
 

                                                                                                                                 เขียนที่…………………………………… 

ใบลาพักผอน 

วัน.........เดือน............................พ.ศ........................ 

เร่ือง       ขอลาพักผอน 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ  

  ขาพเจา................................................................ตําแหนง............................................สังกัด/สวน............................... 

มีวันลาพักผอนสะสม..................... วันทําการ  มีสิทธิลาพักผอนประจําปน้ีอีก   10  วันทําการ   รวมเปน..................วันทําการ 

มีความประสงคขอลาพักผอนต้ังแตวันที่...........เดือน...................  พ.ศ................ถึงวันที่............เดือน.....................พ.ศ...........

มกีาํหนด............วัน  คร้ังสุดทายลาพักผอนต้ังแตวันที่.............เดือน.................พ.ศ............ถึงวันที่..........เดือน......................... 

พ.ศ..............มกีาํหนด ..............วัน ในระหวางที่ลาจะสามารถติดตอขาพเจาไดที่เบอรโทร ........................................................ 

              ขอแสดงความนับถือ 

      ลงชื่อ  

                                                                                            (                                                     ) 

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

                   วันที่................/..................../................... 

 

                                  ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

                                                                 

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

                    ลงชื่อ                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                               (                                                            )                                                                                                         

ลงชื่อ                                                 ผูตรวจสอบ                                          ตําแหนง  ......................................................      

           (นางสาวสันสุณี  กิ่งแกว)                                                                      วันที่............../..................../....................... 

             ตําแหนง   บุคลากร 

วันที่............/........................../.................                                                       

ในระหวางการลาในคร้ังนี้ขาพเจาขอมอบหมายหนาที่ให 

 ........................................................................เปนผูปฏิบัติ                                                              

ลงชื่อ.......................................................ผูไดรับมอบหมาย                                                         คําสั่ง 

        (                                                      )                                                                (   )   อนุญาต             (  ) ไมอนุญาต 

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

                                                                                                                             ลงชื่อ 

 ลงชื่อ                      (นายสุทิน    ลักขษร) 

   (นายอิสรพงศ   วงศฉลาด)                      นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ                                                                                       

         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ                                                          วันที่............/......................../..................    

  วันที่.........../........................./..................                                               

 

สถิติการลาในปงบประมาณ…………… 

  ลามาแลว ลาคร้ังน้ี รวมเปน วันลาสะสม 

                                                                                      



 

                                                                                                                                 เขียนที่…………………………………… 

ใบลากิจ 

วัน.........เดือน............................พ.ศ........................ 

เร่ือง       ขอลากิจ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ  

 ขาพเจา.................................................... ..........ตําแหนง.....................................................สังกัด/สวน....................... 

มีความประสงคขอลากิจต้ังแตวันที่...........เดือน...................  พ.ศ................ถึงวันที่............เดือน.....................พ.ศ..................

มกีาํหนด............วัน  คร้ังสุดทายลากิจต้ังแตวันที่.............เดือน.................พ.ศ............ถึงวันที่..........เดือน................................ 

พ.ศ..............มกีาํหนด ..............วัน ในระหวางที่ลาจะสามารถติดตอขาพเจาไดที่เบอรโทร ....................................................... 

            ขอแสดงความนับถือ 
 

      ลงชื่อ  

                                                                                            (                                                   ) 

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

                วันที่................/..................../................. 

 

                                               ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

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

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

                                      ลงชื่อ                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                               (                                                            )                                                                                                         

ลงชื่อ                                                 ผูตรวจสอบ                                          ตําแหนง  ......................................................      

            (นางสาวสันสุณี    กิ่งแกว)                                                                 วันที่............../..................../....................... 

