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คู่มือการปฏิบัติงาน 
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เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 1 ของ 56 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

ค าน า 
 

  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ ที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการนอกเหนือ  
จากเงินเดือนซึ่งเป็นการตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 
ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น สวัสดิการการลา เป็นต้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ข้าราชการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการ พ.ศ.2555 ขึ้นใหม่ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2555 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  
พ.ศ.2535 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2539) และระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542) ดังนั้น เพ่ือการดูแลสิทธิประโยชน์ของข้าราชการให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการลา 
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาในแต่ละประเภท ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
มีวัตถุประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้คู่มือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ 
รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ผู้อ่ืนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได ้
  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลา ประเภทต่างๆ  
ของข้าราชการจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่งและได้ใช้คู่มือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
ของช้าราฃการในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

พฤศจิกายน 2562 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 

  สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ  
พ.ศ. 2555 ขึ้นใหม่ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 22 ง ลงวันที่ 24 มกราคม 
2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 25 มกราคม 2555  
เป็นต้นไป เพ่ือให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน และให้ยกเลิกระเบียบ 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 และระเบียบว่าด้วยการลา 
ของขา้ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอลาในประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดทำใบลา 
การตรวจสอบข้อมูลวันลา การจัดทำทะเบียนคุมวันลาและการบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา 
การจัดทำรายงานวันลา ประจำเดือน และการจัดทำรายงานวันลาประจำปี (วันลาแบบ 1) ปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้  
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บทที่ 2 
การบริหารจัดการ 

 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 

ที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติราชการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2555” 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 
(2) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 
(3) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

ข้อ 4 ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 
เกี่ยวกบัการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
วันที่มีผลบังคับใช้ ต้ังแตว่ันที่ 25 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 

 
ประเภทการลา 

ข้อ 17 การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(1) การลาป่วย 
(2) การลาคลอดบุตร 
(3) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(4) การลากิจส่วนตัว 
(5) การลาพักผ่อน 
(6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
(9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(10) การลาติดตามคู่สมรส 
(11) การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
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          ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 การนับวันลา 

  ข้อ 10 การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
  การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคำนวณวันลา ให้นับ 
ต่อเนื่องโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับเพ่ือ
ประโยชน์ในการคำนวณวันลาสำหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการ 
ผู้ได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว 
และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทำการ 
  การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจำนวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอำนาจของผู้มีอำนาจอนุญาตระดับใด ให้นำใบลา 
เสนอขึ้นไปตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
  ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัว 
เพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ 22 หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกำหนด ถ้ามีราชการจำเป็นเกิดขึ้น 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได ้
  การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมา
ปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าการลาสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ 
  การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้นๆ 
  ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ ให้เสนอ 
ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด 
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 
 แบบใบลา 
  ข้อ 12 การลาให้ใช้ใบลาตามแนบท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลา 
ที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบ หรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มา 
ปฏิบัติราชการส่วนราชการอาจนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลาและยกเลิก 
วันลา สำหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร ทั้งนี้ ระบบ อิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว จะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการลา
เป็นหลักฐานในราชการได้ 
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 การขออนุญาตไปต่างประเทศ 
  ข้อ 13 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรือในระหว่าง 
วันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการ ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอขออนุญาตต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง แล้วแต่กรณี 
ทราบด้วย 
  ข้อ 14 การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย ให้ผู้ว่ าราชการจังหวัดและ 
นายอำเภอในท้องทีท่ี่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้นมีอำนาจอนุญาตให้ขา้ราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ในสังกัดจังหวัดหรืออำเภอนั้นๆ ไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 7 วันและ 3 วันตามลำดับ 
 การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา 
  ข้อ 16 การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจ่าย 
เงนิเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 วัตถุประสงค์ (Objectives) 
  2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และทราบถึงสิทธิประโยชน์ 
ที่จะได้รับเกี่ยวกบัการลาประเภทตา่งๆ และมีแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 
  2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีคู่มือการปฏิบัติงาน 
เกีย่วกับการลาประเภทต่างๆ ที่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
 ขอบเขต (Scope) 
  คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่ ที่มา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 คำจำกัดความ หน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์การลา  
อำนาจในการพิจารณา กระบวนการ (Work Flow) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มการลาประเภทต่างๆ 
กฎหมายและ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ประมวลคำถาม – คำตอบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2555 
 คำจำกัดความ (Definition) 
   ผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาต หมายถึง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
   หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 
   การลาป่วย หมายถึง การลาหยุดราชการเพ่ือรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วย 
   การลาคลอดบุตร หมายถึง การลาหยุดราชการของสตรีซึ่งมีครรภ์ในช่วงก่อนคลอด วันคลอด 
และหลังคลอด 
   การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร หมายถึง การลาหยุดราชการไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร (หมายความเฉพาะภรรยาที่ได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เทา่นั้น) 
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   การลากิจส่วนตัว หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการเพ่ือทำกิจธุระส่วนตัว เช่น  
ลาหยุดราชการเพ่ือดูแลรักษาผู้ป่วย ไปติดต่อราชการที่หน่วยงานอ่ืน เป็นต้น 
   การลาพักผ่อน หมายถึง การลาหยุดราชการเพ่ือพักผ่อนประจำปี 
   การลาอุปสมบท หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานพระบรม 
ราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้ 
   การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลาม
ซึ่งประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
   การลาเข้ารับการตรวจเลือก หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ไปรับการตรวจเลือก เพ่ือเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
   การลาเข้ารับการเตรียมพล หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการที่ได้รับหมายเรียก 
ให้เข้าไปรับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
   การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการ            
ซึ่งประสงค์จะไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
   การลาติดตามคู่สมรส หมายถึง การลาหยุดราชการของข้าราชการเพ่ือติดตามสามีหรือภริยา
โดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไปปฏิบัติงาน 
ในตา่งประเทศ 
   การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ หมายถึง การที่ข้าราชการได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บ 
เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ 
หรือพิการ และข้าราชการผู้นั้นมีความประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ที่จำเป็นตอ่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
   1. รัฐมนตรีเจ ้าสังกัด มีอำนาจหน้าที่พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการทุกตำแหน่ง 
ในสังกัด 
   2. ปลัดกระทรวง มีอำนาจหน้าที่พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการทุกตำแหน่ง 
ในสังกัด 
   3. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
เทียบเท่าสำนัก/กอง มีอำนาจหน้าที่พิจารณาหรืออนุญาตการลา ของข้าราชการทุกตำแหน่งในสำนัก/กอง หรือ
เทียบเทา่สำนัก/กอง 
   4. ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการทุกตำแหน่ง 
ในสังกัดส่วนภูมิภาค 
   5. กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ตรวจสอบข้อมูลวันลา เอกสารการลา จัดทำรายงานวันลา
ประจำปี และสรุป ข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องและข้อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
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 กระบวนการ (Work Flow) 
   การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน จะใช้สัญลักษณ์ในการทำกิจกรรมของแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 

สัญลักษณ์ คำอธิบาย 
 
 
 

 
จุดเริ่มต้น และ สิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 
 

 
กิจกรรม และการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

 
การตัดสินใจ เช่นการพิจารณาให้ความเห็น 

การลงนาม เป็นต้น 

 
 
 
 

 
การรับทราบ 

 
 
 
 

 
แสดงถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรม 

และการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 3 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

3.1 การลาป่วย 
หลักเกณฑ์การลาป่วย    
 1. การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต 
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเห็นสมควร ผู้มีอานาจอนุญาตจะสั่ง
ให้ใช้ใบรับรองแพทย์อ่ืนซึ่งผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
 2. การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอำนาจอนุญาต 
เห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ หรือสั่งให้ผู้ล าไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์ของทางราชการ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 
 3. ข้าราชการที่ลาป่วยมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกิน 60 วันทำการ แต่ถ้า 
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน 
60 วนั  ทำการ (ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535 มาตรา 27)  
 
ขั้นตอนการลาป่วย 
 1. ให้เสนอหรือส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
 2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้ เว้นแต่กรณีจำเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 
 3. กรณีที่ข้าราชการผู้ใดป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาป่วยได้ จะให้ผู้อ่ืนยื่นใบลาป่วยแทนก็ได้ 
แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้ด้วยตนเองแล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
 4. กรณลีาป่วยเกิน 60 วัน 
     (1) สำหรับข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ให้สำนัก/กอง ดำเนินการตามกรณี ดังนี้ 
         กรณีลาป่วยเกิน 60 วัน ส่งเรื่องให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการพร้อมด้วยหลักฐาน
การลาป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ เพ่ือประกอบการขออนุญาตลาป่วยต่อปลัดกระทรวง เมื่อกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว จะทำบันทึกเสนอปลัดกระทรวง ฯ เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
ให้ลาป่วยเกิน 60 วัน และเมื่อปลัดกระทรวง ฯ อนุญาตให้ลาป่วยแล้ว กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะแจ้งต้นสังกัด
ของขา้ราชการผู้นั้นทราบเพื่อดำเนินการต่อไป 
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         กรณีลาป่วยเกิน 60 วันทำการในปีงบประมาณนั้น  ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีลาป่วยเกิน 
60 วันข้างต้น หากแต่มีกรณีที่ต้นสังกัดต้องดำเนินการเพ่ิมเติมจากกรณีลาป่วยเกิน 60 วัน คือ ต้องพิจารณา 
ว่าข้าราชการขอลาป่วยด้วยเหตุจำเป็นหรือไม่ หากเป็นกรณีเจ็บป่วยด้วยเหตุจำเป็นที่แพทย์ผู้ทำการรักษา
รับรองว่า ให้หยุดพักรักษาตัวในช่วงเวลาดังกล่าว ก็ให้ต้นสังกัดทำความเห็นเพ่ือขออนุมัติให้ข้าราชการ ได้รับ
เงินเดือนในส่วนที่ลาป่วยเกิน 60 วันทำการ ในปีงบประมาณนั้น พร้อมด้วยหลักฐานการลาที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ใบลาป่วย บัญชีวันลา ใบรับรองแพทย์ ใบลาที่ได้รับการอนุญาต ฯลฯ ส่งให้กองบริหาทรัพยากรบุคคล
ดำเนินการ พร้อมกับเรื่องขออนุญาตลาป่วย เกิน 60 วัน ไปในคราวเดียวกัน (กรณีการลาป่วยด้วยเหตุทั่วไป  
ที่แพทย์ผู้ทำการรักษาไม่ได้รับรองให้หยุดพักรักษาตัวในวันที่ขอลา เป็นกรณีที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณา
อนุมัติ ให้ได้รับเงินเดือนในส่วนที่ลาเกินสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล จะไม่พิจารณา
ดำเนินการให้) และเมื่อปลัดกระทรวงอนุญาตให้ลาป่วย และอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนทั้งสองกรณีแล้ว  
กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะแจ้งต้นสังกัดของข้าราชการผู้นั้นและแจ้งกองคลังทราบเพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินให้ตามสิทธิต่อไป พร้อมทั้งบันทึกรายการใน ก.พ.7 ของข้าราชการผู้นั้น และเก็บเอกสาร
หลักฐานเขา้แฟ้มประวัติ 
     (2) สำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งทางราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ลาป่วยเกิน 60 วัน และอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนในส่วนที่ลาป่วยเกิน 60 วันทำการ  
ในปีงบประมาณนั้นตามแต่กรณี โดยให้ดำเนินการขออนุญาตลาป่วยและขออนุมัติให้ได้รับเงินเดือน ในส่วนที่
ข้าราชการลาเกินสิทธิ โดยใช้แนวทางปฏิบัติและหลักฐานในการพิจารณาเช่นเดียวกับข้าราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติให้ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนในส่วนที่ลาเกินสิทธิแล้ว 
ให้บันทึกรายการใน ก.พ.7 ของข้าราชการผู้นั้นไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ
พร้อมด้วยหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
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ผังกระบวนงานการลาป่วย 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 

  
1/2 วัน 

 
ข้าราชการ 

2 
 
 
 
 

  
1/2 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 

3 
 
 
 
 

  
1/2 วัน 

 
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตให้ลา 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและ 
ยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึก
ข้อมูลการลาในทะเบียนคุม วันลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตการลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือ
หัวหนา้ ส่วนราชการทีเ่รียกอย่างอื่น
พิจารณา อนุญาตให้เฉพาะ
ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะใน
สังกัดลาไดไ้ม่เกิน 30 วัน 
 

ก 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
ปลัดกระทรวง 

6  
 
 
 
 
 
 

 
 
1 วัน 

 
 
หน่วยงานในสังกัด 

7 
 
 
 
 
 
 
 

   
-หน่วยงานในสังกัด 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 
 
 
 

(5) ปลัดกระทรวง พิจารณา
อนุญาตให้ ข้าราชการทุกตำแหน่ง
ลาต่อเนื่องมากกว่า 60 วนั 

(6) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และเก็บใบลาใส่แฟ้ม วันลา 

 

(7) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

ก 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพจิารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณาอนุญาต 
ให้เฉพาะข้าราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด ลาได้ไม่เกิน 30 วัน 
 ขั้นตอนที่ 5 ปลัดกระทรวง พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่งลาต่อเนื่องมากกว่า 60 วัน 
 ขั้นตอนที่ 6 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มใบลา 
 ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานวันลาประจำปี ส่งผู้บังคับบัญชา 
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3.2 การลาคลอดบุตร 
หลักเกณฑ์การลาคลอดบุตร 
 1. การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว  
ต้องไม่เกิน 90 วัน (รวมวันหยุดราชการด้วย) 
 2. ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
 3. มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาคลอดบุตร 90 วัน 
 4. ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร 
ตามกำหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่ได้หยุดไป ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ 
โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 
 5. การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกำหนดวันลาของการลาประเภทนั้นให้ถือว่า
การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันที่เริ่มลาคลอดบุตร 
 
ขั้นตอนการลาคลอดบุตร 
 1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
 2. จะเสนอใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้ 
 3. ในกรณีที่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 15 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ผังกระบวนงานการลาคลอดบุตร 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1/2 วัน 

 
 
ข้าราชการ 

2 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1/2 วัน 

 
 
หน่วยงานในสังกัด 

3  
 
 
 
 

 
 

1/2 วัน 

 
 
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตให้ลา 

4  
 
 
 
 
 

 
 

1 วัน 

 
 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

5  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 วัน 

 
 
ปลัดกระทรวง 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลาเขยีนใบลา
และยื่นใบลา 

 

2. รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา 
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา 
อนุญาตการลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรอืหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้
เฉพาะขา้ราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 

ลาได้ไม่เกิน 90 วัน 
 

(5) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จัดทำบันทึกเสนอ 
กองคลัง เพื่อดำเนินการเก่ียวกับเงินเดือน 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 16 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

6  
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 

7 
 

 
 
 
 
 

 - หน่วยงานในสังกัด 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 1  ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขั้นตอนที่ 2  รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา 
 ขั้นตอนที่ 3  เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4  ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัดลาได้ไม่เกิน 90 วัน 
 ขั้นตอนที่ 5  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจัดทำบันทึกเสนอกองคลัง เพ่ือดำเนินการเกีย่วกับเงินเดือน 
 ขั้นตอนที่ 6  แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 ขั้นตอนที่ 7  สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองการเจ้าหนา้ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่ 
แฟ้มวันลา 
 

(7 ) สรุปรายงานวันลาประจำปี  
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 17 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

3.๓ การลาไปช่วยเหลือภรยิาที่คลอดบุตร 
 
หลักเกณฑ์การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 1. ข้าราชการมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ 
 2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร 
 3. ข้าราชการซึ่งลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ภริยาที่คลอดบุตร   
ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ แต่หากยื่นใบลาเมื่อพ้น 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร 
ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป 
เห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นก็ได้แต่ไมเ่กิน 15 วันทำการ 
 4. ในบางกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตในการลา อาจให้ข้าราชการผู้ขออนุญาตลาไปดูแลภริยาที่คลอดบุตร 
แสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 
 
ขั้นตอนการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 1. ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 
 2. สามารถยื่นใบลาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร แต่หากยื่นใบลาเมื่อพ้น 30 วัน  
นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ างลา เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่ง
ปลัดกระทรวงหรือ ตำแหน่งเทียบเทา่ขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นกไ็ด้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ 
 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำเสนอปลัดกระทรวง/ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุญาตเมื่ออนุญาต
แล้วให้ทำหนังสือแจ้งต้นสังกัดของข้าราชการผู้นั้น และกองคลังทราบ (กรณียื่นใบลาเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน 
นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร) เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายให้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 18 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ผังกระบวนงานการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 
 

  
 

1/2 วัน 

ข้าราชการ 

2 
 
 
 
 
 

  
 

1/2 วัน 

หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3 
 
 
 

  
1/2 วัน 

 
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตให้ลา 

4 
 
 
 
 
 

  
1 วัน 

 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

5 
 
 
 
 
 
 
 

  
1 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและ
ยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบระเบียบที่เกีย่วข้อง สิทธิใน
การลา และข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาใน
ทะเบียนคุมการลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา อนุญาตการลา 
 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า ส่วนราชการที่
เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้เฉพาะข้าราชการทุก
ตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 
 

(5) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จัดทำบันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ และเก็บใบลาในแฟ้มวันลา 
 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 19 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

6 
 
 
 
 
 
 
 

  - หน่วยงานในสังกัด 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)  
 ขั้นตอนที่ 1  ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขัน้ตอนที ่2  รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันล 
 ขั้นตอนที่ 3  เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4  ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพจิารณา อนุญาตให้ 
ข้าราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัดลาได้ไม่เกิน 90 วัน 
 ขั้นตอนที่ 5  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจัดทำบันทึกเสนอกองคลัง เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับเงินเดือ 
 ขั้นตอนที่ 6  แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 ขั้นตอนที่ 7  สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) สรุปรายงานวันลาประจำปี นำส่ง
กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 20 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

3.4 การลากิจส่วนตัว 
การลากิจส่วนตัว มี 2 ประเภท ดังนี้    
 1. การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่นๆ)    
 2. การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  
หลักเกณฑ์การลากิจ    
 1. การลากิจส่วนตัว (ดว้ยเหตุอื่นๆ)       
     1.1 มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลากิจส่วนตัวปีหนึ่งได้ไม่เกิน 45 วันทำการ แต่ในปี 
ที่เริ่มรับราชการ ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ 
     1.2 เมื่อมีราชการจำเป็นเกิดขึ้นระหว่างลากิจส่วนตัว ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ
อนุญาตจะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได้ 
     1.3 ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันทีในวันแรก 
ที่มาปฏิบัติราชการ 
 2. การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 
     2.1 ข้าราชการที่ได้ลาคลอดบุตร 90 วัน (นับวันหยุดราชการ) โดยได้รับเงินเดือน ยังมีสิทธิ
ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้อีกไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา 
     2.2 ในระหว่างที่ข้าราชการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร แม้จะมีราชการจำเป็นเกิดขึ้น 
ผู้บังคับบัญชา ไม่อาจเรียกตัวขา้ราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการในระหว่างการลาได้ 
 
ขั้นตอนการลากิจ 
 1. ให้ข้าราชการผู้มีความประสงค์ลากิจเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึง
ผู้มีอำนาจอนุญาต 
 2. จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ลากิจก่อน จึงหยุดราชการได้ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถรอให้ผู้บังคับบัญชาอนุญาตได้ ก็ให้หยุดราชการไปก่อนได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจ
อนุญาต ทราบโดยเร็ว 
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ผังกระบวนงานการลากิจส่วนตัว 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
ข้าราชการ 

2 
 

 
 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3  
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 

4  
                        อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
   
                                                           
                                                           ไม่อนุญาต 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

1.ผู้ประสงค์จะขอลา เขยีนใบลา
และยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา  
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 

 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา 
อนุญาต 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือ
หัวหน้า ส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่น

พิจารณา อนุญาตให้ขา้ราชการ 
ทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัดลา 

ได้ไม่เกิน 15 วนั 

ก 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

5 
 

 
 
                                 อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
                                                                ไม่อนุญาต 
 

  
 
ปลัดกระทรวง 

6 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
-หน่วยงานในสังกัด 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

(7) สรุปรายงานวันลาประจำปี  
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

(6) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และเก็บใบลาในแฟ้มวันลา 

 

(5) ปลัดกระทรวงพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการ 

ทุกตำแหน่งลาได้ไม่เกิน 30 วัน 

ก 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)  
 ขัน้ตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา 

ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 
ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 

 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัดลาได้ไม่เกิน 15 วัน 

ขัน้ตอนที่ 5 ปลัดกระทรวง พิจารณาอนุญาตให้ขา้ราชการทกุตำแหน่งลาได้ไม่เกิน 30 วัน 
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
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3.5 การลาพักผ่อน 
หลักเกณฑ์การลาพักผ่อน 
 1. มีสิทธิลาพักผ่อนในปีงบประมาณหนึ่งได้ 10 วันทำการ เว้นแต่ ข้าราชการดังต่อไปนี้ 
ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน 
     (1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก 
     (2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาบรรจุกลับเข้ารับราชการอีก 
     (3) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพ่ือสมัครรับการเลือกตั้ง
แล้วต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
     (4) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเขา้รับราชการอีก 
 2. ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ไม่ครบ 
10 วันทำการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ
วันลาพักผ่อนในปปีัจจุบันแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการ 
 3. ผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ 
วันลาพักผ่อน ในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทำการ 
 4. ในระหว่างการลาพักผ่อนถา้มีราชการจำเป็น ผู้บังคบับัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตสามารถ 
เรียกตัวขา้ราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการได้ โดยให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขตเพียงวันเดินทางกลับมา
ปฏิบัติราชการ 
 5. เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกัน
ไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีในปีหนึ่งได้เพ่ิมขึ้นมากกว่าข้าราชการทั่วไปอีก 10 วันทำการ 
และจะต้องใช้สิทธิลาพักผ่อนในขณะที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ขั้นตอนการลาพักผ่อน 
 1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมวันลา ตรวจสอบจำนวนวันลาพักผ่อนของข้าราชการว่าผู้ใดมีวันลา
พักผ่อนสะสมในปีงบประมาณก่อน และเมื่อนำมารวมกับปีงบประมาณปัจจุบันแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการ 
หรือ 30 วันทำการ ตามหลักเกณฑ์การลาพักผ่อนในข้อ 2 และข้อ 3 
 2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต ได้แก่ 
ผู้อำนวยการ สานัก/กอง (สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง) หรือผู้ว่าราชการจังหวัด (สำหรับราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค) 
 3. จะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะหยุดราชการได้ และอาจยื่นใบลาในวันที่ขออนุญาต 
ลาพักผ่อนได ้
 4. ผู้มีอำนาจในการอนุญาต จะอนุญาตให้ลาพักผ่อนครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้
เสียหายแก่ราชการ 
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เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 25 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ผังกระบวนงานการลาพักผ่อน 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
ข้าราชการ 

2  
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3  
 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 

4                                 อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ไม่อนุญาต 
 
 
 

 
 

 
 
 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลา
และยื่นใบลา 

 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา 
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาต
การลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือ
หัวหนา้ ส่วนราชการทีเ่รียกอยา่งอื่น
พิจารณา อนุญาตให้ขา้ราชการทกุ

ตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 26 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

5  
 
                              อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
                                                            ไม่อนุญาต 
 

  
 
 
ปลัดกระทรวง 

6  
 
 
 
 
 
 

 
 

1 วัน 

 
 
หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

7  
 
 
 
 
 
 

  
 
-หน่วยงานในสังกัด 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

(7) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

(5) ปลัดกระทรวงพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการ 

ทุกตำแหน่ง 

(6) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
และเก็บใบลาในแฟ้มวันลา 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 27 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 
 ขัน้ตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพจิารณา 

อนุญาตให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขั้นตอนที่ 5 ปลัดกระทรวง พิจารณาอนุญาตให้ขา้ราชการทุกตำแหน่ง 

  ขั้นตอนที่ 6 เมื่อได้รับอนญุาตแล้ว แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
  ขั้นตอนที่ 7 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 28 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

3.6 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
หลักเกณฑ์การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
 1. ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือศาสนา

อิสลาม ซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย     
 2. การเสนอหรือจัดส่งใบลา ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนวันลาอุปสมบทหรือก่อนวัน

เดนิทางไป ประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
 3. กรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนวันลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 วันได้ 

ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะ
พิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได ้

 4. เงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตลาต้องดำเนินการและกำหนดการกลับมาปฏิบัติราชการหลังจาก
ครบกำหนดวันลา ดังนี้ 

     4.1 การลาอุปสมบท จะต้องอุปสมบทภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลาอุปสมบท และต้องกลับมา
รายงานตัวเขา้ปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขา 

     4.2 การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน  
นับแต่วัน เริ่มลาไปประกอบพิธีฮัจย์  และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน  
นับแต่วันที่เดินทางกลับถึง ประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 5. ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท หรือได้รับอนุญาต 
ให้ ลาไปประกอบ พิธี ฮัจย์  ณ  เมื องเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบี ย  และได้หยุ ดราชการไปแล้ ว  
หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรค ทำให้ ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธี ฮัจย์ต ามที่ ขอลาไว้   
ให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการตามปกติ รวมทั้งขอยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไป
ประกอบพิธีฮัจย์โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้ว เป็นวันลากิจส่วนตัว 

 6. มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 120 วัน ทั้งนี้ ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 
12 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 29 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ขั้นตอนการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 1. ให้ ข้ าราชการผู้ที่ ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธี ฮัจย์  ยื่ น ใบลา 

ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต ได้แก่ ปลัดกระทรวง (สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง) 
 2. เมื่อกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับหนังสือและแบบใบลาอุปสมบทหรือแบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์

จากหน่วยงานต้นสังกัดของข้าราชการผู้มีความประสงค์แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบหลักฐาน
ทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.พ.7) เนื่องจากผู้ที่จะมีสิทธิลาประเภทนี้ได้ จะต้องปรากฏว่า ตั้งแต่เข้ารับราชการ 
ผู้นั้นจะต้องไม่เคยใช้สิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์มาก่อน 
  3. ตรวจสอบจำนวนวันลาในแบบใบลาของข้าราชการที่ขอลาตามสิทธิ ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า
ข้าราชการมีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ไม่เกิน 120 วัน 

 4. จัดทำบันทึกเสนอขออนุญาตลา และหนังสือแสดงการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
(กรณีลาอุปสมบท) เสนอต่อผู้มีอำนาจอนุญาต ได้แก่ ปลัดกระทรวง (สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง) และ
เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดของข้าราชการผู้ขออนุญาต โดยแนบหนังสือ
แสดงการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉบับจริง เพ่ือแจ้งให้ข้าราชการผู้ขอลาอุปสมบททราบและ 
แจ้งงานบุคลากรทราบ (สำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 

 5. บันทึกประวัติการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ของข้าราชการลงในทะเบียนประวัติ 
(สมุดประวัติ/ก.พ.7) เก็บเอกสารเขา้แฟ้มประวัติ เพ่ือเป็นหลักฐาน 
  6. เมื่อข้าราชการได้กลับจากลาอุปสมบทหรือกลับจากการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้แจ้ง 
ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบันทึกไว้ในหลักฐานทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/
ก.พ.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 30 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ผังกระบวนงานการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 
 

1/2 วัน ข้าราชการ 

2 ล 
 
 
 
 

1/2 วัน หน่วยงานใน
สังกัด (ศปท.) 

