๑
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
และลูกจ้างของสํานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วย
การลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของสํานักงานศาลยุติธรรม
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบ ว่าด้วย
การลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของสํานักงานศาลยุติธรรมไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรม ว่ า ด้ ว ย
การลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของสํานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบี ยบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติ ธรรม ว่า ด้วยการลาหยุ ด
ราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ ๕ บรรดาระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติที่ใช้บังคับตามแบบ
แผนของทางราชการที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน ในกรณีที่มิได้กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการไว้ในระเบียบนี้ ให้นําระเบียบของทางราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ ก.บ.ศ. จะมี
มติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
“ข้าราชการศาลยุติธรรม” หมายความว่า ข้าราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการศาลยุ ติ ธ รรม และให้ ห มายความรวมถึ ง ลู ก จ้ า งประจํ า ของ
สํานักงานศาลยุติธรรมด้วย
“ข้ า ราชการตุ ล าการ” หมายความว่ า ข้ า ราชการตุ ล าการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
“เข้ารับการตรวจเลือก” หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็น
ทหารกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

๒
“เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล
เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร
“ลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป ตามความต้องการของทาง
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ แต่ไม่รวมถึงกรณีคู่สมรสไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ
หมวด ๑
การลาของข้าราชการศาลยุติธรรม
ข้อ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้ ถ้ามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมกําหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไว้เป็นพิเศษ ผู้ลาและผู้มีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเกี่ยวกับ
การลาประเภทนั้นด้วย
ข้อ ๘ ผู้ มีอํ านาจพิ จารณาหรื อ อนุญ าตการลา และการใช้ อํานาจพิจ ารณาหรื อ
อนุญาตการลาสําหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ให้เป็นไปตามตารางหมายเลข ๑ ที่กําหนดไว้ท้าย
ระเบียบนี้ สําหรับการลาทุกประเภทของเลขาธิการให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาต
ในกรณีที่ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้และมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอํานาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มี
อํานาจอนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งให้ผู้มีอํานาจอนุญาต
ตามระเบียบทราบด้วย
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเป็น
หนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นเป็นผู้พิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได้ โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่ง
และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ
การลาของข้ า ราชการในช่ ว งก่ อ นและหลั ง วั น หยุ ด ราชการประจํ า สั ป ดาห์ ห รื อ
วันหยุดราชการประจําปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจ
ตามความเหมาะสมและจําเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ
ข้อ ๙ ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นใดของทางราชการ หากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน
หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ในช่วงเวลาระหว่างที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอ
ขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้ส่วนราชการ
หรื อ หน่ ว ยงานนั้ น รายงานจํ า นวนวั น ลาให้ ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ของผู้ นั้ น ทราบ
อย่างน้อยปีละครั้ง

๓
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อผู้มีอํานาจ
พิ จ ารณาหรื อ อนุ ญ าตการลาของส่ ว นราชการต้ น สั ง กั ด ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดสํ า หรั บ การลา
ประเภทนั้น
ข้อ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ ให้นับตามปีงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคํานวณ
วันลา ให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลา
ด้ ว ย เว้ น แต่ ก ารนั บ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการคํ า นวณวั น ลา สํ า หรั บ วั น ลาป่ ว ยที่ มิ ใ ช่ วั น ลาป่ ว ยตาม
กฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทําการ
การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่อ งกัน จะเป็นในปีงบประมาณ
เดียวกันหรือไม่ก็ตาม ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มี
อํานาจอนุญาตระดับใด ให้นําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่
ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามข้อ ๒๑ หรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด ถ้ามี
ราชการจําเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหว่าง
การลาก็ได้
การลาของข้าราชการศาลยุติธรรมที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา
ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา
ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ
การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่าย ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของ
การลานั้น ๆ
ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้
หยุดราชการ ให้เสนอขอยกเลิ กวันลาต่อ ผู้ บังคับบั ญชาตามลํา ดับ จนถึงผู้มีอํ านาจอนุญาตให้ล า
และให้ถือว่าการลาเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๑ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีลงเวลา
การปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรมในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้
หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณีจําเป็น เลขาธิการจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่
เห็นสมควรก็ได้ แต่จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย
ข้อ ๑๒ การลาให้ใช้ใบลาตามแบบท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นหรือรีบด่วน
จะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ต้องส่งใบลาตาม
แบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ

๔
เลขาธิการอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลา
และยกเลิกวันลา สําหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามข้อ ๒๑ ก็ได้ ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัย รัดกุ ม
สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลาเป็นหลักฐานในราชการได้
ข้อ ๑๓ ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตาม
ระเบียบนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการ ให้เสนอขออนุญาตต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
เลขาธิการหรือประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจาก
พฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการ
ศาลยุ ติ ธ รรมผู้ นั้ น และมิ ไ ด้ เ กิ ด จากความประมาทเลิ น เล่ อ หรื อ ความผิ ด ของข้ า ราชการผู้ นั้ น เอง
โดยพฤติ ก ารณ์ พิ เ ศษดั ง กล่ า วร้ า ยแรงจนเป็ น เหตุ ขั ด ขวางทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถมาปฏิ บั ติ ร าชการ
ณ สถานที่ ตั้ ง ตามปกติ ให้ ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมผู้ นั้ น รี บ รายงานพฤติ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง
อุปสรรคขัดขวางที่ทําให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงเลขาธิการหรือ
ประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี ทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ในกรณี ที่ เ ลขาธิ ก ารหรื อ ประธานศาลฎี ก าแล้ ว แต่ ก รณี เห็ น ว่ า การที่ ข้ า ราชการ
ศาลยุติธรรม ผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้สั่ง
ให้การหยุดราชการของข้าราชการศาลยุติธรรมผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจํานวนวันที่ไม่มาปฏิบัติ
ราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษ ให้ถือว่าวันที่
ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจส่วนตัว
ข้อ ๑๕ การให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นระหว่ า งการลา ให้ เ ป็ น ไปตามพระราชกฤษฎี ก า
เกี่ ย วกั บ การจ่ า ยเงิ น เดื อ น เงิ น ปี บํ า เหน็ จ บํ า นาญ และเงิ น อื่ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ระเบี ย บ
คณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง ของ
ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๐ และระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของ
ส่วนราชการ
หมวด ๒
ประเภทการลา
ข้อ ๑๖ การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) การลาป่วย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(๔) การลากิจส่วนตัว
(๕) การลาพักผ่อน
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

