




ประมวลคําถาม – คําตอบเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ในการประชุมช้ีแจงแนวทางปฏบิัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  รุ่นท่ี ๑ และรุ่นท่ี ๒ 

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

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

คําถามข้อ ๑: ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลากิจส่วนตัวต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรของข้าราชการ 
ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับ
ข้าราชการแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามตารางท่ีกําหนดไว้ท้ายระเบียบฯ เช่น กรณีตารางหมายเลข ๑ การลา
ของข้าราชการพลเรือน กําหนดให้ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอํานาจ
อนุญาตการลากิจส่วนตัวต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรของข้าราชการในสังกัด รวม ๑๕๐ วันทําการ  
 
คําถามข้อ ๒: ตามตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับเดิม) 
ได้กําหนดให้หัวหน้าฝ่าย เป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลาป่วยครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน และการลากิจส่วนตัว 
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ตามตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับใหม่) มิได้กําหนดให้อํานาจอนุญาตการลาดังกล่าวแก่หัวหน้าฝ่ายแล้ว 
ใช่หรือไม่ 
คําตอบ: ใช่  ท้ังนี้  เนื่องจากปัจจุบันตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนดให้หัวหน้าฝ่ายเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลาของข้าราชการในฝ่าย 
สําหรับการลาป่วยครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน และการลากิจส่วนตัวครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วัน หากแต่เป็นอํานาจ 
ของผู้อํานวยการสํานักหรือกองท่ีจะพิจารณาอนุญาตการลาดังกล่าวของข้าราชการในสังกัดสํานักหรือกอง 
 
คําถามข้อ ๓: ส่วนราชการแห่งหนึ่งมีสํานักหรือกองท่ีมิได้จัดต้ังโดยกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
และมีข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้อํานวยการสํานักหรือกองดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้ผู้อํานวยการสํานักหรือ 
กองดังกล่าว จะมีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือไม่ หากไม่มีอํานาจอนุญาตการลา หัวหน้าส่วนราชการจะมอบอํานาจอนุญาตการลา 
ของตนให้แก่ผู้อํานวยการสํานักหรือกองดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กําหนดให้ 
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาให้เป็นไปตามตารางท่ีกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ กรณีของผู้มีอํานาจ
พิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการพลเรือนนั้น ย่อมเป็นไปตามตารางหมายเลข ๑ การลาของ
ข้าราชการพลเรือน ท้ายระเบียบฯ  ซ่ึงในหลักการของตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบฯ ได้กําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นตําแหน่งบังคับบัญชาของส่วนราชการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทต่าง ๆ  ดังนั้น  กรณี
สํานักหรือกองท่ีมิได้จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ผู้อํานวยการสํานักหรือกองดังกล่าว 
ซ่ึงมิใช่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงเป็นตําแหน่งบังคับบัญชาของส่วนราชการในระดับสํานักหรือกองตามโครงสร้าง 
การแบ่งส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จึงไม่มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาของข้าราชการพลเรือนตามระเบียบฯ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบฯ   
อย่างไรก็ดี  เนื่องจากข้อ ๘ วรรคสี่ ของระเบียบฯ ได้กําหนดให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา 
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จะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนเป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตการลา
แทนก็ได้ โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ  ดังนั้น  หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปอาจมอบอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาท่ีตนมีอยู่ (เท่าท่ีตนมีอํานาจอนุญาต
การลาอยู่ หรือน้อยกว่าก็ได้) ให้แก่ผู้อํานวยการสํานักหรือกองท่ีมิได้จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่ง 
ส่วนราชการแทนตนได้ โดยทําเป็นหนังสือตามนัยข้อ ๘ วรรคสี่ ของระเบียบฯ 
 
คําถามข้อ ๔: ผู้อํานวยการสํานักหรือกองจะมอบอํานาจอนุญาตการลาให้แก่หัวหน้าฝ่ายหรือผู้อํานวยการส่วน
ซ่ึงเป็นพนักงานสถาบันหรือพนักงานมหาวิทยาลัย (มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) ได้หรือไม่ 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใช้บังคับแก่
ข้าราชการรวม ๔ ประเภท ประกอบกับระเบียบฯ ข้อ ๘ วรรคสี่ ได้กําหนดให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนเป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาต
แทนก็ได้โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่งและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ ซ่ึงในหลักการของ
ระเบียบฯ การมอบหมายหรือมอบอํานาจดังกล่าว ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสมควรมอบให้แก่ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนท่ีเป็นข้าราชการประเภทต่าง ๆ ท่ีอยู่ในบังคับของระเบียบฯ ด้วยกันเท่านั้น 
 
คําถามข้อ ๕: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง
ซ่ึงกําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศหรือ 
ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการยกเว้นผู้ว่าราชการ 
จังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาอนุญาต  หัวหน้าส่วนราชการจะมอบหมาย
หรือมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ใน
ประเทศหรือต่างประเทศของข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้หรือไม่ 
คําตอบ: ได้ ท้ังนี้ ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ วรรคสี่ 
 
คําถามข้อ ๖: ในการเก็บสถิติวันลา จําเป็นจะต้องให้บุคลากรในฝ่ายการเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินการเท่านั้น 
ใช่หรือไม่ หากจะให้บุคลากรในฝ่ายอ่ืน ๆ เช่น ฝ่ายบริหารท่ัวไป เป็นผู้ดําเนินการได้หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนดเก่ียวกับ
ผู้ทําหน้าท่ีบันทึกหรือตรวจสอบสถิติวันลาของข้าราชการในสังกัดไว้อย่างแจ้งชัด และในทางปฏิบัติการเก็บ
รวบรวมสถิติการลาของข้าราชการอาจดําเนินการเป็นหลายระดับ เช่น ระดับกรม มีฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี เป็น
หน่วยตรวจสอบ และเก็บรวบรวมสถิติการลาของข้าราชการในสังกัดกรมท้ังหมด ระดับสํานักหรือกอง 
มีฝ่ายบริหารของสํานักหรือกองเป็นหน่วยตรวจสอบ เก็บรวบรวมหลักฐานการลาของข้าราชการในสังกัดสํานัก
หรือกอง และจัดส่งสถิติการลาของข้าราชการในสังกัดสํานักหรือกองไปยังฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี ระดับกรม เป็นต้น 
กรณีจึงสมควรมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการบันทึกหรือตรวจสอบ 
สถิติวันลาของข้าราชการในสังกัดส่วนราชการในแต่ละระดับตามความจําเป็นและความเหมาะสม  
 
คําถามข้อ ๗: การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาวของส่วนราชการ เช่น โรงเรียนผู้บริหารระดับต่าง ๆ 
หากผู้เข้ารับอบรมประสงค์จะลาป่วย ลากิจส่วนตัว หรือลาประเภทอ่ืน ระหว่างการฝึกอบรมนั้น จะต้องยื่น
ใบลาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ใช่หรือไม่ 
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คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้นมิใช่เป็นกรณีท่ีข้าราชการได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใด 
ข้าราชการจึงไม่สามารถยื่นใบลาต่อผู้ บังคับบัญชาของหน่วยงานท่ีไปช่วยราชการตามระเบียบสํานัก-
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง หากแต่เป็นกรณีท่ีข้าราชการได้รับ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซ่ึงการลาระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ตามท่ีได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการฯ จึงข้ึนอยู่กับระเบียบปฏิบัติของสถาบันหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว 
 
