(สําเนา)
ขอบังคับกระทรวงกลาโหม
วาดวยการลา
พ.ศ.๒๕๕๕
โดยที่เ ปนการสมควรปรับ ปรุงขอบังคับ กระทรวงกลาโหมวาดวยการลา ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการลา พ.ศ.๒๕๕๕”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการลา พ.ศ.๒๕๓๕
๓.๒ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙
๓.๓ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐
๓.๔ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการลา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓
๓.๕ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการลา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๐
๓.๖ ขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการลา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๐
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใด ในสวนที่มีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“การลาติ ดตามคู ส มรส” หมายความวา ลาติดตามสามี ห รือ ภริ ยาโดยชอบดวยกฎหมาย
ที่เ ป นขา ราชการหรือ พนัก งานรัฐวิ ส าหกิจ ซึ่ง ไปปฏิบัติ ห นา ที่ร าชการหรื อ ไปปฏิบั ติง านในตางประเทศ
หรือ ทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความตอ งการของทางราชการตามกฎหมายวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน
ตั้งแต ๑ ปขึ้นไป แตไมรวมถึงกรณีคูสมรสลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ขอ ๖ ใบลาปวย ใบลาคลอดบุตร ใบลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ใบลากิจ ใบลาพักผอน
ประจําป และใบลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูบังคับบัญชา
ชั้นที่มีอํานาจใหลา
ขอ ๗ การลาของขาราชการทหารในชวงกอนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาหหรือวันหยุด
ราชการประจําปเพื่อใหมีวันหยุดตอเนื่องกัน ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใชดุลพินิจตามความเหมาะสม
และจําเปนที่จะอนุญาตใหลาได โดยมิใหเสียหายแกการปฏิบัติราชการ
/ ขอ ๘ ...

-๒ขอ ๘ ขาราชการทหารผูใดไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอื่นใดของทางราชการ
หากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาพักผอน ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอ
ผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่ไปชวยราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหสวนราชการตนสังกัด
ของผูนั้นทราบอยางนอยปละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการตนสังกัด
ตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น
ขอ ๙ ขาราชการทหารผูใดไมส ามารถปฏิบัติ ร าชการไดอั นเนื่ อ งมาจากพฤติก ารณพิ เ ศษ
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่นั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับขาราชการทหารผูนั้นและมิไดเกิดจาก
ความประมาทเลินเลอหรือความผิดของขาราชการทหารผูนั้นเอง โดยพฤติก ารณพิเ ศษดัง กลาวรายแรง
จนเป นเหตุ ขัดขวางทํ าให ไมส ามารถมาปฏิบัติ ร าชการ ณ สถานที่ตั้ ง ตามปกติ ให ขาราชการทหารผูนั้ น
รีบ รายงานพฤติก ารณที่ เ กิด ขึ้นรวมทั้ง อุป สรรคขัดขวางที่ทํา ใหม าปฏิบั ติร าชการไม ไดต อ ผูบั ง คับ บัญ ชา
ตามลําดับชั้นจนถึง เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุห ราชองครัก ษ
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ทันทีในวันแรก
ที่สามารถมาปฏิบัติราชการได
สําหรับเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ ใหรายงานตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เลขานุก ารรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ
ผูบัญชาการทหารอากาศ เห็นวาการที่ขาราชการทหารผูนั้นมาปฏิบัติราชการไมไดเปนเพราะพฤติการณพิเศษ
ตามวรรคหนึ่งจริง ใหสั่งใหการหยุดราชการของขาราชการทหารผูนั้นไมนับเปนวันลาตามจํานวนวันทีไ่ มสามารถ
มาปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษดังกลาว
ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เลขานุก ารรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ
ผูบัญ ชาการทหารอากาศ เห็นวาการที่ไมส ามารถมาปฏิบัติร าชการยัง ไมส มควรถือเปนพฤติก ารณพิเ ศษ
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันที่ขาราชการทหารผูนั้นไมมาปฏิบัติราชการเปนวันลากิจ
ขอ ๑๐ การนับวันลาตามขอบังคับนี้ใหนับตามปงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวันลาใหนับ
ตอเนื่อ งกันโดยนับ วันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลาดวย เวนแตการนับ
เพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจ และวันลาพักผอ น
ใหนับเฉพาะวันทําการ
การลาปวยหรือการลากิจซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตาม ใหนับเปน
การลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหเสนอใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
/ ขาราชการ ...

-๓ขาราชการทหารที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาสิ้นสุดกอนวันมาปฏิบตั ิ
ราชการ เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตเห็นวาการเดินทางตองใชเวลา ใหถือวาสิ้นสุดกอนวันเดินทางกลับ
ขาราชการทหารซึ่งไดรับอนุญ าตใหล า หากประสงคจ ะยกเลิกวันลาที่ยัง ไมไดห ยุดราชการ
ใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถือวาการลาเปนอัน
สิ้นสุดกอนวันมาปฏิบัติราชการ
ขอ ๑๑ เพื่ อ ควบคุ ม ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ นี้ ให สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการทหารในสังกัด หรือจะใชเครื่อง
บันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได
ในกรณีจําเปน สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม กรมราชองครักษ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จะกําหนดวิธี
ลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของขาราชการทหารที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะ
พิเศษเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้จะตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติ
ราชการไดดวย
หมวด ๒
การลาปวย
ขอ ๑๒ ขาราชการทหาร ในปหนึ่งจะลาปวยไดไมเกิน ๙๐ วัน เวนแตในกรณีดังจะกลาวตอไปนี้
๑๒.๑ เจ็บปวยเนื่องจากไปราชการในที่กันดารหรือในทองที่ซึ่ง มีโ รคภัยชุกชุมหรือ
ประสบอันตรายเนื่องจากปฏิบัติราชการจะลาปวยเพื่อรักษาตัวตอไปไดอีก ๙๐ วัน รวมเปน ๑๘๐ วัน
๑๒.๒ เจ็บปวยหรือประสบอันตรายเพราะกระทําการตามหนาที่อันเนื่องจากไอพิษ
วัตถุธาตุที่เปนพิษ วัตถุระเบิด หรือเชื้อโรคติดตออยางรายแรง จะลาปวยเพื่อรักษาตัวตอไปไดอีก ๑๘๐ วัน
รวมเปน ๒๗๐ วัน
๑๒.๓ เจ็บปวยเนื่องจากประสบอันตรายเพราะกระทําการตามหนาที่ในอากาศ ใตน้ํา
ใตดิน ทั้งขณะขึ้นลงหรืออยูในอากาศ ใตน้ํา หรือใตดิน จะลาปวยเพื่อรักษาตัวได ๓๖๕ วัน
๑๒.๔ เจ็ บ ป ว ยเนื่ อ งจากต อ งกระทํ า หน า ที่ พิ เ ศษฝ า อั น ตรายตามที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ
หรือไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม จะลาปวยเพื่อรักษาตัวได ๓๖๕ วัน
๑๒.๕ เจ็บปวยเนื่องจากตองกระทําหนาที่ในการรบ การสงคราม การปราบปราม
การจลาจล การปฏิบัติหนาที่ตามกฎอัยการศึกหรือตามประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือปฏิบัติราชการสนาม
ในพื้นที่ตามแนวชายแดน จะลาปวยเพื่อรักษาตัวได ๓๖๕ วัน
๑๒.๖ การลาปวยตามขอ ๑๒.๔ หรือ ขอ ๑๒.๕ กรณีแพทยที่รักษาไมนอยกวา ๓ นาย
ตรวจรับรองลงความเห็นวาจําเปนตองฟนฟูสมรรถภาพรางกาย ใหลาปวยเพื่อฟนฟูสมรรถภาพรางกายตอไดอกี
ไมเกิน ๓๖๕ วัน
ขอ ๑๓ ผูปวยตองเสนอใบลาแสดงอาการปวยตอผูบังคับบัญชาโดยตรง ถาปวยไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง
จะลาดวยวาจาก็ได ผูปวยจะใหผูอื่นทําใบลาเสนอแทนตนก็ได หากมีความเห็นหรือ คําแนะนําของแพทย
ใหแนบมากับใบลาดวย
ผูปวยที่ไดลาหยุดพักรักษาตัวครบกําหนดแลว แตอาการปวยยังไมหายจะหยุดพักรักษาตัวตอไปอีก
ใหเสนอใบลาตอตามที่กลาวแลวขางตน
/ ผูปวย ...