๕
(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส
(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ส่วนที่ ๑
การลาป่วย
ข้อ ๑๗ ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัว ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณี
จําเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
การลาป่วยตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควร
ผู้มีอํานาจอนุญาตจะสั่งให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อื่นซึ่งผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้
การลาป่ ว ยไม่ ถึ ง ๓๐ วั น ไม่ ว่ า จะเป็ น การลาครั้ ง เดี ย วหรื อ หลายครั้ ง ติ ด ต่ อ กั น
ถ้าผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองของแพทย์ตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่ง
ให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
ส่วนที่ ๒
การลาคลอดบุตร
ข้อ ๑๘ ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อ
ในใบลาได้ จะให้ผู้อื่ นลาแทนก็ ได้ แต่เมื่ อสามารถลงชื่อ ได้แ ล้ว ให้เสนอหรื อ จัดส่ งใบลาโดยเร็ ว
โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวม
วันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว
แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามกําหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอํานาจ
อนุญาตอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
ส่วนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกําหนดวันลาของการ
ลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มวัน
ลาคลอดบุตร
ส่วนที่ ๓
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ข้ อ ๑๙ ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาไปช่ ว ยเหลื อ ภริ ย าโดยชอบ
ด้ว ยกฎหมายที่ ค ลอดบุ ต ร ให้ เ สนอหรือ จั ด ส่ง ใบลาต่ อ ผู้บั ง คั บ บัญ ชาตามลํ าดั บ จนถึ ง ผู้ มีอํ า นาจ
อนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยา
ที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ

๖
ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต
ด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๔
การลากิจส่วนตัว
ข้อ ๒๐ ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมด้วยระบุเหตุจําเป็น
ไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่งได้ ให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาพร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตทันที
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ข้ อ ๒๑ ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมที่ ล าคลอดบุ ต รตามข้ อ ๑๘ แล้ ว หากประสงค์
จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ
ส่วนที่ ๕
การลาพักผ่อน
ข้ อ ๒๒ ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมมี สิ ท ธิ ล าพั ก ผ่ อ นประจํ า ปี ใ นปี ง บประมาณหนึ่ ง
ได้ ๑๐ วันทําการ เว้นแต่ข้าราชการศาลยุติธรรมดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีที่ได้รับ
บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง ๖ เดือน
(๑) ผู้ซึ่งได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก
(๒) ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
(๓) ผู้ ซึ่ ง ลาออกจากราชการเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งหรื อ เพื่ อ สมั ค ร
รับเลือกตั้ง แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
(๔) ผู้ซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการรั บ ราชการทหาร และกรณี ไ ปปฏิ บั ติ ง านใด ๆ ตามความประสงค์ ข อง
ทางราชการ แล้วต่อมาได้รับบรรจุเข้ารับราชการอีก
ข้ อ ๒๓ ถ้ า ในปี ใ ดข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมผู้ ใ ดมิ ไ ด้ ล าพั ก ผ่ อ นประจํ า ปี หรื อ
ลาพักผ่อนประจําปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วันทําการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ
ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทําการ
สําหรับผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทําการ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
ข้อ ๒๕ การอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ

๗
ส่วนที่ ๖
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ข้อ ๒๖ ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงค์จะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ
ข้าราชการศาลยุติธรรมที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงค์จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนตามวรรคหนึ่ง ให้ชี้แจงเหตุผล
ความจําเป็นประกอบการลา และให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณา
ให้ลาหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๒๗ ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมที่ ไ ด้ รับ พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ ล า
อุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามข้อ ๒๖ แล้ว จะต้องอุปสมบทหรือออก
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติ
ราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ จะต้องนับรวมอยู่ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตการลา
ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทหรือ
ได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดราชการไปแล้ว หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรค
ทําให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ ๒๖ พิจารณาหรืออนุญาตให้ยกเลิกวันลา
อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
ส่วนที่ ๗
การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ข้อ ๒๘ ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงาน
ลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ส่วนข้าราชการศาลยุติธรรม
ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลา
รับ หมายเรี ย กเป็ น ต้ น ไป และให้ ไ ปเข้ า รั บ การตรวจเลื อ กหรื อ เข้ า รั บ การเตรี ย มพลตามวั น เวลา
ในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอรับคําสั่งอนุญาต และให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับ
จนถึงเลขาธิการหรือประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๒๙ เมื่ อ ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมที่ ล านั้ น พ้ น จากการเข้ า รั บ การตรวจเลื อ ก
หรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชา
ภายใน ๗ วัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็น เลขาธิการหรือประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี อาจขยาย
เวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน

๘
ส่วนที่ ๘
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ข้อ ๓๐ ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
หรือดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
เลขาธิการหรือประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต
ส่วนที่ ๙
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ข้อ ๓๑ ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานศาลฎีกา เพื่อพิจารณา
อนุญาต โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์
การสั่งให้ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ข้ อ ๓๒ ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมที่ ล าไปปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ
เมื่ อ ปฏิ บั ติ ง านแล้ ว เสร็ จ ให้ ร ายงานตั ว เข้ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น ครบ
กําหนดเวลาและให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้ประธานศาลฎีกาทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงานตามที่กําหนดไว้
ท้ายระเบียบนี้
ส่วนที่ ๑๐
การลาติดตามคู่สมรส
ข้อ ๓๓ ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงเลขาธิการหรือประธานศาลฎีกา แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
อนุญาตให้ลาได้ ไม่เกิน ๒ ปี และในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้อง
ไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ลาออกจากราชการ
ข้อ ๓๔ การพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการศาลยุติธรรมลาติดตามคู่สมรส ผู้มีอํานาจ
อนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ แต่เมื่อรวมแล้ว
จะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กําหนดในข้ อ ๓๓ และจะต้องเป็ นกรณีที่ คู่สมรสอยู่ปฏิบั ติหน้า ที่
ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม่
ข้อ ๓๕ ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบกําหนดระยะเวลาตาม
ข้อ ๓๓ ในช่วงเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศติดต่อกันคราว
หนึ่งแล้วไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรสจะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ปฏิบัติงานประจําในประเทศไทยแล้วต่อมาได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงาน
ในต่างประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ ๓๓ ได้ใหม่

๙
ส่วนที่ ๑๑
การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ข้อ ๓๖ ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการ หากข้าราชการศาลยุติธรรมผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่ จํา เป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการ หรื อ ที่ จํ า เป็น ต่ อ การประกอบอาชี พ
แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ที่ประสงค์จะลาแต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
ข้าราชการที่ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือพิการ
เพราะเหตุอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังสามารถ
รับราชการต่อไปได้ หากข้าราชการศาลยุติธรรมผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
เกี่ย วกับการฟื้นฟู สมรรถภาพที่จําเป็น ต่อ การปฏิบั ติหน้ าที่ ราชการ ให้ ผู้มีอํ านาจพิ จารณา หรื อ
อนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
ของรั ฐ องค์ ก รการกุ ศ ลอั น เป็ น สาธารณะหรื อ สถาบั น ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากหน่ ว ยงานของ
ทางราชการเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
ข้ อ ๓๗ ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมที่ ป ระสงค์ จ ะลาไปฟื้ น ฟู ส มรรถภาพด้ า นอาชี พ
ตามข้ อ ๓๖ ให้ เ สนอหรื อ จั ด ส่ ง ใบลาต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ จนถึ ง เลขาธิ ก ารหรื อ ประธาน
ศาลฎีกา แล้วแต่กรณี พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพได้
หมวด ๓
การลาของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
ข้อ ๓๘ การลาของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในหมวดนี้ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีกําหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในหมวด ๑ และหมวด ๒
ข้อ ๓๙ การลาทุกประเภท การหยุดราชการเพราะพฤติการณ์พิเศษ และการไป
ต่างประเทศของประธานศาลฎีกา ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานศาลฎีกา และแจ้งให้คณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมทราบ
ข้อ ๔๐ การหยุดราชการเพราะพฤติการณ์พิเศษ การไปต่างประเทศ และการลา
ทุ ก ประเภทนอกจากการลาไปปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก ารระหว่ า งประเทศของประธานศาลอุ ท ธรณ์
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาภาค ให้เป็นอํานาจของ
ประธานศาลฎีกา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุญาต และแจ้งให้คณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรมทราบ

๑๐
ข้อ ๔๑ การหยุดราชการเพราะพฤติการณ์พิเศษ การไปต่างประเทศ และการลา
ทุกประเภทนอกจากการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศของข้าราชการตุลาการและ
ดะโต๊ะยุติธรรม ให้เป็นไปตามตารางหมายเลข ๒ เว้นแต่กรณีตามข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓
ข้ อ ๔๒ การลาทุ ก ประเภทและการหยุ ด ราชการเพราะพฤติ ก ารณ์ พิ เ ศษของ
ข้าราชการตุลาการที่ไปทํางานในสํานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งผู้ช่วยผู้พิพากษาที่มิได้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ในศาล ให้เป็นอํานาจของเลขาธิการเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ข้ อ ๔๓ ข้ า ราชการตุ ล าการและดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรมผู้ ป ระสงค์ จ ะลาไปปฏิ บั ติ ง าน
ในองค์การระหว่างประเทศ ให้เป็นอํานาจของประธานศาลฎีกาที่จะพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการ
ไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) ไพโรจน์ วายุภาพ
(นายไพโรจน์ วายุภาพ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๑๑
ตารางหมายเลข ๑
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการศาลยุตธิ รรม (ยกเว้นการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ)
ประเภทการลา
ลาไปช่วยเหลือภริยาที่
คลอดบุตร

ลาพักผ่อน

ลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์

ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือ
เข้ารับการเตรียมพล

ต่างประเทศ

ในประเทศ

ลาติดตามคู่สมรส

ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ

เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม
ข้าราชการตุลาการซึ่ง
รับผิดชอบราชการในศาล
หรือสํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค
ผู้อํานวยการสถาบัน/
ผู้อํานวยการสํานัก/
ผู้อํานวยการสํานักงาน/
ผู้อํานวยการกอง หรือ
เทียบเท่ากอง
ผู้อํานวยการวิทยาลัย/
หัวหน้าส่วน/หัวหน้ากลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย

ลาคลอดบุตร

ประธานศาลฎีกา

ลากิจส่วนตัว

ผู้มีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาต

ตามที่
เห็นสมควร

ตามที่
เห็นสมควร



















ตามที่
เห็นสมควร
๑๒๐

ตามที่
เห็นสมควร
๔๕

























-



-

-

-

-

๖๐

๓๐







-

-

-

-

-

-

๓๐

๑๕

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผู้ลา

เลขาธิการสํานักงานยุติธรรม
ข้าราชการทุกตําแหน่งในสํานักอํานวยการ
ประจําศาลฎีกา
ข้าราชการทุกตําแหน่งในสํานักประธานศาลฎีกา
ข้าราชการทุกตําแหน่งในสังกัด
ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการสํานักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสํานักศาลยุติธรรมประจํา
ภาค/สํานักอํานวยการประจําศาล/สํานักงาน
ประจําศาล
ข้าราชการทุกตําแหน่งในสถาบัน/สํานัก/
สํานักงาน/กอง หรือเทียบเท่ากอง

ข้าราชการทุกตําแหน่งในวิทยาลัย/ ส่วน/กลุ่ม/
ฝ่าย
หมายเหตุ

ลาศึกษา ฝึกอบรมฯ

ลาป่วย

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่เกิน

 หมายถึง มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น

๑๒
ตารางหมายเลข ๒
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการตุลาการ และดะโต๊ะยุติธรรม
สําหรับการลาทุกประเภท (ยกเว้นการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ) การหยุดราชการเพราะพฤติการณ์พิเศษ และการไปต่างประเทศ
ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
๑. ประธานศาลฎีกา

ผู้ลา

ระยะเวลาอนุญาต

๒. ประธานศาลอุทธรณ์

ข้าราชการตุลาการทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศาลฎีกา
ข้าราชการตุลาการทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสํานักประธานศาลฎีกา
ประธานศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค
อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
อธิบดีผู้พิพากษาภาค
ข้าราชการตุลาการทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศาลอุทธรณ์

ตามที่เห็นสมควร

ตามที่เห็นสมควร

๓. ประธานศาลอุทธรณ์ภาค

ข้าราชการตุลาการทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศาลอุทธรณ์ภาค

ตามที่เห็นสมควร

๔. อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

ข้าราชการตุลาการทุกคนที่สงั กัดหรือปฏิบัติหน้าที่อยูใ่ นศาล

ตามที่เห็นสมควร

๕. อธิบดีผู้พิพากษาภาค

ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมทุกคนที่สังกัดหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภาค

ตามที่เห็นสมควร

๖. ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมทุกคนที่ปฏิบัติหน้าทีอ่ ยู่ในศาลจังหวัด ศาลแขวง
หรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๖๐ วัน ถ้าเกินกว่านั้นให้เป็น
อํ า นาจหน้ า ที่ ข องผู้ มี อํ า นาจพิ จ ารณาหรื อ
อนุญาตลําดับที่ ๕

๑๓
บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
วันที่.....................เดือน..................................พ.ศ. ...........
กอง/สํานัก....................................................
ศาล..............................................................
ลําดับที่

ชื่อ

เวลามา

ลายมือชื่อ

เวลากลับ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ข้าราชการทั้งหมด ............................คน
ตําแหน่งว่าง .....................................คน
ยืมตัวมาช่วยราชการ.........................คน
มาปฏิบัติราชการ...............................คน
ไปราชการ..........................................คน
มาสาย...............................................คน
ไม่มาปฏิบัติราชการ...........................คน
ผู้ตรวจ....................................................
(หัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่)
หมายเหตุ ชื่อ - ชื่อสกุล จะพิมพ์หรือให้ผู้ลงชื่อเป็นผู้เขียนด้วยตัวบรรจงก็ได้

๑๔
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
(เขียนที่) ...............................................................
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. .................
เรื่อง ...........................................................
(คําขึ้นต้น) ....................................................
ข้าพเจ้า ....................................................... ตําแหน่ง ……………………..………………...........……
ระดับ ……………………………..………….....…… สังกัด …..……….………………………………………………………….........…
ป่วย
ขอลา
กิจส่วนตัว
เนื่องจาก........................................................................................................
คลอดบุตร
ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน .....................พ.ศ. ........ ถึงวันที่ .... เดือน ....................... พ.ศ. ........ มีกําหนด ...... วัน
ข้าพเจ้าได้ลา ป่วย กิจส่วนตัว คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่....... เดือน...................พ.ศ. .........
ถึงวันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ............... มีกําหนด .......... วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้า
ได้ที่………………………………………………..……………………… หมายเลขโทรศัพท์ .………………….……....……….........
(ลงชื่อ) ………………………………..….............
(...................................................)
สถิติการลาในปีงบประมาณนี้
ประเภท
ป่วย
กิจส่วนตัว

ลามาแล้ว
(วันทําการ)

ลาครั้งนี้
(วันทําการ)

รวมเป็น
(วันทําการ)

(วันทําการ)

(วันทําการ)

(วันทําการ)

คลอดบุตร

(ลงชื่อ) .......................................... ผู้ตรวจสอบ
ตําแหน่ง .........................................
วันที่ ............. /………………….. /..............

