
ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ
พ.ศ.  2535
-------------------

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของ 
ขาราชการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้

ขอ    1   ระเบียบนี้เรียกวา  “ ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ  พ.ศ. 
2535 ”

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป

ขอ   3    ใหยกเลิก
(1) ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ  พ.ศ.  

2542
(2) ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ  (ฉบับ

ท่ี 2)  พ.ศ.  2525
(3) ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ  (ฉบับ

ท่ี  3) พ.ศ.  2527
(4) ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปปฏิบัติ

งานในองคการระหวางประเทศ  พ.ศ.  2529
          บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  มติของคณะรัฐมนตรี  และคํ าสั่งอื่นใด  ในสวนที่

มีกํ าหนดไดแลวในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ  4 ใหปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบ  และมีอํ านาจตี

ความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  สวนการลาของขาราชการ 
ตุลาการและดะโตะยุติธรรม  ตามหมวด  3  ใหปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนผูรักษาการ  และมี
อํ านาจตีความและวินิจฉัยปญหา

ในกรณีท่ีการตีความหรือวินิจฉัยปญหาของปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  และ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมขัดแยงกัน  ใหนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด   1
บททั่วไป

                       ขอ  5  ในระเบียบนี้
“ ปลัดกระทรวง ”  ใหหมายความรวมถึงปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  ปลัด

ทบวงและปลัดกรุงเทพมหานครดวย
“ หัวหนาสวนราชการ ”  หมายความวา  อธิบดี  หัวหนาสวนราชการที่เรียก

ช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  ผูวาราชการจังหวัด  และใหหมายความรวมถึงผูอํ านวยการ
สํ านักในสังกัดกรุงเทพมหานคร  นายกราชบัณฑิตยสถาน  และเลขานุการรัฐมนตรีในฐานะ
บังคับสํ านักงานเลขานุการรัฐมนตรีดวย

“ หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง ”  หมายความวา  ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  
ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  หรือปลัดกรุงเทพมหานคร  ในฐานะบังคับบัญชาสํ านักงานปลัด
สํ านักนายกรัฐมนตรี  สํ านักงานปลัดกระทรวง  สํ านักงานปลัดทบวง  หรือสํ านักปลัด
กรุงเทพมหานคร  หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  และ 
หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมซึ่งไมสังกัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงหรือทบวง

“ เขารับการตรวจเลือก ”  หมายความวา  เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับ 
ราชการเปนทหารกองประจํ าการ

“ เขารับการเตรียมพล ”  หมายความวา  เขารับการระดมพล  เขารับการ
ตรวจสอบพล  เขารับการฝกวิชา  ทหาร  หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม  ตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร

“ องคการระหวางประเทศ ”  หมายความวา  องคการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้น
ดวย ความตกลงระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน  และสํ าหรับองคการ 
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  แตท้ัง
น้ีไมรวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือ
การจัดการประชุมของทางราชการ  การไปรับราชการประจํ าในตางประเทศ  การไปศึกษา  
ฝกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย  ตามระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการใหขาราชการไป
ศึกษา  ฝกอบรม  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ

“ ลาติดตามคูสมรส ”  หมายความวา  ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบ 
ดวยกฎหมายที่เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ซ่ึงไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไป
ปฏิบัติงานในตางประเทศ  หรือทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความ
ตองการของทางราชการตามกฏหมายวาดวยการกํ าหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทํ าการซึ่งให
นับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํ างาน  ตั้งแต  1  ปข้ึนไป  แตไม
รวมถึงกรณีท่ีคูสมรสลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ

ขอ  6  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกขาราชการพลเรือนตามกฏหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฏหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการการเมือง  ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  ขาราชการ
ตํ ารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํ ารวจ  ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ  และขาราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการกรุงเทพมหานคร

ในกรณีท่ีกระทรวง  ทบวง  กรมใดมีเหตุพิเศษซึ่งจะตองวางหลักเกณฑและ
ข้ันตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทใดเพิ่มเติมหรือแตกตางไปจากที่ระเบียบนี้กํ าหนด  
ใหกระทรวง  หรือทบวงเจาสังกัดขอความเห็นผูรักษาการตามระเบียบเพื่อประกอบการ
พิจารณากํ าหนดเปนระเบียบของกระทรวงหรือทบวง  น้ันได
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ขอ  7  การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้  ถามีกฎหมาย  ระเบียบหรือมติ
คณะรัฐมนตรี  กํ าหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ  ผูลาและผูมีอํ านาจพิจารณา
หรืออนุญาตการลาจะตองปฏิบัติตามกฏหมายระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลา
ประเภทนั้นดวย

ขอ  8  ผูมีอํ านาจพิจารณาหรืออนุญาตและอํ านาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาสํ าหรับขาราชการแตละประเภทใหเปนไปตามตารางที่กํ าหนดไวทายระเบียบนี้

ส วนราชการหรือหนวยงานใดมีขาราชการหลายประเภทใหผู มีอํ านาจ
พิจารณาหรืออนุญาตการลาของสวนราชการหรือหนวยงานนั้นมีอํ านาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลาสํ าหรับขาราชการทุกประเภทที่อยูในสังกัดสวนราชการหรือหนวยงานนั้น

ในกรณีท่ีผู มีอํ านาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไมอยู หรือไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได  และมีเหตุจํ าเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํ านาจได  ใหผูลา
เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํ านาจอนุญาตการลาชั้นเหนือข้ึนไปเพื่อพิจารณา  และเมื่อ
อนุญาตแลวใหแจงใหผูมีอํ านาจอนุญาตตามระเบียบทราบดวย

ผูมีอํ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํ านาจโดยทํ า
เปนหนังสือใหแกผูดํ ารงตํ าแหนงใด  เปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได

ขอ  9  ขาราชการผูใดไดรับคํ าสั่งใหไปชวยราชการ  ณ  หนวยงานอื่นใดของ
ทางราชการ  หากประสงคจะลาปวย  ลาคลอดบุตร  ลากิจสวนตัว  ลาพักผอน  หรือลาเขา
รับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ  ใหเสนอขออนุญาต
ลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่ไปชวยราชการ  แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจํ านวนวัน
ลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูน้ันทราบอยางนอยปละครั้ง

การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง  ใหเสนอขออนุญาตลาตอ
สวนราชการเจาสังกัดตามหลักเกณฑท่ีกํ าหนดสํ าหรับการลาประเภทนั้น

ขอ  10  การนับวันลาตามระเบียบนี้ใหนับตามปงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา  อนุญาตให

ลา  และคํ านวณวันลา  ใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลา
ประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย  เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํ านวณวันลาสํ าหรับ
วันลาปวยที่มิใชวันลาปวยตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือ
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การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  วันลากิจสวนตัว  และวันลาพักผอน  ใหนับเฉพาะ 
วันทํ าการ

การลาปวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน  จะเปนในปเดียวกัน
หรือไมก็ตาม  ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง  ถาจํ านวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํ านาจของผูมี
อํ านาจอนุญาตระดับใด  ใหนํ าใบลาเสนอขึ้นไปตามลํ าดับจนถึงผูมีอํ านาจอนุญาต

ขาราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลา  ใหถือวาการลา
เปนอันหมดเขตเพียงวันกอนวันเดินทางกลับ  และวันราชการเริ่มตนตั่งแตวันออกเดินทาง
กลับเปนตนไป

การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย  ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภท
ของการลานั้น ๆ

ขาราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหลา  หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุด
ราชการใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับจนถึงผูมีอํ านาจอนุญาตใหลา  
และใหถือวาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น

ขอ  11  เพื่อควบคุมใหเปนไปตามระเบียบนี้  ใหสวนราชการจัดทํ าบัญชีลง
เวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการในสังกัด  โดยมีสาระสํ าคัญตามตัวอยางทายระเบียบ
น้ี  หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได

ในกรณีจํ าเปน  หัวหนาสวนราชการ  หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง  จะ
กํ าหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ  หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของขาราชการที่มีการ
ปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได  แตท้ังนี้จะตองมีหลักฐาน
ใหสามารถตรวจสอบวัน  เวลา  การปฏิบัติราชการไดดวย