ตําแหนง   ตําแหนง   บุคลากร                                                                   

วันที่............/........................../.................                                                       

ในระหวางการลาในคร้ังนี้ขาพเจาขอมอบหมายหนาที่ให 

 ........................................................................เปนผูปฏิบัติ                                                              

ลงชื่อ.......................................................ผูไดรับมอบหมาย                                     

        (                                                      )                          คําสั่ง 

ตําแหนง....................................................                (   )   อนุญาต             (  ) ไมอนุญาต 

                        

 ลงชื่อ                                                                                                                 ลงชื่อ 

                    (นายอิสรพงศ   วงศฉลาด)                                                                             (นายสุทิน  ลักขษร)    

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ                 นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ    

      วันที่............./............................/...................                 วันที่............/......................../.......................... 

 

สถิติการลาในปงบประมาณ…………… 

  ลามาแลว ลาคร้ังน้ี รวมเปน 

                                                                                     



                                                                                                                                 เขียนที่…………………………………… 

ใบลาปวย 

วัน.........เดือน............................พ.ศ........................ 

เร่ือง      ขอลาปวย 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ  

 ขาพเจา................................................. ...............ตําแหนง.................................................สังกัด/สวน........................... 

มีความประสงคขอลาปวยต้ังแตวันที่...........เดือน...................  พ.ศ................ถึงวันที่............เดือน....................พ.ศ..................

มกีาํหนด............วัน  คร้ังสุดทายลาปวยต้ังแตวันที่.............เดือน.................พ.ศ............ถึงวันที่..........เดือน.............................. 

พ.ศ..............มกีาํหนด ..............วัน ในระหวางที่ลาจะสามารถติดตอขาพเจาไดที่เบอรโทร ....................................................... 

 

             ขอแสดงความนับถือ 

      ลงชื่อ  

                                                                                            (                                                  ) 

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

                      วันที่................/..................../................. 

 

                                               ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

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

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

                                      ลงชื่อ                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                               (                                                            )                                                                                                         

ลงชื่อ                                                 ผูตรวจสอบ                                          ตําแหนง  ......................................................      

           (นางสาวสันสุณี  กิ่งแกว)                                                                      วันที่............../..................../....................... 

             ตําแหนง   บุคลากร 

วันที่............/........................../.................                                                       

ในระหวางการลาในคร้ังนี้ขาพเจาขอมอบหมายหนาที่ให 

 ........................................................................เปนผูปฏิบัติ                                                              

ลงชื่อ.......................................................ผูไดรับมอบหมาย                                                         คําสั่ง 

        (                                                      )                                                                (   )   อนุญาต             (  ) ไมอนุญาต 

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

ลงชื่อ                                                                                                                 ลงชื่อ 

                      (นายอิสรพงศ    วงศฉลาด)                                                                           (นายสุทิน   ลักขษร) 

   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ                      นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ                                                                                       

     วันที่............./............................/...................                                            วันที่............/......................../.......................... 

                                                                                                      

 

สถิติการลาในปงบประมาณ…………… 

  ลามาแลว ลาคร้ังน้ี รวมเปน 

                                                                                     



 

ใบลาคลอดบุตร 

                                                                                                                                 เขียนที่…………………………………… 

วัน.........เดือน............................พ.ศ........................ 

เร่ือง      ขอลาคลอดบุตร 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ  

 ขาพเจา.....................................................ตําแหนง.......................................................สังกัด /สวน............................... 

มีความประสงคขอลาคลอดบุตรต้ังแตวันที่...........เดือน...................  พ.ศ................ถึงวันที่............เดือน..................................

พ.ศ..................มกีาํหนด............วัน  คร้ังสุดทายลาคลอดบุตรต้ังแตวันที่.............เดือน.................พ.ศ............ถึงวันที่..............

เดือน.........พ.ศ..............มกีาํหนด ...........วัน ในระหวางที่ลาจะสามารถติดตอขาพเจาไดที่เบอรโทร ........................................ 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ  

                                                                                            (                                                  ) 

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

                วันที่................/..................../................. 

 

                                               ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

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

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

                                      ลงชื่อ                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                               (                                                            )                                                                                                         

ลงชื่อ                                                 ผูตรวจสอบ                                          ตําแหนง  ......................................................      

