ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการลาหยุดราชการของขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
และลูกจางของสํานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวย
การลาหยุดราชการของขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจางของสํานักงานศาลยุติธรรม
ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิบัติราชการ
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๕) แหง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ยบบริ ห าร
ราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบ วาดวย
การลาหยุดราชการของขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจางของสํานักงานศาลยุติธรรมไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบี ยบนี้เ รีย กว า “ระเบี ยบคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุติ ธ รรม ว าด ว ย
การลาหยุดราชการของขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจางของสํานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธ รรม วาดว ยการลาหยุด
ราชการของขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจางของสํานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๔ ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ขอ ๕ บรรดาระเบียบ กฎ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติที่ใชบังคับตามแบบ
แผนของทางราชการทีข่ ัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน ในกรณีที่มิไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการไวในระเบียบนี้ ใหนําระเบียบของทางราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต ก.บ.ศ. จะมี
มติเปนอยางอื่น
ขอ ๖ ในระเบียบนี้
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
“ขาราชการศาลยุติธรรม” หมายความวา ขาราชการศาลยุติธรรมตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และใหหมายความรวมถึงลูกจางประจําของ
สํานักงานศาลยุติธรรมดวย

๒
“ขาราชการตุ ลาการ” หมายความว า ขา ราชการตุลาการตามกฎหมายวา ดว ย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
“เขารับการตรวจเลือก” หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปน
ทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
“เขารับการเตรียมพล” หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล
เขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร
“ลาติดตามคูสมรส” หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย
ที่เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัตงิ านในตางประเทศ
หรือทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตั้งแต ๑ ป ขึ้นไป ตามความตองการของทาง
ราชการตามกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่ง ใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลา
ระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ แตไมรวมถึงกรณีคูสมรสไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือ
ดูงาน ณ ตางประเทศ
หมวด ๑
การลาของขาราชการศาลยุติธรรม
ขอ ๗ การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้ ถามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมกําหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเกี่ยวกับ
การลาประเภทนั้นดวย
ขอ ๘ ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญ าตการลา และการใชอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาตการลาสําหรับขาราชการศาลยุติธรรม ใหเปนไปตามตารางหมายเลข ๑ ที่กําหนดไวทาย
ระเบียบนี้ สําหรับการลาทุกประเภทของเลขาธิการใหประธานศาลฎีกาเปนผูพิจารณาหรืออนุญาต
ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการ
ไดและมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมี
อํานาจอนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแลวใหแจงใหผูมีอํานาจอนุญาต
ตามระเบียบทราบดวย
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปน
หนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นเปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได โดยใหคํานึงถึงระดับตําแหนง
และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจเปนสําคัญ
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๓
การลาของข า ราชการในช ว งก อ นและหลั ง วั น หยุ ด ราชการประจํ า สั ป ดาห ห รื อ
วันหยุดราชการประจําปเพื่อใหมีวันหยุดตอเนื่องกัน ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใชดุลพินิจ
ตามความเหมาะสมและจําเปนที่จะอนุญาตใหลาได โดยมิใหเสียหายแกการปฏิบัติราชการ
ขอ ๙ ขาราชการศาลยุตธิ รรมผูใดไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการ ณ สวนราชการหรือ
หนวยงานอื่นใดของทางราชการ หากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน
หรือลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาระหวางที่ไปชวยราชการ ใหเสนอ
ขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของสวนราชการหรือหนวยงานที่ไปชวยราชการ แลวใหสวนราชการ
หรื อหนว ยงานนั้ น รายงานจํา นวนวั น ลาให สว นราชการหรื อหนว ยงานต น สั งกั ด ของผู นั้น ทราบ
อยางนอยปละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูมีอํานาจ
พิจ ารณาหรือ อนุ ญ าตการลาของสว นราชการต น สั ง กั ด ตามหลั กเกณฑ ที่กํ าหนดสํ าหรั บ การลา
ประเภทนั้น
ขอ ๑๐ การนับวันลาตามระเบียบนี้ ใหนบั ตามปงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณ
วันลา ใหนับตอเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวมเปนวันลา
ดว ย เว น แต การนับ เพื่ อประโยชน ใ นการคํ า นวณวั น ลา สํ า หรั บ วัน ลาปว ยที่มิ ใ ชวั น ลาป ว ยตาม
กฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
วันลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจสวนตัว และวันลาพักผอน ใหนับเฉพาะวันทําการ
การลาปวยหรือลากิจสว นตัวซึ่ง มีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปน ในปงบประมาณ
เดียวกันหรือไมก็ตาม ใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมี
อํานาจอนุญาตระดับใด ใหนําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจสวนตัวซึ่งมิใช
ลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตามขอ ๒๑ หรือลาพักผอน ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามี
ราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการระหวาง
การลาก็ได
การลาของขาราชการศาลยุติธรรมที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลา
ใหถือวาสิ้นสุดกอนวันมาปฏิบัติราชการ เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตเห็นวาการเดินทางตองใชเวลา
ใหถือวาสิ้นสุดกอนวันเดินทางกลับ
การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของ
การลานั้น ๆ
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๔
ขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมได
หยุด ราชการ ใหเสนอขอยกเลิกวัน ลาตอผูบังคับ บัญ ชาตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจอนุญ าตใหลา
และใหถือวาการลาเปนอันสิ้นสุดกอนวันมาปฏิบัติราชการ
ขอ ๑๑ เพื่อควบคุมใหเปนไปตามระเบียบนี้ ใหสวนราชการจัดทําบัญชีลงเวลา
การปฏิบัติราชการของขาราชการศาลยุติธรรมในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายระเบียบนี้
หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได
ในกรณีจําเปน เลขาธิการจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการศาลยุติธรรมที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามที่
เห็นสมควรก็ได แตจะตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันเวลาการปฏิบัติราชการไดดวย
ขอ ๑๒ การลาใหใชใบลาตามแบบทายระเบียบนี้ เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวน
จะใชใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได แตตองสงใบลาตาม
แบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
เลขาธิการอาจนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในการเสนอใบลา อนุญาตใหลา
และยกเลิกวันลา สําหรับการลาปวย ลาพักผอน หรือลากิจสวนตัวซึ่งมิใชลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ตามขอ ๒๑ ก็ไ ด ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกสดัง กลาวจะตองเปน ระบบที่มีความปลอดภัย รัด กุม
สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บขอมูลเกี่ยวกับการลาเปนหลักฐานในราชการได
ขอ ๑๓ ขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตาม
ระเบียบนี้ หรือในระหวางวันหยุดราชการ ใหเสนอขออนุญาตตอผูบัง คับบัญชาตามลําดับจนถึง
เลขาธิการหรือประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี
ขอ ๑๔ ขาราชการศาลยุติธรรมผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจาก
พฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่นั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับขาราชการ
ศาลยุ ติธ รรมผู นั้น และมิ ไ ดเกิ ด จากความประมาทเลิ น เล อหรือ ความผิด ของขาราชการผูนั้ น เอง
โดยพฤติ ก ารณ พิ เ ศษดั ง กล า วร า ยแรงจนเป น เหตุ ขั ด ขวางทํ า ให ไ ม ส ามารถมาปฏิ บั ติ ร าชการ
ณ สถานที่ ตั้ง ตามปกติ ให ขา ราชการศาลยุ ติธ รรมผูนั้ น รี บ รายงานพฤติก ารณที่ เกิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง
อุปสรรคขัดขวางที่ทําใหมาปฏิบัติราชการไมไดตอผูบัง คับบัญ ชาตามลําดับจนถึงเลขาธิการหรือ
ประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี ทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ในกรณี ที่เลขาธิก ารหรือ ประธานศาลฎีกาแลว แต กรณี เห็น ว าการที่ขาราชการ
ศาลยุติธรรมผูนั้นไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดเปนเพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหสั่งให
การหยุด ราชการของข าราชการศาลยุติธ รรมผูนั้น ไมนับ เปน วัน ลาตามจํา นวนวัน ที่ไ มม าปฏิบั ติ
ราชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษดังกลาว ถาเห็นวาไมเปนพฤติการณพิเศษ ใหถือวาวันที่
ขาราชการศาลยุติธรรมผูนั้นไมมาปฏิบัติราชการเปนวันลากิจสวนตัว
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๕
ขอ ๑๕ การใหไ ดรับ เงิ น เดือนระหวางการลา ใหเปน ไปตามพระราชกฤษฎีก า
เกี่ ย วกั บ การจ า ยเงิ น เดื อ น เงิ น ป 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 รรมว า ด ว ยการเบิ ก จ า ยเงิ น เดื อ นและเงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ของ
ขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของ
สวนราชการ
หมวด ๒
ประเภทการลา
ขอ ๑๖ การลาแบงออกเปน ๑๑ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) การลาปวย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(๔) การลากิจสวนตัว
(๕) การลาพักผอน
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(๗) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(๘) การลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(๑๐) การลาติดตามคูสมรส
(๑๑) การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
สวนที่ ๑
การลาปวย
ขอ ๑๗ ขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณี
จําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีที่ขาราชการผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่น
ลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
การลาปวยตั้งแต ๓๐ วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองของแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควร
ผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองของแพทยอื่นซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๖
การลาปว ยไมถึ ง ๓๐ วั น ไม วา จะเป น การลาครั้ ง เดีย วหรือ หลายครั้ ง ติ ด ต อกั น
ถาผูมีอํานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองของแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่ง
ใหผูลาไปรับการตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
สวนที่ ๒
การลาคลอดบุตร
ขอ ๑๘ ขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อ
ในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ไ ด แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแ ลว ใหเสนอหรือจัด สงใบลาโดยเร็ว
โดยไมตองมีใบรับรองของแพทย
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวม
วันลาแลวตองไมเกิน ๙๐ วัน
ขาราชการศาลยุติธรรมที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลว
แตไมไดคลอดบุตรตามกําหนด หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอํานาจ
อนุญาตอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจ
สวนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการ
ลาประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวัน
ลาคลอดบุตร
สวนที่ ๓
การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ข อ ๑๙ ข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมซึ่ ง ประสงค จ ะลาไปช ว ยเหลื อ ภริ ย าโดยชอบ
ดว ยกฎหมายที่คลอดบุต ร ใหเ สนอหรือจัด สงใบลาตอผูบังคับ บัญ ชาตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจ
อนุญาตกอนหรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่คลอดบุตร และใหมีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยา
ที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดตอกันไดไมเกิน ๑๕ วันทําการ
ผูมีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจใหแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต
ดวยก็ได
สวนที่ ๔
การลากิจสวนตัว
ขอ ๒๐ ขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุจําเปน
ไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
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๗
ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันที
ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ขอ ๒๑ ข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมที่ ล าคลอดบุ ต รตามข อ ๑๘ แล ว หากประสงค
จะลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร ใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ
สวนที่ ๕
การลาพักผอน
ขอ ๒๒ ขา ราชการศาลยุ ติธ รรมมี สิท ธิ ล าพั ก ผอ นประจํา ป ในป ง บประมาณหนึ่ ง
ได ๑๐ วันทําการ เวนแตขาราชการศาลยุติธรรมดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับ
บรรจุเขารับราชการยังไมถึง ๖ เดือน
(๑) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครั้งแรก
(๒) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก
(๓) ผู ซึ่ ง ลาออกจากราชการเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางการเมื อ งหรื อ เพื่ อ สมั ค ร
รับเลือกตั้ง แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแตวันออกจากราชการ
(๔) ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายวาดว ยการรับ ราชการทหาร และกรณีไ ปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคข อง
ทางราชการ แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก
ข อ ๒๓ ถ า ในป ใ ดข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมผู ใ ดมิ ไ ด ล าพั ก ผ อ นประจํ า ป หรื อ
ลาพักผอนประจําปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทําการ ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ
ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ
สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ
ขอ ๒๔ ขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลา
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
ขอ ๒๕ การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ
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๘
สวนที่ ๖
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
ขอ ๒๖ ขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ
ขาราชการศาลยุติธรรมที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตกอนวันอุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา ๖๐ วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณา
ใหลาหรือไมก็ได
ขอ ๒๗ ขาราชการศาลยุติธ รรมที่ไ ดรั บ พระราชทานพระบรมราชานุญ าตใหล า
อุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยตามขอ ๒๖ แลว จะตองอุปสมบทหรือออก
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน ๑๐ วัน นับแตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติ
ราชการภายใน ๕ วัน นับแตวันที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย ทั้งนี้ จะตองนับรวมอยูภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตการลา
ขาราชการศาลยุติธรรมที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือ
ไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจยและไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรค
ทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขอลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติ
ราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา ใหผูมีอํานาจตามขอ ๒๖ พิจารณาหรืออนุญาตใหยกเลิกวันลา
อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
สวนที่ ๗
การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
ขอ ๒๘ ขาราชการศาลยุติธรรมที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงาน
ลาตอผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา ๔๘ ชั่วโมง สวนขาราชการศาลยุติธรรม
ที่ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแตเวลา
รับหมายเรียกเปน ต น ไป และใหไ ปเข ารับ การตรวจเลือกหรือเขารับ การเตรียมพลตามวัน เวลา
ในหมายเรียกนั้นโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับ
จนถึงเลขาธิการหรือประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี
ข อ ๒๙ เมื่ อ ข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมที่ ล านั้ น พ น จากการเข า รั บ การตรวจเลื อ ก
หรือเขารับการเตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชา
ภายใน ๗ วัน เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน เลขาธิการหรือประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี อาจขยาย
เวลาใหไดแตรวมแลวไมเกิน ๑๕ วัน
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๙
สวนที่ ๘
การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ขอ ๓๐ ขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย
หรือดูงานในประเทศหรือตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง
เลขาธิการหรือประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุญาต
สวนที่ ๙
การลาไปปฏิบตั งิ านในองคการระหวางประเทศ
ขอ ๓๑ ขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงประธานศาลฎีกา เพื่อพิจารณา
อนุญาต โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ข อ ๓๒ ข า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมที่ ล าไปปฏิ บั ติ ง านในองค ก ารระหว า งประเทศ
เมื่อ ปฏิ บัติ ง านแลว เสร็ จ ให ร ายงานตัว เขา ปฏิ บัติ ห น าที่ ร าชการภายใน ๑๕ วั น นับ แต วัน ครบ
กําหนดเวลาและใหรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานใหประธานศาลฎีกาทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรายงานตามที่กําหนดไว
ทายระเบียบนี้
สวนที่ ๑๐
การลาติดตามคูสมรส
ขอ ๓๓ ขาราชการศาลยุติธรรมซึ่งประสงคจะลาติดตามคูสมรส ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงเลขาธิการหรือประธานศาลฎีกา แลวแตกรณี เพื่อพิจารณา
อนุญาตใหลาได ไมเกิน ๒ ป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอไดอีก ๒ ป แตเมื่อรวมแลวตอง
ไมเกิน ๔ ป ถาเกิน ๔ ป ใหลาออกจากราชการ
ขอ ๓๔ การพิจารณาอนุญาตใหขาราชการศาลยุติธรรมลาติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจ
อนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเมื่อรวมแลว
จะตองไมเกิน ระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ ๓๓ และจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูป ฏิบัติห นาที่
ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกัน ไมวาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
ปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม
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๑๐
ขอ ๓๕ ขาราชการศาลยุติธรรมที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตาม
ขอ ๓๓ ในชวงเวลาที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราว
หนึ่งแลว ไมมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสอีก เวน แตคูสมรสจะไดกลับ มาปฏิบัติห นาที่ร าชการหรือ
ปฏิบัติงานประจําในประเทศไทยแลวตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงาน
ในตางประเทศอีก จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสตามขอ ๓๓ ไดใหม
สวนที่ ๑๑
การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
ขอ ๓๖ ขาราชการศาลยุติธรรมผูใดไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพ
หรือพิการ หากขาราชการศาลยุติธรรมผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การฟน ฟูสมรรถภาพที่จําเปน ตอการปฏิ บัติห นาที่ร าชการ หรือที่จํ าเปน ตอการประกอบอาชี พ
แลวแตกรณี มีสิทธิลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพครั้งหนึ่งไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตร
ที่ประสงคจะลาแตไมเกิน ๑๒ เดือน
ขาราชการที่ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ จนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพ หรือพิการ
เพราะเหตุอื่นนอกจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง และผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแลวเห็นวา ยังสามารถ
รับราชการตอไปได หากขาราชการศาลยุติธรรมผูนั้นประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับ การฟ น ฟูสมรรถภาพที่จําเปน ตอการปฏิบัติหนาที่ร าชการ ใหผูมีอํานาจพิจารณา หรือ
อนุญาตพิจารณาใหลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพดังกลาวครั้งหนึ่งไดตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ในหลักสูตรที่ประสงคจะลา แตไมเกิน ๑๒ เดือน
หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองตองเปนหลักสูตรที่สวนราชการ หนวยงานอื่น
ของรั ฐ องค ก รการกุ ศ ลอั น เป น สาธารณะหรื อ สถาบั น ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจากหน ว ยงานของ
ทางราชการเปนผูจัดหรือรวมจัด
ขอ ๓๗ ข าราชการศาลยุติ ธ รรมที่ ป ระสงคจ ะลาไปฟน ฟู สมรรถภาพดา นอาชี พ
ตามขอ ๓๖ ให เสนอหรือ จัด ส ง ใบลาตอผู บัง คับ บั ญ ชาตามลํ าดับ จนถึ งเลขาธิก ารหรือ ประธาน
ศาลฎีกา แลวแตกรณี พรอมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงคจะลา และเอกสารที่เกี่ยวของ
(ถามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟนฟูสมรรถภาพ
ดานอาชีพได
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๑๑
หมวด ๓
การลาของขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม
ขอ ๓๘ การลาของขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรม ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในหมวดนี้ เวนแตกรณีที่ไมมีกําหนดไว ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด ๑ และหมวด ๒
ขอ ๓๙ การลาทุกประเภท การหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษ และการไป
ตางประเทศของประธานศาลฎีกา ใหอยูในดุลพินิจของประธานศาลฎีกา และแจงใหคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมทราบ
๑