คําถามข้อ ๘: ขอให้อธิบายเรื่องการนับวันลาแยกเป็น ๒ กรณี อีกครั้งหนึ่ง 
คําตอบ: การนับวันลาตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ อาจแยกออกได้เป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
  ๑. การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา และอนุญาตให้ลาสําหรับการลา
ทุกประเภท จะต้องนับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการ อาทิ วันหยุดราชการประจําสัปดาห์ วันหยุดราชการ
ประจําปี หรือวันหยุดชดเชย ท่ีอยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย  
  ๒. การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณวันลา (หรือเก็บสถิติวันลา) หากเป็นการลาป่วย
ปกติธรรมดา ท่ีมิใช่การลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ 
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน ให้นับ
เฉพาะวันทําการ โดยหักวันหยุดราชการท่ีมีอยู่ระหว่างนั้นออกเพ่ือให้เหลืออยู่เฉพาะวันเปิดทําการท่ีจะต้อง 
นําไปคํานวณวันลา (หรือเก็บสถิติวันลา)  ส่วนการลาประเภทอ่ืน รวมท้ังการลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วย 
การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการนั้น ให้นับต่อเนื่องกัน 
โดยนับวันหยุดราชการท่ีอยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย 
 
คําถามข้อ ๙: การนับจํานวนวันลา จะต้องนับอย่างไร 
  กรณีท่ี ๑ ลากิจส่วนตัววันท่ี ๑ – ๕ นับเป็น ๑ ครั้ง ต่อมายกเลิกวันลาในวันท่ี ๒ และวันท่ี ๔ 
เหลือวันคือวันท่ี ๑ วันท่ี ๓ และวันท่ี ๕ จะนับเป็นก่ีครั้ง 
  กรณีท่ี ๒ ลากิจส่วนตัววันท่ี ๑ – ๓ นับ ๑ ครั้ง ต่อมายกเลิกเช้าวันท่ี ๒ และบ่ายวันท่ี ๓ 
เหลือวันท่ีลา คือ วันท่ี ๑ (เต็มวัน) วันท่ี ๒ (บ่าย) และเช้าวันท่ี ๓ (เช้า) จะนับเป็นการลาก่ีครั้ง 
คําตอบ: กรณีท่ี ๑ และกรณีท่ี ๒ น่าจะต้องนับเป็นการลา ๓ ครั้ง  ท้ังนี้  กรณีมีข้อสังเกตว่า ในทางปฏิบัติ 
ท้ัง ๒ กรณี อาจมีปัญหาในการเสนอและการจัดส่งใบลาในแต่ละครั้งต่อผู้มีอํานาจอนุญาตการลาท่ีจะต้อง
พิจารณาประกอบด้วย 
 
คําถามข้อ ๑๐: การลาต้ังแต่วันท่ี ๒๕ กันยายน ของปีงบประมาณหนึ่งจนถึงวันท่ี ๔ ตุลาคม ของปีงบประมาณ
ถัดไป ควรจะจัดส่งใบลา ๑ ครั้ง หรือจัดส่งใบลา ๒ ครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ กล่าวคือ การนับ 
วันลา จะนับในปีงบประมาณเดียว หรือนับท้ังสองปีงบประมาณ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสาม 
ได้กําหนดให้ การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ 
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ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด 
ให้นําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผู้ มีอํานาจอนุญาต  ดังนั้น  หากเป็นการเสนอใบลาป่วยหรือ 
การลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน เช่น ขอลาป่วยต้ังแต่วันท่ี ๒๕ กันยายน ของปีงบประมาณนี้จนถึง  
วันท่ี ๔ ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป ให้เสนอใบลาป่วย ๑ ใบ และให้นับเป็นการลาป่วย ๑ ครั้ง 
ส่วนการเก็บสถิติวันลาสําหรับวันลาป่วย นั้น ให้แยกเก็บสถิติวันลาของการลาป่วยออกเป็นในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
 
คําถามข้อ ๑๑: กรณีข้าราชการลาป่วยจําเป็น (โรคมะเร็ง) ครั้งท่ี ๑ รวม ๓๐ วัน ครั้งท่ี ๒ รวม ๓๐ วัน 
(ต่อเนื่องกัน) แล้วมาปฏิบัติงาน ๕ วัน ต่อมาขอลาป่วยเพ่ือรักษาตัวด้วยโรคเดียวกันอีก ๒๕ วัน จะถือว่า 
เป็นการลาป่วยท่ีมีระยะเวลาต่อเนื่องกันหรือไม่ 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น การลาป่วยครั้งท่ี ๑ และการลาป่วยครั้งท่ี ๒ เป็นการลาป่วยท่ีมีระยะเวลา
ต่อเนื่องกันตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสาม 
ส่วนการลาป่วยครั้งท่ี ๓ นั้น เนื่องจากมีวันปฏิบัติราชการค่ันอยู่ระหว่างนั้น ๕ วัน จึงไม่เป็นการลาป่วยท่ีมี
ระยะเวลาต่อเนื่องกัน 
 
คําถามข้อ ๑๒: นาง ก. ข้าราชการได้รับการบรรจุใหม่และอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ ได้รับอนุญาต
ให้ลาคลอดบุตร ๙๐ วัน ภายหลังจากการลาคลอดบุตรแล้ว ๒๕ วัน นาง ก. ได้รับหนังสือจากส่วนราชการ 
ต้นสังกัดให้ไปเข้ารับการอบรมสัมมนาร่วมกัน ในหลักสูตรของการพัฒนาข้าราชการในระหว่างการทดลอง 
ปฏิบัติราชการ (กระบวนการท่ี ๓) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด และโดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคห้า ได้กําหนดให้ การลาของข้าราชการท่ีถูกเรียก
กลับมาปฏิบัติราชการระหว่างลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ  กรณีจึงมีปัญหาดังนี้ 
  ๑. กรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็นการท่ีข้าราชการถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา
หรือไม่ 
  ๒. การลาคลอดบุตรของนาง ก. จะสิ้นสุดลงก่อนครบกําหนด ๙๐ วัน หรือไม่ 
  ๓. หากการลาคลอดบุตรของนาง ก. ไม่สิ้นสุด การไปเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวข้างต้นของ 
นาง ก. จะถือเป็นการไปปฏิบัติราชการหรือไม่ และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการได้ตามปกติหรือไม่ 
  ๔. ในกรณีทํานองเดียวกัน ข้าราชการซ่ึงอยู่ระหว่างการลาคลอดบุตร หากประสงค์ 
จะเดินทางไปศึกษาดูงานฯ เพ่ือไม่ให้ตนเองเสียโอกาส สามารถจะกระทําได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๙ วรรคหนึ่ง กําหนดให้
ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจ
อนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้ แต่เม่ือสามารถลงชื่อ 
ได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์ และวรรคสอง กําหนดให้ 
การลาคลอดบุตรจะลาในวันท่ีคลอด ก่อน หรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได้ แต่เม่ือรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 
๙๐ วัน  กรณีตามปัญหา ๑ – ๔  โดยหลักการแล้ว ข้าราชการท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการ ย่อมมี
ฐานะเป็นข้าราชการและมีสิทธิลาคลอดบุตรตามระเบียบฯ ได้ไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร  ดังนั้น  
การท่ีข้าราชการได้รับหนังสือจากส่วนราชการต้นสังกัดให้ไปเข้าร่วมสัมมนาร่วมกัน ในหลักสูตรของการพัฒนา 
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ข้าราชการในระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ (กระบวนการท่ี ๓) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด หรือกรณีอ่ืน
ใดในลักษณะทํานองเดียวกันหากข้าราชการผู้นั้นได้เดินทางไปเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวระหว่างการลาคลอดบุตร 
ซ่ึงถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลาคลอดบุตรท่ีเหลืออยู่ต่อไปอีก ย่อมจะส่งผลทําให้วันลา 
คลอดบุตรตามสิทธิท่ีเหลืออยู่เดิมนั้นสิ้นสุดลง และวันเดินทางไปราชการเริ่มต้นข้ึนต้ังแต่วันท่ีได้เดินทางไป
ราชการ  
 
