ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยการลาของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
การลาของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๙ (๙) แห่งพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนู ญ
ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการลา
ของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
“เข้ารับการตรวจเลือก” หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหาร
กองประจาการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
“เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
“ลาติด ตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่เป็นข้าราชการหรือพนั กงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปตามความต้องการของทางราชการ
ตามพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น
เหมือนเต็มเวลาราชการ แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดู งาน
ณ ต่างประเทศ
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
บททั่วไป
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนที่ ๖๕ ก/หน้า ๓๒/๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒

ข้ อ ๕ การลาทุ ก ประเภทตามระเบี ย บนี้ ถ้ า มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ มติ ข อง
คณะกรรมการกาหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นด้วย
ข้อ ๖ ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และการใช้อานาจพิจารณาหรืออนุญาต
การลาสาหรับข้าราชการ ให้เป็นไปตามตารางการลาของข้าราชการที่กาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ในกรณีที่ผู้มีอานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
และมี เหตุ จาเป็ น เร่งด่ วนไม่ อาจรอขออนุ ญาตจากผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตได้ ให้ ผู้ ลาเสนอหรือจั ดส่ งใบลา
ต่อผู้มี อานาจอนุ ญาตชั้นเหนื อขึ้น ไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้ว ให้แจ้งให้ผู้มี อานาจอนุญ าต
ตามระเบียบทราบด้วย
ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือ
ให้ แ ก่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ใด เป็ น ผู้ พิ จ ารณาหรื อ อนุ ญ าตแทนก็ ได้ โดยให้ ค านึ งถึ งระดั บ ต าแหน่ งและ
ความรับผิดชอบของผู้รับมอบอานาจเป็นสาคัญ
การลาของข้ า ราชการในช่ ว งก่ อ นและหลั ง วั น หยุ ด ราชการประจ าสั ป ดาห์ ห รื อ
วัน หยุด ราชการประจาปี เพื่อ ให้ มีวัน หยุด ต่อเนื่ องกัน ให้ ผู้มีอานาจพิ จารณาหรืออนุญ าตใช้ดุลพิ นิ จ
ตามความเหมาะสมและจาเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
ข้อ ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทางราชการ
หากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ
การเตรียมพล ในระหว่างเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
ที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจานวนวันลาให้สานักงานทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอานาจ
พิจารณาหรืออนุญาตการลาของสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการลาประเภทนั้น
ข้อ ๘ การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคานวณวันลา
ให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่
การนั บ เพื่ อ ประโยชน์ ในการค านวณวั น ลาส าหรับ วั น ลาป่ วยที่ มิ ใช่ วั น ลาป่ วยตามกฎหมายว่า ด้ ว ย
การสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทาการ
การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีงบประมาณเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครัง้ หนึ่ง ถ้าจานวนวันลาครั้งหนึง่ รวมกันเกินอานาจของผู้มอี านาจอนุญาต
ระดับใด ให้นาใบลานั้นเสนอขึ้นไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ
ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดราชการ
ให้เสนอขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลา
เป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ

๓

ข้อ ๙ ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่ งมิใช่
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๐ หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปแล้วแต่ยังไม่ครบกาหนด
ถ้ามีราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่าง
การลาก็ได้
การลาของข้าราชการที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้น สุด
ก่อ นวัน มาปฏิ บั ติ ราชการ เว้น แต่ผู้ มี อานาจอนุ ญ าตเห็ น ว่าการเดิ น ทางต้ องใช้เวลา ให้ ถือ ว่าสิ้น สุ ด
ก่อนวันเดินทางกลับ
ข้อ ๑๐ เพื่ อควบคุมให้ เป็ นไปตามระเบี ยบนี้ ให้ สานั กงานจั ดท าบั ญชีลงเวลาการปฏิ บั ติ
ร
า
ช
ก
า
ร
ของข้าราชการตามแบบที่สานักงานกาหนด หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณี จาเป็น เลขาธิการจะกาหนดวิธีลงเวลาปฏิบั ติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบั ติ
ราชการของข้ าราชการที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ร าชการในลั ก ษณะพิ เศษเป็ น อย่ างอื่ น ตามที่ เห็ น สมควรก็ ไ ด้
แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย
ข้อ ๑๑ การลา ให้ใช้ใบลาตามแบบที่สานักงานกาหนด เว้นแต่ในกรณีจาเป็นหรือรีบด่วน
จะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตามแบบ
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
สานั กงานอาจนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลา
และยกเลิกวันลา สาหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ ๒๐ ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุม สามารถ
ตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้
ข้อ ๑๒ ข้ าราชการซึ่ งประสงค์ จะไปต่ างประเทศในระหว่างการลาตามระเบี ยบนี้ หรือ
ในระหว่างวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงเลขาธิการ
สาหรับเลขาธิการให้เสนอขออนุญาตต่อประธานกรรมการ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการผู้นั้นและมิได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็น
เหตุขัดขวางทาให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติ ได้ ให้ข้าราชการผู้นั้นรีบรายงาน
พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ ทาให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
จนถึงเลขาธิการทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
สาหรับเลขาธิการให้รายงานต่อประธานกรรมการ
ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการหรือ เลขาธิ การเห็ น ว่าการที่ ข้ าราชการผู้ นั้ น ไม่ ส ามารถ
มาปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการผู้นั้น
ไม่นับเป็นวันลาตามจานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว ถ้าเห็นว่า
ไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว

๔

ข้อ ๑๔ การให้ ได้รับเงินเดือนระหว่างการลา ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
หมวด ๒
ประเภทการลา
ข้อ ๑๕ การลาแบ่งออกเป็น ๑๒ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) การลาป่วย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(๔) การลากิจส่วนตัว
(๕) การลาพักผ่อน
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
(๑๒) การลาประเภทอื่น
ส่วนที่ ๑
การลาป่วย
ข้ อ ๑๖ ข้ า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาป่ ว ยเพื่ อ รั ก ษาตั ว ให้ เสนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจาเป็น จะเสนอ
หรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณี ที่ ข้ าราชการผู้ ขอลามีอาการป่ วยจนไม่ สามารถจะลงชื่ อในใบลาได้ จะให้ ผู้ อื่ น
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่วยตั้งแต่สามสิบวัน ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจาเป็นหรือเห็นสมควร
ผู้มีอานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่ ว ยไม่ ถึ ง สามสิ บ วั น ไม่ ว่ า จะเป็ น การลาครั้ ง เดี ย วหรื อ หลายครั้ งติ ด ต่ อ กั น
ถ้าผู้มีอานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งให้
ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
ส่วนที่ ๒
การลาคลอดบุตร

๕

ข้อ ๑๗ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้ นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุต รก็ได้ แต่เมื่อรวม
วันลาแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตร
ตามกาหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอานาจอนุญาตอนุญาตให้ยกเลิก
วันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
การลาคลอดบุ ต รที่ ค าบเกี่ ย วกั บ การลาประเภทใดซึ่ งยั งไม่ ค รบก าหนดวั น ลาของ
การลาประเภทนั้ น ให้ ถื อว่าการลาประเภทนั้ นสิ้ นสุ ดลง และให้ นั บเป็ นการลาคลอดบุ ตรตั้ งแต่ วันเริ่ ม
วันลาคลอดบุตร
ส่วนที่ ๓
การลาไปช่วยเหลือภริยาทีค่ ลอดบุตร
ข้อ ๑๘ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน
เก้าสิบวัน นั บแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้
ไม่เกินสิบห้าวันทาการ
ผู้มีอานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๔
การลากิจส่วนตัว
ข้อ ๑๙ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้
แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณี มีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัด ส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจาเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตทันทีในวันแรก
ที่มาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๒๐ ข้ าราชการที่ ล าคลอดบุ ต รตามข้ อ ๑๗ แล้ ว หากประสงค์ จ ะลากิ จส่ ว นตั ว
เพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันทาการ
ส่วนที่ ๕
การลาพักผ่อน
ข้อ ๒๑ ข้าราชการมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีงบประมาณหนึ่งได้สิบวันทาการ เว้นแต่
ข้าราชการดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีที่ได้รับบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึงหกเดือน

๖

(๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก
(๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลังหกเดือนนับแต่
วันออกจากราชการ
(๓) ผู้ ซึ่ ง ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการในกรณี อื่ น นอกจากกรณี ไ ปรั บ ราชการทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้อ ๒๒ ถ้าในปีใดข้าราชการผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรื อลาพักผ่อนประจาปีแล้ว
แต่ไม่ครบสิบวันทาการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกินยี่สิบวันทาการ
สาหรับผู้ที่ได้รับราชการติด ต่อกันมาแล้วไม่น้ อยกว่าสิบ ปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกินสามสิบวันทาการ
ข้ อ ๒๓ ข้ าราชการซึ่ งประสงค์ จะลาพั กผ่ อน ให้ เสนอหรื อจั ดส่ งใบลาต่ อผู้ บั งคั บบั ญชา
ตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ ๒๔ การอนุ ญ าตให้ ลาพักผ่อน ผู้มีอานาจอนุ ญ าตจะอนุญ าตให้ลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ
ส่วนที่ ๖
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้อ ๒๕ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือข้าราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวัน
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ในกรณี มีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ได้ ให้ชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณา
ให้ลาหรือไม่ก็ได้
ข้ อ ๒๖ ข้ าราชการที่ ได้ รับ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ ล าอุ ป สมบท หรื อ
ได้รับอนุ ญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ ๒๕ แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย์ภายในสิบวันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายในห้าวันนับแต่
วันที่ลาสิกขาหรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้อง
นับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบท หรือได้รับอนุญาต
ให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ไม่สามารถ
อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและ
ขอยกเลิ ก วั น ลา ให้ ผู้ มี อ านาจตามข้ อ ๒๕ พิ จ ารณาหรื อ อนุ ญ าตให้ ย กเลิ ก วั น ลาอุ ป สมบทหรื อ
ไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว

๗

ส่วนที่ ๗
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ข้อ ๒๗ ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชา
ไม่ น้ อ ยกว่าสี่สิบ แปดชั่ วโมงก่อนวัน เข้ารับ การตรวจเลื อก ส่ วนข้าราชการที่ ได้รับ หมายเรียกเข้ารับ
การเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป
และให้ ไ ปเข้ ารับ การตรวจเลื อ กหรือ เข้า รับ การเตรีย มพลตามวัน เวลาในหมายเรี ยกนั้ น โดยไม่ ต้ อ ง
รอรับคาสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต
ข้อ ๒๘ เมื่อข้าราชการที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายในเจ็ดวัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจาเป็น
ผู้มีอานาจอนุญาตอาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ส่วนที่ ๘
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ข้อ ๒๙ ข้ าราชการซึ่ งประสงค์ จ ะลาไปศึ กษา ฝึก อบรม ปฏิ บั ติ ก ารวิ จัย หรือ ดู งาน
ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง ผู้มีอานาจอนุญาต
เพื่อพิจารณาอนุญาต
ส่วนที่ ๙
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๓๐ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติ
ตามหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ในพระราชกฤษฎี กาเกี่ ยวกั บการก าหนดหลั กเกณฑ์ การสั่ งให้ ข้ าราชการ
ไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้รายงานตั วเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบกาหนดเวลา และ
ให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้ประธานกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามที่
สานักงานกาหนด
ส่วนที่ ๑๐
การลาติดตามคู่สมรส

๘

ข้ อ ๓๒ ข้ า ราชการซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาติ ด ตามคู่ ส มรส ให้ เสนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง ผู้มีอานาจอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกินสองปี และในกรณี
จาเป็น อาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกสองปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่ปี ถ้าเกินสี่ปีให้ลาออกจากราชการ
ข้ อ ๓๓ การพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ข้ า ราชการลาติ ด ตามคู่ ส มรส ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าต
จะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิ น
ระยะเวลาตามที่กาหนดในข้อ ๓๒ และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศเป็ น ระยะเวลาติ ดต่ อกั น ไม่ ว่าจะอยู่ป ฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการหรือปฏิ บั ติ งานในประเทศ
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๓๔ ข้าราชการที่ลาติดตามคู่สมรสครบกาหนดระยะเวลาตามข้อ ๓๒ ในระหว่างเวลา
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจาในประเทศไทย
แล้วต่อมาได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลา
ติดตามคู่สมรสตามข้อ ๓๒ ใหม่
ส่วนที่ ๑๑
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ข้อ ๓๕ ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
หรื อ ถู ก ประทุ ษ ร้ า ยเพราะเหตุ ก ระท าการตามหน้ า ที่ จนท าให้ ต กเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก าร
หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกินสิบสองเดือน
ข้ า ราชการที่ ได้ รั บอั นตรายหรื อการป่ วยเจ็ บจนท าให้ ตกเป็ นผู้ ทุ พพลภาพหรื อพิ การ
เพราะเหตุอื่น นอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถ
รับราชการต่อไปได้ หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไป
ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา
แต่ไม่เกินสิบสองเดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ
องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด
ข้อ ๓๖ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ตามข้อ ๓๕ ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต พร้อมแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
ส่วนที่ ๑๒

๙

การลาประเภทอื่น
ข้ อ ๓๗ กรณี ที่ มี ก ารก าหนดให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้ า ราชการพลเรื อนมี สิ ทธิ ลาประเภทอื่ น ให้ ส านั กงานเสนอคณะกรรมการเพื่ อพิ จารณาการลาของ
ข้าราชการเป็นการเฉพาะราย หรือกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการลา การพิจารณา และ
การอนุญาตเป็นการทั่วไปก็ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๘ ระเบียบนี้ไม่กระทบกับการลาที่ได้ดาเนินการไปแล้วโดยชอบด้วยระเบียบ ก.ร.
ว่าด้วยการลาของข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตาราง
การลาของข้าราชการสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการ



คณะกรรมการสิทธิ
(ตามที่
(ตามที่
มนุษยชนแห่งชาติ เห็นสมควร) เห็นสมควร)
ข้าราชการทุกตาแหน่ง
ในสังกัด
เลขาธิการคณะกรรมการ ข้าราชการทุกตาแหน่ง



สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในสังกัด
(ตามที่
(ตามที่
เห็นสมควร) เห็นสมควร)
ผู้อานวยการสานัก
ข้าราชการทุกตาแหน่ง


ผู้อานวยการกลุ่มงาน/
ในสังกัด
(๖๐ วัน) (๓๐ วัน)
หน่วยที่ขึ้นตรงต่อ
เลขาธิการ
ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ

หมายเหตุ :  หมายถึง มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น

ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
อาชีพ
ลาประเภทอื่น

ลาไปปฏิบัติงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ
ลาติดตามคู่สมรส

ลาพักผ่อน

ลาคลอดบุตร

ลากิจส่วนตัว

ผู้ลา

ลาป่วย

ผู้มีอานาจพิจารณาหรือ
อนุญาต

ลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตร

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่
เกิน

ลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์
ลาเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเข้ารับการเตรียมพล
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติงานวิจยั หรือดูงาน

ประเภทการลา
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