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ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยการลา 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

    

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  
จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕” 

 ข้อ  ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓ ให้ยกเลิก 
  ๓.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ๓.๒ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๙ 
  ๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๐ 
  ๓.๔ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ๓.๕ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๓.๖ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๐ 

 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีมีกําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซ่ึงขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ  ๔ ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ  ๕  ในข้อบังคับนี้ 
  “การลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ  
หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วย 
การกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปทําการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน 
ต้ังแต่ ๑ ปีข้ึนไป แต่ไม่รวมถึงกรณีคู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 
 

ข้อ ๖  ใบลาป่วย... 
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 ข้อ  ๖ ใบลาป่วย ใบลาคลอดบุตร ใบลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ใบลากิจ ใบลา
พักผ่อนประจําปี และใบลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง
ผู้บังคับบัญชาชั้นท่ีมีอํานาจให้ลา 

 ข้อ  ๗ การลาของข้าราชการทหารในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห์       
หรือวันหยุด ราชการประจําปีเพ่ือให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจตาม
ความเหมาะสม และจําเป็นท่ีจะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 

 ข้อ  ๘ ข้าราชการทหารผู้ใดได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอ่ืนใดของทางราชการ 
หากประสงค์จะลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาพักผ่อน ในช่วงเวลาท่ีไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่ีไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 
  การลาประเภทอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัดตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 

 ข้อ  ๙ ข้าราชการทหารผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ 
ซ่ึงเกิดข้ึนกับบุคคลท่ัวไปในท้องท่ีนั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซ่ึงเกิดข้ึนกับข้าราชการทหารผู้นั้น และมิได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อ หรือความผิดของข้าราชการทหารผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรง 
จนเป็นเหตุขัดขวางทําให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานท่ีต้ังตามปกติ ให้ข้าราชการทหารผู้นั้น 
รีบรายงานพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังอุปสรรคขัดขวางท่ีทําให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทันทีในวันแรก 
ท่ีสามารถมาปฏิบัติราชการได้ 
  สําหรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้รายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
  ในกรณี ท่ีรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก     
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เห็นว่าการท่ีข้าราชการทหารผู้นั้นมาปฏิบัติราชการไม่ได้เป็นเพราะ
พฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการทหารผู้นั้นไม่นับเป็นวันลา 
ตามจํานวนวันท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว 
 

ในกรณี... 
 



- ๓ - 
 
  ในกรณี ท่ีรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก  
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เห็นว่าการท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม่สมควรถือเป็น
พฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันท่ีข้าราชการทหารผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจ 

 ข้อ  ๑๐ การนับวันลาตามข้อบังคับนี้ให้นับตามปีงบประมาณ 
  การนับวันลาเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และคํานวณ
วันลาให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการท่ีอยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่
การนับเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร วันลากิจ และวันลา
พักผ่อนให้นับเฉพาะวันทําการ 
  การลาป่วย หรือการลากิจซ่ึงมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผู้มีอํานาจอนุญาตระดับใด ให้เสนอ
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต 
  ข้าราชการทหารท่ีถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้ มีอํานาจอนุญาตเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อน 
วันเดินทางกลับ 
  ข้าราชการทหารซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาท่ียังไม่ได้หยุด
ราชการ ให้เสนอขอถอนวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลา
เป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 

 ข้อ  ๑๑ เพ่ือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ให้สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการทหารในสังกัด หรือจะใช้ 
เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
  ในกรณีจําเป็น สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ  
จะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการทหารท่ีมีการปฏิบัติ
ราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ แต่ท้ังนี้จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบ 
วันเวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 

 
 
 

หมวด ๒ ... 
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หมวด ๒ 
การลาป่วย 

 ข้อ  ๑๒ ข้าราชการทหาร ในปีหนึ่งจะลาป่วยได้ไม่เกิน ๙๐ วัน เว้นแต่ในกรณีดังจะกล่าว
ต่อไปนี้ 
  ๑๒.๑ เจ็บป่วยเนื่องจากไปราชการในท่ีกันดารหรือในท้องท่ีซ่ึงมีโรคภัยชุกชุม
หรือประสบอันตรายเนื่องจากปฏิบัติราชการจะลาป่วยเพ่ือรักษาตัวต่อไปได้อีก ๙๐ วัน รวมเป็น ๑๘๐ วัน 
  ๑๒.๒ เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเพราะกระทําการตามหน้าท่ีอันเนื่องจากไอพิษ 
วัตถุธาตุท่ีเป็นพิษ วัตถุระเบิด หรือเชื้อโรคติดต่ออย่างร้ายแรง จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัวต่อไปได้อีก ๑๘๐ วัน  
รวมเป็น ๒๗๐ วัน 
 ๑๒.๓ เจ็บป่วยเนื่องจากประสบอันตรายเพราะกระทําการตามหน้าท่ีในอากาศ  
ใต้น้ํา ใต้ดิน ท้ังขณะข้ึนลงหรืออยู่ในอากาศ ใต้น้ํา หรือใต้ดิน จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน 
 ๑๒.๔ เจ็บป่วยเนื่องจากต้องกระทําหน้าท่ีพิเศษฝ่าอันตรายตามท่ีได้รับอนุมัติ 
หรือได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน 
 ๑๒.๕ เ จ็ บ ป่ ว ย เนื่ อ ง จ าก ต้ อ งกระ ทํ าหน้ า ท่ี ใ นก าร รบ  กา รส งคร าม  
การปราบปรามการจลาจล การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎอัยการศึกหรือตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือปฏิบัติ
ราชการสนามในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน 
 ๑๒.๖ การลาป่วยตามข้อ ๑๒.๔ หรือ ข้อ ๑๒.๕ กรณีแพทย์ท่ีรักษาไม่น้อยกว่า  
๓ นาย ตรวจรับรองลงความเห็นว่าจําเป็นต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย ให้ลาป่วยเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย
ต่อได้อีกไม่เกิน ๓๖๕ วัน 