คําถามข้อ ๑๓: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคเจ็ด
กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการยกเลิกวันลาไว้ไม่ชัดเจน ข้าราชการจะขอยกเลิกวันลาภายหลังจากท่ีมาปฏิบัติ
ราชการแล้วได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคเจ็ด กําหนดให้
ข้าราชการซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาท่ียังไม่ได้หยุดราชการ ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติ
ราชการ  ซ่ึงในหลักการของระเบียบฯ หากข้าราชการประสงค์จะยกเลิกวันลาท่ียังไม่ได้หยุดราชการ ข้าราชการ
ผู้นั้นจะต้องยื่นแบบใบขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตการลาและได้รับ
อนุญาตการยกเลิกวันลาก่อนวันท่ีขอยกเลิกวันลา หรือในวันท่ีขอยกเลิกวันลา และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุด
ลงก่อนวันมาปฏิบัติราชการ  
 
คําถามข้อ ๑๔: ส่วนราชการใช้ระบบ SCAN ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการในสังกัด จึงมิได้ใช้แบบบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการตามตัวอย่างบัญชีลงเวลา 
การปฏิบัติราชการท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีดังกล่าว 
ส่วนราชการจะต้องใช้บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการอย่างไร เพ่ือใช้ในการตรวจสอบวันและเวลาทํางานของ
ข้าราชการแต่ละคน 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง 
ได้กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตาม
ตัวอย่างท้ายระเบียบนี้ หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้  กรณีท่ีส่วนราชการ 
นําเทคโนโลยีในระบบ SCAN ลายนิ้วมือมาใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติแทนการจัดทําบัญชีลงเวลา 
การปฏิบัติราชการ นั้น ย่อมสามารถกระทําได้ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง  ท้ังนี้  ระบบ SCAN 
ลายนิ้วมือดังกล่าว สมควรจะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด 
ท่ีสอดคล้องกับบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการตามตัวอย่างท้ายระเบียบฯ ด้วย 
 
คําถามข้อ ๑๕: กรมแห่งหนึ่งนําระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกน (SCAN) ลายนิ้วมือ มาใช้ในการ 
ลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด หากข้าราชการรายหนึ่งมาปฏิบัติราชการจริง แต่ลืมลงเวลา
ปฏิบัติราชการ โดยการสแกน (SCAN) ลายนิ้วมือดังกล่าว กรมจะสามารถยกเว้นการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ให้แก่ข้าราชการรายดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนดวิธีปฏิบัติในเรื่อง
ของการลืมลงเวลามาปฏิบัติราชการไว้แต่อย่างใด กรณีจึงสมควรต้องนําหลักท่ัวไปในการปฏิบัติราชการ 
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มาประกอบการพิจารณา หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้าราชการรายดังกล่าวได้มาปฏิบัติราชการในวันนั้นจริง 
โดยมีหลักฐานเก่ียวกับการมาปฏิบัติราชการดังกล่าวตรวจสอบได้ ก็สมควรต้องจัดทําบันทึกรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือขออนุญาตจดแจ้งการลืมลงเวลาการมาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวแทนการสแกนลายนิ้วมือ 
 
คําถามข้อ ๑๖: ข้าราชการประเภทใด ระดับใด ท่ีไม่ต้องลงเวลามาปฏิบัติราชการ 
คําตอบ: โดยปกติข้าราชการทุกระดับควรลงเวลามาปฏิบัติราชการ  แต่อย่างไรก็ดี  การท่ีข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใด
มิได้ลงเวลามาปฏิบัติราชการ ก็มิใช่ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดว่ามิได้มาปฏิบัติราชการ  เช่น  ตอนเช้าออกจากบ้าน
เพ่ือไปประชุมหรือติดต่อราชการท่ีอ่ืนก่อน จึงมิได้ลงเวลามาปฏิบัติราชการ  ในกรณีเช่นนี้ จะถือว่ามิได้มา
ปฏิบัติราชการมิได้  ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีมีการปฏิบัติ
ราชการในลักษณะพิเศษ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑ 
วรรคสอง จึงได้กําหนดให้ในกรณีจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธี 
ลงเวลาการปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีมีการปฏิบัติราชการในลักษณะ
พิเศษเป็นอย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการ
ได้ด้วย  กล่าวคือ  ผู้บังคับบัญชาอาจผ่อนผันให้ข้าราชการบางตําแหน่งหรือบางระดับ ไม่ต้องลงเวลามาปฏิบัติ
ราชการ ซ่ึงการผ่อนผันให้ข้าราชการตําแหน่งใดหรือต้ังแต่ระดับใดข้ึนไปไม่ต้องลงเวลามาปฏิบัติราชการดังกล่าว 
ก็สุดแล้วแต่ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงหรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี ท่ีจะพิจารณา 
 
คําถามข้อ ๑๗: การให้ผู้อ่ืนลงชื่อมาปฏิบัติราชการแทน ถือเป็นความผิดหรือไม่ ถ้าผิด จะถือเป็นกรณี 
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบธรรมเนียมของทางราชการ และเป็นความผิดทางวินัย 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น อาจเข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสารหรือการจัดทําเอกสารอันเป็นเท็จ 
ซ่ึงเป็นความผิดทางวินัยและทางอาญาได้ 

 
คําถามข้อ ๑๘: การพิมพ์รายชื่อบุคลากรลงไว้ในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า เพ่ืออํานวย 
ความสะดวกแก่บุคลากร สามารถจะกระทําได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ตามตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กําหนดหมายเหตุเก่ียวกับรายละเอียดในช่อง ชื่อ – ชื่อสกุล (ตัวบรรจง) 
ไว้ว่า ชื่อ ชื่อสกุล จะพิมพ์หรือให้ผู้ลงชื่อเป็นผู้เขียนด้วยตัวบรรจงก็ได้  ดังนั้น  การพิมพ์รายชื่อบุคลากรลงไว้ใน
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้าจึงอยู่ในข่ายท่ีเป็นการดําเนินการตามหมายเหตุท่ีกําหนดไว้ใน
ตัวอย่างบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ท้ายระเบียบฯ  อนึ่ง  กรณีมีข้อสังเกตบางประการ
เก่ียวกับการควบคุมเวลามาปฏิบัติของข้าราชการท่ีพิมพ์ชื่อ ชื่อสกุล ระบุในบัญชีดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว 
ในแต่ละวันว่า ซ่ึงสมควรต้องอนุญาตให้เฉพาะข้าราชการท่ีมาปฏิบัติราชการตรงตามกําหนดรอบเวลาทํางาน
เท่านั้นลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการได้ (แยกเล่มปกติ กับเล่มสาย) 
 
คําถามข้อ ๑๙: ข้าราชการขอลาป่วยเนื่องจากประสบอุบัติเหตุกระดูกขาหัก และได้รับอนุญาตการลาป่วยแล้ว 
๑๒๐ วัน โดยมีอธิบดีเป็นผู้อนุญาตการลาดังกล่าว ต่อมาแพทย์ผู้ทําการรักษามีความเห็นให้ข้าราชการรายนี้ 
ลาป่วยต่อไปอีก ๓๐ วัน ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุญาตการลาป่วยในครั้งนี้ 
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คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสาม 
ได้กําหนดให้การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกันหรือไม่ 
ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง  ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด 
ให้นําใบลาเสนอข้ึนไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต  ดังนั้น  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการรายนี้ 
จะขอลาป่วยซ่ึงมีระยะเวลาการลาป่วยต่อเนื่องกัน โดยลาครั้งแรก ๑๒๐ วัน ย่อมอยู่ในอํานาจอธิบดีท่ีจะ
พิจารณาอนุญาตการลา และลาครั้งหลังเพ่ิมเติมอีก ๓๐ วัน รวมท้ังสิ้น (ครั้งแรก บวก ครั้งหลัง) เป็น ๑๕๐ วัน 
(ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง) ย่อมอยู่ในอํานาจปลัดกระทรวงท่ีจะพิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าวตามนัย
ระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคสาม ประกอบตารางหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบฯ 
 
