ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๕
---------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ
ใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕"
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๒๕
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๒๗
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๙
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่มีกําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบ และมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ สวนการลาของขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม
ตามหมวด ๓ ใหปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนผูรักษาการ และมีอํานาจตีความและวินจิ ฉัยปญหา
ในกรณีที่การตีความหรือวินิจฉัยปญหาของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวง
ยุติธรรมขัดแยงกัน ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
บททั่วไป
------------------ขอ ๕ ในระเบียบนี้
"ปลัดกระทรวง" ใหหมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดทบวงและ
ปลัดกรุงเทพมหานครดวย
"หัวหนาสวนราชการ" หมายความวา อธิบดี หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่
และมีฐานะเปนกรม ผูวาราชการจังหวัด และใหหมายความรวมถึงผูอํานวยการสํานักในสังกัด
กรุงเทพมหานคร นายกราชบัณฑิตยสถาน และเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะบังคับบัญชาสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรีดวย
"หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง" หมายความวา ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวง
ปลัดทบวงหรือปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะบังคับบัญชาสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานัก
งานปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดทบวง หรือสํานักปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการทีม่ ี
ฐานะเปนกรมซึ่งขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และหัวหนาสวนราชการทีม่ ีฐานะเปนกรมซึ่งไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
"เขารับการตรวจเลือก" หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปน
ทหารกองประจําการ
"เขารับการเตรียมพล" หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล
เขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
"องคการระหวางประเทศ" หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดตั้งขึน้ ดวย
ความตกลงระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองคการสหประชาชาติ
ใหหมายความรวมถึง ทบวงการชํานัญพิเศษและองคการอื่นใดในเครือสหประชาชาติดวย
"องคการตางประเทศ" หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศตามที่
ผูรักษาการตามระเบียบจะไดประกาศรายชื่อใหทราบ
"การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ" หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงาน
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศการไปปฏิบัติงานใน

ตางประเทศในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมทั้งการไป
ปฏิบัติงานในหนวยงานขององคการระหวางประเทศหนวยงานขององคการตางประเทศ หรือ
หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่งตั้งอยูใ นประเทศไทย โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนใน
ลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ไมรวมถึงการเดินทางไปราชการ
ตามระเบียบวาดวยการอนุมตั ิใหเดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุมของทางราชการ
การไปรับราชการประจําในตางประเทศ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตาม
ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ
"ลาติดตามคูสมรส" หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่เปน
ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหนาทีร่ าชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือ
ทางราชการสั่งใหไปปฏิบัตงิ านในตางประเทศตามความตองการของทางราชการตามกฎหมายวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็ม
เวลาทํางาน ตั้งแต ๑ ปขึ้นไป แตไมรวมถึงกรณีที่คูสมรสลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
การวิจยั ณ ตางประเทศ
ขอ ๖ ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ และ
ขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพเิ ศษซึ่งจะตองวางหลักเกณฑและขั้นตอนวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการลาประเภทใดเพิม่ เติมหรือแตกตางไปจากที่ระเบียบนี้กําหนด ใหกระทรวง หรือทบวง
เจาสังกัดขอความเห็นผูรักษาการตามระเบียบเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดเปนระเบียบของกระทรวง
หรือทบวง นัน้ ได
ขอ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้ ถามีกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดเกีย่ วกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นดวย
ขอ ๘ ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตและอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับ
ขาราชการแตละประเภทใหเปนไปตามตารางที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
สวนราชการหรือหนวยงานใดมีขาราชการหลายประเภทใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของสวนราชการหรือหนวยงานนั้นมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับขาราชการทุก
ประเภทที่อยูในสังกัดสวนราชการหรือหนวยงานนัน้
ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการได
และมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมี
อํานาจอนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแลวใหแจงใหผูมอี ํานาจอนุญาต
ตามระเบียบทราบดวย
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหแก
ผูดํารงตําแหนงใด เปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได
ขอ ๙ ขาราชการผูใดไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอื่นใดของทางราชการ
หากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือ
เขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานทีไ่ ปชวยราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูนั้น
ทราบอยางนอยปละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการ
เจาสังกัดตามหลักเกณฑที่กาํ หนดสําหรับการลาประเภทนั้น
ขอ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ใหนับตามปงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวันลา
ใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย
เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวยที่มใิ ชวันลาปวยตามกฏหมายวาดวย
การสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลากิจสวนตัว
และวันลาพักผอน ใหนับเฉพาะวันทําการ
การลาปวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็
ตาม ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูม ีอํานาจอนุญาต

