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(ส ำเนำ) 

ขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้
วำ่ดว้ย กำรลำของผูป้ฏิบติังำน 

พ.ศ. 2541 
    

  โดยท่ีเป็นกำรสมควรปรับปรุงขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้วำ่ดว้ย  
กำรลำของผูป้ฏิบติังำนให้เหมำะสมยิง่ข้ึน 
  อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 (2) แห่งพระรำชกฤษฎีกำจดัตั้งองคก์ำร 
อุตสำหกรรมป่ำไม ้พ.ศ. 2499 คณะกรรมกำรองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไมอ้อกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวำ่ “ขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้วำ่ดว้ย 
กำรลำของผูป้ฏิบติังำน พ.ศ. 2541” 
  ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจำกวนัประกำศเป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3 ใหย้กเลิก  
  (1) ขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ฉบบัท่ี 15 วำ่ดว้ย กำรลำของผูป้ฏิบติังำน 
พ.ศ. 2529 
            (2) ขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ฉบบัท่ี 22 วำ่ดว้ย กำรลำของผูป้ฏิบติังำน 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2530 
  (3) ขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ฉบบัท่ี 23 วำ่ดว้ย กำรลำของผูป้ฏิบติังำน 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2530 
  (4) ขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ฉบบัท่ี 27 วำ่ดว้ย กำรลำของผูป้ฏิบติังำน 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2531 
            (5) ขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ฉบบัท่ี 41 วำ่ดว้ย กำรลำของผูป้ฏิบติังำน 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2535 
  (6) ขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ฉบบัท่ี 45 วำ่ดว้ย กำรลำของผูป้ฏิบติังำน 
(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2537 
  (7) ขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ฉบบัท่ี 46 วำ่ดว้ย กำรลำของผูป้ฏิบติังำน 
(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2538 
  (8) ขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ฉบบัท่ี 49 วำ่ดว้ย กำรลำของผูป้ฏิบติังำน 
(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2538 

บรรดำระเบียบ... 
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  บรรดำระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค ำสั่งอ่ืนใดท่ีก ำหนดไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบัน้ี หรือซ่ึงขดั
หรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
  ขอ้ 4  ในขอ้บงัคบัน้ี  
  “อ.อ.ป.”        หมำยควำมวำ่  องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ 
  “ประธำนกรรมกำร”  หมำยควำมวำ่ ประธำนกรรมกำรองคก์ำรอุตสำหกรรม-
       ป่ำไม ้   
  “ผูอ้  ำนวยกำร”       หมำยควำมวำ่   ผูอ้  ำนวยกำรองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้
  “ผูป้ฏิบติังำน”       หมำยควำมวำ่  ผูอ้  ำนวยกำร รองผูอ้  ำนวยกำร พนกังำน 
       และคนงำนของ อ.อ.ป. ท่ีไดรั้บเงินเดือน
       หรือค่ำจำ้งในอตัรำประจ ำ 
  ขอ้ 5 กำรลำแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ 
  (1) กำรลำป่วย และกำรลำคลอด       
  (2) กำรลำกิจส่วนตวั และกำรลำกิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตร 
  (3) กำรลำอุปสมบท หรือกำรลำไปประกอบพิธีฮจัย ์
  (4) กำรลำเขำ้รับกำรระดมพล เขำ้รับกำรฝึกวชิำทหำร หรือเขำ้รับกำรทดลอง 
ควำมพร่ังพร้อม 
  (5) กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือดูงำน 
  (6) กำรลำไปต่ำงประเทศ 

 
 กำรลำป่วย และกำรลำคลอด 

  ขอ้ 6 ผูป้ฏิบติังำนผูใ้ดประสงคจ์ะลำป่วยหรือลำคลอด ให้ยืน่หรือจดัส่งใบลำ 
ตำมแบบทำ้ยขอ้บงัคบัน้ีต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบั หรือใหย้ืน่หรือจดัส่งท่ีหน่วยงำนของ อ.อ.ป.  
ท่ีใกลเ้คียงกบัสถำนท่ีป่วยก่อนหรือในวนัลำ เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็นใหย้ืน่หรือจดัส่งใบลำเป็นหนงัสือได ้
และถำ้ไม่สำมำรถลงช่ือในใบลำไดก้็ใหพ้ิมพล์ำยมือและมีทำยำทกบันำยแพทยล์งช่ือก ำกบัลำยมือนั้น 
ดว้ย แต่เม่ือสำมำรถจะลงช่ือไดแ้ลว้ก็ใหรี้บเสนอหรือจดัส่งใบลำตำมแบบทำ้ยขอ้บงัคบัน้ีโดยเร็ว 
  ขอ้ 7 กำรอนุญำตใหผู้ป้ฏิบติังำนลำป่วย ใหผู้มี้อ  ำนำจอนุญำตตำมท่ีก ำหนดไว ้
ในตำรำงทำ้ยขอ้บงัคบัน้ีเป็นผูพ้ิจำรณำอนุญำต ส ำหรับกำรลำคลอดใหผู้อ้  ำนวยกำรหรือผูท่ี้ 
ผูอ้  ำนวยกำรมอบหมำยมีอ ำนำจอนุญำต 

