
 
แบบ ลก.1 

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (กรณียื�นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วนั) 
เขยีนที�.......................................... 

          วนัที� .......... เดอืน ....................... พ.ศ. ................................. 

เรื�อง ขอลาออกจากราชการ 
เรยีน  นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล................................................... 
  ดว้ยขา้พเจา้ …………………………………………..........................................................ไดเ้ริ�มรบัราชการเมื�อ 
วนัที� .............เดอืน.....................................พ.ศ. ................ สงักดั.................................................................................................. 
ปจัจบุนัดาํรงตําแหน่ง..........................................ระดบั........... กอง / สว่น /สาํนัก ........................................................................... 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล.........................................อําเภอ............................จงัหวดั...........ชลบุร.ี.................................................. 
ไดร้บัเงนิเดอืนอนัดบั....................ข ั ,น.........................บาท  มคีวามประสงคข์อลาออกจากราชการ 
เนื�องจาก ....................................................................................................................................................................................... 

  จงึเรยีนมาเพื�อขอลาออกจากราชการ ตั ,งแต่วนัที�................. เดอืน ................................ พ.ศ. .......................... 

         ขอแสดงความนบัถอื 
(ลงชื�อ) 

                     (.................................................) 
              ตําแหน่ง .................................................... 

เรยีน  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล.............................................................. 
        - นาย/นาง/นางสาว ...............................................................................ตําแหน่ง.................................................................................. 
          มคีวามประสงคข์อลากออกจากราชการโดยยื�นหนงัสอืขอลาออกลว่งหน้าน้อยกว่า 30 วนั 
        - เนื�องจาก............................................................................................................................................................................................
ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชาชั ,นตน้ 
         เหน็ควรอนุญาตใหย้ื�นหนงัสอืขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วนัได ้ตั ,งแต่วนัที�...................................................................................... 
         เหน็ควรอนุญาตใหล้าออกจากราชการได ้ตั ,งแต่วนัที�............................................................................................................................. 
         ไมเ่หน็ควรอนุญาตใหล้าออก เนื�องจาก................................................................................................................................................ 
 

(ลงชื�อ) 
                        (.................................................) 

              ตําแหน่ง ........................................................ 
ความเหน็ผูบ้งัคบับญัชาชั ,นถดัไป 
         เหน็ควรอนุญาตใหย้ื�นหนงัสอืขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วนัได ้ตั ,งแต่วนัที�...................................................................................... 
         เหน็ควรอนุญาตใหล้าออกจากราชการได ้ตั ,งแต่วนัที�............................................................................................................................. 

         ไมเ่หน็ควรอนุญาตใหล้าออก เนื�องจาก................................................................................................................................................ 
 

(ลงชื�อ) 
           (.................................................) 

      ตําแหน่ง ...................................................... 
       คําสั �งผูม้อีํานาจอนุญาตการลาออก 
       อนุญาตใหย้ื�นหนงัสอืขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วนัได ้ตั ,งแต่วนัที�...................................................................................................... 
        อนุญาตใหล้าออกจากราชการได ้ตั ,งแต่วนัที�............................................................................................................................................ 
        ไมอ่นุญาตใหล้าออก เนื�องจาก............................................................................................................................................................... 

(ลงชื�อ) 
           ตําแหน่ง ........................................................ 
           วนัที�............................................................... 

 
หมายเหต ุ.....1. เมื�อไดร้บัหนงัสอืขอลาออก ใหน้ายก อบต.มคีาํสั �ง ภายใน 3 วนั ว่าจะอนุญาตใหย้ื�นลว่งหน้าน้อยกว่า 30 วนั ไดห้รอืไม ่
      2. นายก อบต.ตอ้งมคีาํสั �งอนุญาตลาออกใหเ้สรจ็สิ,นกอ่นวนัขอลาออก 
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           คาํสั �งผูม้อีํานาจอนุญาตการลาออก 
                        
                         อนุญาต                     ไมอ่นุญาต 
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