
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร 

พ.ศ.2555
(ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที ่25 มกรำคม 2555)



ประเภทกำรลำ
1. กำรลำป่วย
2. กำรลำคลอดบุตร
3. กำรลำไปช่วยเหลือภริยำทีค่ลอดบุตร 
4. กำรลำกจิส่วนตวั
5. กำรลำพกัผ่อน
6. กำรลำอุปสมบทหรือกำรลำไปประกอบพธีิฮัจย์
7. กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล
8. กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัตกิำรวจิยั หรือดูงำน

10. กำรลำตดิตำมคู่สมรส
11. กำรลำไปฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ

9. กำรลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555

กำรนับวนัลำตำมระเบียบนีใ้ห้นับตำมปีงบประมำณ
(1 ตุลำคม 2562 – 30 กนัยำยน 2563)

กำรนับวนัลำเพ่ือประโยชน์ในกำรเสนอหรือจัดส่งใบลำ      
อนุญำตให้ลำ และค ำนวณวันลำให้นับต่อเน่ือง                                

โดยนับวนัหยุดรำชกำรด้วย
เว้นแต่ 

กำรนับเพ่ือประโยชน์ในกำรค ำนวณวนัลำ  (หรือเกบ็สถิติวันลำ             
หรือนับเพ่ือประโยชน์ในกำรพจิำรณำจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ                 

กำรพจิำรณำเล่ือนเงินเดือน,บ ำเหน็จบ ำนำญ ) ส ำหรับ
1.วนัลำป่วย  2.วนัลำไปช่วยเหลือภริยำทีค่ลอดบุตร

3.วนัลำกจิส่วนตัว และ 4.วนัลำพกัผ่อน 
ให้นับเฉพำะวันท ำกำร



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555

ระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรลำของ

ข้ำรำชกำร 
พ.ศ.2555

พระรำชกฤษฎกีำ
กำรจ่ำยเงินเดือน 
เงนิปี บ ำเหนจ็ 
บ ำนำญ และเงิน
อ่ืนในลกัษณะ
เดยีวกนั 
พ.ศ.2535

พระรำช
กฤษฎกีำกำรจ่ำย
เงินเดือน เงนิปี 
บ ำเหน็จ บ ำนำญ 
และเงินอ่ืนใน
ลกัษณะเดยีวกนั

(ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2555 

ข้อ 16 กำรให้ได้รับเงนิเดือนระหว่ำงกำรลำ ให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎกีำ
เกีย่วกบักำรจ่ำยเงินเดือน เงนิปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดยีวกนั



ประเภทกำรลำ
1. กำรลำป่วย
2. กำรลำคลอดบุตร
3. กำรลำไปช่วยเหลือภริยำทีค่ลอดบุตร 
4. กำรลำกจิส่วนตวั
5. กำรลำพกัผ่อน
6. กำรลำอุปสมบทหรือกำรลำไปประกอบพธีิฮัจย์
7. กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล
8. กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัตกิำรวจิยั หรือดูงำน

10. กำรลำตดิตำมคู่สมรส
11. กำรลำไปฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ

9. กำรลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ
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1. กำรลำป่วย 
ข้อ 18 ข้ำรำชกำรซ่ึงประสงค์จะลำป่วยเพ่ือรักษำตัว ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำตก่อน
หรือในวันที่ลำ เว้นแต่ในกรณจี ำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลำในวันแรก
ที่มำปฏิบัติรำชกำรกไ็ด้

ในกรณีที่ข้ำรำชกำรผู้ขอลำมีอำกำรป่วยจนไม่สำมำรถจะลงช่ือใน
ใบลำได้จะให้ผู้อ่ืนลำแทนก็ได้แต่เม่ือสำมำรถลงช่ือได้แล้ว ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลำโดยเร็ว

กำรลำป่วย ตั้งแต่ 30 วันขึน้ไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ ซ่ึงเป็น
ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม
แนบไปกบัใบลำด้วย ในกรณีจ ำเป็นหรือเห็นสมควรผู้มีอ ำนำจอนุญำต
จะส่ังให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อ่ืนซ่ึงผู้มีอ ำนำจอนุญำตเห็นชอบแทน
กไ็ด้



พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 
พ.ศ.2535

หมวด 5
กำรจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ

ได้รับเงนิเดือนระหว่ำงลำปีหนึ่ง ไม่เกนิ 60 วนัท ำกำร
ผู้บังคบับัญชำฯ เห็นสมควรจะให้จ่ำยเงนิเดือนต่อไปอกีกไ็ด้ 
แต่ไม่เกนิ 60 วนัท ำกำร

* ปลัดฯ มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติให้จ่ำย
เงินเดือน 60 วนัท ำกำรหลงั ตำม คส.กส.886/54 ลว.28 ก.ค.54



อ ำนำจกำรอนุญำตลำป่วย

กำรลำป่วยคร้ังหน่ึง         
ไม่เกนิ 60 วนั

กำรลำป่วยคร้ังหน่ึง          
ไม่เกนิ 120 วนั

กำรลำป่วยคร้ังหน่ึง        
เกนิ 120 วนั

ผอ.รพศ./รพท./รพช./
นพ.สสจ.

พจิำรณำอนุญำต

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั
พจิำรณำอนุญำต

ปลดักระทรวงฯ 
พจิำรณำอนุญำต

ปลดักระทรวงฯ มอบอ ำนำจพจิำรณำ
อนุญำตให้ ผวจ. ตำมที่เห็นสมควร 

คส.กส.533/10 เม.ย.55



นำงน่ิมนวล  อ่อนหวำน ได้ขออนุญำตลำป่วย ตั้งแต่วนัที ่18 ธ.ค.56 ถึงวนัที ่19 ก.ย.57        
จ ำนวน 184 วนั (125 วนัท ำกำร) เน่ืองจำกแพทย์ได้วนิิจฉัยว่ำมอีำกำรของโรคมะเร็งเต้ำนม      

ซ่ึงต้องท ำกำรรักษำต่อเน่ือง โดยมีรำยละเอยีดกำรลำป่วยดงันี้

คร้ัง
ที่

วนัที่ลำ จ ำนวนวนั จ ำนวน               
วนัท ำกำร

หมำยเหตุ

1 18 ธันวำคม 2556 1 1 ป่วยปกติ

2 12 กุมภำพนัธ์ 2557 – 5 มนีำคม 2557 22 15

3 10 – 14 มนีำคม 2557 5 5

4 1 – 25 เมษำยน 2557 25 15

5 1 – 23 พฤษภำคม 2557 23 14

6 1 - 10 มถุินำยน 2557 10 7

7 11 – 15 มถุินำยน 2557 5 3

8 16 มถุินำยน – 31 กรกฎำคม 2557 46 32

9 4 สิงหำคม – 12 กนัยำยน 2557 40 28

9 13 กนัยายน – 19 กนัยายน 2557 7 5

61

60

60

จะไม่ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555

2. กำรลำคลอดบุตร
ข้ำรำชกำรซ่ึงประสงค์จะลำคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อ
ผู้บังคบับัญชำตำมล ำดบัจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำตก่อนหรือในวนัที่ลำ

กำรลำคลอดบุตรจะลำในวนัที่คลอด ก่อน หรือหลงัวนัทีค่ลอดบุตร กไ็ด้          
แต่เม่ือรวมวันลำแล้วต้องไม่เกนิ 90 วนั  

ข้ำรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้ลำคลอดบุตรและได้หยุดรำชกำรไปแล้ว แต่
ไม่ได้คลอดบุตรตำมก ำหนด หำกประสงค์จะขอยกเลกิวันลำคลอดบุตรที่หยุดไป 
ให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำตให้ยกเลิกวันลำคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่ำวันที่ได้หยุด
รำชกำรไปแล้วเป็นวนัลำกจิส่วนตัว

กำรลำคลอดบุตรคำบเกี่ยวกับกำรลำประเภทใดซ่ึงยังไม่ครบก ำหนดวันลำ
ของกำรลำประเภทน้ัน ให้ถือว่ำกำรลำประเภทน้ันส้ินสุดลง และให้นับเป็นกำรลำ
คลอดบุตรตั้งแต่วนัเร่ิมวันลำคลอดบุตร



