แบบใบขอหยุดพักผ่ อน

เอกสารหมายเลข 1

เขียนที่ ................................................................
วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ. .....................
เรื่ อง ..........................................................
เรี ยน .........................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................ตาแหน่ง......................................
งาน...................................................ส่ วน...............................................ฝ่ าย....................................................
สังกัด.................................................................................................................................................................
กรณี สัญญาจ้าง  ได้รับการจ้าง เมื่อวันที่...................เดือน..................................พ.ศ. ........................
กรณี อตั ราประจา  ได้รับการบรรจุในอัตราประจา เมื่อวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ...........
มีวนั หยุดพักผ่อนสะสม.......วันทาการ มีวนั หยุดพักผ่อนประจาปี นี้ อีก ........วันทาการ รวม.............วันทาการ
ขอหยุดพักผ่อนตั้งแต่วนั ที่.......เดือน.......................พ.ศ. ........ถึงวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ..........
มีกาหนด.................วัน ในระหว่างที่หยุดพักผ่อนสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่ ..................................................
...........................................................................................................................................................................
สถิติการหยุดในปี บัญชี น้ ี
หยุดพักผ่อน
ครั้งนี้
รวมเป็ น
คงเหลือ
ไปแล้ว
ขอหยุดพักผ่อน
(วันทาการ) (วันทาการ)
(วันทาการ)
(วันทาการ)
(ลงชื่อ).................................................... ผูต้ รวจสอบ
(...................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. .............

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)......................................................
(......................................................)
ความเห็นผูบ้ งั คับบัญชา
…………………………………………
……………………………………………………
(ลงชื่อ)....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ..............
คำสั่งผู้มอี ำนำจอนุญำต
 อนุญาต  ไม่อนุญาต
....................................................................
..........................................................................
ลงชื่อ...............................................
(..............................................)
ตาแหน่ง...........................................................

เอกสารหมายเลข 2
แบบใบลำป่ วย ลำเพือ่ กิจธุระอันจำเป็ น ลำเพือ่ คลอดบุตร ลำเพือ่ เลีย้ งดูบุตร และลำเพือ่ ทำหมัน
เขียนที่ ................................................................
วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ. .......................
เรื่ อง ..........................................................
เรี ยน .........................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................ตาแหน่ง........................................
งาน...................................................ส่ วน...............................................ฝ่ าย...........................................................
สังกัด........................................................................................................................................................................
 ป่ วย
 เพื่อกิจธุระอันจาเป็ น
ขอลา  เพื่อคลอดบุตร
เนื่องจาก………………………………………
 เพื่อเลี้ยงดูบุตร
 เพื่อทาหมัน
ตั้งแต่วนั ที่............เดือน..................................พ.ศ. ........... ถึงวันที่..........เดือน............................พ.ศ. .................
มีกาหนด............วัน
ครั้งสุ ดท้ายข้าพเจ้าได้ลา  ป่ วย  เพื่อกิจธุระอันจาเป็ น  เพื่อคลอดบุตร
 เพื่อเลี้ยงดูบุตร  เพื่อทาหมัน ตั้งแต่วนั ที่.................เดือน..........................................พ.ศ. ................
ถึงวันที่..........เดือน............................พ.ศ. .............มีกาหนด.................วัน ในระหว่างที่ลาสามารถติดต่อข้าพเจ้า
ได้ที่.........................................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..............................................................
(.............................................................)
ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา….....................................
สถิติกำรลำในปี บัญชีปัจจุบัน
……………………………………………………….
ประเภทลำ
ลำมำแล้ว ลำครั้งนี้ รวม (วัน)
(ลงชื่อ)......................................................
ป่ วย
(......................................................)
เพื่อกิจธุระอันจาเป็ น
ตาแหน่ง........................................................
เพื่อคลอดบุตร
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ........
เพื่อเลี้ยงดูบุตร
เพื่อทาหมัน

(ลงชื่อ) ..................................................... ผูต้ รวจสอบ
(.....................................................)
วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ..........