3  
 
 
 

1/2 วัน ผู้มีอำนาจ
พิจารณาอนุญาต
การลา 
 

4                                  อนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            ไม่อนุญาต 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร
สำนัก/กอง 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและ 
ยื่นใบลาล่วง หน้าก่อนวนัอุปสมบทหรือ

ก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธฮีจัย์ 
ไม่น้อยกว่า 60 วนั 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึก
ข้อมูลการลาในทะเบียนคุม การลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 

(4) เสนอใบลาต่อผู้อำนวยการสำนัก/
กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียก

อย่างอื่น พิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 31 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

5  
 
                               อนุญาต 
 
 
 
 
 
 

                            ไม่อนุญาต 

 หน่วยงานใน
สังกัด (ศปท.) 

6 
 

              ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

                        ถูกต้อง 

1/2 วัน ก ลุ่ ม ท ะ เ บี ย น
ประวัติ 

7  
 
 
 
 
 

1 วัน - งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 - ปลัดกระทรวง 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน - งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 - หน่วยงานใน
สังกัด (ศปท.) 
 

(5) จดัทำบันทึกกองบริหาร
ทรัพยากรบคุคล 

(7) งานบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอความเห็นและ
ข้อพิจารณา เสนอปลัดกระทรวงพิจารณา อนุญาตให้

ข้าราชการทุกตำแหน่ง 

(8) เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว แจ้งผู้ขอลาอุปสมบทหรือลา 
ไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมบันทึกข้อมูล

การลาในทะเบียนคุมวันลา และเก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 

(6) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
รับใบลาและ ตรวจสอบระเบียบ
ที่เก่ียวข้องและสิทธิในการลา 

ก 

ข 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 32 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน - งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 - หน่วยงานใน
สังกัด (ศปท.) 
 

10  
 
 
 
 
 
 

 - งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

11  
 
 
 
 
 
 
 

 - หน่วยงานใน
สังกัด(ศปท.) 
- กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 

(9) ผู้ลาต้องอุปสมบทหรือออกเดินทาง  
ไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา 
และมารายงานตัวเขา้ ปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน 
นับแต่วันที่ลาสิกขาบท หรือวันที่เดินทางกลับถึง 

ประเทศไทย 
 

(10) งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับรายงานตัว
และจัดทำหนังสือการรายงานตัวให้  
กองบริหารทรัพยากรบุคคลทราบ 

 

(11) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 33 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)   
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและยื่นใบลาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบทหรือ ก่อนวันเดินทาง 
ไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
 ขั้นตอนที่ 2 รับใบลา ตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขัน้ตอนที่ 4 เสนอใบลาต่อผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืน พิจารณาอนุญาต
ให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับใบลาและตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องและสิทธิในการลา 
 ขั้นตอนที่ 7 กองบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอความเห็นและข้อพิจารณา เสนอปลัดกระทรวง  
พิจารณาอนุญาต ให้ขา้ราชการทกุตำแหน่ง 
 ขั้นตอนที่  8 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว งานบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งผู้ขอลาอุปสมบทหรือลา 
ไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมวันลา และเก็บใบลาใส่แฟ้ม
วันลา 
 ขั้นตอนที่ 9 ผู้ลาต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา 
และมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขาบท หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย 
 ขั้นตอนที่ 10 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับรายงานตัวและจัดทำหนังสือการรายงานตัวให้
ปลัดกระทรวงทราบ 
 ขั้นตอนที่ 11 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 34 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

3.7 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 
หลักเกณฑ์การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 1. ต้องเป็นขา้ราชการที่ได้รับหมายเรียกการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 2. ให้ขา้ราชการที่ได้รับหมายเรียกแจ้งให้ผู้บังคบับัญชาทราบ 
 3. เมื่อรายงานแล้ว ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ตามวันเวลาในหมายเรียก 
นั้นได้ โดยไม่ต้องรอคำสั่งอนุญาตจากผูบ้ังคบับัญชา 
 4. มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้าปฏิบัติ 
ราชการภายใน 7 วัน ให้งดจ่ายเงินเดือนหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น 
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา่ขึน้ไปจะให้จ่ายเงนิเดือนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 15 วัน  
ขัน้ตอนการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 1. ให้ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง 
ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง  
นับแต่เวลารบัหมายเรียกเป็นต้นไป 
 2. เมื่อรายงานลาแล้ว ให้ข้าราชการไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลา  
ในหมายเรียกนั้นได้ โดยไม่ต้องรอคำสั่งอนุญาตจากผู้บังคบับัญชา 
 3. ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานลาจากข้าราชการที่เข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล  
มีหน้าที่ต้องรายงานลาดังกล่าวไปตามลำดับจนถึงหวัหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง 
 4. กรณีที่ข้าราชการเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ถ้าเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณ ี
 5. เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารบัการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น ปลัดกระทรวง 
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง หัวหน้าส่วนราชการ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 
15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 35 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ผังกระบวนงานการลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 

 ข้าราชการ 

2  
 
 
 
 

 หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3  
 
 
 

 ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 
 

4  
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 

 - หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลา
และยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา 
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา อนุญาตการลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา  

อนุญาตให้ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 

(5) จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 36 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

6  
 
                        ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ถูกต้อง 
 

  
1/2 วัน 

กลุ่มงานทะเบียน
ประวัติ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

7  
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 - ผู้มีอำนำจลงนาม 

8   
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 

9  
 
 
 
 
 
 

 - หน่วยงานในสังกัด 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล (9) สรุปรายงานวันลาประจำปี 

นำส่งกองบริหารทรพัยากรบุคคล 

(6) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
รับเอกสาร ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของใบลาและเอกสาร

ประกอบการลา 
 

(7) กองการเจ้าหนา้ที่ดำเนินการจัดทำบันทึก
เสนอผู้มีอำนาจเพ่ือโปรดทราบ 

(8) รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลา 

ใส่แฟ้มวันลา 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 37 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขั้นตอนที่ 2 รับใบลา ตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณาอนุญาต 
ให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขัน้ตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรพัยากรบุคคล 
 ขัน้ตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของใบลาและเอกสาร 
ประกอบการลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน 

ขั้นตอนที่ 7 กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจเพ่ือโปรดทราบ 
 ขัน้ตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 

ขั้นตอนที่ 9 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 38 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

3.8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
 

หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
 1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการและให้รายงาน
ปลัดกระทรวงทราบ 
 2. อนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้รับเงินเดือนในระหว่างลา 
ไม่เกิน 4 ปี แต่ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาเห็นสมควรให้ลาเกิน 4 ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ 
แต่ทั้งนี้เมื่อรวม ทั้งสิ้นจะต้องไมเ่กิน 6 ปี  
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ทุนประเภท 2 คือ ทุนส่วนตัว) 
 1. ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 
 2. ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ  
ขั้นตอนการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
 1. ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศ ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวง) ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุญาต เว้นแต่กรณีลาไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึง
ปลัดกระทรวง 
 2. ทำบันทึกเสนอปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
 3. เมื่อปลัดกระทรวงอนุญาตแล้ว สำหรับข้าราชการที่สังกัดส่วนภูมิภาคแจ้งจังหวัด 
ทีข้่าราชการผู้นั้นยื่นใบลาทราบ 
 4. ในกรณีท่ีข้าราชการตำแหน่งปลัดกระทรวง ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
 5. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณี
รับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคก์ารระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
 6. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ให้ปฏิบัติ  
ตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ  
พ.ศ. 2549 และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 39 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ผังกระบวนงานการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 

1/2 วัน ข้าราชการ 

2  
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3 
 
 

 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

 
ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 
 

4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

5 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - หนว่ยงานในสังกัด 
(ศปท.) 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลา
และยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา  
พร้อมบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา  

อนุญาตให้ขา้ราชการทุกตำแหน่ง 
 เฉพาะในสังกัด 

 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา 
อนุญาตการลา 

 

(5) จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 40 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

6 
 
 

 
 
 
              ตรวจสอบแล้วไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     ถูกต้อง 
 

  
1/2 วัน 

- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 
 - ผู้มีอำนำจลงนำม 

8   
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 

9 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.- กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล 
สป. 

(6) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
รับเอกสาร ตรวจสอบความถูก
ต้องของใบลำและเอกสาร
ประกอบการลา 

(9) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

(8) รบัเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว จากกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้ม วันลา 

(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำ
บันทึกเสนอผู้มีอำนาจเพ่ือโปรดทราบ 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 41 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลาที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง 
 ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไปรับใบลา ตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียน 
คุมการลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณาอนุญาต  
ให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรบัเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของใบลาและเอกสาร 
ประกอบการลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 7 กองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดทำบันทึกเสนอความเห็นและข้อพิจารณา เสนอผู้มีอำนาจ 
 ขั้นตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 ขั้นตอนที่ 9 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 42 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

3.9 การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 
หลักเกณฑ์การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 ประเภทที่ 1 เป็นกรณีที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกในองค์การระหว่างประเทศ และมีวาระท่ีจะต้อง 
ส่งไปปฏิบัติงานเพือ่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศ 
 ประเภทที่ 2 การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1 
เงื่อนไขการลา 
 1. การลาประเภทที่ 1 ลาได้ไม่เกิน 4 ปี 
 2. การลาประเภทที่ 2 ลาได้ไม่เกิน 1 ปี ถ้าเกนิกว่า 1 ปี ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกิน 1 ปีด้วย 
 3. ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่อัตรา เงินเดือน
ที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ำกว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น ให้มี สิทธิ
ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตรา 
เงินเดือนของทางราชการที่ขา้ราชการผู้นั้นไดร้ับอยู่ในขณะนั้น 
 4. การลาประเภทที่ 2 ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็นระยะเวลา 1 เทา่ของระยะเวลาที่ ไป
ปฏิบัติงาน ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่กลับมารับราชการหรือกลับมารับ 
ราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เงินเบี้ยปรับแก่ทางราชการ ดังนี้ 
  (1) ไม่กลับเข้ารับราชการเลย ให้ชดใช้เป็นจำนวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ได้รับ  
คูณด้วย ระยะเวลาที่ลาไปปฏิบัติงานที่คิดเป็นเดือน เศษของเดือน ถา้เกิน 15 วันให้คิดเป็น 1 เดือน 
  (2) กลับมารับราชการไม่ครบกำหนดตามสัญญา ให้ชดใช้เบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตามส่วน 
คุณสมบัต ิของขา้ราชการที่จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 1. ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนถึงวันได้รับอนุญาต เว้นแต่   
ผู้ปฏิบัติงานใน UN กำหนดเวลาให้ลดลงเป็น 2 ปี 
 2. สำหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานฯ ประเภทที่ 2 มาแล้ว ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในส่วนราชการไม่น้อย
กว่า 2 ปี ต้องมีอายุไม่เกิน 52 ปี บริบูรณ์นับถึงวันได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน 
 3. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่ อยู่ใน
ระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทำผิดวินัย 
 4. สำหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานฯ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา  
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ขั้นตอนการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 1. เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชา จนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
 2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ส่งสำเนาคำสั่งต่อกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทำ 
สัญญากับตน้สังกัด 
 3. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน 10 วัน นับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้น 
ภารกิจ และรายงานผลการไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่กลับมาปฏิบัติ
หนา้ที่ราชการ 
 4. ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  เมื่อปฏิบัติงาน 
เสร็จแล้ว ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกำหนดเวลา และให้รายงานผล 
เกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 5. การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้ใช้แบบรายงาน ตามที่
กำหนดไว้ ทา้ยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 
 6. ให้ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุญาต และมีคำสั่ง ให้
ข้าราชการผู้นั้นลาไปปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.พ.7) แจ้ง
ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเก็บเอกสารเขา้แฟ้มประวัติของข้าราชการผู้นั้น 
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ผังกระบวนงานการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 

(PT/WR) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1/2 วัน ข้าราชการ 

2 
 

 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3  
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 

(1) ผู้ประสงค์จะขอลา เขียนใบลาและ 
ยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อม
บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา อนุญาต
การลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า ส่วน
ราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกดั 

(5) จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ก 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

6 
 

 
 
 
                  ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  ถูกต้อง 
 

  
1/2 วัน 

- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

7 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 
 - ผู้มีอำนำจลงนำม 

8  
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 
 

9  
 
 
 
 
 
 

 - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.- กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล 
สป. 

(6) กองบริหารทรัพยากร
บุคคล รับเอกสาร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบลำและ
เอกสารประกอบการลา 

(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการ
จัดทำบันทึกเสนอผู้มีอำนาจเพ่ือโปรดทราบ 

(9) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

(8) รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว  
จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลา 
ใส่แฟ้มวันลา  
 

ก 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลาเขียนใบลาและยื่นใบลาทีฝ่่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กอง 
 ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายบริหารทัว่ไปรับใบลา ตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมบันทึกข้อมูลการลาใน  
ทะเบียนคุมการลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณาอนุญาต 
ให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคลรับเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของใบลาและเอกสาร 
ประกอบการลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 7 กองการเจ้าหนา้ทีจ่ดัทำบันทึกเสนอความเห็นและข้อพิจารณา เสนอผู้มีอำนาจลงนาม  
อนุญาต 
 ขั้นตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 ขั้นตอนที่ 9 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
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3.10 การลาติดตามคู่สมรส 
 
หลักเกณฑ์การลาติดตามคู่สมรส 
 1. ลาได้ไม่เกิน 2 ปี และในกรณีจำเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 
ปี ถ้าเกินกว่า 4 ปี ให้ลาออกจากราชการ 
 2. การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ 1 และจะต้องเป็นกรณี 
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ 
ปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม ่
 3. ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ 1 ในระหว่างเวลาที่คู่สมรสอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีกเว้น
แต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจำในประเทศไทย แล้วต่อมาได้รับคำสั่งให้ไป 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ 1 ได้ใหม่ 
 4. ไมม่ีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
 
ขั้นตอนการลาติดตามคู่สมรส 
 1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วน ราชการ
ขึ้นตรง 
 2. ผู้มีอำนาจอนุญาต จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อ
รวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 2 ปี เว้นแต่ผู้มีอำนาจจะพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาให้ได้อีก 2 ปี ทั้งนี้ รวม
แล้วไมเ่กิน 4 ปี 
 3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานทางทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ/ก.พ.7) แจ้งกอง
คลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และเก็บเอกสารการขออนุญาตเขา้แฟ้มประวัติของข้าราชการผู้นั้น 
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ผังกระบวนงานการลาติดตามคู่สมรส 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1/2 วัน ข้าราชการ 

2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1/2 วัน 

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 

4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

(1).ผู้ประสงค์จะขอลา  
เขียนใบลาและ ยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อม
บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 

(3) เสนอ ใบล าต่ อผู้ มี อ าน าจ พิ จ ารณ า 
อนุญาตการลา 
 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้
ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 

ก 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 - หนว่ยงานในสังกัด 
(ศปท.) 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 

6 
 

              ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                          ถูกต้อง 
 

  
1/2 วัน 

- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

7  
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 
 - ผู้มีอำนำจลงนำม 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 

(5) จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

(6) กองบริหารทรัพยากร
บุคคล รับเอกสาร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบลำและ
เอกสารประกอบการลา 

 

(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึก
เสนอผู้มีอำนาจเพ่ือโปรดทราบ 

 

(8) รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว จากกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 

ก 

ก 
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ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

9  
 
 
 
 
 
 
 

 - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 

10  
 
 
 
 
 
 
 

 - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท.- กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล 
สป. 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลา เขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขั้นตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณาอนุญาต 
ให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคคลตรวจสอบความถูกต้องของใบลาและเอกสารประกอบ 
การลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 7 กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอความเห็นและข้อพิจารณา 
เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต 
 ขั้นตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 ขั้นตอนที่ 9 จัดทำบันทึกแจ้งกองคลัง 
 ขั้นตอนที่ 10 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

(10) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

(9) จัดทำบนัทึกแจ้งกองคลัง 
 

ก 
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3.11 การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

หลักเกณฑ์การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 1. ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูก 
ประทุษรา้ยเพราะเหตุกระทำการตำมหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ ประสงค์จะลาไปเขา้รบั
การ ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟืน้ฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือท่ีจำเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี 
 2. ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอื่น ที่
ไม่ใช่การปฏิบัติการตามหน้าที่ และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้ หาก 
ข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟสูมรรถภาพที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ 
 3. มีสิทธิลาไปฟืน้ฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาทีก่ำหนดไว้ในหลักสูตร ทีป่ระสงค์
จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
 4. ต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือ สถาบัน
ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด  
 
ขั้นตอนการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 1. ให้ข้าราชการที่จะลาไปเขา้รับการฝึกอบรมฯ เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาหรืออนุญาต พร้อมแสดงหลักฐานเกีย่วกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 2. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟื้นฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพได้ 
 3. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 52 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ผังกระบวนงานการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1/2 วัน ข้าราชการ 

2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 

3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้มีอำนาจพิจารณา
อนุญาตการลา 
 

4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

(1).ผู้ประสงค์จะขอลาเขยีนใบลาและ 
ยื่นใบลา 

(2) รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อม
บันทึกข้อมลูการลาในทะเบียนคุมการลา 

(3) เสนอใบลาต่อผู้มีอานาจพิจารณา อนุญาตการลา 

(4) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณา อนุญาตให้

ข้าราชการทุกตำแหน่ง เฉพาะในสังกัด 
 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 53 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - หน่วยงานในสังกัด 
(ศปท.) 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

6  
               ตรวจสอบแล้วไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                            ถูกต้อง 

 

 
 

- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 

7  
 
 
 
 

 
 

- กลุ่มทะเบียนประวัติ
กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 - ผู้มีอำนำจลงนาม 

8  
 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

- งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 

(5) จดัทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

(6) กองบริหารทรัพยากร
บุคคล รับเอกสาร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของใบลำและ
เอกสารประกอบการลา 

 

(7) กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึก
เสนอผู้มีอำนาจเพ่ือโปรดทราบ 

(8) รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้ว  
จากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เกบ็ใบลาใส่แฟ้มวันลา 

ก 

ก 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง กระบวนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ 
 ในสังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-S-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 54 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ได้รบัอนุญาต 

 

ลำดับ กระบวนงาน ใช้เวลา 
(PT/WR) 

ผู้รับผิดชอบ 

9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - งานบริหารทรัพยากร
บุคคล ศปท. 
- กองบริหารทรัพยากร
บุคคล สป. 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
 ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์ขอลา เขียนใบลาและยื่นใบลา 
 ขั้นตอนที่ 2 รับใบลาและตรวจสอบข้อมูลวันลา พร้อมทัง้บันทึกข้อมูลการลาในทะเบียนคุมการลา 
 ขั้นตอนที่ 3 เสนอใบลาต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา 
 ขัน้ตอนที่ 4 ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกอย่างอ่ืนพิจารณาอนุญาต  
ให้ขา้ราชการทุกตำแหน่งเฉพาะในสังกัด 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดทำบันทึกส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ขั้นตอนที่ 6 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตรวจสอบความถูกตอ้งของใบลาและเอกสารประกอบ 
การลา หากการลาและเอกสารประกอบการลาไม่ถูกต้อง ดำเนินการส่งเรื่องกลับคืนหน่วยงาน 
 ขั้นตอนที่ 7 กองบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดทำบันทึกเสนอความเห็นและข้อพิจารณา 
เสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต 
 ขั้นตอนที่ 8 รับเอกสารการลาที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บใบลาใส่แฟ้มวันลา 
 ขั้นตอนที่ 9 สรุปรายงานวันลาประจำปีนำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

(9) สรุปรายงานวันลาประจำปี 
นำส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

ข 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาปรพเภทต่างๆของข้าราชการ 
          ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารเลขท่ี SP-MOPH-M-006 แก้ไขครั้งท่ี 00 ฉบับท่ี 1 

วันที่บังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2562 หน้า 55 ของ 55 

 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นสมบติัของศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เท่านัน้ หา้มน าไปใชภ้ายนอกหรือท าซ ้าโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน (Performance Standard) 
 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 
เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 
 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 
 2. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2555 
 3. พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ขา้ราชการไปทำการซึ่งให้นับเวลา 
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550 
 4. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว3597 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 
เอกสารประกอบการบรรยายชุดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 และ
ประมวล คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ 
 5. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีตอบข้อหารือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ นร 0106/ว 264 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 6. หนังสือสำนักนายกรฐัมนตรีที่ นร 0106/3634 เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 และข้อหารือเกี่ยวกับปัญหาการตีความในระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การลาของขา้ราชการ พ.ศ.2555 
 7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 
 8. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน 
ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549 
 9. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว22 ลงวันที ่15 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ  
 



  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
(๓) ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
ข้อ ๔ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ปลัดกระทรวง”  ให้หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดทบวง  และรองปลัดกระทรวง

ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ   
“หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง”  หมายความว่า  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง   

หรือปลัดทบวง  ในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  
หรอืสํานักงานปลัดทบวง  แล้วแต่กรณี  หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะหรือไม่มีฐานะเป็นกรมซ่ึงขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีกฎหมายกําหนดให้การปฏิบัติราชการขึ้นตรง
หรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี   

“หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า  อธิบดี  หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม  หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีฐานะเป็นอธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด   
และให้หมายความรวมถึงเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานรัฐมนตรีด้วย 

“เข้ารับการตรวจเลือก”  หมายความว่า  เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหาร 
กองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   



  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

“เข้ารับการเตรียมพล”  หมายความว่า  เข้ารับการระดมพล  เข้ารับการตรวจสอบพล  เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร  หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   

“ลาติดตามคู่สมรส”  หมายความว่า  ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทางราชการสั่งให้
ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่  ๑  ปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกา
เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ  แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน  ณ  ต่างประเทศ 

ข้อ ๖ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  และข้าราชการตํารวจตามกฎหมาย
ว่าด้วยตํารวจแห่งชาติ 

ในกรณีที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรม  
มีเหตุพิเศษซ่ึงจะต้องวางหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลาประเภทใดเพิ่มเติมหรือแตกต่าง
ไปจากที่ระเบียบนี้กําหนด  ให้ดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติให้กําหนดระเบียบเป็นการเฉพาะได้  
ทั้งนี้ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้  ถ้ามีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดเก่ียวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ  ผู้ลาและผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลาประเภทนั้นด้วย 

ข้อ ๘ ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา  และการใช้อํานาจพิจารณาหรืออนุญาต 
การลาสําหรับข้าราชการแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามตารางที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีข้าราชการหลายประเภท  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับข้าราชการ 
ทุกประเภทที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น 

ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  และมี
เหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอํานาจอนุญาตได้  ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มี
อํานาจอนุญาตชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา  และเม่ืออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอํานาจอนุญาตตามระเบียบนี้
ทราบด้วย   

ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน  เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความ
รับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ 
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การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ
ประจําปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม
และจําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้  โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับคําส่ังให้ไปช่วยราชการ  ณ  หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการ 
หากประสงค์จะลาป่วย  ลาคลอดบุตร  ลากิจส่วนตัว  ลาพักผ่อน  หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือ 
เข้ารับการเตรียมพลในระหว่างเวลาที่ ไปช่วยราชการ  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชา 
ของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ  แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้น
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

การลาประเภทอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง  ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 

ข้อ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา  อนุญาตให้ลา  และคํานวณวันลา   

ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย   
เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย
การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตรวันลากิจส่วนตัว  และวันลาพักผ่อน  ให้นับเฉพาะวันทําการ 

การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน  จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน 
หรือไม่ก็ตาม  ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจ
อนุญาตระดับใด  ให้นําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  ลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจ
ส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ  ๒๒  หรือลาพักผ่อน  ซ่ึงได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด  ถ้ามีราชการ
จําเป็นเกิดขึ้น  ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ 

การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน 
มาปฏิบัติราชการ  เว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา  ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวัน
เดินทางกลับ   

การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย  ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ   
ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลา  หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ  ให้เสนอ

ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา  และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๑๑ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัด  โดยมีสาระสําคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้  หรือจะใช้เครื่องบันทึก
เวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
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ในกรณีจําเป็น  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธีลงเวลา 
การปฏิบัติราชการ  หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษ
เป็นอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้  แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติ 
ราชการได้ด้วย 

ขอ้ ๑๒ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ 
ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้  แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ 

ส่วนราชการอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา  อนุญาตให้ลา   
และยกเลิกวันลา  สําหรับการลาป่วย  ลาพักผ่อน  หรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ  ๒๒  ก็ได้  ทั้งนี้  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย  รัดกุม  
สามารถตรวจสอบตัวบุคคล  และเก็บข้อมูลเก่ียวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้   

ข้อ ๑๓ ข้าราชการซ่ึงประสงคจ์ะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้  หรือในระหว่าง
วันหยุดราชการ  ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอขออนุญาต 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอขออนุญาตต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี 

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

ข้อ ๑๔ การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอําเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศนั้นมีอํานาจอนุญาตให้ข้าราชการในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ  ไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน  ๗  วัน  และ  ๓  วัน  
ตามลําดับ 

ข้อ ๑๕ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดขึ้น 
กับบุคคลทั่วไปในทอ้งที่นั้น  หรือพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง  โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวาง 
ทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ  ณ  สถานที่ตั้งตามปกติ  ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ 
ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี   



  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ในกรณีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ปลัดกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  หรือหัวหน้าส่วนราชการ
เห็นว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง   
ให้ส่ังให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้ 
อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว  ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ  ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการ 
ผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว 

ข้อ  ๑๖  การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา  ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่าย
เงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกัน   

หมวด  ๒ 
ประเภทการลา 

 

 

ข้อ ๑๗ การลาแบ่งออกเป็น  ๑๑  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาคลอดบุตร 
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๔) การลากิจส่วนตัว 
(๕) การลาพักผ่อน 
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๘) การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน   
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส 
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   

ส่วนที่  ๑ 
การลาป่วย 

 

 