กำรขอลำป่วย... 
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  กำรขอลำป่วยติดต่อกนัตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองของแพทยข์องอ.อ.ป.   
หรือแพทยซ่ึ์งแพทยข์อง อ.อ.ป. หรือผูบ้งัคบับญัชำหรือผูท่ี้มีอ ำนำจอนุญำตเห็นชอบแนบไป 
กบัใบลำดว้ย 
  ในกรณีกำรลำป่วยไม่ถึง 30 วนั ไม่วำ่จะเป็นกำรลำคร้ังเดียวหรือหลำยคร้ังติดต่อกนั 
ถำ้ผูบ้งัคบับญัชำหรือผูมี้อ  ำนำจอนุญำตเห็นสมควรจะสั่งใหมี้ใบรับรองแพทยต์ำมวรรคสองประกอบ
ใบลำหรือสั่งใหผู้ล้ำไปรับกำรตรวจจำกแพทยข์อง อ.อ.ป. เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตก็ได ้
 

กำรลำกิจส่วนตวั และกำรลำกิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตร 
  ขอ้ 8 ผูป้ฏิบติังำนซ่ึงประสงคจ์ะลำกิจส่วนตวั ใหย้ืน่หรือจดัส่งใบลำตำมแบบ 
ทำ้ยขอ้บงัคบัน้ีต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบั และเม่ือไดรั้บอนุญำตแลว้จึงหยดุงำนได ้เวน้แต่มี 
เหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถรอรับอนุญำตไดท้นั จะเสนอหรือจดัส่งใบลำพร้อมดว้ยระบุเหตุจ ำเป็นไวแ้ลว้
หยดุงำนไปก่อนก็ได ้แต่จะตอ้งช้ีแจงเหตุผลใหผู้บ้งัคบับญัชำหรือผูมี้อ ำนำจอนุญำตทรำบโดยเร็ว 
  ผูป้ฏิบติังำนหญิงท่ีลำคลอดบุตร ใหมี้สิทธิลำกิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเน่ืองจำก
กำรลำคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 150 วนัท ำกำร โดยใหย้ืน่หรือจดัส่งใบลำตำมแบบทำ้ยขอ้บงัคบัน้ี 
ต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบั และใหผู้อ้  ำนวยกำรหรือผูท่ี้ผูอ้  ำนวยกำรมอบหมำยมีอ ำนำจอนุญำต 
  ขอ้ 9 กำรอนุญำตใหผู้ป้ฏิบติังำนลำกิจส่วนตวั ใหผู้มี้อ  ำนำจอนุญำตตำมท่ีก ำหนดไว้
ในตำรำงทำ้ยขอ้บงัคบัน้ี เป็นผูอ้นุญำตตำมควำมเหมำะสมเพื่อป้องกนัมิใหใ้ชว้นัลำโดยไม่จ  ำเป็น 
  ผูท่ี้ไดรั้บอนุญำตใหล้ำกิจส่วนตวัซ่ึงไดห้ยดุงำนไปยงัไม่ครบก ำหนด ถำ้มีงำนจ ำเป็น
เกิดข้ึน ผูบ้งัคบับญัชำหรือผูมี้อ  ำนำจอนุญำตจะเรียกตวัมำปฏิบติังำนก่อนครบก ำหนดท่ีไดล้ำก็ได ้
           

กำรลำอุปสมบท หรือกำรลำไปประกอบพิธีฮจัย  ์
  ขอ้ 10 ผูป้ฏิบติังำนซ่ึงยงัไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศำสนำหรือไปประกอบพิธีฮจัย ์
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย หำกประสงคจ์ะลำอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮจัย ์ใหย้ืน่หรือ
จดัส่งใบลำตำมแบบทำ้ยขอ้บงัคบัน้ีต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัก่อนวนัอุปสมบทหรือก่อน 
วนัเดินทำงไปประกอบพิธีไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั และใหผู้อ้  ำนวยกำรมีอ ำนำจอนุญำตใหล้ำ เวน้แต่ 
ผูอ้  ำนวยกำรตอ้งไดรั้บอนุญำตจำกประธำนกรรมกำร หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนกรรมกำร 
          