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
………………..…….……………………...
……………………………………….………………….
(ลงชื่อ) ......................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง ....................................................
วันที่ ........../ ......................./ .............
คําสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
………………..…….……………………...
……………………………………….………………….
(ลงชื่อ) ......................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง ...................................................
วันที่ ........../ ......................../ .............

๑๕
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เขียนที่................................................................................
วันที่..............เดือน.................. พ.ศ..................................
เรื่อง ขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เรียน .....................................................................................
ข้าพเจ้า....................................................ตําแหน่ง......................................................................
สังกัด..........................................................................................มีความประสงค์ลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายชื่อ..............................................................................................ซึ่งคลอดบุตรเมื่อวันที่.................
เดือน...........................พ.ศ. ..................จึงขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรตั้งแต่วันที่...................
เดือน....................พ.ศ. .......... ถึงวันที่...... เดือน.................. พ.ศ. ........มีกําหนด.......วันทําการ ในระหว่างลา
จะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่..........................................................................................................................................
.......................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.......................................................
โดยยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาใบสําคัญการสมรส
สําเนาสูติบัตร
(ลงชื่อ)..............................................
(.............................................................)
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................
(.............................................................)
(ตําแหน่ง).............................................
วันที่................/...................../..............
คําสั่ง
ไม่อนุญาต
อนุญาต
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(.............................................................)
(ตําแหน่ง).............................................
วันที่.............../....................../..............

๑๖
แบบใบลาพักผ่อน
(เขียนที่) ..................................................
วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. ..............
เรื่อง ขอลาพักผ่อน
(คําขึ้นต้น) .........................................................
ข้าพเจ้า .............................................................ตําแหน่ง .......................................................
ระดับ ……………………………...…… สังกัด …..……….…………………………………………........……………....………………
มีวันลาพักผ่อน ….............…วันทําการ มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีนี้อีก 10 วัน รวมเป็น ....................วันทําการ
ขอลาพักผ่อนตั้งแต่วันที่..... เดือน ................พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ...... เดือน ................พ.ศ. ...... มีกําหนด .... วัน
ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่.....................................................................................................................
.......................................................................................... .หมายเลขโทรศัพท์ ................................................
(ลงชื่อ) …..……………..………….…………
(.............................................)
สถิติการลาในปีงบประมาณนี้
ลา
มาแล้ว ลาครั้งนี้
รวมเป็น
(วันทํา (วันทําการ) (วันทําการ)
การ)
(ลงชื่อ)................................................ ผู้ตรวจสอบ
ตําแหน่ง ....................................................
วันที่ .............../ ………………………./ …………

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
……………………………….…………………...
……………………………………………………………..….
(ลงชื่อ) ........................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง ......................................................
วันที่ .........../ ......................../ .............
คําสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
……………………………….…………………...
………………………………………………………..……….
(ลงชื่อ) ........................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง ......................................................
วันที่ .........../ ......................../ .............

๑๗
แบบใบลาอุปสมบท
(เขียนที่) ..................................................
วันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
เรื่อง ขอลาอุปสมบท
(คําขึ้นต้น) ...............................................
ข้าพเจ้า ................................................................ตําแหน่ง ....................................................
ระดับ ……………………………….........…… สังกัด …..……….…………………........………………………………………………
เกิดวันที่ …... เดือน …................... พ.ศ. ........ เข้ารับราชการเมื่อวันที่ ……. เดือน …................... พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า
 ยังไม่เคย
 เคย อุ ป สมบท บั ด นี้ มี ศ รั ท ธาจะอุ ป สมบทในพระพุ ท ธศาสนา
ณ วัด .......................................................................... ตั้งอยู่ ณ ......................................................................
...................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ ......................................... กําหนดอุปสมบท
วันที่ .... เดือน …..................... พ.ศ. ......... และจะจําพรรษาอยู่ ณ วัด ..........................................................
ตั้งอยู่ ณ ...........................................................................................................................................................
จึงขออนุญาตลาอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ …….... เดือน ….................................................... พ.ศ. ........................
ถึงวันที่ ………….... เดือน …................................ พ.ศ. ............... มีกําหนด ................... วัน
(ลงชื่อ) …..…….……………………..………
(................................................)
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
………………………………………….……………………………………………………...………………………….............…...
……………………………………………………………………………..…………………………...………….............……………………….
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.......................................................)
(ตําแหน่ง) .............................................................
วันที่ ......../ ....................../ ................
คําสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
………………………………………….……………………………………………………...……………............………………...
…………………………………………………………………………………….……………………...…............……………………………….
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.......................................................)
(ตําแหน่ง) ..................................................................
วันที่ ........./ ...................../ ..................

๑๘
แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
(เขียนที่) .................................................
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ................
เรื่อง .............................................................
(คําขึ้นต้น) ....................................................
ข้าพเจ้า .....................................................ตําแหน่ง ...............................................................
ระดับ ..................................................................... สังกัด ...............................................................................
ได้รับหมายเรียกของ .........................................................................................................................................
ที่ ................................................................................ ลงวันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. .............
ให้เข้ารับการ ....................................................................................................................................................
ณ ที่ ..................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ ……..... เดือน …........................ พ.ศ. ....... ถึงวันที่ …….... เดือน …............................. พ.ศ. .........
มีกําหนด .................... วัน
จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) …..………..……..…………….…………
(....................................................)