 ข้อ  ๑๓ ผู้ป่วยต้องเสนอใบลาแสดงอาการป่วยต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ถ้าป่วยไม่เกิน  
๒๔ ชั่วโมง จะลาด้วยวาจาก็ได้ ผู้ป่วยจะให้ผู้อ่ืนทําใบลาเสนอแทนตนก็ได้ หากมีความเห็นหรือคําแนะนําของ
แพทย์ให้แนบมากับใบลาด้วย 
 ผู้ป่วยท่ีได้ลาหยุดพักรักษาตัวครบกําหนดแล้ว แต่อาการป่วยยังไม่หายจะหยุดพัก
รักษาตัวต่อไปอีก ให้เสนอใบลาต่อตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น 
 ผู้ป่วยท่ีรักษาตัวอยู่ท่ีสถานพยาบาลของทหารไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีผู้บังคับบัญชา 
ส่งตัวไปรักษาหรือเจ้าตัวไปป่วยรักษาตัวยังสถานพยาบาลของทหาร ไม่ต้องทําใบลาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
แต่ให้สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ 
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ท่ีมีสถานพยาบาลวางระเบียบ ให้ส่วนราชการ 
ต้นสังกัดของผู้ป่วยกับสถานพยาบาลทําหลักฐานการป่วยให้ไว้ต่อกันนับต้ังแต่วันรับตัวไว้รักษาจนถึงวันออก
จากสถานพยาบาลนั้น ท้ังนี้การป่วยดังกล่าวให้ถือเป็นการลาป่วยตามข้อบังคับนี้ด้วย 

ถ้าผู้ป่วย... 
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 ถ้าผู้ป่วยเป็นทหารกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  
เม่ือลาไปรักษาตัวยังภูมิลําเนาท่ีห่างไกลผู้บังคับบัญชาครบกําหนดลาแล้วยังไม่หายป่วย จะลารักษาตัวต่อไปอีก
ก็ดีหรือไปด้วยกิจธุระแล้วป่วยอยู่ยังภูมิลําเนาก็ดี ให้นําบัตรอนุญาตลาเสนอต่อกรมกองทหารท่ีใกล้ 
หรือนายอําเภอท้องท่ีเพ่ือวินิจฉัยอนุญาต 

 ข้อ  ๑๔ การเขียนใบลาป่วยจักต้องกล่าวถึงอาการป่วย กําหนดวันลาต้ังแต่เม่ือใดถึงเม่ือใด  
และบอกสถานท่ีซ่ึงพักรักษาตัวอยู่ด้วย 

 ข้อ  ๑๕ ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจอนุญาตให้ลาป่วยให้เป็นไปตามตารางกําหนดอํานาจให้ลา
ท้ายข้อบังคับนี้ 

 ข้อ ๑๖ ผู้ซ่ึงลาป่วยเกินกําหนดท่ีกล่าวไว้ในข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคับบัญชาจัดการขอปลดออก
จากประจําการ 

หมวด ๓ 
การลาคลอดบุตร 

 ข้อ  ๑๗ ข้าราชการทหารซ่ึงประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอใบลาต่อผู้ บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น จนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืน 
ลาแทนก็ได้ แต่เม่ือสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอใบลาโดยเร็ว 
  การลาคลอดบุตรให้ลาได้ ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือน และไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
ท้ังนี้สามารถจะลาในวันท่ีคลอด ก่อนหรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได้ แต่เม่ือรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน 
  ข้าราชการทหารท่ีได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้วแต่ไม่ได้
คลอดบุตรตามกําหนด หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรท่ีหยุดไป ให้ผู้มีอํานาจอนุญาต อนุญาตให้ถอนวันลา
คลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันท่ีได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ 
  การลาคลอดบุตรคาบเก่ียวกับการลาประเภทใดซ่ึงยังไม่ครบกําหนดวันลาของการ
ลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรต้ังแต่วันเริ่มลาคลอดบุตร 

 ข้อ  ๑๘ ข้าราชการทหารซ่ึงประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้เสนอใบลาต่อผู้ บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน ข้ึนไปเป็นผู้พิจารณา
อนุญาต 

 
 
 

หมวด ๔ ... 
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หมวด ๔ 
การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 

 ข้อ  ๑๙ ข้าราชการทหารซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ วัน 
นับแต่วันท่ีคลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 
 ผู้มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต
ด้วยก็ได้ 
 ผู้ ท่ีได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ซ่ึงได้หยุดราชการไป 
ยังไม่ครบกําหนด ถ้ามีราชการจําเป็นเกิดข้ึน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้ 
 ข้าราชการทหารซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ให้เสนอใบลา 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน 
ข้ึนไป เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

หมวด ๕ 
การลากิจ 

 ข้อ  ๒๐ ข้าราชการทหารมีสิทธิลากิจ โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน ๔๕ วันทําการ สําหรับ
ทหารกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารจะลาได้ไม่เกิน ๒๓ วันทําการ เว้นแต่กรณี 
มีเหตุจําเป็น ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ
กองทัพอากาศ เห็นควรให้มีการลาเกินกว่าท่ีกําหนดดังกล่าว ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารอากาศ แล้วแต่กรณี มีอํานาจอนุญาตให้ลา
เพ่ิมเติมได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน 

 ข้อ  ๒๑ ข้าราชการทหารท่ีลาคลอดบุตรตามข้อ ๑๗ แล้ว หากประสงค์จะลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

 ข้อ  ๒๒ ข้าราชการทหารจะลากิจไปต่างประเทศได้ดังนี้ 
  ๒๒.๑ ลาไปประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย เช่น มาเลเซีย 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เป็นต้น จะลาได้ตามกําหนด
วันลาในข้อ ๒๐ 
  ๒๒.๒ ลาไปประเทศในเอเชียนอกจากท่ีกล่าวในข้อ ๒๒.๑ จะลาเพ่ิมจากกําหนด
วันลาในข้อ ๒๐ ได้อีกไม่เกิน ๕ วันทําการ 
  ๒๒.๓ ลาไปประเทศในยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย หรือประเทศอ่ืน
นอกจากท่ีกล่าวในข้อ ๒๒.๑ และข้อ ๒๒.๒ จะลาเพ่ิมจากกําหนดวันลาในข้อ ๒๐ ได้อีกไม่เกิน ๑๐ วันทําการ 

ข้อ ๒๓  ผู้ลากิจ... 
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 ข้อ  ๒๓ ผู้ลากิจต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง จะลาแทนกันไม่ได้ เม่ือได้รับ
อนุญาตแล้ว จึงจะหยุดราชการได้ 
  สําหรับการลาตามข้อ ๒๐ เม่ือมีเหตุจําเป็นก็อนุญาตให้หยุดราชการได้ทันที  
และถ้าลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง จะลาด้วยวาจาก็ได้ 

 ข้อ  ๒๔ การเขียนใบลากิจจักต้องกล่าวถึงความประสงค์ของการลา กําหนดวันลาต้ังแต่
เม่ือใดถึงเม่ือใด และบอกสถานท่ีซ่ึงทางราชการจะติดต่อได้เสมอด้วย 

