนาบุคลากร  เพื่อถ่ายเทกําลังคนที่มี 
ข้อจํากัดด้านต่าง ๆ  เช่น  คุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ปฏิบัติมา  ความสามารถ   
ความอุตสาหะ  การอุทิศเวลาการปฏิบัติงาน  การรักษาวินัย  และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็น
พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นต้น   

 ๑.๔ ตําแหน่งที่ ว่างจากการลาออกตามประกาศนี้  จะได้นํ ามาศึกษาวิ เคราะห์   
เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมของตําแหน่งดังกล่าว  โดยคํานึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลัก 
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๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมดําเนินการตามประกาศ 
 ๒.๑ มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
 ๒.๒ มีอายุตั้งแต่  ๕๐  ปีขึ้นไป  และมีเวลาปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๓  ปี   

ทั้งนี้  นับถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔   
 ๒.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักงาน  ถูกสอบสวนทางวินัย  พิจารณาโทษทางวินัย  

รายงานการลงโทษทางวินัย  หรือพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังลงโทษทางวินัย  หรือเป็นผู้ต้องหาหรือจําเลย  
ในคดีอาญาซ่ึงมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 

 ๒.๔ ไม่เป็นผู้ซ่ึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากงานไม่ว่ากรณีใด ๆ  ตามกฎหมาย  
เช่น  ถูกส่ังให้ออกจากงานไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา  ถูกส่ังลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  
หรือถูกส่ังให้ออกจากงานเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ
อันเป็นที่พอใจของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นต้น   

 ๒.๕ ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในการไปศึกษา  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัย  จะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพัน 
ที่ได้ทํากันไว้กับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสําหรับเวลาที่ยังปฏิบัติงานชดใช้ไม่ครบ 

 ๒.๖ ต้องไม่เคยร่วมโครงการในลักษณะเดียวกันนี้จากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
มาก่อน 

 ทั้งนี้  ผู้ที่จะได้รับอนญุาตให้ออกจากงาน  จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร 
จนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากงาน 

๓. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 
 ๓.๑ สิทธิทางตรง 
  ๓.๑.๑ สิทธิประโยชน์จูงใจเป็นเงินก้อน  ๘ - ๑๕  เท่าของจํานวนเท่าของเงินเดือน

รวมเงินประจําตําแหน่ง  (ถ้ามี)  ตามอายุงานที่เหลือ  (ปี)  โดยมีสูตรการคํานวณ  คือ 
   เงินก้อน  =  (๘  +  อายุงานที่เหลือ  (ปี)  x  เงินเดือนเดือนสุดท้ายรวมเงิน

ประจําตําแหน่ง  (ถ้ามี)  แต่สูงสุดไม่เกิน  ๑๕  เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่ง  (ถ้ามี)   
   เงินประจําตําแหน่ง   หมายถึง   เงินประจําตําแหน่งตามระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
   อายุงานที่เหลือ  ให้นับเป็นปี  ถ้ามีเศษเหลือเกินกว่า  ๖  เดือน  ให้นับเป็น  ๑  ปี   
  ๓.๑.๒ เงินจูงใจพิเศษจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินบําเหน็จ 
 ๓.๒ สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ   
  ๓.๒.๑ สิทธิจูงใจตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ว่าด้วยเงินบําเหน็จ 

พนักงานและลูกจ้าง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังนี้   
   เงินบําเหน็จ  =  เงินเดือนเดือนสุดท้าย  x  จํานวนปีที่ปฏิบัติงาน 
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  ๓.๒.๒ มีสิทธิได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามรอบการประเมินเสมือนพนักงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุ 

๔. เงื่อนไข 
 พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกจากงานตามประกาศนี้แล้ว   

จะกลับมาเป็นพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกไม่ได้ 
๕. ระยะเวลาการดําเนินการตามประกาศ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
๖. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมดําเนินการตามประกาศ 
 พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เข้าร่วมดําเนินการตามประกาศ 

ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยการคัดเลือกจะคํานึงถึงความเป็นธรรมแก่พนักงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและประโยชน์ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ทั้งนี้  เป็นเอกสิทธิ์
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะไม่อนุมัติให้ผู้เข้าร่วมดําเนินการตามประกาศนี้  สําหรับพนักงาน 
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีความจําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

๗. แผนการดําเนินการตามประกาศ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  มีแผนและระยะเวลาการดําเนินการ  ดังนี้ 
 ๗.๑ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของประกาศ  แนวปฏิบัติ  และเอกสารที่ใช้ให้พนักงาน

ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ  โดยจะดําเนินการเม่ือได้มีประกาศคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งแล้ว   

 ๗.๒ เปิดรับสมัครพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ กําหนด  โดยถือเอาวันที่ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับหนังสือ 
ขอลาออกเป็นสําคัญ  โดยจะดําเนินการตั้งแต่วันที่  ๑๕  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔   

  ทั้งนี้  หากผู้ที่สมัครมีความประสงค์จะขอระงับการลาออกจากงานจะต้องยื่นหนังสือ
ตามแบบที่กําหนดท้ายประกาศนี้  ภายในวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๔   

 ๗.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอเข้าร่วมดําเนินการตามประกาศนี้  โดยจะดําเนินการ
ระหว่างวันที่  ๑  ถึงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 ๗.๔ คณะกรรมการดําเนินการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งพิจารณาให้ความเห็น 
ก่อนเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา  โดยจะดําเนินการตั้งแต่วันที่  ๑  ถึงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

 ๗.๕ คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาการลาออกจากงานตามประกาศนี้  โดยจะ
ดําเนินการตั้งแต่วันที่  ๑๖  ถึงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
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 ๗.๖ ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาออกพิจารณาอนุญาตและออกคําส่ังให้ลาออก  โดยมีผล
ตั้งแต่วันเริ่มปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  โดยจะดําเนินการตั้งแต่วันที่  ๑  ถึงวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๔ 

 ๗.๗ แจ้งคําส่ังให้ลาออกให้แก่ผู้เก่ียวข้องทราบ  ซ่ึงจะดําเนินการระหว่างวันที่  ๑๖  ถึง
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อภิชาต  สุขัคคานนท์ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



แบบหนังสือขอลาออกจากงานตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองการเกษียณกอนกําหนดของพนักงาน

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

               เขียนที่........................................................................... 
       วันที่ ............ เดือน ................................................. พ.ศ. ...................... 
 

๑    เร่ือง การขอลาออกจากงาน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองการเกษียณกอนกําหนดของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรียน ......................................................................... 

  ดวยขาพเจา...........................................เกิดเมื่อวันที่.......เดือน..........พ.ศ. ....อายุ.....ป......เดือน (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)      

เร่ิมปฏิบัติงานเมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ. .........รวมเวลาปฏิบัติงาน.......ป..........เดือน (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) ปจจุบันดํารง

ตําแหนง................................................สวนงาน........................................................... ไดรับเงินเดือน (ณ วันกรอกใบสมัคร) อัตรา

.................................บาท ไดรับเงินประจําตําแหนงอัตรา.................................บาท (ไมรวมเงินตอบแทนพิเศษที่จายในอัตราหนึ่งเทาของเงินประจํา

ตําแหนง) ขาพเจา   เคย   ไมเคย เขารวมการดําเนินการในลักษณะเดียวกันน้ี จากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐมากอน มีความประสงค

จะขอลาออกจากงาน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ืองการเกษียณกอนกําหนดของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เน่ืองจาก…........................................................................................................................................................................... 
  อน่ึง ขาพเจาไดรับทราบรายละเอียดของประกาศฯ เปนอยางดีแลว และยอมรับในเงื่อนไขและหลักเกณฑของประกาศฯ ทุกประการ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ)........................................................ 
             (........................................................) 
 ๒ ความเห็นของผูบังคับบัญชา     ๔   ความเห็นคณะกรรมการดําเนินการตามประกาศฯ