ข้อ ๑๘ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ในกรณีจําเป็น  จะเสนอหรือจัดส่งใบลา 
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้  
แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 



  หน้า   ๖ 
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การลาป่วยตั้งแต่  ๓๐  วันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย  ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควร   
ผู้มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อ่ืนซ่ึงผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 

การลาป่วยไม่ถึง  ๓๐  วัน  ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน  ถ้าผู้มีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร  จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา  หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับ 
การตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
การลาคลอดบุตร 

 

 

ข้อ ๑๙ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาคลอดบุตร  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืน
ลาแทนก็ได้  แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว  โดยไม่ต้องมีใบรับรอง 
ของแพทย์ 

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด  ก่อน  หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้  แต่เม่ือรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน  ๙๐  วัน 

ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว  แต่ไม่ได้คลอดบุตร 
ตามกําหนด  หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้  โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใดซ่ึงยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น  
ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง  และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

ส่วนที่  ๓ 
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร   
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน  
๙๐  วัน  นับแต่วันที่คลอดบุตร  และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ 
ไม่เกิน  ๑๕  วันทําการ 

ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้ 
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ส่วนที่  ๔ 
การลากิจส่วนตัว 

 

 

ข้อ ๒๑ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน  จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้  แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้  
แตจ่ะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นต่อผู้ บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรก 
ที่มาปฏิบัติราชการ   

ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ  ๑๙  แล้ว  หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร  
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน  ๑๕๐  วันทําการ   

ส่วนที่  ๕ 
การลาพักผ่อน 

 

 

ข้อ ๒๓ ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีงบประมาณหนึ่งได้  ๑๐  วันทําการ  เว้นแต่
ข้าราชการดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง  ๖  เดือน 

(๑) ผู้ซ่ึงได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก 
(๒) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว  แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก 
(๓) ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมา

ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง  ๖  เดือน  นับแต่วันออกจากราชการ 
(๔) ผู้ซ่ึงถูกส่ังให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน  นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการรับราชการทหาร  และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความประสงค์ของทางราชการ  แล้วต่อมา
ได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก   

ข้อ ๒๔ ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิไดล้าพักผ่อนประจําปี  หรือลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ  
๑๐  วันทําการ  ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ  ไปได้  แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับ
วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน  ๒๐  วันทําการ 

สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑๐  ปี  ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน  ๓๐  วันทําการ 
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ข้อ ๒๕ ให้ข้าราชการที่ประจําการในต่างประเทศในเมืองที่กําลังพัฒนาซ่ึงตั้งอยู่ในภูมิภาค
แอฟริกา  ลาตินอเมริกา  และอเมริกากลาง  หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลําบาก  เมืองที่มีภาวะ 
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ  และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ  มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้เพิ่มขึ้นอีก  
๑๐  วันทําการ  สําหรับวันลาตามข้อนี้มิให้นําวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อไป   

การกําหนดรายชื่อเมืองตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

ข้อ ๒๖ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาพักผ่อน  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 

ข้อ ๒๗ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ก็ได้  โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ 

ข้อ ๒๘ ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา  หากได้
หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้  ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่
กําหนดไว้ในส่วนนี้ 

ส่วนที่  ๖ 
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 

 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซ่ึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดีอาระเบีย  ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบท 
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า  ๖๐  วัน 

ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง  ให้ชี้แจงเหตุผลความจําเป็น
ประกอบการลา  และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๓๐ ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ  ๒๙  แล้ว  จะตอ้งอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน  
๑๐  วันนับแต่วันเริ่มลา  และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน  ๕  วันนับแต่วันที่ลาสิกขา
หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ทั้งนี้  จะต้องนับรวมอยู่
ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา 

ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลา 
ไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว  หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้  เม่ือได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา  
ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒๙  พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์โดยให้
ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ส่วนที่  ๗ 
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

 

 

ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก  ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า  ๔๘  ชั่วโมง  ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับ 
การเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๔๘  ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป  
และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก  หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับ
คําส่ังอนุญาต  และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง   
หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้รายงานลาต่อรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๒ เม่ือข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน  ๗  วัน  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุ
จําเป็น  ปลัดกระทรวง  หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  หัวหน้าส่วนราชการ  หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามข้อ  ๓๑  
อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ส่วนที่  ๘ 
การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 

 

 

ข้อ ๓๓ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  หรือดูงาน 
ในประเทศหรือต่างประเทศ  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง  เม่ืออนุญาตแล้วให้รายงานปลัดกระทรวง
หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  ทราบด้วย 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอหรือจัดส่งใบลา 
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ถ้าเป็นหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวงหรือหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแตก่รณี  เพื่อพิจารณาอนุญาต   

ส่วนที่  ๙ 
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 

 

ข้อ ๓๔ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  ให้เสนอ 
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาอนุญาต  โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทํา
การซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเตม็เวลาราชการ   



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้อ ๓๕ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน  ๑  ปี  
เม่ือปฏิบัติงานแล้วเสร็จ  ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันครบ
กําหนดเวลาและให้รายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายใน  ๓๐  วัน  
นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบรายงานตามที่กําหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนที่  ๑๐ 
การลาติดตามคู่สมรส 

 

 

ข้อ ๓๖ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้
ไม่เกิน  ๒  ปี  และในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก  ๒  ปี  แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกิน  ๔  ปี  
ถ้าเกิน  ๔  ปีให้ลาออกจากราชการ 

ในกรณีที่ข้าราชการตามวรรคหนึ่งเป็นปลัดกระทรวง  หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด   

ข้อ ๓๗ การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรส  ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาต 
ให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ  แต่เม่ือรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลา
ตามที่กําหนดในข้อ  ๓๖  และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือปฏิบัติงาน 
ในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน  ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศ
เดียวกันหรือไม่ 

ข้อ ๓๘ ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลาตามข้อ  ๓๖  ในระหว่างเวลา
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว  ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก  เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
แล้วต่อมาได้รับคําส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก  จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสตามข้อ  ๓๖  ได้ใหม่ 

ส่วนที่  ๑๑ 
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

 

ข้อ ๓๙ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่   
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่  จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ   
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน   



  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอ่ืน  
นอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถรับราชการต่อไปได้  
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา  แต่ไม่เกิน  ๑๒  เดือน 

หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ  เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด 

ข้อ ๔๐ ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ  ๓๙  ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานเก่ียวกับ
หลักสูตรที่ประสงค์จะลา  และเอกสารที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี)  เพื่อพิจารณาอนุญาต  และเม่ือได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 

หมวด  ๓ 
การลาของข้าราชการการเมือง 

 

 

ข้อ ๔๑ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี  ให้อยู่ในดุลพินิจ 
ของนายกรัฐมนตรี  และแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ 

ข้อ ๔๒ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจ 
ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  หรือในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  รองนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๔๓ การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง  ให้เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



พระราชกฤษฎีกา 
การจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 

------------------------------------ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 
เปนปท่ี 47 ในรัชกาลปจจุบนั 

 
                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช    มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา 
ฯ   ใหประกาศวา 
                   โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการจายเงินเดือน เงินป 
บําเหน็จ บํานาญ    และเงินอืน่ในลักษณะเดียวกัน 
                    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   และ
มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงนิบางประเภทตาม
งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึน้ไว 
ดังตอไปนี ้
                                           มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานีเ้รียกวา "พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน 
เงินป บําเหน็จบํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535" 
                                           มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
                                           มาตรา 3 ใหยกเลิก 
                                                          (1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงนิเดอืน เงินป บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอืน่ในลักษณะเดยีวกนั พ.ศ. 2522 
                                                          (2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงนิเดอืน เงินป บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอืน่ในลักษณะเดยีวกนั (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526 
                                           บรรดา กฎ ขอบังคับ และระเบยีบอ่ืนในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระ
ราชกฤษฎีกานี ้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชกฤษฎีกานี ้ใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน 
                                           มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
                                                          "เงินเดอืน" หมายความวา  เงินเดือนและเงนิอื่นทีม่ีกําหนดจาย



เปนรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงนิเดือน 
                                                          "เงินป" หมายความวา เงินที่มีกําหนดจายเปนรายปจาก
งบประมาณรายจายหมวดเงนิอุดหนนุของสํานักพระราชวัง  
                                                          "บําเหน็จ" หมายความวา บําเหน็จตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ      และหมายความรวมถึงเงินทดแทนขาราชการวิสามัญตามระเบียบ
กระทรวงการคลังดวย 
                                                          "บํานาญ" หมายความวา บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการและหมายความรวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย 
                                                          "ขาราชการ" หมายความวา  บุคคลซึ่งรับราชการโดยไดรับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน 
                                                          "ป" หมายความวา ปงบประมาณ 
                                            มาตรา 5 การเบิกจายเงินเดือน เงินป และเงนิอื่นในลักษณะ
เดียวกัน             ใหเปนไปตามระเบียบปฏบิัติที่กระทรวงการคลังกําหนด 
                                            มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกานี ้

ลักษณะ 1 
เงินเดือนและเงินอื่นที่จายในลักษณะเงินเดือน 

หมวด 1  
การถือจายเงินเดือน 

                                            มาตรา 7 ภายใตบังคับมาตรา 8 การจายเงนิเดือนแตละป  ใหกระทรวง  
ทบวง กรม  จายตามบัญชีถือจายเงินเดือนประจําปที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ 
                                            การปฏิบัติเกี่ยวกับการถือจายเงินเดือน ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
                                            มาตรา 8 เมื่อข้ึนปใหมถากรมบัญชีกลางยงัมิไดอนุมัติบญัชีถือจาย
เงินเดือนประจําป     ใหจายเงินเดือนไปกอนไดตามบัญชีถือจายปที่แลว ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
                                            มาตรา 9 การจายเงินเดือนของขาราชการที่ไดเล่ือนเงินเดอืนเพราะถึง
แกความตาย  เนื่องจากปฏิบตัิหนาที่ราชการ ใหจายจากอตัราเงินเดือนที่ผูนั้นครองอยูหรือเงินเดือน
เหลือจายหรือใหโอนเงนิหมวดอื่นมาตั้งจาย 



 

หมวด 2 
การจายเงินเดือน 

                                            มาตรา 10 การจายเงินเดือนขาราชการแตละเดือน ใหจายตามบัญชีถือ
จายเงินเดือนทีก่รมบัญชีกลางอนุมัติแลวตามความในหมวด 1 
                                            มาตรา 11 การจายเงินเดือนขาราชการซึ่งมีสิทธิไดรับเงินเดือนไมเต็ม
เดือน     ใหจายตามสวนของจํานวนวนัที่มสิีทธิไดรับเงินเดือนในเดือนนั้น 
                                            มาตรา 12 การจายเงินเดือนขาราชการกรณบีรรจุใหมหรือกลับเขารับ
ราชการใหม     ใหจายไดตั้งแตวนัที่เร่ิมเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
                                            มาตรา 13 การจายเงินเดือนกรณีที่มีการเลื่อนชั้น เล่ือนระดับ หรือเล่ือน
ขั้นเงินเดือน    ใหจายไดตั้งแตวันที่ระบใุนคําส่ังของผูมีอํานาจสั่งเลื่อน 
                                            มาตรา 14 การจายเงินเดือนขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ใหม   ใหเปนไปตามคําส่ังของผูมีอํานาจแตงตั้งซ่ึงตองระบุดวยวาใหไดรับเงินเดือนในอัตรา
ใด             และใหขาดจากอตัราเงินเดือนเดิมไปรับอัตราเงินเดือนตําแหนงใหมหรือใหโอนอัตรา
เงินเดือนเดิมไปตั้งจายสําหรบัตําแหนงใหมตั้งแตเมื่อใด 
                                            มาตรา 15 การจายเงินเดือนในกรณีโอนขาราชการ ใหจายทางสังกัด
ใหม    และงดจายเงินเดือนทางสังกัดเดิมตัง้แตวนัที่ระบุในคําส่ังของผูมีอํานาจสั่งโอน 
                                            ในกรณีที่มกีารจายเงินเดือนทางสังกัดเดิมลวงลํ้าไป   ใหเบิกเงินเดอืน
ทางสังกัดใหมสงใชสังกัดเดมิโดยวิธีเบกิหกัผลักสง แลวใหเจาสังกัดใหมแจงการเบกิหักผลักสงให
เจาสังกัดเดิมทราบ หามมิใหเบิกเปนตวัเงิน 
                                            มาตรา 16 ขาราชการที่ละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
หรือหนีราชการ หามมิใหจายเงินเดือนสําหรับวันที่ละทิง้หนาที่ราชการหรือหนีราชการดังกลาว 
                                            ขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการในกรณอีื่น จะมีสิทธิไดรับเงินเดือน
หรือไม      ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เห็นสมควรแลวแตกรณ ี
                                            มาตรา 17 การจายเงินเดือนของผูซ่ึงถูกลงโทษตัดเงินเดือน     ถา
ภายหลังผูนั้นไดรับการแตงตั้ง โอน หรือปรับเงินเดือน โดยไดรับเงนิเดือนตางจากเดิมและยังไมพน
โทษตัดเงินเดอืน ใหคงตดัเงนิเดือนตอไปตามจํานวนเดมิ   หรือถาเปนกรณีตดัเงินเดือนตามสวน
ของเงินเดือน ก็ใหตดัตามสวนของเงินเดือนเดิม 
                                            มาตรา 18 ขาราชการผูใดตายในระหวางรบัราชการ ใหจายเงินเดือน



จนถึงวันที่ถึงแกความตาย 
                                            มาตรา 19 การจายเงินเดือนในกรณีตาง ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังนี ้
                                                            (1) ลาออก ใหจายไดถึงวันกอนวนัถึงกําหนดลาออก แตถาถึง
กําหนดลาออกแลวยังไมไดรับทราบคําส่ังอนุญาตใหลาออก และขาราชการผูนั้นยังคงรับราชการ
ตอมา ใหจายไดถึงวันรับทราบคําส่ัง  หรือควรไดรับทราบคําส่ัง 
                                                            (2) ใหออก ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนวนัที่
ระบุในคําส่ัง   แตถายังไมไดรับทราบคําส่ัง  และขาราชการผูนั้นยังคงรับราชการตอมา ใหจายไดถึง
วันรับทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําส่ัง 
                                                            (3) ในกรณีตาม(1) และ(2) หากจาํเปนตองสงมอบงานใน
หนาที ่   ก็ใหจายตอไปไดจนถึงวันสงมอบงานเสร็จภายในเวลาอันไมชักชาตามทีผู่บังคับบัญชาจะ
กําหนดตามสภาพของงาน  แตทั้งนี้จะตองไมเกินสิบหาวนันับแตวันที่ระบุในคําส่ังหรือวันรับทราบ
คําส่ังหรือควรไดรับทราบคําส่ัง แลวแตกรณ ี
                                                            (4) พนจากราชการเพราะเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ   ใหจายไดถึงวนัสิ้นป สําหรับกรณีที่ไดรับการตอเวลาราชการ ใหจายได
ถึงวันครบการตอเวลาราชการ 
                                            มาตรา 20 การจายเงินเดือนขาราชการประจําเดือน      ใหจายในวนัทํา
การสุดทายของเดือนสําหรับกรณีที่ตองเบกิเงินจากธนาคาร ใหจายในวันทําการสุดทายของธนาคาร
ในเดือนนั้น   แตทั้งนี้กระทรวงการคลังจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได 

หมวด 3 
การจายเงินเดือนขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ 

ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน และผูอุทธรณคําสั่งลงโทษ 

                                             มาตรา 21 การจายเงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ   ใหจาย
ตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ หรือระเบียบขอบังคับของ
กระทรวงกลาโหมที่ไดทําความตกลงไวกบักระทรวงการคลัง 
                                             อัตราเงินเดือนขาราชการระหวางพกัราชการ ไมถือเปนอัตราวาง 
                                             ขาราชการผูใดตายในระหวางถูกสั่งพักราชการ  ถาเจากระทรวงหรือผู
มีอํานาจพิจารณาและวินจิฉยัตามกฎหมายวาดวยเงนิเดือนของขาราชการผูถูกสั่งพักราชการ  หรือ
ตามระเบียบขอบังคับกระทรวงกลาโหมทีไ่ดทําความตกลงไวกับกระทรวงการคลัง   ใหจาย
เงินเดือนในระหวางพกัราชการอยางใด  ก็ใหจายเงินเดือนตามที่วินิจฉยันั้นจนถึงวันทีถึ่งแกความ



ตาย 
                                             มาตรา 22 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 21        มาใชบังคับแกการจาย
เงินเดือนขาราชการผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน และผูอุทธรณคําส่ังลงโทษใหออก ปลดออก
หรือไลออกดวย โดยอนุโลม 

หมวด 4 
การจายเงินชวยพิเศษในกรณีที่ขาราชการถึงแกความตาย 

                                             มาตรา 23 ขาราชการผูใดถึงแกความตายในระหวางรับราชการ       ให
จายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของเงินเดือนเต็มเดือนที่ขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึง
แกความตาย    และหากขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มพิเศษคาวิชา เงินประจําตาํแหนงที่ตอง
ฝาอันตรายเปนปกติ เงินเพิม่พิเศษสําหรบัการสูรบ         และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําผิดใหรวมเงินดังกลาวกับเงนิเดือนเพื่อคํานวณเปนเงินชวยพเิศษจํานวนสามเทาดวย 
                                             ความในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับแกขาราชการผูถูกส่ังพักราชการ ผูถูก
ส่ังใหออกจากราชการไวกอน     และผูอุทธรณคําส่ังลงโทษ ซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามมาตรา 21 
หรือมาตรา 22 โดยอนุโลม 
                                             ขาราชการผูใดตายในระหวางละทิ้งหนาที่ราชการ โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรหรือหนีราชการ   หามมิใหจายเงินชวยพเิศษ 
                                             มาตรา 24 เงินชวยพเิศษตามมาตรา  23        ใหจายแกบุคคลซึ่ง
ขาราชการผูตายแสดงเจตนาโดยทําเปนหนงัสือยื่นตอสวนราชการเจาสังกัดตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
                                             ถาขาราชการผูตายมิไดแสดงเจตนาไวตามวรรคหนึ่ง    หรือบุคคลซึ่ง
ขาราชการผูตายแสดงเจตนาไวตายกอนขาราชการผูตายหรือกอนมีการจายเงิน ก็ใหจายแกบุคคล
ตามลําดับ ดังนี้ 
                                                              (1) คูสมรส 
                                                              (2) บุตร 
                                                              (3) บิดามารดา 
                                              เมื่อปรากฏวาบุคคลในลําดับกอนตามวรรคสองมีชีวิตอยู        บุคคล
ในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ 
                                              ถาผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษตามความในวรรคสองในลําดับเดียวกนั
มีหลายคน ใหจายใหแกผูซ่ึงบุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเปนหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่
จัดการศพ 



                                              มาตรา 25 การขอรับเงินชวยพิเศษใหกระทาํภายในเวลาหนึ่งปนับแต
วันที่ขาราชการผูซ่ึงมีสิทธิรับเงินเดือนตาย เวนแตกรณทีี่ผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ ผูถูกสั่งให
ออกจากราชการไวกอน หรือผูอุทธรณคําส่ังลงโทษ  ระยะเวลาหนึ่งปใหนับแตวนัทีก่ารถูกสั่งพัก
ราชการ การออกจากราชการไวกอน      หรือการอุทธรณคําส่ังลงโทษสิ้นสุดลง แลวแตกรณ ี
                                              มาตรา 26 ในกรณีที่ทางราชการมีความจําเปนตองเขาจัดการศพ
ขาราชการผูตาย     เพราะไมมีผูใดเขาจัดการในเวลาอันสมควร ใหทางราชการหักคาใชจายจากเงนิ
ชวยพเิศษไดเทาที่จายจริง แลวมอบสวนทีเ่หลือ ถามี   ใหแกผูมีสิทธิไดรับตามมาตรา 24 

หมวด 5 
การจายเงินเดือนระหวางลา 

                                             มาตรา 27 ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผู
ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตัิราชการ   ใหขาราชการที่ลาปวย    ไดรับเงินเดือน
ระหวางลาไดในปหนึ่งไมเกนิหกสิบวันทําการ     แตถาผูบังคับบัญชาตั้งแต ตําแหนงอธิบดีหรือ
ตําแหนงเทียบเทาขึ้นไปเหน็สมควร จะใหจายเงินเดือนตอไปอีกก็ได แตไมเกินหกสบิวันทําการ 
                                             2มาตรา 28 ขาราชการลาเนื่องจากการคลอดบุตร ใหไดรับเงินเดือน
ระหวางลาไดไมเกินเกาสิบวัน 
                                             มาตรา 29 ใหขาราชการลากิจสวนตวัโดยไดรับเงินเดือนในปหนึ่งไม
เกินสี่สิบหาวนัทําการ   แตในปที่เริ่มรับราชการ ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกินสิบหาวันทาํ
การ 
                                             มาตรา 30 ใหขาราชการที่ลาพักผอนประจําป       ไดรับเงินเดือน
ระหวางลาไมเกินระยะเวลาที่กําหนดในระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ 
                                             มาตรา 31 ตั้งแตเร่ิมรับราชการ ขาราชการผูใดยังไมเคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือยังไมเคยประกอบพธีิฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย หาก
ประสงคจะลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมอืงเมกกะ  แลวแตกรณ ีใหลาโดยไดรับ
เงินเดือนระหวางลาไดไมเกนิหนึ่งรอยยี่สิบวัน       ทั้งนี้ ตองรับราชการมาแลวไมนอยกวาสิบสอง
เดอืน 
                                             มาตรา 32 ขาราชการซึ่งลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียม
พล   ใหไดรับเงินเดือนในระหวางนัน้ได   แตถาพนระยะเวลาดังกลาวแลวไมรายงานตัวเพื่อเขา
ปฏิบัติราชการภายในเจด็วนั     ใหงดจายเงนิเดือนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติราชการ   เวน
แตในกรณีที่มเีหตุจําเปน      ผูบังคับบัญชาตั้งแตตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไปจะใหจาย
เงินเดือนระหวางนั้นตอไปอีกก็ได แตไมเกินสิบหาวัน 



                                             มาตรา 33 ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม   ดู
งาน     หรือปฏิบัติการวิจัยใหไดรับเงินเดอืนในระหวางลาไมเกินสี่ป  นับแตวันไปศกึษา ฝกอบรม 
ดูงาน      หรือปฏิบัติการวิจัยจนถึงวันกอนวันมารายงานตัวเพื่อเขาปฏิบัติราชการ 
                                             ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุญาตการลา       เหน็สมควรให
ขาราชการลาไปศึกษาฝกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยเกินสี่ป ก็ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาได 
แตทั้งนี้เมื่อรวมทั้งส้ินจะตองไมเกินหกป  
                                             มาตรา 34 ขาราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ        ไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา    เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวาง
ประเทศต่ํากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น  ใหไดรับเงินเดือนจาก
ทางราชการสมทบ   ซ่ึงเมื่อรวมกับเงินเดอืนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือน
ของทางราชการที่ขาราชการผูนั้นไดรับอยูในขณะนัน้  
                                             มาตรา 35 ขาราชการที่ลาติดตามคูสมรส ไมใหไดรับเงินเดือนระหวาง
ลา 
                                             มาตรา 36 การจายเงินเดือนระหวางลาของขาราชการสังกัด
กระทรวงกลาโหม    ใหเปนไปตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหม 

ลักษณะ 2 
เงินปและเงินประจําตําแหนง 

ที่จายจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินอุดหนุนของสํานักพระราชวัง 

                                             มาตรา 37 ผูมีสิทธิไดรับเงินปในปใด ใหจายเงินปในปนัน้ใหเต็มทั้งป
ไมวากรณีจะเปนประการใด 
                                             มาตรา 38 การจายเงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี    ใหจายไดตั้งแตวนัที่ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตน
ไป  สําหรับเงินประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองคใหเปนไปตามอัตราที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 
                                              การจายเงนิประจําตําแหนงผูสําเร็จราชการแทนพระองค  ประธาน
องคมนตรี    หรือองคมนตรีที่พนจากตําแหนง ใหจายไดเพียงวันกอนวันพนจากตําแหนง ในกรณทีี่
ถึงแกความตาย      ใหจายสําหรับเดือนที่ถึงแกความตายนั้นใหเต็มเดือน 
                                              มาตรา 39 การจายเงินประจําตําแหนงตามมาตรา 38 ใหจายในลักษณะ
เงินเดือน       แตไมตองทําบญัชีถือจาย 



ลักษณะ 3 
บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นที่จายในลักษณะบําเหน็จ บํานาญ 

หมวด 1 
การจายบําเหน็จ บํานาญ 

                                              1มาตรา 40 การจายบําเหน็จหรือบํานาญ    ใหกรมบัญชกีลางเปนผู
พิจารณาสั่งจายตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด   
                                              การจายบําเหนจ็หรือบํานาญในกรณีผูเคยรับบํานาญอยูแลวกลับเขารับ
ราชการใหม แลวออกจากราชการครั้งหลังโดยมีสิทธิไดรับบํานาญในครั้งหลังดวย  ถาการรับ
ราชการในครั้งกอนกับครั้งหลังตาง  กระทรวง ทบวง  กรมกัน ใหรวมจายบํานาญทางสวนราชการ
ที่ออกจากราชการครั้งหลัง 
                                              ในกรณีที่มีการลดหรืองดบํานาญในระหวางเวลาที่ขาราชการกลับเขา
รับราชการใหม และตอมาออกจากราชการครั้งหลังโดยไมมีสิทธิไดรับบํานาญ    การจายบํานาญที่
เคยไดรับอยูเดมิตั้งแตวนัออกจากราชการครั้งหลังจะจายไดตอเมื่อกรมบัญชีกลางสั่งจายใหแลว 
และใหจายทางสวนราชการเดิมที่จายบํานาญนั้น 
                                              ในกรณีที่การกลับเขารับราชการใหมเปนการกลับเขารับราชการใน
ตําแหนงขาราชการการเมือง  ใหผูนั้นมีสิทธิเลือกขอรับบํานาญทางสวนราชการเดิมที่ผูนั้นมีสิทธิ
รับบํานาญมากอน    หรือทางสวนราชการที่ออกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางสวนราชการที่ผู
นั้นดํารงตําแหนงเปนขาราชการการเมืองในขณะนั้น 
                                              มาตรา 41 บํานาญปกติและบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ        ใหจาย
ไดตั้งแตวันขาดจากอัตราเงนิเดือน เปนตนไป 
                                              บํานาญพิเศษในกรณีถึงแกความตายหรือสูญหาย ใหจายไดตั้งแตวัน
ถัดจากวนัที่ถึงแกความตาย หรือวันถัดจากวันที่สันนิษฐานวาถึงแกความตาย ตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ แลวแตกรณ ี
                                              มาตรา 42 ถาผูมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตาย ใหจายบํานาญให
จนถึงวันที่ถึงแกความตาย  นอกจากนี้ใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนเทากับบํานาญรวมกับเงินชวยคา
ครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ถามี) สามเดือน   แตในกรณีที่ผูมีสิทธิรับบํานาญที่ถึงแกความตาย
เปนผูรับบํานาญตกทอด หรือบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะ หรือผูอยูในอปุการะ ไมให
จายเงินชวยพิเศษ 
                                              ใหนําความในมาตรา 24 และมาตรา 25 มาใชบังคับแกการจายเงินชวย
พิเศษตามวรรคหนึ่งโดยอนโุลม 