ระดับใด ใหนําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
ขาราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางลา ใหถือวาการลาเปนอัน
หมดเขตเพียงวันกอนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริม่ ตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป
การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา
นั้นๆ
ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันที่ยังไมไดหยุดราชการ
ใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบงั คับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถือวาการลา
เปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
ขอ ๑๑ เพื่อควบคุมใหเปนไปตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการจัดทําบัญชีลงเวลา
การปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายระเบียบนี้ หรือจะ
ใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได
ในกรณีจําเปน หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง จะกําหนดวิธี
ลงเวลาปฏิบัติราชการหรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของขาราชการที่มีการปฏิบัติราชการใน
ลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามที่เห็นควรก็ได แตทั้งนี้จะตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวัน
เวลา การปฏิบัติราชการไดดวย
ขอ ๑๒ การลาใหใชใบลาตามแบบทายระเบียบนี้ เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวน
จะใชใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได แตทั้งนี้ตองสงใบ
ลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ขอ ๑๓ ขาราชการซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามระเบียบนี้ หรือ
ในระหวางวันหยุดราชการ ใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
สําหรับหัวหนาสวนราชการใหเสนอขออนุญาตตอปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
และขาราชการในราชบัณฑิตยสถานใหเสนอขออนุญาตตอรัฐมนตรีเจาสังกัด สวนปลัดกรุงเทพมหานคร
ใหเสนอขออนุญาตตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
การอนุญาตของหัวหนาสวน ราชการตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแลวใหรายงาน
ปลัดกระทรวงทราบดวย
ขอ ๑๔ การขออนุญาตไปตางประเทศซึ่งอยูติดเขตแดนประเทศไทย ใหผูวาราชการ

จังหวัดและนายอําเภอในทองที่ที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศใด มีอํานาจอนุญาตใหขาราชการ
ในราชการบริหารสวนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออําเภอนั้นๆ ไปประเทศนั้นไดครัง้ หนึ่งไมเกิน
๗ วัน และ ๓ วันตามลําดับ
ขอ ๑๕ ขาราชการผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเนื่องมาจากพฤติการณพเิ ศษ
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่นั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับขาราชการผูนั้นและมีไดเกิดจาก
ความประมาทเลินเลอหรือความผิดของขาราชการผูนั้นเอง โดยพฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรง
จนเปนเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ใหขาราชการผูนั้นรีบ
รายงานพฤติการณที่เกิดขึน้ รวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําใหมาปฏิบัติราชการไมไดตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการได
สําหรับหัวหนาสวนราชการใหรายงานตอปลัดกระทรวงหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงให
รายงานตอรัฐมนตรีเจาสังกัด สวนปลัดกรุงเทพมหานคร ใหรายงานตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่หวั หนาสวนราชการหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงปลัดกระทรวง ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด เห็นวาการที่ขาราชการผูนั้นมาปฏิบัติราชการไมได เปน
เพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ใหสั่งใหการหยุดราชการของขาราชการผูนั้นไมนับเปน
วันลาตามจํานวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอนั เนื่องมาจากพฤติการณพิเศษดังกลาว
ในกรณีที่หวั หนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง ปลัดกระทรวง ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด เห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการยังไมสมควรถือ
เปนพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันที่ขาราชการผูนั้นไมมาปฏิบัติราชการเปนวันลากิจสวนตัว
หมวด ๒
ประเภทการลา
------------------------ขอ ๑๖ การลาแบงออกเปน ๙ ประเภท คือ
(๑) การลาปวย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลากิจสวนตัว

(๔) การลาพักผอน
(๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(๖) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(๗) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
(๘) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(๙) การลาติดตามคูสมรส
สวนที่ 1
การลาปวย
-------------------ขอ ๑๗ ขาราชการซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือ
จัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีที่ขาราชการผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่น
ลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
การลาปวยตั้งแต ๓๐ วันขึน้ ไป ตองมีใบรับรองของแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรผูม ี
อํานาจอนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองของแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได
การลาปวยไมถึง ๓๐ วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน
ถาผูมีอํานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให
ผูลาไปรับการตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
สวนที่ ๒
การลาคลอดบุตร
-----------------------ขอ ๑๘ ขาราชการซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอื่น

ลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตร
โดยไดรับเงินเดือนครั้นหนึ่งได ๙๐ วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิน้ สุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวนั เริ่มวันลา
คลอดบุตร
สวนที่ ๓
การลากิจสวนตัว
------------------------ขอ ๑๙ ขาราชการซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมเี หตุจําเปน
ไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุจําเปนไวแลว หยุดราชการ
ไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอาํ นาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ
ขอ ๒๐ ขาราชการที่ลาคลอดบุตรตามขอ ๑๘ แลว หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
เพิ่มอีก ใหมีสทิ ธิลากิจสวนตัวเพื่อเลีย้ งดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือน
ไดอีกไมเกิน ๓๐ วันทําการ
ขอ ๒๑ ขาราชการมีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่อง
จากการลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน ๔๕ วันทําการ
ขาราชการผูที่ไดใชสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร
ตามขอ 20 ในปใดแลว ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรบั เงินเดือนไดอีกตามจํานวนวันที่เหลืออยู
ขอ ๒๒ ขาราชการที่ลาคลอดบุตรและลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามขอ ๑๘ และขอ ๒๐ แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัว
เพื่อเลี้ยงดูบุตรตอไปอีก ใหลาไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
ขอ ๒๓ ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลีย้ งดูบุตร

ตามขอ 20 และขอ 22 ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัตริ าชการก็ได
สวนที่ ๔
การลาพักผอน
---------------------ขอ ๒๔ ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได ๑๐ วันทําการ เวนแต
ขาราชการดังตอไปนี้ไมมีสทิ ธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรบั บรรจุเขารับราชการยังไมถึง ๖ เดือน
(๑) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครั้งแรก
(๒) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสว นตัว แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการ
อีก
(๓) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัคร
รับเลือกตั้ง แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแตวันออกจากราชการ
(๔) ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอนื่ นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ
แลวตอมาไดรบั บรรจุเขารับราชการอีก
ขอ ๒๕ ถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลว
แตไมครบ ๑๐ วันทําการ ใหสะสมวันทีย่ งั มิไดลาในปนนั้ รวมเขากับปตอๆ ไปได แตวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบนั จะตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ
สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ปใหมีสิทธินาํ วันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบนั ไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ
ขอ ๒๖ ขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
ขอ ๒๗ การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได โดยมิไดเสียหายแกราชการ
ขอ ๒๘ ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึง่ หยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการ
จําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัตริ าชการก็ได

ขอ ๒๙ ขาราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา
หากไดหยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกวาวันลาพักผอนตามระเบียบนี้ ไมมีสิทธิลาพักผอน
ตามที่กําหนดไวในสวนนี้
สวนที่ ๕
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮี ัจย
------------------------ขอ ๓๐ ขาราชการซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขาราชการที่
นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮจั ย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวันอุปสมบท
หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา ๖๐ วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง
ใหชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนประกอบการลา และใหอยูใ นดุลพินิจของผูม ีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได
ขอ ๓๑ ขาราชการที่ไดรบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับ
อนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยตามขอ ๓๐ แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจยภายใน ๑๐ วัน นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน
๕ วันนับแตวนั ที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย
ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลา
ไปประกอบพิธีฮัจยและไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฎวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขอลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปฏิบัติและขอถอน
วันลา ใหผูมีอาํ นาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบ
พิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันทีไ่ ดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

