
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
ว่าด้วยการลาของพนักงานและลูกจ้าง 

พ.ศ. 2561 
______________________________ 

 
โดยที่ เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการลาของพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน

คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามความในข้อ 49 แห่งระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2561  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ. 2560 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยการลา
ของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอ่ืนใดในส่วนที่มีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
“เข้ารับการตรวจเลือก” หมายความว่า เข้ารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเป็นทหาร

กองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
“เข้ารับการเตรียมพล” หมายความว่า เข้ารับการระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล 

เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
“การลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย

ที่เป็นพนักงานซึ่งไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ รวมทั้ งลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท าการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรณีที่คู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ 

ข้อ 5 ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ และค าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

______________________________ 

 
ข้อ 6 วันและเวลาการท าการของส านักงานให้เป็นไปตามที่ส านักงานก าหนด 
ข้อ 7 เพ่ือก ากับดูแลเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้จัดท าบัญชี

ลงเวลาการปฏิบัติงานตามประกาศและรูปแบบที่ส านักงานก าหนด หรือจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ 
ในกรณีที่จ าเป็น เลขาธิการจะก าหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติงาน หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติงาน

ของพนักงานที่มีลักษณะการปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้  แต่ทั้งนี้จะต้องมี
หลักฐานให้สามารถตรวจสอบวันและเวลาของการปฏิบัติงานดังกล่าวได้ด้วย 

ข้อ 8 การนับวันลาตามระเบียบนี้ให้นับตามปีงบประมาณของส านักงาน 
ข้อ 9 การนับวันเพ่ือประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และค านวณวันลา

ให้นับต่อเนื่องกัน โดยนับวันหยุดที่อยู่ระหว่างการลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับ
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณวันลาป่วย วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อน 
ให้นับเฉพาะวันท าการ 

ข้อ 10 การลาประเภทเดียวกันแต่ละครั้งซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจ านวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอ านาจของผู้มีอ านาจอนุญาตระดับใดให้น าใบลา
เสนอขึ้นไปตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 

การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภทของการลานั้น ๆ 
พนักงานซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดงาน ให้เสนอ

ขอยกเลิกวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่าการลานั้นเป็นอันสิ้นสุด
เพียงวันที่ยกเลิกวันลานั้น 

ข้อ 11 พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัวที่มิใช่
การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรหรือลาพักผ่อน ซึ่งได้หยุดงานไปยังไม่ครบก าหนด  หากมีความจ าเป็น
หรืองานเร่งด่วนผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานระหว่างการลาก็ได ้

พนักงานที่ถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานระหว่างการลา ให้ถือว่าการลาสิ้นสุดก่อนวันมา
ปฏิบัติงานและให้ถือว่าวันที่ถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานเป็นการเริ่มวันปฏิบัติงานเป็นต้นไป 

ข้อ 12 การลาตามระเบียบนี้ ผู้ลาจะต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาตามล าดับชั้น และจะต้อง
ได้รับอนุญาตให้ลาก่อนจึงจะหยุดงานได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจจะเสนอใบลาล่วงหน้าได้ อาจเสนอ
หรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได้ 

ข้อ 13 ส านักงานอาจน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เกี่ยวกับการลาได้ ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวจะต้องเป็นระบบที่มีความปลอดภัยรัดกุม สามารถตรวจสอบตัวบุคคล และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลา
เป็นหลักฐานได้ 

ข้อ 14 ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต และอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามตารางท่ีก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
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ในกรณีที่ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้  ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
และมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตจากผู้มีอ านาจได้ ให้ผู้ลาเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้รักษาการแทน
หรือรักษาการในต าแหน่งตามบัญชีรายชื่อที่ส านักงานแต่งตั้ง เพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้ง
ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตตามระเบียบทราบด้วย 

ข้อ 15 พนักงานซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามระเบียบนี้ หรือในระหว่าง
วันหยุดให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงเลขาธิการ 

ข้อ 16 พนักงานผู้ใดไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้น 
กับบุคคลทั่วไปในท้องที่นั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงานผู้นั้น และมิได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อหรือความผิดของพนักงานผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็นเหตุขัดขวาง  
ท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติงานตามปกติ ให้พนักงานผู้นั้นรีบรายงานพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอุปสรรคขัดขวาง
ที่ท าให้มาปฏิบัติงานไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงเลขาธิการทันทีในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงาน 

ในกรณีที่ เลขาธิการเห็นว่าการที่พนักงานผู้นั้นไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้  เป็นเพราะ
พฤติการณ์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งให้การหยุดงานของพนักงานผู้นั้ นไม่นับเป็นวันลาตามจ านวนวัน 
ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว ถ้าเห็นว่าไม่เป็นพฤติการณ์พิเศษให้ถือว่า
วันที่พนักงานผู้นั้นไม่มาปฏิบัติงานเป็นวันลากิจส่วนตัว 

