ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ. 2535
------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของ
ขาราชการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.
2535 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
(1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.
2542
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2525
(3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2527
(4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติ
งานในองคการระหวางประเทศ พ.ศ. 2529
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่
มีกําหนดไดแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบ และมีอํานาจตี
ความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ สวนการลาของขาราชการ
ตุลาการและดะโตะยุติธรรม ตามหมวด 3 ใหปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนผูรักษาการ และมี
อํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
ในกรณีที่การตีความหรือวินิจฉัยปญหาของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมขัดแยงกัน ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด

2

หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“ ปลัดกระทรวง ” ใหหมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัด
ทบวงและปลัดกรุงเทพมหานครดวย
“ หัวหนาสวนราชการ ” หมายความวา อธิบดี หัวหนาสวนราชการที่เรียก
ชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ผูวาราชการจังหวัด และใหหมายความรวมถึงผูอํานวยการ
สํานักในสังกัดกรุงเทพมหานคร นายกราชบัณฑิตยสถาน และเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะ
บังคับสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีดวย
“ หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง ” หมายความวา ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะบังคับบัญชาสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดทบวง หรือสํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และ
หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
“ เขารับการตรวจเลือก ” หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับ
ราชการเปนทหารกองประจําการ
“ เขารับการเตรียมพล ” หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการ
ตรวจสอบพล เขารับการฝกวิชา ทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
“ องคการระหวางประเทศ ” หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้น
ดวย ความตกลงระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองคการ
สหประชาชาติใหหมายความรวมถึง ทบวงการชํ านัญพิเศษและองคการอื่นใดในเครือ
สหประชาชาติดวย
“ องคการตางประเทศ ” หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศ
ตามที่ผูรักษาการตามระเบียบจะไดประกาศรายชื่อใหทราบ
“ การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ” หมายความรวมถึง การไป
ปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การ
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ไปปฏิบัติงานในตางประเทศในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหนวยงานขององคการระหวางประเทศ หนวยงานของ
องคการตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่งตั้งอยูในประเทศไทยโดยไดรับ
เงินเดือนหรือคาตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศ องค
การตางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แตทั้ง
นี้ไมรวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือ
การจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับราชการประจําในตางประเทศ การไปศึกษา
ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการใหขาราชการไป
ศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ
“ ลาติดตามคูสมรส ” หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบ
ดวยกฎหมายที่เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไป
ปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความ
ตองการของทางราชการตามกฏหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทําการซึ่งให
นับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน ตั้งแต 1 ปขึ้นไป แตไม
รวมถึงกรณีที่คูสมรสลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ขอ 6 ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการพลเรือนตามกฏหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฏหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการการเมือง ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการ
ตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ และขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษซึ่งจะตองวางหลักเกณฑและ
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทใดเพิ่มเติมหรือแตกตางไปจากที่ระเบียบนี้กําหนด
ใหกระทรวง หรือทบวงเจาสังกัดขอความเห็นผูรักษาการตามระเบียบเพื่อประกอบการ
พิจารณากําหนดเปนระเบียบของกระทรวงหรือทบวง นั้นได
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ขอ 7 การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้ ถามีกฎหมาย ระเบียบหรือมติ
คณะรัฐมนตรี กําหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาจะตองปฏิบัติตามกฏหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลา
ประเภทนั้นดวย
ขอ 8 ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตและอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาสําหรับขาราชการแตละประเภทใหเปนไปตามตารางที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
ส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานใดมี ข  า ราชการหลายประเภทให ผู  มี อํ านาจ
พิ จ ารณาหรื อ อนุ ญ าตการลาของส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานนั้ น มี อํ านาจพิ จ ารณาหรื อ
อนุญาตการลาสําหรับขาราชการทุกประเภทที่อยูในสังกัดสวนราชการหรือหนวยงานนั้น
ในกรณี ที่ ผู  มี อํ านาจอนุ ญ าตการลาตามระเบี ย บนี้ ไ ม อ ยู  ห รื อ ไม ส ามารถ
ปฏิบัติราชการได และมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลา
เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจอนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่อ
อนุญาตแลวใหแจงใหผูมีอํานาจอนุญาตตามระเบียบทราบดวย
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทํา
เปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใด เปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได
ขอ 9 ขาราชการผูใดไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอื่นใดของ
ทางราชการ หากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขา
รับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาต
ลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่ไปชวยราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจํานวนวัน
ลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นทราบอยางนอยปละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอขออนุญาตลาตอ
สวนราชการเจาสังกัดตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น
ขอ 10 การนับวันลาตามระเบียบนี้ใหนับตามปงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตให
ลา และคํานวณวันลา ใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลา
ประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับ
วันลาปวยที่มิใชวันลาปวยตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือ
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การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลากิจสวนตัว และวันลาพักผอน ใหนับเฉพาะ
วันทําการ
การลาปวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกัน
หรือไมก็ตาม ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมี
อํานาจอนุญาตระดับใด ใหนําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
ขาราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาการลา
เปนอันหมดเขตเพียงวันกอนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มตนตั่งแตวันออกเดินทาง
กลับเปนตนไป
การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภท
ของการลานั้น ๆ
ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุด
ราชการใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับจนถึงผูมีอํ านาจอนุญาตใหลา
และใหถือวาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น
ขอ 11 เพื่อควบคุมใหเปนไปตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการจัดทําบัญชีลง
เวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายระเบียบ
นี้ หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได
ในกรณีจําเปน หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง จะ
กําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของขาราชการที่มีการ
ปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้จะตองมีหลักฐาน
ใหสามารถตรวจสอบวัน เวลา การปฏิบัติราชการไดดวย
ขอ 12 การลาใหใชใบลาตามแบบทายระเบียบนี้ เวนแตในกรณีจําเปนหรือ
รีบดวน จะใชใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได แต
ทั้งนี้ตองสงใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ขอ 13 ขาราชการซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตาม
ระเบียบนี้ หรือในระหวางวันหยุดราชการ ใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
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สําหรับหัวหนาสวนราชการใหเสนอขออนุญาตตอปลัดกระทรวง หัวหนา
สวนราชการขึ้นตรงและขาราชการในราชบัณฑิตยสถานใหเสนอขออนุญาตตอรัฐมนตรี
เจาสังกัด สวนปลัดกรุงเทพมหานคร ใหเสนอขออนุญาตตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
การอนุญาตของหัวหนาสวนราชการตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแลวใหราย
งานปลัดกระทรวงทราบดวย
ขอ 14 การขออนุญาตไปตางประเทศซึ่งอยูติดเขตแดนประเทศไทย ใหผูวา
ราชการจังหวัดและนายอําเภอในทองที่ที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศใด มีอํานาจอนุญาต
ใหขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ ไปประเทศนั้น
ไดครั้งหนึ่งไมเกิน 7 วัน และ 3 วัน ตามลําดับ
ขอ 15 ขาราชการผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเนื่องมาจาก
พฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่นั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับ
ขาราชการผูนั้นและมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของขาราชการผูนั้นเอง
โดยพฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ
ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ใหขาราชการผูนั้นรีบรายงานพฤติการณที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัด
ขวางที่ทํ าใหมาปฏิบัติราชการไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได
สําหรับหัวหนาสวนราชการใหรายงานตอปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการ
ขึ้นตรงใหรายงานตอรัฐมนตรีเจาสังกัด สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหรายงานตอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง ปลัดกระทรวง ผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด เห็นวาการที่ขาราชการผูนั้นมาปฏิบัติ
ราชการไมได เปนเพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ใหสั่งใหการหยุดราชการของ
ขาราชการผูนั้นไมนับเปนวันลาตามจํานวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมา
จากพฤติการณพิเศษดังกลาว
ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง ปลัดกระทรวง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด เห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติ
ราชการยังไมสมควรถือเปนพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งใหถือวาวันที่ขาราชการผูนั้นไมมา
ปฏิบัติราชการเปนวันลากิจสวนตัว
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หมวด 2
ประเภทการลา
ขอ 16 การลาแบงออกเปน 9 ประเภท คือ
(1) การลาปวย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลากิจสวนตัว
(4) การลาพักผอน
(5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(7) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
(8) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(9) การลาติดตามคูสมรส
สวนที่ 1
การลาปวย
ขอ 17 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบ
ลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณี
จําเปน จะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการได
ในกรณีที่ขาราชการผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได
จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