 ข้อ  ๒๕ ผู้ลากิจ เม่ือมีเหตุจําเป็นจะลาต่ออีก ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๓ 
เว้นแต่เม่ืออยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ จึงให้ส่งใบลาโดยทางไปรษณีย์หรือทางอ่ืน ๆ แต่ทหารกองประจําการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จะลาต่อโดยวิธีนี้ได้ไม่เกิน ๕ วันทําการ 

 ข้อ  ๒๖ ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจอนุญาตให้ลากิจให้เป็นไปตามตารางกําหนดอํานาจให้ลา 
ท้ายข้อบังคับนี้ เว้นแต่การลาตามข้อ ๒๒ อยู่ในอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
  กรณีข้าราชการทหารลาไปนอกเขตประเทศไทยไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากได้
รับคําเชิญจากข้าราชการต่างประเทศ ให้หัวหน้าหน่วยชั้นสัญญาบัตร ณ ท่ีนั้น อนุญาตให้ลาได้ 

 ข้อ  ๒๗ ผู้ ท่ี ได้รับอนุญาตให้ลากิจ เว้นแต่กรณีการลากิจเพ่ือเลี้ ยงดู บุตรตามข้อ ๒๑  
ถ้าผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่าไม่สมควร จะไม่อนุญาตหรือลดจํานวนวันลาตามใบลาลงได้ และมีราชการจําเป็น
เกิดข้ึน ผู้บังคับบัญชาจะสั่งเรียกผู้ซ่ึงลาไปแล้วให้กลับมาปฏิบัติราชการก็ได้ 

หมวด ๖ 
การลาพักผ่อนประจําปี 

 ข้อ  ๒๘ ข้าราชการทหารมีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันทําการ โดยไม่ถือเป็น
วันลา เว้นแต่ข้าราชการทหารดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจําปีในปีท่ีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง  
๖ เดือน 
  ๒๘.๑ ผู้ซ่ึงได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารครั้งแรก 
  ๒๘.๒ ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับการบรรจุกลับ
เข้ารับราชการ 
  ๒๘.๓ ผู้ซ่ึงลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหน่งทางการเมือง แล้วต่อมาได้รับ 
การบรรจุกลับเข้ารับราชการหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
  ๒๘.๔ ผู้ซ่ึงถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ  
ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
 
 

ข้อ ๒๙  ข้าราชการ... 



- ๘ - 
 
 ข้อ  ๒๙ ข้าราชการทหารซ่ึงประสงค์จะลาพักผ่อนประจําปี ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบินข้ึนไป 
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต เว้นแต่การไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนประจําปี ให้นําความในข้อ ๒๒ มาใช้บังคับ 
  ถ้าในปีใดข้าราชการทหารผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจําปี หรือลาพักผ่อนประจําปี
แล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วันทําการ ให้สะสมวันท่ียังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทําการ 
 ผู้ท่ีได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินําวันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทําการ 
 การอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจําปี ผู้มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาพักผ่อน 
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ เม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 
 ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจําปีซ่ึงได้หยุดราชการไปยังไม่ครบกําหนด  
ถ้ามีราชการจําเป็นเกิดข้ึน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้ 

หมวด ๗ 
การลาอุปสมบท 

 ข้อ  ๓๐ ข้าราชการทหารจะลาอุปสมบทได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ ท่ีเคยอุปสมบทมาแล้ว 
จะลาอุปสมบทอีกไม่ได้ 

 ข้อ  ๓๑ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ ใดจะอุปสมบทให้ เสนอใบลาอุปสมบทต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพ่ือวินิจฉัย  
เม่ือเห็นควรจะอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนถึงกําหนดอุปสมบทไม่น้อยกว่า 
๓๐ วัน เว้นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้เป็นไปตาม
พระราชวินิจฉัยขององค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด 
  สําหรับข้าราชการทหารตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตรคงปฏิบัติการเสนอใบลาดังกล่าวแล้ว
ข้างต้นแต่ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน เป็นผู้วินิจฉัย เม่ือเห็น
ควรจะอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการกองเรือ หรือผู้บัญชาการ
กองพลบิน เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
 
 

ผู้ซ่ึงได้รับ... 
 



- ๙ - 
 
  ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว เม่ือถึงวันลาได้หยุดราชการไปเพ่ือเตรียมการ
อุปสมบท  หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถอุปสมบทตามท่ีขออนุญาตลาไว้ เม่ือได้รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาอุปสมบท ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาอุปสมบทอนุญาตให้ถอน
วันลาอุปสมบทได้ โดยให้ถือว่าวันท่ีได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ 
  ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทจะต้องอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน นับต้ังแต่วันเริ่ม
วันลา 

 ข้อ  ๓๒ ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทลาสิกขาเม่ือใด ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
โดยตรงทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันลาสิกขา สําหรับข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร 
ต้องรายงานจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึงผู้อนุญาตให้ลาอุปสมบท เว้นหน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้องรายงานจนถึงผู้อนุญาตให้ลา
อุปสมบท 

หมวด ๘ 
การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

 ข้อ  ๓๓ ข้าราชการทหารผู้นับถือศาสนาอิสลามจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ท่ีเคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบียแล้ว 
จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์อีกไม่ได้ 

 ข้อ  ๓๔ ข้าราชการทหารผู้ ใดจะลาไปประกอบพิธี ฮัจย์  ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ 
ผู้ บัญชาการทหารอากาศ เพ่ือวินิจฉัย เม่ือเห็นควรจะอนุญาตแล้ว จึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ก่อนถึงกําหนดวันลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
  ผู้ ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว เม่ือถึงวันลาได้หยุดราชการ 
เพ่ือเตรียมไปประกอบพิธีฮัจย์ หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทําให้ไม่สามารถไปประกอบพิธีฮัจย์ตามท่ีขอ
อนุญาตลาไว้ เม่ือได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์อนุญาตให้ถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยให้ถือว่าวันท่ีได้
หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ 
  ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 
จะต้องออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับต้ังแต่วันเริ่มลา 
 
 

ข้อ ๓๕  ผู้ซ่ึงได้รับ... 