 ๒.๑ ความเห็นของผูบังคับบัญชาชัน้ตน       
 
 
          
 
 
 
          
 
 
 
 
                  ๕   ความเห็นของผูมีอํานาจอนุญาต 
 

 

 
      
  

    ๓ ความเห็นเจาหนาที่ฝายบุคคล             
             ไดตรวจสอบแลวพนักงานตามรายชื่อขางตน 
 

 

 

 

 

 
 

  
        ๖      มติคณะกรรมการการเลอืกตั้ง            อนุมัติใหลาออกจากงานตามประกาศฯ        ไมอนุมัติใหลาออกงานจากตามประกาศฯ 
 

ผูขอลาออกยื่นแบบหนังสือขอลาออกวันที่..................๒๕๕๔ เวลา..........น. 
 เห็นควรอนุญาตใหลาออก 
 ไมเห็นควรอนุญาตใหลาออก เน่ืองจาก.......................................... 

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

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

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

   ตําแหนง......................................... 

   วันที่................................................ 
       ๒.๒  ความเห็นของผูบังคับบัญชา     

 เห็นควรอนุญาตใหลาออก 
 ไมเห็นควรอนุญาตใหลาออก เน่ืองจาก.......................................... 

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

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

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

   ตําแหนง......................................... 

   วันที่............................................... 

   อนุญาตใหลาออกวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
   ไมอนุญาต เน่ืองจาก................................................ 

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

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

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

  ตําแหนง......................................... 

  วันที่................................................    มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของประกาศฯ 
   ไมมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของประกาศฯ 
       (ลงชื่อ)  ..................................... 

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

  ตําแหนง......................................... 

  วันที่............................................... 

   เห็นควรใหเขารวมตามประกาศฯ 
 ไมเห็นควรใหเขารวมตามประกาศฯ 
เน่ืองจาก................................................................. 

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

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

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

           เลขานุการคณะกรรมการฯ 

  วันที่................................................ 
 
      



 

 

 

๗   แบบหนังสือรับรองการขอลาออกจากงาน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่องการเกษยีณกอนกําหนดของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

 ๑.  ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับผูเขารวมตาม

ประกาศฯ ดังน้ี 
  ๑.๑  ไมเปนผูที่อยูในหลักเกณฑที่จะตองออกจากงานไมวากรณีใด ๆ เชน ถูกสั่งใหออกจากงานไว

กอนเพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก หรือถูกสั่งใหออกจากงานเนื่องจากไม

สามารถปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง เปนตน 
  ๑.๒  ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสั่งพักงาน ถูกสอบสวนทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย รายงาน

การลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย หรือเปนผูตองหาในคดีอาญาซึ่งมิใชความผิดลหุโทษ

หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
  ๑.๓  ไมเปนผูอยูระหวางปฏิบัติงานชดใช ตามสัญญาที่ไดทําไวกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

ในการไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย โดยขาพเจาไดปฏิบัติงานชดใชมาแลวไมนอยกวาระยะเวลาศึกษา 

ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย และหากอยูระหวางปฏิบัติงานชดใช ขาพเจายินยอมชดใชเงินตามสัญญาผูกพันที่ไดทําไว

กับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสําหรับเวลาที่ยังปฏิบัติ หากอยูระหวางปฏิบัติงานชดใช ขาพเจายินยอมชดใช

เงินตามสัญญาผูกพันที่ไดทําไวกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสําหรับเวลาที่ยังปฏิบัติรายการชดใชไมครบ 
  ๑.๔  มีอายุและเวลาปฏิบัติงานตรงตามที่กรอกในดานหนาใบสมัคร 
 ๒.  หากขาพเจาไดรับอนุญาตใหลาออกจากงานตามประกาศฯ น้ี ขาพเจาจะไมขอบรรจุกลับเขาเปน

พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังอีก 
 ๓.  ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลที่ระบุในเอกสารฉบับน้ีเปนความจริงทุกประการ หากขอมูลที่ระบุไวใน

เอกสารฉบับน้ีเปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหทางสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร

ตอไป 
 ๔.  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการตามประกาศฯ น้ี ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด

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

หมายเหตุ ๑.  ใหยื่นหนังสือขอลาออกตามประกาศฯ น้ีตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับชั้น 
 ๒. เมื่อผูบังคับบัญชาชั้นตน (ผูบังคับบัญชาเหนือผูขอลาออกตามประกาศฯ ขึ้นไปชั้นหนึ่ง) ไดรับหนังสือขอ

ลาออกฯ แลว ใหบันทึกวันที่และเวลาที่ยื่นหนังสือขอลาออกนั้นไวเปนหลักฐาน 
 ๓.   ใหฝายบุคคลตรวจสอบขอมูลผูเขารวมตามประกาศฯ ใหถูกตองครบถวนโดยเร็ว 
 ๔.  ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาใหความเห็นโดยเร็ว และยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งภายในระยะเวลาการเปดรับสมัครตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ๕.   การลาออกตามประกาศฯ น้ี จะมีผลโดยสมบูรณเมื่อมีคําสั่งใหออกจากงาน 
 ๖. เพ่ือประโยชนของทานเองในการดําเนินชีวิตหลังออกจากงาน “โปรดกรอกที่อยูที่สามารถ

ติดตอกันไดหลังออกจากงาน สงพรอมแบบหนังสือขอลาออกฯ น้ีดวย” 

 

 

 

 



 

 

 

 

   
 
 
 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดหลังออกจากงาน 
 
  ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................................................... 
  เดิมตําแหนง...........................................ระดับ.........................สังกัด........................................... 
  บานเลขที่...............................หมู.............ซอย.................................ถนน..................................... 
  ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...........................  

รหัสไปรษณยี....................โทรศัพท.................................................                                                 

 

 

 

 

 

  ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดหลังออกจากงาน 
 
  ชื่อ – นามสกุล ........................................................................................................................... 
  เดิมตําแหนง...........................................ระดับ.........................สังกัด........................................... 
  บานเลขที่...............................หมู.............ซอย.................................ถนน..................................... 
  ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...........................  

รหัสไปรษณยี....................โทรศัพท.................................................                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดดงัตอไปนี้ใหครบถวน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจายเงิน 
เลขประจําตัวประชาชน..................................................................................................... มีความประสงคใหสํานักการคลังจายเงิน 

    โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร.............................................................สาขา................................................................... 
    ประเภทบัญช ี     ออมทรัพย       กระแสรายวัน   เลขที่บัญชี............................................................................  



 

 

แบบหนังสือขอระงบัการลาออกจากงาน 
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการเกษียณกอนกาํหนดของพนักงาน 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

เขียนที่............................................... 
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ. ๒๕....... 

 
เรื่อง ขอระงับการลาออกจากงานตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการเกษยีณกอนกาํหนดของ

พนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
เรียน ..............................................................(ผูมีอํานาจอนญุาตใหลาออกจากงาน) 
 
  ตามที่ขาพเจา.............................................................ตําแหนง....................................................

สังกัด.........................................................ไดยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากงาน ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่องการเกษียณกอนกําหนดของพนักงานสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
เม่ือวันที่....................เดือน..................................พ.ศ. ๒๕๕๔ น้ัน  
 
  ขาพเจามีความประสงคจะขอระงับการลาออกจากงานตามประกาศฯ ดังกลาว เนื่องจาก

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

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

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดดาํเนินการ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 

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

 

 

 

 

หมายเหต ุ ตองยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 

 