ข้ำรำชกำรรำยหน่ึงได้คลอดบุตรเม่ือวนัที ่1 มีนำคม 2557
ข้ำรำชกำรรำยนีส้ำมำรถลำได้ :

วนัที ่1
มีนำคม 
2557

วนัที่ 2
มีนำคม 
2557

วนัที่ 20 
กมุภำพนัธ์ 

2557 
หรือ หรือ

รวมวนัลาแลว้ตอ้งไม่เกิน 90 วนั



พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ.2539

หมวด 5
กำรจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ

มำตรำ 28  ข้ำรำชกำรลำเน่ืองจำกกำรคลอดบุตร        
ให้ได้รับเงนิเดือนระหว่ำงลำได้ ไม่เกนิเก้ำสิบวนั



ค ำถำม : กำรลำคลอดบุตร

กรณีลูกจ้ำงช่ัวครำวของ ศธ. ได้รับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำร
ในวันที่ 1 มีนำคม 2557 โดยก่อนหน้ำนี้ ขณะมีสถำนะเป็น
ลูกจ้ำงช่ัวครำวได้ใช้สิทธิลำคลอดบุตรไว้ ตั้งแต่วันที่ 13 
มกรำคม 2557 ถำมว่ำเม่ือข้ำรำชกำรรำยนี้ได้รับกำรบรรจุ
เป็นข้ำรำชกำรแล้วประสงค์จะขอใช้สิทธิลำคลอดบุตร
ต่อไปจนครบ 90 วัน ไดห้รือไม่ ?

ค ำตอบ :



3. กำรลำไปช่วยเหลือภริยำทีค่ลอดบุตร

ให้เสนอ/จัดส่งใบลำ ภำยใน 90 วนั นับแต่วนัทีภ่ริยำคลอดบุตร
ลำได้คร้ังหน่ึงติดต่อกนัได้ ไม่เกนิ 15 วนัท ำกำร

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555

พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืน ในลกัษณะเดียวกัน (ฉบับที ่5) 
พ.ศ.2555

ลำภำยใน 30 วนัฯ ให้ได้รับเงินเดือนฯ ไม่เกนิ 15 วนัท ำกำร
ลำเม่ือพ้น 30 วันฯ ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ ถ้ำเห็นสมควรจะ
ให้จ่ำยเงินเดือนต้องเสนอผู้บังคับบัญชำฯ อนุมัติให้จ่ำยเงินเดือนฯ  
แต่ไม่เกนิ 15 วนัท ำกำร



กรณี ภริยำของ นำยณเดช คลอดบุตรในวนัที ่1 มิถุนำยน 2557
นำยณเดช สำมำรถลำไปช่วยเหลือภริยำทีค่ลอดบุตร ได้ดังนี้

ลำไดภ้ำยในวันที ่1 มิถุนำยน 2557 – วันที ่29 สิงหำคม 2557
(ภำยใน 90 วันนับแต่ภริยำคลอด) 

เร่ิมลำภำยในระยะเวลำวันที ่1-30 มิถุนำยน 2557
(ภำยใน 30 วันนับแตภ่ริยำคลอด) ใหไ้ด้รับเงนิเดอืนระหว่ำงลำ

แตถ้่ำเร่ิมลำตัง้แตวั่นที ่1 กรกฎำคม 2557 เป็นต้นไป
(ล่วงพ้น 30 วันนับแต่ภริยำคลอด) ตอ้งเสนอผู้ว่ำฯ พจิำรณำ

ใหจ้่ำยเงนิเดอืนระหว่ำงลำได ้แต่ไม่เกิน 15 วันท ำกำร



ค ำถำม : กำรลำไปช่วยภริยำทีค่ลอดบุตร

ข้ำรำชกำรชำยที่มีภริยำ ซ่ึงสมรสตำมหลักกฎหมำยอิสลำม
(สำมีมีภรรยำได้ 4 คน) จะสำมำรถใช้สิทธิลำไปช่วยเหลือภริยำ
ทีค่ลอดบุตรได้ทุกคนหรือไม่ ?