- ๑๐ - 
 
 ข้อ  ๓๕ ผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย  
เม่ือเดินทางกลับถึงประเทศไทยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบและเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน 
นับต้ังแต่เดินทางกลับประเทศไทย สําหรับข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรต้องรายงานจนถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึงผู้อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

หมวด ๙ 
การลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ 

 ข้อ  ๓๖ ข้าราชการทหารผู้ใดประสงค์จะลาติดตามคู่สมรสซ่ึงไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ต่างประเทศให้เสนอรายงานต่อผู้ บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่รับเงินเดือน ในกรณีจําเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีกไม่เกิน 
๒ ปี แต่เม่ือรวมแล้ว ไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ข้าราชการทหารผู้นั้นลาออกจากราชการ 

 ข้อ  ๓๗ การอนุญาตให้ลาตามความในข้อ ๓๖ นั้น คงอนุญาตให้ลาได้ตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต่างประเทศของคู่สมรส แต่รวมแล้วไม่เกิน ๔ ปี 
  การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต่างประเทศของคู่สมรส  
ให้พิจารณาจากช่วงระยะเวลาท่ีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต่างประเทศติดต่อกันครั้งเดียว โดยไม่จํากัดว่า 
จะอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในประเทศเดียวกันหรือไม่ เม่ือคู่สมรสหมดภารกิจในครั้งนั้นและได้เดินทางกลับมา
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการประจําในประเทศไทยแล้ว ให้ถือว่าช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต่างประเทศ 
เป็นอันสิ้นสุดลง ต่อมาหากคู่สมรสได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม่ 
จึงมีสิทธิท่ีจะลาติดตามคู่สมรสได้ใหม่ 
  ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจะต้องใช้ดุลยพินิจในการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมด้วยว่าหากอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสได้แล้ว จะไม่ทําให้เสียหายแก่ราชการ 

หมวด ๑๐ 
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 ข้อ  ๓๘ ข้าราชการทหารซ่ึงประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพ่ือพิจารณาอนุญาต  
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการ 
ไปทําการซ่ึงให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
 
 
 

ข้อ ๓๙  ข้าราชการ... 



- ๑๑ - 
 
 ข้อ  ๓๙ ข้าราชการทหารท่ีลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน 
๑ ปี เม่ือปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบกําหนดเวลา 
และให้รายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันท่ีกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
  การรายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบรายงาน 
ตามท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้ 

หมวด ๑๑ 
การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

 ข้อ  ๔๐ ข้าราชการทหารผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
ในหน้าท่ี หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ี จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
หากข้าราชการทหารผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 
  ข้าราชการทหารท่ีได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ 
หรือพิการเพราะเหตุอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถ
รับราชการต่อไปได้ หากข้าราชการทหารผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน  
๑๒ เดือน 
  หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรท่ีส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด 

 ข้อ  ๔๑ ข้าราชการทหารซ่ึงประสงค์จะลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ ๔๐ ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงผู้มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดงหลักฐาน
เก่ียวกับหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาอนุญาต และเม่ือได้รับอนุญาตแล้ว 
จึงจะหยุดราชการเพ่ือไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจอนุญาตให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้เป็นไป 
ตามตารางกําหนดอํานาจให้ลาท้ายข้อบังคับนี้ 

 
 

หมวด ๑๒ ... 



- ๑๒ - 
 

หมวด ๑๒ 
บัตรอนุญาตและใบลา 

 ข้อ  ๔๒ ทหารซ่ึงมียศต้ังแต่ สิบเอก จ่าเอก หรือจ่าอากาศเอก ลงมา และพลทหาร  
เม่ือผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ลาหรือไปราชการ โดยลําพังต้องมีบัตรอนุญาตลาตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ไปด้วยคือ 
  ๔๒.๑ ถ้าอนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยลําพังไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ให้ใช้บัตร
อนุญาตลาแบบ ๑ 
  ๔๒.๒ ถ้าอนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยลําพังเกิน ๒๔ ชั่วโมง ให้ใช้บัตร 
อนุญาตลาแบบ ๒ 

 ข้อ  ๔๓ การลาให้ใช้ใบลาและแบบรายงานตามแบบท้ายข้อบังคับ ดังนี้ 
  ๔๓.๑ ใบลาป่วย ให้ใช้แบบ ๓ 
  ๔๓.๒ ใบลาคลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๔ 
  ๔๓.๓ ใบลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๕ 
  ๔๓.๔ ใบลากิจ ให้ใช้แบบ ๖ 
  ๔๓.๕ ใบลาพักผ่อนประจําปี ให้ใช้แบบ ๗ 
  ๔๓.๖ ใบลาขออนุญาตอุปสมบท ให้ใช้แบบ ๘ 
  ๔๓.๗ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ข้าราชการ 
ลาอุปสมบทสําหรับข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ให้ใช้แบบ ๙ ข้าราชการทหารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย
รักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ใช้แบบ ๙/๑ สําหรับข้าราชการทหารตํ่ากว่าชั้นสัญญาบัตร 
ให้ใช้แบบ ๑๐ 
  ๔๓.๘  ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้ใช้แบบ ๑๑ 
  ๔๓.๙  ใบลาติดตามคู่สมรส ให้ใช้แบบ ๑๒ 
  ๔๓.๑๐ ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้ใช้แบบ ๑๓ 
  ๔๓.๑๑ รายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ  
ให้ใช้แบบ ๑๔ 
  ๔๓.๑๒ ใบลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้ใช้แบบ ๑๕ 
  ๔๓.๑๓ ใบขอยกเลิกวันลา ให้ใช้แบบ ๑๖ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๘   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
       (ลงชื่อ)  พลอากาศเอก สุกําพล  สุวรรณทัต 
                  (สุกําพล  สุวรรณทัต) 
                 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 

หมายเหตุ … 



- ๑๓ - 
 
หมายเหตุ :- หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้ คือ ปรับปรุงข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๕ เนื่องจากปัจจุบันข้าราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา 
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ สามารถใช้สิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตร  
และให้ข้าราชการท่ีได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ
กระทําตามหน้าท่ีจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ สมควร
กําหนดให้ข้าราชการทหารได้รับสิทธิดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา
ของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบกับข้อบังคับฉบับนี้ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานาน สมควรยกเลิกข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ท้ัง ๕ ฉบับ ให้เป็นฉบับเดียวกัน   
จึงจําเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางกําหนดอํานาจให้ลา 
 

ผู้บังคับบัญชาชั้น 
อนุญาตลาป่วย 
ได้คราวหนึ่ง

ไม่เกิน 

อนุญาตลากิจ 
ได้คราวหนึ่ง 

ไม่เกิน 

อนุญาตลาไปฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 
ด้านอาชีพ 

ได้คราวหนึ่งไม่เกิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๓๖๕ วัน ตามท่ีเห็นควร - 
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก 
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