สวนที่ ๖
การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
---------------------------ขอ ๓๒ ขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานลาตอผูบังคับ
บัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง สวนขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขา
รับการเตรียมพลใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียก
เปนตนไป และใหไปเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนัน้
โดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาตและใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงหัวหนา
สวนราชการ หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
สําหรับหัวหนาสวนราชการ ใหรายงานลาตอปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
ใหรายงานลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัด สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหรายงานลาตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ขอ ๓๓ เมื่อขาราชการที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
แลวใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน ๗ วัน เวนแตกรณีที่
มีเหตุจําเปนหัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการขึน้ ตรง ปลัดกระทรวง ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือรัฐมนตรีเจาสังกัดตามขอ ๓๒ อาจขยายเวลาใหไดแตรวมแลวไมเกิน ๑๕ วัน
สวนที่ ๗
การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
-------------------------ขอ ๓๔ ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจยั ณ
ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหนา
สวนราชการขึน้ ตรง เพื่อพิจารณาอนุญาต
สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง เพื่อ
พิจารณาอนุญาต เวนแตขาราชการกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอปลัดกรุงเทพมหานคร
สําหรับหัวหนาสวนราชการใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอปลัดกระทรวง
หัวหนาสวน

ราชการขึ้นตรงและขาราชการในราชบัณฑิตยสถานใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัด
สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต
สวนที่ ๘
การลาไปปฏิบตั ิงานในองคการระหวางประเทศ
------------------------ขอ ๓๕ ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่กี ําหนดไวในสวนนี้
ขอ 36 การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ มี ๒ ประเภท คือ
"ประเภทที่ ๑" ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) การไปปฏิบัตงิ านในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิก
และเปนวาระที่จะตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนั้น
(๒) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันธที่จะตองนําไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวาง
ประเทศ
(๓) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศ
ตามความตองการของรับบาลไทย
"ประเภทที่ ๒" ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ ๑
ขอ ๓๗ ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) เปนขาราชการประจําตอลดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป
กอนถึงวันทีไ่ ดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติกําหนด
เวลาหาปใหลดเปนสองป
สําหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ ๒ มาแลว
จะตองมีเวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองป นับแตวนั เริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการ หลังจากที่เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ ๒
ครั้งสุดทาย

(๒) ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ ๒ ตองมีอายุ
ไมเกินหาสิบสองปบริบูรณ นับถึงวันทีไ่ ดรับอนุญาติใหไปปฏิบัติงาน
(๓) เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบรอยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย
การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (๑) วรรคสอง และ (๒) ใหเสนอเหตุผล
ความจําเปนตอรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อพิจารณาเปนรายๆ ไป
ขอ ๓๘ ใหขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศยื่น
ใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งให
ขาราชการผูนั้นลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปทําการใดๆ อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือน
เต็มเวลาราชการ มีกําหนดเวลาไมเกินสี่ปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๑ หรือมีกําหนดเวลา
ไมเกินหนึ่งปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๒ โดยไมรับเงินเดือน เวนแตอัตราเงินเดือนที่
ไดรับจากองคการระหวางประเทศต่ํากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น
ใหมีสิทธิไดรบั เงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวาง
ประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ขาราชการผูนั้นไดรบั อยูในขณะนัน้
ขอ ๓๙ ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
หากประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ใหยื่นเรื่องราวพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ทาง
ราชการจะไดรับตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อพิจารณาอนุญาตและ
มีคําสั่งใหขาราชการผูนั้นไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาไปเปนการกระทําใดๆ อันจะนับเวลา
ระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการ
ไปทําการ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนัน้ เหมือนเต็มเวลาราชการไดอีกแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป
การอนุญาตใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๒ เกินกวาหนึง่ ป ใหผูบังคับบัญชา
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปดวย
ขอ ๔๐ ใหกระทรวง ทบวง กรมเจาสังกัด ไดมีคําสั่งใหขาราชการไปปฏิบัติงานตามขอ
๓๘ หรือใหไปปฏิบัติงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ ๓๙ แลว ใหสวนขาราชการสงสําเนาคําสั่ง
ดังกลาวใหกระทรวงการคลัง และองคกรกลางบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของทราบดวย
ขอ ๔๑ ใหกระทรวง ทบวง กรมเจาสังกัด จัดทําสัญญาผูกมัดขาราชการที่ไปปฏิบัติงาน