ค ำตอบ : ข้ำรำชกำรชำยมีสิทธิลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตรได้
เฉพำะกรณีที่ ข้ำรำชกำรชำยได้จดทะเบียนสมรสกับภริยำ          
ทีค่ลอดบุตรตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์เท่ำน้ัน



ค ำถำม : กำรลำไปช่วยภริยำทีค่ลอดบุตร
กรณทีีภ่ริยำโดยชอบด้วยกฎหมำยของข้ำรำชกำรชำยได้คลอดบุตร

และบุตรทีค่ลอดออกมำรอดชีวติ แต่ภริยำดังกล่ำวได้เสียชีวติ   
เม่ือคลอดบุตรแล้ว ข้ำรำชกำรชำยผู้เป็นสำมีจะใช้สิทธิกำรลำ     

ไปช่วยเหลือภริยำทีค่ลอดบุตรได้หรือไม่?

ค ำตอบ : กรณีดังกล่ำวข้ำงต้น หำกภริยำที่คลอดบุตรเสียชีวิตลง 
ย่อมจะท ำให้สิทธิกำรลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตรส้ินสุดลง 
ข้ำรำชกำรชำยจะมีสิทธิลำกิจส่วนตัว หรือสิทธิลำพักผ่อน แล้วแต่
กรณ ีต่อไปอกีเท่ำน้ัน
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4. กำรลำกจิส่วนตัว
ข้อ 21 ข้ำรำชกำรซ่ึงประสงค์จะลำกิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่ง

ใบลำต่อผู้บังคบับัญชำตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำต และเม่ือได้รับ
อนุญำตแล้วจึงจะหยุดรำชกำรได้ เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถรอรับ
อนุญำตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลำพร้อมระบุเหตุจ ำเป็นไว้ แล้ว
หยุดรำชกำรไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องช้ีแจงเหตุผลให้ผู้มีอ ำนำจอนุญำต
ทรำบโดยเร็ว

ในกรณมีีเหตุพเิศษทีไ่ม่อำจเสนอหรือจัดส่งใบลำก่อนตำมวรรคหน่ึง
ไ ด้  ใ ห้ เสนอหรือจัดส่ง ใบลำพร้อมทั้ ง เหตุผลควำมจ ำ เ ป็นต่อ
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำตทันทีในวันแรกที่มำ
ปฏิบัติรำชกำร



พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 
พ.ศ.2535

หมวด 5
กำรจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ

ลำกจิส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนในปีหน่ึง             
ไม่เกนิ 45 วนัท ำกำร

ปีเร่ิมรับรับรำชกำร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ
ได้ ไม่เกนิ 15 วนัท ำกำร
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4. กำรลำกจิส่วนตัว

ข้อ 22 ข้ำรำชกำรทีล่ำคลอดบุตรฯ หำกประสงค์จะลำกจิ
ส่วนตวัเพ่ือเลีย้งดูบุตร ต่อเน่ืองจำกกำรลำคลอดบุตรลำได้     

ไม่เกนิ 150 วนัท ำกำร

พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืน ในลกัษณะเดียวกัน (ฉบับที ่5) 
พ.ศ.2555

ข้ำรำชกำรซ่ึงลำกจิส่วนตวัเพ่ือเลีย้งดูบุตร ต่อเน่ือง จำกกำร       
ลำคลอดบุตร

ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ



นำงเบลล่ำไดข้อลำกิจส่วนตวัเพือ่ไปดแูลมำรดำทีป่่วยด้วย    
โรคอัมพำต ตัง้แตวั่นที ่19 เม.ย.56-6 ก.ย.56 จ ำนวน 6 คร้ัง   
เป็นจ ำนวน 43 วันท ำกำร ตอ่มำไดข้อลำกิจอกี ตัง้แตวั่นที ่16   

ก.ย.-20 ก.ย.56 อีกจ ำนวน 5 วันท ำกำร โดย นำงเบลล่ำ        
จะไดรั้บเงนิเดอืนระหว่ำงลำดงันี้

ระหว่ำงวนัที ่
19 เม.ย.56-6 ก.ย.56
6 คร้ัง ( 43 วนัท ำกำร)

จะได้รับเงินเดือน
ระหว่ำงลำ 
ตำมกฎหมำย

ระหว่ำงวนัที ่            
16 - 17 ก.ย.56
(2 วนัท ำกำร)

