แบบ พอก. ๑
คําสั่ง...(ระบุชื่อเทศบาล)
ที่....../.....(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ใหพนักงานเทศบาลพักราชการ
ดวย......(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการ)......................................พนักงานเทศบาล..........................
........................................ตําแหน#ง....................ระดับ.....................สังกัด...................................รับเงินเดือนใน
อันดับ.........................................ขั้น....................................บาท มีกรณี.........................................(ถูกกล#าวหา
ว#ากระทําผิดวินัยอย#างรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ-องคดีอาญา) ในเรื่อง...............................
...........................................................................................................................................................................
และมีเหตุใหพักราชการไดตามขอ ๑๔ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ แห#งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๒๙ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.
2558 ขอ ๑๔ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่.................../.................เมื่อวันที่...........เดือน.....................พ.ศ...........
จึงให.....................(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการ)............................พักราชการเพื่อรอฟ;งผลการสอบสวน
พิจารณา
ทั้งนี้ ตั้งแต#วันที่...............................................................................เป<นตนไป
สั่ง ณ วันที่............................................................พ.ศ............
(ลงชื่อ)
(..........................ชือ่ ผูสั่ง..........................)
...........................ตําแหน#ง.....................
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหน#งของผูถูกสั่งใหระบุ ชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหน#งในการบริหารงาน และ
ตําแหน#งในสายงาน
๒. การระบุเรื่องที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ-องคดีอาญา หรือตองหาว#ากระทําความผิด
อาญา ถามีหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง
๓. การระบุเหตุการณ=การพักราชการตามขอ ๑๔ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจาก
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ถามีหลายเหตุใหระบุทุกเหตุ

แบบ พอก. ๒
คําสั่ง....(ระบุชื่อเทศบาล)
ที่...../.....(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ใหพนักงานเทศบาลออกจากราชการไวก)อน
ดวย......(ระบุชื่อผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวก#อน).......พนักงานเทศบาล............................
ตําแหน#ง...................................ระดับ......................สังกัด............................รับเงินเดือนในอันดับ..............ขั้น
.............................บาท มีกรณี................................................(ถูกกล#าวหาว#ากระทําผิดวินัยอย#างรายแรงจน
ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ-องคดีอาญา) ในเรื่อง...................................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................................และมีเหตุใหพักราชการไดตามขอ ๑๔ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออก
จากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ.....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................และไดพิจารณาแลวเห็นว#าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป<น
เหตุใหสั่งพักราชการนั้นจะไม#แลวเสร็จโดยเร็ว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรฐาน ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ แห#งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส#วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๒๙ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
พ.ศ. 2558 ขอ ๑๙ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่......../...........เมื่อวันที่.........................เดือน.........................พ.ศ
................จึงให......................(ระบุชื่อผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวก#อน).....เพื่อรอฟ;งผลการสอบสวน
พิจารณา
ทั้งนี้ ตั้งแต#.................................เป<นตนไป
สั่ง ณ วันที่................................................................................พ.ศ..............
(ลงชื่อ)
(................ชื่อผูสั่ง.............................)
.........................(ตําแหน#ง)...............
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหน#งของผูถูกสั่งใหระบุ ชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหน#งในการบริหารงาน และ
ตําแหน#งในสายงาน
๒. การระบุเรื่องถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ-องคดีอาญา ถามีหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง
๓. การระบุเหตุการณ=พักราชการตามขอ ๑๔ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถามีเหตุใหระบุทุกเหตุ

แบบ พอก. ๓
(ใหกลับโดยไม)มีความผิด)
คําสั่ง....(ระบุชื่อเทศบาล)
ที่....../......(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ใหพนักงานเทศบาล
(กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ)