ขอ ๔๐ การหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษ การไปตางประเทศ และการลา
ทุกประเภทนอกจากการลาไปปฏิบั ติงานในองคก ารระหวา งประเทศของประธานศาลอุ ทธรณ
ประธานศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ประธานศาลอุทธรณภาค อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน และ
อธิบดีผูพิพากษาภาค ใหเปนอํานาจของประธานศาลฎีกา หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณา
อนุญาต และแจงใหคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมทราบ
ขอ ๔๑ การหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษ การไปตางประเทศ และการลา
ทุกประเภทนอกจากการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศของขาราชการตุลาการและ
ดะโตะยุติธรรม ใหเปนไปตามตารางหมายเลข ๒ เวนแตกรณีตามขอ ๔๒ และขอ ๔๓
ข อ ๔๒ การลาทุ ก ประเภทและการหยุ ด ราชการเพราะพฤติ ก ารณ พิ เ ศษของ
ขาราชการตุลาการที่ไปทํางานในสํานักงานศาลยุติธรรม รวมทั้งผูชวยผูพิพากษาที่มิไดไปปฏิบัติ
หนาที่ในศาล ใหเปนอํานาจของเลขาธิการเปนผูพิจารณาอนุญาต
ข อ ๔๓ ข า ราชการตุ ล าการและดะโต ะ ยุ ติ ธ รรมผู ป ระสงค จ ะลาไปปฏิ บั ติ ง าน
ในองคการระหวางประเทศ ใหเปนอํานาจของประธานศาลฎีกาที่จะพิจารณาอนุญาต โดยถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการ
ไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ) ไพโรจน วายุภาพ
(นายไพโรจน วายุภาพ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
๑ แกไขโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
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๑๒
๑