-๔ผูปวยที่รักษาตัวอยูที่สถานพยาบาลของทหารไมวาจะเปนกรณีที่ผูบังคับบัญชาสงตัวไปรักษา
หรือเจาตัวไปปวยรักษาตัวยังสถานพยาบาลของทหาร ไมตองทําใบลาเสนอตอผูบังคับบัญชาแตใหสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ กองบัญชาการ
กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ที่มีสถานพยาบาลวางระเบียบ ใหสวนราชการตนสังกัด
ของผูปวยกับ สถานพยาบาลทําหลัก ฐานการปวยใหไวตอกันนับ ตั้ง แตวันรับ ตัวไวรัก ษาจนถึง วันออกจาก
สถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้การปวยดังกลาวใหถือเปนการลาปวยตามขอบังคับนี้ดวย
ถาผูปวยเปนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อลาไปรักษาตัว
ยังภูมิลําเนาที่หางไกลผูบังคับบัญชาครบกําหนดลาแลวยังไมหายปวย จะลารักษาตัวตอไปอีกก็ดีหรือไปดวย
กิจธุระแลวปวยอยูยังภูมิลําเนาก็ดี ใหนําบัตรอนุญาตลาเสนอตอกรมกองทหารที่ใกลหรือนายอําเภอทองที่
เพื่อวินิจฉัยอนุญาต
ขอ ๑๔ การเขียนใบลาปวยจักตองกลาวถึง อาการปวย กําหนดวันลาตั้งแตเมื่อใดถึง เมื่อ ใด
และบอกสถานที่ซึ่งพักรักษาตัวอยูดวย
ขอ ๑๕ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตใหลาปวยใหเปนไปตามตารางกําหนดอํานาจใหลา
ทายขอบังคับนี้
ขอ ๑๖ ผูซึ่งลาปวยเกินกําหนดที่กลาวไวในขอ ๑๒ ใหผูบังคับบัญชาจัดการขอปลดออกจาก
ประจําการ
หมวด ๓
การลาคลอดบุตร
ขอ ๑๗ ขาราชการทหารซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึง ผูมีอํานาจอนุญ าตกอนหรือในวันที่ล า เวนแตไมส ามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได
แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอใบลาโดยเร็ว
การลาคลอดบุตรใหล าได ๙๐ วัน โดยไดรับ เงินเดือน และไมตองมีใบรับ รองแพทย ทั้ง นี้
สามารถจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน ๙๐ วัน
ขาราชการทหารที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลวแตไมไดคลอดบุตร
ตามกําหนด หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอํานาจอนุญาต อนุญาตใหถอนวันลาคลอดบุตรได
โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจ
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนัน้
ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มลาคลอดบุตร
ขอ ๑๘ ขาราชการทหารซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึง ผูบัง คับบัญ ชาชั้น ผูบัง คับการกรม ผูบัง คับหมวดเรือ หรือผูบัง คับ การกองบิน ขึ้นไปเปนผูพิจ ารณา
อนุญาต
หมวด ๔
การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ขอ ๑๙ ขาราชการทหารซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่คลอดบุตร
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันที่คลอดบุตร และใหมีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ
/ ผูมีอํานาจ ...

-๕ผูมีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจใหแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตดวยก็ได
ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาไปชวยเหลือ ภริยาที่คลอดบุตร ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด
ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
ขาราชการทหารซึ่งประสงคจะลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลํ าดั บ ชั้ นจนถึ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ผูบั ง คั บ กองพั น ผู บั ง คั บ การเรื อ ชั้ น ๑ หรื อ ผูบั ง คั บ ฝู ง บิ น ขึ้ น ไป
เปนผูพิจารณาอนุญาต
หมวด ๕
การลากิจ
ขอ ๒๐ ขาราชการทหารมีสิท ธิลากิจ โดยไดรับเงินเดือ นปล ะไมเ กิน ๔๕ วันทําการ สําหรับ
ทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารจะลาไดไมเกิน ๒๓ วันทําการ เวนแตกรณี
มีเหตุจําเปน ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ
กองทัพอากาศ เห็นควรใหมีการลาเกินกวาที่กําหนดดังกลาว ใหปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารสูงสุด
ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ หรือผูบัญชาการทหารอากาศ แลวแตกรณี มีอํานาจอนุญาตใหลา
เพิ่มเติมไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน
ขอ ๒๑ ขาราชการทหารที่ลาคลอดบุตรตามขอ ๑๗ แลว หากประสงคจะลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
ขอ ๒๒ ขาราชการทหารจะลากิจไปตางประเทศไดดังนี้
๒๒.๑ ลาไปประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศไทย เชน มาเลเซีย สหภาพพมา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เปนตน จะลาไดตามกําหนดวันลาในขอ ๒๐
๒๒.๒ ลาไปประเทศในเอเชียนอกจากที่กลาวในขอ ๒๒.๑ จะลาเพิ่มจากกําหนดวันลา
ในขอ ๒๐ ไดอีกไมเกิน ๕ วันทําการ
๒๒.๓ ลาไปประเทศในยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นนอกจาก
ที่กลาวในขอ ๒๒.๑ และขอ ๒๒.๒ จะลาเพิ่มจากกําหนดวันลาในขอ ๒๐ ไดอีกไมเกิน ๑๐ วันทําการ
ขอ ๒๓ ผูลากิจตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาโดยตรง จะลาแทนกันไมได เมื่อไดรับอนุญาตแลว
จึงจะหยุดราชการได
สําหรับการลาตามขอ ๒๐ เมื่อมีเหตุจําเปนก็อนุญาตใหหยุดราชการไดทันที และถาลาไมเกิน
๒๔ ชั่วโมง จะลาดวยวาจาก็ได
ขอ ๒๔ การเขียนใบลากิจจักตองกลาวถึงความประสงคของการลา กําหนดวันลาตั้งแตเมื่อใด
ถึงเมื่อใด และบอกสถานที่ซึ่งทางราชการจะติดตอไดเสมอดวย
ขอ ๒๕ ผูลากิจ เมื่อมีเหตุจําเปนจะลาตออีก ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๓ เวนแต
เมื่ออยูตางจังหวัดหรืออยูตางประเทศ จึงใหสงใบลาโดยทางไปรษณียหรือทางอื่น ๆ แตทหารกองประจําการ
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร จะลาตอโดยวิธีนี้ไดไมเกิน ๕ วันทําการ
ขอ ๒๖ ผูบัง คับบัญชาซึ่ง มีอํานาจอนุญาตใหลากิจ ใหเ ปนไปตามตารางกําหนดอํานาจใหล า
ทายขอบังคับนี้ เวนแตการลาตามขอ ๒๒ อยูในอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
กรณีขาราชการทหารลาไปนอกเขตประเทศไทยไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากไดรับคําเชิญจาก
ขาราชการตางประเทศ ใหหัวหนาหนวยชั้นสัญญาบัตร ณ ที่นั้น อนุญาตใหลาได
ขอ ๒๗ ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจ เวนแตกรณีการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามขอ ๒๑ ถาผูบังคับบัญชา
พิจ ารณาเห็นวาไมส มควร จะไมอ นุญาตหรือลดจํานวนวันลาตามใบลาลงได และมีราชการจําเปนเกิดขึ้น
ผูบังคับบัญชาจะสั่งเรียกผูซึ่งลาไปแลวใหกลับมาปฏิบัติราชการก็ได
/ หมวด ๖ ...

