การลา
ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ บัญญัติไว้ว่า วัน เวลาทางาน
วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปี และการลาหยุดราชการของข้าราชการตารวจ
ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด แต่ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะ
กาหนดให้ข้าราชการตารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลา ที่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีกาหนดก็ได้
ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้มีการกาหนดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ตาม ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งกาหนดการลาไว้ ๑๑ ประเภท คือ
๑. การลาป่วย
๒. การลาคลอดบุตร
๓. การลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร
๔. การลากิจส่วนตัว
๕. การลาพักผ่อน
๖. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์
๗. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
๘. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
๙. การลาไปปฏิบัติงานองค์การระหว่างประเทศ
๑๐. การลาติดตามคู่สมรส
๑๑. ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ทั้งนี้ การลาประเภทที่ ๑ – ๗ และ ๑๑ อยู่ในความรับผิดชอบของงานการลาและให้ออก
ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ.
ขั้นตอนการดาเนินการ
 การนับวันลา
๑. การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับ
วันหยุดราชการที่อยู่ระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เช่น ขอลา ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
และจันทร์ ให้นับวันเสาร์และอาทิตย์รวมเป็นวันลาด้วย จานวน ๔ วัน แต่หากขอลาศุกร์ เสาร์ และ
อาทิตย์ เช่นนี้มิใช่อยู่ระหว่างวันลาประเภทเดียวกันนับไม่ได้ นับได้แค่วันศุกร์วันเดียว
๒. การคานวณวันลา สาหรับการลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ลาเข้ารับการ
ตรวจเลือก เข้ารับการเตรียมพล ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ และลาติดตามคู่สมรส ให้นับต่อเนื่อง

๓. การคานวณวันลาป่วย ให้นับเฉพาะวันทาการ สาหรับวันลาป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ให้นับต่อเนื่อง
๔. การคานวณวันลาสาหรับ วันลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัวและ วันลา
พักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทาการ
๕. การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตามให้
นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอานาจของผู้มีอานาจอนุญาตระดับใด ให้
นาใบลาเสนอขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
๖. ข้าราชการที่ถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลาให้ถือว่าการลาเป็นอัน สิ้นสุดก่อน
วันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มต้นตั้งแต่วันออกเดินทางกลับเป็นต้นไป
๗. การลาครึ่งวันในตอนเช้า หรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวัน (ตามประเภทของการลานั้น ๆ)
๘. ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลา ให้เสนอขอยกเลิกวันลา และให้
ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ
๙. ผู้มีอานาจพิจารณา หรืออนุญาตการลา จะมอบหมายหรือมอบอานาจ ให้แก่ ผู้ดารงตาแหน่ง
ใดเป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้โดยทาเป็นหนังสือ
๑๐. การลากรณีจาเป็นหรือเร่งด่วน มีหลักเกณฑ์ คือ
- มีกรณีจาเป็นหรือเร่งด่วน
- มายื่นใบลาไม่ได้
- ให้ลาโดยวิธีอื่น เช่น โทรศัพท์ หรือโทรสาร เป็นต้น
- เมื่อกลับมาแล้วต้องเสนอหรือยื่นใบลาตามแบบในวันแรกที่กลับมาปฏิบัติราชการ
 การลาป่วย
๑. ให้เสนอใบลาป่วย ก่อน หรือในวันที่ลา เว้น แต่กรณีจาเป็นจะส่ง ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติ
ราชการก็ได้
๒. ในกรณีที่ป่วยจนไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้ ให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
๓. การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
๔. การลาป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ผู้มีอานาจอนุญาต
จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบใบลา หรือสั่งให้ไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการก็ได้
๕. ในปีงบประมาณหนึ่ง การลาป่วยธรรมดาโดยได้รับเงินเดือนไม่เกิน ๖๐ วันทาการ แต่หาก
ต้องรักษาตัวเกินระยะเวลากว่า ๖๐ วันทาการ อธิบดีจะอนุญาตให้ลาป่วยต่อไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
๖๐ วันทาการ (ตาม พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่น ๆ ในลักษณะ