ตารางหมายเลข ๑
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของขาราชการศาลยุติธรรม (ยกเวนการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ)

ลาปวย

ลากิจสวนตัว

ลาคลอดบุตร

ลาไปชวยเหลือภริยาที่
คลอดบุตร

ลาพักผอน

ตางประเทศ

ในประเทศ

ลาติดตามคูส มรส

ลาไปฟนฟูสมรรถภาพ
ดานอาชีพ

ตามที่
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร
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ผูลา

ประธานศาลฎีกา

เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม

ขาราชการทุกตําแหนงในสังกัด

เลขาธิการประธานศาลฎีกา/
เลขาธิการสถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝายตุลาการศาลยุติธรรม/
เลขานุการศาลฎีกา
ขาราชการตุลาการซึ่งรับผิดชอบ
ราชการในศาลหรือสํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค
ผูอํานวยการสถาบัน/ผูอํานวยการ
สํานัก/ผูอํานวยการสํานักงาน/
ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทากอง
ผูอํานวยการวิทยาลัย/หัวหนาสวน/
หัวหนากลุม/หัวหนาฝาย

ขาราชการทุกตําแหนงในสังกัด

ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการสํานักงาน
ที่ปฏิบัติหนาที่อยูในสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค/
สํานักอํานวยการประจําศาล/สํานักงานประจําศาล
ขาราชการทุกตําแหนงในสถาบัน/สํานัก/สํานักงาน/
กอง หรือเทียบเทากอง

ลาศึกษา
ฝกอบรมฯ

ตามที่
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร
ตามที่
เห็นสมควร

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไมเกิน

ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต

ลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย
ลาเขารับการตรวจเลือก
หรือเขารับการเตรียมพล

ประเภทการลา

ขาราชการทุกตําแหนงในวิทยาลัย/สวน/
๓๐
๑๕
กลุม/ฝาย
หมายเหตุ  หมายถึง มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น
๑ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๓
๒

ตารางหมายเลข ๒
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของขาราชการตุลาการ และดะโตะยุติธรรม
สําหรับการลาทุกประเภท (ยกเวนการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ) การหยุดราชการเพราะพฤติการณพิเศษ และการไปตางประเทศ
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
ผูลา
ระยะเวลาอนุญาต
๑. ประธานศาลฎีกา

ตามที่เห็นสมควร

๒. ประธานศาลอุทธรณ

ขาราชการตุลาการทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่อยูในศาลฎีกา
ขาราชการตุลาการทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่อยูในสํานักประธานศาลฎีกา สถาบันพัฒนา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัย
ชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล
ประธานศาลอุทธรณ ประธานศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ ประธานศาลอุทธรณภาค
อธิบดีผูพิพากษาศาลชัน้ ตน
อธิบดีผูพิพากษาภาค
ขาราชการตุลาการทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่อยูในศาลอุทธรณ

๓. ประธานศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ

ขาราชการตุลาการทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่อยูในศาลอุทธรณคดีชาํ นัญพิเศษ

ตามที่เห็นสมควร

๔. ประธานศาลอุทธรณภาค

ขาราชการตุลาการทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่อยูในศาลอุทธรณภาค

ตามที่เห็นสมควร

๕. อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน

ขาราชการตุลาการทุกคนที่สังกัดหรือปฏิบัติหนาที่อยูในศาล

ตามที่เห็นสมควร

๖. อธิบดีผูพิพากษาภาค

ขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรมทุกคนที่สังกัดหรือปฏิบัตหิ นาที่อยูในภาค

ตามที่เห็นสมควร

๗. ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัด
ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวง
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัด
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัด
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ขาราชการตุลาการและดะโตะยุติธรรมทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่อยูในศาลจังหวัด ศาลแขวง
หรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

๒. แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

ตามที่เห็นสมควร

ครั้งหนึ่งไมเกิน ๖๐ วัน ถาเกินกวานั้นใหเปน
อํ า นาจหน า ที่ ข องผู มี อํ า นาจพิ จ ารณาหรื อ
อนุญาตลําดับที่ ๖

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการ
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

ขาราชการทัง้ หมด ............................คน
ตําแหนงวาง .....................................คน
ยืมตัวมาชวยราชการ.........................คน
มาปฏิบตั ิราชการ...............................คน
ไปราชการ..........................................คน
มาสาย...............................................คน
ไมมาปฏิบัตริ าชการ...........................คน
ผูตรวจ....................................................
(หัวหนาหนวยงานผูรบั ผิดชอบงานการเจาหนาที่)
หมายเหตุ ชื่อ - ชื่อสกุล จะพิมพหรือใหผูลงชื่อเปนผูเขียนดวยตัวบรรจงก็ได

๑๔
แบบใบลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว
(เขียนที่) ...........................................................
วันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. .................
เรื่อง ...........................................................
(คําขึน้ ตน) ....................................................
ขาพเจา ....................................................... ตําแหนง ……………………..…………...........……
ระดับ ……………………………..……….....…… สังกัด …..……….……………………………………………………….........…
ปวย
ขอลา
กิจสวนตัว
เนื่องจาก...................................................................................................
คลอดบุตร
ตั้งแตวันที่ ..... เดือน ....................พ.ศ. ........ ถึงวันที่ .... เดือน ..................... พ.ศ. ........ มีกาํ หนด .... วัน
ขาพเจาไดลา ปวย กิจสวนตัว คลอดบุตร ครั้งสุดทายตั้งแตวันที่..... เดือน..................พ.ศ. .......
ถึงวันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ............... มีกําหนด .......... วัน ในระหวางลาจะติดตอ
ขาพเจา ไดที่……………………………………..……………………… หมายเลขโทรศัพท .…………….…….... …….........
(ลงชือ่ ) ………………………………..….............
(...................................................)
สถิติการลาในปงบประมาณนี้
ประเภท
ปวย
กิจสวนตัว

ลามาแลว
(วันทําการ)

ลาครั้งนี้
(วันทําการ)

รวมเปน
(วันทําการ)

(วันทําการ)

(วันทําการ)

(วันทําการ)

คลอดบุตร

(ลงชื่อ) .......................................... ผูตรวจสอบ
ตําแหนง .........................................
วันที่ ............. /………………….. /..............