-๖หมวด ๖
การลาพักผอนประจําป
ขอ ๒๘ ขาราชการทหารมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได ๑๐ วันทําการ โดยไมถือเปนวันลา
เวนแตขาราชการทหารดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการยังไมถึง ๖ เดือน
๒๘.๑ ผูซึ่งไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการทหารครั้งแรก
๒๘.๒ ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดรับการบรรจุกลับเขารับ
ราชการ
๒๘.๓ ผูซึ่ ง ลาออกจากราชการเพื่ อ ดํา รงตํ า แหน ง ทางการเมือ ง แล ว ตอ มาได รั บ
การบรรจุกลับเขารับราชการหลัง ๖ เดือน นับแตวันออกจากราชการ
๒๘.๔ ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ
ประสงคของทางราชการ แลวตอมาไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการ
ขอ ๒๙ ขาราชการทหารซึ่งประสงคจ ะลาพักผอนประจําป ใหเสนอใบลาตอ ผูบังคับบัญชา
ตามลํา ดับ ชั้น จนถึง ผูบัง คั บ บัญ ชาชั้น ผูบัง คั บ การกรม ผูบัง คั บ หมวดเรือ หรือ ผูบัง คั บ การกองบิ นขึ้นไป
เปนผูพิจารณาอนุญาต เวนแตการไปตางประเทศระหวางลาพักผอนประจําป ใหนําความในขอ ๒๒ มาใชบังคับ
ถาในปใดขาราชการทหารผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลวแตไมครบ
๑๐ วั นทํ า การ ให ส ะสมวั นที่ ยั ง มิ ได ล าในป นั้น รวมเข ากั บ ป ต อ ๆ ไปได แต วัน ลาพั ก ผ อ นสะสมรวมกั บ
วันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ
ผูที่ไดรับราชการติดตอ กันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป ใหมีสิทธินําวันลาพัก ผอนสะสมรวมกับ
วันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ
การอนุญ าตใหลาพักผอนประจําป ผูมีอํานาจอนุญ าตจะอนุญาตใหลาพักผอนครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ เมือ่ ไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
ผูที่ไดรับ อนุญาตใหล าพักผอนประจําปซึ่ง ไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีร าชการ
จําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
หมวด ๗
การลาอุปสมบท
ขอ ๓๐ ข า ราชการทหารจะลาอุ ป สมบทได ไ ม เ กิ น ๑๒๐ วั น ผู ที่ เ คยอุ ป สมบทมาแล ว
จะลาอุปสมบทอีกไมได
ขอ ๓๑ ขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผูใดจะอุปสมบทใหเสนอใบลาอุปสมบทตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึง เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุห ราชองครัก ษ
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ เพื่อวินิจฉัย
เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแลวจึงรายงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกอนถึงกําหนดอุปสมบทไมนอยกวา
๓๐ วัน เวนหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด ใหเปนไปตาม
พระราชวินิจฉัยขององคผูบัญชาการหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค สํานักผูบัญชาการ
ทหารสูงสุด
สําหรับ ขาราชการทหารต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรคงปฏิบัติก ารเสนอใบลาดัง กลาวแลวขางตน
แตใหผูบังคับบัญ ชาชั้นผูบังคับกองพัน ผูบังคับการเรือ ชั้น ๑ หรือผูบังคับฝูงบิน เปนผูวินิจฉัย เมื่อ เห็นควร
จะอนุญาตแลวจึงรายงานเสนอผูบังคับบัญชาชั้นผูบัญชาการกองพล ผูบัญชาการกองเรือ หรือผูบัญชาการกองพลบิน
เปนผูพิจารณาอนุญาต
/ ผูซึ่งไดรบั ...