กำรลำเขำ้รับกำรระดมพล เขำ้รับกำรฝึกวชิำทหำร หรือเขำ้รับกำรทดลองควำมพร่ังพร้อม                               
  ขอ้ 11 ใหผู้ป้ฏิบติังำนเขำ้รับกำรระดมพล เขำ้รับกำรฝึกวิชำทหำร หรือเขำ้รับกำร
ทดลองควำมพร่ังพร้อมตำมท่ีไดรั้บหมำยเรียกโดยไม่ตอ้งยืน่ใบลำ แต่ตอ้งรำยงำนให้ผูบ้งัคบับญัชำ 
         ทรำบโดยด่วน... 
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ทรำบโดยด่วน 
  เม่ือพน้จำกกำรเขำ้รับกำรระดมพล เขำ้รับกำรฝึกวชิำทหำร หรือเขำ้รับกำรทดลอง
ควำมพร่ังพร้อมแลว้ ให้รีบกลบัไปรำยงำนตนพร้อมดว้ยหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งในกำรนั้นต่อผูบ้งัคบับญัชำ
โดยเร็ว 
 

กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือดูงำน 
  ขอ้ 12 ผูป้ฏิบติังำนซ่ึงประสงคจ์ะลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือดูงำน ณ ต่ำงประเทศ ให้
เสนอหรือจดัส่งใบลำต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบั และก ำหนดอ ำนำจอนุญำตดงัน้ี 
  (1) ผูอ้  ำนวยกำรเป็นผูมี้อ  ำนำจอนุญำตส ำหรับผูป้ฏิบติังำนซ่ึงด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่
ระดบั 9 ลงมำ 
  (2) ประธำนกรรมกำรเป็นผูมี้อ  ำนำจอนุญำตส ำหรับผูป้ฏิบติังำนซ่ึงด ำรงต ำแหน่ง 
 ผูอ้  ำนวยกำรและรองผูอ้  ำนวยกำร 
  ขอ้ 13 ส ำหรับกำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือดูงำนในประเทศใหเ้สนอหรือจดัส่ง 
ใบลำต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัจนถึงผูอ้  ำนวยกำรเพื่อพิจำรณำอนุญำต 
   

กำรลำไปต่ำงประเทศ 
  ขอ้ 14 ผูป้ฏิบติังำนซ่ึงประสงคจ์ะลำไปต่ำงประเทศดว้ยเหตุใด ๆ นอกจำกเหตุท่ี
ก ำหนดไวใ้นขอ้ 12 ใหย้ืน่หรือจดัส่งใบลำต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัและก ำหนดอ ำนำจกำรอนุญำต
เช่นเดียวกบัท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 12         
           กำรลำติดตำมคู่สมรสซ่ึงเป็นขำ้รำชกำรหรือพนกังำนรัฐวิสำหกิจซ่ึงไปปฏิบติัหนำ้ท่ีรำชกำร ณ 
ต่ำงประเทศ หรือทำงรำชกำรสั่งใหไ้ปปฏิบติังำน ณ ต่ำงประเทศ ตำมหลกัเกณฑข์อง 
รำชกำรหรือของรัฐวสิำหกิจซ่ึงใหน้บัเวลำระหวำ่งนั้นเหมือนเตม็เวลำรำชกำรหรือเวลำปฏิบติังำน  
ตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป ใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมท่ีก ำหนดในขอ้ 12 เป็นผูพ้ิจำรณำอนุญำตใหล้ำโดยไม่รับ 
เงินเดือนไดไ้ม่เกิน 2 ปี และในกรณีจ ำเป็นอำจอนุญำตให้ลำต่อไดอี้ก 2 ปี แต่เม่ือรวมแลว้ 
ไม่เกิน 4 ปี ถำ้เกิน 4 ปี ใหล้ำออกจำกงำน          
   กำรลำติดตำมคู่สมรสตำมวรรคสองไม่รวมถึงกรณีคู่สมรสลำไปศึกษำ ฝึกอบรม หรือ
ดูงำน ณ ต่ำงประเทศ 
 