                                              ในกรณีที่ผูมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตายกอนทีก่รมบัญชีกลางจะ
ส่ังจายบํานาญ   ใหนับระยะเวลาเพื่อขอรับเงินชวยพิเศษตามความในมาตรา 25 ตั้งแตวันที่
กรมบัญชีกลางสั่งจายบํานาญ 
                                              มาตรา 43 การจายบํานาญประจําเดือน ใหจายในวันทําการ        กอน
วันทําการสุดทายของเดือนสองวันทําการ สําหรับกรณทีี่ตองเบิกเงินจากธนาคารหรือผูมีสิทธิรับ
บํานาญไดรับบํานาญทางธนาคาร  ใหจายในวันทําการกอนวนัทําการสุดทายของธนาคารในเดือน
นั้นสองวันทําการ แตทั้งนีก้ระทรวงการคลังจะกําหนดวนัจายเปนอยางอื่นก็ได 
                                             มาตรา 44 ผูรับบํานาญจะตองแสดงตน หรือสงใบรับรองการมีชีวิตตอ
พนักงานเจาหนาที่ผูจายปละครั้งตามแบบและระยะเวลาทีก่รมบัญชีกลางกําหนด และในกรณีที่
กรมบัญชีกลางเห็นสมควร จะสั่งใหผูรับบํานาญแสดงตนหรือสงใบรับรองการมีชีวิตในระยะเวลา
ใด ๆ อีกก็ได  
                                              ผูรับบํานาญจะรับบํานาญไมไดจนกวาจะไดแสดงตนหรือสง
ใบรับรองการมีชีวิตแลว 
                                              1มาตรา 44 ทวิ ใหผูที่เปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง   และเปน
ผูรับบํานาญตามมาตรา 40 ไวแลว มีสิทธิเปลี่ยนสวนราชการที่จายบํานาญที่เคยไดรับอยูเดิม    โดย
อาจเลือกขอรับทางสวนราชการเดิมที่ผูนั้นมีสิทธิรับบํานาญมากอน หรือทางสวนราชการที่ผูนั้น
ออกจากราชการครั้งหลังสุด หรือทางสวนราชการที่ผูนั้นดํารงตําแหนง        หรือเคยดาํรงตําแหนง
เปนขาราชการการเมืองก็ได 

หมวด 2  
การจายเงินอื่นที่จายในลักษณะบําเหนจ็ บํานาญ 

                                               มาตรา 45 การจายเงินตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัย
เนื่องในการรบ     กฎหมายวาดวยการชวยเหลือผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติหนาที่มนุษยธรรม   กฎหมายวาดวยบํานาญพิเศษสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ใหนําความในลักษณะ 3 หมวด 1     มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        อานันท ปนยารชุน 
           นายกรฐัมนตรี 



ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม 109 ตอนที่ 32 วันที่ 1 เมษายน 2535 
1 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
2 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 
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พระราชกฤษฎีกา 
การจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  (ฉบับที ่ ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  
บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓
แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  
บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  (ฉบบัที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “เงินเดือน”  ในมาตรา   ๔  แหงพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 
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““เงินเดือน”  หมายความวา  เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกําหนดจายเปนรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจายประเภทงบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือน” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “ขาราชการ”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

““ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการตามกฎหมายวาดวยการนั้น  และเพื่อประโยชน 
ของมาตรา  ๒๐  ใหหมายความถึงบุคคลอื่นซ่ึงไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจายประเภท 
งบบุคลากรที่จายในลักษณะเงินเดือนดวย” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกมาตรา  ๗  และมาตรา  ๘  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน   
เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  
บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐ การจายเงินเดือนขาราชการ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๑๖  แหงพระราชกฤษฎีกาการจาย
เงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“ขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการในกรณีอื่น  จะมีสิทธิไดรับเงินเดือนหรือไม  ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น  หรือตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด  แลวแตกรณี” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  
บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๐ การจายเงินเดือนขาราชการประจําเดือน  ใหจายในวันทําการกอนวันทําการ
สุดทายของเดือนสามวันทําการ  สําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคาร  ใหจายในวันทําการกอนวันทําการ
สุดทายของธนาคารในเดือนนั้นสามวันทําการ  ทั้งนี้  กรมบัญชีกลางจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๓  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  
บาํเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๓ การจายบํานาญประจําเดือน   ใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทาย 
ของเดือนหาวันทําการ  สําหรับกรณีที่ตองเบิกเงินจากธนาคาร  หรือผูมีสิทธิรับบํานาญไดรับบํานาญ 
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ทางธนาคาร  ใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายของธนาคารในเดือนนั้นหาวันทําการ  ทั้งนี้  
กรมบัญชีกลางจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แหงพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  
บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๔๔ การตรวจสอบการมีชีวิตของผูรับบํานาญกอนจายบํานาญ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่การเบิกจายเงินเดือนของสวนราชการตาง  ๆ 
และการจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน  เงินป  บําเหน็จ  
บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  มีความลาชาและขาดความคลองตัว  เนื่องจากการเบิกจาย
เงินเดือนจะตองจัดทําเปนบัญชีถือจายและตองรออนุมัติจากกรมบัญชีกลางกอนจึงจะสามารถเบิกจายได  และ
การจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนในชวงวันส้ินเดือนมีผูใชบริการเปนจํานวนมาก  สมควรปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจายเงินเสียใหมและกําหนดวันจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนใหเร็วขึ้น  
เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนมีความคลองตัว  รวดเร็ว  เหมาะสม  และสอดคลองกับ
สภาวการณปจจุบัน  นอกจากนั้น  สมควรกําหนดใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนผูพิจารณาอนุมัติการจายเงินเดือน
ใหแกขาราชการที่มิไดมาปฏิบัติราชการ  เพ่ือเปนการกระจายอํานาจและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งยกเลิก
การแสดงตนของผูรับบํานาญและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบการมีชีวิตอยูของผูรับบํานาญขึ้นใหม  
เพ่ือไมใหเปนการสรางภาระและความลําบากแกผูรับบํานาญเกินความจําเปน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
การจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืน 

ในลักษณะเดียวกัน  (ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  

บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  

แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  

บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๘/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  

เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“มาตรา  ๒๘/๑  ข้าราชการซ่ึงลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ภริยาคลอดบุตร  ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันทําการ  แต่ถ้าเป็นการลาเม่ือพ้นสามสิบวัน
นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร  ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา  เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตําแหน่งอธิบดี 
หรือตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างลานั้นก็ได้  แต่ไม่เกินสิบห้าวันทําการ” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๙/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  
เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๒๙/๑  ข้าราชการซ่ึงลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร   
ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  
บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๑  ตั้งแต่เริ่มรับราชการ  ข้าราชการผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
หรือเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยการอุปสมบทนั้นมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไม่ให้ถือเป็นวันลา 
ของข้าราชการ  หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ให้ข้าราชการผู้นั้น
ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์  แล้วแต่กรณี  โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  
ทั้งนี้  ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  
เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๓๕/๑  ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับ 
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ  แล้วแต่กรณี
ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร  แต่ไม่เกินสิบสองเดือน” 

มาตรา ๗ ข้าราชการซ่ึงลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรหรือลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ตั้งแต่วันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการลาของข้าราชการ   พ.ศ.  ๒๕๕๕  ใช้บังคับ  ให้ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๘/๑  หรือมาตรา  ๓๕/๑  แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้แล้วแต่กรณี   

ข้าราชการซ่ึงเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยการอุปสมบทนั้นไม่ถือเป็นวันลาของข้าราชการ  หากปรากฏว่าได้มีการลาอุปสมบท 
ในเวลาต่อมา  ให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

มาตรา  ๓๑  แห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

       ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๙๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กันยายน   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการลา

ของข้าราชการ  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ได้กําหนดประเภทการลาข้ึนใหม่  คือ  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรและ 

การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ  ประกอบกับยังไม่มีการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนระหว่างลากิจส่วนตัว

เพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไว้อย่างชัดเจน  อีกทั้งเน่ืองจากในปัจจุบันได้มีข้าราชการอุปสมบท 

ในพระพุทธศาสนาตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยการอุปสมบทน้ันไม่ถือเป็นวันลาของข้าราชการ  และหากข้าราชการดังกล่าว

มีการลาอุปสมบทก็จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทได้  สมควรกําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนของ

ข้าราชการระหว่างลาในกรณีดังกล่าว  และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการซึ่งลาอุปสมบท 

ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 













ประมวลคําถาม – คําตอบเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ในการประชุมช้ีแจงแนวทางปฏบิัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  รุ่นท่ี ๑ และรุ่นท่ี ๒ 

เม่ือวันพฤหัสบดีที ่๑๕ และวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ช้ัน ๓ โรงแรมตรัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------ 

คําถามข้อ ๑: ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลากิจส่วนตัวต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรของข้าราชการ 
ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับ
ข้าราชการแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามตารางท่ีกําหนดไว้ท้ายระเบียบฯ เช่น กรณีตารางหมายเลข ๑ การลา
ของข้าราชการพลเรือน กําหนดให้ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจ
อนุญาตการลากิจส่วนตัวต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรของข้าราชการในสังกัด รวม ๑๕๐ วันทําการ  
 
คําถามข้อ ๒: ตามตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับเดิม) 
ได้กําหนดให้หัวหน้าฝ่าย เป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลาป่วยครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน และการลากิจส่วนตัว 
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ตามตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับใหม่) มิได้กําหนดให้อํานาจอนุญาตการลาดังกล่าวแก่หัวหน้าฝ่ายแล้ว 
ใช่หรือไม่ 
คําตอบ: ใช่  ท้ังนี้  เนื่องจากปัจจุบันตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนดให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลาของข้าราชการในฝ่าย 
สําหรับการลาป่วยครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน และการลากิจส่วนตัวครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วัน หากแต่เป็นอํานาจ 
ของผู้อํานวยการสํานักหรือกองท่ีจะพิจารณาอนุญาตการลาดังกล่าวของข้าราชการในสังกัดสํานักหรือกอง 
 
คําถามข้อ ๓: ส่วนราชการแห่งหนึ่งมีสํานักหรือกองท่ีมิได้จัดต้ังโดยกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
และมีข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้อํานวยการสํานักหรือกองดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ผู้อํานวยการสํานักหรือ 
กองดังกล่าว จะมีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ หากไม่มีอํานาจอนุญาตการลา หัวหน้าส่วนราชการจะมอบอํานาจอนุญาตการลา 
ของตนให้แก่ผู้อํานวยการสํานักหรือกองดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาให้เป็นไปตามตารางท่ีกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ กรณีของผู้มีอํานาจ
พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการพลเรือนนั้น ย่อมเป็นไปตามตารางหมายเลข ๑ การลาของ
ข้าราชการพลเรือน ท้ายระเบียบฯ  ซ่ึงในหลักการของตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบฯ ได้กําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นตําแหน่งบังคับบัญชาของส่วนราชการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทต่าง ๆ  ดังนั้น  กรณี
สํานักหรือกองท่ีมิได้จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ผู้อํานวยการสํานักหรือกองดังกล่าว 
ซ่ึงมิใช่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นตําแหน่งบังคับบัญชาของส่วนราชการในระดับสํานักหรือกองตามโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จึงไม่มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของข้าราชการพลเรือนตามระเบียบฯ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบฯ   
อย่างไรก็ดี  เนื่องจากข้อ ๘ วรรคสี่ ของระเบียบฯ ได้กําหนดให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา 
 



 
- ๒ - 

 
จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนเป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตการลา
แทนก็ได้ โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ  ดังนั้น  หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปอาจมอบอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาท่ีตนมีอยู่ (เท่าท่ีตนมีอํานาจอนุญาต
การลาอยู่ หรือน้อยกว่าก็ได้) ให้แก่ผู้อํานวยการสํานักหรือกองท่ีมิได้จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่ง 
ส่วนราชการแทนตนได้ โดยทําเป็นหนังสือตามนัยข้อ ๘ วรรคสี่ ของระเบียบฯ 
 
คําถามข้อ ๔: ผู้อํานวยการสํานักหรือกองจะมอบอํานาจอนุญาตการลาให้แก่หัวหน้าฝ่ายหรือผู้อํานวยการส่วน
ซ่ึงเป็นพนักงานสถาบันหรือพนักงานมหาวิทยาลัย (มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) ได้หรือไม่ 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใช้บังคับแก่
ข้าราชการรวม ๔ ประเภท ประกอบกับระเบียบฯ ข้อ ๘ วรรคสี่ ได้กําหนดให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนเป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาต
แทนก็ได้โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ ซ่ึงในหลักการของ
ระเบียบฯ การมอบหมายหรือมอบอํานาจดังกล่าว ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสมควรมอบให้แก่ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีเป็นข้าราชการประเภทต่าง ๆ ท่ีอยู่ในบังคับของระเบียบฯ ด้วยกันเท่านั้น 
 
คําถามข้อ ๕: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง
ซ่ึงกําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศหรือ 
ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการยกเว้นผู้ว่าราชการ 
จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาอนุญาต  หัวหน้าส่วนราชการจะมอบหมาย
หรือมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ใน
ประเทศหรือต่างประเทศของข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้หรือไม่ 
คําตอบ: ได้ ท้ังนี้ ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ วรรคสี่ 
 
คําถามข้อ ๖: ในการเก็บสถิติวันลา จําเป็นจะต้องให้บุคลากรในฝ่ายการเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินการเท่านั้น 
ใช่หรือไม่ หากจะให้บุคลากรในฝ่ายอ่ืน ๆ เช่น ฝ่ายบริหารท่ัวไป เป็นผู้ดําเนินการได้หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนดเก่ียวกับ
ผู้ทําหน้าท่ีบันทึกหรือตรวจสอบสถิติวันลาของข้าราชการในสังกัดไว้อย่างแจ้งชัด และในทางปฏิบัติการเก็บ
รวบรวมสถิติการลาของข้าราชการอาจดําเนินการเป็นหลายระดับ เช่น ระดับกรม มีฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี เป็น
หน่วยตรวจสอบ และเก็บรวบรวมสถิติการลาของข้าราชการในสังกัดกรมท้ังหมด ระดับสํานักหรือกอง 
มีฝ่ายบริหารของสํานักหรือกองเป็นหน่วยตรวจสอบ เก็บรวบรวมหลักฐานการลาของข้าราชการในสังกัดสํานัก
หรือกอง และจัดส่งสถิติการลาของข้าราชการในสังกัดสํานักหรือกองไปยังฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ระดับกรม เป็นต้น 
กรณีจึงสมควรมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการบันทึกหรือตรวจสอบ 
สถิติวันลาของข้าราชการในสังกัดส่วนราชการในแต่ละระดับตามความจําเป็นและความเหมาะสม  
 
คําถามข้อ ๗: การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาวของส่วนราชการ เช่น โรงเรียนผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
หากผู้เข้ารับอบรมประสงค์จะลาป่วย ลากิจส่วนตัว หรือลาประเภทอ่ืน ระหว่างการฝึกอบรมนั้น จะต้องยื่น
ใบลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ใช่หรือไม่ 
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คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้นมิใช่เป็นกรณีท่ีข้าราชการได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใด 
ข้าราชการจึงไม่สามารถยื่นใบลาต่อผู้ บังคับบัญชาของหน่วยงานท่ีไปช่วยราชการตามระเบียบสํานัก-
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง หากแต่เป็นกรณีท่ีข้าราชการได้รับ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่ึงการลาระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ตามท่ีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการฯ จึงข้ึนอยู่กับระเบียบปฏิบัติของสถาบันหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว 
 
คําถามข้อ ๘: ขอให้อธิบายเรื่องการนับวันลาแยกเป็น ๒ กรณี อีกครั้งหนึ่ง 
คําตอบ: การนับวันลาตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ อาจแยกออกได้เป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
  ๑. การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา และอนุญาตให้ลาสําหรับการลา
ทุกประเภท จะต้องนับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการ อาทิ วันหยุดราชการประจําสัปดาห์ วันหยุดราชการ
ประจําปี หรือวันหยุดชดเชย ท่ีอยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย  
  ๒. การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณวันลา (หรือเก็บสถิติวันลา) หากเป็นการลาป่วย
ปกติธรรมดา ท่ีมิใช่การลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ 
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน ให้นับ
เฉพาะวันทําการ โดยหักวันหยุดราชการท่ีมีอยู่ระหว่างนั้นออกเพ่ือให้เหลืออยู่เฉพาะวันเปิดทําการท่ีจะต้อง 
นําไปคํานวณวันลา (หรือเก็บสถิติวันลา)  ส่วนการลาประเภทอ่ืน รวมท้ังการลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย 
การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการนั้น ให้นับต่อเนื่องกัน 
โดยนับวันหยุดราชการท่ีอยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย 
 
คําถามข้อ ๙: การนับจํานวนวันลา จะต้องนับอย่างไร 
  กรณีท่ี ๑ ลากิจส่วนตัววันท่ี ๑ – ๕ นับเป็น ๑ ครั้ง ต่อมายกเลิกวันลาในวันท่ี ๒ และวันท่ี ๔ 
เหลือวันคือวันท่ี ๑ วันท่ี ๓ และวันท่ี ๕ จะนับเป็นก่ีครั้ง 
  กรณีท่ี ๒ ลากิจส่วนตัววันท่ี ๑ – ๓ นับ ๑ ครั้ง ต่อมายกเลิกเช้าวันท่ี ๒ และบ่ายวันท่ี ๓ 
เหลือวันท่ีลา คือ วันท่ี ๑ (เต็มวัน) วันท่ี ๒ (บ่าย) และเช้าวันท่ี ๓ (เช้า) จะนับเป็นการลาก่ีครั้ง 
คําตอบ: กรณีท่ี ๑ และกรณีท่ี ๒ น่าจะต้องนับเป็นการลา ๓ ครั้ง  ท้ังนี้  กรณีมีข้อสังเกตว่า ในทางปฏิบัติ 
ท้ัง ๒ กรณี อาจมีปัญหาในการเสนอและการจัดส่งใบลาในแต่ละครั้งต่อผู้มีอํานาจอนุญาตการลาท่ีจะต้อง
พิจารณาประกอบด้วย 
 
คําถามข้อ ๑๐: การลาต้ังแต่วันท่ี ๒๕ กันยายน ของปีงบประมาณหนึ่งจนถึงวันท่ี ๔ ตุลาคม ของปีงบประมาณ
ถัดไป ควรจะจัดส่งใบลา ๑ ครั้ง หรือจัดส่งใบลา ๒ ครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ กล่าวคือ การนับ 
วันลา จะนับในปีงบประมาณเดียว หรือนับท้ังสองปีงบประมาณ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสาม 
ได้กําหนดให้ การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ 
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ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด 
ให้นําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจอนุญาต  ดังนั้น  หากเป็นการเสนอใบลาป่วยหรือ 
การลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน เช่น ขอลาป่วยต้ังแต่วันท่ี ๒๕ กันยายน ของปีงบประมาณนี้จนถึง  
วันท่ี ๔ ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป ให้เสนอใบลาป่วย ๑ ใบ และให้นับเป็นการลาป่วย ๑ ครั้ง 
ส่วนการเก็บสถิติวันลาสําหรับวันลาป่วย นั้น ให้แยกเก็บสถิติวันลาของการลาป่วยออกเป็นในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
 
คําถามข้อ ๑๑: กรณีข้าราชการลาป่วยจําเป็น (โรคมะเร็ง) ครั้งท่ี ๑ รวม ๓๐ วัน ครั้งท่ี ๒ รวม ๓๐ วัน 
(ต่อเนื่องกัน) แล้วมาปฏิบัติงาน ๕ วัน ต่อมาขอลาป่วยเพ่ือรักษาตัวด้วยโรคเดียวกันอีก ๒๕ วัน จะถือว่า 
เป็นการลาป่วยท่ีมีระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่ 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น การลาป่วยครั้งท่ี ๑ และการลาป่วยครั้งท่ี ๒ เป็นการลาป่วยท่ีมีระยะเวลา
ต่อเนื่องกันตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสาม 
ส่วนการลาป่วยครั้งท่ี ๓ นั้น เนื่องจากมีวันปฏิบัติราชการค่ันอยู่ระหว่างนั้น ๕ วัน จึงไม่เป็นการลาป่วยท่ีมี
ระยะเวลาต่อเนื่องกัน 
 
คําถามข้อ ๑๒: นาง ก. ข้าราชการได้รับการบรรจุใหม่และอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ ได้รับอนุญาต
ให้ลาคลอดบุตร ๙๐ วัน ภายหลังจากการลาคลอดบุตรแล้ว ๒๕ วัน นาง ก. ได้รับหนังสือจากส่วนราชการ 
ต้นสังกัดให้ไปเข้ารับการอบรมสัมมนาร่วมกัน ในหลักสูตรของการพัฒนาข้าราชการในระหว่างการทดลอง 
ปฏิบัติราชการ (กระบวนการท่ี ๓) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และโดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคห้า ได้กําหนดให้ การลาของข้าราชการท่ีถูกเรียก
กลับมาปฏิบัติราชการระหว่างลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ  กรณีจึงมีปัญหาดังนี้ 
  ๑. กรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็นการท่ีข้าราชการถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา
หรือไม่ 
  ๒. การลาคลอดบุตรของนาง ก. จะสิ้นสุดลงก่อนครบกําหนด ๙๐ วัน หรือไม่ 
  ๓. หากการลาคลอดบุตรของนาง ก. ไม่สิ้นสุด การไปเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวข้างต้นของ 
นาง ก. จะถือเป็นการไปปฏิบัติราชการหรือไม่ และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการได้ตามปกติหรือไม่ 
  ๔. ในกรณีทํานองเดียวกัน ข้าราชการซ่ึงอยู่ระหว่างการลาคลอดบุตร หากประสงค์ 
จะเดินทางไปศึกษาดูงานฯ เพ่ือไม่ให้ตนเองเสียโอกาส สามารถจะกระทําได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง กําหนดให้
ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจ
อนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เม่ือสามารถลงชื่อ 
ได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์ และวรรคสอง กําหนดให้ 
การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอด ก่อน หรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได้ แต่เม่ือรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 
๙๐ วัน  กรณีตามปัญหา ๑ – ๔  โดยหลักการแล้ว ข้าราชการท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการ ย่อมมี
ฐานะเป็นข้าราชการและมีสิทธิลาคลอดบุตรตามระเบียบฯ ได้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร  ดังนั้น  
การท่ีข้าราชการได้รับหนังสือจากส่วนราชการต้นสังกัดให้ไปเข้าร่วมสัมมนาร่วมกัน ในหลักสูตรของการพัฒนา 
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ข้าราชการในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ (กระบวนการท่ี ๓) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด หรือกรณีอ่ืน
ใดในลักษณะทํานองเดียวกันหากข้าราชการผู้นั้นได้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวระหว่างการลาคลอดบุตร 
ซ่ึงถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลาคลอดบุตรท่ีเหลืออยู่ต่อไปอีก ย่อมจะส่งผลทําให้วันลา 
คลอดบุตรตามสิทธิท่ีเหลืออยู่เดิมนั้นสิ้นสุดลง และวันเดินทางไปราชการเริ่มต้นข้ึนต้ังแต่วันท่ีได้เดินทางไป
ราชการ  
 
คําถามข้อ ๑๓: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคเจ็ด
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการยกเลิกวันลาไว้ไม่ชัดเจน ข้าราชการจะขอยกเลิกวันลาภายหลังจากท่ีมาปฏิบัติ
ราชการแล้วได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคเจ็ด กําหนดให้
ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาท่ียังไม่ได้หยุดราชการ ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติ
ราชการ  ซ่ึงในหลักการของระเบียบฯ หากข้าราชการประสงค์จะยกเลิกวันลาท่ียังไม่ได้หยุดราชการ ข้าราชการ
ผู้นั้นจะต้องยื่นแบบใบขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตการลาและได้รับ
อนุญาตการยกเลิกวันลาก่อนวันท่ีขอยกเลิกวันลา หรือในวันท่ีขอยกเลิกวันลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ลงก่อนวันมาปฏิบัติราชการ  
 
คําถามข้อ ๑๔: ส่วนราชการใช้ระบบ SCAN ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัด จึงมิได้ใช้แบบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการตามตัวอย่างบัญชีลงเวลา 
การปฏิบัติราชการท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีดังกล่าว 
ส่วนราชการจะต้องใช้บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการอย่างไร เพ่ือใช้ในการตรวจสอบวันและเวลาทํางานของ
ข้าราชการแต่ละคน 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง 
ได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตาม
ตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้  กรณีท่ีส่วนราชการ 
นําเทคโนโลยีในระบบ SCAN ลายนิ้วมือมาใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติแทนการจัดทําบัญชีลงเวลา 
การปฏิบัติราชการ นั้น ย่อมสามารถกระทําได้ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง  ท้ังนี้  ระบบ SCAN 
ลายนิ้วมือดังกล่าว สมควรจะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด 
ท่ีสอดคล้องกับบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการตามตัวอย่างท้ายระเบียบฯ ด้วย 
 
คําถามข้อ ๑๕: กรมแห่งหนึ่งนําระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกน (SCAN) ลายนิ้วมือ มาใช้ในการ 
ลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด หากข้าราชการรายหนึ่งมาปฏิบัติราชการจริง แต่ลืมลงเวลา
ปฏิบัติราชการ โดยการสแกน (SCAN) ลายนิ้วมือดังกล่าว กรมจะสามารถยกเว้นการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ให้แก่ข้าราชการรายดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนดวิธีปฏิบัติในเรื่อง
ของการลืมลงเวลามาปฏิบัติราชการไว้แต่อย่างใด กรณีจึงสมควรต้องนําหลักท่ัวไปในการปฏิบัติราชการ 
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มาประกอบการพิจารณา หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้าราชการรายดังกล่าวได้มาปฏิบัติราชการในวันนั้นจริง 
โดยมีหลักฐานเก่ียวกับการมาปฏิบัติราชการดังกล่าวตรวจสอบได้ ก็สมควรต้องจัดทําบันทึกรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือขออนุญาตจดแจ้งการลืมลงเวลาการมาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวแทนการสแกนลายนิ้วมือ 
 