ตามคําสั่ง..............................................ที่........./...........วันที่...............พ.ศ......................สั่งให
..........(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการหรือผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวก#อน).............................พนักงานเทศบาล
...............................................................................ตําแหน#ง...................................................ระดับ.................
สังกัด....................................................................รับเงินเดือนในอันดับ...............ขั้น................................บาท
พักราชการหรืออกจากราชการไวก#อนตั้งแต#.............................................................เป<นตนไป นั้น
บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณารากฎว#า.........................................(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการ
หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวก#อน) มิไดกระทําผิดวินัยและไม#มีกรณีที่จะตองออกจากราชการ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ แห#งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส#วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๒๙ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.
2558 ขอ ๒๒ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่.........../.....................เมื่อวันที่..............เดือน..........................พ.ศ..........
จึงให..........................(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการหรือผูถูกสั่งใหออกจากราชการไว
ก#อน)......................................กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ (หรือกลับเขารับราชการ) ในตําแหน#ง..................
ระดับ.............สังกัด...............................................ตําแหน#งเลขที่......................................โดยใหไดรับเงินเดือน
ในอันดับ............................ขั้น.........................บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต#.........................................................................เป<นตนไป
สั่ง ณ วันที่..........................................................พ.ศ...................
(ลงชื่อ)
(.................................ชื่อผูสั่ง..............................)
......................................(ตําแหน#ง)........................
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหน#งของผูถูกสั่งใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหน#งในการบริหารงาน และ
ตําแหน#งในสายงาน
๒. ขอความใดที่มิไดใชใหตัดออก

แบบ พอก. ๔
(ใหกลับโดยมีความผิด)
คําสั่ง....(ระบุชื่อเทศบาล)
ที่....../......(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ใหพนักงานเทศบาล
(กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ)
ตามคําสั่ง........................................................ที่........../..............วันที่................พ.ศ...................
สั่งให.................(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการหรือผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวก#อน)................พนักงานเทศบาล
................................................ตําแหน#ง.....................................ระดับ..................สังกัด....................................
รับเงินเดือนในอันดับ..................ขั้น................บาท พักราชการหรือออกจากราชการไวก#อนตั้งแต#....................
เดือน...............................................พ.ศ...............................เป<นตนไป นั้น
บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว#า.................(ระบุชื่อผูถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให
ออกจากราชการไวก#อน)...............กระทําผิดวินัยอย#างไม#รายแรงและไม#มีกรณีที่จะตองออกจากราชการ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ แห#งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส#วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขอ ๒๙ ของประกาศเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.
2558 ขอ ๒๒ ของประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติของคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่.............../.....................................................
เมื่อวันที่.................เดือน..........................พ.ศ............จึงให......................................(ระบุชอื่ ผูถูกสั่งพักราชการ
หรือผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวก#อน).................................................................กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ
(หรือกลับเขารับราชการ) ในตําแหน#ง................................................................................................................
ระดับ..................................สังกัด..................................ตําแน#งเลขที่...............................โดยใหไดรับเงินเดือน
ในอันดับ..........................................ขั้น............................................บาท
ทั้งนี้ ตั้งแต#...................................................................................เป<นตนไป
สั่ง ณ วันที่.........................................................พ.ศ..........................
(ลงชื่อ)
(.........................ชื่อผูสั่ง........................)
.........................(ตําแหน#ง).....................
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหน#งของผูถูกสั่งใหระบุตัว ชื่อสกุล ตําแหน#งในการบริหารงาน และ
ตําแหน#งในสายงาน
๒. ขอความใดที่มิไดใชใหตัดออก

แบบ ลก. ๑
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
เขียนที่.............................................................
วันที่...........................เดือน.............................พ.ศ...............
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน นายกเทศมนตรี (ระบุชื่อเทศบาล)
ดวยขาพเจา....................................................................ไดเริ่มรับราชการเมื่อวันที่.....................
เดือน....................................พ.ศ.......................สังกัด............(ชื่อหน#วยงานที่บรรจุครั้งแรก)................ป;จจุบัน
ดํารงตําแหน#ง.......................ระดับ..............................ส#วน/กอง/สํานัก............................................................
เทศบาล......................................อําเภอ..................................จังหวัด...............................ไดรับเงินเดือนอันดับ
..........................ขั้น...............................................บาท มีความประสงค=ขอลาออกจากราชการเนื่องจาก
..........................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแต#วันที่............เดือน..............................พ.ศ.................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)...........................................................
(..........................................................)
หมายเหตุ ตามประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ใหยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต#อนายกเทศมนตรีโดยใหยื่นล#วงหนาก#อนวันขอลาออกไม#
นอยกว#า ๓๐ วัน เวนแต#ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป<นพิเศษ หรือกรณีลาออกเพื่อดํารง
ตําแหน#งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
๒. นายกเทศมนตรี จะอนุญาตใหยื่นใบลาออกล#วงหนาก#อนวันขอลาออกนอยกว#า ๓๐ วันก็ได
โดยใหมีคําสั่งอนุญาตเป<นลายลักษณ=อักษรก#อนวันขอลาออก
๓. ถายื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล#วงหนาก#อนวันขอลาออกนอยกว#า ๓๐ วัน โดยไม#ไดรับ
อนุญาตเป<นลายลักษณ=อักษรจากนายกเทศมนตรี หรือยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการโดย
มิไดระบุวันขอลาออก ใหถือวันถัดจากวันครบกําหนด ๓๐ วัน นับแต#วันยื่นเป<นวันขอลาออก
๔. ในกรณีลาออกเพราะปGวย ใหแนบใบรับรองแพทย=เสนอไปดวยว#าปGวยเป<นโรคอะไร