เดีย วกัน พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบว่าด้ว ยการจ่ายค่าจ้างลู กจ้างของส่ ว นราชการ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๓๙)
๖. ลูกจ้างชั่วคราวที่เริ่มปฏิบัติงานในปีแรกมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างได้ไม่เกิน ๘ วันทาการ
ยกเว้นกรณีที่ปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ ๖ เดือน และในปีถัดไปลูกจ้างชั่วคราวซึ่งจ้างไว้ปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องมีสิทธิ ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างปีหนึ่งไม่เกิน ๑๕ วันทาการ (ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)
ผูม้ ีอำนำจอนุญำตกำรลำ
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร.
ผบช.
ผบก.
ผกก. / หน.สถานีตารวจ
สว.

จำนวนวันลำ
ตามทีเ่ ห็นสมควร
ไม่เกิน ๑๒๐ วัน
ไม่เกิน ๖๐ วัน
ไม่เกิน ๖๐ วัน
ไม่เกิน ๓๐ วัน

หมำยเหตุ

การลาคลอดบุตร
๑. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาคลอดบุตรก่อนหรือในวันที่ลา กรณีไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้ให้ผู้อื่น
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือส่งใบลาโดยเร็ว
๒. ข้าราชการและลูกจ้างประจา มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
๙๐ วัน (นับตามปีงบประมาณ) โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ (ตาม พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี
บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๓๕, ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)
๓. การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด วันก่อน หรือหลังคลอดก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
๔. กรณีที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่คลอดตามที่กาหนดไว้
สามารถขอถอนวันลาคลอดบุตรได้ โดยถือเอาวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
๕. การลาคลอดบุตรที่คาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไม่ครบกาหนดการลานั้นให้ถือว่าการ
ลานั้น สิ้นสุ ดลงและนั บเป็ นการลาคลอดบุตรนับแต่วันที่เริ่มลาคลอดบุตร เช่น ข้าราชการสตรีอยู่
ระหว่างการลาศึกษาต่อเมื่อมีครรภ์และประสงค์จะลาคลอดบุตร เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรได้
แล้ว การลาศึกษาต่อย่อมสิ้นสุดลง แต่หากไม่ประสงค์จะให้การศึกษาต่อสิ้นสุดลง ก็ไม่ต้องใช้สิทธิการ
ลาคลอดบุตรในระหว่างลาศึกษาต่อ
๖. หากประสงค์จะเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร สามารถลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อไป
ได้อีก ๑๕๐ วันทาการ โดยไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา

๗. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่องมีสิทธิ ลาคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน ๙๐ วัน
โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างการลาจากส่วนราชการไม่เกิน ๔๕ วัน เว้นแต่กรณีที่เริ่มปฏิบัติงานในปี
แรกไม่ครบ ๗ เดือน ไม่มีสิทธิได้รับการลาคลอดบุตร (ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของ
ส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)
ผูม้ ีอำนำจอนุญำตกำรลำ
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร.
ผบช.
ผบก.
ผกก. / หน.สถานีตารวจ
สว.

จำนวนวันลำ
ไม่เกิน ๙๐ วัน
ไม่เกิน ๙๐ วัน
ไม่เกิน ๙๐ วัน
ไม่เกิน ๙๐ วัน
ไม่มอี านาจ

หมำยเหตุ
ได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้าง
สามารถลากิจส่วนตัวเพื่อเลีย้ งดู
บุตรต่อเนื่องต่อไปอีกได้ไม่เกิน
๑๕๐ วันทาการ โดยไม่ได้รบั
เงินเดือน/ค่าจ้าง

