แบบ พอก. ๑
คําสั่ง...(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่....../.....(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ให&พนักงานสวนตําบลพักราชการ
ดวย......(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการ)...................................พนักงานสวนตําบล..........................
........................................ตําแหนง....................ระดับ.....................สังกัด...................................รับเงินเดือนใน
อันดับ.........................................ขั้น....................................บาท มีกรณี.........................................(ถูกกลาวหา
วากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ,องคดีอาญา) ในเรื่อง...............................
...........................................................................................................................................................................
และมีเหตุใหพักราชการไดตามขอ ๑๔ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๒๙ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.
๒๕๕๘ ขอ ๑๔ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ในการประชุมครั้งที่.................../.................เมื่อวันที่................เดือน.....................พ.ศ
...........จึงให.....................(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการ)............................พักราชการเพื่อรอฟ=งผลการสอบสวน
พิจารณา
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...............................................................................เป>นตนไป
สั่ง ณ วันที่............................................................พ.ศ............
(ลงชื่อ)
(..........................ชือ่ ผูสั่ง..........................)
...........................ตําแหนง.....................
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกสั่งใหระบุ ชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน และ
ตําแหนงในสายงาน
๒. การระบุเรื่องที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ,องคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิด
อาญา ถามีหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง
๓. การระบุเหตุการณ@การพักราชการตามขอ ๑๔ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจาก
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถามีหลายเหตุใหระบุทุกเหตุ

แบบ พอก. ๒
คําสั่ง....(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่...../.....(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ให&พนักงานสวนตําบลออกจากราชการไว&กอน
ดวย......(ระบุชื่อผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน)....พนักงานสวนตําบล..............................
ตําแหนง...................................ระดับ......................สังกัด..............................รับเงินเดือนในอันดับ..............ขั้น
.............................บาท มีกรณี...................................................(ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจน
ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ,องคดีอาญา) ในเรื่อง...................................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................................และมีเหตุใหพักราชการไดตามขอ ๑๔ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออก
จากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ.....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................และไดพิจารณาแลวเห็นวาการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป>น
เหตุใหสั่งพักราชการนั้นจะไมแลวเสร็จโดยเร็ว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรฐาน ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๒๙ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๙ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ในการประชุมครั้งที่......../...........เมื่อวันที่.........................เดือน.........................พ.ศ
................จึงให......................(ระบุชื่อผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน).....เพื่อรอฟ=งผลการสอบสวน
พิจารณา
ทั้งนี้ ตั้งแต......................................................................เป>นตนไป
สั่ง ณ วันที่................................................................................พ.ศ..............
(ลงชื่อ)
(................ชื่อผูสั่ง.............................)
.........................(ตําแหนง)...............
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกสั่งใหระบุ ชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน และ
ตําแหนงในสายงาน
๒. การระบุเรื่องถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ,องคดีอาญา ถามีหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง
๓. การระบุเหตุการณ@พักราชการตามขอ ๑๔ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถามีเหตุใหระบุทุกเหตุ

แบบ พอก. ๓
(ให&กลับโดยไมมีความผิด)
คําสั่ง....(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่....../......(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ให&พนักงานสวนตําบล
(กลับเข&าปฏิบัติหน&าที่ราชการหรือกลับเข&ารับราชการ)

ตามคําสั่ง..............................................ที่........./...........วันที่...............พ.ศ..............สัง่ ให..........
(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการหรือผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน)......................................พนักงานสวนตําบล
...............................................................................ตําแหนง...................................................ระดับ.................
สังกัด....................................................................รับเงินเดือนในอันดับ...............ขั้น................................บาท
พักราชการหรืออกจากราชการไวกอนตั้งแต.............................................................เป>นตนไป นั้น
บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณารากฎวา.........................................(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการ
หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน) มิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๒๙ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.
๒๕๕๘ ขอ ๒๒ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ในการประชุมครั้งที่.........../.....................เมื่อวันที่..................เดือน..........................พ.ศ
..........จึงให.................................(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการหรือผูถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอน).......................................กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ (หรือกลับเขารับราชการ) ในตําแหนง..................
ระดับ.............สังกัด...............................................ตําแหนงเลขที่.........................................โดยใหไดรับ
เงินเดือนในอันดับ............................ขั้น.........................บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต.........................................................................เป>นตนไป
สั่ง ณ วันที่..........................................................พ.ศ...................
(ลงชื่อ)
(.................................ชื่อผูสั่ง..............................)
......................................(ตําแหนง)........................
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกสั่งใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน และ
ตําแหนงในสายงาน
๒. ขอความใดที่มิไดใชใหตัดออก