          บททัว่ไป... 
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บททัว่ไป 

            ขอ้ 15 กำรนบัวนัลำตำมขอ้บงัคบัน้ีใหน้บัตำมปีบญัชีของ อ.อ.ป. 
  ขอ้ 16 กำรลำในประเภทเดียวกนั ซ่ึงมีระยะเวลำต่อเน่ืองกนัจะเป็นในปีเดียวกนั
หรือไม่ก็ตำมใหน้บัเป็นกำรลำคร้ังหน่ึง ถำ้วนัลำคร้ังหน่ึงรวมกนัเกินอ ำนำจของผูมี้อ  ำนำจอนุญำต
ระดบัใดใหน้ ำใบลำเสนอข้ึนไปตำมล ำดบัจนถึงผูมี้อ  ำนำจอนุญำต 
  ถำ้มีวนัหยดุงำนอยูใ่นระหวำ่งวนัลำประเภทเดียวกนั ใหน้บัวนัหยดุงำนนั้นเป็นวนัลำ
ดว้ย ยกเวน้กำรลำป่วย ลำกิจส่วนตวั ใหน้บัเฉพำะวนัท ำกำรโดยไม่นบัวนัหยดุประจ ำสัปดำห์ วนัหยดุ
ตำมประเพณีและวนัหยดุพกัผอ่นประจ ำปีท่ีอยูร่ะหวำ่งวนัลำประเภทเดียวกนัรวมเขำ้ดว้ย 
  ผูป้ฏิบติังำนท่ีถูกเรียกกลบัเขำ้ปฏิบติังำนระหวำ่งลำนั้น ใหถื้อวำ่กำรลำเป็นอนัส้ินสุด
ตั้งแต่ก่อนวนัเขำ้ปฏิบติังำน 
  กำรลำคร่ึงวนัในตอนเชำ้หรือตอนบ่ำย ใหน้บัเป็นกำรลำคร่ึงวนัตำมประเภทของ 
กำรลำนั้น ๆ  
  ขอ้ 17 ใหผู้ป้ฏิบติังำนมีสิทธิหยดุพกัผอ่นประจ ำปีตำมปีบญัชีของ  อ.อ.ป.  
ไดปี้ละ 10 วนัท ำกำร 
  ถำ้ปีใดผูป้ฏิบติังำนไม่ไดห้ยดุพกัผอ่นตำมสิทธิหรือหยดุพกัผอ่นประจ ำปีแลว้  
แต่ไม่ครบตำมวรรคหน่ึง ให้สะสมวนัท่ีมิไดห้ยดุพกัผอ่นในปีนั้นรวมเขำ้กบัปีต่อ ๆ ไปได ้ 
แต่วนัหยดุพกัผอ่นสะสมกบัวนัหยดุพกัผอ่นในปีปัจจุบนัจะตอ้งไม่เกิน 20 วนัท ำกำร 
  ส ำหรับผูป้ฏิบติังำนท่ีปฏิบติังำนติดต่อกนัมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่ 10 ปี ใหมี้สิทธิ 
น ำวนัหยดุพกัผอ่นสะสมรวมกบัวนัหยดุพกัผอ่นในปีปัจจุบนัไดไ้ม่เกิน 30 วนัท ำกำร 
  ใหผู้อ้  ำนวยกำรหรือผูท่ี้ผูอ้  ำนวยกำรมอบหมำย ก ำหนดวนัหยดุพกัผอ่นประจ ำปี 
ของผูป้ฏิบติังำน 
  ขอ้ 18 เพื่อควบคุมใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัน้ี ใหจ้ดัท ำกำรบนัทึกและเวลำ 
ปฏิบติังำนไว ้
     ประกำศ  ณ  วนัท่ี  21  พฤษภำคม  พ.ศ. 2541 
 
        (ลงนำม)  ปองพล  อดิเรกสำร 
            (นำยปองพล อดิเรกสำร) 
            ส ำเนำถูกตอ้ง     รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     ประธำนคณะกรรมกำรองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้  
         (นำงศิวไิล  สุทธศิริ) 
หวัหนำ้ส่วนบริหำรงำนบุคคล (ระดบั 7) 
 ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล 
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(แนบทำ้ยขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้วำ่ดว้ย กำรลำของผูป้ฏิบติังำน พ.ศ. 2541) 

ตำรำง 
กำรลำป่วย และลำกิจส่วนตวั 

 
    