ขอ  12  การลาใหใชใบลาตามแบบทายระเบียบนี้  เวนแตในกรณีจํ าเปนหรือ
รีบดวน  จะใชใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได  แต
ท้ังนี้ตองสงใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ

ขอ  13  ขาราชการซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตาม
ระเบียบนี้  หรือในระหวางวันหยุดราชการ  ใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับ
จนถึงหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง
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สํ าหรับหัวหนาสวนราชการใหเสนอขออนุญาตตอปลัดกระทรวง  หัวหนา
สวนราชการขึ้นตรงและขาราชการในราชบัณฑิตยสถานใหเสนอขออนุญาตตอรัฐมนตรี 
เจาสังกัด  สวนปลัดกรุงเทพมหานคร  ใหเสนอขออนุญาตตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

การอนุญาตของหัวหนาสวนราชการตามวรรคหนึ่ง  เมื่ออนุญาตแลวใหราย
งานปลัดกระทรวงทราบดวย

ขอ  14  การขออนุญาตไปตางประเทศซึ่งอยูติดเขตแดนประเทศไทย  ใหผูวา
ราชการจังหวัดและนายอํ าเภอในทองที่ท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศใด  มีอํ านาจอนุญาต
ใหขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคในสังกัดจังหวัดหรืออํ าเภอนั้น ๆ  ไปประเทศนั้น
ไดครั้งหนึ่งไมเกิน  7  วัน  และ  3  วัน  ตามลํ าดับ

ขอ  15   ขาราชการผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได  อันเนื่องมาจาก
พฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่น้ัน  หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับ 
ขาราชการผูน้ันและมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของขาราชการผูน้ันเอง  
โดยพฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทํ าใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ  
ณ  สถานที่ตั้งตามปกติ  ใหขาราชการผูน้ันรีบรายงานพฤติการณท่ีเกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัด
ขวางที่ทํ าใหมาปฏิบัติราชการไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได

สํ าหรับหัวหนาสวนราชการใหรายงานตอปลัดกระทรวง  หัวหนาสวนราชการ
ข้ึนตรงใหรายงานตอรัฐมนตรีเจาสังกัด  สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหรายงานตอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร

ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการ  หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง  ปลัดกระทรวง  ผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด  เห็นวาการที่ขาราชการผูน้ันมาปฏิบัติ
ราชการไมได  เปนเพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งจริง  ใหสั่งใหการหยุดราชการของ
ขาราชการผูน้ันไมนับเปนวันลาตามจํ านวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมา
จากพฤติการณพิเศษดังกลาว

ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการ  หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง  ปลัดกระทรวง   
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  หรือรัฐมนตรีเจาสังกัด  เห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติ 
ราชการยังไมสมควรถือเปนพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งใหถือวาวันที่ขาราชการผูน้ันไมมา
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
ลาตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับจนถึงผูมีอํ านาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา  เวนแตในกรณี
จํ าเปน  จะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการได

ในกรณีท่ีขาราชการผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได  
จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

การลาปวยตั้งแต  30  วันขึ้นไป  ตองมีใบรับรองของแพทยซ่ึงเปนผูท่ีไดข้ึน
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย  ในกรณีจํ า
เปนหรือเห็นสมควรผูมีอํ านาจอนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองของแพทยซ่ึงผูมีอํ านาจอนุญาต
เห็นชอบแทนก็ได

การลาปวยไมถึง  30  วัน  ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอ
กัน  ถาผูมีอํ านาจอนุญาตเห็นสมควร  จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบ
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ลา  หรือสั่งใหผูลาไปรับการตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาตก็ได

สวนที่  2
การลาคลอดบุตร

ขอ  18  ขาราชการซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผู
บังคับบัญชาตามลํ าดับจนถึงผูมีอํ านาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา  เวนแตไมสามารถจะลง
ช่ือในใบลาได  จะใหผูอื่นลาแทนก็ได  แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว  ใหเนอหรือจัดสงใบลา
โดยเร็ว  และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งได  60  วัน  โดยไมตองมีใบรับ
รองแพทย

การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกํ าหนดวันลา
ของประเภทนั้น  ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง  และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแต
วันเริ่มวันลาคลอดบุตร

