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ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
-----------------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2520
(2) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2525
(3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2527
(4) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2529
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคาสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบ และมีอานาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน ี้ส่วนการลาของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมตาม
หมวด 3 ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รักษาการ และมีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา
ในกรณีที่การตีความหรือวินิจฉัยปัญหาของปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวง
ยุติธรรมขัดแย้งกัน ให้นาเสนอคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด
บททั่วไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"ปลัดกระทรวง" ให้หมายความรวมถึงปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดทบวง และปลัด
กรุงเทพมหานครด้วย
"หัวหน้าส่วนราชการ"หมายความว่า อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมี
ฐานะเป็นกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด และให้หมายความรวมถึงผู้อานวยการสานักในสังกัด
กรุงเทพมหานคร นายกราชบัณฑิตยสถาน และเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะบังคับบัญชาสานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรีด้วย
"หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง"หมายความว่า ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัด
ทบวง หรือปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะบังคับบัญชาสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักงาน
ปลัดกระทรวง สานักงานปลัดทบวง หรือสานักปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็น
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กรมซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร ีและหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมซึ่งไม่สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
"เข้ารับการตรวจเลือก" หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกอง
ประจาการ
"เข้ารับการเตรียมพล"หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
"องค์การระหว่างประเทศ" หมายความว่า องค์การที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นด้วยความตกลง
ระหว่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสาหรับองค์การสหประชาชาติให้หมายความ
รวมถึงทบวงการชานัญพิเศษและองค์การอื่นใดในเครือสหประชาชาติด้วย
"องค์การต่างประเทศ" หมายความว่า องค์การหรือสถาบันต่างประเทศตามที่ผู้รักษาการ
ตามระเบียบจะได้ประกาศรายชื่อให้ทราบ
"การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ" หมายความรวมถึงการไปปฏิบัติงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การไปปฏิบัติงานในองค์การต่างประเทศ การไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
ในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานใน
หน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานขององค์การต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐบาล
ต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในประเทศโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจาก
องค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือจากประเทศที่ไป
ปฏิบัติงาน แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
หรือการจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับราชการประจาในต่างประเทศ การไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการให้ข้าราชการไป
ศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
"ลาติดตามคู่สมรส" หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือทาง
ราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ
กาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลา
ทางาน ตั้งแต่ 1 ป ีขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ต่างประเทศ
ข้อ 6 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือน ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการครูตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ข้าราชการตารวจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ตารวจ ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ และข้าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
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ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรมใด มีเหตุพิเศษซึ่งจะต้องวางหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการลาประเภทใดเพิ่มเติมหรือแตกต่างไปจากที่ระเบียบนี้กาหนด ให้กระทรวงหรือทบวงเจ้า
สังกัดขอความเห็นผู้รักษาการตามระเบียบเพื่อประกอบการพิจารณากาหนดเป็นระเบียบของกระทรวง
หรือทบวงนั้นได้
ข้อ 7 การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้ ถ้ามีกฎหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนด
เกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย
ข้อ 8 ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสาหรับ
ข้าราชการแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามตารางที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีข้าราชการหลายประเภท ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสาหรับข้าราชการทุก
ประเภท ที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น
ในกรณีที่ผู้มีอานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้ และมีเหตุจาเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอานาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มี
อานาจอนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอานาจอนุญาตตาม
ระเบียบทราบด้วย
ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้แก่
ผู้ดารงตาแหน่งใด เป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้
ข้อ 9 ข้าราชการผู้ใดได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทางราชการ หาก
ประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการ
เตรียมพล ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วย
ราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจานวนวันลาให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละ
ครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการเจ้า
สังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการลาประเภทนั้น
ข้อ 10 การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลาอนุญาตให้ลา และคานวณวันลา ให้
นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่
การนับเพื่อประโยชน์ในการคานวณวันลาสาหรับวันลาป่วยที่มิใช่วันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลากิจส่วนตัว และวัน
ลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทาการ
การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม ให้
นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอานาจของผู้มีอานาจอนุญาตระดับใด ให้นา
ใบลาเสนอขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
ข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าการลาเป็นอันหมดเขต
เพียงวันก่อนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มต้นตั้งแต่วันออกเดินทางกลับเป็นต้นไป
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การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ
ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ ให้เสนอ
ขอถอนวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันหมด
เขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