ในองคการระหวางประเทศประเภทที่ ๒ ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลาหนึ่งเทา
ของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน ขาราชการผูใดไปปฏิบัตงิ านในองคการระหวางประเทศแลว
ไมกลับมารับราชการ หรือกลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเงินเบี้ยปรับแก
ทางราชการดังนี้
(๑) ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเทากับเงินเดือนเดือน
สุดทายที่ไดรบั คูณดวยระยะเวลาที่ลาไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวัน
ใหคิดเปนหนึง่ เดือน
(๒) กลับมาเขารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบี้ยปรับตาม (๑)
ลดลงตามสวน
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
เมื่อจัดทําแลวใหสงใหกระทรวงการคลัง และสํานักงานตรวจเงินแผนดินแหงละ ๑ ชุดดวย
ขอ (๔๒) ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคระหวางประเทศ เมื่อปฏิบัติงานแลว
เสร็จใหรายงานตัวเขาปฏิบัตหิ นาที่ภายในสิบวัน นับแตวันถัดจากวันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
และใหรายงานผลการไปปฏิบัติงานใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ ภายในสามสิบวัน นับแตวนั กลับ
มาปฏิบัติหนาที่ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรายงานการไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศ ตามที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
สวนที่ ๙
การลาติดตามคูสมรส
-------------------------ขอ ๔๓ ขาราชการซึ่งประสงคติดตามคูสมรส ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับ
บัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต
ใหลาไดไมเกินสองป และในกรณีจาํ เปนอาจอนุญาตใหลาไดอีกสองป แตเมื่อรวมแลวตองไมเกิน
สี่ป ถาเกินสี่ป ใหลาออกจากราชการสําหรับปลัดกระทรวง
สําหรับปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง และขาราชการในราชบัณฑิตยสถาน
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัด สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต

ขอ ๔๔ การพิจารณาอนุญาตใหขาราชการติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาต
ใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวมแลวจะตองไมเกินระยะ
เวลาตามที่กําหนดในขอ ๔๓ ละจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงาน
ในตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัตหิ นาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียว
กันหรือไม
ขอ ๔๕ ขาราชการที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ ๔๓ ในชวง
เวลาที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราวหนึ่งแลว ไมมี
สิทธิขอลาติดตามคูสมรสอีก วนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาทีร่ าชการหรือปฏิบัติงานประจํา
ในประเทศไทยแลวตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีก
ในชวงเวลาใหมจึงจะมีสิทธิของลาติดตามคูสมรสตามขอ ๔๓ ไดใหม
หมวด ๓
การลาของขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม
---------------------------ขอ ๔๖ การลาของขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
หมวดนี้ เวนแตกรณีทไี่ มมกี ําหนดไวใหเปนไปตามที่กาํ หนดในหมวด ๑ และหมวด ๒
ขอ ๔๗ การลาทุกประเภท การลาหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษและการไป
ตางประเทศของประธานศาลฎีกาใหอยูใ นดุลพินิจของประธานศาลฎีกาและแจงใหคณะกรรมการ
ตุลาการทราบ ทั้งนี้ ใหเลาขานุการคณะกรรมการตุลาการแจงใหกระทรวงยุติธรรมทราบดวย
ขอ ๔๘ การหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษ การไปตางประเทศและการลา
ทุกประเภทนอกจากการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ของอธิบดี ผูพิพากษาศาลอุทธรณ
และอธิบดีผูพพิ ากษาศาลอุทธรณภาค อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง
อธิบดีผูพิพากษาภาค ใหเปนอํานาจของประธานคณะกรรมการตุลาการเปนผ็พิจารณาอนุญาตและ
แจงใหคณะกรรมการตุลาการทราบ ทั้งนี้ ใหเลขานุการคณะกรรมการตุลาการแจงใหกระทรวงยุตธิ รรม
ทราบดวย