           (นางสาวสันสุณี  กิ่งแกว)                                                                      วันที่............../..................../....................... 

             ตําแหนง   บุคลากร 

วันที่............/........................../.................                                                       

ในระหวางการลาในคร้ังนี้ขาพเจาขอมอบหมายหนาที่ให 

 ........................................................................เปนผูปฏิบัติ                                                              

ลงชื่อ.......................................................ผูไดรับมอบหมาย                                                         คําสั่ง 

        (                                                      )                                                                (   )   อนุญาต             (  ) ไมอนุญาต 

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

     ลงชื่อ                                                                                                            ลงชื่อ 

                      (นายอิสรพงศ    วงศฉลาด)                                                                           (นายสุทิน  ลักขษร) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ                    นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ    

วันที่............./............................/...................            วันที่............/......................../.......................... 

 

สถิติการลาในปงบประมาณ…………… 

  ลามาแลว ลาคร้ังน้ี รวมเปน 

                                                                                     



 
ใบลาอุปสมบท 

                                                                                                                                 เขียนที่…………………………………… 

วัน.........เดือน............................พ.ศ........................ 

เร่ือง      ขอลาอุปสมบท 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ  

 ขาพเจา.....................................................ตําแหนง.......................................................สังกัด /สวน................................

มีความประสงคขอลาอุปสมบท  ต้ังแตวันที่..............เดือน...................  พ.ศ................ถึงวันที่............เดือน..............................

พ.ศ..................มกีาํหนด............วัน  คร้ังสุดทายลาอุปสมบท  ต้ังแตวันที่.............เดือน.................พ.ศ............ถึงวันที่..............

เดือน.........พ.ศ..............มกีาํหนด ..............วัน ในระหวางที่ลาจะสามารถติดตอขาพเจาไดที่เบอรโทร ...................................... 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ  

                                                                                            (                                                  ) 

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

                วันที่................/..................../................. 

 

                                               ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

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

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

                                      ลงชื่อ                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                               (                                                            )                                                                                                         

ลงชื่อ                                                 ผูตรวจสอบ                                          ตําแหนง  ......................................................      

           (นางสาวสันสุณี   กิ่งแกว)                                                                 วันที่............../..................../....................... 

ตําแหนง   บุคลากร                                                                                

วันที่............/........................../.................                                                       

ในระหวางการลาในคร้ังนี้ขาพเจาขอมอบหมายหนาที่ให 

 ........................................................................เปนผูปฏิบัติ                                                              

ลงชื่อ.......................................................ผูไดรับมอบหมาย                                     

        (                                                      )                                                                                          คําสั่ง 

ตําแหนง.......................................................                                                                (   )   อนุญาต             (  )  ไมอนุญาต 

                        

 ลงชื่อ                                                                                                                    ลงชื่อ 

            (นายอิสรพงศ   วงศฉลาด)                                                                                 (นายสุทิน    ลักขษร) 

ตําแหนง    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ                                                   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ 

วันที่............./............................/...................                                                     วันที่............/......................../...................... 

สถิติการลาในปงบประมาณ…………… 

  ลามาแลว ลาคร้ังน้ี รวมเปน 

                                                                                     



ใบลาเขารับราชการทหาร 

                                                                                                                                 เขียนที่…………………………………… 

วัน.........เดือน............................พ.ศ........................ 

เร่ือง      ขอลาเขารับราชการทหาร 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ  

 ขาพเจา..................................................... .......ตําแหนง.......................................................สังกัด................................. 

มีความประสงคขอเขารับราชการทหาร     ต้ังแตวันที่..............เดือน...................  พ.ศ................ถึงวันที่............เดือน............... 

พ.ศ................. มกีาํหนด............วัน  ในระหวางที่ลาจะสามารถติดตอขาพเจาไดที่เบอรโทร..................................................... 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ  

                                                                                            (                                                  ) 

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

                วันที่................/..................../................. 