๑๘๐ วัน ตามท่ีเห็นควร - 

แม่ทัพ ๙๐ วัน ๖๐ วันทําการ - 
ผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการกองเรือ  
หรือผู้บัญชาการกองพลบิน 

๖๐ วัน ๔๕ วันทําการ ๓๖๕ วัน 

ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน ๔๕ วัน ๓๐ วันทําการ ๑๘๐ วัน 
ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน ๒๑ วัน ๑๕ วันทําการ - 
ผู้บังคับการเรือชั้น ๒ ต้นเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑  ๑๕ วัน ๗ วันทําการ - 
ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ หรือต้นเรือชั้น ๒  
หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ 

๗ วัน ๓ วันทําการ - 

ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓ ๓ วัน ๑ วันทําการ - 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ๑ 

    

(ครุฑ) 

 

บัตรอนุญาตลาแบบ ๑ 

 

ท่ี สังกัด  

 

 อนุญาตให้ผู้ถือบัตรนี้ออกนอกเขตท่ีต้ังกรมกองทหารได้ตามกําหนดเวลาท่ีได้รับอนุญาต 

 

 (ลงชื่อ)   

  ตําแหน่ง  

 

 

 (พลิก) 

 

 

(ด้านหลัง) 

 

คําเตือน 

 ผู้ถือบัตรอนุญาตนี้ จะไปกิจใด ๆ ได้ไม่เกินเวลา ๒๔๐๐ 

 

 



แบบ ๒ 

 
บัตรอนุญาตลาแบบ ๒ 

ผู้ลา  
เครื่องหมาย  
ลาเพ่ือ  
ผู้อนุญาต  
จํานวนวันลา วัน 
ต้ังแต่ เวลา  
ถึง เวลา  
 
         (ลงชื่อ)   
                  ตําแหน่ง  
 

(ครุฑ) 
บัตรอนุญาตลาแบบ ๒ 

อนุญาตให้ .เครื่องหมาย  
สังกัด  
ลาเพ่ือ มีกําหนด วัน 
ต้ังแต่วันท่ี เวลา  
ให้กลับเข้ารับราชการวันท่ี เวลา  
 
          (ลงชื่อ)    
                  ตําแหน่ง   
 
 

(พลิก) 
  
 
(ด้านหลัง) 
 ถ้าผู้ถือบัตรอนุญาตนี้ลาต่อ ให้ผู้ท่ีอนุญาต 
ให้ลานั้นชี้แจงรับรองไว้ในตารางต่อไปนี้ 

 
      ได้มีการลาต่อคือ 

 

ลาต่อ 
 ครั้งท่ี โดยเหตุ 

ต้ังแต่ ถึง 

ลงชื่อ  ตําแหน่ง 
 
 

ผู้อนุญาต 

 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



แบบ ๓ 
 

ใบลาป่วย 
 

 เขียนท่ี  
 

 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
 

เรื่อง ขอลาป่วย 
 

เรียน   
 

 กระผม ดิฉัน  
ตําแหน่ง ป่วยเป็น  
จึงขออนุญาตลาป่วยเพ่ือรักษาตัวมีกําหนด วัน ต้ังแต่วันท่ี เดือน  
พ.ศ. จนถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
ในระหว่างลาป่วยนี้ได้รักษาตัวอยู่ท่ี บ้านเลขท่ี ถนน  
ตําบล อําเภอ จังหวัด  
 กระผม ดิฉัน ได้ลาป่วยอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้ ครั้ง รวม วัน 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 

 (ลงชื่อ)        
 
 

 ในปีงบประมาณนี้ ได้ลาป่วย ครั้ง   
รวม วัน  ท้ังครั้งนี้รวมเป็น วัน 
 ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลากิจมาแล้ว ครั้ง รวม วันทําการ 
 การลาป่วยครั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ อนุญาตได้ 
ตามข้อบังคับ ฯ 
 
 (ลงชื่อ)   (เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ) 
  ตําแหน่ง  
    / /  
หมายเหตุ :- ในกรณีท่ีบุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นใบลาป่วยแทน ใต้ชื่อผู้ขออนุญาตลาให้ลงว่ามีความสัมพันธ์ 

เป็นอะไรกับผู้ป่วยด้วย 



แบบ ๔ 
 

ใบลาคลอดบุตร 
 

 เขียนท่ี  
 

 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
 

เรื่อง ขอลาคลอดบุตร 
 

เรียน   
 

 ดิฉัน  
ตําแหน่ง   
ลาคลอดบุตรมีกําหนด วัน ต้ังแต่วันท่ี เดือน พ.ศ.  
ถึงวันท่ี เดือน พ.ศ. ในระหว่างลานี้ได้พักอยู่ท่ี 
บ้านเลขท่ี ถนน ตําบล  
อําเภอ จังหวัด  
 ดิฉัน ได้ลาคลอดบุตรอยู่แล้วในคราวเดียวกันนี้ ครั้ง รวม วัน 
 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 
 (ลงชื่อ)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ๕ 
 

ใบลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 

 เขียนท่ี  
 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
 

เรื่อง ขอลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 

เรียน   

 กระผม ตําแหน่ง  
สังกัด มีความประสงค์ลาไปช่วยเหลือ 
ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายชื่อ  
ซ่ึงคลอดบุตรเม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ.  
จึงขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรต้ังแต่วันท่ี เดือน  
พ.ศ. ถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
มีกําหนด วันทําการ  ในระหว่างลาจะติดต่อกระผมได้ท่ี  
 หมายเลขโทรศัพท์  
 

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 
 (ลงชื่อ)   
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
   
   

 (ลงชื่อ)   
  ตําแหน่ง  
   / /  
คําสั่ง 
 อนุญาต ไม่อนุญาต 
   
   

 (ลงชื่อ)   
  ตําแหน่ง  
   / /  



แบบ ๖ 
 

ใบลากิจ 
 

 เขียนท่ี  
 

 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
 

เรื่อง ขอลากิจ 
 

เรียน   
 

 กระผม ดิฉัน ตําแหน่ง  
ขออนุญาตลาหยุดราชการเพ่ือ  
  
มีกําหนด วัน ต้ังแต่วันท่ี เดือน พ.ศ.  
จนถึงวันท่ี เดือน พ.ศ. ในระหว่างลานี้ 
กระผม ดิฉัน จะไปท่ี  
จังหวัด ในวันท่ี เดือน พ.ศ.  
และจะกลับในวันท่ี เดือน พ.ศ.  
 กระผม ดิฉัน ได้ลากิจอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้ ครั้ง รวม วัน 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 

 (ลงชื่อ)        
 

 
 