สวนที่  3
การลากิจสวนตัว

ขอ  19  ขาราชการซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผู
บังคับบัญชาตามลํ าดับจนถึงผูมีอํ านาจอนุญาต  และเมื่อไดรับอนุญาตแลัวจึงจะหยุดราช
การได  เวนแตมีเหตุจํ าเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวย
ระบุเหตุจํ าเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได  แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํ านาจอนุญาต
ทราบโดยแลว

ขอ  20  ขาราชการที่ลาคลอดบุตรตามขอ  18  แลว  หากประสงคจะลาเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรเพิ่มอีก  ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดย
ไดรับเงินเดือนไดอีกไมเกิน  30  วันทํ าการ

ขอ  21  ขาราชการมีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน  45  วันทํ าการ
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ขาราชการผู ท่ีไดใชสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลา
คลอดบุตร  ตามขอ  20  ในปใดแลว  ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดอีกตาม
จํ านวนวันที่เหลืออยู

ขอ  22  ขาราชการที่ลาคลอดบุตรและลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่อง
จากการลาคลอดบุตรโดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามขอ  18  และขอ  20  แลว หากประสงค
จะลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอไปอีก  ใหลาไดไมเกิน  150  วันทํ าการ  โดยไมมีสิทธิไดรับ
เงินเดือนระหวางลา

ขอ  23  ผูท่ีไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว  เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรตามขอ  20  และขอ  22  ซ่ึงไดหยุดราชการไปยังไมครบกํ าหนด  ถามีราชการจํ า
เปนเกิดขึ้นผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได

สวนที่  4
การลาพักผอน

ขอ  24  ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจํ าปในปหนึ่งได  10  วันทํ าการ  เวน
แตขาราชการดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจํ าปในปท่ีไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง  
6  เดือน

(1) ผูซ่ึงไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครั้งแรก
(2) ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว  แลวตอมาไดรับบรรจุ

เขารับราชการอีก
(3) ผูซ่ึงลาออกจากราชการเพื่อดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองหรือเพื่อ

สมัครรับเลือกตั้งแลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง  6  
เดือน  นับแตวันออกจากราชการ

(4) ผูซ่ึงถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น  นอกจากกรณีไปรับ
ราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  และ
กรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความประสงคของทางราชการ  
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก
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ขอ  25  ถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจํ าป  หรือลาพักผอน
ประจํ าปแลวแตไมครบ  10  วันทํ าการ  ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปน้ันรวมเขากับปตอ ๆ  ไป
ได  แตวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน  20  วันทํ าการ

สํ าหรับผูท่ีไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  10  ป  ใหมีสิทธินํ าวัน
ลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน  30  วันทํ าการ

ขอ  26  ขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอนใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผู
บังคับบัญชาตามลํ าดับ  จนถึงผูมีอํ านาจอนุญาต  และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราช
การได

ขอ  27  การอนุญาตใหลาพักผอน  ผูมีอํ านาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้ง
เดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ

ขอ  28  ผูท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกํ าหนด  
ถามีราชการจํ าเปนเกิดขึ้น  ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราช
การก็ได

ขอ  29  ขาราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาค
การศึกษา  หากไดหยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกวาวันลาพักผอนตามระเบียบ
น้ี  ไมมีสิทธิลาพักผอนตามที่กํ าหนดไวในสวนนี้

สวน  5
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

ขอ  30  ขาราชการซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือขา
ราชการที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย  ณ  เมือง  เมกกะ  
ประเทศซาอุดีอาระเบีย  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับจนถึงผูมี
อํ านาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวันอุปสมบท  หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย  ไม
นอยกวา  60  วัน

ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง  ใหช้ีแจง
เหตุผลความจํ าเปนประกอบการลา  และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํ านาจที่จะพิจารณาใหลา
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
ทํ าใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขอลาไว  เมื่อไดรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลา  ใหผูมีอํ านาจพิจารณาหรืออนุญาต  พิจารณา
หรืออนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยได  โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราช
การไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