 

                                               ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

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

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

                                      ลงชื่อ                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                               (                                                            )                                                                                                         

ลงชื่อ                                                 ผูตรวจสอบ                                          ตําแหนง  ......................................................      

           (นางสาวสันสุณี    กิ่งแกว)                                                                 วันที่............../..................../....................... 

ตําแหนง   บุคลากร                                                                                

วันที่............/........................../.................                                                       

ในระหวางการลาในคร้ังนี้ขาพเจาขอมอบหมายหนาที่ให 

 ........................................................................เปนผูปฏิบัติ                                                              

ลงชื่อ.......................................................ผูไดรับมอบหมาย                                     

        (                                                      )                                                                                      คําสั่ง 

ตําแหนง....................................................                                                                (   )   อนุญาต             (  )  ไมอนุญาต 

                     

 ลงชื่อ                                                                                                                    ลงชื่อ 

                (นายอิสรพงศ    วงศฉลาด)                                                                                   (นายสุทิน   ลักขษร ) 

ตําแหนง    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ                                                   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ 

วันที่............./............................/...................                                                     วันที่............/......................../...................... 

 
 

สถิติการลาในปงบประมาณ…………… 

  ลามาแลว ลาคร้ังน้ี รวมเปน 

                                                                                     



ใบลากรณีลาอ่ืน ๆ 

                                                                                                                                 เขียนที่…………………………………… 

วัน.........เดือน............................พ.ศ........................ 

เร่ือง       ลากรณีอ่ืน  ๆ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ  

 ขาพเจา.....................................................ตําแหนง.......................................................สังกัด........................................  

มีความประสงค.....................................    ต้ังแตวันที่..............เดือน...................  พ.ศ................ถึงวันที่............เดือน............... 

พ.ศ................. มกีาํหนด............วัน  ในระหวางที่ลาจะสามารถติดตอขาพเจาไดที่เบอรโทร..................................................... 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ  

                                                                                            (                                                  ) 

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

                วันที่................/..................../................. 

 

                                               ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 

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

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

                                      ลงชื่อ                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                               (                                                            )                                                                                                         

ลงชื่อ                                                 ผูตรวจสอบ                                          ตําแหนง  ......................................................      

           (นางสาวสันสุณี    กิ่งแกว)                                                                 วันที่............../..................../....................... 

ตําแหนง   บุคลากร                                                                                

วันที่............/........................../.................                                                       

ในระหวางการลาในคร้ังนี้ขาพเจาขอมอบหมายหนาที่ให 

 ........................................................................เปนผูปฏิบัติ                                                              

ลงชื่อ.......................................................ผูไดรับมอบหมาย                                     

        (                                                      )                                                                                             คําสั่ง 

ตําแหนง....................................................................                                                    (   )   อนุญาต             (  )  ไมอนุญาต 

                         

 ลงชื่อ                                                                                                                    ลงชื่อ 

                 (นายอิสรพงศ    วงศฉลาด)                                                                                      (นายสุทิน    ลักขษร) 

ตําแหนง    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ                                                   ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ 

วันที่............./............................/...................                                                     วันที่............/......................../...................... 

 

 

สถิติการลาในปงบประมาณ…………… 

  ลามาแลว ลาคร้ังน้ี รวมเปน 

                                                                                     



 

                                                                                                                    เขียนที่……………………………………………. 

 ใบลากิจ 

วัน.........เดือน............................พ.ศ........................ 
 

เร่ือง       ขอลากิจ 
 

เรียน  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบะ  
 

 ขาพเจา.............................. ........................................สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบะหมูที่...........................

ตําบล.....................................อําเภอ...................................จังหวัด......................................มีความประสงคขอลากิจ      ต้ังแต

วันที่.............เดือน...............................  พ.ศ................ถึงวันที่...............เดือน................................พ.ศ..................มกีาํหนด

............วัน   ในระหวางที่ลาจะสามารถติดตอขาพเจาไดที่เบอรโทร....................................................... 

 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ  

                                                                                            (                                                   ) 

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

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