 ในปีงบประมาณนี้ ได้ลากิจมาแล้ว ครั้ง   
รวม วันทําการ  ท้ังครั้งนี้รวมเป็น วันทําการ 
 ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลากิจมาแล้ว ครั้ง รวม วันทําการ 
 การลาครั้งนี้ อยู่ในอํานาจของ อนุญาตได้ตามข้อบังคับ ฯ 
 
 (ลงชื่อ)   (เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ) 
  ตําแหน่ง  
    / /  



แบบ ๗ 
 

ใบลาพักผ่อนประจําปี 
 

 เขียนท่ี  
 

 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
 

เรื่อง ขอลาพักผ่อนประจําปี 
 

เรียน   
 

 กระผม ดิฉัน ตําแหน่ง  
ขออนุญาตหยุดราชการเพ่ือพักผ่อนประจําปี มีกําหนด วัน ต้ังแต่วันท่ี  
เดือน พ.ศ. ถึงวันท่ี เดือน  
พ.ศ. ในระหว่างลานี้ กระผม ดิฉัน จะไปท่ีจังหวัด  
ในวันท่ี เดือน พ.ศ. และจะกลับในวันท่ี  
เดือน พ.ศ.  
 

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 

 (ลงชื่อ)        
 

 
 

 ในปีงบประมาณท่ีแล้วต้ังแต่ ๑  ต.ค. ถึง ๓๐ ก.ย.  
ได้ลาพักผ่อนประจําปีรวม วันทําการ  เหลือวันลาพักผ่อนสะสม วันทําการ 
 ในปีงบประมาณนี้  ได้ลาพักผ่อนประจําปีมาแล้ว 
 วันทําการ ท้ังครั้งนี้รวมเป็น วันทําการ เหลือวันลาพักผ่อน วันทําการ 
 
 (ลงชื่อ)   (เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ) 
  ตําแหน่ง  
    / /  
 

 
 



แบบ ๘ 
 

ใบลาขออนุญาตอุปสมบท 
 

 เขียนท่ี  
 

 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
 

เรื่อง ขออนุญาตลาอุปสมบท 
 

เรียน   
 

 กระผม หมายเลขประจําตัว  
ตําแหน่ง สังกัด  
อายุ ปี มีความศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  กําหนดอุปสมบท  ในวันท่ี  
เดือน พ.ศ. ณ วัด  
อําเภอ จังหวัด พระ  
วัด .อําเภอ จังหวัด  
เป็นพระอุปัชฌาย์ จึงขอลาจากหน้าท่ีราชการต้ังแต่วันท่ี เดือน  
พ.ศ. เม่ือลาสิกขาแล้วจะรายงานเพ่ือทราบและเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕  วัน 
นับแต่วันลาสิกขา 
 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 

 (ลงชื่อ)        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ๙ 
 

หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท 

 

    
 
 ด้วย ซ่ึงเป็นข้าราชการ  
ตําแหน่ง กรม กระทรวงกลาโหม 
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควรแล้ว  
จึงเป็นอันว่า  ได้รับพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑ 
 ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซ่ึงได้รับอาราธนาให้อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจ 
ในการให้อุปสมบทแก่ราชภัฏบุรุษผู้นี้   ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย 
 
 

(ลายมือชื่อ)        
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

วันท่ี         เดือน                พ.ศ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ๙/๑ 
 

หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท 

 

    
 
 ด้วย ซ่ึงเป็นข้าราชการตําแหน่ง 
  
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สํานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม  
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงมี 
พระราชวินิจฉัยแล้ว  จึงเป็นอันว่า  
สมควรได้รับพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑ 
 ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซ่ึงได้รับการอาราธนาให้อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจ 
ในการให้อุปสมบทแก่ราชภัฏบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย 
 
 

 (ลงพระนามาภิไธย) 
ตําแหน่ง       

วันท่ี         เดือน                พ.ศ.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ๑๐ 
 

หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท 

________________ 
 
 ด้วย ซ่ึงเป็นข้าราชการ  
ตําแหน่ง กรม กระทรวงกลาโหม 
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  
ผู้ ซ่ึ งไ ด้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงกลาโหม ได้ พิจารณาเห็นเป็นการสมควรแล้ว 
จึงเป็นอันว่า  ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลา 
อุปสมบทได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท  
พ.ศ.๒๕๒๑ 
 ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซ่ึงได้รับการอาราธนาให้อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจ 
ในการให้อุปสมบทแก่ราชภัฏบุรุษผู้นี้   ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย 
 

 (ลายมือชื่อ)   
ตําแหน่ง       

วันท่ี         เดือน                พ.ศ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ๑๑ 
 

ใบลา 
ขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย 

 
 เขียนท่ี  
 

 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
 

เรื่อง ขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
 

เรียน   
 

 กระผม ดิฉัน หมายเลขประจําตัว  
ตําแหน่ง .สังกัด อายุ ปี  
เข้ารับราชการเม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ.  
มีความศรัทธาจะไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จึงขออนุญาตลาหยุดราชการ 
มีกําหนด วัน  ต้ังแต่วันท่ี เดือน พ.ศ.  
ถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
 กระผม ดิฉัน จะออกเดินทางโดยพาหนะ  
ประมาณวันท่ี เดือน พ.ศ. และจะกลับถึงประเทศไทย 
ประมาณวันท่ี  เดือน พ.ศ. เม่ือเดินทางกลับถึง  
ประเทศไทยแล้วจะรายงานให้ทราบ   และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน 
 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 

 (ลงชื่อ)        
 
 
 
 
 
 



แบบ ๑๒ 
ใบลาติดตามคู่สมรส 

 เขียนท่ี  

 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
เรื่อง ขอลาติดตามคู่สมรส 

เรียน   
 กระผม ดิฉัน ตําแหน่ง  
สังกัด ได้รับเงินเดือน ๆ ละ บาท 
มีความประสงค์ขอลาติดตามคู่สมรส ชื่อ ตําแหน่ง  
สังกัด ซ่ึงไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ประเทศ  
มีกําหนด ปี เดือน วัน  จึงขออนุญาตลาติดตามคู่สมรสมีกําหนด ปี 
 เดือน วัน ต้ังแต่วันท่ี ถึงวันท่ี  
 ครั้งสุดท้าย กระผม ดิฉัน ได้ลาติดตามคู่สมรสไปประเทศ  
เป็นเวลา ปี เดือน วัน เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ. ถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
ในกรณีลาติดต่อกับครั้งก่อน  รวมท้ังครั้งนี้ด้วย เป็นเวลา ปี เดือน วัน 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 
 (ลงชื่อ)   
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
   
   

 (ลงชื่อ)   
  ตําแหน่ง  
   / /  
คําสั่ง 
 อนุญาต ไม่อนุญาต 
   
   

 (ลงชื่อ)   
  ตําแหน่ง  
   / /  



แบบ ๑๓ 
 

ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 เขียนท่ี  

 วันท่ี เดือน พ.ศ.  