ข้อ 11 เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการจัดทาบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัด โดยมีสาระสาคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบน ี้หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลา
การปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณีจาเป็น หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง จะกาหนดวิธีลงเวลา
ปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษ
เป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวัน เวลาการปฏิบัติ
ราชการได้ด้วย
ข้อ 12 การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นหรือรีบด่วนจะใช้
ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบ หรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได ้แต่ทั้งนี้ต้องส่งใบลาตามแบบ
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ข้อ 13 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรือใน
ระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง
สาหรับหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอขออนุญาตต่อปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้น
ตรง และข้าราชการในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอขออนุญาตต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัด
กรุงเทพมหานครให้เสนอขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
การอนุญาตของหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแล้วให้รายงาน
ปลัดกระทรวงทราบด้วย
ข้ อ14 การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายอาเภอในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใด มีอานาจอนุญาตให้ข้าราชการในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออาเภอนั้นๆ ไปประเทศนั้นได้ครั้งหนึ่งไม่
เกิน 7 วัน และ 3 วัน ตามลาดับ
ข้อ 15 ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้ อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษซึ่ง
เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้น และมิได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็น
เหตุขัดขวางทาให้ไม่สามารถมาปกิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงาน
พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทาให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
จนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
สาหรับหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานต่อปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้
รายงานต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้รายงานต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เห็นว่าการที่ข้าราชการผู้นั้นมาปฏิบัติราชการไม่ได้เป็นเพราะ
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พฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตาม
จานวนวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เห็นว่าการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม่สมควรถือเป็น
พฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว
หมวด 2
ประเภทการลา
ข้อ 16 การลาแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ
(1) การลาป่วย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลากิจส่วนตัว
(4) การลาพักผ่อน
(5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(6) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(7) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
(8) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(9) การลาติดตามคู่สมรส
ส่วนที่ 1
การลาป่วย
ข้อ 17 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต ก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจาเป็น จะเสนอหรือ
จัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็
ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจาเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอานาจ
อนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์ซึ่งผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอานาจ
เห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลาหรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจาก
แพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
ส่วนที่ 2
การลาคลอดบุตร
ข้อ 18 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต ก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดย
ได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
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การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกิน 90 วัน
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร
ตามกาหนดหากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอานาจอนุญาต อนุญาตให้ถอนวัน
ลาคลอดบุตรได้โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้นให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลงและให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอด
บุตร
ส่วนที่ 3
การลากิจส่วนตัว
ข้อ 19 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจาเป็นไว้แล้วหยุดราชการไป
ก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้เหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อน ตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตทันทีในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ
ข้อ 20 ยกเลิก
ข้อ 21 ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือน ปีละไม่เกิน 45 วันทาการ
ข้อ 22 ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ18 แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดู
บุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทาการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา
ข้อ 23 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัวเว้นแต่กรณีการลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตาม
ข้อ22ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนดถ้ามีราชการจาเป็นเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจ
อนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
ส่วนที่ 4
การลาพักผ่อน
ข้อ 24 ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีหนึ่งได้ 10 วันทาการ เว้นแต่ข้าราชการ
ดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน
(1) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
(2) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับ
ราชการอีก
(3) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับ
เลือกตั้งแล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง 6 เดือนนับแต่วันออกจากราชการ
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(4) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการ
ทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใดๆตามความประสงค์ของทาง
ราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้อ 25 ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปีหรือลาพักผ่อนประจาปีแล้วแต่ไม่
ครบ 10 วันทาการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อๆไปได ้แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวม
กับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน 20 วันทาการ
สาหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 30 วันทาการ
ข้อ 26 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อนให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ 27 การอนุญาตให้ลาพักผ่อนผู้มีอานาจอนุญาต จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ข้อ 28 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนซึ่งหยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามีราชการ
จาเป็นเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