-๗ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทแลว เมื่อถึงวันลาไดหยุดราชการไปเพื่อเตรียมการอุปสมบท
หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทตามที่ขออนุญาตลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาอุปสมบท ใหผูมีอํานาจอนุญาตใหลาอุปสมบทอนุญาตใหถอนวันลา
อุปสมบทได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจ
ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทจะตองอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแตวันเริ่มวันลา
ขอ ๓๒ ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทลาสิกขาเมื่อใด ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบ
และเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแตวันลาสิกขา สําหรับขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ตองรายงาน
จนถึง รัฐ มนตรีวา การกระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึง ผู อ นุญ าตใหล าอุป สมบท เว นหนวยบั ญ ชาการ
ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด ตองรายงานจนถึงผูอนุญาตใหลาอุปสมบท
หมวด ๘
การลาไปประกอบพิธีฮัจย
ขอ ๓๓ ขาราชการทหารผูนับ ถือศาสนาอิส ลามจะลาไปประกอบพิ ธีฮัจ ย ณ เมือ งเมกกะ
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ไดไมเกิน ๑๒๐ วัน ผูที่เคยไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบียแลว
จะลาไปประกอบพิธีฮัจยอีกไมได
ขอ ๓๔ ขาราชการทหารผูใดจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
กลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการ
ทหารอากาศ เพื่อวินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญ าตแลว จึง รายงานเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
กอนถึงกําหนดวันลาไมนอยกวา ๓๐ วัน
ผูซึ่ง ไดรับ อนุญ าตใหล าไปประกอบพิธีฮัจ ยแลว เมื่อถึงวันลาไดห ยุดราชการเพื่อเตรียมไป
ประกอบพิธีฮัจย หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขออนุญาตลาไว
เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย ใหผูมีอํานาจอนุญาต
ใหลาไปประกอบพิธีฮัจยอนุญาตใหถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลว
เปนวันลากิจ
ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหล าไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จะตอ ง
ออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแตวันเริ่มลา
ขอ ๓๕ ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยตองรายงานใหผูบังคับบัญชาโดยตรงทราบและเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน
นับตั้งแตเดินทางกลับประเทศไทย สําหรับขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตรตองรายงานจนถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึงผูอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจย
หมวด ๙
การลาติดตามคูส มรสไปตางประเทศ
ขอ ๓๖ ขาราชการทหารผูใดประสงคจะลาติดตามคูสมรสซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการตางประเทศ
ใหเสนอรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนผูพิจารณาอนุญาต
ใหลาไดไมเกิน ๒ ป โดยไมรับเงินเดือน ในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอไดอีกไมเกิน ๒ ป แตเมื่อรวมแลว
ไมเกิน ๔ ป ถาเกิน ๔ ป ใหขาราชการทหารผูนั้นลาออกจากราชการ
/ ขอ ๓๗ ...

-๘ขอ ๓๗ การอนุญาตใหลาตามความในขอ ๓๖ นั้น คงอนุญาตใหลาไดตามระยะเวลาการปฏิบัติ
หนาที่ราชการในตางประเทศของคูสมรส แตรวมแลวไมเกิน ๔ ป
การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ราชการในตางประเทศของคูสมรส ใหพิจารณาจากชวง
ระยะเวลาที่อยูป ฏิบัติห นาที่ร าชการในตางประเทศติดตอกันครั้ง เดียว โดยไมจํากัดวาจะอยูป ฏิบัติห นาที่
ราชการในประเทศเดียวกันหรือ ไม เมื่อคูส มรสหมดภารกิจ ในครั้งนั้นและไดเ ดินทางกลับมาปฏิบัติห นาที่
ราชการประจําในประเทศไทยแลว ใหถือวาชวงเวลาการปฏิบัติหนาที่ราชการในตางประเทศเปนอันสิ้นสุดลง
ตอมาหากคูส มรสไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการในตางประเทศอีก ในชวงเวลาใหมจึง มีสิทธิที่จ ะลา
ติดตามคูสมรสไดใหม
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดจะตองใชดุลยพินิจในการเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ดวยวา หากอนุญาตใหลาติดตามคูสมรสไดแลว จะไมทําใหเสียหายแกราชการ
หมวด ๑๐
การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ขอ ๓๘ ขาราชการทหารซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ใหเสนอ
หรือจัดสง ใบลาตอผูบัง คับ บัญ ชาตามลําดับ จนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจ ารณาอนุญ าต
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการ
ไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ขอ ๓๙ ขาราชการทหารที่ลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศที่มีระยะเวลาไมเกิน ๑ ป
เมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จ ใหร ายงานตัวเขาปฏิบัติห นาที่ร าชการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันครบกําหนดเวลา
และใหรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
การรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรายงานตามที่กําหนดไว
ทายขอบังคับนี้
หมวด ๑๑
การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
ขอ ๔๐ ขาราชการทหารผูใดไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่
หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ หากขาราชการ
ทหารผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติ
หนาที่ร าชการ หรือที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ แลวแตก รณี มีสิท ธิล าไปฟนฟูส มรรถภาพดานอาชีพ
ครั้งหนึ่งไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ประสงคจะลา แตไมเกิน ๑๒ เดือน
ขาราชการทหารที่ไดรับ อันตรายหรือการปวยเจ็บจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิก าร
เพราะเหตุอื่นนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง และผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแลวเห็นวายังสามารถรับราชการ
ตอไปได หากขาราชการทหารผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพ
ที่จําเปนตอการปฏิบัติห นาที่ราชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจ ารณาใหลาไปฟนฟูสมรรถภาพ
ดานอาชีพดังกลาวครั้งหนึ่งไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรที่ประสงคจะลา แตไมเกิน ๑๒ เดือน
หลัก สูตรตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองตองเปนหลักสูตรที่สวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ
องคกรการกุศลอันเปนสาธารณะหรือสถาบันที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานของทางราชการ เปนผูจัดหรือ
รวมจัด
/ ขอ ๔๑ ...

-๙ขอ ๔๑ ขาราชการทหารซึ่งประสงคจะลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพตามขอ ๔๐ ใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอ ผูบัง คับ บัญ ชาตามลําดับ ชั้นจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญ าตพรอ มแสดงหลักฐาน
เกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงคจะลา และเอกสารที่เกี่ยวของ (ถามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลว
จึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพได
ผูบัง คับบัญ ชาซึ่ง มีอํานาจอนุญ าตใหล าไปฟนฟูส มรรถภาพดานอาชีพใหเ ปนไปตามตาราง
กําหนดอํานาจใหลาทายขอบังคับนี้
หมวด ๑๒
บัตรอนุญาตและใบลา
ขอ ๔๒ ทหารซึ่งมียศตั้งแต สิบเอก จาเอก หรือจาอากาศเอก ลงมา และพลทหาร เมื่อผูบังคับบัญชา
อนุญาตใหลาหรือไปราชการ โดยลําพังตองมีบัตรอนุญาตลาตามแบบทายขอบังคับนี้ไปดวยคือ
๔๒.๑ ถาอนุญาตใหลาหรือไปราชการโดยลําพังไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง ใหใชบัตรอนุญาตลา
แบบ ๑
๔๒.๒ ถาอนุญาตใหลาหรือไปราชการโดยลําพังเกิน ๒๔ ชั่วโมง ใหใชบัตรอนุญาตลา
แบบ ๒
ขอ ๔๓ การลาใหใชใบลาและแบบรายงานตามแบบทายขอบังคับ ดังนี้
๔๓.๑ ใบลาปวย ใหใชแบบ ๓
๔๓.๒ ใบลาคลอดบุตร ใหใชแบบ ๔
๔๓.๓ ใบลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ใหใชแบบ ๕
๔๓.๔ ใบลากิจ ใหใชแบบ ๖
๔๓.๕ ใบลาพักผอนประจําป ใหใชแบบ ๗
๔๓.๖ ใบลาขออนุญาตอุปสมบท ใหใชแบบ ๘
๔๓.๗ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบท
สําหรับขาราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ใหใชแบบ ๙ ขาราชการทหารหนวยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด ใหใชแบบ ๙/๑ สําหรับขาราชการทหารต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร
ใหใชแบบ ๑๐
๔๓.๘ ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ใหใชแบบ ๑๑
๔๓.๙ ใบลาติดตามคูสมรส ใหใชแบบ ๑๒
๔๓.๑๐ ใบลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ใหใชแบบ ๑๓
๔๓.๑๑ รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ใหใชแบบ ๑๔
๔๓.๑๒ ใบลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ ใหใชแบบ ๑๕
๔๓.๑๓ ใบขอยกเลิกวันลา ใหใชแบบ ๑๖
ประกาศ