ข้อ 17 พนักงานที่ลาไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้ โดยไม่มีเหตุอันสมควรและผู้บังคับบัญชา
ไม่อนุญาตการลาให้ถือเป็นการขาดงาน 

ข้อ 18 ผู้ใดได้กระท าการหรือพยายามกระท าการใดโดยทุจริตตามระเบียบนี้ และก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อส านักงานให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ 19 การได้รับเงินเดือนระหว่างลาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ 20 การลาตามระเบียบนี้  รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการลา ให้ใช้แบบตามที่

ส านักงานก าหนด ทั้งนี้ หากส านักงานยังไม่ได้ก าหนดให้ใช้แบบตามราชการโดยอนุโลมไปพลางก่อน 
 

หมวด ๒ 
ประเภทการลา 

______________________________ 

 
ข้อ 21 การลา แบ่งออกเป็น ๑3 ประเภท ดังนี้ 
(๑) การลาป่วย 
(๒) การลาพักผ่อน 
(๓) การลากิจส่วนตัว 
(๔) การลาคลอดบุตร 
(๕) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
(๖) การลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(๗) การลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรมของพนักงานสตรี 
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(๘) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(๙) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
(๑๐) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(๑๑) การลาติดตามคู่สมรส 
(๑๒) การลาเพื่อท าหมัน 
(๑๓) การลาเพื่อจัดการศพ 
 

ส่วนที่ ๑ 
การลาป่วย 

______________________________ 

 
ข้อ 22 พนักงานซึ่งประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัวให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นให้เสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรก
ที่มาปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถลงนามในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนแจ้ งการลาแทนก็ได้ 
แต่เมื่อสามารถลงนามได้แล้วให้รีบเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 

พนักงานมีสิทธิลาป่วยในปีงบประมาณได้เท่าที่ป่วยจริง หากเกินกว่า 60 วัน ต้องได้รับ
การอนุญาตจากเลขาธิการ 

การลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์  ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมประกอบการพิจารณาอนุญาตการลาด้วย และหาก
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตเห็นสมควร จะขอใบรับรองของแพทย์เพื่อประกอบ  
การพิจารณาอนุญาตการลาป่วยน้อยกว่า 3 วันก็ได้ 

ข้อ 23 พนักงานผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หากพนักงานผู้นั้นประสงค์
จะลาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่จ าเป็นต่อ
การประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลาแต่ไม่เกิน 1 ปี 

พนักงานที่ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยจนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง และเลขาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
หากพนักงานผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ให้เลขาธิการพิจารณาให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลาแต่ไม่เกิน 1 ปี 

หลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่จัดหรือร่วมจัดโดยส่วนราชการ 
หน่วยงานอื่นใดของรัฐองค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ของทางราชการ 
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ข้อ 24 พนักงานซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพตามข้อ 23 ให้เสนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับ
หลักสูตรที่ประสงค์จะลาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดงานเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 

 
ส่วนที่ 2 

การลาพักผ่อน 
______________________________ 

 
ข้อ 25 พนักงานซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อน ให้ เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเม่ือได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้ 
พนักงานมีสิทธิลาพักผ่อนในปีงบประมาณหนึ่งได้  10 วันท าการ ยกเว้นพนักงานซึ่งบรรจุ

เข้าปฏิบัติงานยังไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน 
ถ้าในปีใดพนักงานผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนหรือลาพักผ่อนแล้วแต่ยังไม่ครบ  10 วันท าการ

พนักงานผู้นั้นมีสิทธิน าวันลาพักผ่อนที่ยังมิได้ลาในปีนั้นสะสมรวมเข้ากับวันลาพักผ่อนปีต่อ ๆ ไปได้ 
แต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันต้องไม่เกิน 20 วันท าการ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน 
30 วันท าการ 

ข้อ 26 กรณีการอนุญาตให้ลาพักผ่อน ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียว
หรือหลายครั้งก็ได้ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติงาน 

 
ส่วนที่ 3 

การลากิจส่วนตัว 
______________________________ 

 
ข้อ 27 พนักงานซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัว เพ่ือท าธุระส่วนตัวหรือธุระครอบครัว ให้เสนอ

หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานได้ 
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและไม่สามารถรอการอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจ าเป็นไว้แล้ว
หยุดงานไปก่อนก็ได ้แต่ต้องรีบชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจจะเสนอหรือจัดส่งใบลาล่วงหน้าได้ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน 

พนักงานมีสิทธิลากิจส่วนตัวในปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน 10 วันท าการ หากเกินกว่านี้
ต้องได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณที่เริ่มปฏิบัติงานให้ลาได้ไม่เกิน 5 วันท าการ 
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ส่วนที่ 4 
การลาคลอดบุตร 