จะไดรั้บเงนิเดอืน
ระหว่ำงลำ 

ตำมกฎหมำย

ระหว่ำงวนัที ่
18 -20 ก.ย.56
(3 วนัท ำกำร)

จะไม่ได้รับเงินเดือน
ระหว่ำงลำ
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5. กำรลำพกัผ่อน
ปีงบประมำณหนึ่งมีสิทธิลำฯได้ 10 วนัท ำกำร

เว้นแต่ : ข้ำรำชกำรดังต่อไปนี ้ทีบ่รรจุเข้ำรับรำชกำรยงัไม่ถึง 6 เดือน
จะยงัไม่มีสิทธิลำพกัผ่อน

(1) ผู้ซ่ึงได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรคร้ังแรก
(2) ผู้ซ่ึงลำออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุส่วนตวั แล้วต่อมำได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำร
อกี

(3) ผู้ซ่ึงลำออกจำกรำชกำรเพ่ือด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง หรือ เพ่ือสมัคร          
รับเลือกตั้ง แล้วต่อมำได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรอกีหลงั 6 เดือน นับแต่วนัออกจำก
รำชกำร

(4) ผู้ซ่ึงถูกส่ังให้ออกจำกรำชกำรในกรณีอ่ืน นอกจำกกรณีไปรับรำชกำรทหำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร และกรณีไปปฏิบัติงำนใดๆ ตำมควำมประสงค์
ของทำงรำชกำร แล้วต่อมำได้รับบรรจุเข้ำรับรำชกำรอกี
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กำรลำพกัผ่อน

* ส ำหรับผู้ทีไ่ด้รับรำชกำรติดต่อกนัมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
ให้มีสิทธิน ำวันลำพักผ่อนสะสมรวมกับวันลำพักผ่อน       
ในปีปัจจุบันได้ ไม่เกนิ 30 วนัท ำกำร

ถ้ำในปีใดข้ำรำชกำรผู้ใดมิได้ลำพักผ่อนประจ ำปี หรือ     
ลำพักผ่อนประจ ำปีแล้ว แต่ไม่ครบ 10 วันท ำกำร ให้สะสม
วันที่ยังมิได้ลำในปีน้ันรวมเข้ำกับปีต่อๆ ไปได้แต่วันลำ
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลำพักผ่อนในปีปัจจุบัน จะต้อง     
ไม่เกนิ 20 วนัท ำกำร



พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 
พ.ศ.2535

หมวด 5
กำรจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ

มำตรำ 30 ให้ข้ำรำชกำรทีล่ำพกัผ่อนประจ ำปี            
ได้รับเงนิเดือนระหว่ำงลำไม่เกนิระยะเวลำทีก่ ำหนด      

ในระเบียบว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร



นำงสำวญำญ่ำ ได้รับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำร                            
วนัที ่1 เมษำยน 2557

นำยณเดช ได้รับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำร       
วนัที ่2 เมษำยน 2557

ถำมว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ.2558 นำงสำวญำญ่ำ และ
นำยณเดช จะมีสิทธิลำพกัผ่อนได้กีว่นั ? 

กรณนีำงสำวญำญ่ำ ได้วนัลำพกัผ่อนสะสม 10 วนั (ปีงบ 57) รวม
กบัปีปัจจุบันอกี (ปีงบ 58)  10 วนั = 20 วนั

กรณนีำยณเดช ได้วนัลำพกัผ่อนปีปัจจุบัน (ปีงบ 58)  = 10 วนั 



6. กำรลำอุปสมบทหรือลำไปประกอบพธีิฮัจย์
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555

เสนอ/จัดส่งใบลำก่อนวันอุปสมบทฯ  ไม่น้อยกว่ำ 60 วัน ถ้ำน้อยกว่ำให้ช้ีแจง
เหตุผลควำมจ ำเป็นประกอบกำรลำ

เม่ือได้รับพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตแล้วต้องอุปสมบทหรือออกเดินทำงไป
ประกอบพธีิฮัจย์ ภำยใน 10 วนั นับแต่วนัเร่ิมลำ