ณ

วันที่

๒๘

ธันวาคม

พ.ศ.๒๕๕๕

(ลงชื่อ) พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต
( สุกําพล สุวรรณทัต )
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
/ หมายเหตุ ...
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ตารางกําหนดอํานาจใหลา

ผูบงั คับบัญชาชั้น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบญ
ั ชาการทหารบก
ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ
แมทัพ
ผูบัญชาการกองพล ผูบญ
ั ชาการกองเรือ
หรือผูบญ
ั ชาการกองพลบิน
ผูบังคับการกรม ผูบงั คับหมวดเรือ หรือผูบ ังคับการกองบิน
ผูบังคับกองพัน ผูบ ังคับการเรือชั้น ๑ หรือผูบงั คับฝูงบิน
ผูบังคับการเรือชั้น ๒ ตนเรือชั้น ๑ หรือผูบงั คับหมวดบินชั้น ๑
ผูบังคับกองรอย ผูบังคับการเรือชั้น ๓ หรือตนเรือชั้น ๒
หรือผูบงั คับหมวดบินชั้น ๒
ผูบังคับหมวด ตนเรือชั้น ๓ หรือผูบงั คับหมวดบินชั้น ๓

๓๖๕ วัน
๑๘๐ วัน

ตามที่เห็นควร
ตามที่เห็นควร

อนุญาตลาไปฟนฟู
สมรรถภาพ
ดานอาชีพ
ไดคราวหนึ่งไมเกิน
-

๙๐ วัน
๖๐ วัน

๖๐ วันทําการ
๔๕ วันทําการ

๓๖๕ วัน

๔๕ วัน
๒๑ วัน
๑๕ วัน
๗ วัน

๓๐ วันทําการ
๑๕ วันทําการ
๗ วันทําการ
๓ วันทําการ

๑๘๐ วัน
-

๓ วัน

๑ วันทําการ

-

อนุญาตลาปวย อนุญาตลากิจ
ไดคราวหนึ่ง ไดคราวหนึ่ง
ไมเกิน
ไมเกิน

แบบ ๑
(ครุฑ)
บัตรอนุญาตลาแบบ ๑
ที่

สังกัด
อนุญาตใหผูถือบัตรนีอ้ อกนอกเขตที่ตงั้ กรมกองทหารไดตามกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาต
(ลงชื่อ)
ตําแหนง

(พลิก)

(ดานหลัง)
คําเตือน
ผูถือบัตรอนุญาตนี้ จะไปกิจใด ๆ ไดไมเกินเวลา ๒๔๐๐

แบบ ๒
(ครุฑ)
บัตรอนุญาตลาแบบ ๒
.เครื่องหมาย

บัตรอนุญาตลาแบบ ๒
ผูลา
เครื่องหมาย
ลาเพื่อ
ผูอนุญาต
จํานวนวันลา
ตั้งแต
ถึง

วัน
เวลา
เวลา

อนุญาตให
สังกัด
ลาเพื่อ
ตั้งแตวันที่
ใหกลับเขารับราชการวันที่

มีกําหนด
เวลา
เวลา

วัน

(ลงชื่อ)
ตําแหนง

(ลงชื่อ)
ตําแหนง
(พลิก)

(ดานหลัง)
ถาผูถือบัตรอนุญาตนี้ลาตอ ใหผูที่อนุญาต
ใหลานั้นชี้แจงรับรองไวในตารางตอไปนี้
ลงชื่อ ตําแหนง
ลาตอ
ครั้งที่
โดยเหตุ
ตั้งแต ถึง
ผูอนุญาต

ไดมีการลาตอคือ

แบบ ๓
ใบลาปวย
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอลาปวย
เรียน
กระผม ดิฉัน
ตําแหนง
ปวยเปน
จึงขออนุญาตลาปวยเพื่อรักษาตัวมีกําหนด
วัน ตั้งแตวันที่
เดือน
พ.ศ.
จนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ในระหวางลาปวยนี้ไดรักษาตัวอยูที่ บานเลขที่
ถนน
อําเภอ
จังหวัด
ตําบล
กระผม ดิฉัน ไดลาปวยอยูเดิมแลวในคราวเดียวกันนี้
ครั้ง รวม

วัน

ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
(ลงชื่อ)

ในปงบประมาณนี้
รวม
วัน ทั้งครั้งนี้รวมเปน
ในปงบประมาณนี้ ผูนี้เคยลากิจมาแลว
การลาปวยครั้งนี้ อยูในอํานาจของ
ตามขอบังคับ ฯ

ไดลาปวย

ครั้ง

วัน
ครั้ง รวม

(ลงชื่อ)
ตําแหนง

วันทําการ
อนุญาตได
(เจาหนาที่ตรวจสอบ)

/

/

หมายเหตุ :- ในกรณีที่ บุค คลอื่ นเปน ผู ยื่น ใบลาป วยแทน ใตชื่ อ ผู ขออนุญ าตลาใหล งว ามี ค วามสั ม พั น ธ
เปนอะไรกับผูปวยดวย

แบบ ๔
ใบลาคลอดบุตร
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอลาคลอดบุตร
เรียน
ดิฉัน
ตําแหนง
ลาคลอดบุตรมีกาํ หนด
วัน ตั้งแตวันที่
เดือน
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
บานเลขที่
ถนน
ตําบล
จังหวัด
อําเภอ
ดิฉัน ไดลาคลอดบุตรอยูแลวในคราวเดียวกันนี้
ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
(ลงชื่อ)

พ.ศ.
ในระหวางลานี้ไดพักอยูที่
ครั้ง รวม

วัน

แบบ ๕
ใบลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เรียน
กระผม

ตําแหนง

สังกัด
มีความประสงคลาไปชวยเหลือ
ภริยาโดยชอบดวยกฎหมายชื่อ
ซึ่งคลอดบุตรเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
จึงขออนุญาตลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรตัง้ แตวันที่
เดือน
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
พ.ศ.
มีกําหนด
วันทําการ ในระหวางลาจะติดตอกระผมไดที่
หมายเลขโทรศัพท
ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
(ลงชื่อ)
ความเห็นผูบังคับบัญชา

(ลงชื่อ)
ตําแหนง
/

/

/

/

คําสั่ง
อนุญาต

ไมอนุญาต

(ลงชื่อ)
ตําแหนง

แบบ ๖
ใบลากิจ
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอลากิจ
เรียน
กระผม ดิฉัน
ขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อ

ตําแหนง

มีกําหนด
วัน ตั้งแตวันที่
เดือน
จนถึงวันที่
เดือน
กระผม ดิฉัน จะไปที่
จังหวัด
ในวันที่
เดือน
และจะกลับในวันที่
เดือน
กระผม ดิฉนั ไดลากิจอยูเ ดิมแลวในคราวเดียวกันนี้

พ.ศ.
พ.ศ.

