
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
แบบใบลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว 

 

    เขียนที ่สํานักงานเทศบาลตําบลทับชาง 
วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ....................... 

 

เรื่อง ………………………………………………… 
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลทับชาง 
 

 ขาพเจา ………………………………………………………….. ตําแหนง ..................................................... 
ระดับ.........................สังกัด.......................................................................................................................... 

           ปวย 
ขอลา    กิจสวนตัว    เน่ืองจาก ......................................................................... 

           คลอดบุตร 
ต้ังแตวันที่ .........เดือน......................พ.ศ............  ถึงวันที่ ….....เดือน...................พ.ศ..….... มีกําหนด......วัน 
ขาพเจาไดลา    ปวย       กิจสวนตัว        คลอดบุตร  ครั้งสุดทายต้ังแตวันที่ …...เดือน..............พ.ศ..….... 
ถึงวันที่ .........เดือน.........................พ.ศ........ มีกําหนด ..........วัน ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที.่.......... 
.....................................................................................................หมายเลขโทรศัพท..................................... 
 

       
 

      (ลงช่ือ) .............................................. 
               (............................................) 
 

       ความเหน็ของผูบงัคบับญัชา 
สถิติการลาในปงบประมาณนี ้  
ประเภทลา ลามาแลว 

(วันทําการ) 
ลาครั้งนี้ 

(วันทําการ) 
รวมเปน 

(วันทําการ) 
ปวย    
กิจสวนตัว    
คลอดบุตร    

 
(ลงช่ือ) ........................................ ผูตรวจสอบ   
         (.......................................)      
ตําแหนง.......................................    คําสั่ง 
     วันที่........เดือน.................พ.ศ..........        อนุญาต              ไมอนุญาต 

      ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 

         (ลงช่ือ) ........................................ 
                                   (.......................................) 

ตําแหนง ........................................ 
          วันที่........เดือน.................พ.ศ.......... 
 

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

  (ลงช่ือ) ...................     ..................... 
           (..........     .............................) 
ตําแหนง ........................................ 
    วันที่........เดือน.................พ.ศ.......... 
 

  



 

แบบใบลาพักผอน 
 

    เขียนที ่สํานักงานเทศบาลตําบลทับชาง 
            วันที ่........ เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

 

เรื่อง ขอลาพักผอน 
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลทับชาง 
 

 ขาพเจา ………………………………………………………….. ตําแหนง ..................................................... 
ระดับ.........................สังกัด.......................................................................................................................... 
มีวันลาพักผอนสะสม........วันทําการ มีสทิธิลาพักผอนประจําปน้ีอีก.........วันทําการ รวมเปน........วันทําการ 
ขอลาพักผอน ต้ังแตวันที่.......เดือน..................พ.ศ......... ถึงวันที่ …..เดือน...............พ.ศ....... มีกําหนด......วัน 
ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที่.....................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท.............................................................................................................................................. 
 

       
 

      (ลงช่ือ) .............................................. 
               (............................................) 
 

       ความเหน็ของผูบงัคบับญัชา 
สถิติการลาในปงบประมาณนี ้  
ลามาแลว 

(วันทําการ) 
ลาครั้งนี้ 

(วันทําการ) 
รวมเปน 

(วันทําการ) 
   
   
   

 
(ลงช่ือ) ........................................ ผูตรวจสอบ   
         (.......................................)      
ตําแหนง.......................................    คําสั่ง 
     วันที่........เดือน.................พ.ศ..........        อนุญาต              ไมอนุญาต 

      ………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 

         (ลงช่ือ) ........................................ 
                                   (.......................................) 

ตําแหนง ........................................ 
          วันที่........เดือน.................พ.ศ.......... 
 

 
 

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

  (ลงช่ือ) ............................................... 
           (.............................................) 
ตําแหนง ................................................ 
    วันที่........เดือน.................พ.ศ.......... 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบใบขอยกเลกิใบลา 

 

(เขียนท่ี) ..................................................... 

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

เร่ือง  ............................................................... 

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

  ขา้พเจา้ ........................................................................ ตาํแหน่ง ............................. 

สงักดั ........................................................................ ไดรั้บอนุญาตใหล้า ............................ ตั้งแต่วนัท่ี

................................................. ถึงวนัท่ี ............................................... รวม ................. วนั  นั้น 
 

  เน่ืองจาก ................................................................ ระบุเหตุผล) ............................. 

จึงขอยกเลิกวนัลา ................................ จาํนวน ........................วนั  ตั้งแต่วนัท่ี ................................. 

ถึงวนัท่ี ..................................................... 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

     (ลงช่ือ) ........................................................ 

                                                                                (....................................................) 
 

ความเห็นผู้บงัคบับัญชา 

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

 

      (ลงช่ือ) ...................................................... 

                 (ตาํแหน่ง) ................................................... 

      วนัท่ี ................./....................../..................... 

คาํส่ัง 

   ο อนุญาต   ο ไม่อนุญาต 

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

      

      (ลงช่ือ) ..................................................... 

      (ตาํแหน่ง) ................................................ 

      วนัท่ี ................../...................../................... 



ใบเบิกเงินสวสัดิการเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่ง ο พร้อมทั้งกรอกขอ้ความเท่าท่ีจาํเป็น 

1. ขา้พเจา้.............................................................ตาํแหน่ง ................................... สังกดั .................................... 

2. ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ 

ο ขา้พเจา้ 

ο บิดา  ช่ือ ................................................................   ο  คู่สมรส   ช่ือ ................................................... 

ο มารดา  ช่ือ ............................................................ 

ο บุตร  ช่ือ ............................................ เกิดเม่ือวนัท่ี .............................เป็นบุตรลาํดบัท่ี (ของบิดา)......... 

                                                                                                                      เป็นบุตรลาํดบัท่ี (ของมารดา)..... 

ο    ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ   ο  เป็นบุตรไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ   

ο เป็นบุตรอยูใ่นความปกครองของขา้พเจา้โดยการหยา่ หรือมิไดส้มรสตามกฎหมาย หรือสามีถึงแก่กรรมแลว้   

ο เป็นบุตรอยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูของขา้พเจา้ เน่ืองจากแยกกนัอยู ่ โดยมิไดห้ยา่ขาดตามกฎหมาย 

(กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรม) แทนท่ีบุตรลาํดบัท่ี ........... ช่ือ .................................................. 

เกิดเม่ือ ................................................................................. ถึงแก่กรรมเม่ือ ............................................ 

          ป่วยเป็นโรค .................................................................... 

          และไดรั้บการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ช่ือสถานพยาบาล) ............................................................................. 

          ซ่ึงเป็นสถานพยาบาลของ  ο  ทางราชการ  ο  เอกชน   ตั้งแต่วนัท่ี ............................................................ 

          ถึงวนัท่ี ....................................................................... เป็นเงินรวมทั้งส้ิน ..........................................บาท 

          (.......................................................................................)  ตามใบเสร็จรับเงินท่ีแนบ  จาํนวน .................. ฉบบั 

3. ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 

         ο  ตามสิทธิ                                          ο  เฉพาะส่วนท่ียงัขาดจากสิทธิ 

        เป็นเงิน .............................................................. บาท (...................................................................................)   และ 

        1.  ขา้พเจา้   ο  ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินค่ารักษาพยาบาลจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของราชการ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

                                    หรือจากหน่วยงานอ่ืนท่ีมิใช่ส่วนราชการ 

                            ο   มีสิทธิ  แต่สิทธิท่ีไดรั้บตํ่ากวา่ 

                            ο  เป็นผูใ้ชสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสาํหรับบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว 

        2.  คู่สมรส   ο  ไม่เป็นขา้ราชการหรือลกูจา้งประจาํ   

            ของขา้พเจา้ ο  ไม่เป็นขา้ราชการหรือลกูจา้งประจาํ   ตาํแหน่ง ............................................... สังกดั ............................. 

                            ο   เป็นพนกังานในหน่วยงานของส่วนราชการ  หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน   

                                    ตาํแหน่ง ....................................................... สังกดั ............................................................ 

                            ο   เป็นพนกังานหรือลกูจา้งในรัฐวสิาหกิจ 

        3. ............ขา้พเจา้ ο  ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินค่ารักษาพยาบาลจากรัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของส่วนราชการ หรือราชการ          

                                        ส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีมิใช่ส่วนราชการ 

       ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ 

                                                                                               (ลงช่ือ) ..................................................... ผูข้อรับเงินสวสัดิการ 

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



4. คาํรับรองของผูบ้งัคบับญัชา 

เสนอ ........................................................................... 

  ขา้พเจา้ ..................................................................... 

ตาํแหน่ง ..................................................................... 

ไดต้รวจใบเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล

ฉบบัน้ีแลว้ขอรับรองวา่ผูเ้บิกมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ 

ตามจาํนวนท่ีขอเบิก 

(ลงช่ือ) ........................................................................... 

            (.........................................................................) 

5. คาํอนุมติั 

 

                                                     อนุมติัใหเ้บิกได ้

 

       (ลงช่ือ) ................................................................... 

                    (................................................................) 

        ตาํแหน่ง ............................................................... 

 

 

6. ใบรับเงิน 

              ไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล    จาํนวน ...................................................... บาท 

          (.........................................................................................................................................................)  ไปถกูตอ้งแลว้  

                                                              (ลงช่ือ) ................................................................. ผูรั้บเงิน 

                                                                           (...............................................................) 

 

                                                             (ลงช่ือ) ................................................................. ผูจ่้ายเงิน 

                                                                          (................................................................) 

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

                                                                              (ลงช่ือต่อเม่ือไดรั้บเงินแลว้เท่านั้น) 
 

คาํช้ีแจง 

ο  ถา้เป็นขา้ราชการบาํนาญหรือทหารกองหนุนมีเบ้ียหวดั ใหเ้ขียนคาํวา่ ขา้ราชการบาํนาญ หรือทหารกองหนุนมีเบ้ียหวดั   

       แลว้แต่กรณี 

ο  กรณีขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลสาํหรับบุตรซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้  แต่เป็นบุตรไร้ความสามารถหรือ เสมือนไร้ความ 

       สามารถ ไดแ้นบสาํเนาคาํสั่งศาลมาแลว้ 

ο  ใหมี้คาํช้ีแจงดว้ยวา่มีสิทธิเพียงใด และยงัขาดอยูเ่ท่าใด  เม่ือเทียบกบัสิทธิท่ีไดรั้บตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวสัดิการ 

       เก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 

ο  ใหเ้ติมคาํวา่  คู่สมรส  บิดา มารดา  หรือบุตร  แลว้แต่กรณี 

ο  ใหเ้สนอต่อผูมี้อาํนาจอนุมติั 
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