๑๙
แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(เขียนที่) ..............................................
วันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. .................
เรื่อง ขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(คําขึ้นต้น) ............................................................
ข้าพเจ้า (ชื่อและนามสกุลภาษาไทย) ......................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................ ตําแหน่ง ......................................................
............................................ ระดับ ...................................... สังกัด ..................................................................
มีความประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ……..... เดือน ……………..................
พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ….... เดือน …........................ พ.ศ. ............. จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบ
การพิจารณา ดังนี้
๑. คําชี้แจงในการขออนุญาต
๑.๑ ประวัติ
๑.๑.๑ วันเดือนปีเกิด .......................................................................... อายุ ................ ปี
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
เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. ..................
จนถึงกําหนดวันออกเดินทาง รวมเป็นเวลา .......... ปี ........... เดือน .............. วัน
โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ....................................................................
ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. ...... ถึงวันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. .........
เป็นข้าราชการ .......................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. ...... ถึงวันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. .........
๑.๑.๔ ขณะนี้เป็นข้าราชการ..........................................................................................................
ตําแหน่ง ................................................................... ระดับ ..............................................
แผนก/ฝ่าย/งาน .................................................................................................................
ศาล ....................................................................................................................................
หน่วยงาน ...........................................................................................................................

๒๐
๑.๑.๕ เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือไม่  เคย  ไม่เคย
ถ้าเคย
(๑) ไปปฏิบัติงานให้กับ..................................................................................
....................................................................................................................................

ณ ประเทศ .................................................................................................................
เป็นระยะเวลา ................ ปี ............................................ เดือน ...........................วัน
ตั้งแต่วันที่ .... เดือน ................. พ.ศ. ...... ถึงวันที่ .... เดือน .................. พ.ศ. .........
ถ้าเคย (๒) ไปปฏิบัติงานให้กับ....................................................................................
....................................................................................................................................

ณ ประเทศ .................................................................................................................
เป็นระยะเวลา ..................... ปี ............................................ เดือน ......................วัน
ตั้งแต่วันที่ .... เดือน ................. พ.ศ. ....... ถึงวันที่ .... เดือน ................. พ.ศ. .........
๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน
๑.๒.๑ ไปปฏิบัติงานให้กับ......................................................................................................
ณ ประเทศ .................................................................................................................
 ตามความตกลงระหว่าง ......................................................................................
กับ ........................................................................................................................
 ติดต่อสมัคร โดยผ่าน ...........................................................................................
 ติดต่อเอง .............................................................................................................
 อื่นๆ ....................................................................................................................
๑.๒.๒ ตําแหน่งที่จะไปปฏิบัติงาน..........................................................................................
ระดับ ............................. หน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงาน (โดยย่อ) .....................................
....................................................................................................................................

๑.๒.๓ ระยะเวลาที่จะขอไปปฏิบัติงาน ........... ปี ............................... เดือน ................. วัน
๑.๒.๔ กําหนดออกเดินทางประมาณวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. .................
๑.๒.๕ ค่าตอบแทนที่ได้รับ
 เงินเดือน อัตราเดือน/ปีละ ..................................................................................
 ค่าที่พัก ................................................................................................................
 ค่าพาหนะในการเดินทาง ....................................................................................
 อื่นๆ ....................................................................................................................
๑.๒.๖ สถานที่ติดต่อ .............................................................................................................
....................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์ ......................................
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..
(...............................................................)

๒๑
๒. คําชี้แจงและคํารับรองของสํานักงานศาลยุติธรรม / อธิบดีผู้พิพากษา
๒.๑ ขอชี้แจงว่าข้าราชการผู้นี้
๒.๑.๑ ระยะเวลาการเป็นข้าราชการก่อนไปปฏิบัติงาน
 เป็นข้าราชการประจําตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันครบ ๒ ปี ก่อนถึงวันที่
ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
 เป็นข้าราชการประจําตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ครบ ๒ ปี ก่อนถึง
วันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน แต่กรณีมีความจําเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดย
มีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๒ อายุของผู้ปฏิบัติงาน
 อายุไม่เกิน ๕๒ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
 อายุเกิน แต่กรณีมีความจําเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควร
และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๓ ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ และการดําเนินการทางวินัย
 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย
 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่ง .........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
แต่กรณีมีความจําเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุอันสมควร และเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๔ ในกรณีที่เคยปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมาแล้ว
 ได้กลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการครบ ๒ ปีแล้ว นับแต่วันกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหลังจากที่เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานครั้งสุดท้าย
 มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ ๒ ปี แต่กรณีมีความจําเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
โดยมี เ หตุ ผ ลอั น สมควรและเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ท างราชการอย่ า งยิ่ ง ตามเอกสาร
แนบท้าย
๒.๒ ขอรับรองว่า การไปปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นี้
๒.๒.๑  ไม่ทําให้เสียราชการ เพราะยังมีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่ต้องตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
๒.๒.๒  เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย หรือต่อการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนี้ลัง
ประการใดบ้าง (โปรดระบุ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
 เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างยิ่ง หรือเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง

๒๒
๒.๒.๓ หน่วยงานมีแผนงานหรือโครงการที่เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ประการใดหรือไม่
 มี
 ไม่มี
โปรดชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา .............................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................................
( ............................................................. )
(ตําแหน่ง) .............................................................
วันที่ .............. / ....................... / ............
๓. การพิจารณาของสํานักงานศาลยุติธรรม
………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………..…………
(ลงชื่อ) ....................................................................
( ................................................................)
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
วันที่ .......... / ............................ /.............
๔. คําสั่งของประธานศาลฎีกา
อนุญาต
ไม่อนุญาต
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ....................................................................
( ............................................................... )
ประธานศาลฎีกา
วันที่ .......... / ............................ /............