 การลาไปช่วยเหลือภรรยาทีค่ ลอดบุตร
๑. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่
ลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันคลอดบุตร และมีสิทธิลาได้ติดต่อกันไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
๒. ต้องเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
๓. ผู้มีอานาจอนุญาตอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
๔. ข้าราชการซึ่งลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตรภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น ๓๐ วันนับแต่วันที่ภริยา
คลอดบุตร ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตาแหน่งอธิบดีหรือตาแหน่ง
เทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างการลานั้นก็ได้ แต่ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
ผูม้ ีอำนำจอนุญำตกำรลำ
จำนวนวันลำ
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร.
๑๕ วัน
ผบช. (ได้รบั มอบอานาจจาก ผบ.ตร. ๑๕ วัน
ตามคาสัง่ ตร.ที่ ๒๗๑/๒๕๕๕ ลง
๑๐ พ.ค.๒๕๕๕)

หมำยเหตุ
ได้รบั เงินเดือน
ได้รบั เงินเดือน

 การลากิจส่วนตัว
๑. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลากิจส่วนตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ เมื่อได้รับอนุ ญาตแล้วจึงหยุด
ราชการได้
๒. กรณีมีเหตุจาเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน หรือไม่สามารถจัดส่งใบลาได้ก่อนให้หยุด
ราชการไปก่อนได้ แต่ต้องชี้แจงแสดงเหตุผลความจาเป็นให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และจัดส่งหรือเสนอ
ใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน
๓. ข้าราชการมีสิทธิลากิจ โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน ๔๕ วันทาการ
๔. ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอด
บุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทาการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
๕. ลูกจ้างประจาที่ลาคลอดบุตรแล้ว มีสิทธิลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติมได้อีก ให้มีสิทธิลา
กิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน ๓๐
วันทาการ และให้นับรวมอยู่ในวันลากิจส่วนตัว ๔๕ วันทาการด้วย (ตามระเบียบว่าด้วยการจ่าย
ค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙)
๖. ลูกจ้างชั่วคราวหากจะลากิจส่วนตัว จะต้องถูกหักเงินเดือนตามวันที่ลา
๗. ผู้ได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัวแล้ว หากมีราชการจาเป็น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาต
จะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได้ ยกเว้น ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ผูม้ ีอำนำจอนุญำต
กำรลำ
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี /
ผบ.ตร.
ผบช.
ผบก.
ผ ก ก . / ห น . ส ถ า นี
ตารวจ
สว.

จำนวนวันลำ
ตามทีเ่ ห็นสมควร
ไม่เกิน ๔๕ วัน
ไม่เกิน ๓๐ วัน
ไม่เกิน ๓๐ วัน
ไม่เกิน ๑๕ วัน

หมำยเหตุ
-ข้า ราชการลากิจ ส่ ว นตัว เพื่อ เลี้ย งดูบุ ต ร
เพิม่ เติมได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทาการ โดย
ไม่ได้รบั เงินเดือน

 การลาพักผ่อน
๑. ในปีงบประมาณหนึ่ง ข้าราชการและลูกจ้างประจามีสิทธิลาพักผ่อนได้ ๑๐ วันทาการ
๒. การสะสมวันลาพักผ่อนในปีใด ถ้ามิได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนประจาปี หรือลาไม่ครบ ๑๐ วันทา
การ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมกับ ปีต่อ ๆ ไปได้ แต่รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันต้องไม่
เกิน ๒๐ วันทาการ
๓. ผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ) ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทาการ
๔. ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่ไม่มีสิทธิ ลาพักผ่อนประจาปีในปีแรกที่ได้รับการบรรจุราชการ
และปฏิบัติราชการยังไม่ครบ ๖ เดือน ได้แก่
- ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
- ผู้ที่ลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการอีก
- ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแล้วต่อมาได้
บรรจุเข้ารับราชการอีกหลังจาก ๖ เดือนนับแต่วันที่ออกจากราชการ
- ผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น ๆ ยกเว้นกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร และไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ (มีสิทธิ
ลาพักผ่อนในปีงบประมาณที่ได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการตั้งแต่วันแรกที่บรรจุกลับ)
๕. เมื่อได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนแล้ว หากมีราชการจาเป็น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาต
ละเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการก็ได้
ผูม้ ีอำนำจอนุญำตกำรลำ
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร.
ผบช.
ผบก.
ผกก. / หน.สถานีตารวจ
สว.