คําถามข้อ ๑๖: ข้าราชการประเภทใด ระดับใด ท่ีไม่ต้องลงเวลามาปฏิบัติราชการ 
คําตอบ: โดยปกติข้าราชการทุกระดับควรลงเวลามาปฏิบัติราชการ  แต่อย่างไรก็ดี  การท่ีข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใด
มิได้ลงเวลามาปฏิบัติราชการ ก็มิใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดว่ามิได้มาปฏิบัติราชการ  เช่น  ตอนเช้าออกจากบ้าน
เพ่ือไปประชุมหรือติดต่อราชการท่ีอ่ืนก่อน จึงมิได้ลงเวลามาปฏิบัติราชการ  ในกรณีเช่นนี้ จะถือว่ามิได้มา
ปฏิบัติราชการมิได้  ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีมีการปฏิบัติ
ราชการในลักษณะพิเศษ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑ 
วรรคสอง จึงได้กําหนดให้ในกรณีจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธี 
ลงเวลาการปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีมีการปฏิบัติราชการในลักษณะ
พิเศษเป็นอย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการ
ได้ด้วย  กล่าวคือ  ผู้บังคับบัญชาอาจผ่อนผันให้ข้าราชการบางตําแหน่งหรือบางระดับ ไม่ต้องลงเวลามาปฏิบัติ
ราชการ ซ่ึงการผ่อนผันให้ข้าราชการตําแหน่งใดหรือต้ังแต่ระดับใดข้ึนไปไม่ต้องลงเวลามาปฏิบัติราชการดังกล่าว 
ก็สุดแล้วแต่ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ท่ีจะพิจารณา 
 
คําถามข้อ ๑๗: การให้ผู้อ่ืนลงชื่อมาปฏิบัติราชการแทน ถือเป็นความผิดหรือไม่ ถ้าผิด จะถือเป็นกรณี 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบธรรมเนียมของทางราชการ และเป็นความผิดทางวินัย 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น อาจเข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสารหรือการจัดทําเอกสารอันเป็นเท็จ 
ซ่ึงเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญาได้ 

 
คําถามข้อ ๑๘: การพิมพ์รายชื่อบุคลากรลงไว้ในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า เพ่ืออํานวย 
ความสะดวกแก่บุคลากร สามารถจะกระทําได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ตามตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดหมายเหตุเก่ียวกับรายละเอียดในช่อง ชื่อ – ชื่อสกุล (ตัวบรรจง) 
ไว้ว่า ชื่อ ชื่อสกุล จะพิมพ์หรือให้ผู้ลงชื่อเป็นผู้เขียนด้วยตัวบรรจงก็ได้  ดังนั้น  การพิมพ์รายชื่อบุคลากรลงไว้ใน
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้าจึงอยู่ในข่ายท่ีเป็นการดําเนินการตามหมายเหตุท่ีกําหนดไว้ใน
ตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ท้ายระเบียบฯ  อนึ่ง  กรณีมีข้อสังเกตบางประการ
เก่ียวกับการควบคุมเวลามาปฏิบัติของข้าราชการท่ีพิมพ์ชื่อ ชื่อสกุล ระบุในบัญชีดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว 
ในแต่ละวันว่า ซ่ึงสมควรต้องอนุญาตให้เฉพาะข้าราชการท่ีมาปฏิบัติราชการตรงตามกําหนดรอบเวลาทํางาน
เท่านั้นลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการได้ (แยกเล่มปกติ กับเล่มสาย) 
 
คําถามข้อ ๑๙: ข้าราชการขอลาป่วยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุกระดูกขาหัก และได้รับอนุญาตการลาป่วยแล้ว 
๑๒๐ วัน โดยมีอธิบดีเป็นผู้อนุญาตการลาดังกล่าว ต่อมาแพทย์ผู้ทําการรักษามีความเห็นให้ข้าราชการรายนี้ 
ลาป่วยต่อไปอีก ๓๐ วัน ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลาป่วยในครั้งนี้ 
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คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสาม 
ได้กําหนดให้การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ 
ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด 
ให้นําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  ดังนั้น  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการรายนี้ 
จะขอลาป่วยซ่ึงมีระยะเวลาการลาป่วยต่อเนื่องกัน โดยลาครั้งแรก ๑๒๐ วัน ย่อมอยู่ในอํานาจอธิบดีท่ีจะ
พิจารณาอนุญาตการลา และลาครั้งหลังเพ่ิมเติมอีก ๓๐ วัน รวมท้ังสิ้น (ครั้งแรก บวก ครั้งหลัง) เป็น ๑๕๐ วัน 
(ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง) ย่อมอยู่ในอํานาจปลัดกระทรวงท่ีจะพิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าวตามนัย
ระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคสาม ประกอบตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบฯ 
 
คําถามข้อ ๒๐: กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเรียกตัวข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลากลับมาปฏิบัติราชการระหว่าง 
การลา ผู้ใดจะเป็นผู้จ่ายค่าเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ เนื่องจากบางกรณีเป็นการลาท่ีมีระยะเวลา 
การลายาว และมีการจัดโปรแกรมการเดินทางไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน และค่าท่ีพัก (ยินดี
จะกลับมาปฏิบัติราชการตามคําสั่ง) 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสี่ 
ได้กําหนดให้ข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัว 
เพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ หรือลาพักผ่อน ซ่ึงได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการจําเป็นเกิดข้ึน 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ ซ่ึงระเบียบฯ มีเจตนารมณ์
มุ่งหมายให้งานราชการถือเป็นเรื่องท่ีสําคัญ สําหรับการลา ๓ ประเภท ได้แก่ ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
ลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ หรือลาพักผ่อน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการลาท่ีเกิดข้ึน
บ่อยครั้ง มีระยะเวลาไม่มากนัก และไม่มีข้อยุ่งยากในการกลับมาปฏิบัติราชการโดยไม่ชักช้า หากมีราชการ
จําเป็นเกิดข้ึน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวข้าราชการผู้ลาให้มาปฏิบัติราชการระหว่าง 
การลาก็ได้ ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ นั้น ไม่มีข้อกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน
ระเบียบฯ  กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในส่วนนี้ได้  
 
คําถามข้อ ๒๑: กรณีการลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จําเป็นต้องพิมพ์ (Print) ใบลาออกมาเป็นเอกสาร
กระดาษ เก็บไว้เป็นหลักฐานในราชการอีกด้วยหรือไม่ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑ วรรคสอง 
กําหนดว่า ส่วนราชการอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลา และยกเลิก
วันลา สําหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ ก็ได้  ท้ังนี้  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบท่ีมีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และ 
เก็บข้อมูลเก่ียวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้  ดังนั้น  เม่ือส่วนราชการได้นําระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มาประยุกต์ใช้ในการลาของข้าราชการรวม ๓ ประเภท ซ่ึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบ 
ท่ีปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเก่ียวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้อยู่แล้ว 
กรณีจึงไม่จําเป็นต้องพิมพ์ (Print) ใบลาออกมาเป็นเอกสารกระดาษเก็บไว้เป็นหลักฐานในราชการอีก  
 
คําถามข้อ ๒๒: ส่วนราชการจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง “แบบใบลา” เป็นอย่างอ่ืนได้หรือไม่ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง 
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กําหนดให้ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลาท่ีมีข้อความ
ไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น  ในหลักการของระเบียบฯ โดยปกติการลาของข้าราชการจะต้องใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบฯ 
โดยระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลาแต่ละประเภทของข้าราชการได้ดําเนินไป 
โดยเรียบร้อย มีแบบใบลาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นหลักฐานควบคุมสถิติจํานวนวันลาว่า ข้าราชการได้
มีการใช้สิทธิการลาประเภทใดไปแล้วเพียงใด จะมีผลกระทบไปถึงการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น 
การพิจารณาความดีความชอบประจําปี การพิจารณาจ่ายเงินเดือนระหว่างลา เป็นต้น  ส่วนราชการจึงไม่อาจ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง “แบบใบลา” เป็นอย่างอ่ืนได้ 
 
คําถามข้อ ๒๓: กรณีท่ีข้าราชการไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ หากหัวหน้า
ส่วนราชการข้ึนตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า กรณีไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ 
ซ่ึงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ วรรคสาม กําหนดให้ 
ถือว่าวันท่ีข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว ในกรณีเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลพินิจ 
ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ลากิจส่วนตัวได้หรือไม่ หรือว่าเป็นกรณีท่ีให้ถือว่าเป็นการอนุญาตให้
ลากิจส่วนตัวโดยอัตโนมัติ 
คําตอบ: โดยหลักการแล้ว เม่ือข้าราชการได้รายงานพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังอุปสรรคขัดขวางท่ีทําให้มา
ปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี ทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ หากหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ก็ให้ถือว่าวันท่ีข้าราชการผู้นั้น 
ไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัวโดยอัตโนมัติตามรายงานพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน และข้อสั่งการของหัวหน้า
ส่วนราชการข้ึนตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี 
 
คําถามข้อ ๒๔: การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ จะได้รับสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาหรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ ได้กําหนดให้ การให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  ดังนั้น  การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ จะได้รับสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาหรือไม่นั้น ย่อมเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงในปัจจุบันได้แก่ พระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และขณะนี้
อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพ่ือท่ีจะให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕) 
 
คําถามข้อ ๒๕: เดิมการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๒๒ ได้กําหนดให้ลาได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่ปัจจุบัน 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ มิได้ระบุเก่ียวกับสิทธิ 
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไว้ กรณีดังกล่าวจะถือได้หรือไม่ว่า การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรสามารถลาได้ 
โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาใช่หรือไม่ รวมท้ังการลาติดตามคู่สมรส สามารถลาได้โดยมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างการลาใช่หรือไม่ 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ กําหนดให้ 
การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงในปัจจุบันได้แก่ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และโดยท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๒๖: พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะต้องถูกยกเลิกไปท้ังฉบับหรือไม่ หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมเฉพาะการลาไป
ช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเท่านั้น และในระหว่างท่ียังมิได้แก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติอย่างไร 
คําตอบ: เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยัง
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๒๗: ในทางปฏิบัติ การไปพบแพทย์หรือเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นครั้งคราว ผู้ลาจะใช้สิทธิ 
ลาพักผ่อนทุกครั้ง เนื่องจากไม่ประสงค์ให้มีประวัติการลาป่วยหรือลากิจส่วนตัว กรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็น 
การปฏิบัติผิดระเบียบหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าถือเป็นการเสียสละ (คิดเองแต่น่าจะผิด) อีกท้ังหน่วยงาน 
มีบุคลากรถือปฏิบัติในทํานองเดียวกันนี้ เป็นจํานวนมาก หากจะให้ผู้ บังคับบัญชาต้องพิจารณาลงไป 
ในรายละเอียดของมูลเหตุและวัตถุประสงค์ของผู้ลา อาจจะเป็นการยุ่งยากต่อการพิจารณาเป็นอย่างมาก 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗ (๑) – (๑๑) 
ได้กําหนดให้การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท คือ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาไปช่วยเหลือภริยา 
ท่ีคลอดบุตร ฯลฯ ซ่ึงในหลักการของระเบียบ ข้าราชการจะต้องใช้สิทธิลาหยุดราชการเพราะเหตุซ่ึงจําแนกไว้
ตามประเภทของการลาท่ีกําหนดไว้ในระเบียบฯ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ข้าราชการผู้ลาจะต้องใช้สิทธิการลา
ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง มูลเหตุแห่งการลา และประเภทของการลานั้น ๆ ด้วย จึงจะเป็นการปฏิบัติท่ีชอบ
ด้วยระเบียบ  สําหรับการใช้สิทธิลาพักผ่อนนั้น โดยท่ีระเบียบฯ มีเจตนารมณ์เปิดโอกาสให้ข้าราชการสามารถ
ใช้สิทธิลาพักผ่อนดังกล่าวได้อย่างกว้างมากกว่าสิทธิการลาประเภทอ่ืน ๆ และเป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจ
พิจารณาหรืออนุญาตการลาท่ีจะพิจารณาอนุญาตโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๗ 
แต่ท้ังนี้ การใช้สิทธิการลาพักผ่อนดังกล่าวจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตด้วย หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การไป
พบแพทย์ดังกล่าวเป็นการไปพบแพทย์เพ่ือทําการรักษาอาการเจ็บป่วยในวันนั้น เช่น การฉีดเคมีบําบัด หรือ
การเข้ารับการผ่าตัด เป็นต้น  ก็สมควรจะต้องลาป่วยในวันท่ีไปทําการรักษาอาการเจ็บป่วย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงดังกล่าว ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อ ๑๗ (๑) 
 
 



 
- ๑๐ - 

 
คําถามข้อ ๒๘: กรณีท่ีข้าราชการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นเวลานาน 
จะสามารถลาป่วยได้นานท่ีสุดเท่าใด และการนับวันลาป่วยนั้นให้นับรวมวันหยุดราชการด้วยหรือไม่อย่างไร 
และหากมีความจําเป็นท่ีจะต้องลาป่วยเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ในระเบียบฯ จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีข้อจํากัดเก่ียวกับจํานวน
วันลาป่วยในแต่ละปีงบประมาณของข้าราชการไว้แต่อย่างใด  กรณีจึงข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการได้ป่วย
จริงหรือไม่ หากได้ความว่าป่วยจริง ก็ย่อมมีสิทธิขอลาป่วยเพ่ือรักษาตัวจนกว่าจะหายป่วย ส่วนการนับวัน 
ลาป่วยนั้น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคสอง และวรรคสาม 
 
คําถามข้อ ๒๙: กรณีท่ีข้าราชการมีอาการเจ็บป่วยจริง แต่ไม่จัดส่งใบลาป่วย จะถือว่าเป็นการขาดราชการ
หรือไม่ และการขาดราชการติดต่อกันหลายวัน ถือว่ามีความผิดอย่างไร และส่วนราชการจะมีมาตรการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ (การขาดราชการ) อย่างไรบ้าง 
คําตอบ: กรณีข้าราชการได้เจ็บป่วยจริง แต่ลืมจัดส่งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ ต่อมาจึงได้ยื่นใบลาป่วย
ในภายหลัง ในกรณีเช่นนี้ เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ลาได้ป่วยจริง ผู้บังคับบัญชาก็ย่อมจะต้องใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าว แต่ในส่วนของการจัดส่งใบลาล่าช้านั้น เป็นเรื่องของการไม่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบฯ สมควรท่ีผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 
 
คําถามข้อ ๓๐: กรณีท่ีข้าราชการไปเข้ารับการผ่าตัดบริจาคไตให้แก่ญาติของตน จะถือเป็นการลาป่วย 
ได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๘ กําหนดว่า 
“ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัว ...” กรณีข้าราชการเข้ารับการผ่าตัดเพ่ือบริจาคไตให้แก่ญาติ
ของตน แม้ว่าข้าราชการผู้ลาจะมิได้มีความประสงค์ขอลาป่วยเพ่ือรักษาตัวก็ตาม แต่เนื่องจากการเข้ารับ 
การผ่าตัดไตจําเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางการแพทย์เพ่ือรักษาชีวิตของผู้บริจาคไตในขณะท่ีทําการ 
ผ่าตัดด้วย  กรณีจึงน่าจะต้องใช้สิทธิลาป่วยในวันท่ีทําการผ่าตัดด้วยเพ่ือให้ตรงกับข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้
สิทธิการลาประเภทอ่ืน 

 
คําถามข้อ ๓๑: หากส่วนราชการจะออกประกาศเพ่ือใช้บังคับเป็นการภายใน โดยอาจจะกําหนดให้การลาป่วย
ของข้าราชการในสังกัดต้ังแต่ ๓ วันข้ึนไป จะต้องมีใบรับรองของแพทย์ ได้หรือไม่ ถ้าหากได้ ส่วนราชการ
จะต้องจัดทําเป็นประกาศหรือจัดทําเป็นเพียงแนวปฏิบัติของส่วนราชการ 
คําตอบ: การท่ีจะพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาป่วยหรือไม่นั้น ย่อมอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาต 
การลาตามตารางท้ายระเบียบฯ ท่ีจะพิจารณา ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ ซ่ึงโดยหลักการแล้ว ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาสมควรจะต้องพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์
ท่ีระเบียบนี้ กําหนด และมูลเหตุแห่งการลาหรือวัตถุประสงค์ของผู้ลา รวมท้ังข้อเท็จจริงท่ีผู้ มีอํานาจ 
จะต้องนํามาพิจารณาให้ปรากฏตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ ด้วย  ดังนั้น  หากผู้มีอํานาจอนุญาตการลา
เห็นสมควรกําหนดเป็นหลักการเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตการลาป่วยของข้าราชการว่า การลาป่วยของ
ข้าราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาต้ังแต่ ๓ วันข้ึนไป จะต้องมีใบรับรองของแพทย์ประกอบการพิจารณา ซ่ึงถือเป็น 
การวางกรอบการใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตการลาของผู้มีอํานาจอนุญาตการลาท่ีมีลักษณะแน่นอนตายตัว  
 
 



 
- ๑๑ - 

 
หากไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ ย่อมสามารถกระทําได้โดยถือเป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลา โดยอาจจัดทําเป็นรูปแบบของคําสั่งหรือประกาศให้ทราบท่ัวกันก็ได้ 
 
คําถามข้อ ๓๒: กรณีท่ีข้าราชการหยุดราชการต้ังแต่ ๓ วันข้ึนไป โดยไม่ได้ยื่นใบลาป่วยไว้ก่อน การยื่น 
ใบลาป่วยในภายหลังจะต้องมีใบรับรองของแพทย์ประกอบการพิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าวหรือไม่ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๘ วรรคสี่ 
กําหนดให้ การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอํานาจอนุญาต
เห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์
ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้  ดังนั้น  การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลา
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน จึงข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาตการลาท่ีจะสั่งให้มีใบรับรองของ
แพทย์ประกอบการลาหรือไม่ก็ได้ 
 
คําถามข้อ ๓๓: กรณีข้าราชการชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับหญิง หญิงจึงมิใช่ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของข้าราชการชาย แต่ถ้าหากข้าราชการชายจดทะเบียนรับรองบุตรท่ีเกิดกับหญิงดังกล่าว จะสามารถใช้สิทธิ
ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ 
คําตอบ: ไม่ได้ 
 
คําถามข้อ ๓๔: กรณีข้าราชการชายมิได้จดทะเบียนสมรสกับภริยา ข้าราชการชายจะสามารถลาไปช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง 
ได้กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ี
คลอดบุตร  ดังนั้น  ข้าราชการท่ีจะใช้สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๐ 
ภริยาท่ีคลอดบุตรของข้าราชการผู้นั้นจะต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย (จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย) 
เท่านั้น 
 
คําถามข้อ ๓๕: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ี 
คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ นั้น
หมายความว่า การท่ีภริยาคลอดบุตร ๑ ครั้ง ข้าราชการจะลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรก่ีครั้งก็ได้ 
แต่ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันทําการ หรือลาได้ครั้งเดียวไม่เกิน ๑๕ วันทําการ  
คําตอบ: โดยหลักการแล้ว ข้าราชการมีสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่ง (การลา ๑ ครั้ง 
ต่อการท่ีภริยาคลอดบุตร ๑ ครั้ง) ติดต่อกัน (ต่อเนื่องกัน) รวม ๑๕ วันทําการ 
 
คําถามข้อ ๓๖: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่ง 
 



 
- ๑๒ - 

 
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ี 
คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ นั้น คําว่า 
“ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ” ในท่ีนี้ หมายความว่าอย่างไร กล่าวคือ ลาได้หลายครั้งหรือไม่ 
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน ๑๕ วันทําการ เช่น ลาครั้ง ท่ี ๑ 
(๕ วันทําการ) ครั้งท่ี ๒ (๕ วันทําการ) ครั้งท่ี ๓ (๕ วันทําการ) เม่ือรวมกันแล้วไม่เกิน ๑๕ วันทําการ หรือจะ 
ลาได้หลายครั้งหรือไม่ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน ๑๕ วันทําการ เช่น 
ลาครั้งท่ี ๑ (๑๒ วันทําการ) ครั้งท่ี ๒ (๑๐ วันทําการ) ใช่หรือไม่ หรือจะลาได้ครั้งเดียวภายใน ๙๐ วัน 
แต่จะต้องไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 
คําตอบ: โดยหลักการแล้ว ข้าราชการมีสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่ง (การลา ๑ ครั้ง ต่อ
การท่ีภริยาคลอดบุตร ๑ ครั้ง) ติดต่อกัน (ต่อเนื่องกัน) รวม ๑๕ วันทําการ และให้ใช้สิทธิการลาไปช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตรดังกล่าวภายใน ๙๐ วันนับแต่วันท่ีภริยาคลอดบุตร 
 
คําถามข้อ ๓๗: ขอทราบความหมายของคําว่า “ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย” หากข้าราชการชายมิได้จด
ทะเบียนสมรส จะต้องมีชื่อข้าราชการดังกล่าวเป็นบิดาในใบสูติบัตรของบุตรท่ีเกิดกับภริยาท่ียังมิได้จดทะเบียน
สมรสนั้นใช่หรือไม่ และการใช้สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรภายหลังการคลอดบุตรเกิน ๙๐ วัน 
จะสามารถลาได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ๑. เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนด 
บทนิยามคําว่า “ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย” ไว้ แต่โดยท่ีระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ภริยาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายดังกล่าว หมายความถึง ภริยาท่ีได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังนั้น  
กรณีท่ีข้าราชการชายมิได้จดทะเบียนสมรสกับภริยาท่ีคลอดบุตร แม้ว่าจะมีชื่อเป็นบิดาในสูติบัตรของบุตรท่ีเกิด
จากภริยาท่ีมิได้จดทะเบียนสมรสนั้น ก็ไม่ถือว่าเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการชายจึงไม่มีสิทธิ 
ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐  
 ๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร ให้เสนอหรือ 
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ี 
คลอดบุตร  ซ่ึงในหลักการของระเบียบฯ การใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรดังกล่าว ข้าราชการ
จะต้องใช้สิทธิลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีภริยาคลอดบุตร  ดังนั้น  ข้าราชการจะใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยา
ท่ีคลอดบุตรภายหลังจากการท่ีภริยาคลอดบุตรแล้วเกิน ๙๐ วัน ไม่ได้ 
 
คําถามข้อ ๓๘: กรณีท่ีข้าราชการได้จดทะเบียนสมรสซ้อน โดยยังไม่ได้มีการร้องขอให้เป็นการสมรสซ้อน 
เป็นโมฆียะ ภริยาท้ังสองคนต้ังครรภ์ใกล้เคียงกัน ข้าราชการได้ใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
ในช่วงท่ีภริยาท่ีจดทะเบียนคนแรกคลอด (เดือน ก.พ.) และจะขอลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรในช่วงท่ี
ภริยาท่ีจดทะเบียนสมรสซ้อนคลอด (เดือน พ.ค.) ได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ:  กรณีไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โดยปกติข้าราชการมีเรื่องวินัยของข้าราชการควบคุมความประพฤติ 
ไว้อย่างดีระดับหนึ่งอยู่แล้ว ประกอบกับการจดทะเบียนสมรสซ้อนดังกล่าว ข้าราชการอาจจะเข้าข่ายการแจ้ง 
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน อันเป็นความผิดทางอาญาได้  ส่วนการท่ีจะลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
ได้หรือไม่นั้น  ในชั้นนี้ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่ให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ 
 



 
- ๑๓ - 

 
คําถามข้อ ๓๙: ข้าราชการชายท่ีมีภริยาซ่ึงสมรสกันตามกฎหมายอิสลามจะสามารถใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ 
คําตอบ: ข้าราชการชายจะต้องจดทะเบียนสมรสกับภริยาตามประมวลกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ 
จึงจะมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้ 
 
คําถามข้อ ๔๐: ข้าราชการชายท่ีมีภริยาซ่ึงสมรสตามหลักกฎหมายอิสลาม (สามีมีภรรยาได้ ๔ คน) จะสามารถ 
ใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้ทุกคนหรือไม่ 
คําตอบ: ข้าราชการชายมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้เฉพาะกรณีท่ีข้าราชการชายได้จดทะเบียน
สมรสกับภริยาท่ีคลอดบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น 
 
คําถามข้อ ๔๑: กรณีท่ีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการชายได้คลอดบุตร และบุตรท่ีคลอดออกมา 
รอดชีวิต แต่ภริยาดังกล่าวได้เสียชีวิตเม่ือคลอดบุตรแล้ว ข้าราชการชายผู้เป็นสามีจะใช้สิทธิการลาประเภทใด
ได้บ้าง 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น หากภริยาท่ีคลอดบุตรเสียชีวิตลง ย่อมจะทําให้สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยา 
ท่ีคลอดบุตรสิ้นสุดลง ข้าราชการชายจะมีสิทธิลากิจส่วนตัว หรือสิทธิลาพักผ่อน แล้วแต่กรณี ต่อไปอีกเท่านั้น 
 
คําถามข้อ ๔๒: การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ ๑๕ วันทําการ ขอทราบว่า 
หากจะแบ่งระยะเวลาการลาดังกล่าวออกเป็น ๓ ช่วง ๆ ละ ๕ วันทําการ จะได้หรือไม่ 
คําตอบ: ไม่ได้ เนื่องจากข้าราชการมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกัน (ต่อเนื่องกัน) 
ได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 
 
คําถามข้อ ๔๓: กรณีท่ีข้าราชการได้ใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรแล้ว ต่อมาได้หย่าขาดกับภริยา 
ท่ีคลอดบุตร (คนเดิม) แล้วจดทะเบียนสมรสใหม่ และภริยา (คนใหม่) ได้คลอดบุตรในเวลาไล่เลี่ยกัน 
ข้าราชการรายนี้จะมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรอีกครั้งหรือไม่ 
คําตอบ:  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคแรก 
ได้กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกัน
ได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ  ดังนั้น  เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการจะได้หย่าขาดกับภริยาท่ีคลอดบุตร 
(คนเดิม) และจดทะเบียนสมรสใหม่กับภริยาท่ีคลอดบุตร (คนใหม่) ข้าราชการย่อมมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยา
โดยชอบด้วยกฎหมาย (คนใหม่) ท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ ตามนัยระเบียบฯ 
ข้อ ๒๐ 
 