การลาปวยตั้งแต 30 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองของแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจํา
เปนหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองของแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาต
เห็นชอบแทนก็ได
การลาปวยไมถึง 30 วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอ
กัน ถาผูมีอํานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบ
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ลา หรือสั่งใหผูลาไปรับการตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาตก็ได
สวนที่ 2
การลาคลอดบุตร
ขอ 18 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผู
บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลง
ชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเนอหรือจัดสงใบลา
โดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งได 60 วัน โดยไมตองมีใบรับ
รองแพทย
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลา
ของประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแต
วันเริ่มวันลาคลอดบุตร
สวนที่ 3
การลากิจสวนตัว
ขอ 19 ขาราชการซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผู
บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลัวจึงจะหยุดราช
การได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวย
ระบุเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาต
ทราบโดยแลว
ขอ 20 ขาราชการที่ลาคลอดบุตรตามขอ 18 แลว หากประสงคจะลาเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดย
ไดรับเงินเดือนไดอีกไมเกิน 30 วันทําการ
ขอ 21 ขาราชการมีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 45 วันทําการ
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ขาราชการผูที่ไดใชสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลา
คลอดบุตร ตามขอ 20 ในปใดแลว ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดอีกตาม
จํานวนวันที่เหลืออยู
ขอ 22 ขาราชการที่ลาคลอดบุตรและลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่อง
จากการลาคลอดบุตรโดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามขอ 18 และขอ 20 แลว หากประสงค
จะลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอไปอีก ใหลาไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับ
เงินเดือนระหวางลา
ขอ 23 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรตามขอ 20 และขอ 22 ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจํา
เปนเกิดขึ้นผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
สวนที่ 4
การลาพักผอน
ขอ 24 ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ เวน
แตขาราชการดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง
6 เดือน
(1) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครั้งแรก
(2) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดรับบรรจุ
เขารับราชการอีก
(3) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อ
สมัครรับเลือกตั้งแลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6
เดือน นับแตวันออกจากราชการ
(4) ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และ
กรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก
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ขอ 25 ถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอน
ประจําปแลวแตไมครบ 10 วันทําการ ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไป
ได แตวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ
สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวัน
ลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ
ขอ 26 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอนใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผู
บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราช
การได
ขอ 27 การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้ง
เดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ
ขอ 28 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด
ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราช
การก็ได
ขอ 29 ขาราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาค
การศึกษา หากไดหยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกวาวันลาพักผอนตามระเบียบ
นี้ ไมมีสิทธิลาพักผอนตามที่กําหนดไวในสวนนี้
สวน 5
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
ขอ 30 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขา
ราชการที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมือง เมกกะ
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับจนถึงผูมี
อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวันอุปสมบท หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไม
นอยกวา 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชี้แจง
เหตุผลความจําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลา
หรือไมก็ได
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ขอ 31 ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท
หรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยตามขอ 30 แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดิน
ทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน 10 วัน นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขา
ปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแตวันที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลัง
จากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับ
อนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยและไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรค
ทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขอลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลา ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต พิจารณา
หรืออนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราช
การไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
สวนที่ 6
การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
ขอ 32 ขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานลาตอ
ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ชั่วโมง สวนขาราชการที่ไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต
เวลารับหมายเรียกเปนตนไป และใหไปเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตาม
วันเวลาในหมายเรียกนั้นโดย ไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงาน
ลาไปตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
สําหรับหัวหนาสวนราชการ ใหรายงานลาตอปลัดกระทรวง หัวหนาสวน
ราชการขึ้นตรง ใหรายงานลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัด สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหรายงานลา
ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ขอ 33 เมื่อขาราชการที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับ
การเตรียมพลแลว ใหมารายงายตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภาย
ใน 7 วัน เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนหัวหนาสวนราชการ หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง ปลัด
กระทรวง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด ตามขอ 32 อาจขยายเวลา
ใหไดแตรวมแลวไมเกิน 15 วัน
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สวนที่ 7
การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ขอ 34 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติ
การวิจัย ณ ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัด
กระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญาต
สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ให
เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาสวน
ราชการขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญาต เวนแตขาราชการกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาตอปลัดกรุงเทพมหานคร
สํ าหรั บ หั ว หน า ส ว นราชการให เ สนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาต อ ปลั ด กระทรวง
หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงและขาราชการในราชบัณฑิตยสถานใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
รัฐมนตรีเจาสังกัด สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต
สวนที่ 8
การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ขอ 35 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อพิจารณา
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ 36 การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ มี 2 ประเภท คือ
“ ประเภทที่ 1 ” ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทย
เปนสมาชิกและเปนวาระที่จะตองสงไปปฏิบัติงานในองคการ
นั้น
(2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตก
ลงระหวางประเทศ
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(3) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชน
ของประเทศตามความตองการของรัฐบาลไทย
“ ประเภทที่ 2 ” ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1
ขอ 37 ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมีคุณ
สมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนขาราชการประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอย
กวาหาป กอนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูที่
ไปปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติกําหนดเวลาหาปใหลด
เป น สองป สํ าหรั บ ผู  ที่ เ คยไปปฏิ บั ติ ง านในองค ก ารระหว า ง
ประเทศประเภทที่ 2 มาแลว จะตองมีเวลาปฏิบัติราชการใน
สวนราชการไมนอยกวาสองป นับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนา
ที่ราชการ หลังจากที่เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานในองค
การระหวางประเทศประเภทที่ 2 ครั้งสุดทาย
(2) ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ตองมี
อายุไมเกินหาสิบสองปบริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไป
ปฏิบัติงาน
(3) เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม มี
ความประพฤติ เ รี ย บรอยและไมอ ยูในระหวางถูกสอบสวนวา
กระทําผิดวินัย
การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเสนอ
เหตุผล ความจําเปนตอรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ขอ 38 ใหขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลํ าดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อพิจารณา
อนุญาต และมีคําสั่งใหขาราชการผูนั้นลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ
อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ มีกําหนดเวลาไมเกินสี่ปสําหรับการไป
ปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่
2 โดยไมรับเงินเดือน เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศตํ่ากวาอัตรา
เงินเดือนของทางราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น ใหมีสิทธิไดรับเวนเดือนจากทางราชการ
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สมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของ
ทางราชการที่ขาราชการผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น
ขอ 39 ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ หากประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ใหยื่นเรื่องราวพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนและ
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัด
เพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งใหขาราชการผูนั้นไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไป
ทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ ตามกฎหมายวาดวยกําหนด
หลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการได
อีกแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป
การอนุญาตใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกวาหนึ่งป ใหผู
บังคับบัญชาสั่งใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปดวย
ขอ 40 เมื่อกระทรวง ทบวง กรมเจาสังกัดไดมีคําสั่งใหขาราชการไปปฏิบัติ
งานตามขอ 38 หรือใหไปปฏิบัติงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ 39 แลว ใหสวน
ราชการสงสําเนาคําสั่งดังกลาวใหกระทรวงการคลัง และองคกรกลางบริหารงานบุคคลที่
เกี่ยวของทราบดวย
ขอ 41 ใหกระทรวง ทบวง กรมเจาสังกัดจัดทําสัญญาผูกมัดขาราชการที่
ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศที่ 2 ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลา
หนึ่งเทาของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน ขาราชการผูใดไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศแลว ไมกลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชด
ใชเงินเบี้ยปรับแกทางราชการ ดังนี้
(1) ไมกลับเขารับราชการเลยใหชดใชเปนจํ านวนเทากับเงินเดือน
เดือนสุดทายที่ไดรับ คูณดวยระยะเวลาที่ลาไปปฏิบัติงานที่คิด
เปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวัน ใหคิดเปนหนึ่งเดือน
(2) กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบี้ยปรับ
ตาม (1) ลดลงตามสวน
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการ
คลังกําหนด เมื่อจัดทําแลวใหสงใหกระทรวงการคลัง และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน แหง
ละ 1 ชุดดวย
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ขอ 42 ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เมื่อปฏิบัติ
งานแลวเสร็จใหรายงานตัว เขาปฏิบัติหนาที่ภายในสิบวัน นับแตวันถัดจากวันเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน และใหรายงานผลการไปปฏิบัติงาน ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ ภายในสามสิบ
วัน นับแตวันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรายงานการไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ตามที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
สวนที่ 9
การลาติดตามคูสมรส
ขอ 43 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาติดตามคูสมรสใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง แลวแต
กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาตใหลาไดไมเกินสองป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอได
อีกสองป แตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป ถาเกินสี่ปใหลาออกจากราชการ
สําหรับปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง และขาราชการใน
ราชบัณฑิตยสถานใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัด สวนปลัดกรุงเทพมหานคร
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาต
ขอ 44 การพิจารณาอนุญาตใหขาราชการลาติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจ
อนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวม
แลวจะตองไมเกินระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ 43 และจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือปฏิบัติงานในตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัติหนา
ที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม
ขอ 45 ขาราชการที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 43
ในชวงเวลาที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราว
หนึ่งแลว ไมมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย แลวตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลาใหม จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสตามขอ
43 ไดใหม
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หมวด 3
การลาของขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม
ขอ 46 การลาของขาราชการตุลาการและดะโตยุติธรรม ใหเปนไปตาม
กําหนดไวในหมวดนี้ เวนแตกรณีที่ไมมีกําหนดไวใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด 1 และ
หมวด 2
ขอ 47 การลาทุกประเภท การหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษและการ
ไปต า งประเทศของประธานศาลฎี ก าให อ ยู  ใ นดุ ล พิ นิ จของประธานศาลฎีกาและแจงให
คณะกรรมการตุลาการทราบ ทั้งนี้ใหเลขานุการคณะกรรมการตุลาการแจงใหกระทรวงยุติ
ธรรมทราบดวย
ขอ 48 การหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษ การไปตางประเทศและ
การลาทุ ก ประเภทนอกจากการลาไปปฏิ บั ติ ง านในองค ก ารระหว า งประเทศของอธิ บ ดี
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน
อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและอธิบดีผูพิพากษาภาค ใหเปนอํานาจของประธาน
คณะกรรมการตุลาการเปนผูพิจารณาอนุญาตและแจงใหคณะกรรมการตุลาการทราบ ทั้งนี้
ใหเลขานุการคณะกรรมการตุลาการแจงใหกระทรวงยุติธรรมทราบดวย
ขอ 49 การหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษ การไปตางประเทศและ
การลาทุกประเภท นอกจากการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ของขาราชการ
ตุลาการและดะโตะยุติธรรม ใหเปนไปตามตาราง หมายเลข 6 เวนแตกรณีตามขอ 50
และขอ 51
ขอ 50 การลาทุกประเภทและการหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษของ
ข า ราชการตุ ล าการที่ ไ ปทํ างานในตํ าแหน ง ข า ราชการธุ ร การหรื อ ตํ าแหน ง การเมื อ งใน
กระทรวงยุติธรรมรวมทั้งผูชวยผูพิพากษาที่มิไดไปปฏิบัติหนาที่ในศาลใหเปนอํ านาจของ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนผูพิจารณาอนุญาต
ขอ 51 ขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรมผูประสงคจะลาไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศ ใหเปนอํ านาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมที่จะ
พิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ
ขอ 52 การขออนุญาตไปตางประเทศซึ่งอยูติดเขตแดนประเทศไทย ให
ผูพิพากษาหัวหนาศาลในทองที่ที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศใด มีอํานาจอนุญาตให
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ผูพิพากษา ผูชวยพิพากษา ดะโตะยุติธรรมที่ปฏิบัติหนาที่อยูในศาลนั้น ๆ ไปประเทศ
ดังกลาวไดครั้งหนึ่งไมเกิน 7 วัน
หมวด 4
การลาของขาราชการการเมือง และขาราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร
ขอ 53 การลาทุกประเภทและการไปตางประเทศของนายกรัฐมนตรี ใหอยู
ในดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีและแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ
ขอ 54 การลาทุกประเภทและการไปตางประเทศของขาราชการการเมือง
ใหเปนอํานาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล หรือในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดแลวแตกรณี เปนผูพิจารณาอนุญาต
ขอ 55 การลาทุกประเภทและการไปตางประเทศของขาราชการการเมือง
กรุ ง เทพมหานครให เ ป น อํ านาจของผู  ว  า ราชการกรุ ง เทพมหานคร หรื อ ประธานสภา
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณีเปนผูพิจารณาอนุญาต
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2535
(ลงชื่อ) อานันท ปนยารชุน
(นายอานันท ปนยารชุน)
นายกรัฐมนตรี

เผยแพรโดย… งานวินัยและนิติการ กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