ขอ ๔๙ การหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษ การไปตางประเทศและการลาทุก
ประเภทนอกจากการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ของขาราชการตุลาการและดะโตะ
ยุติธรรม ใหเปนไปตามตาราง หมายเลข ๖ เวนแตกรณีตามขอ ๕๐ และขอ ๕๑
ขอ ๕๐ การลาทุกประเภทและการหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษของขาราชการ
ตุลาการที่ไปทํางานตําแหนงขาราชการธุรการหรือตําแหนงการเมืองในกระทรวงยุตธิ รรมรวมทั้ง
ผูชวยพิพากษาที่มิไดไปปฏิบตั ิหนาที่ในศาล ใหเปนอํานาจของปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนผูพิจารณาอนุญาต
ขอ ๕๑ ขาราชการตุลาการและดะโตะยุตธิ รรมผูประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมที่จะพิจารณาอนุญาตโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมตุลาการ
ขอ ๕๒ การขออนุญาตไปตางประเทศซึ่งอยูติดเขตแดนประเทศไทย ใหผูพิพากษาหัวหนา
ศาลในทองที่ที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศใด มีอํานาจใหผูพิพากษา ผูชวยผูพิพากษา ดะโตะ
ยุติธรรมที่ปฏิบัติหนาที่อยูใ นศาลนั้นๆ ไปประเทศดังกลาวไดครั้งหนึง่ ไมเกิน ๗ วัน
หมวด ๔
การลาของขาราชการเมือง และขาราชการเมืองกรุงเทพมหานคร
--------------------------ขอ ๕๓ การลาทุกประเภทและการลาไปตางประเทศของนายกรัฐมนตรี ใหอยูใ นดุลพินิจ
ของนายกรับมนตรี และแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ
ขอ ๕๔ การลาทุกประเภทและการลาไปตางประเทศของขาราชการเมือง ใหเปน
อํานาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล หรือในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด รองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด แลวแตกรณี เปนผูพิจารณาอนุญาต
ขอ ๕๕ การลาทุกประเภทและการลาไปตางประเทศของขาราชการเมืองกรุงเทพ
มหานครใหเปนอํานาจของผูว าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภากรุงเทพมหานคร แลวแต
กรณี เปนผูพิจารณาอนุญาต

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
---------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ.2535 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8)
แหงพระราชบัญญัติรพะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตอไป
ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 18 แหงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
ขอ 18 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแต
ไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอนื่ ลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งได
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันทีค่ ลอดบุตร
ก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 90 วัน
ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลว
แตไมไดคลอดบุตรตามกําหนด หากประสงคจะถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมี

อํานาจอนุญาต อนุญาตใหถอนวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลว
เปนวันลากิจสวนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งไมครบกําหนด
วันลาของการลาประเถทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนัน้ สิ้นสุดลง และใหนับเปนการลา
คลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร
ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 20 แหงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ.2535
ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 21 แหงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
ขอ 21 ขาราชการมีสิทธิลากิจสวนตัว โดยไดรับเงินเดือนปละ
ไมเกิน 45 วันทําการ
ขอ 6 ใหยกเลิกความในขอ 22 แหงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
ขอ 22 ขาราชการที่ลาคลอดบุตรตามขอ 18 แลว หากประสงค
จะลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบตุ ร ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน
150 วันทําการ โดยไมมีสทิ ธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
ขอ 7 ใหยกเลิกความในขอ 23 แหงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนื้แทน
ขอ 23 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัว
เพื่อเลี้ยงดูบุตรตามขอ 22 ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปน
เกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2539
(ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา
(นายบรรหาร ศิลปอาชา)
นายกรัฐมนตรี

ลาพักผอน

ลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธฮี จั ย

ลาเขารับการตรวจ
เลือกหรือเขารับการ
เตรียมพล

ตางประเทศ

ในประเทศ

ลาไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวาง
ประเทศ

ลาติดตามคูสมรส

หัวหนาสวนราชการ ขึ้นตรง
(ปลัดสํานักนายก)
หัวหนาสวนราชการ
(ยกเวนผูวาราชการจังหวัด)
ผูวาราชการจังหวัด
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ลากิจ
สวนตัว

ปลัดกระทรวง

x

ลาปวย

นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเจา
สังกัดหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด

ลาคลอดบุตร

ตารางหมายเลข 1
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของ ขาราชการพลเรือน
ประเภทการลา
วันอนุญาต
ลาศึกษา
ฝกอบรมฯ
ครั้งหนึ่งไมเกิน
ผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
ผูลา
อนุญาต