ในระหวางลานี้
พ.ศ.
พ.ศ.
ครั้ง รวม

วัน

ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
(ลงชื่อ)

รวม

ในปงบประมาณนี้
วันทําการ ทั้งครั้งนี้รวมเปน
ในปงบประมาณนี้ ผูนี้เคยลากิจมาแลว
การลาครั้งนี้ อยูในอํานาจของ

ไดลากิจมาแลว
ครั้ง
วันทําการ
ครั้ง รวม
วันทําการ
อนุญาตไดตามขอบังคับ ฯ

(ลงชื่อ)
ตําแหนง

(เจาหนาที่ตรวจสอบ)
/

/

แบบ ๗
ใบลาพักผอนประจําป
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอลาพักผอนประจําป
เรียน
กระผม ดิฉัน
ตําแหนง
ขออนุญาตหยุดราชการเพื่อพักผอนประจําป มีกําหนด
วัน ตั้งแตวันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ในระหวางลานี้ กระผม ดิฉนั จะไปที่จงั หวัด
ในวันที่
เดือน
พ.ศ.
และจะกลับในวันที่
พ.ศ.
เดือน
ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
(ลงชื่อ)

ถึง ๓๐ ก.ย.
ในปงบประมาณที่แลวตั้งแต ๑ ต.ค.
ไดลาพักผอนประจําปรวม
วันทําการ เหลือวันลาพักผอนสะสม
วันทําการ
ในปงบประมาณนี้
ไดลาพักผอนประจําปมาแลว
วันทําการ ทั้งครั้งนี้รวมเปน
วันทําการ เหลือวันลาพักผอน
วันทําการ
(ลงชื่อ)
ตําแหนง

(เจาหนาที่ตรวจสอบ)
/

/

แบบ ๘
ใบลาขออนุญาตอุปสมบท
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขออนุญาตลาอุปสมบท
เรียน
กระผม

หมายเลขประจําตัว

ตําแหนง
สังกัด
อายุ
ป มีความศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา กําหนดอุปสมบท ในวันที่
เดือน
พ.ศ.
ณ วัด
อําเภอ
จังหวัด
พระ
.อําเภอ
จังหวัด
วัด
เปนพระอุปชฌาย จึงขอลาจากหนาทีร่ าชการตั้งแตวันที่
เดือน
พ.ศ.
เมื่อลาสิกขาแลวจะรายงานเพื่อทราบและเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน
นับแตวันลาสิกขา
ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
(ลงชื่อ)

แบบ ๙
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหขาราชการลาอุปสมบท

ดวย

ซึ่งเปนขาราชการ
ตําแหนง
กรม
กระทรวงกลาโหม
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ไดพิจารณาเห็นเปนการสมควรแลว
จึงเปนอันวา
ไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานุญ าตใหลาอุป สมบทได ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑
ขอพระสงฆและพระอุป ชฌายาจารยซึ่ง ไดรับ อาราธนาใหอุป สมบท จงปราศจากรัง เกีย จ
ในการใหอุปสมบทแกราชภัฏบุรุษผูนี้ ทรงพระกรุณาฝากใหอนุเคราะหดวย
(ลายมือชื่อ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
วันที่
เดือน
พ.ศ.

แบบ ๙/๑
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหขาราชการลาอุปสมบท

ดวย

ซึ่งเปนขาราชการตําแหนง

หนว ยบั ญ ชาการถวายความปลอดภัย รัก ษาพระองค สํา นัก ผู บัญ ชาการทหารสูง สุด กระทรวงกลาโหม
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไดทรงมี
พระราชวินิจฉัยแลว จึงเปนอันวา
สมควรไดรับพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทได ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหขาราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑
ขอพระสงฆและพระอุปชฌายาจารยซึ่งไดรับการอาราธนาใหอุปสมบท จงปราศจากรังเกียจ
ในการใหอุปสมบทแกราชภัฏบุรุษผูนี้ ทรงพระกรุณาฝากใหอนุเคราะหดวย
(ลงพระนามาภิไธย)
ตําแหนง
วันที่

เดือน

พ.ศ.

แบบ ๑๐
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ใหขาราชการลาอุปสมบท
________________
ซึ่งเปนขาราชการ
กระทรวงกลาโหม

ดวย

ตําแหนง
กรม
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
ผู ซึ่ ง ได รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงกลาโหม ได พิ จ ารณาเห็ น เป น การสมควรแล ว
จึงเปนอันวา
ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลา
อุปสมบทได ตามพระราชกฤษฎีก าวาดวยการพระราชทานพระบรมราชานุญ าตใหขาราชการลาอุป สมบท
พ.ศ.๒๕๒๑
ขอพระสงฆและพระอุปชฌายาจารยซึ่งไดรับการอาราธนาใหอุปสมบท จงปราศจากรังเกียจ
ในการใหอุปสมบทแกราชภัฏบุรุษผูนี้ ทรงพระกรุณาฝากใหอนุเคราะหดวย
(ลายมือชื่อ)
ตําแหนง
วันที่

เดือน

พ.ศ.

แบบ ๑๑
ใบลา
ขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย
เรียน
กระผม ดิฉัน

หมายเลขประจําตัว

ตําแหนง
.สังกัด
อายุ
ป
เขารับราชการเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
มีความศรัทธาจะไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จึงขออนุญาตลาหยุดราชการ
วัน ตั้งแตวันที่
เดือน
พ.ศ.
มีกําหนด
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
กระผม ดิฉัน จะออกเดินทางโดยพาหนะ
ประมาณวันที่
เดือน
พ.ศ.
และจะกลับถึงประเทศไทย
เดือน
พ.ศ.
เมื่อเดินทางกลับถึง
ประมาณวันที่
ประเทศไทยแลวจะรายงานใหทราบ และเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน
ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
(ลงชื่อ)

แบบ ๑๒
ใบลาติดตามคูสมรส
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอลาติดตามคูสมรส
เรียน
กระผม ดิฉัน

ตําแหนง
สังกัด
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ
บาท
มีความประสงคขอลาติดตามคูสมรส ชื่อ
ตําแหนง
สังกัด
ซึ่งไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ประเทศ
มีกําหนด
ป
เดือน
วัน จึงขออนุญาตลาติดตามคูสมรสมีกําหนด
ป
เดือน
วัน ตั้งแตวันที่
ถึงวันที่
ครั้งสุดทาย กระผม ดิฉัน ไดลาติดตามคูสมรสไปประเทศ
เปนเวลา ป
เดือน วัน เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ในกรณีลาติดตอกับครัง้ กอน รวมทัง้ ครั้งนี้ดว ย เปนเวลา
ป
เดือน
วัน
ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
(ลงชื่อ)
ความเห็นผูบังคับบัญชา