คําถามข้อ ๒๐: กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเรียกตัวข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลากลับมาปฏิบัติราชการระหว่าง 
การลา ผู้ใดจะเป็นผู้จ่ายค่าเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ เนื่องจากบางกรณีเป็นการลาท่ีมีระยะเวลา 
การลายาว และมีการจัดโปรแกรมการเดินทางไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เช่น ค่าต๋ัวเครื่องบิน และค่าท่ีพัก (ยินดี
จะกลับมาปฏิบัติราชการตามคําสั่ง) 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ วรรคสี่ 
ได้กําหนดให้ข้าราชการท่ีได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัว 
เพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ หรือลาพักผ่อน ซ่ึงได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการจําเป็นเกิดข้ึน 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาก็ได้ ซ่ึงระเบียบฯ มีเจตนารมณ์
มุ่งหมายให้งานราชการถือเป็นเรื่องท่ีสําคัญ สําหรับการลา ๓ ประเภท ได้แก่ ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
ลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ หรือลาพักผ่อน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการลาท่ีเกิดข้ึน
บ่อยครั้ง มีระยะเวลาไม่มากนัก และไม่มีข้อยุ่งยากในการกลับมาปฏิบัติราชการโดยไม่ชักช้า หากมีราชการ
จําเป็นเกิดข้ึน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวข้าราชการผู้ลาให้มาปฏิบัติราชการระหว่าง 
การลาก็ได้ ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ นั้น ไม่มีข้อกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน
ระเบียบฯ  กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในส่วนนี้ได้  
 
คําถามข้อ ๒๑: กรณีการลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จําเป็นต้องพิมพ์ (Print) ใบลาออกมาเป็นเอกสาร
กระดาษ เก็บไว้เป็นหลักฐานในราชการอีกด้วยหรือไม่ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑ วรรคสอง 
กําหนดว่า ส่วนราชการอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลา และยกเลิก
วันลา สําหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซ่ึงมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๒ ก็ได้  ท้ังนี้  
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบท่ีมีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และ 
เก็บข้อมูลเก่ียวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้  ดังนั้น  เม่ือส่วนราชการได้นําระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
มาประยุกต์ใช้ในการลาของข้าราชการรวม ๓ ประเภท ซ่ึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบ 
ท่ีปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเก่ียวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้อยู่แล้ว 
กรณีจึงไม่จําเป็นต้องพิมพ์ (Print) ใบลาออกมาเป็นเอกสารกระดาษเก็บไว้เป็นหลักฐานในราชการอีก  
 
คําถามข้อ ๒๒: ส่วนราชการจะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง “แบบใบลา” เป็นอย่างอ่ืนได้หรือไม่ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง 
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กําหนดให้ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้  เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลาท่ีมีข้อความ
ไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอ่ืนก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น  ในหลักการของระเบียบฯ โดยปกติการลาของข้าราชการจะต้องใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบฯ 
โดยระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลาแต่ละประเภทของข้าราชการได้ดําเนินไป 
โดยเรียบร้อย มีแบบใบลาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นหลักฐานควบคุมสถิติจํานวนวันลาว่า ข้าราชการได้
มีการใช้สิทธิการลาประเภทใดไปแล้วเพียงใด จะมีผลกระทบไปถึงการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น 
การพิจารณาความดีความชอบประจําปี การพิจารณาจ่ายเงินเดือนระหว่างลา เป็นต้น  ส่วนราชการจึงไม่อาจ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง “แบบใบลา” เป็นอย่างอ่ืนได้ 
 
คําถามข้อ ๒๓: กรณีท่ีข้าราชการไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ หากหัวหน้า
ส่วนราชการข้ึนตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่า กรณีไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ 
ซ่ึงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ วรรคสาม กําหนดให้ 
ถือว่าวันท่ีข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว ในกรณีเช่นนี้ผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลพินิจ 
ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ลากิจส่วนตัวได้หรือไม่ หรือว่าเป็นกรณีท่ีให้ถือว่าเป็นการอนุญาตให้
ลากิจส่วนตัวโดยอัตโนมัติ 
คําตอบ: โดยหลักการแล้ว เม่ือข้าราชการได้รายงานพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังอุปสรรคขัดขวางท่ีทําให้มา
ปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี ทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ หากหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ก็ให้ถือว่าวันท่ีข้าราชการผู้นั้น 
ไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัวโดยอัตโนมัติตามรายงานพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึน และข้อสั่งการของหัวหน้า
ส่วนราชการข้ึนตรง หรือหัวหน้าส่วนราชการ แล้วแต่กรณี 
 
คําถามข้อ ๒๔: การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ จะได้รับสิทธิ
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาหรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ ได้กําหนดให้ การให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  ดังนั้น  การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ จะได้รับสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาหรือไม่นั้น ย่อมเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงในปัจจุบันได้แก่ พระราชกฤษฎีกาการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และขณะนี้
อยู่ระหว่างกระทรวงการคลังพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพ่ือท่ีจะให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๕) 
 
คําถามข้อ ๒๕: เดิมการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๒๒ ได้กําหนดให้ลาได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา แต่ปัจจุบัน 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ มิได้ระบุเก่ียวกับสิทธิ 
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไว้ กรณีดังกล่าวจะถือได้หรือไม่ว่า การลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรสามารถลาได้ 
โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาใช่หรือไม่ รวมท้ังการลาติดตามคู่สมรส สามารถลาได้โดยมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนระหว่างการลาใช่หรือไม่ 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ กําหนดให้ 
การให้ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงในปัจจุบันได้แก่ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ 
บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และโดยท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๒๖: พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะต้องถูกยกเลิกไปท้ังฉบับหรือไม่ หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมเฉพาะการลาไป
ช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร และการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเท่านั้น และในระหว่างท่ียังมิได้แก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติอย่างไร 
คําตอบ: เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยัง
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๒๗: ในทางปฏิบัติ การไปพบแพทย์หรือเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นครั้งคราว ผู้ลาจะใช้สิทธิ 
ลาพักผ่อนทุกครั้ง เนื่องจากไม่ประสงค์ให้มีประวัติการลาป่วยหรือลากิจส่วนตัว กรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็น 
การปฏิบัติผิดระเบียบหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าถือเป็นการเสียสละ (คิดเองแต่น่าจะผิด) อีกท้ังหน่วยงาน 
มีบุคลากรถือปฏิบัติในทํานองเดียวกันนี้ เป็นจํานวนมาก หากจะให้ผู้ บังคับบัญชาต้องพิจารณาลงไป 
ในรายละเอียดของมูลเหตุและวัตถุประสงค์ของผู้ลา อาจจะเป็นการยุ่งยากต่อการพิจารณาเป็นอย่างมาก 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๗ (๑) – (๑๑) 
ได้กําหนดให้การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท คือ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาไปช่วยเหลือภริยา 
ท่ีคลอดบุตร ฯลฯ ซ่ึงในหลักการของระเบียบ ข้าราชการจะต้องใช้สิทธิลาหยุดราชการเพราะเหตุซ่ึงจําแนกไว้
ตามประเภทของการลาท่ีกําหนดไว้ในระเบียบฯ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ข้าราชการผู้ลาจะต้องใช้สิทธิการลา
ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง มูลเหตุแห่งการลา และประเภทของการลานั้น ๆ ด้วย จึงจะเป็นการปฏิบัติท่ีชอบ
ด้วยระเบียบ  สําหรับการใช้สิทธิลาพักผ่อนนั้น โดยท่ีระเบียบฯ มีเจตนารมณ์เปิดโอกาสให้ข้าราชการสามารถ
ใช้สิทธิลาพักผ่อนดังกล่าวได้อย่างกว้างมากกว่าสิทธิการลาประเภทอ่ืน ๆ และเป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจ
พิจารณาหรืออนุญาตการลาท่ีจะพิจารณาอนุญาตโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๗ 
แต่ท้ังนี้ การใช้สิทธิการลาพักผ่อนดังกล่าวจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตด้วย หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การไป
พบแพทย์ดังกล่าวเป็นการไปพบแพทย์เพ่ือทําการรักษาอาการเจ็บป่วยในวันนั้น เช่น การฉีดเคมีบําบัด หรือ
การเข้ารับการผ่าตัด เป็นต้น  ก็สมควรจะต้องลาป่วยในวันท่ีไปทําการรักษาอาการเจ็บป่วย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงดังกล่าว ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อ ๑๗ (๑) 
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คําถามข้อ ๒๘: กรณีท่ีข้าราชการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นเวลานาน 
จะสามารถลาป่วยได้นานท่ีสุดเท่าใด และการนับวันลาป่วยนั้นให้นับรวมวันหยุดราชการด้วยหรือไม่อย่างไร 
และหากมีความจําเป็นท่ีจะต้องลาป่วยเกินกว่าท่ีกําหนดไว้ในระเบียบฯ จะต้องดําเนินการอย่างไร 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีข้อจํากัดเก่ียวกับจํานวน
วันลาป่วยในแต่ละปีงบประมาณของข้าราชการไว้แต่อย่างใด  กรณีจึงข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการได้ป่วย
จริงหรือไม่ หากได้ความว่าป่วยจริง ก็ย่อมมีสิทธิขอลาป่วยเพ่ือรักษาตัวจนกว่าจะหายป่วย ส่วนการนับวัน 
ลาป่วยนั้น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐ วรรคสอง และวรรคสาม 
 