ตามที่
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร

ขาราชทุกตําแหนงในสังกัด

ตามที่
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร
120

ขาราชทุกตําแหนงในสังกัด

120

1. ขาราชการทุก
ตําแหนงในสังกัด
2. ขาราชการใน
ราชบัณฑิตยสถาน
ขาราชการทุกตําแหนงใน
สังกัด
ขาราชทุกตําแหนงในสังกัด

ลาปวย

ลากิจ
สวนตัว

ลาคลอดบุตร

ลาพักผอน

ลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธฮี จั ย

ลาเขารับการตรวจ
เลือกหรือเขารับการ
เตรียมพล

ตางประเทศ

ในประเทศ

ลาไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวาง
ประเทศ

ลาติดตามคูสมรส

ตารางหมายเลข 1 (ตอ)
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของ ขาราชการพลเรือน
ประเภทการลา
วันอนุญาต
ลาศึกษา
ฝกอบรมฯ
ครั้งหนึ่งไมเกิน
ผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
ผูลา
อนุญาต

ผูอํานวยการกอง/หัวหนากอง
เลขานุการกรม หัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเทียบเทา
กอง หัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัด นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ
ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ

ขาราชการทุกตําแหนงใน
กองเทียบเทากอง สวน
ราชการประจําจังหวัด
อําเภอ หรือกิ่งอําเภอ

60

30

x

x

-

-

-

-

-

-

หัวหนาฝาย หัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ฝายหัวหนาสวนราชการประจํา
อําเภอ

ขาราชการทุกตําแหนงใน
ฝายเทียบเทาฝาย สวน
ราชการประจําอําเภอ

30

15

-

-

-

-

-

-

-

-

ลาปวย

ลากิจ
สวนตัว

ลาคลอดบุตร

ลาพักผอน

ลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธฮี จั ย

ลาเขารับการตรวจ
เลือกหรือเขารับการ
เตรียมพล

ตางประเทศ

ในประเทศ

ลาไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวาง
ประเทศ

ลาติดตามคูสมรส

ตารางหมายเลข 2
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ประเภทการลา
วันอนุญาต
ลาศึกษา
ฝกอบรมฯ
ครั้งหนึ่งไมเกิน
ผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
ผูลา
อนุญาต

รัฐมนตรีเจาสังกัด

ขาราชการทุกตําแหนงใน
สังกัด

ตามที่
เห็นสมควร

ตามที่
เห็นสมควร

x

x

x

x

x

x

x

x

ปลัดทบวง

ขาราชการทุกตําแหนงใน
สังกัด
ขาราชการทุกตําแหนงใน
สังกัด
ขาราชการทุกตําแหนงใน
สังกัด

ตามที่
เห็นสมควร
120

ตามที่
เห็นสมควร
45

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

-

x

-

-

60

30

x

x

-

-

-

-

-

-

อธิการบดี
คณบดี หรือหัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ ผูอํานวยการกอง/หัวหนากอง
เลขานุการคณะ หรือหัวหนาสวน
ราชการที่เรียกอยางอื่นทีม่ ีฐานะ
เทียบเทา

ลาปวย

ลากิจ
สวนตัว

ลาคลอดบุตร

ลาพักผอน

ลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธฮี จั ย

ลาเขารับการตรวจ
เลือกหรือเขารับการ
เตรียมพล

ตางประเทศ

ในประเทศ

ลาไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวาง
ประเทศ

ลาติดตามคูสมรส

ตารางหมายเลข 2 (ตอ)
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ประเภทการลา
วันอนุญาต
ลาศึกษา
ฝกอบรมฯ
ครั้งหนึ่งไมเกิน
ผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
ผูลา
อนุญาต

หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสวน
ราชการที่เรียกชือ่ ยางอื่นที่มฐี านะ
เทียบเทาภาค

ขาราชการทุกตําแหนงใน
สังกัด

40

20

x

x

-

-

-

-

-

-

หัวหนาฝาย หรือหัวหนาสวน
ราชการที่เรียกชือ่ อยางอื่นทีม่ ีฐานะ
เทียบเทา

ขาราชการทุกตําแหนงใน
สังกัด

30

15

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ X หมายถึงมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น