ความเห็นของผูบังคับบัญชา
………………..…….……………………...
……………………………………….………………….
(ลงชื่อ) ......................................................
(.....................................................)
ตําแหนง ....................................................
วันที่ ........../ ......................./ .............
คําสั่ง
อนุญาต
ไมอนุญาต
………………..…….……………………...
……………………………………….………………….
(ลงชื่อ) ......................................................
(.....................................................)
ตําแหนง ...................................................
วันที่ ........../ ......................../ .............

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๕
แบบใบลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เขียนที่............................................................................
วันที่...........เดือน....................... พ.ศ. ..........................
เรื่อง ขออนุญาตลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เรียน .....................................................................................
ขาพเจา....................................................ตําแหนง...................................................................
สังกัด......................................................................................มีความประสงคลาไปชวยเหลือภริยาโดยชอบ
ดวยกฎหมายชื่อ.........................................................................................ซึ่งคลอดบุตรเมื่อวันที่.................
เดือน...........................พ.ศ. ...............จึงขออนุญาตลาไปชวยเหลือภริยาทีค่ ลอดบุตรตั้งแตวนั ที่.................
เดือน....................พ.ศ. .......... ถึงวันที.่ ..... เดือน.................. พ.ศ. ........มีกําหนด.......วันทําการ ใน
ระหวางลา จะติดตอขาพเจาไดที่ ................................................................................................................
.................................................................................หมายเลขโทรศัพท.......................................................
โดยยื่นหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาใบสําคัญการสมรส
สําเนาสูติบัตร
(ลงชือ่ )..............................................
(.............................................................)

ความเห็นของผูบังคับบัญชา
.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................
(.............................................................)
(ตําแหนง).............................................
วันที่................/...................../..............
คําสั่ง
ไมอนุญาต
อนุญาต
.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
(.............................................................)
(ตําแหนง).............................................
วันที่.............../....................../..............
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๖
แบบใบลาพักผอน
(เขียนที่) ............................................
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรื่อง ขอลาพักผอน
(คําขึน้ ตน) .........................................................
ขาพเจา ..........................................................ตําแหนง .....................................................
ระดับ ……………………………...…… สังกัด …..……….……………………………………........……………....………………
มีวันลาพักผอน …...........…วันทําการ มีสทิ ธิลาพักผอนประจําปนี้อีก 10 วัน รวมเปน ................วันทําการ
ขอลาพักผอนตั้งแตวันที่.... เดือน ................พ.ศ. ...... ถึงวันที่.... เดือน ................พ.ศ. ...... มีกําหนด .... วัน
ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที่................................................................................................................
..................................................................................... หมายเลขโทรศัพท .................................................

(ลงชื่อ) …..……………..………….…………
(.............................................)
สถิติการลาในปงบประมาณนี้
ลามาแลว ลาครั้งนี้
รวมเปน
(วันทําการ) (วันทําการ) (วันทําการ)
(ลงชื่อ)................................................ ผูต รวจสอบ
ตําแหนง ....................................................
วันที่ .............../ ………………………./ …………

ความเห็นของผูบังคับบัญชา
……………………………….…………………...
……………………………………………………………..….
(ลงชื่อ) ........................................................
(.....................................................)
ตําแหนง ......................................................
วันที่ .........../ ......................../ .............
คําสั่ง
อนุญาต
ไมอนุญาต
……………………………….…………………...
………………………………………………………..……….
(ลงชื่อ) ........................................................
(.....................................................)
ตําแหนง ......................................................
วันที่ .........../ ......................../ .............

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๗
แบบใบลาอุปสมบท
(เขียนที่) ............................................
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ..............
เรื่อง ขอลาอุปสมบท
(คําขึน้ ตน) .........................................................
ขาพเจา ..........................................................ตําแหนง .....................................................
ระดับ ……………………………...…… สังกัด …..……….……………………………………........……………....………………
เกิดวันที.่ .... เดือน ...................... พ.ศ. ............ เขารับราชการเมื่อวันที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. .........
ขาพเจา
 ยังไมเคย
 เคย อุปสมบท บัดนี้มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
ณ วัด ...................................................................... ตั้งอยู ณ ...................................................................
.......................................................................... หมายเลขโทรศัพท ............................. กําหนดอุปสมบท
วันที่ ….... เดือน …................. พ.ศ. ...... และจะจําพรรษาอยู ณ วัด ........................................................
ตั้งอยู ณ ....................................................................................................................................................
จึงขออนุญาตลาอุปสมบท ตัง้ แตวนั ที่ ………….... เดือน ….................................................... พ.ศ. ............
ถึงวันที่ ………….... เดือน …................................ พ.ศ. ............... มีกําหนด ................... วัน
(ลงชื่อ) …..…….……………………..………
(................................................)
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
………………………………………….……………………………………………………………...……………………………...
……………………………………………………………………………………..…………………………...………………………………….
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.......................................................)
(ตําแหนง) .............................................................
วันที่ ......../ ....................../ .............
คําสั่ง
อนุญาต
ไมอนุญาต
………………………………………….……………………………………………………………...……………………………...
……………………………………………………………………………………..…………………………...………………………………….
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.......................................................)
(ตําแหนง) ..................................................................
วันที่ ........./ ...................../ .............

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๘
แบบรายงานลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
(เขียนที่) .............................................
วันที่ ........ เดือน .............................. พ.ศ. ..............
เรื่อง .............................................................
(คําขึน้ ตน) ....................................................
ขาพเจา .....................................................ตําแหนง ..........................................................
ระดับ .................................................................... สังกัด ............................................................................
ไดรบั หมายเรียกของ ....................................................................................................................................
ที่ .............................................................................. ลงวันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. .............
ใหเขารับการ ...............................................................................................................................................
ณ ที่ .............................................................................................................................................................
ตั้งแตวันที่ ….... เดือน …........................ พ.ศ. ....... ถึงวันที่ …….... เดือน …............................ พ.ศ. .........
มีกําหนด .................... วัน
จึงรายงานมาเพื่อโปรดทราบ