ข้อ 29 ข้าราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หาก
ได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนตามระเบียบนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนตามที่
กาหนดไว้ในส่วนนี้
ส่วนที่ 5
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้อ 30 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต ก่อนวันอุปสมบทหรือวัน
ก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อน ตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้
ข้อ 31ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท หรือได้รับ
อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย ์ตามข้อ 30 แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับ
แต่วันที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ไม่สามารถอุปสมบท
หรือประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกต ิและขอถอนวัน
ลา ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตให้ถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธี
ฮัจย์ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
ส่วนที่ 6
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การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
ข้อ 32 ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ส่วนข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียม
พล ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้า
รับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับคาสั่ง
อนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วน
ราชการขึ้นตรง
สาหรับหัวหน้าส่วนราชการให้รายงานลาต่อปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงให้
รายงานลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้รายงานลาต่อผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
ข้อ 33 เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
แล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีที่มี
เหตุจาเป็น หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดตามข้อ 32 อาจขยายเวลาให้ได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน
ส่วนที่ 7
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ข้อ 34 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัย ณ ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงปลัดกระทรวง หรือ
หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญา
สาหรับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง เพื่อพิจารณา
อนุญาต เว้นแต่ข้าราชการกรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกรุงเทพมหานคร
สาหรับหัวหน้าส่วนราชการให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้น
ตรง และข้าราชการในราชบัณฑิตยสถานให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ส่วนปลัด
กรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต
ส่วนที่ 8
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ 35 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในส่วนนี้
ข้อ 36 การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ มี 2 ประเภท คือ
"ประเภทที่ 1" ได้แก่ การปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(1) การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและ
เป็นวาระที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานในองค์การนั้น
(2) รัฐบาลไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องส่งไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหว่าง
ประเทศ
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(3) ประเทศไทยต้องส่งไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของประเทศ
ตามความต้องการของรัฐบาลไทย
"ประเทศที่2" ได้แก่การปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1
ข้อ 37 ข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นข้าราชการประจาตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี ก่อน
ถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การสหประชาชาต ิกาหนดเวลาห้าปี
ให้ลดเป็นสองปี
สาหรับผู้ที่เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภท
ที่ 2 มาแล้ว จะต้องมีเวลาปฏิบัติราชการในส่วนราชการไม่น้อยกว่าสองป ีนับแต่วันเริ่มกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หลังจากที่เดินทางกลับจาการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทท ี่2 ครั้ง
สุดท้าย
(2) ผู้ที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ต้องมีอายุไม่เกิน
ห้าสิบสองปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงาน
(3) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีความรู้ความสามารถเหมาะสมมีความประพฤติ
เรียบร้อยและไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนว่ากระทาผิดวินัย
การขอยกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติตาม(1) วรรคสองและ(2) ให้เสนอเหตุผลความ
จาเป็นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาเป็นรายๆไป
ข้อ 38 ให้ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ยื่น
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาไปตามลาดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคาสั่งให้
ข้าราชการผู้นั้นลาไปปฏิบัติงานได้โดยถือว่าเป็นการไปทาการใด ๆ อันจะนับเวลาระหว่างนั้น เหมือน
เต็มเวลาราชการ มีกาหนดเวลาไม่เกินสี่ปีสาหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกาหนดเวลาไม่
เกินหนึ่งปีสาหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 โดยไม่รับเงินเดือน เว้นแต่อัตราเงินเดือนที่ได้รับจาก
องค์การระหว่างประเทศต่ากว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น ให้มีสิทธิได้รับ
เงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองค์การระหว่างประเทศแล้ว ไม่เกินอัตรา
เงินเดือนของทางราชการที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น
ข้อ 39 ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หากประสงค์
จะอยู่ปฏิบัติงานต่อให้ยื่นเรื่องราวพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อพิจารณาอนุญาตและมีคาสั่งให้ข้าราชการผู้นั้น
ไปปฏิบัติงานได้โดยถือว่าเป็นการไปทาการใดๆอันจะนับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการได้อีกแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี
การอนุญาตให้ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกว่าหนึ่งปี ให้ผู้บังคับบัญชาสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการในช่วงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินกว่าหนึ่งปีด้วย
ข้อ 40 เมื่อกระทรวงทบวงกรมเจ้าสังกัดได้มีคาสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน ตาม
ข้อ 38 หรือให้ไปปฏิบัติงานต่อหรือให้ออกจากราชการ ตามข้อ 39 แล้ว ให้ส่วนราชการส่งสาเนา
คาสั่งดังกล่าวให้กระทรวงการคลังและองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
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ข้อ 41 ให้กระทรวง ทบวง กรมเจ้าสังกัด จัดทาสัญญาผูกมัดข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศประเภทที่ 2 ให้กลับมารับราชการในส่วนราชการเป็นเวลาหนึ่งเท่าของ
ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน ข้าราชการผู้ใดไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศแล้วไม่กลับมารับ
ราชการหรือกลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญาให้ชดใช้เงินเบี้ยปรับแก่ทางราชการดังนี้
(1) ไม่กลับเข้ารับราชการเลยให้ชดใช้เป็นจานวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ที่ได้รับ คูณด้วยระยะเวลาที่ลาไปปฏิบัติงานที่คิดเป็นเดือน เศษของเดือนถ้าเกินสิบห้าวันให้คิดเป็นหนึ่ง
เดือน
(2) กลับมารับราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญาให้ชดใช้เบี้ยปรับตาม
(1)ลดลงตามส่วน
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด เมื่อ