คําถามข้อ ๔๔: กรณีท่ีข้าราชการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 
หากกลับมาปฏิบัติราชการ ๑ วัน ในช่วงระหว่างการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรแล้ว ข้าราชการผู้นั้น 
จะขอลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรต่อไปอีกจนครบ ๑๕ วันทําการ ได้หรือไม่ 
คําตอบ: ไม่ได้ 
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คําถามข้อ ๔๕: หากข้าราชการได้ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรจนครบ 
กําหนดระยะเวลา ๑๕๐ วันทําการ (โดยไม่ได้รับเงินเดือน) แล้ว จะสามารถขอลากิจส่วนตัวอีก ๔๕ วันทําการ 
(โดยได้รับเงินเดือน) ได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง 
ผู้มีอํานาจอนุญาต ซ่ึงระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ “กิจส่วนตัว” อันเป็นมูลเหตุท่ีจะขออนุญาตการลา
กิจส่วนตัวได้นั้น ควรเป็นกิจธุระท่ีมีลักษณะส่วนตัวและมีความจําเป็นอย่างแท้จริง เช่น  ลาไปเพ่ือพาบิดา 
ไปพบแพทย์ หรือลาไปเพ่ือจัดการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร เป็นต้น  เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการ 
รายนี้ได้ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรจนครบกําหนดระยะเวลาการลาแล้ว 
โดยหลักการแล้ว ข้าราชการรายดังกล่าวจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการตามตําแหน่งหน้าท่ีในวันทํางานถัดไป 
แต่หากข้าราชการผู้นั้นมีความประสงค์จะขอลากิจส่วนตัวต่อไปอีก ๔๕ วันทําการตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๑ 
ก็เป็นเรื่องท่ีอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาท่ีจะพิจารณาอนุญาตการลาหรือไม่ก็ได้ 
ตามท่ีเห็นสมควร ส่วนการท่ีจะได้รับเงินเดือนระหว่างลาหรือไม่อย่างไร นั้น ย่อมเป็นไปตามท่ีพระราชกฤษฎีกา 
เก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน กําหนด ซ่ึงในปัจจุบัน 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงอยู่ ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๔๖: กรณีท่ีข้าราชการใช้สิทธิการลาคลอดบุตร ๙๐ วัน และใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร
ต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน ในการคํานวณเงินเดือนระหว่าง
การลา สําหรับการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร จะต้องนําวันลากิจส่วนตัว ๔๕ 
วันทําการมาหักออกด้วย กล่าวคือ ๑๕๐ วันทําการ – ๔๕ วันทําการ = ๑๐๕ วันทําการ ใน ๑๕๐ วันทําการ 
โดยไม่ได้เงินเดือนระหว่างการลา ส่วน ๔๕ วันทําการ ใน ๑๕๐ วันทําการโดยได้รับเงินเดือนระหว่างการลา 
ใช่หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ กําหนดให้การให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  ซ่ึงในปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนั้น  
การคํานวณเงินเดือนระหว่างการลาสําหรับการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร 
จึงต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๔๗: ข้าราชการรายหนึ่งได้คลอดบุตรเม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้าราชการผู้นี้จะต้องขอ 
ลาคลอดบุตร โดยเริ่มลาก่อนวันท่ีคลอด ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หรือเริ่มลาหลังวันท่ีคลอด 
ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และเม่ือรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน ใช่หรือไม่ หากใช่ กรณี 
ลาหลังวันท่ีคลอด ในวันท่ี ๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ จะต้องใช้สิทธิการลาประเภทใด 
 



 
- ๑๕ - 

 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ วรรคสอง กําหนดให้
การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอด ก่อน หรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได้ แต่เม่ือรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 
๙๐ วัน ซ่ึงระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ผู้ลาได้เตรียมตัวก่อนการคลอดบุตร (ประมาณ ๒ สัปดาห์ก่อน
วันท่ีคลอดบุตร) ได้พักฟ้ืนร่างกายภายหลังการคลอด และได้เลี้ยงดูบุตรด้วยน้ํานมของมารดา กล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ เม่ือรวมระยะเวลาการลาคลอดบุตรก่อนกําหนดคลอด ๒ สัปดาห์ และพักฟ้ืนหลังคลอดบุตรแล้ว จะต้อง 
ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร  ดังนั้น  ข้าราชการรายนี้ย่อมสามารถลาในวันก่อนวันท่ีคลอดบุตร คือ
วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ลาในวันท่ีคลอดบุตร คือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ หรือลาในวันหลังวันท่ีคลอดบุตร 
คือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ก็ได้ แต่เม่ือนับรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร  
 
คําถามข้อ ๔๘: การลาพักผ่อนคาบเก่ียวกับการลาคลอดบุตร เช่น ขอลาพักผ่อนต้ังแต่วันท่ี ๑ - ๑๐ มกราคม 
และขอลาคลอดบุตรต้ังแต่วันท่ี ๑๑ มกราคม ไว้ (เนื่องจากแพทย์นัดผ่าคลอด) แต่เม่ือลาผักผ่อนมา 
จนถึงวันท่ี ๕ มกราคม ได้คลอดบุตรในวันนั้น กรณีมีปัญหาว่า สิทธิการลาพักผ่อนจะสิ้นสุดลงในวันท่ี ๕ 
มกราคม หรือไม่ และจะต้องนับวันลาคลอดบุตรต้ังแต่วันท่ี ๕ มกราคม ใช่หรือไม่ หรือจะสามารถ 
ลาพักผ่อนได้จนถึงวันท่ี ๑๐ มกราคม และลาคลอดบุตรต้ังแต่วันท่ี ๑๑ มกราคม ตามท่ีได้ขออนุญาต 
การลาไว้เดิม 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ วรรคสี่ 
ได้กําหนดให้การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใดซ่ึงยังไม่ครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น 
ให้ ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรต้ังแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 
เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการรายนี้ได้คลอดบุตรในวันท่ี ๕ มกราคม ซ่ึงอยู่ในช่วงการลาพักผ่อนท่ียัง 
ไม่ครบกําหนด เป็นผลทําให้มีการลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาพักผ่อนซ่ึงยังไม่ครบกําหนดวันลาของ 
การลาพักผ่อน การลาพักผ่อนดังกล่าวจึงต้องสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรต้ังแต่วันเริ่มวันลา 
คลอดบุตร คือ วันท่ี ๕ มกราคม ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๙ วรรคสี่ 

 
คําถามข้อ ๔๙: กรณีท่ีข้าราชการหญิงได้ใช้สิทธิลาคลอดบุตรรวม ๙๐ วัน แล้ว ต่อมาหากบุตรเสียชีวิต 
ในระหว่างการลาคลอดบุตรนั้น ข้าราชการรายนี้จะสามารถใช้สิทธิลาคลอดบุตรต่อไปได้อีกหรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ มิได้มีข้อกําหนด
เก่ียวกับเง่ือนไขการสิ้นสุดของการลาคลอดบุตรไว้  ดังนั้น  แม้ว่าเด็กท่ีคลอดออกมาจะเสียชีวิตในภายหลัง 
ย่อมไม่กระทบถึงสิทธิของการลาคลอดบุตรท่ีมีอยู่ของข้าราชการรายนี้ หากข้าราชการรายดังกล่าวยังมีความ
ประสงค์จะใช้สิทธิลาคลอดบุตรรวม ๙๐ วัน ก็ย่อมจะใช้สิทธิลาคลอดบุตรเต็มจํานวนต่อไปได้  แต่ถ้าหาก 
ประสงค์จะใช้สิทธิลาคลอดบุตรน้อยกว่าสิทธิท่ีมีอยู่ดังกล่าวเอง หรือประสงค์จะขอยกเลิกวันลาท่ีเหลืออยู่ 
ก็ย่อมจะกระทําได้ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคเจ็ด 
 
คําถามข้อ ๕๐: สืบเนื่องจากคําถามข้อ ๔๙ หากบุตรเสียชีวิตในระหว่างการลาคลอดบุตร ข้าราชการชาย 
จะยังคงมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรรายนี้ต่อไปอีกได้หรือไม่ 
คําตอบ: กรณีบุตรท่ีคลอดเสียชีวิต ข้าราชการชายผู้เป็นสามียังคงมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
แต่ในทางกลับกัน หากเป็นกรณีท่ีภริยาเสียชีวิต ข้าราชการชายผู้เป็นสามีจะไม่มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยา 
ท่ีคลอดบุตรนับต้ังแต่วันท่ีภริยาเสียชีวิต 
 



 
- ๑๖ - 

 
คําถามข้อ ๕๑: การขอยกเลิกการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร มีแบบใบขอ
ยกเลิกการลาดังกล่าวหรือไม่ 
คําตอบ: ให้ใช้แบบใบขอยกเลิกวันลา ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
คําถามข้อ ๕๒: กรณีท่ีข้าราชการใช้สิทธิการลาคลอดบุตร ๙๐ วัน แต่ในระหว่างการลาคลอดบุตรดังกล่าว 
จําเป็นต้องเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ และเบิกค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ตามสิทธิท่ีมีอยู่ เม่ือเสร็จสิ้นการเสนอผลงานแล้ว ข้าราชการรายนี้จะขอใช้สิทธิลาคลอดบุตรท่ีเหลืออยู่ต่อไปอีก
ได้หรือไม่ หรือว่าการลาคลอดบุตรของข้าราชการรายนี้สิ้นสุดลงแล้วต้ังแต่การเดินทางไปเสนอผลงานนั้น  
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น การลาคลอดบุตรได้สิ้นสุดลงแล้วนับต้ังแต่วันท่ีข้าราชการได้เดินทางไปปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ และจะขอกลับมาใช้สิทธิลาคลอดบุตรในครั้งนั้นต่อไปอีกไม่ได้  
 
คําถามข้อ ๕๓: กรณีท่ีข้าราชการจะใช้สิทธิลาพักผ่อน ๑ วัน เพ่ือไปพบแพทย์ตามกําหนดนัดของแพทย์ 
ในวันนั้น จะถือว่าผิดวัตถุประสงค์ของการลาพักผ่อนหรือไม่ 
คําตอบ: การไปพบแพทย์โดยปกติท่ัวไป หากไม่มีลักษณะเป็นการไปพบแพทย์เพ่ือทําการบําบัดรักษาอาการ 
ท่ีเจ็บป่วยโดยตรงนั้น ก็น่าจะใช้สิทธิลาพักผ่อนได้โดยไม่ถือเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการลาแต่อย่างใด 
 
คําถามข้อ ๕๔: ข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน จะมีสิทธิสะสม 
วันลาพักผ่อนท่ีมิได้ใช้ระหว่างนั้นได้หรือไม่ และภายหลังท่ีได้กลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการแล้ว 
จะสามารถลาพักผ่อนในปีงบประมาณนั้นได้เท่าใด 
คําตอบ: ข้าราชการได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาฯ ได้ โดยไม่มีข้อกําหนดให้ออกจากราชการ ย่อมถือว่า 
ความเป็นข้าราชการของผู้ลาย่อมต่อเนื่องมาตลอด จึงไม่อยู่ในเง่ือนไขบังคับของข้อยกเว้นตามนัยระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓ (๑) – (๔) จึงมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี
ในปีงบประมาณหนึ่งได้ ๑๐ วันทําการ ซ่ึงหากผู้ลามิได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนดังกล่าวนั้น หรือใช้สิทธิแล้วแต่ไม่ครบ 
๑๐ วันทําการ ย่อมมีสิทธิสะสมวันท่ียังไม่ได้ลาในปีงบประมาณนั้นรวมเข้ากับปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ภายหลัง
เม่ือกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๔ 
 
คําถามข้อ ๕๕: ขอทราบแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับกรณีข้าราชการขอลาพักผ่อน และขออนุญาตเดินทาง 
ไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนดังกล่าว และจะใช้แบบใบลาใด 
คําตอบ: การลาพักผ่อนของข้าราชการ ให้ถือปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนท่ี ๕ การลาพักผ่อน ข้อ ๒๓ – ข้อ ๒๘ 
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ใช้แบบใบลาพักผ่อน 
ท้ายระเบียบฯ ส่วนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนดังกล่าวนั้น ให้ถือปฏิบัติตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ของระเบียบฯ โดยไม่มีแบบของการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศฯ 
ซ่ึงในทางปฏิบัติ ข้าราชการจะจัดทําเป็นบันทึกเสนอขออนุญาตต่อผู้มีอํานาจอนุญาต และแนบเอกสารใบลา
พักผ่อนประกอบการพิจารณาด้วย 
 
 
 



 
- ๑๗ - 

 
คําถามข้อ ๕๖: กรณีข้าราชการได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ จะนับวันลาเช่นเดียวกับข้าราชการ 
บรรจุใหม่หรือไม่ 
คําตอบ: กรณีข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการได้ออกจากราชการด้วยสาเหตุใด เช่น กรณีท่ีข้าราชการได้
ออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการอีก จะไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี
ในปีท่ีได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีข้าราชการได้ออกจากราชการเพ่ือไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือเพ่ือไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของ 
ทางราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุกลับเข้ารับราชการอีก ย่อมมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีท่ีได้รับบรรจุเข้ารับ
ราชการในทันที เป็นต้น 
 
คําถามข้อ ๕๗: ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแห่งหนึ่งจะเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยบริษัท 
เอกชนยินดีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด ข้าราชการผู้นั้นจะต้องขอลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ 
คําตอบ: การท่ีข้าราชการจะต้องลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ หรือไม่นั้น 
ต้องเ ป็นกรณีท่ี ข้าราชการดังกล่ าวได้รับอนุ มั ติ ให้ ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิ บั ติการวิจัย  หรือ ดูงาน 
ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 
หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ เสียก่อน และเม่ือข้าราชการได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ
ดังกล่าวแล้ว จะต้องหยุดราชการไป ข้าราชการจึงต้องขออนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ 
ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ 
ต่อไปด้วย  แต่ถ้าหากไม่ใช่กรณีท่ีข้าราชการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติ 
การวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว  ข้าราชการอาจจะต้องใช้สิทธิการลาพักผ่อนหรือการลา
กิจส่วนตัว 
 
คําถามข้อ ๕๘: มติคณะรัฐมนตรีฉบับใดท่ีกําหนดให้การไปศึกษาดูงานของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขซ่ึงจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศกับบริษัทขายยา จะต้องลาพักผ่อนไปเท่านั้น 
คําตอบ: การตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีในเบ้ืองต้นอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ขอได้โปรดสอบถามไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๕๙: สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีช่วงปิดภาคเรียน หากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ยังต้องมาทํางานตามปกติ โดยไม่ได้หยุดราชการหรือใช้สิทธิการลาประเภทอ่ืนใด ข้าราชการดังกล่าวจะมีสิทธิ 
ลาพักผ่อนในช่วงวันท่ีมิได้หยุดภาคการศึกษาหรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๘ ได้กําหนดให้
ข้าราชการประเภทใดท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หากได้หยุดราชการตามวันหยุด
ภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนนี้  ดังนั้น 
ในหลักการ หากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา และมีวันหยุด 
ภาคการศึกษา หากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้ ย่อมไม่มี
สิทธิลาพักผ่อนตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 



 
- ๑๘ - 

 
คําถามข้อ ๖๐: ข้าราชการท่ีนับถือศาสนาพุทธ จะใช้สิทธิลาอุปสมบทได้ก่ีวัน 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน  ดังนั้น  โดยท่ีระเบียบฯ 
ได้กําหนดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตการลาอุปสมบทก่อนวันอุปสมบทเท่านั้น โดยมิได้มีข้อกําหนด
เก่ียวกับระยะเวลาการลาอุปสมบทไว้แต่อย่างใด  กรณีจึงข้ึนอยู่กับความประสงค์ (จิตศรัทธา) ของข้าราชการ
ว่าจะใช้สิทธิลาอุปสมบทเป็นระยะเวลาเท่าใด ส่วนการพิจารณาให้ข้าราชการลาอุปสมบทได้หรือไม่นั้น 
เป็นดุลพินิจของปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี ท่ีจะพิจารณา 
 
คําถามข้อ ๖๑: กรณีท่ีข้าราชการได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบท หากเกินระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้ลา
อุปสมบทแล้ว จะขอลาอุปสมบทต่อไปอีก จะถือว่าเป็นการลาอุปสมบทครั้งท่ี ๒ ใช่หรือไม่ และจะไม่ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทครั้งท่ี ๒ ด้วยใช่หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ 
ข้าราชการท่ีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน  ๕  วันนับแต่วันท่ีลาสิกขา ท้ังนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตการลา ซ่ึงใน
หลักการของระเบียบฯ การลาอุปสมบทของข้าราชการย่อมสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดวันลานั้น และข้าราชการ
จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในวันทํางานถัดไป กรณีท่ีครบระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว 
ข้าราชการยังไม่ได้กลับมาปฏิบัติราชการในวันทํางานถัดไป หากแต่ข้าราชการมีประสงค์จะขอลาอุปสมบท
ต่อไปอีก ซ่ึงเป็นการลาอุปสมบทท่ีมีระยะเวลาต่อเนื่อง แต่โดยท่ีระเบียบฯ มิได้กําหนดให้นับเป็นการลา 
ครั้งหนึ่งดังเช่นการลาป่วยหรือการลากิจส่วนตัวท่ีมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน ซ่ึงให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่งได้ 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคสาม  ดังนั้น  ในหลักการจึงต้องมีการขออนุญาตลาอุปสมบทใหม่ในส่วนท่ีเกิน
กําหนดระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทนั้น โดยผู้ลาจะต้องขออนุญาตลาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่ง 
ต่อปลัดกระทรวงตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๙ ส่วนการท่ีจะได้รับเงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งด้วย
หรือไม่ นั้น เนื่องจากระเบียบฯ ข้อ ๑๖ ได้กําหนดให้การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตาม 
พระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงใน
ปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๖๒: ข้าราชการท่ีนับถือศาสนาอิสลาม จะใช้สิทธิลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ๖๐ วัน ได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ข้าราชการท่ีนับถือศาสนาอิสลามซ่ึงประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อน
วันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ ข้าราชการท่ีได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว จะต้องออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเริ่มลา และ
จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน  ๕  วัน นับแต่วันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจาก 
 
 



 
- ๑๙ - 

 
การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ท้ังนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตการลา  ดังนั้น  กรณี
จึงข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการได้ออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเริ่มลา และ
เม่ือประกอบพิธีฮัจย์แล้วเสร็จ ข้าราชการได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย และรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ
ภายใน ๕ วัน นับแต่วันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มีระยะเวลา 
รวมท้ังสิ้นเท่าใด ก็จะเป็นระยะเวลาของการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 
คําถามข้อ ๖๓: ข้าราชการได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทเพ่ือไปศึกษาต่อในประเทศ โดยหลักสูตร
การศึกษาในประเทศดังกล่าวมีการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศด้วย ข้าราชการรายนี้จะต้องขอลาไปศึกษา
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ 
ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการ 
ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ  
ดังนั้น  กรณีจึงข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า การท่ีจะไปศึกษาดูงานในต่างประเทศดังกล่าวนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการไปศึกษาในประเทศหรือไม่ (กรณีจะต้องถึงขนาดท่ีว่าหากไม่เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
จะไม่สําเร็จการศึกษา)  หากถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการไปศึกษาในประเทศแล้ว การเดินทางไป
ต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวจะต้องขอลาศึกษาฯ ในประเทศตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๓๓ และขออนุญาต
เดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาศึกษาฯ ในประเทศด้วยตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง  
 
คําถามข้อ ๖๔: การลาไปต่างประเทศ ซ่ึงมิใช่การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
ณ ต่างประเทศ แต่เป็นการลาไปเท่ียวต่างประเทศช่วงปิดเทอม เป็นการลาประเภทใด 
คําตอบ: การไปเท่ียวต่างประเทศช่วงปิดเทอม (คําถามมีข้อเท็จจริงไม่ชัดเจน) หากเป็นข้าราชการประเภท 
ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา จะต้องใช้สิทธิลาพักผ่อนให้เป็นไปตามนัยระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๘ ประกอบข้อ ๒๓ และข้าราชการ
ดังกล่าวจะต้องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อนดังกล่าวตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๓ ด้วย  
 
คําถามข้อ ๖๕: กรณีท่ีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยของรัฐ (ตําแหน่งคณบดี) ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย 
ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นเวลา ๒ เดือน จะถือเป็นการลาประเภทใดหรือไม่ และผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจ
พิจารณาอนุญาต 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้นไม่อาจถือเป็นการไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้ ส่วนจะถือเป็นการลาประเภทใด
หรือไม่นั้น น่าจะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้
ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หากเข้าหลักเกณฑ์ตาม 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว ข้าราชการก็สมควรจะต้องขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามนัย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๔ ด้วย 
 
คําถามข้อ ๖๖: การลาติดตามคู่สมรสเกิน ๒ ปี สามารถจะกระทําได้หรือไม่ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง 
 



 
- ๒๐ - 

 
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
ปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี และ 
ในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก ๒ ปี แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี  ถ้าเกิน ๔ ปีให้ลาออกจาก
ราชการ  ดังนั้น  หากกรณีมีเหตุผลความจําเป็น ข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรส (ครั้งแรก) 
ไม่เกิน ๒ ปี อาจขออนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสต่อไปได้อีกไม่เกิน ๒ ปี แต่เม่ือรวมแล้วต้องไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน 
๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ 
 
คําถามข้อ ๖๗: หากข้าราชการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง จะสามารถใช้สิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
ได้หรือไม่ 
คําตอบ: หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง จะต้องใช้สิทธิการลาป่วยเท่านั้น 
ข้าราชการจะสามารถใช้สิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ก็ต่อเม่ือข้าราชการผู้นั้นตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการเพราะเหตุต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง 
 
คําถามข้อ ๖๘: ในปีงบประมาณหนึ่ง ข้าราชการจะสามารถลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ก่ีครั้ง 
และในการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่ง จะสามารถลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้อย่างน้อย 
ก่ีวันหรือก่ีเดือน 
คําตอบ:  ไม่ว่าจะอยู่ในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ข้าราชการท่ีทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ี หรือเพราะเหตุอ่ืนนอกจากเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าท่ีหรือเหตุกระทําการตามหน้าท่ี มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่ง (หนึ่งครั้ง 
ต่อเหตุท่ีทุพพลภาพหรือพิการในครั้งนั้น) ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 
๑๒ เดือน ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ 
 
คําถามข้อ ๖๙: ในระหว่างการเดินทางจากท่ีพักของข้าราชการตํารวจเพ่ือไปปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามประจําหรือ
ระหว่างการเดินทางกลับหลังจากท่ีออกเวรยามประจําไปยังท่ีพักแล้วเกิดอุบัติเหตุถึงกับทุพพลภาพ จะมีสิทธิ 
ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง ได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง 
ได้กําหนดให้ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือ 
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ี จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หากข้าราชการผู้นั้น
ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
หรือท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี  มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน  ดังนั้น  กรณีจึงข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า 
การท่ีข้าราชการตํารวจได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการดังกล่าวมีสาเหตุ
เนื่องมาจากเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ีหรือเหตุกระทําการตามหน้าท่ีหรือไม่  หากได้ความตามนั้นจริง 
ข้าราชการตํารวจรายดังกล่าวก็ย่อมมีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง ได้ 
 



 
- ๒๑ - 

 
คําถามข้อ ๗๐: ส่วนราชการจะพิจารณาได้อย่างไรว่า หลักสูตรท่ีข้าราชการผู้ทุพพลภาพหรือพิการจะขอลาไป
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเป็นหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
คําตอบ: กรณีข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงเก่ียวกับประเภทของความทุพพลภาพหรือพิการ ตําแหน่งหน้าท่ี และงาน 
ในหน้าท่ีความรับผิดชอบของข้าราชการ ซ่ึงส่วนราชการจะต้องนํามาพิจารณาประกอบกับเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรท่ีจะข้าราชการลาไปเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละกรณี ๆ ไป 

 
คําถามข้อ ๗๑: การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการเดินทางไป 
ปฏิบัติราชการ ณ สถานท่ีต้ังของส่วนราชการ ข้าราชการมีอาการเส้นโลหิตในสมองแตกจนเป็นเหตุให้พิการ 
จะสามารถขอลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ วรรคสอง 
กําหนดให้ข้าราชการท่ีได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอ่ืน 
นอกจากท่ีกําหนดในข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการผู้นั้นยังสามารถ 
รับราชการต่อไปได้  หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 
๑๒ เดือน  กรณีท่ีข้าราชการมีอาการเส้นโลหิตในสมองแตกจนเป็นเหตุให้พิการขณะเดินทางไปปฏิบัติราชการ  
หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การท่ีข้าราชการได้ป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการดังกล่าวเกิดข้ึน
เพราะเหตุอ่ืนใด ซ่ึงมิใช่เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ีแล้ว เม่ือผู้มี
อํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าราชการผู้นั้นยังสามารถรับราชการต่อไปได้ และข้าราชการผู้นั้นประสงค์
จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้ผู้มี
อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๓๙ วรรคสอง 

 

คําถามข้อ ๗๒: หลักสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพต้องเป็นหลักสูตรท่ีทางราชการ 
จัดข้ึนเท่านั้นใช่หรือไม่ เอกชนจะจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้หรือไม่ 
และข้าราชการจะขอลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามสถานฟ้ืนฟูต่าง ๆ เองได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ วรรคสาม 
ได้กําหนดให้หลักสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือ 
ท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ ต้องเป็นหลักสูตรท่ีส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็น
สาธารณะ หรือสถาบันท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด  กรณีท่ีสถาบัน
เอกชนโดยท่ัวไปจะจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
หรือท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี นั้น หลักสูตรดังกล่าวของสถาบันเอกชนจะต้องได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของทางราชการด้วย ข้าราชการผู้ลาจึงจะสามารถขอลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
 

คําถามข้อ ๗๓: หากข้าราชการท่ีทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ได้ใช้สิทธิลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ โดยเข้าการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ เป็นเวลา ๑ ปี แล้ว 
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และต่อมาภายหลังจากท่ีได้สําเร็จการฝึกอบรมแล้ว ข้าราชการผู้นั้นมิได้ลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืนตามท่ีได้ 
ไปเข้ารับการฝึกอบรม จะขัดต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ 
คําตอบ: กรณีไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น เม่ือข้าราชการท่ีทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ได้แสดงความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ และได้ลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพในหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพตามความประสงค์ของตน ย่อมแสดง
ให้เห็นเป็นนัยสําคัญว่า ภายหลังจากท่ีได้สําเร็จการฝึกอบรมแล้ว ข้าราชการผู้นั้นจะต้องลาออกไปประกอบ 
อาชีพอ่ืนตามท่ีได้ไปฝึกอบรมดังกล่าว 
 
คําถามข้อ ๗๔: ข้าราชการจะสามารถลาไปฟ้ืนฟูสมรรถด้านอาชีพได้ก่ีครั้ง 
คําตอบ:  ข้าราชการมีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร 
ท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๕ ข้อ ๓๙ ท้ังนี้ การใช้สิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าว ย่อมจะข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละ
กรณี ๆ ไป (๑ ครั้งต่อเหตุทุพพลภาพหรือพิการท่ีเกิดข้ึนครั้งนั้น) 
 