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

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๑๙
แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(เขียนที่) ............................................
วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. .................
เรื่อง ขอลาไปปฏิบัตงิ านในองคการระหวางประเทศ
(คําขึน้ ตน) ............................................................
ขาพเจา (ชือ่ และนามสกุลภาษาไทย) .................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ....................................................................... ตําแหนง ......................................................
............................................ ระดับ ..................................... สังกัด .............................................................
มีความประสงคขอลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ตัง้ แตวันที่ ..... เดือน ……………..................
พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ….... เดือน …........................ พ.ศ. ............. จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบ
การพิจารณา ดังนี้
๑. คําชี้แจงในการขออนุญาต
๑.๑ ประวัติ
๑.๑.๑ วันเดือนปเกิด .......................................................................... อายุ ................ ป
๑.๑.๒ ประวัตกิ ารศึกษา ..................................................................................................
ประกาศนียบัตร ....................................................................................................
จาก .......................................... ประเทศ .................................. พ.ศ. .................
ปริญญาตรี ............................................................................................................
จาก ......................................... ประเทศ .................................... พ.ศ. ................
ปริญญาโท ............................................................................................................
จาก ......................................... ประเทศ .................................... พ.ศ. ................
ปริญญาเอก ..........................................................................................................
จาก ......................................... ประเทศ ..................................... พ.ศ. ...............
๑.๑.๓ ประวัติการรับราชการ
เริ่มเขารับราชการเมื่อวันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. ..................
จนถึงกําหนดวันออกเดินทาง รวมเปนเวลา .......... ป ........... เดือน .............. วัน
โดยเริ่มเขารับราชการเปนขาราชการ ...................................................................
ตั้งแตวันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. ...... ถึงวันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. .........
เปนขาราชการ ......................................................................................................
ตั้งแตวันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. ...... ถึงวันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. .........
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๐
๑.๑.๔ ขณะนีเ้ ปนขาราชการ.............................................................................................
ตําแหนง ............................................................. ระดับ .......................................
แผนก/ฝาย/งาน ...................................................................................................
ศาล .......................................................................................................................
หนวยงาน .............................................................................................................
๑.๑.๕ เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศหรือไม  เคย  ไมเคย
ถาเคย
(๑) ไปปฏิบตั ิงานใหกบั .............................................................................
....................................................................................................................................

ณ ประเทศ ............................................................................................................
เปนระยะเวลา ............... ป ....................................... เดือน ...........................วัน
ตั้งแตวันที่.... เดือน................. พ.ศ. ..... ถึงวันที่.... เดือน .................. พ.ศ. ........
ถาเคย (๒) ไปปฏิบัตงิ านใหกับ...............................................................................
....................................................................................................................................

ณ ประเทศ ............................................................................................................
เปนระยะเวลา .................... ป ....................................... เดือน ......................วัน
ตั้งแตวันที่.... เดือน ................. พ.ศ. ....... ถึงวันที่.... เดือน................. พ.ศ. ........
๑.๒ ขอมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน
๑.๒.๑ ไปปฏิบตั ิงานใหกับ.................................................................................................
ณ ประเทศ ............................................................................................................
 ตามความตกลงระหวาง .................................................................................
กับ ...................................................................................................................
 ติดตอสมัคร โดยผาน .....................................................................................
 ติดตอเอง ........................................................................................................
 อื่นๆ ...............................................................................................................
๑.๒.๒ ตําแหนงที่จะไปปฏิบัตงิ าน.....................................................................................
ระดับ ............................. หนาที่ที่จะไปปฏิบัตงิ าน (โดยยอ) ................................
....................................................................................................................................

๑.๒.๓ ระยะเวลาที่จะขอไปปฏิบัตงิ าน .......... ป ........................... เดือน ................. วัน
๑.๒.๔ กําหนดออกเดินทางประมาณวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ................

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๑
๑.๒.๕ คาตอบแทนที่ไดรบั
 เงินเดือน อัตราเดือน/ปละ .............................................................................
 คาที่พัก ..........................................................................................................
 คาพาหนะในการเดินทาง ...............................................................................
 อื่นๆ ...............................................................................................................
๑.๒.๖ สถานทีต่ ิดตอ ........................................................................................................
....................................................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท ......................................
ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองเปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………………………………..
(...............................................................)
๒. คําชี้แจงและคํารับรองของสํานักงานศาลยุติธรรม / อธิบดีผูพิพากษา
๒.๑ ขอชี้แจงวาขาราชการผูนี้
๒.๑.๑ ระยะเวลาการเปนขาราชการกอนไปปฏิบัติงาน
 เปนขาราชการประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันครบ ๒ ป กอนถึงวันที่
ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงาน
 เปนขาราชการประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไมครบ ๒ ป กอนถึง
วันที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงาน แตกรณีมีความจําเปนตองสั่งใหไปปฏิบัติงาน
โดยมีเหตุผลอันสมควรและเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งตามเอกสารแนบทาย
๒.๑.๒ อายุของผูปฏิบัติงาน
 อายุไมเกิน ๕๒ ปบริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงาน
 อายุเกิน แตกรณีมีความจําเปนตองสั่งใหไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควร
และเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งตามเอกสารแนบทาย
๒.๑.๓ ความรูความสามารถ ความประพฤติ และการดําเนินการทางวินัย
 เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการซึ่งมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติ
เรียบรอย และไมอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
 เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการซึ่ง .................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
แตกรณีมีความจําเปนตองสั่งใหไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุอันสมควร และเปน
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งตามเอกสารแนบทาย
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๒
๒.๑.๔ ในกรณีที่เคยปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมาแลว
 ไดกลับมาปฏิบัติราชการในสวนราชการครบ ๒ ปแลว นับแตวันกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการหลังจากที่เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานครั้งสุดทาย
 มีเวลาปฏิบัติราชการไมครบ ๒ ป แตกรณีมีความจําเปนตองสั่งใหไปปฏิบัติงาน
โดยมี เหตุ ผลอั นสมควรและเป นประโยชน แก ทางราชการอย างยิ่ งตามเอกสาร
แนบทาย
๒.๒ ขอรับรองวา การไปปฏิบัติงานของขาราชการผูนี้
๒.๒.๑  ไมทําใหเสียราชการ เพราะยังมีผูอยูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมตองตั้งอัตรากําลังเพิ่ม
๒.๒.๒  เปนประโยชนตอประเทศไทย หรือตอการปฏิบัตริ าชการของสวนราชการนี้ลัง
ประการใดบาง (โปรดระบุ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
 เปนประโยชนตอประเทศไทยอยางยิ่ง หรือเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
๒.๒.๓ หนวยงานมีแผนงานหรือโครงการที่เมื่อกลับมาปฏิบัติหนาที่ประการใดหรือไม
 มี
 ไมมี
โปรดชีแ้ จงรายละเอียดประกอบการพิจารณา .............................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .................................................................
( ............................................................. )
(ตําแหนง) .............................................................
วันที่ .............. / ....................... / ............
๓. การพิจารณาของสํานักงานศาลยุติธรรม
………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………..…………
………………………………………………………………….……………………………………………………………………..…………
(ลงชื่อ) ....................................................................
( ................................................................)
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
วันที่ .......... / ............................ /.............
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๓
๔. คําสั่งของประธานศาลฎีกา
อนุญาต
ไมอนุญาต
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ....................................................................
( ............................................................... )
ประธานศาลฎีกา
วันที่ .......... / ............................ /............