สวนที่  6
การลาเขารับการตรวจเลือก  หรือเขารับการเตรียมพล

ขอ  32  ขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก  ใหรายงานลาตอ
ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา  48  ช่ัวโมง  สวนขาราชการที่ไดรับ
หมายเรียกเขารับการเตรียมพล  ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน  48  ช่ัวโมง  นับแต
เวลารับหมายเรียกเปนตนไป  และใหไปเขารับการตรวจเลือก  หรือเขารับการเตรียมพลตาม
วันเวลาในหมายเรียกนั้นโดย ไมตองรอรับคํ าสั่งอนุญาต  และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงาน
ลาไปตามลํ าดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ  หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง

สํ าหรับหัวหนาสวนราชการ  ใหรายงานลาตอปลัดกระทรวง  หัวหนาสวน
ราชการขึ้นตรง  ใหรายงานลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัด  สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหรายงานลา
ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

ขอ  33  เมื่อขาราชการที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับ
การเตรียมพลแลว  ใหมารายงายตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภาย
ใน  7  วัน  เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจํ าเปนหัวหนาสวนราชการ  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  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับจนถึงปลัด
กระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง  เพื่อพิจารณาอนุญาต

สํ าหรับการลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  ให
เสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ  หรือหัวหนาสวน
ราชการขึ้นตรง  เพื่อพิจารณาอนุญาต  เวนแตขาราชการกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาตอปลัดกรุงเทพมหานคร

สํ าหรับหัวหนาสวนราชการใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอปลัดกระทรวง   
หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงและขาราชการในราชบัณฑิตยสถานใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
รัฐมนตรีเจาสังกัด  สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาอนุญาต

สวนที่  8
การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ

ขอ  35  ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อพิจารณา  
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกํ าหนดไวในสวนนี้

ขอ  36  การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  มี  2  ประเภท  คือ
“ ประเภทที่  1 ”  ไดแก  การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังตอไปนี้

(1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ซ่ึงประเทศไทย
เปนสมาชิกและเปนวาระที่จะตองสงไปปฏิบัติงานในองคการ
น้ัน

(2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตก
ลงระหวางประเทศ
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(3) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชน
ของประเทศตามความตองการของรัฐบาลไทย

“ ประเภทที่  2 ”  ไดแก  การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่  1
ขอ  37  ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมีคุณ

สมบัติ  ดังตอไปนี้
(1) เปนขาราชการประจํ าตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอย

กวาหาป  กอนถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน  เวนแตผูท่ี
ไปปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติกํ าหนดเวลาหาปใหลด
เปนสองปสํ าหรับผู  ท่ี เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศประเภทที่  2  มาแลว  จะตองมีเวลาปฏิบัติราชการใน
สวนราชการไมนอยกวาสองป  นับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนา
ท่ีราชการ  หลังจากที่เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานในองค
การระหวางประเทศประเภทที่  2  ครั้งสุดทาย

(2) ผูท่ีไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่  2  ตองมี
อายุไมเกินหาสิบสองปบริบูรณ  นับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไป
ปฏิบัติงาน

(3) เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม  มี
ความประพฤติเรียบรอยและไมอยู ในระหวางถูกสอบสวนวา
กระทํ าผิดวินัย

การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม  (1)  วรรคสอง  และ  (2)  ใหเสนอ
เหตุผล  ความจํ าเปนตอรัฐมนตรีเจาสังกัด  เพื่อพิจารณาเปนราย ๆ  ไป

ขอ  38  ใหขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลํ าดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัด  เพื่อพิจารณา
อนุญาต  และมีคํ าสั่งใหขาราชการผูน้ันลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปทํ าการใด  ๆ  
อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  มีกํ าหนดเวลาไมเกินสี่ปสํ าหรับการไป
ปฏิบัติงานประเภทที่  1  หรือมีกํ าหนดเวลาไมเกินหนึ่งปสํ าหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่  
2  โดยไมรับเงินเดือน  เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศตํ่ ากวาอัตรา
เงินเดือนของทางราชการที่ผูน้ันไดรับอยูในขณะนั้น  ใหมีสิทธิไดรับเวนเดือนจากทางราชการ
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สมทบ  ซ่ึงเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของ
ทางราชการที่ขาราชการผูน้ันไดรับอยูในขณะนั้น