______________________________ 

 
ข้อ 28 พนักงานซึ่งประสงค์จะลาคลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตในวันที่คลอดบุตรหรือก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ เว้นแต่ไม่สามารถ
ลงนามในใบลาได้ จะให้ผู้อ่ืนแจ้งการลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงนามได้แล้ว ให้รีบเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด หรือก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน 
และมีสิทธิลาตรวจครรภ์ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งก าหนดและออกใบรับรอง 

พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดงานไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามก าหนด 
หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดงานไป ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้  
โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดงานไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว หากการลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด 
ทีย่ังไม่ครบก าหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตร
ตั้งแต่วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 

ทั้งนี้ หากมีกรณีแท้งบุตรหรือเด็กเสียชีวิตในครรภ์ซึ่งต้องพักรักษาตัว ให้ใช้สิทธิลาป่วย 
และกรณีบุตรเสียชีวิตหลังคลอดให้ใช้สิทธิลาคลอดบุตร 

ข้อ 29 พนักงานที่ลาคลอดบุตรตามข้อ 28 แล้ว หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วัน โดยไม่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน 

 
ส่วนที่ 5 

การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
______________________________ 

 
ข้อ 30 พนักงานซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร

ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน 
นับแต่วันที่คลอดบุตร และในการคลอดบุตรแต่ละครั้งให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร โดยให้ลา
ติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 

ผู้มีอ านาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้พนักงานแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาต
ด้วยก็ได้ 

 
ส่วนที่ 6 

การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
______________________________ 

 
ข้อ 31 พนักงานผู้ใดยังไม่เคยลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนักงานที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม ซึ่งไม่เคยลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย หากประสงค์
จะลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงเลขาธิการ
เพ่ือพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
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ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนได้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
ประกอบการลาและให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณาให้ลาหรือไม่ก็ได้ 

พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ตามวรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา
และให้กลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ลาสิกขาบทหรือวันเดินทางกลับจากการประกอบ
พิธีฮัจย์ถึงประเทศไทย และให้นับระยะเวลาดังกล่าวรวมเป็นวันลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วย 

พนักงานซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์และได้หยุดงานไปแล้ว 
หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคท าให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาต หรือพิจารณายกเลิกวันลาอุปสมบทหรือวันลา
ไปประกอบพิธีฮัจย์ได้โดยถือว่าวันที่หยุดงานไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว 

ข้อ 32 พนักงานมีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ไม่เกิน 120 วัน แต่ทั้งนี้
ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

 
ส่วนที่ 7 

การลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรมของพนักงานสตรี 
______________________________ 

 
ข้อ 33 พนักงานสตรีผู้ใดยังไม่เคยลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม หากประสงค์จะลาให้เสนอใบลา

ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงเลขาธิการ เพ่ือพิจารณาอนุญาต ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันไปถือศีล
และปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ ต้องไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีสิทธิลาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 

 
ส่วนที่ 8 

การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
______________________________ 

 
ข้อ 34 พนักงานที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานการลาต่อผู้บังคับบัญชา 

ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนวันที่เข้ารับการตรวจเลือก ส่วนพนักงานที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล
ให้รายงานการลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับหมายเรียก และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไม่ต้องรอค าสั่งอนุญาต  และให้ผู้บังคับบัญชา
เสนอรายงานการลาไปตามล าดับจนถึงเลขาธิการ 
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เมื่อพนักงานที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว  
ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานในส านักงานภายใน 7 วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น เลขาธิการอาจขยาย
เวลาให้ได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน และให้นับระยะเวลาดังกล่าวรวมเป็นวันลาเข้ารับการตรวจเลือก
หรือเข้ารับการเตรียมพลด้วย 

กรณีพนักงานที่ลาเข้ารับการตรวจเลือกได้รับการคัดเลือก ให้พนักงานผู้นั้นรีบแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อเสนอรายงานตามล าดับจนถึงเลขาธิการ 

 
ส่วนที่ 9 

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
______________________________ 

 
ข้อ 35 พนักงานซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศ 

หรือต่างประเทศให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงเลขาธิการ เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ให้เป็นไปตามที่ส านักงานประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
และให้พนักงานจัดท าสัญญาการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานไว้ต่อส านักงาน 

 
ส่วนที่ 10 

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
______________________________ 

 
ข้อ 36 พนักงานซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศให้เสนอหรือจัดส่ง

ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงเลขาธิการไม่น้อยกว่า 60 วัน เพ่ือพิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการและให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด ทั้งนี้ โดยไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