คําถามข้อ ๒๙: กรณีท่ีข้าราชการมีอาการเจ็บป่วยจริง แต่ไม่จัดส่งใบลาป่วย จะถือว่าเป็นการขาดราชการ
หรือไม่ และการขาดราชการติดต่อกันหลายวัน ถือว่ามีความผิดอย่างไร และส่วนราชการจะมีมาตรการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ (การขาดราชการ) อย่างไรบ้าง 
คําตอบ: กรณีข้าราชการได้เจ็บป่วยจริง แต่ลืมจัดส่งใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ ต่อมาจึงได้ยื่นใบลาป่วย
ในภายหลัง ในกรณีเช่นนี้ เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ลาได้ป่วยจริง ผู้บังคับบัญชาก็ย่อมจะต้องใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าว แต่ในส่วนของการจัดส่งใบลาล่าช้านั้น เป็นเรื่องของการไม่ปฏิบัติ 
ตามระเบียบฯ สมควรท่ีผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร 
 
คําถามข้อ ๓๐: กรณีท่ีข้าราชการไปเข้ารับการผ่าตัดบริจาคไตให้แก่ญาติของตน จะถือเป็นการลาป่วย 
ได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๘ กําหนดว่า 
“ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัว ...” กรณีข้าราชการเข้ารับการผ่าตัดเพ่ือบริจาคไตให้แก่ญาติ
ของตน แม้ว่าข้าราชการผู้ลาจะมิได้มีความประสงค์ขอลาป่วยเพ่ือรักษาตัวก็ตาม แต่เนื่องจากการเข้ารับ 
การผ่าตัดไตจําเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางการแพทย์เพ่ือรักษาชีวิตของผู้บริจาคไตในขณะท่ีทําการ 
ผ่าตัดด้วย  กรณีจึงน่าจะต้องใช้สิทธิลาป่วยในวันท่ีทําการผ่าตัดด้วยเพ่ือให้ตรงกับข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้
สิทธิการลาประเภทอ่ืน 

 
คําถามข้อ ๓๑: หากส่วนราชการจะออกประกาศเพ่ือใช้บังคับเป็นการภายใน โดยอาจจะกําหนดให้การลาป่วย
ของข้าราชการในสังกัดต้ังแต่ ๓ วันข้ึนไป จะต้องมีใบรับรองของแพทย์ ได้หรือไม่ ถ้าหากได้ ส่วนราชการ
จะต้องจัดทําเป็นประกาศหรือจัดทําเป็นเพียงแนวปฏิบัติของส่วนราชการ 
คําตอบ: การท่ีจะพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการลาป่วยหรือไม่นั้น ย่อมอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาต 
การลาตามตารางท้ายระเบียบฯ ท่ีจะพิจารณา ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ ซ่ึงโดยหลักการแล้ว ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาสมควรจะต้องพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์
ท่ีระเบียบนี้ กําหนด และมูลเหตุแห่งการลาหรือวัตถุประสงค์ของผู้ลา รวมท้ังข้อเท็จจริงท่ีผู้ มีอํานาจ 
จะต้องนํามาพิจารณาให้ปรากฏตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ ด้วย  ดังนั้น  หากผู้มีอํานาจอนุญาตการลา
เห็นสมควรกําหนดเป็นหลักการเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตการลาป่วยของข้าราชการว่า การลาป่วยของ
ข้าราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาต้ังแต่ ๓ วันข้ึนไป จะต้องมีใบรับรองของแพทย์ประกอบการพิจารณา ซ่ึงถือเป็น 
การวางกรอบการใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุญาตการลาของผู้มีอํานาจอนุญาตการลาท่ีมีลักษณะแน่นอนตายตัว  
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หากไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ ย่อมสามารถกระทําได้โดยถือเป็นดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลา โดยอาจจัดทําเป็นรูปแบบของคําสั่งหรือประกาศให้ทราบท่ัวกันก็ได้ 
 
คําถามข้อ ๓๒: กรณีท่ีข้าราชการหยุดราชการต้ังแต่ ๓ วันข้ึนไป โดยไม่ได้ยื่นใบลาป่วยไว้ก่อน การยื่น 
ใบลาป่วยในภายหลังจะต้องมีใบรับรองของแพทย์ประกอบการพิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าวหรือไม่ 
คําตอบ: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๘ วรรคสี่ 
กําหนดให้ การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มีอํานาจอนุญาต
เห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบลา หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์
ของทางราชการเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้  ดังนั้น  การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลา
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน จึงข้ึนอยู่กับดุลพินิจของผู้มีอํานาจอนุญาตการลาท่ีจะสั่งให้มีใบรับรองของ
แพทย์ประกอบการลาหรือไม่ก็ได้ 
 
คําถามข้อ ๓๓: กรณีข้าราชการชายไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับหญิง หญิงจึงมิใช่ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของข้าราชการชาย แต่ถ้าหากข้าราชการชายจดทะเบียนรับรองบุตรท่ีเกิดกับหญิงดังกล่าว จะสามารถใช้สิทธิ
ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ 
คําตอบ: ไม่ได้ 
 
คําถามข้อ ๓๔: กรณีข้าราชการชายมิได้จดทะเบียนสมรสกับภริยา ข้าราชการชายจะสามารถลาไปช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง 
ได้กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ี
คลอดบุตร  ดังนั้น  ข้าราชการท่ีจะใช้สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๐ 
ภริยาท่ีคลอดบุตรของข้าราชการผู้นั้นจะต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย (จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย) 
เท่านั้น 
 