แบบ พอก. ๔
(ให&กลับโดยมีความผิด)
คําสั่ง....(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่....../......(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ให&พนักงานสวนตําบล
(กลับเข&าปฏิบัติหน&าที่ราชการหรือกลับเข&ารับราชการ)
ตามคําสั่ง........................................................ที่........../..............วันที่................พ.ศ...................
สั่งให.................(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการหรือผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน).............พนักงานสวนตําบล
................................................ตําแหนง.....................................ระดับ..................สังกัด....................................
รับเงินเดือนในอันดับ..................ขั้น................บาท พักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตั้งแต....................
เดือน...............................................พ.ศ...............................เป>นตนไป นั้น
บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา.................(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอน)...............กระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงและไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๒๙ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.
๒๕๕๘ ขอ ๒๒ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติของคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ในการประชุมครั้งที่.............../.................................................
เมื่อวันที่.................เดือน..........................พ.ศ............จึงให......................................(ระบุชอื่ ผูถูกสั่งพักราชการ
หรือผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน).................................................................กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
(หรือกลับเขารับราชการ) ในตําแหนง................................................................................................................
ระดับ..................................สังกัด..................................ตําแนงเลขที่...............................โดยใหไดรับเงินเดือน
ในอันดับ..........................................ขั้น............................................บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต...................................................................................เป>นตนไป
สั่ง ณ วันที่.........................................................พ.ศ..........................
(ลงชื่อ)
(.........................ชื่อผูสั่ง........................)
.........................(ตําแหนง).....................
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกสั่งใหระบุตัว ชื่อสกุล ตําแหนงในการบริหารงาน และ
ตําแหนงในสายงาน
๒. ขอความใดที่มิไดใชใหตัดออก

แบบ ลก. ๑
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
เขียนที่.............................................................
วันที่...........................เดือน.............................พ.ศ...............
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน นายกองค@การบริหารสวนตําบล (ระบุชื่อองค@การบริหารสวนตําบล)
ดวยขาพเจา....................................................................ไดเริ่มรับราชการเมื่อวันที่.....................
เดือน....................................พ.ศ.......................สังกัด............(ชื่อหนวยงานที่บรรจุครั้งแรก)................ป=จจุบัน
ดํารงตําแหนง.......................ระดับ..............................สวน/กอง/สํานัก............................................................
องค@การบริหารสวนตําบล......................................อําเภอ..................................จังหวัด...............................
ไดรับเงินเดือนอันดับ..........................ขั้น...............................................บาท มีความประสงค@ขอลาออกจาก
ราชการเนื่องจาก..........................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแตวันที่............เดือน..............................พ.ศ.................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)...........................................................
(..........................................................)
หมายเหตุ ตามประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ใหยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตอนายกองค@การบริหารสวนตําบลโดยใหยื่นลวงหนากอน
วันขอลาออกไมนอยกวา ๓๐ วัน เวนแตในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป>นพิเศษ หรือกรณี
ลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
๒. นายกองค@การบริหารสวนตําบล จะอนุญาตใหยื่นใบลาออกลวงหนากอนวันขอลาออกนอย
กวา ๓๐ วันก็ได โดยใหมีคําสั่งอนุญาตเป>นลายลักษณ@อักษรกอนวันขอลาออก
๓. ถายื่นหนังสือขอลาออกจากราชการลวงหนากอนวันขอลาออกนอยกวา ๓๐ วัน โดยไมไดรับ
อนุญาตเป>นลายลักษณ@อักษรจากนายกองค@การบริหารสวนตําบล หรือยื่นหนังสือขอลาออก
จากราชการโดยมิไดระบุวันขอลาออก ใหถือวันถัดจากวันครบกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันยื่น
เป>นวันขอลาออก
๔. ในกรณีลาออกเพราะปGวย ใหแนบใบรับรองแพทย@เสนอไปดวยวาปGวยเป>นโรคอะไร