ผูมี้อ ำนำจอนุญำต ผูล้ำ ก ำหนดวนัอนุญำตใหค้ร้ังหน่ึงไม่เกิน 
 

  ลำป่วย (วนั) ลำกิจส่วนตวั (วนั) 
ประธำนกรรมกำร ทุกต ำแหน่ง 

 
ตำมท่ีเห็นสมควร ตำมท่ีเห็นสมควร 

ผูอ้  ำนวยกำร 
รองผูอ้  ำนวยกำร 

ทุกต ำแหน่ง 120 35 

หวัหนำ้หน่วยงำน 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
 

ผูช่้วยหวัหนำ้หน่วยงำน 
ลงมำ 

60 15 

หวัหนำ้ส่วนหรือเทียบเท่ำ 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
 

หวัหนำ้งำนหรือเทียบเท่ำ
ลงมำ 

15 10 

หวัหนำ้งำนซ่ึงแยกกำร 
บงัคบับญัชำจำกส่วน 
หรือจำกหน่วยงำน 
หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 

ผูช่้วยหวัหนำ้งำนลงมำ 10 7 
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( แนบทำ้ยขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้วำ่ดว้ย กำรลำของผูป้ฏิบติังำน พ.ศ. 2541 ) 

ใบลำป่วย ลำคลอดบุตร ลำกิจส่วนตวั และลำกิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดูบุตร   
 

                                                          เขียนท่ี........................................ 
วนัท่ี........เดือน........................พ.ศ................ 

เร่ือง.............................................. 
เรียน..............................................       
 ดว้ยขำ้พเจำ้........................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................จึงขอ
อนุญำตลำหยดุงำนมีก ำหนด..............วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ี.............เดือน....................................... 
พ.ศ.................ถึงวนัท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ.................. 
 คร้ังสุดทำ้ยขำ้พเจำ้ไดล้ำ....................................................................................................... 
เม่ือวนัท่ี...............เดือน.....................................พ.ศ...........................ถึงวนัท่ี.................................... 
เดือน..............................................พ.ศ............................. 
 ขำ้พเจำ้ไดล้ำมำแลว้ในปีน้ี คือ ป่วย.....................วนั ลำกิจส่วนตวั.......................วนั  
รวมทั้งคร้ังน้ีดว้ยป่วย................วนั ลำกิจส่วนตวั.....................วนั 
 ในระหวำ่งท่ีลำหยดุงำนขำ้พเจำ้พกัอยูท่ี่......................ถนน.................................................... 
ต ำบล/แขวง.................................อ ำเภอ/เขต...................................จงัหวดั........................................ 
 
      ขอแสดงควำมนบัถือ 
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( แนบทำ้ยขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้วำ่ดว้ย กำรลำของผูป้ฏิบติังำน พ.ศ. 2541 ) 

ใบลำอุปสมบท 
 
          เขียนท่ี.................................................... 

วนัท่ี.........เดือน..................................พ.ศ............                                                                     
เร่ือง  ลำอุปสมบท 
เรียน..................................................... 
 ขำ้พเจำ้.....................................................................ต ำแหน่ง............................................... 
สังกดั................................................................................................................................................. 
เกิดวนัท่ี..............เดือน........................................พ.ศ.........................ขำ้พเจำ้ยงัไม่เคยอุปสมบท 
 บดัน้ีมีศรัทธำจะอุปสมบทในพระพุทธศำสนำ ณ วดั.............................................................. 
ต ำบล/แขวง...................................อ ำเภอ/เขต...................................จงัหวดั......................................
ก ำหนดวนัท่ี..............เดือน...............................พ.ศ................และจ ำพรรษำอยู ่ณ วดั......................... 
ต ำบล/แขวง...................................อ ำเภอ/เขต...................................จงัหวดั...................................... 
 จึงขออนุญำตลำหยดุงำนมีก ำหนด.............วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี............เดือน .. ......................... 
พ.ศ...................ถึงวนัท่ี..............เดือน.................................พ.ศ................... 

 
ขอแสดงควำมนบัถือ 
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(แนบทำ้ยขอ้บงัคบัองคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้วำ่ดว้ย กำรลำของผูป้ฏิบติังำน พ.ศ. 2541) 
ใบลำไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย 

 
เขียนท่ี...................................................... 

วนัท่ี.........เดือน...................................พ.ศ............. 
เร่ือง  ลำไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย 
เรียน......................................................... 
 ขำ้พเจำ้.....................................................................ต ำแหน่ง...............................................
สังกดั................................................................................................................................................ 
ไดเ้ขำ้ท ำงำนเม่ือวนัท่ี..............เดือน....................................พ.ศ................ขำ้พเจำ้ยงัไม่เคยไปประกอบ
พิธีฮจัย ์  
 บดัน้ีมีศรัทธำจะไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย 
 จึงขออนุญำตลำหยดุงำนมีก ำหนด.......วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี..........เดือน...................................พ.ศ
................ถึงวนัท่ี............เดือน...........................................พ.ศ................. 
 
      ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