จัดทาแล้วให้ส่งให้กระทรวงการคลังและสานักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งละ1ชุดด้วย
ข้อ 42 ข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้
รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และให้รายงาน
ผลการไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานการไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศตามที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ส่วนที่ 9
การลาติดตามคู่สมรส
ข้อ 43 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรสให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้
ไม่เกินสองปีและในกรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปีแต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปีถ้าเกินสี่ปี
ให้ลาออกจากราชการ
สาหรับปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงและข้าราชการในราชบัณฑิตยสถานคู่สมรส
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดส่วนปลัดกรุงเทพมหานครให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาต
ข้อ 44 การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาติดตามคู่สมรสผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญาตให้
ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการแต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่
กาหนดในข้อ43และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ
เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่
ข้อ 45 ข้าราชการที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ 43 ในช่วงเวลาที่คู่
สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอี กเว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจาในประเทศไทย
แล้ว ต่อมาได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม ่จึง
จะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ 43 ได้ใหม่
หมวด 3
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การลาของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
ข้อ 46 การลาของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
หมวดนี้เว้นแต่กรณีที่ไม่มีกาหนดไว้ให้เป็นไปตามที่กาหนดในหมวด1และหมวด2
ข้อ 47 การลาทุกประเภทการหยุดราชการเพราะพฤติการณ์พิเศษและการไปต่างประเทศ
ของประธานศาลฎีกาให้อยู่ในดุลพินิจของประธานศาลฎีกาและแจ้งให้คณะกรรมการตุลาการทราบทั้งนี้
ให้เลขานุการคณะกรรมการตุลาการแจ้งให้กระทรวงยุติธรรมทราบด้วย
ข้อ 48 การหยุดราชการเพราะพฤติการณ์พิเศษ การไปต่างประเทศและการลาทุก
ประเภท นอกจากการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ ์
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง และ
อธิบดีผู้พิพากษาภาค ให้เป็นอานาจของประธานคณะกรรมการตุลาการเป็นผู้พิจารณาอนุญาตและแจ้ง
ให้คณะกรรมการตุลาการทราบ ทั้งนี้ให้เลขานะการคณะกรรมการตุลาการแจ้งให้กระทรวงยุติธรรม
ทราบด้วย
ข้อ 49 การหยุดราชการเพราะพฤติการณ์พิเศษ การไปต่างประเทศและการลาทุกประเภท
นอกจากการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมให้
เป็นไปตามตารางหมายเลข 6 เว้นแต่กรณีตามข้อ 5 0และข้อ 51
ข้อ 50 การลาทุกประเภทและการหยุดราชการเพราะพฤติการณ์พิเศษของข้าราชการตุลา
การ ที่ไปทางานในตาแหน่งข้าราชการธุรการหรือตาแหน่งการเมือง ในกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งผู้ช่วยผู้
พิพากษาที่มิได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในศาล ให้เป็นอานาจของปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้อ 51 ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม ผู้ประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ ให้เป็นอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่จะพิจารณาอนุญาต โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ข้อ 52 การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ่งอยู่ติดเขตแดนประเทศไทย ให้ผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลในท้องที่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใด มีอานาจอนุญาตให้ผู้พิพากษา ผู้ช่วยผู้
พิพากษา ดะโต๊ะยุติธรรม ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศาลนั้นๆ ไปประเทศดังกล่าวได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 7 วัน
หมวด 4
การลาของข้าราชการการเมือง และข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
ข้อ 53 การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีให้อยู่ในดุลพินิจของ
นายกรัฐมนตรีและแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบ
ข้อ 54 การลาทุกประเภทและการลาไปต่างประเทศของข้าราชการการเมือง ให้เป็นอานาจ
ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลหรือในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัด รองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้อ 55 การลาทุกประเภทและการไปต่างประเทศของข้าราชการการเมือง
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นอานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือประธานสภากรุงเทพมหานคร
แล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
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ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2535
อานันท์ ปันยารชุน
(นายอานันท์ ปันยารชุน)
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นายกรัฐมนตรี
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๙
---------------โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ ( ๘ ) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐฒนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๙"
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ แห่งระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑๘ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอ หรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับ จนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตร โดย
ได้รับเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ ๙๐ วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด
ก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้ว ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร และได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามกาหนด
หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอานาจอนุญาต อนุญาตให้ถอนวันลาคลอดบุตร
ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการ ไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลง
ประเภทใด ซึ่งยังไม่ครบกาหนด วันลาของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และ
ให้นับเป็นการลาคลอดบุตร ตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร"
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ แห่งระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
ข้อ ๒๑ ข้าราชการมีสิทธิลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน ๔๕ วันทาการ"
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
"ข้อ ๒๒ ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๑๘ แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัว เพื่อเลี้ยงดู
บุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทาการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา"
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ แห่งระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๒๓ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัว เว้นแต่กรณีการลากิจส่วนตัว เพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ
๒๒ ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกาหนด ถ้ามีราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจ
อนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้"
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙
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(นายบรรหาร ศิลปอาชา)
นายกรัฐมนตรี