๒๓
แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
๑. ชื่อ ............................................................. นามสกุล .................................................................................
ตําแหน่ง ................................................................... ระดับ .......................................................................
สังกัด ..........................................................................................................................................................
ไปปฏิบัติงานให้กับ .....................................................................................................................................
ณ ประเทศ ................................................................................................................................................
ตําแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน ..............................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ........... ถึงวันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ...........
มีกําหนดเวลา ......... ปี ........... เดือน ......... วัน
๒. รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ฯลฯ) ที่สมควรรายงาน
ให้มีรายละเอียดและเนื้อหามากที่สุดเท่าที่จะทําได้ โดยบรรยายสิ่งที่ได้รู้เห็น หรือได้รับถ่ายทอดมา
ให้ชัดเจน ...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

๒๔
๓. สรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่าจะนํามาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์
แก่ประเทศ .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง) ............................................................
วันที่ ............../ ............................./ .............
ผู้รายงาน
๔. ความเห็นของหน่วยงาน .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง) ............................................................
วันที่ ............../ ............................./ .............
๕. ความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ...................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง) ............................................................
วันที่ ............../ ............................./ .............
หมายเหตุ

๑. ในกรณีที่มีรายละเอียดข้อความที่จะรายงานเกินกว่าช่องในแบบ ให้ปรับปรุง
ขยายช่องให้พอดีกับข้อความได้ตามความเหมาะสม
๒. ถ้ า มี ร ายงานที่ ต้ อ งจั ด ทํ า ให้ อ งค์ ก ารและหน่ ว ยงานที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง านโดยตรง
ขอให้แนบไปด้วย

๒๕
แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(เขียนที่) .................................................
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. .................
เรื่อง .............................................................
(คําขึ้นต้น) ....................................................
ข้าพเจ้า .........................................................ตําแหน่ง ...........................................................
ระดับ ................................................ สังกัด .....................................................................................................
เกิดวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ........ เข้ารับราชการเมื่อวันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. .........
ได้รับเงินเดือนๆ ละ ....................... บาท มีความประสงค์จะไป .......................................................................
................................................................................ ณ ประเทศ .......................................................................
ด้วยทุน ..............................................................................................................................................................
มีกําหนด ....................... ปี ....................................... เดือน ............................. วัน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานทุกประการ
(ลงชื่อ) …..…………………...……………………
(…………………………………………….)
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
……………………………………………………………….………………………………..……………...……………………………..
…………………………………………………………………………………...………………………………….
(ลงชื่อ) ............................................................
(........................................................)
(ตําแหน่ง) .......................................................
วันที่ ............/ .................................../ ...........
คําสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
……............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………..………………………………………
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.......................................................)
(ตําแหน่ง) ......................................................
วันที่ .........../ ................................./ .....

๒๖
แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
(เขียนที่) ...............................................
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ................
เรื่อง ขอลาไปประกอบพิธีฮัจย์
(คําขึ้นต้น) ...............................................
ข้าพเจ้า .......................................................ตําแหน่ง .........................................................
ระดับ .................................................................. สังกัด ..... ......................................................................
เข้ารับราชการเมื่อวันที่ ......................... เดือน ........................................................พ.ศ. .............................
ข้าพเจ้า
ยังไม่เคย
เคย ไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ บั ด นี้ มี ศ รั ท ธาจะไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จึงขออนุญาตลาหยุดราชการ
ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ........
(ลงชื่อ) …..……………………………………...........…
(.........................................................)
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
………………………………………………………………………………………………………...........……………………..………...
…………………………………………………………………………………...………………………………...................................….
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.......................................................)
(ตําแหน่ง) .........................................................
วันที่ ........./ .........................../ .............
คําสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
………………………………………………………………………………………………………………....……………………………...
…………………………………………………………………………………...………………………………….
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.......................................................)
(ตําแหน่ง) ...........................................................
วันที่ ........./ .........................../ .............

๒๗
แบบใบลาติดตามคู่สมรส
(เขียนที่) ..........................................................
วันที่ ......... เดือน ................................... พ.ศ. ................
เรื่อง ขอลาติดตามคู่สมรส
(คําขึ้นต้น) ............................................................
ข้าพเจ้า ...........................................................ตําแหน่ง .........................................................
ระดับ .................................................................... สังกัด .................................................................................
ได้รับเงินเดือนๆ ละ ................. บาท (...........................................) มีความประสงค์ขอลาติดตามคู่สมรส
ชื่อ.................................................................... ตําแหน่ง ..................................................................................
ระดับ .................................................................... สังกัด .................................................................................
ซึ่งไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ประเทศ .....................................................................................................
มีกําหนด ................. ปี .................. เดือน .................. วัน จึงขออนุญาตลาติดตามคู่สมรส
มีกําหนด .............. ปี .................. เดือน .................. วัน ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. ............
ถึงวันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ...........
ครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าได้ลาติดตามคู่สมรสไปประเทศ .................................................................
เป็นเวลา .................... ปี .................... เดือน .................... วัน
เมื่อวันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. .............
ในกรณีลาติดต่อกับครั้งก่อนรวมทั้งครั้งนี้ด้วย เป็นเวลา ................ ปี ................. เดือน .................... วัน
(ลงชื่อ) …..…….………..………………..….………………
(…………………………………..…………………)
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
…………………………………………………………………………….…….…………………………………………………
(ลงชื่อ) ...............................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง) ..........................................................
วันที่ ............/ ............................/ .............
คําสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
………….........................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................................
(...........................................................)
(ตําแหน่ง) ..........................................................
วันที่ ............../ ............................./ ....................