ข้อ 37 พนักงานที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน  1 ปี 
เมื่อปฏิบัติงานดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ในส านักงานภายใน 15 วัน นับแต่วันครบ
ก าหนดเวลา และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ 

 
ส่วนที่ ๑1 

การลาติดตามคู่สมรส 
______________________________ 

 
ข้อ 38 พนักงานซึ่งประสงค์จะลาติดตามคู่สมรส ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับจนถึงเลขาธิการเพ่ือพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ ให้ลาได้ไม่เกิน 2 ปี และในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาต
ให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี โดยไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
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ข้อ 39 การพิจารณาอนุญาตให้พนักงานลาติดตามคู่สมรส เลขาธิการจะอนุญาตให้ลาครั้งเดียว
หรือหลายครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหายแก่ส านักงาน แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 38 
และจะต้องเป็นกรณีที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศเดียวกันหรือไม่ 

ข้อ 40 พนักงานที่ได้ลาติดตามคู่สมรสครบก าหนดระยะเวลาตามข้อ ๓8 ในระหว่างเวลา
ที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศติดต่อกันคราวหนึ่งแล้ว ไม่มีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสอีก เว้นแต่คู่สมรส
จะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ประจ าประเทศไทย แล้วต่อมาได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศอีก 
จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคู่สมรสตามข้อ 38 ได้ใหม ่

 
ส่วนที่ 12 

การลาเพื่อท าหมัน 
______________________________ 

 
ข้อ 41 พนักงานซึ่งประสงค์จะลาเพ่ือท าหมัน ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นให้เสนอหรือจัดส่ง
ใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิลาเพ่ือท าหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
ก าหนดและออกใบรับรอง 

 
ส่วนที่ 13 

การลาเพื่อจัดการศพ 
______________________________ 

 
ข้อ 42 พนักงานมีสิทธิลาเพ่ือจัดการศพบิดา มารดา คู่สมรส และทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย

ปีละไม่เกิน 10 วันท าการโดยได้รับเงินเดือน โดยให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
จนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะลาได้ ทั้งนี้ ให้ส่งส าเนาใบมรณบัตรประกอบเป็นหลักฐาน
การลาภายใน 5 วันท าการ นับจากวันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ หากไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้นับเป็น
การขาดงาน 

 
หมวด 3 
ลูกจ้าง 

______________________________ 

 
ข้อ 43 การลาของลูกจ้างให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานว่าด้วยลูกจ้างของส านักงาน 

และให้น าความในระเบียบนี้มาใช้บังคับกับลูกจ้างโดยอนุโลม 



10 
 

บทเฉพาะกาล 
______________________________ 

 
ข้อ 44 ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ่งสมัครใจเปลี่ยนเป็นพนักงานของส านักงาน 
โดยใช้สิทธิแจ้งความจ านงตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ที่ได้รับ
บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของส านักงานให้มีสิทธิการลาตามระเบียบนี้ ยกเว้นการลาพักผ่อนให้มีสิทธิ ดังนี้ 

(๑) ผู้ปฏิบัติราชการติดต่อกันมาแล้วไม่ถึง 10 ปี ให้มีจ านวนวันลาพักผ่อนสะสม 
20 วันท าการในปีแรก 

(๒) ผู้ปฏิบัติราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีจ านวนวันลาพักผ่อนสะสม 
30 วันท าการในปีแรก 

ข้อ 45 การด าเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้  ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่า
ถูกต้องตามระเบียบนี้ 

กรณีที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบนี้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งและให้ถือว่าถูกต้องตามระเบียบนี้ 

กรณีที่มีปัญหาและไม่อาจปฏิบัติตามวรรคแรกได้ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
และให้ถือว่าเป็นที่ยุติ 

การใดท่ีด าเนินการก่อนหน้านี้ถือว่าถูกต้องตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ  วันที่          
 
 
 

(นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่ 

ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า 
 

 
 

 

  

 



 
ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาต และอ านาจในการพิจารณาหรืออนุญาตการลา 

______________________________ 

 

ผู้มีอ านาจในการ 
พิจารณาหรืออนุญาต 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 
วันอนุญาต 
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ลาศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
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เลขาธิการ 
พนักงานและลูกจ้าง 
ทุกต าแหน่ง 

ตามท่ีเห็นสมควร            

รองเลขาธกิาร 
พนักงานและลูกจ้าง 
ทุกต าแหน่งในสังกัด 

60 วัน 10 วัน    - - - - - -   

ผู้อ านวยการฝ่าย 
พนักงานและลูกจ้าง 
ทุกต าแหน่งในสังกัด 

30 วัน 10 วัน    - - - - - -   

หัวหน้ากลุ่ม 
พนักงานและลูกจ้าง 
ทุกต าแหน่งในสังกัด 

7 วัน 7 วัน    - - - - - -   

 
______________________________ 