(ลงชื่อ)
ตําแหนง
/

/

/

/

คําสั่ง
อนุญาต

ไมอนุญาต

(ลงชื่อ)
ตําแหนง

แบบ ๑๓
ใบลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
เรียน
กระผม ดิฉัน (ชื่อและนามสกุลภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนง
สังกัด
มีความประสงคขอลาไปปฏิบัตงิ านในองคการระหวางประเทศ ตั้งแตวันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
๑ คําชี้แจงในการขออนุญาต
๑.๑ ประวัติ
๑.๑.๑ วันเดือนปเกิด
อายุ
ป
๑.๑.๒ ประวัติการศึกษา
ประกาศนียบัตร
จาก
ประเทศ
พ.ศ.
ปริญญาตรี
จาก
ประเทศ
พ.ศ.
ปริญญาโท
จาก
ประเทศ
พ.ศ.
ปริญญาเอก
จาก
ประเทศ
พ.ศ.
๑.๑.๓ ประวัติการรับราชการ
เริ่มเขารับราชการเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
จนถึงกําหนดวันออกเดินทาง รวมเปนเวลา
ป
เดือน
วัน
โดยเริ่มเขารับราชการเปนขาราชการ
ตั้งแตวันที่ เดือน
พ.ศ. ถึงวันที่
.เดือน
พ.ศ.
เปนขาราชการ
ตั้งแตวันที่ เดือน
พ.ศ. ถึงวันที่
.เดือน
พ.ศ.
๑.๑.๔ ขณะนี้เปนขาราชการ
ตําแหนง
ระดับ/ยศ
แผนก/ฝาย/งาน
สํานัก/กอง
กรม
อัตราเงินเดือน
บาท

-๒๑.๑.๕ เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศหรือไม
เคย
ถาเคย
(๑) ไปปฏิบัติงานใหกับ
ณ ประเทศ
เปนระยะเวลา ป เดือน วัน ตั้งแตวันที่ เดือน
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
(๒) ไปปฏิบัติงานใหกับ
ณ ประเทศ
เปนระยะเวลา ป เดือน วัน ตั้งแตวันที่ เดือน
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
๑.๒ ขอมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน
๑.๒.๑ ไปปฏิบัติงานใหกับ
ณ ประเทศ
ตามความตกลงระหวาง
กับ
ติดตอสมัครโดยผาน
ติดตอเอง
อื่น ๆ
๑.๒.๒ ตําแหนงทีจ่ ะไปปฏิบัติงาน
ระดับ
หนาที่ทจี่ ะไปปฏิบัติงาน (โดยยอ)
๑.๒.๓ ระยะเวลาทีจ่ ะขอไปปฏิบัติงาน
๑.๒.๔ กําหนดออกเดินทางประมาณวันที่
๑.๒.๕ คาตอบแทนที่ไดรบั
เงินเดือน อัตราเดือน / ปละ
คาที่พัก
คาพาหนะในการเดินทาง
อื่น ๆ
๑.๒.๖ สถานที่ติดตอ

ป

หมายเลขโทรศัพท
ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองเปนจริงทุกประการ
ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
(ลงชื่อ)
(พิมพชื่อเต็ม)

.เดือน

เดือน
พ.ศ.

ไมเคย

พ.ศ.

พ.ศ.

วัน

-๓๒. คําชี้แจงและคํารับรองของสวนราชการตนสังกัด
๒.๑ ขอชี้แจงวาขาราชการผูนี้
๒.๑.๑ ระยะเวลาการเปนขาราชการกอนไปปฏิบัตงิ าน
เปนขาราชการประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกัน
ครบ ๒ ปกอนถึงวันที่ไดรบั อนุมัติใหไปปฏิบัติงาน
เปนขาราชการประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกัน
ไมครบ ๒ ปกอนถึงวันที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงาน
แตกรณีมีความจําเปนตองสั่งใหไปปฏิบัติงาน
โดยมีเหตุผลอันสมควรและเปนประโยชนแกทางราชการ
อยางยิ่งตามเอกสารแนบทาย
๒.๑.๒ อายุของผูไปปฏิบัติงาน
อายุไมเกิน ๕๒ ปบริบรู ณ นับถึงวันที่ไดรบั อนุมัติใหไปปฏิบตั ิงาน
อายุเกิน แตกรณีมีความจําเปนตองสัง่ ใหไปปฏิบัติงาน
โดยมีเหตุผลอันสมควรและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
ตามเอกสารแนบทาย
๒.๑.๓ ความรูความสามารถ ความประพฤติ และการดําเนินการทางวินัย
เปนผูปฏิบัตหิ นาที่ราชการซึง่ มีความรูความสามารถเหมาะสม
มีความประพฤติเรียบรอย และไมอยูร ะหวางถูกดําเนินการทางวินัย
เปนผูปฏิบัตหิ นาที่ราชการซึง่
แตกรณีมีความจําเปนตองสั่งใหไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควร
และเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งตามเอกสารแนบทาย
๒.๑.๔ ในกรณีที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมาแลว
ไดกลับมาปฏิบัติราชการในสวนราชการครบ ๒ ปแลว นับแต
วันกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหลังจากทีเ่ ดินทางกลับจาก
การไปปฏิบัติงานครัง้ สุดทาย
มีเวลา ปฏิบัตริ าชการไมครบ ๒ ป แตกรณีมีความจําเปนตอง
สั่งใหไปปฏิบัตงิ าน โดยมีเหตุผลอันสมควรและเปนประโยชน
แกทางราชการอยางยิง่ ตามเอกสารแนบทาย
๒.๒ ขอรับรองวา การไปปฏิบัติงานของขาราชการผูนี้
๒.๒.๑
ไมทาํ ใหเสียราชการ เพราะยังมีผูอยูป ฏิบัติงานเพียงพอ
ไมตองตั้งอัตรากําลังเพิม่
๒.๒.๒
เปนประโยชนตอประเทศไทย หรือตอการปฏิบัตริ าชการของ
กระทรวง/กรมนี้ ประการใดบาง (โปรดระบุ)

-๔๒.๒.๓ กระทรวง/กรม มีแผนงานหรือโครงการทีร่ องรับเมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่
ประการใดหรือไม
มี
ไมมี
โปรดชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา

(ลงชื่อ)
ตําแหนง
/

/

๓. การพิจารณาของ (สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)

(ลงชื่อ)
/

/

๔. คําสั่งของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
อนุญาต
ไมอนุญาต