จำนวนวันลำ
ตามสิทธิ
ตามสิทธิ
ตามสิทธิ
ตามสิทธิ
ตามสิทธิ

หมำยเหตุ

 การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
๑. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนวั นอุปสมบท
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่สามารถยื่นใบลา
ก่อน ๖๐ วันได้ให้ชี้แจงเหตุผลตามความจาเป็นและให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจพิจารณา

๒. การพิจารณาหรืออนุญาตให้ลาอุปสมบทให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ลาเสนอความเห็นว่า สมควรจะ
อนุญาตให้ลาอุปสมบทได้หรือไม่ โดยพิจารณาถึงหน้าที่และการงานของผู้ลาว่าจะเสียหายเพียงใด
หรือไม่
๓. เมื่อผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายได้อนุญาตให้ข้าราชการตารวจลาอุปสมบทแล้วให้ออก
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบทตามแบบตาม พ.ร.ฎ.ว่า
ด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ. ๒๕๒๑
๔. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วันนับแต่
วันที่เริ่มลา และต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน๕ วันนับแต่วันที่ลาสิกขา (นับวันที่ลา
สิกขาเป็นวันที่ ๑) หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย พร้อมหนังสือรับรองจากวัดซึ่งแสดงว่าผู้ลาได้
อุปสมบทและลาสิกขาตามที่ได้รับอนุญาต
๕. กรณีที่ผู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท หรือได้รับอนุญาตให้ลาไป
ประกอบ พิธีฮัจย์หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ไม่ สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์
ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาตามแบบใบขอยกเลิกวันลา พร้อมทั้ง
ส่งหนังสื อแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการอุปสมบทต่อผู้ บังคับบัญชาที่
พิจ ารณาอนุ ญาตเพื่ออนุ ญาตให้ ถอนวันลา โดยให้ ถือว่าวันที่ได้ ห ยุดราชการไปแล้ ว เป็นวันลากิจ
ส่วนตัว
๖. ให้ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน ทั้งนี้ ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า
๑๒ เดือน และยังไม่เคยอุปสมบทหรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์มาก่อน
ผูม้ ีอำนำจอนุญำตกำรลำ
จำนวนวันลำ
นายกรัฐมนตรี
ตามทีข่ อลา
ผบ.ตร.
ตามทีข่ อลา
ผบก.(ได้รับ มอบอานาจจาก ตามทีข่ อลา
ผบ.ตร. ตามค าสั่ ง ตร .ที่
๒๗๑/๒๕๕๕ ลง ๑๐ พ.ค.
๒๕๕๕)

หมำยเหตุ
- มีส ิทธิลาโดยได้รบั เงินเดือน/ค่ าจ้าง
ไม่เกิน ๑๒๐ วัน
- รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน

- ขณะรับ ราชการยังมิเ คยอุ ป สมบท
หรือเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์

 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
๑. การเข้ารับการตรวจเลือก หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหารกอง
ประจาการ

๒. เข้ารับ การเตรีย มพล หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้าฝึ ก
วิชาการทหาร หรือเข้ารับการทดสอบความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๓. เมื่อได้รั บหมายเรีย กเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานการลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ
การเตรียมพล
๔. ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ตามเวลาที่กาหนดโดยไม่ต้องรอคาสั่ง
อนุญาต
๕. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือการเตรียมพลเป็นการหยุดราชการซึ่งไม่นานจนเกินไป จึงให้
ลาหยุดราชการได้ แต่หากถูกเลือกแล้วถูกเกณฑ์ให้เข้ากองประจาการ (การรับราชการทหาร) ซึ่งมี
กาหนดอย่างช้า ๒ ปี จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
๖. เมื่อพ้นจากการเข้ารับการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ให้มารายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติราชการภายใน ๗ วัน เว้นแต่กรณีจาเป็น จะขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน
(พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือนฯ พ.ศ.๒๕๓๕, ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๒๖)
ผูม้ ีอำนำจอนุญำตกำรลำ
จำนวนวันลำ
หมำยเหตุ
นายกรัฐมนตรี
ต า ม ที่ ก า ห น ด ใ น
หมายเรียก
ผบ.ตร.
ต า ม ที่ ก า ห น ด ใ น
หมายเรียก
ผบช.
ต า ม ที่ ก า ห น ด ใ น
หมายเรียก
 การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
๑. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ มี ๒ กรณี คือ
๑.๑ ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ สามารถลาไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ หรือที่จาเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพ
๑.๒ ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ เพราะเหตุอื่น
และผู้มีอานาจสั่งบรรจุเห็นว่าสามารถรับราชการต่อไปได้ สามารถลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ

๒. มีสิทธิลาได้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา ซึ่งต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ
หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
๓. ให้เสนอใบลาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณา พร้อมทั้งแสดงหลักสูตรที่ประสงค์จะลา
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ผูม้ ีอำนำจอนุญำตกำรลำ
นายกรัฐมนตรี/ ผบ.ตร.
ผบช.

จำนวนวันลำ
๑๒ เดือน
๖ เดือน

หมำยเหตุ

 การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและ
ปฏิบัติธรรม
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๒๕๕๐ เห็นชอบให้ข้าราชการ เจ้าหนาที่ และลูกจ้าง
ของหน่วยงานรัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธ รรม ณ สถานปฏิบัติ ธรรมที่ได้รับการรับรองจาก
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ เป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า ๑ เดือน แต่
ไม่เกิน ๓ เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน
หลักเกณฑ์ ข้าราชการสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมถือเสมือนเป็นวันปฏิบัติราชการ ดังนี้
๑. ถือศีลและปฏิบัติธรรม เป็นเวลาไม่ต่ากว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม และให้ถือเป็นวันปฏิบัติราชการ ทั้งนี้
จะต้องยื่นคาขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน ในกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอ
ขออนุญาตล่วงหน้าได้ ให้ชี้แจงแสดงเหตุผลความจาเป็นประกอบการขออนุญาต และให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้มีอานาจหน้าที่ที่จะพิจารณาให้หรือไม่ให้ก็ได้
๒. ถือศีลแล้วต้องอยู่สานักปฏิบัติธรรม
๓. ถือศีล ๘
๔. นุ่งขาว ห่มขาว
๕. การปฏิบัติธรรม ๒ ลักษณะ
- โกนผม เรียกว่า นักบวช
- ไม่โกนผม เรียกว่า บวชศีลจาริณี

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ทาหนังสือขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน
๒. ตรวจดูรายชื่อสานักปฏิบัติธรรมที่สานักงานพระพุทธศาสนาให้การรับรอง
๓. ติดต่อขอใบสมัคร กรอกรายละเอียดแล้วยื่นใบสมัครไปที่สานักปฏิบัติธรรมที่ขึ้นทะเบียน
ไว้กับสานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสานักงานพุทธศาสนาจังหวัดทุกแห่ง
๔. เดินทางไปปฏิบัติธรรม ที่สานักปฏิบัติธรรม และต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือ
ข้อกาหนดของสานักปฏิบัติธรรม โดยเคร่งครัด
๕. รับวุฒิบัตรเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาถือศีลและปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อ
ผู้บังคับบัญชา และเก็บในสมุดประวัติ
๖. หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้สานักงานพระพุทธศาสนาทราบ
กฎหมาย ระเบียบและคาสั่ง
๑ ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ส่วนที่ ๑ – ๗ และ ๑๑ เรื่อง การ
ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน การลาอุปสมบท
หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล และลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ
๒ พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
๓ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.
๒๕๒๑
๔ ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖
๕ ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙
๖ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
๗ ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการของผู้บัญชาการ
ในฐานะอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑
๘ ประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๒๑ การลาของข้าราชการ
ตารวจ
๑๑ ประกาศส านัก งานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการ
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่
เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสานักปฏิบัติธรรมที่สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง

๑๒. คาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๒๗๑/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอานาจพิจารณาและ
อนุญาตการลาของข้าราชการตารวจและลูกจ้างประจา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายประวัติบุคคล (งานการลา) โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๔๖๒-๓ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๑๕๘๓
รายละเอียดสามารถ Download ได้ที่ www.personnel.police.go.th

กำรลำป่ วย ลำคลอดบุตร และลำกิ จส่วนตัว
ผูล้ าเสนอ ใบลาปว่ ย หรือ
ลาคลอดบุตร หรือ ลากิจ
ส่วนตัวก่อนหรือในวันทีล่ า
เว้นกรณีจาเป็ น

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองสถิตกิ ารลาแต่ละประเภท

แจ้งผูล้ าทราบ

เสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้
จนถึงผูม้ อี านาจอนุญาต

กำรลำไปช่วยเหลือภริ ยำคลอดบุตร
ผูล้ าเสนอ ใบลาก่อนหรือใน
วันทีล่ า

ตรวจสอบความถูกต้อง

แจ้งผูล้ าทราบ

กำรลำพักผ่อน
ผูล้ าเสนอใบลาพักผ่อน
ก่อนวันทีล่ า

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองสถิตกิ ารลาแต่ละประเภท

แจ้งผูล้ าทราบ

เสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้
จนถึงผูม้ อี านาจอนุญาต เมื่อ
ได้รบั อนุญาตจึงหยุดราชการได้

กำรลำอุปสมบทหรือไปประกอบพิ ธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซำอุดิอำระเบีย
ผูล้ าเสนอ ใบลาอุปสมบทหรือ
ใบลาไปประกอบพิธฮี จั ย์ก่อน
วันอุปสมบทหรือวันเดินทาง
ไปประกอบพิธฮี จั ย์ไม่น้อย
กว่า ๖๐ วันแต่มเี หตุพเิ ศษ

ตรวจสอบความถูกต้อง

กลับเข้ามารายงานตัวภายใน
๕ วันนับแต่วนั ลาสิกขาหรือ
วันทีเ่ ดินทางถึงประเทศไทย

แจ้งผูล้ าทราบ และต้อง
อุปสมบทหรือเดินทาง
ไปประกอบพิธฮี จั ย์
ภายใน ๑๐ วัน

เสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชัน้ จนถึงผู้
มีอานาจอนุญาต เมื่ออนุญาตแล้วให้ออก
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมรา
ชานุญาตให้ขา้ ราชการลาอุปสมบท

กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล
ทาหนังสือรายงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาภายใน ๔๘
ชม.

เดินทางไปรายงาน
ตัวโดยไม่ตอ้ งรอ
คาสัง่

กลับมารายงานเข้าปฏิบตั ิ
ราชการภายใน ๗ วัน หรือ
๑๕ วัน

กำรลำไปฟื้ นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ
ผูล้ าให้เสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผูม้ อี านาจอนุญาต.
พร้อมหลักฐานเกีย่ วกับหลักสูตรที่
ประสงค์จะลาหลักสูตรทีป่ ระสงค์

เมือ่ ได้รบั อนุญาตจึงจะหยุด
ราชการเพื่อไปฟื้นฟูได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร
แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน

ข้ำรำชกำรสตรีไปถือศีลและปฏิ บตั ิ ธรรม
ทาหนังสือขออนุญาตต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน

ตรวจดูรายชื่อสานัก
ปฏิบตั ธิ รรมทีส่ านักงาน
พระพุทธศาสนา
ให้การรับรอง

ติดต่อขอใบสมัคร กรอก
รายละเอียดและยื่นใบ
สมัคร

กลับมาปฏิบตั ริ าชการ
นาวุฒบิ ตั รบันทึกไว้ใน
สมุดประวัติ

รับวุฒบิ ตั รเมือ่ สิน้ สุด
ระยะเวลาถือศีลและ
ปฏิบตั ธิ รรมนามาแสดง
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา

เดินทางไปปฏิบตั ธิ รรม
ณ สานักปฏิบตั ธิ รรมที่
สมัคร

ต้นสังกัดแจ้งให้
สานักงาน
พระพุทธศาสนาทราบ
พระพุทธศาสนาทราบ

