
แบบใบลาปวย ลาคลอด ลากิจสวนตัว 

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

เรื่อง ................................................................ 

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

   ขาพเจา ...................................................................... ตําแหนง ...................................................... 
ระดับ ......................................................... สังกัด ....................................................................................................... 
   ปวย 
ขอลา   กิจสวนตัว  เนื่องจาก ............................................................................................................................. 
  คลอดบุตร 
ตั้งแตวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ........... ถึง วันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ......... มีกําหนด ......... วัน 
ขาพเจาไดลา  ปวย   กิจสวนตัว   คลอดบุตร ครั้งสุดทายตั้งแตวันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ......... 
ถึงวันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ......... มีกําหนด ........... วัน ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาได ....................... 
.................................................................................................................. หมายเลขโทรศพัท .................................... 

         (ลงชื่อ) .................................................... 
          (...................................................) 
 
 
 
สถิติการลาในปงบประมาณนี้ 
ประเภทลา ลามาแลว ลาครั้งนี ้ รวมเปน 
ปวย 
 

(วันทําการ) (วันทําการ) (วันทําการ) 

กิจสวนตัว 
 

(วันทําการ) (วันทําการ) (วันทําการ) 

คลอดบุตร 
 

   

 
(ลงชื่อ) ................................................... ผูตรวจสอบ 
         (..................................................) 
(ตําแหนง) .............................................. 
     วันที่ ........./......................../........... 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่ง 
  อนุญาต       ไมอนุญาต       

           (ลงชื่อ) ................................................ 
                    (..............................................) 
         (ตําแหนง).............................................. 
                วันที่ ......../.................../............. 

ความเห็นของรองผอ.สพม. 29 
       .................................................................. 
........................................................................... 

           (ลงชื่อ) ................................................ 
                    (..............................................) 
         (ตําแหนง).............................................. 
                วันที่ ......../.................../............. 

ความเห็นของผูอาํนวยการกลุม 
       .................................................................. 
………………………………………………………………… 

           (ลงชื่อ) ................................................ 
                    (..............................................) 
         (ตําแหนง).............................................. 
                วันที่ ......../.................../............. 



แบบใบลาพักผอน 

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

เรื่อง ................................................................ 

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

   ขาพเจา ...................................................................... ตําแหนง ...................................................... 
ระดับ ......................................................... สังกัด ....................................................................................................... 
มีวันลาพักผอนสะสม .......... วันทําการ มีสิทธิลาพักผอนประจําปนี้อีก ........... วันทําการ รวมเปน ...........วันทําการ 
ขอลาพักผอนตั้งแตวันที่ ...... เดือน .............. พ.ศ. ........ ถึง วันที่ ..... เดือน ............... พ.ศ. ....... มีกําหนด ....... วัน 
ขาพเจาไดลา  ปวย   กิจสวนตัว   คลอดบุตร ครั้งสุดทายตั้งแตวันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ......... 
ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาได ................................................................................................................................ 
..........................................................................................................หมายเลขโทรศพัท .............................................. 

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

ลามาแลว              
(วันทําการ) 

ลาครั้งนี้ 
(วันทําการ) 

รวมเปน 
(วันทําการ) 

   

 
(ลงชื่อ) ................................................... ผูตรวจสอบ 
         (..................................................) 
(ตําแหนง) .............................................. 
     วันที่ ........./......................../........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบใบขอยกเลิกวันลา 

 

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

 

 

ความเห็นของผูอาํนวยการกลุม 
       .................................................................. 
………………………………………………………………… 

           (ลงชื่อ) ................................................ 
                    (..............................................) 
         (ตําแหนง).............................................. 
                วันที่ ......../.................../............. 

คําสั่ง 
  อนุญาต       ไมอนุญาต       

           (ลงชื่อ) ................................................ 
                    (..............................................) 
         (ตําแหนง).............................................. 
                วันที่ ......../.................../............. 

การมอบภารกิจระหวางวันลาพักผอน 

     ขาพเจาขอมอบงานในชวงการลาพักผอนให 

......................................................... เปนผูปฏิบัติแทน 

          (ลงชื่อ) .......................................... ผูมอบ 
                  (..........................................) 
                       ......./............./........ 

          (ลงชื่อ) .......................................... ผูรับมอบ 
                  (..........................................) 
                       ......./............./........ 

 

ความเห็นของรองผอ.สพม. 29 
       .................................................................. 
………………………………………………………………… 

           (ลงชื่อ) ................................................ 
                    (..............................................) 
         (ตําแหนง).............................................. 
                วันที่ ......../.................../............. 



แบบขอยกเลิกวันลา 

เรื่อง ................................................................ 

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

  ขาพเจา ...................................................................... ตําแหนง ...................................................... 
ระดับ ......................................................... สังกัด ....................................................................................................... 
ไดรับอนุญาตใหลา ............................................................ ตั้งแตวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ................ 
ถึงวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ................ รวม ............. วัน  นั้น 

   เนื่องจาก .......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
จึงขอยกเลิกวันลา ...................................... ตั้งแตวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ................ ถึงวันที่ ......... 
เดือน .......................... พ.ศ. ................ จํานวน ............ วัน 

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

ความเห็นผูบังคับบัญชา 
  ....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

       (ลงชื่อ) ................................................ 
                          (..............................................) 
                (ตําแหนง).............................................. 
                       วันที่ ......../.................../............. 

คําสั่ง 
    อนุญาต    ไมอนุญาต 
 ....................................................................................................................................................................... 

      (ลงชื่อ) ................................................ 
                          (..............................................) 
                (ตําแหนง).............................................. 
                       วันที่ ......../.................../............. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