ขอ  39  ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ  หากประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ  ใหยื่นเรื่องราวพรอมท้ังเหตุผลความจํ าเปนและ
ประโยชนท่ีทางราชการจะไดรับ  ตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัด  
เพื่อพิจารณาอนุญาต   และมีคํ าสั่งใหขาราชการผูน้ันไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไป
ทํ าการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  ตามกฎหมายวาดวยกํ าหนด
หลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทํ าการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการได
อีกแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป

การอนุญาตใหขาราชการผูใดไปปฏิบัติงานประเภทที่  2 เกินกวาหนึ่งป  ใหผู
บังคับบัญชาสั่งใหผูน้ันออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปดวย

ขอ  40  เมื่อกระทรวง  ทบวง  กรมเจาสังกัดไดมีคํ าสั่งใหขาราชการไปปฏิบัติ
งานตามขอ  38  หรือใหไปปฏิบัติงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ  39  แลว  ใหสวน
ราชการสงสํ าเนาคํ าสั่งดังกลาวใหกระทรวงการคลัง  และองคกรกลางบริหารงานบุคคลที่
เกี่ยวของทราบดวย

ขอ  41  ใหกระทรวง  ทบวง  กรมเจาสังกัดจัดทํ าสัญญาผูกมัดขาราชการที่
ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศที่  2  ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลา
หนึ่งเทาของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน  ขาราชการผูใดไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศแลว  ไมกลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการไมครบกํ าหนดตามสัญญา  ใหชด
ใชเงินเบี้ยปรับแกทางราชการ  ดังนี้

(1) ไมกลับเขารับราชการเลยใหชดใชเปนจํ านวนเทากับเงินเดือน
เดือนสุดทายที่ไดรับ  คูณดวยระยะเวลาที่ลาไปปฏิบัติงานที่คิด
เปนเดือน  เศษของเดือน  ถาเกินสิบหาวัน  ใหคิดเปนหนึ่งเดือน

(2) กลับมารับราชการไมครบกํ าหนดตามสัญญา  ใหชดใชเบี้ยปรับ
ตาม  (1)  ลดลงตามสวน

การทํ าสัญญาตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการ
คลังกํ าหนด  เมื่อจัดทํ าแลวใหสงใหกระทรวงการคลัง  และสํ านักงานตรวจเงินแผนดิน  แหง
ละ  1  ชุดดวย
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ขอ  42  ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  เมื่อปฏิบัติ
งานแลวเสร็จใหรายงานตัว  เขาปฏิบัติหนาที่ภายในสิบวัน  นับแตวันถัดจากวันเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน  และใหรายงานผลการไปปฏิบัติงาน  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดทราบ  ภายในสามสิบ
วัน  นับแตวันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ

การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ใหใชแบบรายงานการไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ตามที่กํ าหนดไวทายระเบียบนี้

สวนที่  9
การลาติดตามคูสมรส

ขอ  43  ขาราชการซึ่งประสงคจะลาติดตามคูสมรสใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลํ าดับจนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง  แลวแต
กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาตใหลาไดไมเกินสองป  และในกรณีจํ าเปนอาจอนุญาตใหลาตอได
อีกสองป  แตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป  ถาเกินสี่ปใหลาออกจากราชการ

สํ าหรับปลัดกระทรวง  หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง  และขาราชการใน 
ราชบัณฑิตยสถานใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัด  สวนปลัดกรุงเทพมหานคร
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูวาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุญาต

ขอ  44  การพิจารณาอนุญาตใหขาราชการลาติดตามคูสมรส  ผูมีอํ านาจ
อนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ  แตเมื่อรวม
แลวจะตองไมเกินระยะเวลาตามที่กํ าหนดในขอ  43  และจะตองเปนกรณีท่ีคูสมรสอยูปฏิบัติ
หนาที่ราชการ  หรือปฏิบัติงานในตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัติหนา
ท่ีราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม

ขอ  45  ขาราชการที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกํ าหนดระยะเวลาตามขอ  43  
ในชวงเวลาที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราว
หนึ่งแลว  ไมมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสอีก  เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือปฏิบัติงานประจํ าในประเทศไทย  แลวตอมาไดรับคํ าสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลาใหม  จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสตามขอ  
43  ไดใหม
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หมวด  3
การลาของขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม

ขอ  46  การลาของขาราชการตุลาการและดะโตยุติธรรม  ใหเปนไปตาม
กํ าหนดไวในหมวดนี้  เวนแตกรณีท่ีไมมีกํ าหนดไวใหเปนไปตามที่กํ าหนดในหมวด 1  และ
หมวด  2

ขอ  47  การลาทุกประเภท การหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษและการ
ไปตางประเทศของประธานศาลฎีกาใหอยู ในดุลพินิจของประธานศาลฎีกาและแจงให 
คณะกรรมการตุลาการทราบ  ท้ังนี้ใหเลขานุการคณะกรรมการตุลาการแจงใหกระทรวงยุติ
ธรรมทราบดวย

ขอ  48  การหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษ  การไปตางประเทศและ
การลาทุกประเภทนอกจากการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศของอธิบดี 
ผูพิพากษาศาลอุทธรณ  อธิบดีผูพิพากษาศาลอุทธรณภาค  อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน  
อธิบดีศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและอธิบดีผูพิพากษาภาค  ใหเปนอํ านาจของประธาน
คณะกรรมการตุลาการเปนผูพิจารณาอนุญาตและแจงใหคณะกรรมการตุลาการทราบ  ท้ังนี้
ใหเลขานุการคณะกรรมการตุลาการแจงใหกระทรวงยุติธรรมทราบดวย

ขอ  49  การหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษ  การไปตางประเทศและ
การลาทุกประเภท  นอกจากการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ของขาราชการ
ตุลาการและดะโตะยุติธรรม  ใหเปนไปตามตาราง  หมายเลข  6  เวนแตกรณีตามขอ  50  
และขอ  51

ขอ  50  การลาทุกประเภทและการหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษของ
ขาราชการตุลาการที่ไปทํ างานในตํ าแหนงขาราชการธุรการหรือตํ าแหนงการเมืองใน
กระทรวงยุติธรรมรวมทั้งผูชวยผูพิพากษาที่มิไดไปปฏิบัติหนาที่ในศาลใหเปนอํ านาจของ
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนผูพิจารณาอนุญาต

ขอ  51  ขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรมผูประสงคจะลาไปปฏิบัติงาน
ในองคการระหวางประเทศ  ใหเปนอํ านาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมที่จะ
พิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการ

ขอ  52  การขออนุญาตไปตางประเทศซึ่งอยูติดเขตแดนประเทศไทย  ให 
ผูพิพากษาหัวหนาศาลในทองที่ท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศใด  มีอํ านาจอนุญาตให 
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ผูพิพากษา  ผูชวยพิพากษา  ดะโตะยุติธรรมที่ปฏิบัติหนาที่อยูในศาลนั้น  ๆ  ไปประเทศ 
ดังกลาวไดครั้งหนึ่งไมเกิน  7  วัน

หมวด  4
การลาของขาราชการการเมือง  และขาราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร

ขอ  53  การลาทุกประเภทและการไปตางประเทศของนายกรัฐมนตรี  ใหอยู
ในดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีและแจงใหคณะรัฐมนตรีทราบ

ขอ  54  การลาทุกประเภทและการไปตางประเทศของขาราชการการเมือง  
ใหเปนอํ านาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล  หรือในฐานะรัฐมนตรีเจาสังกัด  
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดแลวแตกรณี   เปนผูพิจารณาอนุญาต

ขอ  55  การลาทุกประเภทและการไปตางประเทศของขาราชการการเมือง
กรุงเทพมหานครใหเปนอํ านาจของผู ว าราชการกรุงเทพมหานคร หรือประธานสภา
กรุงเทพมหานคร  แลวแตกรณีเปนผูพิจารณาอนุญาต

                                                              ประกาศ     ณ   วันที่   2   มกราคม  พ.ศ.  2535
                                                              (ลงชื่อ)       อานันท   ปนยารชุน

                                                    (นายอานันท   ปนยารชุน)
                                                                                    นายกรัฐมนตรี

เผยแพรโดย…  งานวินัยและนิติการ  กองการเจาหนาที่  สํ านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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