๒๘
แบบใบขอยกเลิกวันลา
(เขียนที่) ........................................................
วันที่ .......... เดือน .................................. พ.ศ. ................
เรื่อง ขอยกเลิกวันลา
(คําขึ้นต้น) ....................................................
ตามที่ข้าพเจ้า ......................................................ตําแหน่ง .....................................................
ระดับ ..................................................... สังกัด ................................................................................................
ได้รับอนุญาตให้ลา ..................................... ตั้งแต่วันที่ ............... เดือน .................................... พ.ศ. ............
ถึงวันที่ .................. เดือน ............................. พ.ศ. ......... รวม ................. วัน นั้น
เนื่องจาก ................................................... (ระบุเหตุผล) .......................................................
...........................................................................................................................................................................
จึงขอยกเลิกวันลา ................................................... ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ..............
ถึงวันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ..... จํานวน ....................... วัน
(ลงชื่อ) …..…….……..…..…..……........………
(.................................................)
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
……………………………………………………………………………………………………………..…………...……………………
……………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………..…
(ลงชื่อ) ................................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง) ..........................................................
วันที่ ............../ ............................./ ..........
คําสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
……..........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………...
(ลงชื่อ) ...............................................................
(............................................................)
(ตําแหน่ง) ...............................................................
วันที่ ................/ ............................../ .............

๒๙
แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
(เขียนที่) ...................................................
วันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. ............
เรื่อง ขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
(คําขึ้นต้น) ...................................................
ข้าพเจ้า ....................................................... ตําแหน่ง ............................................................
ระดับ .......................................................... สังกัด ........................................................................................
มีความประสงค์ขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอ
๑.๑ ประวัติการรับราชการ
๑.๑.๑ ขณะได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
ดํารงตําแหน่ง ........................................................................ ระดับ ................................................................
สังกัด .................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ปฏิบัติหน้าที่ (โดยย่อ)........................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่................เดือน.............................พ.ศ. ...........ถึงวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ..........
๑.๑.๒ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ................................................... ระดับ .....................................
สังกัด..................................................................................................................................................................
ปฏิบัติหน้าที่ (โดยย่อ)........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ. ..............
๑.๑.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน ..................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ....................................................
๑.๒ สาเหตุ ที่ ไ ด้ รั บ อั น ตรายหรื อ ป่ ว ยเจ็ บ จนทํา ให้ ต กเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก าร
เหตุเกิดที่ ....................................................................................................................................
ตําบล ........................................ อําเภอ ......................................... จังหวัด .................................................
เมื่อวันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ................
เนื่องจาก
 ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
 ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่
 เหตุอื่นใดนอกจากเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่/เหตุกระทําการตามหน้าที่
(โปรดระบุ) ...................................................................................................................................................

๓๐
ข้อเท็จจริงโดยสรุป ...........................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๑.๓ ความเห็ น ของแพทย์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทางเวชกรรม ผู้เคยตรวจหรือรักษา
๑.๓.๑ แพทย์ชื่อ .......................................................................................................................
ตําแหน่ง .................................................................................................. ผู้ได้ตรวจหรือรักษา ณ โรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล ........................................................................................................................................
๑.๓.๒ ความเห็นโดยสรุปของแพทย์ผู้ตรวจหรือรักษาที่เกี่ยวข้องกับสภาพความพิการหรือ
ทุพพลภาพที่เกิดขึ้นตามเอกสารแนบ (เช่น มีความพิการทางอวัยวะใดบ้าง ตั้งแต่วันเดือนปีใด เป็นต้น)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม
๒.๑ มีความประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม
 หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
 หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ชื่อหลักสูตร .......................................................................................................................................................
ซึ่งจัดโดย ...........................................................................................................................................................
ระยะเวลาการฝึกอบรม ............... ชั่วโมง วัน ............. เดือน ............................. ปี
ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ....................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .............
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถ้ามี) ............................... บาท (.............................................................................)
๒.๒ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมในข้อ ๒.๑
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จํานวน ......... ฉบับ มาด้วยแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .........................................................
(.......................................................)
๓. ความเห็นของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ อั น ตรายหรื อ การป่ ว ยเจ็ บ เพราะเหตุ ป ฏิ บั ติ ร าชการในหน้ า ที่ หรื อ ถู ก
ประทุ ษ ร้ า ยเพราะเหตุ ก ระทํ า การตามหน้ า ที่ จนทํ า ให้ ต กเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพหรื อ
พิการ (กรณีตามข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง)

๓๑
 เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ อั น ตรายหรื อ การป่ ว ยเจ็ บ จนทํ า ให้ ต กเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก าร
เพราะเหตุอื่น (กรณีตามข้อ ๓๖ วรรคสอง)
 หลั ก สู ต รที่ ป ระสงค์ ที่ จ ะลาไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเป็ น หลั ก สู ต รที่ ส่ ว นราชการ
หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ องค์ ก รการกุ ศ ลอั น เป็ น สาธารณะหรื อ สถาบั น ที่ ไ ด้ รั บ การ
รับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
 ข้ า ราชการผู้ นี้ ยั ง ไม่ เ คยลาไปเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ
กรณีทุพพลภาพหรือพิการในครั้งนี้
 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...................................................
(................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
วันที่ ............./......................../............
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...................................................
(................................................)
(ตําแหน่ง) ....................................................
วันที่ ............./......................../.............
คําสั่ง
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...................................................
(................................................)
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
วันที่ ............./......................../.............