คําถามข้อ ๓๕: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ี 
คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ นั้น
หมายความว่า การท่ีภริยาคลอดบุตร ๑ ครั้ง ข้าราชการจะลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรก่ีครั้งก็ได้ 
แต่ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วันทําการ หรือลาได้ครั้งเดียวไม่เกิน ๑๕ วันทําการ  
คําตอบ: โดยหลักการแล้ว ข้าราชการมีสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่ง (การลา ๑ ครั้ง 
ต่อการท่ีภริยาคลอดบุตร ๑ ครั้ง) ติดต่อกัน (ต่อเนื่องกัน) รวม ๑๕ วันทําการ 
 
คําถามข้อ ๓๖: ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่ง 
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ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ี 
คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ นั้น คําว่า 
“ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ” ในท่ีนี้ หมายความว่าอย่างไร กล่าวคือ ลาได้หลายครั้งหรือไม่ 
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน ๑๕ วันทําการ เช่น ลาครั้ง ท่ี ๑ 
(๕ วันทําการ) ครั้งท่ี ๒ (๕ วันทําการ) ครั้งท่ี ๓ (๕ วันทําการ) เม่ือรวมกันแล้วไม่เกิน ๑๕ วันทําการ หรือจะ 
ลาได้หลายครั้งหรือไม่ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน ๑๕ วันทําการ เช่น 
ลาครั้งท่ี ๑ (๑๒ วันทําการ) ครั้งท่ี ๒ (๑๐ วันทําการ) ใช่หรือไม่ หรือจะลาได้ครั้งเดียวภายใน ๙๐ วัน 
แต่จะต้องไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 
คําตอบ: โดยหลักการแล้ว ข้าราชการมีสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่ง (การลา ๑ ครั้ง ต่อ
การท่ีภริยาคลอดบุตร ๑ ครั้ง) ติดต่อกัน (ต่อเนื่องกัน) รวม ๑๕ วันทําการ และให้ใช้สิทธิการลาไปช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตรดังกล่าวภายใน ๙๐ วันนับแต่วันท่ีภริยาคลอดบุตร 
 
คําถามข้อ ๓๗: ขอทราบความหมายของคําว่า “ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย” หากข้าราชการชายมิได้จด
ทะเบียนสมรส จะต้องมีชื่อข้าราชการดังกล่าวเป็นบิดาในใบสูติบัตรของบุตรท่ีเกิดกับภริยาท่ียังมิได้จดทะเบียน
สมรสนั้นใช่หรือไม่ และการใช้สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรภายหลังการคลอดบุตรเกิน ๙๐ วัน 
จะสามารถลาได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: ๑. เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้กําหนด 
บทนิยามคําว่า “ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย” ไว้ แต่โดยท่ีระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ภริยาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายดังกล่าว หมายความถึง ภริยาท่ีได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังนั้น  
กรณีท่ีข้าราชการชายมิได้จดทะเบียนสมรสกับภริยาท่ีคลอดบุตร แม้ว่าจะมีชื่อเป็นบิดาในสูติบัตรของบุตรท่ีเกิด
จากภริยาท่ีมิได้จดทะเบียนสมรสนั้น ก็ไม่ถือว่าเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการชายจึงไม่มีสิทธิ 
ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐  
 ๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร ให้เสนอหรือ 
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ี 
คลอดบุตร  ซ่ึงในหลักการของระเบียบฯ การใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรดังกล่าว ข้าราชการ
จะต้องใช้สิทธิลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันท่ีภริยาคลอดบุตร  ดังนั้น  ข้าราชการจะใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยา
ท่ีคลอดบุตรภายหลังจากการท่ีภริยาคลอดบุตรแล้วเกิน ๙๐ วัน ไม่ได้ 
 
คําถามข้อ ๓๘: กรณีท่ีข้าราชการได้จดทะเบียนสมรสซ้อน โดยยังไม่ได้มีการร้องขอให้เป็นการสมรสซ้อน 
เป็นโมฆียะ ภริยาท้ังสองคนต้ังครรภ์ใกล้เคียงกัน ข้าราชการได้ใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
ในช่วงท่ีภริยาท่ีจดทะเบียนคนแรกคลอด (เดือน ก.พ.) และจะขอลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรในช่วงท่ี
ภริยาท่ีจดทะเบียนสมรสซ้อนคลอด (เดือน พ.ค.) ได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ:  กรณีไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โดยปกติข้าราชการมีเรื่องวินัยของข้าราชการควบคุมความประพฤติ 
ไว้อย่างดีระดับหนึ่งอยู่แล้ว ประกอบกับการจดทะเบียนสมรสซ้อนดังกล่าว ข้าราชการอาจจะเข้าข่ายการแจ้ง 
ความเท็จต่อเจ้าพนักงาน อันเป็นความผิดทางอาญาได้  ส่วนการท่ีจะลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
ได้หรือไม่นั้น  ในชั้นนี้ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่ให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ 
 



 
- ๑๓ - 

 
คําถามข้อ ๓๙: ข้าราชการชายท่ีมีภริยาซ่ึงสมรสกันตามกฎหมายอิสลามจะสามารถใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือ
ภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ 
คําตอบ: ข้าราชการชายจะต้องจดทะเบียนสมรสกับภริยาตามประมวลกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์ 
จึงจะมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้ 
 
คําถามข้อ ๔๐: ข้าราชการชายท่ีมีภริยาซ่ึงสมรสตามหลักกฎหมายอิสลาม (สามีมีภรรยาได้ ๔ คน) จะสามารถ 
ใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้ทุกคนหรือไม่ 
คําตอบ: ข้าราชการชายมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้เฉพาะกรณีท่ีข้าราชการชายได้จดทะเบียน
สมรสกับภริยาท่ีคลอดบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น 
 
คําถามข้อ ๔๑: กรณีท่ีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการชายได้คลอดบุตร และบุตรท่ีคลอดออกมา 
รอดชีวิต แต่ภริยาดังกล่าวได้เสียชีวิตเม่ือคลอดบุตรแล้ว ข้าราชการชายผู้เป็นสามีจะใช้สิทธิการลาประเภทใด
ได้บ้าง 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น หากภริยาท่ีคลอดบุตรเสียชีวิตลง ย่อมจะทําให้สิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยา 
ท่ีคลอดบุตรสิ้นสุดลง ข้าราชการชายจะมีสิทธิลากิจส่วนตัว หรือสิทธิลาพักผ่อน แล้วแต่กรณี ต่อไปอีกเท่านั้น 
 
คําถามข้อ ๔๒: การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรติดต่อกันได้ไม่เกินครั้งละ ๑๕ วันทําการ ขอทราบว่า 
หากจะแบ่งระยะเวลาการลาดังกล่าวออกเป็น ๓ ช่วง ๆ ละ ๕ วันทําการ จะได้หรือไม่ 
คําตอบ: ไม่ได้ เนื่องจากข้าราชการมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกัน (ต่อเนื่องกัน) 
ได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 
 
คําถามข้อ ๔๓: กรณีท่ีข้าราชการได้ใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรแล้ว ต่อมาได้หย่าขาดกับภริยา 
ท่ีคลอดบุตร (คนเดิม) แล้วจดทะเบียนสมรสใหม่ และภริยา (คนใหม่) ได้คลอดบุตรในเวลาไล่เลี่ยกัน 
ข้าราชการรายนี้จะมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรอีกครั้งหรือไม่ 
คําตอบ:  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๐ วรรคแรก 
ได้กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกัน
ได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ  ดังนั้น  เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการจะได้หย่าขาดกับภริยาท่ีคลอดบุตร 
(คนเดิม) และจดทะเบียนสมรสใหม่กับภริยาท่ีคลอดบุตร (คนใหม่) ข้าราชการย่อมมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยา
โดยชอบด้วยกฎหมาย (คนใหม่) ท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ ตามนัยระเบียบฯ 
ข้อ ๒๐ 
 