(ลงชื่อ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
/
/

แบบ ๑๔
รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
นามสกุล
๑. ชื่อ
ตําแหนง
ระดับ
สังกัด
กระทรวง
ไปปฏิบัติงานใหกับ
ณ ประเทศ
ตําแหนงที่ไปปฏิบัติงาน
ตั้งแตวันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
มีกําหนดเวลา
ป
เดือน
วัน
๒. รายละเอียดการไปปฏิบัตงิ าน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ฯลฯ) ที่สมควรรายงาน
ใหมีรายละเอียดและเนื้อหามากทีส่ ุดเทาทีจ่ ะทําได โดยบรรยายสิ่งที่ไดรูเห็น หรือไดรับถายทอด
มาใหชัดเจน

๓. สรุปขอคิดเห็น ประโยชนที่ไดรับ และขอเสนอแนะ หรือสิง่ ที่คิดวาจะนํามาปรับปรุงใชใหเปนประโยชน
แกประเทศ

(ลงชื่อ)
ผูรายงาน
๔. ความคิดเห็นของหนวยงานเจาสังกัดระดับกรมหรือเทียบเทา

(ลงชื่อ)
ตําแหนง
/

/

-๒๕. ความคิดเห็นของ หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบญ
ั ชาการทหารบก ผูบ ัญชาการทหารเรือ ผูบ ัญชาการทหารอากาศ

(ลงชื่อ)
ตําแหนง
/

/

หมายเหตุ :- ๑. ในกรณีที่มรี ายละเอียดขอความทีจ่ ะรายงานเกินกวาชองในแบบใหปรับปรุงขยายชอง
ใหพอดีกับขอความไดตามความเหมาะสม
๒. ถามีรายงานที่ตอ งจัดทําใหองคการและหรือหนวยงานที่ไปปฏิบัติงานโดยตรงขอใหแนบไปดวย

แบบ ๑๕
ใบลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
เรียน
กระผม ดิฉัน

ตําแหนง
มีความประสงคขอลาไปฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ

สังกัด
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ขอมูลเกี่ยวกับผูขอ
๑.๑ ประวัติการรับราชการ
๑.๑.๑ ขณะไดรับ อันตรายหรือปวยเจ็บจนทําใหตกเปนผูทุพ พลภาพหรือ พิก าร
ดํารงตําแหนง
สังกัด
กระทรวง
ปฏิบัติหนาที่ (โดยยอ)
ตั้งแตวันที่

เดือน

สังกัด
ปฏิบัติหนาที่ (โดยยอ)
ตั้งแตวันที่

เดือน

พ.ศ.
ถึงวันที่
๑.๑.๒ ปจจุบันดํารงตําแหนง
กระทรวง

เดือน

พ.ศ.

พ.ศ.
๑.๑.๓ ที่อยูปจ จุบัน

เดือน

พ.ศ.

ถึงวันที่

หมายเลขโทรศัพท
ตําบล
เมื่อวันที่

๑.๒ สาเหตุที่ไดรบั อันตรายหรือปวยเจ็บ จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ
เหตุเกิดที่
อําเภอ
จังหวัด
เดือน
พ.ศ.

-๒เนื่องจาก
ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่
ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่
เหตุอื่นใดนอกจากเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่/เหตุกระทําการตามหนาที่
(โปรดระบุ)
ขอเท็จจริงโดยสรุป

๑.๓ ความเห็นของแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
ทางเวชกรรม ผูเคยตรวจหรือรักษา
๑.๓.๑ แพทยชื่อ
ตําแหนง
ผูไดตรวจหรือรักษา ณ โรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล
๑.๓.๒ ความเห็นโดยสรุปของแพทยผูตรวจหรือรักษาที่เกี่ยวของกับสภาพความพิการ
หรือทุพพลภาพที่เกิดขึ้นตามเอกสารแนบ (เชน มีความพิการทางอวัยวะใดบาง ตั้งแตวันเดือนปใด เปนตน)

๒. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม
๒.๑ มีความประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรม
หลัก สูตรเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ
ชื่อหลักสูตร
ซึ่งจัดโดย
ระยะการฝกอบรม
ชั่วโมง
ตั้งแตวันที่
เดือน
พ.ศ.
คาใชจายในการฝกอบรม (ถามี)

วัน
ถึงวันที่
บาท (

เดือน
เดือน

ป
พ.ศ.
)

-๓๒.๒ พรอ มนี้ไดแนบหลักฐานเกี่ยวกับ หลักสูตรที่ประสงคจ ะลาไปเขารับการฝกอบรม
ฉบับ มาดวยแลว
ในขอ ๒.๑ และเอกสารที่เกี่ยวของ (ถามี) จํานวน
ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

)

๓. ความเห็นของหนวยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกําลังพล
เปนผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ เพราะเหตุป ฏิบัติราชการในหนาที่ หรือ ถูก
ประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ
(กรณีตามขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง)
เป น ผู ได รั บ อั นตรายหรื อ การป ว ยเจ็ บ จนทํ า ให ตกเป น ผูทุ พ พลภาพหรือ พิ ก าร
เพราะเหตุอื่น (กรณีตามขอ ๔๐ วรรคสอง)
หลั ก สู ตรที่ป ระสงค ที่จ ะลาไปเขา รับ การฝก อบรมเป นหลั ก สู ตรที่ส วนราชการ
หนวยงานอื่นของรัฐ องคกรการกุศลอันเปนสาธารณะหรือสถาบันที่ไดรับการรับรอง
จากหนวยงานของทางราชการ เปนผูจัดหรือรวมจัด
ขาราชการทหารผูนี้ยังไมเคยลาไปเขารับการฝก อบรมหลัก สูตรเกี่ยวกับการฟนฟู
สมรรถภาพทีจ่ ําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ ที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ
กรณีการทุพพลภาพหรือพิการในครั้งนี้
อื่น ๆ (ระบุ)

(ลงชื่อ)
ตําแหนง
วันที่

/

/

-๔ความเห็นผูบ ังคับบัญชาระดับหัวหนาสวนราชการ

(ลงชื่อ)
ตําแหนง
วันที่

/

/

/

/

คําสั่ง
อนุญาต

ไมอนุญาต

(ลงชื่อ)
ตําแหนง
วันที่

แบบ ๑๖
ใบขอยกเลิกวันลา
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอยกเลิกวันลา
เรียน
ตําแหนง

ตามที่ กระผม ดิฉัน
สังกัด
ไดรับอนุญาตใหลา
ถึงวันที่
เดือน
เนื่องจาก

พ.ศ.

จึงขอยกเลิกวันลา
ตั้งแตวันที่
เดือน

พ.ศ.

ตั้งแตวันที่
รวม

ถึงวันที่

เดือน
วัน นั้น

เดือน

พ.ศ.

จํานวน

พ.ศ.

ควรมิควรแลวแตจะกรุณา
(ลงชื่อ)
ความเห็นผูบังคับบัญชา

(ลงชื่อ)
ตําแหนง
/

/

/

/

คําสั่ง
อนุญาต

ไมอนุญาต

(ลงชื่อ)
ตําแหนง

วัน