คำสั่ งผู้มอี ำนำจอนุญำต
 อนุญาต  ไม่อนุญาต
......................................................................................
...............................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
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แบบรำยงำนกำรเข้ ำรับรำชกำรทหำรในกำรเรียกพลเพือ่ ตรวจสอบ เพือ่ ฝึ กวิชำทหำร
หรือเพือ่ ทดลองควำมพรั่งพร้ อม
เขียนที่ ................................................................
วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ. .....................
เรื่ อง ..........................................................
เรี ยน .........................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................ตาแหน่ง.....................................
งาน...................................................ส่ วน...............................................ฝ่ าย.....................................................
สังกัด..................................................................................................................................................................
ได้รับหมายเรี ยกของ..........................................................................................................................................
ที่..........................................ลงวันที่.....................เดือน...............................................พ.ศ. .............................
ให้เข้ารับการ......................................................................................................................................................
ณ ที่ ..................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วนั ที่......... เดือน ..............................พ.ศ. ........... ถึงแต่วนั ที่.......... เดือน ............................พ.ศ. ..........
มีกาหนด........................................วัน
จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)..............................................................
(.............................................................)
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แบบใบลำอุปสมบท
เขียนที่........................................
วันที่.............เดือน..................พ.ศ. ...............
เรื่ อง ลาอุปสมบท
เรี ยน .....................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................ตาแหน่ง............................................
งาน...................................................ส่ วน...............................................ฝ่ าย.....................................................
สังกัด........................................................................นับถือศาสนา……………………………………………
เกิดวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ..............ได้รับการจ้างให้ปฏิบตั ิงานที่ อ.อ.ป. เมื่อวันที่………….
เดือน........................พ.ศ........... ได้รับการบรรจุเมื่อวันที่………….เดือน........................................พ.ศ. ........
และ  ยังไม่เคย  เคย อุปสมบท มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ณ วัด...............................
เลขที่...........แขวง/ตาบล...............................เขต/อาเภอ......................................จังหวัด...................................
โทรศัพท์...............................กาหนดวันที่.........เดือน......................... พ.ศ. ..........และจะจาพรรษาอยู่ ณ วัด
...........................................เลขที่...................แขวง/ตาบล...................................เขต/อาเภอ..............................
จังหวัด............................โทรศัพท์....................................
จึงขออนุญาตลาอุปสมบทมีกาหนด.............วัน ตั้งแต่วนั ที่.............เดือน...............................
พ.ศ. ...............ถึงวันที่.............เดือน.....................................พ.ศ. ..................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).........................................................
(.........................................................)
ความเห็นผูบ้ งั คับบัญชา
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

คำสั่งผู้มอี ำนำจอนุญำต

(ลงชื่อ)................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ.................

 อนุญาต  ไม่อนุญาต
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ....................
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แบบใบลำไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย
เขียนที่........................................
วันที่.............เดือน..................พ.ศ. ...............
เรื่ อง ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
เรี ยน .....................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................ตาแหน่ง............................................
งาน...................................................ส่ วน...............................................ฝ่ าย.....................................................
สังกัด..................................................................นับถือศาสนา..........................................................................
เกิดวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ..............ได้รับการจ้างให้ปฏิบตั ิงานที่ อ.อ.ป. เมื่อวันที่………….
เดือน........................พ.ศ........... ได้รับการบรรจุเมื่อวันที่………….เดือน........................................พ.ศ. ........
และ  ยังไม่เคย  เคย ไปประกอบพิธีฮจั ย์ มีศรัทธาจะไปประกอบพิธิฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย
จึงขออนุญาตลาหยุดงานมีกาหนด........วัน นับตั้งแต่วนั ที่.............เดือน..............................
พ.ศ.......................ถึงวันที่...............เดือน............................พ.ศ..................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).........................................................
(.........................................................)
ความเห็นผูบ้ งั คับบัญชา
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ.................
คำสั่งผู้มอี ำนำจอนุญำต
 อนุญาต  ไม่อนุญาต
.................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง................................................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ....................