คําถามข้อ ๔๔: กรณีท่ีข้าราชการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 
หากกลับมาปฏิบัติราชการ ๑ วัน ในช่วงระหว่างการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรแล้ว ข้าราชการผู้นั้น 
จะขอลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรต่อไปอีกจนครบ ๑๕ วันทําการ ได้หรือไม่ 
คําตอบ: ไม่ได้ 
 
 
 



 
- ๑๔ - 

 
คําถามข้อ ๔๕: หากข้าราชการได้ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรจนครบ 
กําหนดระยะเวลา ๑๕๐ วันทําการ (โดยไม่ได้รับเงินเดือน) แล้ว จะสามารถขอลากิจส่วนตัวอีก ๔๕ วันทําการ 
(โดยได้รับเงินเดือน) ได้หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง 
กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง 
ผู้มีอํานาจอนุญาต ซ่ึงระเบียบฯ มีเจตนารมณ์มุ่งหมายให้ “กิจส่วนตัว” อันเป็นมูลเหตุท่ีจะขออนุญาตการลา
กิจส่วนตัวได้นั้น ควรเป็นกิจธุระท่ีมีลักษณะส่วนตัวและมีความจําเป็นอย่างแท้จริง เช่น  ลาไปเพ่ือพาบิดา 
ไปพบแพทย์ หรือลาไปเพ่ือจัดการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร เป็นต้น  เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้าราชการ 
รายนี้ได้ใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรจนครบกําหนดระยะเวลาการลาแล้ว 
โดยหลักการแล้ว ข้าราชการรายดังกล่าวจะต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการตามตําแหน่งหน้าท่ีในวันทํางานถัดไป 
แต่หากข้าราชการผู้นั้นมีความประสงค์จะขอลากิจส่วนตัวต่อไปอีก ๔๕ วันทําการตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๒๑ 
ก็เป็นเรื่องท่ีอยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาท่ีจะพิจารณาอนุญาตการลาหรือไม่ก็ได้ 
ตามท่ีเห็นสมควร ส่วนการท่ีจะได้รับเงินเดือนระหว่างลาหรือไม่อย่างไร นั้น ย่อมเป็นไปตามท่ีพระราชกฤษฎีกา 
เก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน กําหนด ซ่ึงในปัจจุบัน 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงอยู่ ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๔๖: กรณีท่ีข้าราชการใช้สิทธิการลาคลอดบุตร ๙๐ วัน และใช้สิทธิลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร
ต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน ในการคํานวณเงินเดือนระหว่าง
การลา สําหรับการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร จะต้องนําวันลากิจส่วนตัว ๔๕ 
วันทําการมาหักออกด้วย กล่าวคือ ๑๕๐ วันทําการ – ๔๕ วันทําการ = ๑๐๕ วันทําการ ใน ๑๕๐ วันทําการ 
โดยไม่ได้เงินเดือนระหว่างการลา ส่วน ๔๕ วันทําการ ใน ๑๕๐ วันทําการโดยได้รับเงินเดือนระหว่างการลา 
ใช่หรือไม่ 
คําตอบ: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๖ กําหนดให้การให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  ซ่ึงในปัจจุบันพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่าย
เงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ดังนั้น  
การคํานวณเงินเดือนระหว่างการลาสําหรับการลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร 
จึงต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๔๗: ข้าราชการรายหนึ่งได้คลอดบุตรเม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้าราชการผู้นี้จะต้องขอ 
ลาคลอดบุตร โดยเริ่มลาก่อนวันท่ีคลอด ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หรือเริ่มลาหลังวันท่ีคลอด 
ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และเม่ือรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน ใช่หรือไม่ หากใช่ กรณี 
ลาหลังวันท่ีคลอด ในวันท่ี ๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ จะต้องใช้สิทธิการลาประเภทใด 
 



 
- ๑๕ - 

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

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



 
- ๑๖ - 

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



 
- ๑๗ - 

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



 
- ๑๘ - 

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



 
- ๑๙ - 

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



 
- ๒๐ - 

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



 
- ๒๑ - 

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

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

 

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

คําถามข้อ ๗๓: หากข้าราชการท่ีทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ได้ใช้สิทธิลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ โดยเข้าการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ เป็นเวลา ๑ ปี แล้ว 
 
 



 
- ๒๒ - 

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

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

คําถามข้อ ๗๘: ข้าราชการมาทํางานสายติดต่อกัน ๓ วัน จะนับว่ามีวันมาสายก่ีครั้ง (ส่วนราชการกําหนดให้ 
ข้าราชการในสังกัดมีวันมาสายในปีงบประมาณหนึ่งได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้ง) 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  มิได้มีข้อกําหนด
เก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการมาทํางานสายของข้าราชการไว้แต่อย่างใด  กรณีจึงไม่อาจให้
คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังสํานักงาน ก.พ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๗๙: กรณีลูกจ้างประจําและพนักงานราชการจะได้รับสิทธิการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
และสิทธิการลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ ซ่ึงกําหนดเพ่ิมเติมใหม่รวม ๒ ประเภทนี้ด้วยหรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจําและพนักงานราชการ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  กรณีการลาหยุดราชการ 
ของลูกจ้างประจํา ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป และกรณีการลาหยุดราชการของพนักงานราชการ ขอได้โปรดสอบถามไปยัง
สํานักงาน ก.พ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๘๐: ลูกจ้างชั่วคราว (ตามสัญญาจ้าง) ของส่วนราชการ สามารถใช้สิทธิการลารวม ๑๑ ประเภท 
ตามท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนด ได้หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  กรณีการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราว ขอได้โปรด
สอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๘๑: หากเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือบุคลากรประเภทอ่ืน ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ การไป
ต่างประเทศระหว่างการลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ จะต้องขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมด้วย
หรือไม่ 
คําตอบ: เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวหรือบุคลากรประเภทอ่ืน ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ มิได้อยู่ในบังคับของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ 
 
คําถามข้อ ๘๒: การลาหยุดราชการของลูกจ้างประจําของส่วนราชการจะนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลมได้หรือไม่ 
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คําตอบ: เนื่องจากลูกจ้างประจําของส่วนราชการมิได้อยู่ในบังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  กรณีการลาหยุดราชการของ
ลูกจ้างประจํา ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่อง
ดังกล่าวโดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๘๓: กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย 
ในต่างประเทศ (ราว ๒ เดือน) จะถือเป็นการลาประเภทใด หรือจะถือเป็นการเดินทางไปราชการ 
คําตอบ: เดิมระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕ ได้กําหนดบทนิยามคําว่า  “การไป
ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ” ให้หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ด้วย  ดังนั้น  เม่ือข้าราชการได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์แล้ว 
ข้าราชการก็จะต้องลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย  แต่เนื่องจากปัจจุบันระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข้อ ๓๔ ได้กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือพิจารณาอนุญาตโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  ดังนั้น  กรณีจึงข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงว่า การไปปฏิบัติงานตามโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์ดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีข้าราชการจะต้องถือปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หรือไม่ หากอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ข้าราชการก็สมควรจะต้องลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๓๔ ด้วย 
 
คําถามข้อ ๘๔: ข้าราชการท่ีไปปฏิบัติงานประจําในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) มีวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ก่ีวัน 
คําตอบ: การลาพักผ่อนของข้าราชการท่ีไปปฏิบัติงานประจําในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ย่อมเป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบสําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงระเบียบฯ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ได้กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานซ่ึงได้
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามเดือน มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปี
ในปีหนึ่งได้เพ่ิมข้ึนอีกสิบวันทําการ ถ้าในปีใด เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อน
ประจําปีแล้วแต่ไม่ครบยี่สิบวันทําการ ให้สะสมวันท่ียังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกินสี่สิบวันทําการ 
 