ต้องกลับมำรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติรำชกำร ภำยใน 5 วัน นับแต่วันที่ลำสิกขำหรือ
วันที่เดินทำงกลับถึงประเทศไทยฯ ทั้งนี้จะต้องนับรวมอยู่ภำยในระยะเวลำที่ได้รับ
อนุญำตกำรลำ

พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืน ในลกัษณะเดียวกนั (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555

ตั้งแต่เร่ิมรับรำชกำร หำกยงัไม่เคยอุปสมบทฯ หรือเคยแต่มมีติ ครม. ไม่ให้ถือเป็น   
วนัลำ ให้ลำโดยได้รับเงนิเดือนระหว่ำงลำได้ ไม่เกนิ 120 วนั ทั้งนี ้ต้องรับรำชกำร
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน



นำยภูภูมิ สดใส ย่ืนใบลำอุปสมบทในวนัที่ 1 มิ.ย. 57
โดยขอลำ ตั้งแต่วนัที่ 2 ก.ค.57 ถึงวนัที่ 29 ต.ค.57

มีก ำหนด 120 วนั โดยก ำหนดอุปสมบทในวนัที ่12 ก.ค.57
และเม่ืออุปสมบทแล้วได้ลำสิกขำวนัที่ 20 ต.ค.57         
จะต้องกลบัมำรำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติรำชกำรวนัใด ?



ให้ถือเป็นหลกักำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสตรีมสิีทธิ           
ไปถือศีลและปฏิบัตธิรรม ณ สถำนปฏิบัตธิรรมที่ได้รับกำร
รับรองจำกส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำตคิร้ังหน่ึง
ตลอดอำยุรำชกำร เป็นระยะเวลำไม่ต ำ่กว่ำ 1 เดือน แต่ไม่
เกนิ 3 เดือน โดยไม่ถือเป็นวนัลำ ทั้งนี ้ต้องได้รับอนุญำต

จำกผู้บังคบับัญชำก่อน

28



29

แนวทำงและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี
ในกำรให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที ่และลูกจ้ำงของหน่วยงำน
ภำครัฐทีเ่ป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัตธิรรมในส ำนักปฏิบัติ

ธรรมทีส่ ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำตรัิบรอง

ประกำศส ำนักงำนพระพทุธศำสนำแห่งชำต ิ
ลงวนัที่ 20 พฤศจิกำยน พ.ศ.2551
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7. กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล
ข้ำรำชกำรทีไ่ด้รับหมำยเรียกเข้ำรับกำรตรวจเลือก ให้รำยงำนลำฯ  
ไม่น้อยกว่ำ 48 ช่ัวโมง ส่วนที่ได้รับหมำยเรียกเข้ำรับกำรเตรียมพล 
ให้รำยงำนลำ ภำยใน 48 ช่ัวโมง

เม่ือพ้นจำกกำรเข้ำรับกำรตรวจเลือก/เตรียมพล ให้รำยงำนตัว
กลบัฯ ภำยใน 7 วนั /เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นอำจขยำยให้ได้แต่รวมแล้ว
ไม่เกนิ 15 วนั

พระรำชกฤษฎีกำกำรจ่ำยเงนิเดอืน เงนิปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงนิอื่นในลักษณะเดยีวกัน 
พ.ศ.2535

ข้ำรำชกำรซ่ึงลำเข้ำรับกำรตรวจเลือก/เข้ำรับกำรเตรียมพล    
ให้ได้รับเงนิเดือนในระหว่ำงน้ันได้ แต่ถ้ำพ้นและไม่มำ

รำยงำนตวักลบัภำยในระยะเวลำดงักล่ำวให้งดจ่ำยเงินเดือน



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555

8. กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัตกิำรวจัิย หรือดูงำน

ข้ำรำชกำรซ่ึงประสงค์จะลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย หรือ      
ดูงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อ

ผู้บังคบับัญชำตำมล ำดบัฯ    

พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 
พ.ศ.2535

ข้ำรำชกำรซ่ึงได้รับอนุญำตให้ลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำน หรือ
ปฏิบัติกำรวจิัยให้ได้รับเงินเดือนในระหว่ำงลำไม่เกนิ 4 ปี