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๔
แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
๑. ชื่อ .......................................................... นามสกุล ...............................................................................
ตําแหนง ................................................................. ระดับ ..................................................................
สังกัด ....................................................................................................................................................
ไปปฏิบตั ิงานใหกับ ................................................................................................................................
ณ ประเทศ ...........................................................................................................................................
ตําแหนงที่ไปปฏิบตั ิงาน .........................................................................................................................
ตั้งแตวันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ...........
มีกําหนดเวลา ......... ป ........... เดือน ......... วัน
๒. รายละเอียดการไปปฏิบตั ิงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ฯลฯ) ทีส่ มควรรายงาน
ใหมีรายละเอียดและเนื้อหามากที่สดุ เทาที่จะทําได โดยบรรยายสิ่งที่ไดรูเห็น หรือไดรับถายทอดมา
ใหชัดเจน ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๕
๓. สรุปขอคิดเห็น ประโยชนทไี่ ดรับ และขอเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดวาจะนํามาปรับปรุงใชใหเปน
ประโยชนแกประเทศ ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................................
(............................................................)
(ตําแหนง) ............................................................
วันที่ ............../ ............................./ .............
ผูรายงาน
๔. ความเห็นของหนวยงาน ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................................
(............................................................)
(ตําแหนง) ............................................................
วันที่ ............../ ............................./ .............
๕. ความเห็นของหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง .............................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................................
(............................................................)
(ตําแหนง) ............................................................
วันที่ ............../ ............................./ .............
หมายเหตุ

๑. ในกรณีที่มีรายละเอียดขอความที่จะรายงานเกินกวาชองในแบบ ใหปรับปรุง
ขยายชองใหพอดีกับขอความไดตามความเหมาะสม
๒. ถ า มี ร ายงานที่ ต อ งจั ด ทํ า ให อ งค ก ารและหน ว ยงานที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง านโดยตรง
ขอใหแนบไปดวย
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๖
แบบใบลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(เขียนที่) .....................................................
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. ................
เรื่อง .............................................................
(คําขึน้ ตน) ....................................................
ขาพเจา .......................................................ตําแหนง ........................................................
ระดับ ............................................... สังกัด .................................................................................................
เกิดวันที่ ....... เดือน .................. พ.ศ. ........ เขารับราชการเมือ่ วันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. .........
ไดรบั เงินเดือนๆ ละ ...................... บาท มีความประสงคจะไป ...................................................................
........................................................................... ณ ประเทศ ......................................................................
ดวยทุน .........................................................................................................................................................
มีกําหนด ..................... ป ....................................... เดือน ............................. วัน
ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานทุกประการ
(ลงชื่อ) …..…………………...……………………
(…………………………………………….)
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
……………………………………………………………….………………………………..……………...……………………………..
…………………………………………………………………………………...………………………………….
(ลงชื่อ) ............................................................
(........................................................)
(ตําแหนง) .......................................................
วันที่ ............/ .................................../ ...........
คําสั่ง
อนุญาต
ไมอนุญาต
……............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………..………………………………………
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.......................................................)
(ตําแหนง) ......................................................
วันที่ .........../ ................................./ ..........

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๗
แบบใบลาไปประกอบพิธฮี จั ย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
(เขียนที่) .....................................................
วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ................
เรื่อง ขอลาไปประกอบพิธฮี จั ย
(คําขึน้ ตน) ...............................................
ขาพเจา .....................................................ตําแหนง .........................................................
ระดับ .................................................................. สังกัด ..... ....................................................................
เขารับราชการเมื่อวันที่ ....................... เดือน ........................................................พ.ศ. .............................
ขาพเจา
ยังไมเคย
เคย ไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย บั ด นี้ มี ศ รั ท ธาจะไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จึงขออนุญาตลาหยุดราชการ
ตั้งแตวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ........

(ลงชื่อ) …..……………………………………...........…
(.........................................................)
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
………………………………………………………………………………………………………...........……………………..………...
…………………………………………………………………………………...………………………………...................................….
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.......................................................)
(ตําแหนง) .........................................................
วันที่ ........./ .........................../ .............
คําสั่ง
อนุญาต
ไมอนุญาต
………………………………………………………………………………………………………………....……………………………...
…………………………………………………………………………………...………………………………….
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.......................................................)
(ตําแหนง) ...........................................................
วันที่ ........./ .........................../ .............

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๘
แบบใบลาติดตามคูสมรส
(เขียนที่) ....................................................
วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. ................
เรื่อง ขอลาติดตามคูสมรส
(คําขึน้ ตน) ............................................................
ขาพเจา ..........................................................ตําแหนง .....................................................
ระดับ .................................................................. สังกัด ..............................................................................
ไดรบั เงินเดือนๆ ละ ................. บาท (...........................................) มีความประสงคขอลาติดตามคูสมรส
ชื่อ.............................................................. ตําแหนง ..................................................................................
ระดับ .................................................................. สังกัด ..............................................................................
ซึ่งไปปฏิบตั ิราชการ/ปฏิบัตงิ าน ณ ประเทศ ................................................................................................
มีกําหนด ................ ป .................. เดือน .................. วัน จึงขออนุญาตลาติดตามคูสมรส
มีกําหนด ............. ป ................. เดือน .................. วัน ตั้งแตวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ............
ถึงวันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ...........
ครั้งสุดทายขาพเจาไดลาติดตามคูส มรสไปประเทศ ...........................................................
เปนเวลา ................. ป .................... เดือน .................... วัน
เมื่อวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. .............
ในกรณีลาติดตอกับครั้งกอนรวมทัง้ ครัง้ นีด้ วย เปนเวลา ................ ป ................. เดือน .................... วัน
(ลงชื่อ) …..…….………..………………..….………………
(…………………………………..…………………)
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
…………………………………………………………………………….…….…………………………………………………
(ลงชื่อ) ...............................................................
(............................................................)
(ตําแหนง) ..........................................................
วันที่ ............/ ............................/ .............
คําสั่ง
อนุญาต
ไมอนุญาต
………….........................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................................
(...........................................................)
(ตําแหนง) ..........................................................
วันที่ ............../ ............................./ ....................