เรื่อง ขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

เรียน   

 กระผม ดิฉัน (ชื่อและนามสกุลภาษาไทย)   
(ภาษาอังกฤษ)  ตําแหน่ง  
 สังกัด  
มีความประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ต้ังแต่วันท่ี   
เดือน พ.ศ. ถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
จึงขอเสนอรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 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 
    เริ่มเข้ารับราชการเม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ.  
    จนถึงกําหนดวันออกเดินทาง รวมเป็นเวลา ปี เดือน วัน 
    โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ   
    ต้ังแต่วันท่ี เดือน พ.ศ. ถึงวันท่ี .เดือน พ.ศ.  
    เป็นข้าราชการ    
    ต้ังแต่วันท่ี เดือน พ.ศ. ถึงวันท่ี .เดือน พ.ศ.  



- ๒ - 
 

   ๑.๑.๔ ขณะนี้เป็นข้าราชการ    
    ตําแหน่ง ระดับ/ยศ  
    แผนก/ฝ่าย/งาน สํานัก/กอง  
    กรม อัตราเงินเดือน บาท 
   ๑.๑.๕ เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือไม่ เคย ไม่เคย 
    ถ้าเคย  
    (๑) ไปปฏิบัติงานให้กับ   
      ณ ประเทศ  
     เป็นระยะเวลา ปี เดือน วัน ต้ังแต่วันท่ี เดือน พ.ศ.  
     ถึงวันท่ี  เดือน พ.ศ.  
    (๒)  ไปปฏิบัติงานให้กับ        
      ณ ประเทศ  
     เป็นระยะเวลา ปี เดือน วัน ต้ังแต่วันท่ี เดือน พ.ศ.  
     ถึงวันท่ี  เดือน พ.ศ.  
  ๑.๒ ข้อมูลเก่ียวกับการไปปฏิบัติงาน 
   ๑.๒.๑ ไปปฏิบัติงานให้กับ  
    ณ ประเทศ  
     ตามความตกลงระหว่าง  
     กับ  
     ติดต่อสมัครโดยผ่าน  
     ติดต่อเอง  
     อ่ืน ๆ   
   ๑.๒.๒ ตําแหน่งท่ีจะไปปฏิบัติงาน  
    ระดับ หน้าท่ีท่ีจะไปปฏิบัติงาน (โดยย่อ)   
        
        
   ๑.๒.๓ ระยะเวลาท่ีจะขอไปปฏิบัติงาน ปี เดือน วัน 
   ๑.๒.๔ กําหนดออกเดินทางประมาณวันท่ี .เดือน พ.ศ.  
   ๑.๒.๕ ค่าตอบแทนท่ีได้รับ 
     เงินเดือน อัตราเดือน / ปีละ  
     ค่าท่ีพัก   
     ค่าพาหนะในการเดินทาง  
     อ่ืน ๆ    



- ๓ - 
 
   ๑.๒.๖ สถานท่ีติดต่อ   
        
    หมายเลขโทรศัพท์   
    

 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 
    

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 

 (ลงชื่อ)        
 (พิมพ์ชื่อเต็ม) 

 ๒. คําชี้แจงและคํารับรองของส่วนราชการต้นสังกัด 
  ๒.๑ ขอชี้แจงว่าข้าราชการผู้นี้ 
   ๒.๑.๑ ระยะเวลาการเป็นข้าราชการก่อนไปปฏิบัติงาน 
      เป็นข้าราชการประจําตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 
     ครบ ๒ ปีก่อนถึงวันท่ีได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน 
     เป็นข้าราชการประจําตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 
     ไม่ครบ ๒ ปีก่อนถึงวันท่ีได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน 
     แต่กรณีมีความจําเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน 
     โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
     อย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย 
   ๒.๑.๒ อายุของผู้ไปปฏิบัติงาน 
     อายุไม่เกิน ๕๒ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันท่ีได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน 
     อายุเกิน  แต่กรณีมีความจําเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน 
     โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
     ตามเอกสารแนบท้าย 
   ๒.๑.๓ ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ และการดําเนินการทางวินัย 
     เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการซ่ึงมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
     มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย 
     เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการซ่ึง  
       
    แต่กรณีมีความจําเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควร 
    และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย  
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   ๒.๑.๔ ในกรณีท่ีเคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมาแล้ว 
     ได้กลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการครบ ๒ ปีแล้ว นับแต่ 
     วันกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการหลังจากท่ีเดินทางกลับจาก 
     การไปปฏิบัติงานครั้งสุดท้าย 
     มีเวลา ปฏิบัติราชการไม่ครบ ๒ ปี แต่กรณีมีความจําเป็นต้อง 
     สั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์ 
     แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย 
  ๒.๒ ขอรับรองว่า การไปปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นี้ 
   ๒.๒.๑  ไม่ทําให้เสียราชการ เพราะยังมีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ 
    ไม่ต้องต้ังอัตรากําลังเพ่ิม 
   ๒.๒.๒  เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย หรือต่อการปฏิบัติราชการของ 
    กระทรวง/กรมนี้ ประการใดบ้าง (โปรดระบุ) 
       
       
       
   ๒.๒.๓ กระทรวง/กรม มีแผนงานหรือโครงการท่ีรองรับเม่ือกลับมาปฏิบัติหน้าท่ี 
    ประการใดหรือไม่ 
           มี          ไม่มี 
     โปรดชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา  
        
        
   
 (ลงชื่อ)   
  ตําแหน่ง  
    / /  

 
 ๓.  การพิจารณาของ (สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ 
  กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)   
       
       
   
 (ลงชื่อ)   
    
    / /  
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 ๔. คําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
   อนุญาต   ไม่อนุญาต 
       
       
       
 
 (ลงชื่อ)   

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
    / /  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ๑๔ 
 

รายงานผลเก่ียวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 

๑. ชื่อ นามสกุล  
 ตําแหน่ง ระดับ  
 สังกัด กระทรวง  
 ไปปฏิบัติงานให้กับ   
 ณ ประเทศ   
 ตําแหน่งท่ีไปปฏิบัติงาน   
 ต้ังแต่วันท่ี  เดือน พ.ศ.  
 ถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
 มีกําหนดเวลา ปี เดือน วัน 
๒. รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ฯลฯ) ท่ีสมควรรายงาน 
 ให้มีรายละเอียดและเนื้อหามากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ โดยบรรยายสิ่งท่ีได้รู้เห็น หรือได้รับถ่ายทอด 
 มาให้ชัดเจน 
    