กรณผู้ีบังคบับัญชำเห็นสมควรให้ลำเกนิ 4 ปี ให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่ำงลำได้ แต่รวมทั้งส้ินต้องไม่เกนิ 6 ปี



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555

9. กำรลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ
ให้เสนอ/จัดส่งใบลำต่อผู้บังคบับัญชำตำมล ำดบัจนถึง
รัฐมนตรีเจ้ำสังกดั

ลำไปปฏิบัติงำนฯ ไม่เกนิ 1 ปี ต้องรำยงำนตัวกลบั ภำยใน 15 
วนั และรำยงำนผลเกีย่วกบักำรลำฯ ให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกดัทรำบ 
ภำยใน 30 วนั นับแต่วนัทีก่ลบัฯ

พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 
พ.ศ.2535

ข้ำรำชกำรทีล่ำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ 



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555

10. กำรลำตดิตำมคู่สมรส
“ ลำติดตำมคู่สมรส ” หมำยควำมว่ำ ลำติดตำมสำมีหรือภริยำโดย

ชอบด้วยกฎหมำยที่เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจซ่ึงไป
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศหรือทำง
รำชกำรส่ังให้ไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ ตั้งแต่ 1 ปีขึน้ไป ตำมควำม
ต้องกำรของทำงรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำเกี่ยวกับกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรส่ังให้ข้ำรำชกำรไปท ำกำร ซ่ึงให้นับเวลำระหว่ำงน้ัน
เหมือนเต็มเวลำรำชกำร แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ คู่สมรสลำไปศึกษำ 
ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวจัิย หรือดูงำน ณ ต่ำงประเทศ



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555

กำรลำตดิตำมคู่สมรส
ข้ำรำชกำรซ่ึงประสงค์จะลำติดตำมคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่ง     
ใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรขึน้ตรง แล้วแต่กรณีเพ่ือพจิำรณำอนุญำต ให้ลำได้ไม่เกนิ 
2 ปี และในกรณจี ำเป็นอำจอนุญำตให้ลำต่อได้อกี 2 ปี แต่เม่ือรวมแล้ว
ต้องไม่เกนิ 4 ปี ถ้ำเกนิ 4 ปี ให้ลำออกจำกรำชกำร

พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 
พ.ศ.2535

ข้ำรำชกำรทีล่ำตดิตำมคู่สมรส ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ



11. กำรลำไปฟ้ืนฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.2555

ได้รับอนัตรำย/ป่วยเจ็บเพรำะปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที ่จนท ำให้
ทุพพลภำพ/พกิำร หำกประสงค์จะลำไปอบรม

หลกัสูตรเกีย่วกบักำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
รำชกำร  หรือ
หลกัสูตรทีจ่ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพ (เลือกอบรมหลกัสูตรใด
หลกัสูตรหน่ึง)
ได้รับอนัตรำย/ป่วยเจ็บเพรำะเหตุอ่ืนจนท ำให้ทุพพลภำพ/พกิำร 
หำกประสงค์จะลำไปอบรมจะลำได้เฉพำะหลกัสูตรเกีย่วกบักำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำร หลกัสูตรเดียวเท่ำน้ัน

ทั้งนี้ ลำคร้ังหน่ึงได้ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดในหลกัสูตร
แต่ไม่เกนิ 12 เดือน



ข้ำรำชกำรซ่ึงได้รับอนุญำตให้ลำเพ่ือไปเข้ำรับกำรฝึกอบรม
หลกัสูตรเกีย่วกบักำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทีจ่ ำเป็นต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร/ที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพ 

แล้วแต่กรณ ีให้ได้รับเงนิเดือนระหว่ำงลำได้ตำมระยะเวลำ
ทีก่ ำหนดในหลกัสูตรแต่ไม่เกนิสิบสองเดือน”

พระรำชกฤษฎกีำกำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืน ในลกัษณะเดียวกัน (ฉบับที ่5) 
พ.ศ.2555



งำนบริหำรงำนบุคคล
โทร.02 909 1434 ภำยใน 446 น้องนิว

ถำม – ตอบ 


