
  
ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวจิัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง 

วาดวยการลาของเจาหนาที่และลูกจาง 
พ.ศ. 2549 

------------------------------------ 
 

 โดยที่เปนการสมควรใหมีการออกระเบียบเกี่ยวกับการลาของเจาหนาที่และลูกจางของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 (9) แหงพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงในการประชุมคร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2549 จึงเห็นสมควรออก
ระเบียบไวในวาระแรก ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง วาดวยการลา
ของเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2549” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 ในระเบียบนี้ 
 “สถาบัน” หมายความวา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 
 “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
 “เจาหนาที่และลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือคาจางจาก
งบประมาณของสถาบัน และหมายรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานในสถาบันเปนการชั่วคราวตาม
มาตรา 38 แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. 2548 
 “เขารับการตรวจเลือก” หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปนทหารกอง
ประจําการ 
 “เขารับการเตรียมพล” หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพลเขารับการ
ฝกวิชาทหารหรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
 ขอ 4 ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 

 ขอ 5 ใหผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ 
 ผูอํานวยการจะมอบหมายหรือมอบอํานาจ โดยทําเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดเปน 
ผูอนุญาตแทนก็ได 



การลาของผูอํานวยการตามระเบียบนี้ ใหประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเปนผูอนุญาต 
 ขอ 6 เพื่อควบคุมใหเปนไปตามระเบียบนี้ใหสถาบันจัดทําบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และลูกจาง หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติงานแทนก็ได 
 ในกรณีจําเปน ผูอํานวยการจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติงาน หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และลูกจางที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้จะตองมี
หลักฐานใหสามารถตรวจสอบวัน เวลา การปฏิบัติงานไดดวย 
 ขอ 7 การลาใหใชใบลาตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด เวนแตกรณีจําเปนหรือรีบดวนจะใช
ใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได แตทั้งนี้ตองสงใบลาตามแบบในวัน
แรกที่มาปฏิบัติงานไดดวย 
 ขอ 8 เจาหนาที่และลูกจางซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามระเบียบนี้ หรือใน
ระหวางวันหยุดทําการ ใหเสนอขออนุญาตตอผูอํานวยการ 
 ขอ 9 การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้ ถามีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดเกี่ยวกับ 
การลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้น 

 

หมวดที่ 2 
ประเภทการลา 

 

 ขอ 10 การลาแบงออกเปน 7 ประเภท คือ 
(1)  การลาปวย 
(2)  การลาคลอดบุตร 
(3)  การลากิจสวนตัว 
(4)  การลาพักผอนประจําป 
(5)  การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
(6)  การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
(7) การลาประเภทอื่นตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด 

 

สวนที่ 1 
การลาปวย 

 

 ขอ 11 เจาหนาที่และลูกจางซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได 

/ในกรณ ี... 



 ในกรณีที่เจาหนาที่และลูกจาง ผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอ่ืน
ลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 
 การลาปวยตั้งแต 30 วันขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควรผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งให
ใชใบรับรองแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได 
 ใหเจาหนาที่และลูกจาง ไดรับเงินเดือนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกินหกสิบวันทําการ แตถา
ผูอํานวยการเห็นสมควรจะจายเงินเดือนตอไปอีกก็ไดแตไมเกินหกสิบวันทําการ 
 

สวนที่ 2 
การลาคลอดบุตร 

 

 ขอ 12 เจาหนาที่และลูกจางซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับ 
บัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอ่ืน
ลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็วและมีสิทธิลาคลอดบุตร โดยไดรับ
เงินเดือนครั้งหนึ่งได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย 
 การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไม
เกิน 90 วัน 
 เจาหนาที่และลูกจางที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร และไดหยุดงานไปแลว แตไมไดคลอดบุตร
ตามกําหนด หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอํานาจอนุญาตใหถอนวันลาคลอดบุตรได 
โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดงานไปแลว เปนวันลากิจสวนตัว 
 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลาประเภท
นั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

 

สวนที่ 3 
การลากจิสวนตัว 

 

 ขอ 13 เจาหนาที่และลูกจางซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับ 
บัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับ
อนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุจําเปนไวแลวหยุดงานไปกอนก็ได แตตองชี้แจง
เหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 
 ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคแรกได ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
พรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติงาน 

/ขอ 14 … 



 ขอ 14 เจาหนาที่มีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 45 วันทําการ สําหรับลูกจาง
มีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 30 วันทําการ ตามเหตุผลและความจําเปน 
 ขอ 15 เจาหนาที่และลูกจางที่ลาคลอดบุตรตามขอ 12 แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อ
เลี้ยงดูบุตร ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน
ระหวางลา  
  ขอ 16 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามขอ 15 
ซึ่งไดหยุดงานไปยังไมครบกําหนด ถามีภารกิจจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัว
มาปฏิบัติงานก็ได 

 

สวนที่ 4 
การลาพกัผอนประจําป 

 

 ขอ 17 เจาหนาที่และลูกจางมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ 
 ขอ 18 ถาในปใดเจาหนาที่ผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลว แตไมครบ 
10 วันทําการ ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลา
พักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ 
 ขอ 19 เจาหนาที่และลูกจางซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตและเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานได 
 ขอ 20 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดงานไปยังไมครบกําหนด ถามีงานจําเปนเกิดขึ้น 
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได 

 

สวนที่ 5 
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 

 

 ขอ 21 เจาหนาที่และลูกจางซึ่งยังไมเคยใชสิทธิลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือเจาหนาที่
และลูกจางที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งไมเคยใชสิทธิลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย หากประสงคจะใชสิทธิดังกลาว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมี
อํานาจอนุญาตกอนวันอุปสมบท หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา 60 วัน โดยไดรับเงินเดือน
ระหวางลาไดไมเกิน 120 วัน แตในปแรกที่เร่ิมปฏิบัติงานไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา 
 ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชี้แจงเหตุผลความจําเปน
ประกอบการลา และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได 
 

/ขอ 22 … 



 ขอ 22 เจาหนาที่และลูกจางที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับ
อนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยตามขอ 21 แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน 
10 วัน นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายใน 5 วัน นับแตวันที่ลาสิกขา หรือวันที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 
 เจาหนาที่และลูกจางที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท หรือไดรับอนุญาต
ใหลาไปประกอบพิธีฮัจยและไดหยุดงานไปแลว หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือ
ไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขอลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติและขอถอนวันลา ใหผูมี
อํานาจอนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดงานไปแลวเปนวันลา
กิจสวนตัว 

 

สวนที่ 6 
การลาเขารับการตรวจเลอืกหรือเขารบัการเตรยีมพล 

 

 ขอ 23 เจาหนาที่และลูกจางที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานลาตอผูบังคับ 
บัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ชั่วโมง สวนเจาหนาที่และลูกจางที่ไดรับหมายเรียกเขารับ
การเตรียมพล ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเปนตนไป และใหไป
เขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น โดยไมตองรอคําสั่งอนุญาตและให
ผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 
 การลาเขารับการตรวจเลือก ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 7 วัน 
 ขอ 24 เมื่อเจาหนาที่และลูกจางที่ลาพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
แลวใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน 
ผูมีอํานาจอนุญาตอาจขยายเวลาใหได แตรวมแลวไมเกิน 15 วัน 
 ขอ 25 ระเบียบนี้ คณะกรรมการไดออกระเบียบไวในวาระแรกที่ยังไมมีคณะอนุกรรมการพัฒนา
และบริหารงานบุคคล ในวาระตอไปใหเปนไปตามที่ขอบังคับคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
วาดวยการพัฒนาและบริหารงานบุคคลกําหนดไว 
 
 