แบบ ลก. ๒

แบบถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ
เขียนที่.............................................................
วันที่.............................เดือน.......................................พ.ศ........................
เรื่อง

ขอลาออกจากราชการ

เรียน นายกองค@การบริหารสวนตําบล (ระบุชื่อองค@การบริหารสวนตําบล)
อางถึง หนังสือขอลาออกจากราชการ ลงวันที่............เดือน.....................................พ.ศ................................
ตามที่ขาพเจา.............................................ไดเริ่มรับราชการเมื่อวันที่........................................
เดือน.......................................................พ.ศ.......................สังกัด......................(ชื่อหนวยงานที่บรรจุครั้งแรก)
..............ป=จจุบันดํารงตําแหนง............................................................................ระดับ......................................
สวน/กอง/สํานัก.............................................องค@การบริหารสวนตําบล......................................อําเภอ
......................................จังหวัด..................................................ไดรับเงินเดือนอันดับ.....................ขั้น
.........................บาท ไดยื่นความประสงค@ขอลาออกจากราชการเนื่องจาก....................................................
นั้น
บัดนี้ ขาพเจา.............................................................................................มีความประสงค@ถอน
หนังสือขอลาออกจากราชการ (ลก. ๑) ที่ไดยื่นไวดังกลาวแลว เนื่องจาก.........................................................
(เหตุผลประกอบ)...................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)............................................................
(.............................................................)
หมายเหตุ ตามประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ใหยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ลก.๒) ตอนายกองค@การบริหารสวนตําบล กอนครบ
กําหนดเวลาที่ยับยั้ง/กอนมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการ/กอนวันครบกําหนด ๓๐ วัน
แลวแตกรณี
๒. ใหนายกองค@การบริหารสวนตําบลที่ไดรับแบบขอถอนหนังสือลาออกจากราชการ (ลก.๒)
ดําเนินการเพิกถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ (ลก.๑) โดยไมชักชา
๓. การถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ เมื่อไดยื่นตามระเบียบงานสารบรรณแลว ใหถือวาได
ยื่นตอนายกองค@การบริหารสวนตําบลโดยชอบแลว ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองดําเนินการ
ตอไปโดยไมชักชา การจํากัดสิทธิในอันที่จะมิใหมีการถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ
ดังกลาว จะกระทํามิได

แบบ ลก. ๓
คําสั่ง....(ระบุชื่อองคการบริหารสวนตําบล)
ที่.../.....(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ให&พนักงานสวนตําบลลาออกจากราชการ

ดวย...........(ระบุชื่อผูลาออกจากราชการ)..........พนักงานสวนตําบล......................................
ตําเเหนง...................................................................................ระดับ........................องค@การบริหารสวนตําบล
...........................................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.....................................
รับเงินเดือนในอันดับ...................ขั้น....................บาท ขอลาออกจากราชการเนื่องจาก..................................
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ เเหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ในการประชุมครั้ง
ที่........../..........เมื่อวันที่...............เดือน................................พ.ศ............จึงอนุญาตให.......................................
(ระบุชื่อผูลาออกจากราชการ).........................................................ลาออกจากราชการเพื่อ.............................
...........................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ตั้งเเตวันที่....................................................................เป>นตนไป
สั่ง ณ วันที่.........................................................พ.ศ.........................
(ลงชื่อ)
(.........................ชื่อผูสั่ง........................)
.........................(ตําเเหนง)......................