คําถามข้อ ๗๕: หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ี จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ จะขอลา
ไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และจะขอลาไปเข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรเ ก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพอีกครั้ งหนึ่ ง 
ได้หรือไม่ 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น ข้าราชการรายนี้จะต้องเลือกใช้สิทธิว่า จะขอลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
เก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี หรือจะขอลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น 
 

คําถามข้อ ๗๖: ข้าราชการสตรีมีสิทธิลาไปปฏิบัติธรรมได้ตามกฎระเบียบใด และมีสิทธิลาได้ก่ีวัน ถ้าลาไป
ปฏิบัติธรรมช่วง ๑๐ – ๑๕ วัน หรือน้อยกว่านั้น สามารถลาไปปฏิบัติธรรมได้หรือไม่ และจะได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาไปปฏิบัติธรรมหรือไม่ 
คําตอบ: คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการสตรีมีสิทธิลา
ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมได้ ณ สํานักปฏิบัติธรรมท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้ง
หนึ่งตลอดอายุราชการเป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลา ท้ังนี้ 
ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน  
 
คําถามข้อ ๗๗: หากส่วนราชการจะกําหนดเวลาทํางานของข้าราชการในสังกัด โดยให้เริ่มทํางานต้ังแต่เวลา 
๙.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. และหยุดพักกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. สามารถจะกระทําได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและ
วันหยุดราชการ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๐๒ ข้อ ๑ ได้กําหนดเวลาทํางาน ให้เริ่มทํางานต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึง ๑๖.๓๐ น. หยุดกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น. และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ ๓ 
ได้กําหนดให้ถ้าส่วนราชการใดจะใช้ระเบียบพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีกล่าวข้างต้น เพ่ือความสะดวกก็ให้ทําได้ 
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แต่เม่ือคํานวณเวลาทํางานรวมกันในสัปดาห์หนึ่ง ๆ แล้ว ต้องเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนรวมเวลาราชการ 
ในสัปดาห์หนึ่ง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ซ่ึงโดยหลักการแล้ว หากส่วนราชการมีเหตุผลความจําเป็นเพ่ือความสะดวก
ในการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการนั้นจะใช้ระเบียบพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑ ของประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ก็ย่อมสามารถกระทําได้ แต่เม่ือคํานวณเวลาทํางานรวมกันในสัปดาห์หนึ่ง ๆ แล้ว 
ต้องเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าจํานวนรวมเวลาราชการในสัปดาห์หนึ่ง ๆ ดังกล่าวข้างต้นตามนัยข้อ ๓ ของประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีฯ  
 

คําถามข้อ ๗๘: ข้าราชการมาทํางานสายติดต่อกัน ๓ วัน จะนับว่ามีวันมาสายก่ีครั้ง (ส่วนราชการกําหนดให้ 
ข้าราชการในสังกัดมีวันมาสายในปีงบประมาณหนึ่งได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้ง) 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  มิได้มีข้อกําหนด
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการมาทํางานสายของข้าราชการไว้แต่อย่างใด  กรณีจึงไม่อาจให้
คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๗๙: กรณีลูกจ้างประจําและพนักงานราชการจะได้รับสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
และสิทธิการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ซ่ึงกําหนดเพ่ิมเติมใหม่รวม ๒ ประเภทนี้ด้วยหรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  กรณีการลาหยุดราชการ 
ของลูกจ้างประจํา ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป และกรณีการลาหยุดราชการของพนักงานราชการ ขอได้โปรดสอบถามไปยัง
สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๘๐: ลูกจ้างชั่วคราว (ตามสัญญาจ้าง) ของส่วนราชการ สามารถใช้สิทธิการลารวม ๑๑ ประเภท 
ตามท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนด ได้หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  กรณีการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราว ขอได้โปรด
สอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๘๑: หากเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือบุคลากรประเภทอ่ืน ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ การไป
ต่างประเทศระหว่างการลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ จะต้องขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมด้วย
หรือไม่ 
คําตอบ: เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวหรือบุคลากรประเภทอ่ืน ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ มิได้อยู่ในบังคับของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ 
 
คําถามข้อ ๘๒: การลาหยุดราชการของลูกจ้างประจําของส่วนราชการจะนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลมได้หรือไม่ 
 
 
 



 
- ๒๔ - 

 
คําตอบ: เนื่องจากลูกจ้างประจําของส่วนราชการมิได้อยู่ในบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  กรณีการลาหยุดราชการของ
ลูกจ้างประจํา ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่อง
ดังกล่าวโดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๘๓: กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศ (ราว ๒ เดือน) จะถือเป็นการลาประเภทใด หรือจะถือเป็นการเดินทางไปราชการ 
คําตอบ: เดิมระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕ ได้กําหนดบทนิยามคําว่า  “การไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ” ให้หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ด้วย  ดังนั้น  เม่ือข้าราชการได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์แล้ว 
ข้าราชการก็จะต้องลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย  แต่เนื่องจากปัจจุบันระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๓๔ ได้กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุญาตโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  ดังนั้น  กรณีจึงข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า การไปปฏิบัติงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีข้าราชการจะต้องถือปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หรือไม่ หากอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้าราชการก็สมควรจะต้องลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๓๔ ด้วย 
 
คําถามข้อ ๘๔: ข้าราชการท่ีไปปฏิบัติงานประจําในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) มีวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ก่ีวัน 
คําตอบ: การลาพักผ่อนของข้าราชการท่ีไปปฏิบัติงานประจําในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ย่อมเป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงระเบียบฯ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ได้กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานซ่ึงได้
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามเดือน มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี
ในปีหนึ่งได้เพ่ิมข้ึนอีกสิบวันทําการ ถ้าในปีใด เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อน
ประจําปีแล้วแต่ไม่ครบยี่สิบวันทําการ ให้สะสมวันท่ียังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกินสี่สิบวันทําการ 
 
คําถามข้อ ๘๕: การเพ่ิมจํานวนวันลาพักผ่อนประจําปีอีก ๑๐ วันทําการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยมิให้นําวันลาพักผ่อนท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าวไปสะสมในปีงบประมาณถัดไป หากข้าราชการในเขตพ้ืนท่ีดังกล่าว 
ลาพักผ่อนประจําปีไปแล้ว ๑๕ วันทําการ จะหักวันลาพักผ่อนในส่วนใดออก 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น ย่อมไม่อาจแยกวันลาพักผ่อนท่ีมีอยู่ท้ังหมดของเป็นส่วน ๆ ออกจากกันได้ 
 
 
 



 
- ๒๕ - 

 
คําถามข้อ ๘๖: การกําหนดให้วันตรุษอีด้ิลฟีตรี และวันตรุษอีด้ิลอัฎฮา ซ่ึงเป็นวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม 
เป็นวันหยุดราชการประจําปีเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่หรือไม่ ส่วนข้าราชการท่ีนับถือศาสนา 
อิสลามในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ จะมีวันตรุษอีด้ิลฟีตรี และวันตรุษอีด้ิลอัฎฮา เป็นวันหยุดราชการประจําปี 
ด้วยหรือไม่ 
คําตอบ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จังหวัดปัตตานี สตูล ยะลา และนราธิวาส หยุดราชการเพ่ิมข้ึนเนื่องใน 
วันตรุษอีด้ิลฟีตรี (วันรายอปอชอ) ๑ วัน และวันตรุษอีด้ิลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ๑ วัน เพ่ือเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ิน และเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
อิสลามตามสมควรด้วย ตามนัยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ 
พ.ศ. ๒๕๑๗ (แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๑/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๑๗) และให้จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล หยุดราชการเพ่ิมข้ึนอีก ๑ วัน เนื่องในวันตรุษจีน 
ซ่ึงเป็นวันสําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ตามนัยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและ
วันหยุดราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๕ (แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 
๐๕๐๕/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕) ส่วนข้าราชการท่ีนับถือศาสนาอิสลามในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
อ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้หยุดราชการในวันดังกล่าวได้ 
 
คําถามข้อ ๘๗: เดิมเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน (ข้าราชการทหาร) ต่อมาภายหลังได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการพลเรือน จะสามารถนับเวลาราชการต่อเนื่องกันเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญได้
หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้มีข้อกําหนด
เก่ียวกับการนับเวลาราชการต่อเนื่องกันเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ กรณีจึงไม่อาจให้
คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๘๘: ในทางปฏิบัติพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก-
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษารายหนึ่งเจ็บป่วยท่ีมีระยะเวลายาวนาน (โรคหลอดเลือดในสมองตีบ) และแพทย์ผู้ทําการ
รักษาไม่สามารถลงความเห็นได้ว่าจะหายเป็นปกติได้เม่ือใด และจะกลับมาปฏิบัติงานได้เม่ือใด สําหรับ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษารายนี้ได้ขอลาป่วยไปแล้วประมาณ ๑๐๐ วัน โดยมี
ใบรับรองของแพทย์ ในกรณีเช่นนี้มีการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลาป่วยท่ีมีระยะเวลายาวนานดังกล่าวไว้
หรือไม่ และต้องจ่ายหรืองดการจ่ายเงินเดือนระหว่างการลานั้นด้วยหรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ 
 
คําถามข้อ ๘๙: การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
เกิน ๑๒๐ วัน จะต้องเสนอขออนุมัติตั้งแต่วันท่ีเริ่มป่วยหรือต้ังแต่วันท่ีเกิน ๑๒๐ วัน 
 
 



 
- ๒๗ - 

 
คําตอบ: โดยท่ีพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๐: ข้าราชการรายหนึ่งประสบอุบัติเหตุในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยยื่นใบลาป่วยต้ังแต่ 
วันท่ีประสบอุบัติเหตุ ผู้ บังคับบัญชาตามลําดับชั้นได้รับทราบและพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้ลา 
แต่เม่ือเสนอเรื่องต่อผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าว ปรากฏว่า เป็นวันหลังจากวันท่ี
ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ขอทราบว่า ในกรณีเช่นนี้ จะต้องใช้ระเบียบ 
ฉบับใด 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีข้อกําหนด
เก่ียวกับบทเฉพาะกาลไว้แต่อย่างใด หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้มีอํานาจอนุญาตการลายังมิได้พิจารณาอนุญาต
การลาป่วยภายหลังจากวันท่ีระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ก็น่าจะต้องย้อนกลับ
มาเสนอหรือจัดส่งใบลาและพิจารณาอนุญาตการลาป่วยใหม่ โดยแนบเอกสารใบลาฉบับเดิมท้ังหมด 
 
คําถามข้อ ๙๑: พนักงานราชการสามารถใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
พนักงานราชการ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังสํานักงาน ก.พ.  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๒: ขอทราบแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับกรณีการลาพักผ่อนของลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว 
และเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อน จะอนุญาตตามระเบียบใด ข้อใด และใช้แบบ 
ใบลาใด และผู้ใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยัง
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๓: ขอทราบแนวทางการปฏิบัติเ ก่ียวกับการลาออกของลูกจ้างประจํา จะใช้ระเบียบใด 
เป็นแนวทางปฏิบัติ และผู้ใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจํา กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป  
 
คําถามข้อ ๙๔: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุเข้ารับราชการไม่ครบ ๒ ปี 
จะมีสิทธิลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถาม 
ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป  
 



 
- ๒๗ - 

 
คําถามข้อ ๙๕: ข้าราชการครูประสบอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติราชการจะสามารถใช้สิทธิ 
การลาป่วยตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้หรือไม่ รวมท้ังกรณีของลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวด้วย 
คําตอบ: เนื่องจากพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป  
 
คําถามข้อ ๙๖: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะสามารถนําไปใช้
บังคับแก่ลูกจ้างประจําของส่วนราชการโดยอนุโลมได้หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจํา กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๗: ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลาป่วยโดยไม่หักเงินเดือนได้เม่ือใด ภายหลังจากปฏิบัติงานมาแล้ว 
๖ เดือน ใช่หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๘: พนักงานราชการมีสิทธิลาไปช่วยภริยาท่ีคลอดบุตรหรือไม่ 
คําตอบ:  โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
พนักงานราชการ  กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังสํานักงาน ก.พ. 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
หมายเหตุ:  

๑. คําถามท้ังหมดได้รับการแก้ไขปรับปรุงข้อความให้แตกต่างจากคําถามต้นฉบับเดิม เพ่ือความ
เหมาะสม และชัดเจนย่ิงข้ึน 

๒. คําตอบท้ังหมดเป็นข้อวินิจฉัยของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในเบ้ืองต้น 

--------------------------------------- 
              นางกฤตยา จันทรเกษ  และคณะ 
              ผู้ตอบคําถาม 

      ขอสงวนลิขสิทธิ์เอกสารชุดนี้ 
      สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง 

      สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
       สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
 

























































































 



 
ที่ นร 1013.8.5/ว 22 

   
สํานักงาน ก.พ. 
ถนนพิษณุโลก  กทม.  10300 

 15  กันยายน  2552 

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

เรียน (เวยีน กระทรวง กรม จังหวดั) 

สิ่งท่ีสงมาดวย  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม   ฝกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ 

ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 75 บัญญัติวา การให
ขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.กําหนด 

ดั งนั้ น  เ พื่ อ ให เ ป น ไปตาม เ จตนารมณ ของพระร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบข า ร าชก าร 
พลเรือน  พ .ศ . 2551  ที่ตองการจะมุงเนนการเสริมสรางสมรรถนะความเปนมืออาชีพ  และการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหแกขาราชการ เพื่อใหมีขีดความสามารถในการผลักดันงานขององคกรให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐตามที่กําหนดไว  และเพื่อเปนการกระจายอํานาจใหกับสวนราชการ  
ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีความรวดเร็ว  คลองตัว  มีเกณฑการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา
เพิ่มเติม ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ที่เปนบรรทัดฐานเดียวกัน  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ก.พ. จึงกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม  ฝกอบรม  ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใน
ประเทศ เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการพิจารณาใหขาราชการไปพัฒนาโดยวิธีการตาง ๆ ใน
ประเทศ ตามสิ่งที่สงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป   ทั้งนี้  ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบ 
ดวยแลว 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายปรีชา   วชัราภัย) 
                                  เลขาธิการ ก.พ.                               สําเนาถูกตอง 

ศูนยจดัการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู                                                           

โทร. 0 2281 9453                                (นายขจร  ไศละสูต) 
โทรสาร 0  2628 6202                   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 



หลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงื�อนไขการให้ ข้าราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม 

 ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏบัิติการวจิัย ในประเทศ 

(ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที� นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒  ลงวนัที� ๑๕ กนัยายน  ๒๕๕๒) 

------------------------ 

เพื�อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน  
พ .ศ . ๒๕๕๑  ที�ตอ้งการจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นมืออาชีพ  และการ
เพิ�มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื�อให้มี ขีด
ความสามารถในการผลกัดนังานขององคก์รใหเ้กิดผลสัมฤทธิ6 ต่อภารกิจภาครัฐตามที�กาํหนด
ไว ้ และเพื�อเป็นการกระจายอาํนาจให้กบัส่วนราชการ  ลดขั9นตอนการดาํเนินงานให้มีความ
รวดเร็ว  คล่องตวั  มีเกณฑก์ารพิจารณาอนุมติัให้ขา้ราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม
ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศ  ที�เป็นมาตรฐานเดียวกนั  ก.พ. จึงกาํหนด 
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขการใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม  
ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัในประเทศ เพื�อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ขา้ราชการในประเทศ โดยวธีิการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี9  

หลกัเกณฑ์ทั�วไป 

ข้อ ๑  ในหลกัเกณฑนี์9  

“ผูมี้อาํนาจอนุมติั”  หมายความวา่   

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  สําหรับปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวง 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที�เทียบเท่า หรือหัวหน้าส่วนราชการที�ขึ9นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรี 

(๒) ปลดักระทรวง รองปลดักระทรวง ผูท้าํหนา้ที�หัวหนา้กลุ่มภารกิจ หรือหัวหนา้
ส่วนราชการที�เทียบเท่า หรือหัวหนา้ส่วนราชการที�ขึ9นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
หรืออธิบดี  สาํหรับขา้ราชการในสังกดั 

(๓) หวัหนา้ส่วนราชการซึ�งไม่มีฐานะเป็นกรม สาํหรับขา้ราชการในส่วนราชการนั9น 



 ๒

“ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง กรม หรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�น
และมีฐานะเป็นกรม หรือส่วนราชการที�ไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็น
อธิบดีหรือเทียบเท่า  ทั9งนี9  ที�อยูใ่นบงัคบับญัชาหรือในกาํกบัดูแลของฝ่ายบริหาร 

"ขา้ราชการ”  หมายความวา่  ขา้ราชการพลเรือนสามญั 

“ศึกษาเพิ�มเติม”  หมายความว่า  การเพิ�มพูนความรู้ดว้ยการเรียนหรือการวิจยัตาม
หลกัสูตรของสถาบนัการศึกษาในประเทศ  เพื�อให้ไดม้าซึ� งปริญญาหรือประกาศนียบตัร
วชิาชีพ และเป็นการเรียนหรือการวจิยัในเวลาราชการ 

“ฝึกอบรม”  หมายความวา่  การเพิ�มพนูความรู้ ความชาํนาญ หรือประสบการณ์ ดว้ย
การเรียนหรือการวิจยัตามหลกัสูตรการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรมเชิงปฏิบติัการ  
ที�ด ําเนินการในประเทศ  ทั9 งนี9  โดยมิได้มีว ัตถุประสงค์เพื�อให้ได้มาซึ� งปริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

“ดูงาน”  หมายความว่า  การเพิ�มพูนความรู้และประสบการณ์ดว้ยการสังเกตการณ์
และการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นที�ดาํเนินการภายในประเทศ 

“ปฏิบติัการวิจยั”  หมายความว่า  การทาํงานวิจยัในประเทศเพื�อนาํผลที�ไดรั้บมาใช้
ประโยชนข์องส่วนราชการโดยตรง  แต่ไม่หมายความรวมถึงการวิจยัตามลกัษณะหรือที�เป็น
ส่วนหนึ�งของการศึกษาหรือฝึกอบรม  

“ทุน”  หมายความว่า  เงินที�ส่วนราชการเป็นผูใ้หส้าํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั  รวมทั9งค่าใชจ่้ายในการครองชีพ และค่าพาหนะเดินทาง
ระหว่างศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย  แต่ไม่หมายความรวมถึงเงินที� 
ส่วนราชการจ่ายใหส้าํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

ข้อ ๒  การใหข้า้ราชการไปศึกษาเพิ�มเติม  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัใหผู้มี้
อาํนาจอนุมติัพิจารณาถึงอตัรากาํลงัที�มีอยู่ โดยให้มีผูป้ฏิบติังานเพียงพอไม่ให้เสียหายแก่
ราชการและไม่ตอ้งตั9งอตัรากาํลงัเพิ�ม 

ข้อ ๓  ในกรณีที�มีปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9   
ใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัเป็นผูว้นิิจฉยัชี9ขาด คาํวนิิจฉยันั9นเป็นที�สุด 

 



 ๓

การศึกษาเพิ�มเตมิ 

ข้อ ๔  การให้ข้าราชการไปศึกษาเพิ�มเติม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑) สาขาวิชาและระดบัความรู้ที�ใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติมตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็น
ประโยชนก์บังาน หรือตาํแหน่งที�ดาํรงอยู ่ เวน้แต่เป็นการไปศึกษาเพิ�มเติมเพื�อพฒันาตนเอง
และไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

 (๒) ต้องเป็นการไปศึกษาเพิ�มเ ติมในสถาบันการศึกษาที�กระทรวง 
ศึกษาธิการใหก้ารรับรองมาตรฐานหลกัสูตร 

(๓) การศึกษาเพิ�มเติมตามคาํสั�งหรือการมอบหมายของทางราชการใน
หลกัสูตรที� อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเห็นว่าเป็นความจาํเป็นอยา่งยิ�ง เพื�อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในส่วนราชการ ให้ถือเสมือนว่าข้าราชการที�ไปศึกษาใน
หลกัสูตรนั9น ๆ ไปปฏิบติัราชการ ซึ�งอาจจะนาํผลงานจากการศึกษามาประกอบการพิจารณา
เลื�อนเงินเดือนได ้

ข้อ ๕ ขา้ราชการที�จะไปศึกษาเพิ�มเติมในประเทศ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี9  

(๑) พน้จากการทดลองปฏิบติัหน้าที�ราชการแลว้  ในกรณีที�มีความจาํเป็น
อย่างยิ�งที�จะตอ้งให้ขา้ราชการที�ยงัอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบติัหน้าที�ราชการไปศึกษา
เพิ�มเติม ใหก้ระทาํไดต่้อเมื�อไดรั้บอนุมติัเป็นการเฉพาะรายจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

(๒) มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการหลังจากศึกษาเสร็จแล้ว เพียงพอที�จะ 
ชดใช้ไดค้รบก่อนเกษียณอายุราชการ  ทั9งนี9  โดยให้รวมระยะเวลาที�ตอ้งชดใช้สําหรับการ 
ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบติัการวจิยั เดิมที�ชดใชไ้ม่แลว้เสร็จดว้ย 

(๓) ผูบ้งัคบับญัชาตั9งแต่ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ9นไปรับรองว่าเป็น 
ผูที้�มีความประพฤติดี และตั9งใจปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 

(๔) ในกรณีที�เคยได้รับอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติม หรือปฏิบติัการวิจยัใน
ประเทศตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9  หรือตามระเบียบอื�น จะตอ้งกลบัมาปฏิบติั
ราชการแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

ข้อ ๖  ขา้ราชการที�ประสงคจ์ะไปศึกษาเพิ�มเติม ตอ้งยื�นหลกัฐาน ดงันี9  



 ๔

(๑) หลกัสูตรหรือแนวทางการศึกษาเพิ�มเติมของสถาบนัการศึกษาที�จะไป
ศึกษา พร้อมหนงัสือตอบรับจากสถาบนัการศึกษาที�จะไปศึกษาเพิ�มเติม 

(๒) บนัทึกแสดงเหตุผล ความจาํเป็น และความตอ้งการของทางราชการที�
จะต้องให้ข้าราชการผู ้นั9 นไปศึกษาเพิ�มเติม  ตลอดจนแผนงานหรือโครงการที�จะให้
ขา้ราชการผูน้ั9นกลบัมาปฏิบติั 

(๓) คาํรับรองของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้ ๕ (๓) 
(๔) หลกัฐานการศึกษาของขา้ราชการที�จะไปศึกษา 
(๕) หลกัฐานการไดรั้บทุน (ถา้มี) 

การฝึกอบรม 

ข้อ ๗   การให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคํานึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑)  หลกัสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมที�จะให้ไปฝึกอบรมตอ้งสอดคลอ้ง
หรือเป็นประโยชน์กบังาน หรือตาํแหน่งที�ดาํรงอยู ่ เวน้แต่เป็นการไปฝึกอบรมเพิ�มเติมเพื�อ
พฒันาตนเองและไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

(๒)  ตอ้งเป็นการไปฝึกอบรมในสถาบนัหรือหน่วยงานที�ผูมี้อาํนาจอนุมติัให้
ความเห็นชอบ 

(๓)  ขา้ราชการที�จะไปฝึกอบรมตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามที�หลกัสูตรฝึกอบรม
นั9น ๆ กาํหนด 

ข้อ ๘  ขา้ราชการที�ประสงคจ์ะไปฝึกอบรมตอ้งยื�นหลกัฐาน ดงันี9  

(๑)  หลกัสูตรหรือแนวทางการฝึกอบรมของสถาบนัที�ประสงคจ์ะไปฝึกอบรม 

(๒) บันทึกแสดงเหตุผล ความจาํเป็น และความตอ้งการของทางราชการ 
ที�จะตอ้งใหข้า้ราชการผูน้ั9นไปฝึกอบรม 

ข้อ ๙  การให้ขา้ราชการไปฝึกอบรมตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9  ถือเป็น
การใหข้า้ราชการเดินทางไปราชการตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี  ว่าดว้ยการอนุมติัให้
เดินทางไปราชการและการจดัการประชุมของทางราชการ พ.ศ .๒๕๒๔ 
 



 ๕

การดูงาน 

ข้อ ๑๐  เรื�องหรือหัวขอ้ที�จะไปดูงานตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็นประโยชน์กบังานของ
ส่วนราชการนั9น และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูมี้อาํนาจอนุมติั 

ข้อ ๑๑  การดูงานตามโครงการ หรือแผนการดูงาน ตอ้งมีระยะเวลาในการดูงาน 
ไม่เกินเจด็วนั  ในกรณีที�มีระยะเวลาในการดูงานเกินเจด็วนั ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่กต็าม 
ใหถื้อเป็นการฝึกอบรม 

การดูงานที�เป็นส่วนหนึ� งของการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรม หรือเป็นการ 
ดูงานต่อจากการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรมอนัถือเป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาเพิ�มเติมหรือ
ฝึกอบรมดว้ย ใหด้าํเนินการตามที�กาํหนดไวส้าํหรับกรณีการศึกษาเพิ�มเติมหรือฝึกอบรม 

การปฏิบัตกิารวจิยั 

ข้อ ๑๒  การให้ขา้ราชการไปปฏิบติัการวิจยั ให้ส่วนราชการพิจารณาโดยคาํนึงถึง
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี9  

(๑) ขา้ราชการผูน้ั9นจะตอ้งเป็นนกัวิจยัที�มีผลงานวิจยัที�เป็นประโยชน์ และ
ไดตี้พิมพเ์ผยแพร่ในระดบัประเทศแลว้อยา่งนอ้ยสองผลงาน 

(๒) เป็นการวิจัยที�สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โครงการ หรือ
แผนงานที�ส่วนราชการดําเนินงานอยู่หรือเตรียมที�จะดําเนินงาน  และหัวข้อวิจัยเป็น 
ส่วนหนึ� งของแผนงานวิจัยของส่วนราชการนั9นๆ ซึ� งได้มีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบและ 
มีงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที�จะดําเนินการจะต้องมีแผนงานรองรับ 
ที�ชัดเจนที�จะให้ขา้ราชการกลบัมาดาํเนินการวิจยัต่อไป และหัวขอ้วิจยัเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศโดยตรง 

(๓) ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการวิจยัสาํหรับขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัให้ไป
ปฏิบติัการวจิยั จะตอ้งไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณและจะตอ้งไม่เป็นไปในลกัษณะวา่จา้ง 

(๔) เป็นการปฏิบติัการวิจยัตามโครงการและแผนปฏิบติังานที�ไดรั้บความ
เห็นชอบจากส่วนราชการเจา้สังกดัแลว้ 

ข้อ ๑๓  ขา้ราชการที�จะไปปฏิบติัการวจิยั จะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี9  