คําถามข้อ ๘๕: การเพ่ิมจํานวนวันลาพักผ่อนประจําปีอีก ๑๐ วันทําการ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยมิให้นําวันลาพักผ่อนท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าวไปสะสมในปีงบประมาณถัดไป หากข้าราชการในเขตพ้ืนท่ีดังกล่าว 
ลาพักผ่อนประจําปีไปแล้ว ๑๕ วันทําการ จะหักวันลาพักผ่อนในส่วนใดออก 
คําตอบ: กรณีดังกล่าวข้างต้น ย่อมไม่อาจแยกวันลาพักผ่อนท่ีมีอยู่ท้ังหมดของเป็นส่วน ๆ ออกจากกันได้ 
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คําถามข้อ ๘๖: การกําหนดให้วันตรุษอีด้ิลฟีตรี และวันตรุษอีด้ิลอัฎฮา ซ่ึงเป็นวันสําคัญทางศาสนาอิสลาม 
เป็นวันหยุดราชการประจําปีเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่หรือไม่ ส่วนข้าราชการท่ีนับถือศาสนา 
อิสลามในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ จะมีวันตรุษอีด้ิลฟีตรี และวันตรุษอีด้ิลอัฎฮา เป็นวันหยุดราชการประจําปี 
ด้วยหรือไม่ 
คําตอบ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จังหวัดปัตตานี สตูล ยะลา และนราธิวาส หยุดราชการเพ่ิมข้ึนเนื่องใน 
วันตรุษอีด้ิลฟีตรี (วันรายอปอชอ) ๑ วัน และวันตรุษอีด้ิลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ๑ วัน เพ่ือเป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ิน และเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
อิสลามตามสมควรด้วย ตามนัยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ 
พ.ศ. ๒๕๑๗ (แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๑/ว ๑๑๙ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๑๗) และให้จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล หยุดราชการเพ่ิมข้ึนอีก ๑ วัน เนื่องในวันตรุษจีน 
ซ่ึงเป็นวันสําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ตามนัยประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและ
วันหยุดราชการ (ฉบับท่ี ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๕ (แจ้งตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 
๐๕๐๕/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕) ส่วนข้าราชการท่ีนับถือศาสนาอิสลามในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
อ่ืนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้หยุดราชการในวันดังกล่าวได้ 
 
คําถามข้อ ๘๗: เดิมเป็นข้าราชการประเภทอ่ืน (ข้าราชการทหาร) ต่อมาภายหลังได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็น
ข้าราชการพลเรือน จะสามารถนับเวลาราชการต่อเนื่องกันเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญได้
หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้มีข้อกําหนด
เก่ียวกับการนับเวลาราชการต่อเนื่องกันเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ กรณีจึงไม่อาจให้
คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ ประกอบกับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๘๘: ในทางปฏิบัติพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะถือปฏิบัติตามระเบียบสํานัก-
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษารายหนึ่งเจ็บป่วยท่ีมีระยะเวลายาวนาน (โรคหลอดเลือดในสมองตีบ) และแพทย์ผู้ทําการ
รักษาไม่สามารถลงความเห็นได้ว่าจะหายเป็นปกติได้เม่ือใด และจะกลับมาปฏิบัติงานได้เม่ือใด สําหรับ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษารายนี้ได้ขอลาป่วยไปแล้วประมาณ ๑๐๐ วัน โดยมี
ใบรับรองของแพทย์ ในกรณีเช่นนี้มีการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลาป่วยท่ีมีระยะเวลายาวนานดังกล่าวไว้
หรือไม่ และต้องจ่ายหรืองดการจ่ายเงินเดือนระหว่างการลานั้นด้วยหรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้ 
 
คําถามข้อ ๘๙: การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
เกิน ๑๒๐ วัน จะต้องเสนอขออนุมัติตั้งแต่วันท่ีเริ่มป่วยหรือต้ังแต่วันท่ีเกิน ๑๒๐ วัน 
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คําตอบ: โดยท่ีพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๐: ข้าราชการรายหนึ่งประสบอุบัติเหตุในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยยื่นใบลาป่วยต้ังแต่ 
วันท่ีประสบอุบัติเหตุ ผู้ บังคับบัญชาตามลําดับชั้นได้รับทราบและพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้ลา 
แต่เม่ือเสนอเรื่องต่อผู้มีอํานาจอนุญาตพิจารณาอนุญาตการลาป่วยดังกล่าว ปรากฏว่า เป็นวันหลังจากวันท่ี
ระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ขอทราบว่า ในกรณีเช่นนี้ จะต้องใช้ระเบียบ 
ฉบับใด 
คําตอบ: เนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่มีข้อกําหนด
เก่ียวกับบทเฉพาะกาลไว้แต่อย่างใด หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้มีอํานาจอนุญาตการลายังมิได้พิจารณาอนุญาต
การลาป่วยภายหลังจากวันท่ีระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ก็น่าจะต้องย้อนกลับ
มาเสนอหรือจัดส่งใบลาและพิจารณาอนุญาตการลาป่วยใหม่ โดยแนบเอกสารใบลาฉบับเดิมท้ังหมด 
 
คําถามข้อ ๙๑: พนักงานราชการสามารถใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
พนักงานราชการ กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังสํานักงาน ก.พ.  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๒: ขอทราบแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับกรณีการลาพักผ่อนของลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว 
และเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลาพักผ่อน จะอนุญาตตามระเบียบใด ข้อใด และใช้แบบ 
ใบลาใด และผู้ใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยัง
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๓: ขอทราบแนวทางการปฏิบัติเ ก่ียวกับการลาออกของลูกจ้างประจํา จะใช้ระเบียบใด 
เป็นแนวทางปฏิบัติ และผู้ใดเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจํา กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป  
 
คําถามข้อ ๙๔: ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วยบรรจุเข้ารับราชการไม่ครบ ๒ ปี 
จะมีสิทธิลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรได้หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถาม 
ไปยังสํานักงาน ก.ค.ศ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป  
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คําถามข้อ ๙๕: ข้าราชการครูประสบอุบัติเหตุในระหว่างเดินทางไปปฏิบัติราชการจะสามารถใช้สิทธิ 
การลาป่วยตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้หรือไม่ รวมท้ังกรณีของลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวด้วย 
คําตอบ: เนื่องจากพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป  
 
คําถามข้อ ๙๖: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะสามารถนําไปใช้
บังคับแก่ลูกจ้างประจําของส่วนราชการโดยอนุโลมได้หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
ลูกจ้างประจํา กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๗: ลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลาป่วยโดยไม่หักเงินเดือนได้เม่ือใด ภายหลังจากปฏิบัติงานมาแล้ว 
๖ เดือน ใช่หรือไม่ 
คําตอบ: โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
คําถามข้อ ๙๘: พนักงานราชการมีสิทธิลาไปช่วยภริยาท่ีคลอดบุตรหรือไม่ 
คําตอบ:  โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้ใช้บังคับแก่
พนักงานราชการ  กรณีจึงไม่อาจให้คําปรึกษาในเรื่องนี้ได้  อนึ่ง  ขอได้โปรดสอบถามไปยังสํานักงาน ก.พ. 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงต่อไป 
 
หมายเหตุ:  

๑. คําถามท้ังหมดได้รับการแก้ไขปรับปรุงข้อความให้แตกต่างจากคําถามต้นฉบับเดิม เพ่ือความ
เหมาะสม และชัดเจนย่ิงข้ึน 

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

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

      ขอสงวนลิขสิทธิ์เอกสารชุดนี้ 
      สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง 

      สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
       สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 
 