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๒๙
แบบใบขอยกเลิกวันลา
(เขียนที่) ...................................................
วันที่ ........ เดือน ............................... พ.ศ. ................
เรื่อง ขอยกเลิกวันลา
(คําขึน้ ตน) ....................................................
ตามทีข่ าพเจา ....................................................ตําแหนง .................................................
ระดับ ..................................................... สังกัด ...........................................................................................
ไดรบั อนุญาตใหลา ................................... ตั้งแตวนั ที่ ............ เดือน .................................... พ.ศ. ............
ถึงวันที่ .................. เดือน ............................. พ.ศ. ......... รวม ................. วัน นั้น
เนื่องจาก ................................................... (ระบุเหตุผล) ..................................................
......................................................................................................................................................................
จึงขอยกเลิกวันลา .............................................. ตั้งแตวนั ที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ..............
ถึงวันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ..... จํานวน ....................... วัน
(ลงชื่อ) …..…….……..…..…..……........………
(.................................................)
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
……………………………………………………………………………………………………………..…………...……………………
……………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………..…
(ลงชื่อ) ................................................................
(............................................................)
(ตําแหนง) ..........................................................
วันที่ ............../ ............................./ ..........
คําสั่ง
อนุญาต
ไมอนุญาต
……..........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………...
(ลงชื่อ) ...............................................................
(............................................................)
(ตําแหนง) ...............................................................
วันที่ ................/ ............................../ .............

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๓๐
แบบใบลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
(เขียนที่) ...................................................
วันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. ............
เรื่อง ขอลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
(คําขึ้นตน) ...................................................
ขาพเจา ....................................................... ตําแหนง .......................................................
ระดับ ....................................................... สังกัด ........................................................................................
มีความประสงคขอลาไปฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา
ดังนี้
๑. ขอมูลเกี่ยวกับผูขอ
๑.๑ ประวัติการรับราชการ
๑.๑.๑ ขณะไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนทําใหตกเปนผูทุพพลภาพหรือพิการ
ดํารงตําแหนง ...................................................................... ระดับ .............................................................
สังกัด ............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ปฏิบัตหิ นาที่ (โดยยอ)...................................................................................................................................
ตั้งแตวันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ...........ถึงวันที.่ .............เดือน.............................พ.ศ. ..........
๑.๑.๒ ปจจุบันดํารงตําแหนง ................................................. ระดับ .................................
สังกัด.............................................................................................................................................................
ปฏิบัตหิ นาที่ (โดยยอ)..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตั้งแตวันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ..............
๑.๑.๓ ที่อยูปจจุบัน .............................................................................................................
......................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท ....................................................
๑.๒ สาเหตุ ที่ ไ ด รั บ อั น ตรายหรื อ ป ว ยเจ็ บ จนทํา ให ต กเป น ผู ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก าร
เหตุเกิดที่ ...............................................................................................................................
ตําบล ....................................... อําเภอ ........................................ จังหวัด .................................................
เมื่อวันที่ ............... เดือน .................................. พ.ศ. ................
เนื่องจาก
 ไดรบั อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ิราชการในหนาที่
 ถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่
 เหตุอื่นใดนอกจากเหตุปฏิบตั ิราชการในหนาที่/เหตุกระทําการตามหนาที่
(โปรดระบุ) ...................................................................................................................................................
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๓๑
ขอเท็จจริงโดยสรุป .....................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๑.๓ ความเห็น ของแพทยซึ่ง เปน ผูที่ไ ดขึ้น ทะเบียนและรับ ใบอนุญ าตเปน ผูป ระกอบวิชาชีพ
ทางเวชกรรม ผูเคยตรวจหรือรักษา
๑.๓.๑ แพทยชื่อ .................................................................................................................
ตําแหนง ............................................................................................ ผูไ ดตรวจหรือรักษา ณ โรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล .....................................................................................................................................
๑.๓.๒ ความเห็นโดยสรุปของแพทยผูตรวจหรือรักษาที่เกี่ยวของกับสภาพความพิการหรือ
ทุพพลภาพที่เกิดขึ้นตามเอกสารแนบ (เชน มีความพิการทางอวัยวะใดบาง ตั้งแตวันเดือนปใด เปนตน)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
๒. ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม
๒.๑ มีความประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรม
 หลักสูตรเกี่ยวกับการฟน ฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
 หลักสูตรเกี่ยวกับการฟน ฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ
ชื่อหลักสูตร .................................................................................................................................................
ซึ่งจัดโดย ......................................................................................................................................................
ระยะเวลาการฝกอบรม ............... ชัว่ โมง วัน ............. เดือน ............................. ป
ตั้งแตวันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. ............ ถึงวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .............
คาใชจายในการฝกอบรม (ถามี) .............................. บาท (.........................................................................)
๒.๒ พรอมนี้ไดแนบหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรทีป่ ระสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมในขอ ๒.๑
และเอกสารทีเ่ กี่ยวของ (ถามี) จํานวน ......... ฉบับ มาดวยแลว
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .........................................................
(.......................................................)
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๓๒
๓. ความเห็นของหนวยงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 เปน ผูไ ดรับ อัน ตรายหรือการปว ยเจ็บ เพราะเหตุป ฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูก
ประทุ ษ รา ยเพราะเหตุ ก ระทํ าการตามหน าที่ จนทํ าให ต กเปน ผู ทุพ พลภาพหรื อ
พิการ (กรณีตามขอ ๓๖ วรรคหนึ่ง)
 เป น ผู ไ ด รั บ อั น ตรายหรื อ การป ว ยเจ็ บ จนทํ า ให ต กเป น ผู ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก าร
เพราะเหตุอื่น (กรณีตามขอ ๓๖ วรรคสอง)
 หลั ก สู ต รที่ ป ระสงค ที่ จ ะลาไปเข า รั บ การฝ ก อบรมเป น หลั ก สู ต รที่ ส ว นราชการ
หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ องค ก รการกุ ศ ลอั น เป น สาธารณะหรื อ สถาบั น ที่ ไ ด รั บ การ
รับรองจากหนวยงานของทางราชการ เปนผูจัดหรือรวมจัด
 ข า ราชการผู นี้ ยั ง ไม เ คยลาไปเข า รั บ การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ การฟ น ฟู
สมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ
กรณีทุพพลภาพหรือพิการในครั้งนี้
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...................................................
(................................................)
(ตําแหนง) ....................................................
วันที่ ............./......................../............
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...................................................
(................................................)
(ตําแหนง) ....................................................
วันที่ ............./......................../.............
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๓๓
คําสั่ง
 อนุญาต
 ไมอนุญาต
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ...................................................
(................................................)
เลขาธิการสํานักงานศาลยุตธิ รรม
วันที่ ............./......................../.............

สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