(๑)  สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 



 ๖ 

(๒)รับราชการติดต่อกนัมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ� งปี  ในกรณีที�มี
ความจําเป็นอย่างยิ�ง ส่วนราชการอาจให้ข้าราชการที� รับราชการยงัไม่ครบหนึ� งปีไป
ปฏิบติัการวจิยัได ้แต่ขา้ราชการผูน้ั9นตอ้งพน้การทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการแลว้ 

(๓) ส่วนราชการเจา้สังกดัรับรองว่ามีประสบการณ์ในการวิจยั งานสอน 
หรือรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในเรื� องที�จะทาํการวิจยัมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี และ 
มีความเหมาะสมที�จะใหป้ฏิบติัการวจิยั 

(๔) ในกรณีที�เคยไดรั้บอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการวิจยัตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขนี9  หรือระเบียบอื�นมาแลว้ จะตอ้งกลบัมาปฏิบติัราชการเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี 

ข้อ ๑๔  ให้ส่วนราชการเจา้สังกดัดาํเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื�อนไขนี9  แลว้นาํเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัเพื�อพิจารณาอนุมติัใหข้า้ราชการไปปฏิบติัการวจิยั 

ในการขออนุมติัตามวรรคหนึ�งใหแ้นบเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปนี9  
(๑) โครงการ แผนปฏิบติัการวิจยั  พร้อมหนังสือตอบรับจากสถานศึกษา 

สถาบนั หรือหน่วยงานที�ทาํการวจิยั 
(๒) บนัทึกของส่วนราชการเจา้สังกดัซึ� งแสดงเหตุผลความจาํเป็นที�จะตอ้ง

ให้ขา้ราชการไปปฏิบติัการวิจยั ตลอดจน แผนงานหรือโครงการที�จะให้ขา้ราชการผูน้ั9น
กลบัมาปฏิบติัราชการ 

(๓) รายละเอียดขอ้ตกลงเกี�ยวกบัการไปปฏิบติัการวจิยั 

ข้อ ๑๕  ส่วนราชการจะอนุมติัใหข้า้ราชการไปปฏิบติัการวิจยัไดไ้ม่เกินสองปีนบัแต่
วนัที�เริ�มไปปฏิบติัการวจิยั 

การทําสัญญา 

ข้อ ๑๖  ขา้ราชการที�ได้รับอนุมติัให้ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบัติการวิจัยตอ้งทาํ
สัญญาตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์วธีิการ และแบบที�กระทรวงการคลงักาํหนด 

ใหส่้วนราชการทาํสัญญาใหข้า้ราชการที�ไปศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการวิจยั
กลบัมาปฏิบติัราชการเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ระยะเวลาที�ใชใ้นการศึกษาเพิ�มเติมหรือปฏิบติัการ
วจิยัแลว้แต่กรณี 



 ๗ 

ขา้ราชการผูใ้ดไม่กลบัมาปฏิบติัราชการตามสัญญา ตอ้งชดใชเ้งินเดือน ทุนที�
ไดรั้บระหวา่งศึกษา และเงินที�ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กบัใหใ้ชเ้งินอีกจาํนวนหนึ�ง เท่ากบั
จาํนวนเงินเดือน ทุน และเงินทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าว ให้เป็นเบี9 ยปรับแก่ทาง
ราชการ อีกดว้ย 

ในกรณีที�กลบัมาปฏิบติัราชการไม่ครบกาํหนดตามสัญญา กใ็หล้ดจาํนวนเงิน
ที�จะตอ้งชดใชล้งตามส่วน 

ขา้ราชการผูใ้ดอยูใ่นระหวา่งปฏิบติัราชการชดใช ้แต่โอนไปรับราชการที�ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งใหม่  ถา้ไดรั้บอนุมติัให้ผ่อนผนัเรื�องนับเวลาที�โอนไป
ปฏิบติัราชการดงักล่าวเป็นเวลารับราชการชดใชต่้อเนื�อง ใหส่้วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐแห่งใหม่นั9นรับโอนทั9งสิทธิและหนา้ที�ตามสัญญานั9นดว้ย 

การกาํกบัดูแล 

ข้อ ๑๗  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั ตอ้งอยูใ่นความดูแลของส่วนราชการเจา้สังกดั  ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั�ง 
หรือคาํแนะนาํของส่วนราชการเจา้สังกดั  รวมทั9งของ ก.พ.  และสาํนกังาน ก.พ. 

ข้อ ๑๘  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั จะตอ้งรายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั ใหผู้บ้งัคบับญัชาระดบั
ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ9 นไปและผูมี้อาํนาจอนุมติัทราบ ทุกภาคการศึกษา หรือ 
ทุกหกเดือน และเมื�อสิ9นสุดการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวจิยั 

ในกรณีที�ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบติัการวิจยัไม่รายงานผลการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั โดยไม่มีเหตุ 
อนัควร ผูมี้อาํนาจอนุมติัอาจพิจารณาใหย้ติุการศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วจิยั หรือดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ�งตามที�เห็นสมควรกไ็ด ้

ข้อ ๑๙  ในกรณีที�ส่วนราชการเจา้สังกดัมีความจาํเป็นตอ้งให้ขา้ราชการที�ไปศึกษา
เพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั กลบัเขา้ปฏิบติัราชการก่อนครบกาํหนดเวลา 
ที�ไดรั้บอนุมติั ขา้ราชการผูน้ั9นตอ้งกลบัเขา้ปฏิบติัราชการตามคาํสั�งทนัที 



 ๘

ข้อ ๒๐  ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วิจยั จะตอ้งศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยั ให้สําเร็จภายในระยะเวลา 
ที�กาํหนด 

ขา้ราชการที�ไดรั้บอนุมติัใหไ้ปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการ
วิจยั จะเปลี�ยนแปลงกาํหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝึกอบรม โครงการวิจยั  หรือแนว
การศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ไปจากที�ไดรั้บอนุมติัไวไ้ด ้ต่อเมื�อไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ
อนุมติั 

ข้อ ๒๑  ใหส่้วนราชการเจา้สังกดัรายงานสรุปการดาํเนินการเกี�ยวกบัการพิจารณาให้
ขา้ราชการไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบติัการวิจยัในประเทศ ให้ ก.พ. ทราบ
ทุกเดือน ตามแบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการที� ก.พ. กาํหนด 

ข้อ ๒๒  เมื�อครบกาํหนดเวลาที�ได้รับอนุมติั หรือเมื�อเสร็จจากการศึกษาเพิ�มเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัก่อนครบกาํหนดเวลาที�ไดรั้บอนุมติั  ขา้ราชการผูน้ั9น
จะตอ้งรีบรายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการโดยเร็ว  ทั9งนี9  ตอ้งไม่เกินเจด็วนันบัแต่วนัถดัจาก
วนัที�ครบกาํหนดเวลาที�ไดรั้บอนุมติัหรือวนัที�เสร็จการศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบติัการวจิยั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที� เป็นการศึกษาในระดับที� สูงกว่าปริญญาตรี และในกรณีที�ไป
ปฏิบติัการวิจยั ขา้ราชการผูน้ั9นจะตอ้งมอบวิทยานิพนธ์หรือรายงานผลการปฏิบติัการวิจยั
ฉบบัสมบูรณ์ จาํนวนสองฉบบั ใหส่้วนราชการเจา้สังกดั ภายในสี�สิบหา้วนันบัแต่วนัที�เสร็จ
จากการศึกษาเพิ�มเติม หรือวนัที�สิ9นสุดโครงการปฏิบติัการวจิยั 

ข้อ ๒๓  การอนุมัติให้ข้าราชการผู ้ใดไปศึกษาเพิ�มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบติัการวิจยั ที�ไดก้ระทาํโดยถูกตอ้งตามระเบียบหรือหลกัเกณฑที์�ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั9น 
ก่อนวนัที�หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขนี9 ใช้บงัคบั ให้เป็นอนัใช้ได ้ และให้ดาํเนินการ 
ในเรื�องต่างๆ เกี�ยวกบัการศึกษาเพิ�มเติม  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบติัการวิจยัของขา้ราชการ 
ผูน้ั9นต่อไป ตามระเบียบหรือหลกัเกณฑที์�ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนั9น 

---------------------- 

 



แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 
 

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

เรื่อง.............................................................. 
เรียน.................................................................................. 
 ข้าพเจ้า......................................................................ตำแหน่ง.............................................................
ระดับ......................................................สังกัด.................................................................................................... 
  (    ) ป่วย  
ขอลา  (    ) กิจส่วนตัว เนื่องจาก................................................... 
  (    ) คลอดบุตร 
ตั้งแต่วันที่..........เดือน........................พ.ศ..............ถึงวันที่..........เดือน...................พ.ศ.........มีกำหนด.........วัน
ข้าพเจ้าได้ลา (   ) ป่วย  (   ) กิจส่วนตัว  (   ) คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่........เดือน.............พ.ศ..........
ถึงวันที.่..........เดือน.................พ.ศ..............มีกำหนด.........วนั ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ี.................... 
....................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
 
       (ลงชื่อ).......................................... 
              (............................................)  
 
สถิติการลาในปีงบประมาณนี้  

ประเภทการลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี้ รวมเป็น 
ป่วย 
 

   

กิจส่วนตัว 
 

   

คลอดบุตร 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
 …………………………………………………………………….. 
               (ลงชื่อ).............................................................. 
  (............................................................... ) 
 (ตำแหน่ง).......................................................... 
  วันที่.........../.................../.................. 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจสอบ 
       (...................................................) 
(ตำแหน่ง).......................................................... 
      วันที่.........../.................../.................. 

คำสั่ง 
(   ) อนุญาต      (   ) ไม่อนุญาต 

………………………………………………………………… 
(ลงชื่อ)........................................................... 
       (............................................................) 
(ตำแหน่ง).......................................................... 
 วันที่.........../.................../.................. 



แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
 

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

เรื่อง  ขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร  
เรียน....................................................................... 
 ข้าพเจ้า...................................................................ตำแหน่ง................................................................
ระดับ.....................................................สังกัด.....................................................................................................มี
ความประสงค์ลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายชื่อ........................................................................... ซ่ึง
คลอดบุตรเมื่อวันที่..........เดือน.......................พ.ศ...............จึงขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ตั้งแต่วันที่............เดือน.............................พ.ศ................ถึงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ.................มี
กำหนด..............วันทำการ ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่....................................................................... 
..............................................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................................. 
 
       (ลงชื่อ)................................................. 
              (...................................................) 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
............................................................................ ................................................................................................ 
................................................................................... ............................................................................ ............. 
     (ลงชื่อ).................................................... 
            (......................................................) 
     (ตำแหน่ง)................................................... 
           วันที่............/..................../............... 
 
คำสั่ง 

 (   ) อนุญาต  (   ) ไม่อนุญาต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
     (ลงชื่อ).................................................... 
            (......................................................) 
     (ตำแหน่ง)................................................... 
           วันที่.........../................/............... 

 
 
 
 
 
 



แบบใบลาพักผ่อน 
 

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

เรื่อง ขอลาพักผ่อน 
เรียน..................................................................................  
 ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง...................................................................
ระดับ......................................................สังกัด....................................................................................................  
มีวันลาพักผ่อนสะสม..........วนัทำการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจำปีนี้อีก..........วันทำการ รวมเป็น.........วันทำการ
ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่.........เดือน...............พ.ศ..........ถึงวันที่.........เดือน..............พ.ศ........มีกำหนด........วัน 
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่...................................................................................................................... 
....................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
 
       (ลงชื่อ)................................................. 
              (..................................................)  
สถิติการลาในปีงบประมาณนี้  

ลามาแล้ว 
(วันทำการ) 

ลาครั้งนี้ 
(วันทำการ) 

รวมเป็น 
(วันทำการ) 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
 …………………………………………………………………….. 
             (ลงชื่อ)................................................................ 
  (............................................................... ) 
 (ตำแหน่ง).............................................................. 
  วันที่.........../.................../.................. (ลงชื่อ)..................................................ผู้ตรวจสอบ 

       (...................................................) 
(ตำแหน่ง).......................................................... 
      วันที่.........../.................../.................. 

คำสั่ง 
(   ) อนุญาต   (   ) ไม่อนุญาต 

………………………………………………………………… 
(ลงชื่อ).......................................................... . 
       (............................................................) 
(ตำแหน่ง).......................................................... 
 วันที่.........../.................../.................. 



แบบใบอุปสมบท 
 

เขยีนที.่.................................................... 
วันที่...........เดือน........................พ.ศ........... 

เรื่อง ขอลาอุปสมบท 
เรียน..................................................................................  
 ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง...................................................................
ระดับ......................................................สังกัด.................................................................................................... 
เกิดวันที่..........เดือน......................พ.ศ.............เข้ารับราชการเมื่อวันที่.........เดือน.....................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า   (   ) ยังไม่เคย  (   ) เคย    อุปสมบท      บัดนี้มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
ณ วัด.................................................................................ตั้งอยู่ ณ ...................................................................  
........................................................................ .....หมายเลขโทรศัพท์......................................กำหนดอุปสมบท
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ..............และจะจำพรรษาอยู่ ณ วัด............................................................. 
ตั้งอยู่ ณ ....................................................................................................................จึงขออนุญาตลาอุปสมบท 
ตั้งแต่วันที่........เดือน....................พ.ศ............ถึงวันที่............เดือน...................พ.ศ...........มีกำหนด.............วัน 
 
       (ลงชื่อ)............................................... 
              (................................................)  
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
 ............................................................................................................ .................................................. 
    (ลงชื่อ)................................................. 
           (...................................................) 
    ตำแหน่ง................................................. 
         วันที่............/................./.................. 
คำสั่ง 
  อนุญาต  ไม่อนุญาต 
 ..............................................................................................................................................................  
 
    (ลงชื่อ)................................................. 
           (...................................................) 
    ตำแหน่ง................................................. 
         วันที่............/................./.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมอืงเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
 

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

เรื่อง ขอลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
เรียน.................................................................................. 
 ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง...................................................................
ระดับ......................................................สังกัด.................................................................................................... 
เข้ารับราชการเมื่อวันที่.........เดือน.....................พ.ศ.................. 
ข้าพเจ้า   ยังไม่เคย  เคย    ไปประกอบพธิีฮัจย์    บัดนี้มีศรัทธาจะไปปะกอบพิธีฮัจย์ 
ณ เมอืงเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จึงขออนุญาตลาหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่........เดือน.............พ.ศ..........
ถึงวันที่............เดือน...................พ.ศ...........มีกำหนด.............วัน 
 
       (ลงชื่อ)............................................... 
              (................................................)  
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
 ......................................................................................................................... ..................................... 
...................................................................................................................................................... ...................... 
 
    (ลงชื่อ)................................................. 
           (...................................................) 
    ตำแหน่ง................................................. 
         วันที่............/................./.................. 
คำสั่ง 
  อนุญาต  ไม่อนุญาต 
 .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................. ........................................................................... 
 
    (ลงชื่อ)................................................. 
           (...................................................) 
    ตำแหน่ง................................................. 
         วันที่............/................./.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล 
 

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

เรื่อง ...................................................................... ......... 
เรียน..................................................................................  
 ข้าพเจ้า................................................................ตำแหน่ง...................................................................
ระดับ......................................................สังกัด...................................................................................... .............. 
ได้รับหมายเรียกของ................................................................................... ........................................................ 
ที่................................................................................ ....................ลงวันที่..........เดือน...................พ.ศ.............. 
ให้เข้ารับการ.................................................................. ณ วันที่ ....................................................................... 
........................................................................ ..........ตั้งแต่วนัที่............เดือน...........................พ.ศ.................... 
ถึงวันที่..................เดือน............................พ.ศ.....................มีกำหนด................. วัน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

     

    (ลงชื่อ).................................................... 

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



แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
เขียนที.่.................................................... 

วันที่...........เดือน........................พ.ศ........... 
เรื่อง ............................................................................... 
เรียน.................................................................................. 
  ข้าพเจ้า..............................................................ตำแหน่ง........................................................
ระดับ.......................................สังกัด...........................................เกิดวันที่.........เดือน...................พ.ศ............... 
เขา้รับราชการเมื่อวันที่............เดือน......................พ.ศ...............ได้รับเงินเดือนเดือนละ.........................บาท 
 ศึกษาวิชา.......................................................ขั้นปริญญา................................................ ................ 
ณ สถานศึกษา.................................................................................ประเทศ...................................................... 
 ฝึกอบรม ฝึกอบรมวิจัย ดูงาน ด้าน/หลักสูตร....................................................................... 
ณ ............................................ประเทศ............................................ด้วยทุน...................................................... 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.................เดือน....................พ.ศ...............ถึงวันที่.................เดือน............. .......พ.ศ................. 
มีกำหนด........ป.ี..........เดือน...........วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่........................................................ 
...........................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการไปศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจััย หรือดูงาน ทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ).......................................................... 
            (............................................................) 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
 ................................................................................................................................... ........................... 
 

    (ลงชื่อ)................................................. 
           (...................................................) 
    ตำแหน่ง................................................. 
         วันที่............/................./.................. 
คำสั่ง 
  อนุญาต  ไม่อนุญาต 
 ............................................................................................................................. ................................. 
 

    (ลงชื่อ)................................................. 
           (...................................................) 
    ตำแหน่ง................................................. 
         วันที่............/................./.................. 

 
 
 
 
 
 



แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 

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

เรื่อง ขอลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ 
เรียน..................................................................................  
  ข้าพเจ้า(ชื่อและนามสกุลภาษาไทย)........................................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................ตำแหน่ง.......................... ............................. 
ระดับ.................................................สังกัด....................................................................................... .................. 
มีความประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่.............เดือน......................พ.ศ........... 
ถึงวันที่.................เดือน................................พ.ศ.................. 
จงึขอเสนอรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้  
 ๑. คำชี้แจงในการขออนุญาต 
  ๑.๑ ประวัติ 
   ๑.๑.๑ วันเดือนปีเกิด......................................................................อายุ.................ป ี
   ๑.๑.๒ ประวัติการศึกษา 

           ประกาศนียบัตร.............................................................................................
           จาก..................................................ประเทศ............................พ.ศ.............. 

            ปริญญาตรี..................................................................................................... 
            จาก..................................................ประเทศ.............................พ.ศ............. 
            ปริญญาโท..................................................................................................... 
            จาก..................................................ประเทศ.............................พ.ศ............. 
            ปริญญาเอก...................................................................................................  
            จาก..................................................ประเทศ.............................พ.ศ............. 
   ๑.๑.๓ ประวัติการรับราชการ 
            เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่..............เดือน..............................พ.ศ................. 
            จนถึงกำหนดวันออกเดินทาง รวมเป็นเวลา............ปี............เดือน...........วัน 
            โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ............................................................ 
            ตั้งแต่วันที่..............................................ถึงวันที่............................................ 
            เป็นข้าราชการ.............................................................................................. 
            ตั้งแต่วันที่..............................................ถึงวันที่............................................ 
   ๑.๑.๔ ขณะนี้เป็นข้าราชการ..................................................................................... 
             ตำแหน่ง.........................................................ระดับ..................................... 
             สว่น/กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ส านัก/กอง................................................................ 
             กรม..................................................อัตราเงินเดือน..............................บาท 
 
 
 
 

1.1.5 เคยไป... 
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   ๑.๑.๕ เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือไม่   เคย   ไม่เคย 
            ถ้าเคย 
     (๑) ไปปฏิบัติงานให้กับ.................................................................. 
   ......................................................ณ ประเทศ.......................................................... 
   เป็นระยะเวลา.........ปี...........เดือน.........วัน ตั้งแต่วันที่.........เดือน...........พ.ศ.......... 
   ถึงวันที่...........เดือน............................พ.ศ...................... 
     (๒) ไปปฏิบัติงานให้กับ.................................................................. 
   ......................................................ณ ประเทศ.......................................................... 
   เป็นระยะเวลา.........ปี...........เดือน.........วัน ตั้งแต่วันที่.........เดือน...........พ.ศ.......... 
   ถึงวันที่...........เดือน............................พ.ศ...................... 
  ๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน 
   ๑.๒.๑ ไปปฏิบัติงานให้กับ 
            ณ ประเทศ....................................................................................................  
             ตามความตกลงระหว่าง…………………………………………………………………. 
            กับ……………………………………………………………………………………………………. 
             ติดต่อสมัครโดยผ่าน………………………………………………………………………. 
             ติดต่อเอง……………………………………………………………………………………… 
             อ่ืน ๆ........................................................................................................ 
   ๑.๒.๒ ตำแหน่งที่จะไปปฏิบัติงาน…………………………………………………………………… 
            ระดับ...................................หน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงาน (โดยย่อ)...................... 
   …………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๑.๒.๓ ระยะเวลาที่จะขอไปปฏิบัติงาน................ป.ี....................เดือน.................วัน 
   ๑.๒.๔ กำหนดออกเดินทางประมาณ วันที่............เดือน......................พ.ศ............... 
   ๑.๒.๕ ค่าตอบแทนที่ได้รับ 
             เงินเดือน อัตราเดือน/ปีละ……………………………………………………………… 
             ค่าท่ีพัก………………………………………………………………………………………… 
             ค่าพาหนะในการเดินทาง……………………………………………………………….. 
             อ่ืน ๆ........................................................................................................ 
   ๑.๒.๖ สถานที่ติดต่อ.................................................................................................  
   หมายเลขโทรศัพท์..................................................................................................... 
 
     ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 
      (ลงชื่อ)...................................................... 
             (........................................................) 
 
 
 

2. คำชี้แจง... 
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 ๒. คำชี้แจงและคำรับรองของส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัดหรือเทียบเท่า 
  ๒.๑ ขอชี้แจงว่าข้าราชการผู้นี้ 
   ๒.๑.๑ ระยะเวลาการเป็นข้าราชการก่อนไปปฏิบัติงาน 
             เป็นข้าราชการประจำตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันครบ ๒ ปี  
                ก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน 
             เป็นข้าราชการประจำตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ ๒ ปี 
                ก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน แต่กรณีมีความจำเป็นต้องสั่ง 
       ให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
       อย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย 
   ๒.๑.๒ อายุของผู้ไปปฏิบัติงาน 
             อายุไม่เกิน ๕๒ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน 
             อายุเกิน แต่กรณีมีความจำเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผล 
       อันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
       ตามเอกสารแนบท้าย 
   ๒.๑.๓ ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ และการด าเนินการทางวินัย 
             เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
       มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย 
             เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่ง………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………… 
       แต่กรณีมคีวามจำเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควร 
       และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย 
 
   ๒.๑.๔ ในกรณีท่ีเคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมาแล้ว 
             ได้กลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการครบ ๒ ปีแล้ว นับแต่วันกลับ 
       เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังจากท่ีเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงาน 
       ครั้งสุดท้าย 
             มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ ๒ ปี แต่กรณีมีความจำเป็นต้องสั่งให้ไป 
       ปฏิบัติงานโดยมีเหตุผลอันสมควรและเปน็ประโยชน์แก่ทางราชการ 
       อย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย  
  ๒.๒ ขอรับรองว่า การไปปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นี้ 
   ๒.๒.๑  ไม่ทำให้เสียราชการ เพราะยังมีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ  
                ไม่ต้องตั้งอัตรากำลังเพิ่ม 
   ๒.๒..๒   เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหรือต่อ การปฏิบัติราชการของ 
        กระทรวง/กรมนี้ ประการใดบ้าง (โปรดระบุ) 
        …………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………. 

เป็นประโยชน์... 
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     เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างยิ่ง หรือเป็นประโยชน์แก่ 
         ทางราชการอย่างยิ่ง (โปรดระบุ) 
         …………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………. 
   ๒.๒.๓ กระทรวง/กรม มีแผนงานหรือโครงการที่รองรับเมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ 
            ประการใดหรือไม่ 
             (   ) มี     (   ) ไม่มี 
            โปรดชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา 
        …………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………. 
        …………………………………………………………………………………………………. 
 
      (ลงชื่อ)........................................................... 
             (.............................................................) 
      ตำแหน่ง........................................................... 
       วันที่.........../....................../............... 
 
 ๓. การพิจารณาของกระทรวงเจ้าสังกัด 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      (ลงชื่อ)........................................................... 
             (.............................................................) 
      ตำแหน่ง.......................................................... . 
       วันที่.........../....................../............... 
 
 ๔. คำสั่งของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
  (   ) อนุญาต   (   )ไม่อนุญาต 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      (ลงชื่อ)........................................................... 
             (.............................................................) 
      ตำแหน่ง........................................................... 
       วันที่.........../....................../............... 



แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 
๑.ชื่อ......................................................................................นามสกุล............................................................... 
   ตำแหน่ง.................................................................................ระดับ................................................................ 
   สังกัด......................................................................................กระทรวง.......................................................... 
   ไปปฏิบัติงานให้กับ.......................................................................................................................................... 
   ณ ประเทศ................................................................................................................................................... ... 
   ตำแหน่งทีไ่ปฏิบัติงาน……………………………………………………………………………………………………………………... 
   ตั้งแต่วันที่.................เดือน......................พ.ศ...............ถึงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ................. 
   มีกำหนดเวลา...................ปี...................เดือน......................วัน 
๒.รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ฯลฯ) ที่สมควรรายงาน 
   ให้มีรายละเอียดและเนื้อหามากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ โดยบรรยายสิ่งที่ได้รู้เห็น หรือได้รับถ่ายทอด 
   มาให้ชัดเจน……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. สรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่าจะน ามาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์ 
    แก่ประเทศ............................................................................................................................. ........................ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ลงชื่อ)........................................................... 
             (.............................................................) 
      ตำแหน่ง........................................................... 
       วันที่.........../....................../............... 
 
๔. ความเห็นของหน่วยงานเจ้าสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า…………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ลงชื่อ)........................................................... 
             (.............................................................) 
      ตำแหน่ง........................................................... 
       วันที่.........../....................../............... 
 
๕. ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง...................................................................................................... 
   .................................................................................................................. ...................................................... 
 
      ลงชื่อ)........................................................... 
             (.............................................................) 
      ตำแหน่ง........................................................... 
       วันที่.........../....................../............... 

หมายเหคุ... 
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หมายเหตุ  ๑. ในกรณีที่มีรายละเอียดข้อความท่ีจะรายงานเกินกว่าช่องในแบบ ให้ปรับปรุงขยายช่อง 
      ให้พอดีกับข้อความได้ตามความเหมาะสม 
  ๒. ถ้ามีรายงานที่ต้องจัดทำให้องค์การและหรือหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานโดยตรง 
      ขอให้แนบไปด้วย 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  7 พฤศจิกายน 2562 
หัวข้อ: คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การลาประเภทต่างๆของข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การลาประเภทต่างๆของข้าราชการศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
นภเกตต์ ขันศลิา สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางนภเกตต์ ขันศลิา) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 วันท่ี  7  เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
นภเกตต์ ขันศิลา 

(นางนภเกตต์ ขันศิลา) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  

 