แบบ ลก. ๒

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

ขอลาออกจากราชการ

เรียน นายกเทศมนตรี (ระบุชื่อเทศบาล)
อางถึง หนังสือขอลาออกจากราชการ ลงวันที่............เดือน.....................................พ.ศ................................
ตามที่ขาพเจา.............................................ไดเริ่มรับราชการเมื่อวันที่........................................
เดือน.......................................................พ.ศ.......................สังกัด......................(ชื่อหน#วยงานที่บรรจุครั้งแรก)
..............ป;จจุบันดํารงตําแหน#ง............................................................................ระดับ......................................
ส#วน/กอง/สํานัก.............................................เทศบาล......................................อําเภอ......................................
จังหวัด..................................................ไดรับเงินเดือนอันดับ.....................ขั้น.........................บาท ไดยื่นความ
ประสงค=ขอลาออกจากราชการเนื่องจาก....................................................นั้น
บัดนี้ ขาพเจา.............................................................................................มีความประสงค=ถอน
หนังสือขอลาออกจากราชการ (ลก. ๑) ที่ไดยื่นไวดังกล#าวแลว เนื่องจาก.........................................................
(เหตุผลประกอบ)...................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการต#อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)............................................................
(.............................................................)
หมายเหตุ ตามประกาศเกี่ยวกับการใหออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ใหยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ (ลก.๒) ต#อนายกเทศมนตรี ก#อนครบกําหนดเวลาที่
ยับยั้ง/ก#อนมีคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการ/ก#อนวันครบกําหนด ๓๐ วัน แลวแต#กรณี
๒. ใหนายกเทศมนตรีที่ไดรับแบบขอถอนหนังสือลาออกจากราชการ (ลก.๒) ดําเนินการเพิก
ถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ (ลก.๑) โดยไม#ชักชา
๓. การถอนหนังสือขอลาออกจากราชการ เมื่อไดยื่นตามระเบียบงานสารบรรณแลว ใหถือว#าได
ยื่นต#อนายกเทศมนตรีโดยชอบแลว ซึ่งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองดําเนินการต#อไปโดยไม#ชักชา
การจํากัดสิทธิในอันที่จะมิใหมีการถอนหนังสือขอลาออกจากราชการดังกล#าว จะกระทํามิได

แบบ ลก. ๓
คําสั่ง....(ระบุชื่อเทศบาล)
ที่.../.....(เลข พ.ศ.)
เรื่อง ใหพนักงานเทศบาลลาออกจากราชการ

ดวย...........(ระบุชื่อผูลาออกจากราชการ)..............พนักงานเทศบาล......................................
ตําเเหน#ง.....................................................ระดับ................เทศบาล..................................................................
อําเภอ.....................................................จังหวัด.....................................รับเงินเดือนในอันดับ.........................
ขั้น.......................บาท ขอลาออกจากราชการเนื่องจาก............................................
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ เเห#งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส#วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ในการประชุมครั้งที่
........../..........เมื่อวันที่...............เดือน................................พ.ศ............จึงอนุญาตให..................................(ระบุ
ชื่อผูลาออกจากราชการ)..................................................................ลาออกจากราชการเพื่อ.............................
...........................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ตั้งเเต#วันที่............................................................เป<นตนไป
สั่ง ณ วันที่......................................พ.ศ.........................
(ลงชื่อ)
(.........................ชื่อผูสั่ง........................)
.........................(ตําเเหน#ง)......................