    
    
๓. สรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ท่ีได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือสิ่งท่ีคิดว่าจะนํามาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์ 

แก่ประเทศ   
    
    
   
 (ลงชื่อ)   
      ผู้รายงาน 
 
๔. ความคิดเห็นของหน่วยงานเจ้าสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า  
    
    
    
     
 (ลงชื่อ)   
  ตําแหน่ง  
    / /  
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๕. ความคิดเห็นของ หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์  
 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
    
    
    
    
  
 (ลงชื่อ)   
  ตําแหน่ง  
    / /  
 
หมายเหตุ :- ๑. ในกรณีท่ีมีรายละเอียดข้อความท่ีจะรายงานเกินกว่าช่องในแบบให้ปรับปรุงขยายช่อง 
  ให้พอดีกับข้อความได้ตามความเหมาะสม 
 ๒. ถ้ามีรายงานท่ีต้องจัดทําให้องค์การและหรือหน่วยงานท่ีไปปฏิบัติงานโดยตรงขอให้แนบไปด้วย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ๑๕ 
 

ใบลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

 เขียนท่ี  
 

 วันท่ี เดือน พ.ศ.  
 

เรื่อง ขอลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

เรียน   
 

 กระผม ดิฉัน ตําแหน่ง  
สังกัด  มีความประสงค์ขอลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ 
จึงขอเสนอรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลเก่ียวกับผู้ขอ 
  ๑.๑ ประวัติการรับราชการ 
   ๑.๑.๑ ขณะได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
ดํารงตําแหน่ง       
สังกัด กระทรวง  
ปฏิบัติหน้าท่ี (โดยย่อ)      
       
ต้ังแต่วันท่ี เดือน พ.ศ. ถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
   ๑.๑.๒ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง  
สังกัด กระทรวง  
ปฏิบัติหน้าท่ี (โดยย่อ)      
       
ต้ังแต่วันท่ี เดือน พ.ศ. ถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
   ๑.๑.๓ ท่ีอยู่ปัจจุบัน  
       
หมายเลขโทรศัพท์   
  ๑.๒ สาเหตุท่ีได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ 
   เหตุเกิดท่ี   
ตําบล อําเภอ จังหวัด  
เม่ือวันท่ี เดือน พ.ศ.  
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เนื่องจาก 
  ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี 
  ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ี 
  เหตุอ่ืนใดนอกจากเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี/เหตุกระทําการตามหน้าท่ี 
(โปรดระบุ)        
  ข้อเท็จจริงโดยสรุป   
       
       
       
  ๑.๓ ความเห็นของแพทย์ซ่ึงเป็นผู้ท่ีได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางเวชกรรม ผู้เคยตรวจหรือรักษา 
   ๑.๓.๑ แพทย์ชื่อ   
ตําแหน่ง      ผู้ได้ตรวจหรือรักษา ณ โรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาล      
   ๑.๓.๒ ความเห็นโดยสรุปของแพทย์ผู้ตรวจหรือรักษาท่ีเก่ียวข้องกับสภาพความพิการ
หรือทุพพลภาพท่ีเกิดข้ึนตามเอกสารแนบ (เช่น  มีความพิการทางอวัยวะใดบ้าง ต้ังแต่วันเดือนปีใด เป็นต้น) 
       
       
       
       
 ๒. ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตรการฝึกอบรม 
  ๒.๑ มีความประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม 
    หลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
หรือ 
    หลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
ชื่อหลักสูตร       
ซ่ึงจัดโดย       
ระยะการฝึกอบรม ชั่วโมง วัน เดือน ปี 
ต้ังแต่วันท่ี เดือน พ.ศ. ถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.   
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  (ถ้ามี)  บาท  ( ) 
 
 



- ๓ - 
 
  ๒.๒ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเก่ียวกับหลักสูตรท่ีประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม 
ในข้อ ๒.๑ และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) จํานวน ฉบับ   มาด้วยแล้ว 
 
 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 
 (ลงชื่อ)   
  ( ) 
 
 ๓. ความเห็นของหน่วยงานเก่ียวกับการบริหารจัดการกําลังพล 
   เป็นผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือถูก

ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าท่ีจนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ 
(กรณีตามข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง) 

   เป็นผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนทําให้ตกเป็นผู้ ทุพพลภาพหรือพิการ 
เพราะเหตุอ่ืน (กรณีตามข้อ ๔๐ วรรคสอง) 

   หลักสูตรท่ีประสงค์ท่ีจะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรท่ีส่วนราชการ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันท่ีได้รับการรับรอง 
จากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด 

   ข้าราชการทหารผู้นี้ยังไม่เคยลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือ ท่ีจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
กรณีการทุพพลภาพหรือพิการในครั้งนี้ 

   อ่ืน ๆ (ระบุ)    
        
        
        
 
 (ลงชื่อ)   
  ตําแหน่ง  
   วันท่ี / /  
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ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ 
 

        
        
 
 (ลงชื่อ)   
  ตําแหน่ง  
   วันท่ี / /  
 
 
คําสั่ง 
           อนุญาต  ไม่อนุญาต 
 

        
        
    
 (ลงชื่อ)   
  ตําแหน่ง  
   วันท่ี / /  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ ๑๖ 
 

ใบขอยกเลิกวันลา 
 

 เขียนท่ี  

 วันท่ี เดือน พ.ศ.  

เรื่อง ขอยกเลิกวันลา 

เรียน   

 ตามท่ี กระผม ดิฉัน ตําแหน่ง  
สังกัด     
ได้รับอนุญาตให้ลา ต้ังแต่วันท่ี เดือน พ.ศ.  
ถึงวันท่ี เดือน พ.ศ. รวม วัน นั้น 
 เนื่องจาก    
     
จึงขอยกเลิกวันลา จํานวน วัน 
ต้ังแต่วันท่ี เดือน พ.ศ.  ถึงวันท่ี เดือน พ.ศ.  
 

 
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 

 
 (ลงชื่อ)   

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
        
        

 (ลงชื่อ)   
  ตําแหน่ง  
    / /  
คําสั่ง  
           อนุญาต  ไม่อนุญาต 
        
        
    
 (ลงชื่อ)   
  ตําแหน่ง  
    / /  
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