
เร่ิมแรกเรามารูจักประเภทของการลา ซึ่งแบงออกเปน 9 ประเภท คือ
1. การลาปวย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลากิจสวนตัว
4. การลาพักผอน
5. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
6. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
7. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
8. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
9. การลาติดตามคูสมรส

การลาปวย
ตามระเบียบขอ17ขาราชการซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัวใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวันแตในกรณีจําเปน จะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการก็ได

ในกรณีที่ขาราชการผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเมื่อ
สามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว

การลาปวยต้ังแต 30 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับ ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือเห็นสมควร ผูมีอํานาจอนุญาตจะสั่งใหใช
ใบรับรองแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได

การลาปวยไมถึง 30 วัน ไมวาจะเปนการลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังติดตอกัน ถาผูมีอํานาจอนุญาตเห็นสมควร
จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลา ไปรับการตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได

การลาคลอดบุตร
ตามระเบียบขอ 18 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ ผูบังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได
แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนคร้ังหน่ึงได
90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย

การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน 90 วัน
ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลว แตไมไดคลอดบุตรตามกําหนด หาก



ประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอํานาจอนุญาต อนุญาตใหถอนวันลาคลอดบุตรได โดยใหถือวา
วันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว

การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลาประเภทน้ัน ใหถือวาการ
ลาประเภทน้ันสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรต้ังแตวันเร่ิมวันลาคลอดบุตร

การลากิจสวนตัว
ตามระเบียบขอ 19 ขาราชการซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ ผูบังคับบัญชา

ตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอ
รับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการ ไปกอนก็ได แตจะตองชี้แจง
เหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหน่ึงได ใหเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมทั้ง
เหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ

ขอ 21 ขาราชการมีสิทธิลากิจสวนตัว โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 45 วันทําการ
ขอ 22 ขาราชการที่ลาคลอดบุตรตามขอ 18 แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรใหมีสิทธิลา

ตอเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
ขอ 23 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตาม ขอ 22 ซึ่งไดหยุด

ราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติ
ราชการก็ได

การลาพักผอน
ตามระเบียบขอ 24 ขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหน่ึงได 10 วันทําการ เวนแตขาราชการ

ดังตอไปน้ี ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน
(1) ผูซึ่งไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการคร้ังแรก
(2) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก
(3) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกต้ัง แลว
ตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ
(4) ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอ่ืน นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก

ขอ 25 ถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลวแต ไมครบ 10 วันทําการ ให
สะสมวันที่ยังมิไดลาในปน้ันรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวมกับ วันลาพักผอนในปปจจุบัน
จะตองไมเกิน 20 วันทําการ สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอน
สะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ

ขอ 26 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจ
อนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได



ขอ 27 การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังก็ได โดยมิใหเสียหาย
แกราชการ

ขอ 28 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการ จําเปนเกิดขึ้น
ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได

ขอ 29 ขาราชการประเภทใดที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา หากไดหยุดราชการตาม
วันหยุดภาคการศึกษาเกินกวาวันลาพักผอนตามระเบียบน้ี ไมมีสิทธิลาพักผอนตามที่กําหนดไวในสวนน้ิ

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
ขอ 30 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขาราชการที่นับถือ ศาสนาอิสลาม ซึ่งประสงค
จะลาไปประกอบพิธีฮัจย
ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ใหเสนอหรือ จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตกอนวันอุปสมบท
หรือกอนวัน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอน
ตามวรรคหน่ึง ใหชี้แจงเหตุผล ความจําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลา
หรือไมก็ได

ขอ 31 ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบ
พิธีฮัจยตามขอ 30 แลวจะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ภายใน 10 วัน นับแตวันเร่ิมลา และ
จะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ ภายใน 5 วัน
นับแตวัน ที่ลาสิกขา หรือวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย

ขาราชการที่ไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหลาอุปสมบท หรือไดรับอนุญาต ใหลาไปประกอบพิธีฮัจย
และไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถ อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยตามที่
ขอลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติ
และขอถอนวันลาใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธี
ฮัจยไดโดยใหถือวาวันที่ได
 หยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
ขอ 32 ขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชา กอนวันเขารับการตรวจเลือก
ไมนอยกวา 48 ชั่วโมง สวนขาราชการที่ไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน
48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเปนตนไป และให
ไปเขารับ การตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ตามวันเวลาในหมายเรียกน้ัน โดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต และ
ใหผูบังคับบัญชา เสนอรายงานลา ไปตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง สําหรับ
หัวหนาสวนราชการ ใหรายงานลาตอปลัดกระทรวง หัวหนา
สวนราชการขึ้นตรง ใหรายงานลาตอรัฐมนตรีเจาสังกัด สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหรายงานลาตอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร



ขอ 33 เมื่อขาราชการที่ลาน้ันพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล แลว ใหมารายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติ  ิตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน เวนแตกรณีที่มีเหตุ จําเปน หัวหนาสวนราชการ
หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง ปลัดกระทรวง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือรัฐมนตรีเจาสังกัดตามขอ 32 อาจขยาย
เวลาใหได แตรวมแลวไมเกิน 15 วัน 3.การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

ขอ 34 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ใหเสนอหรือ
จัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงปลัดกระทรวงหรือหัวหนา สวนราชการขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญาต
สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนาสวนราชการขึ้นตรง เพื่อพิจารณาอนุญาต เวนแตขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอปลัดกรุงเทพมหานคร สําหรับหัวหนาสวนราชการ ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาตอปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการ ขึ้นตรง และขาราชการในราชบัณฑิตยสถานใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
รัฐมนตรีเจาสังกัด สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูวาราชการ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
อนุญาต

การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
ขอ 35 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบัติตาม หลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนน้ี
ขอ 36 การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ มี 2 ประเภท คือ
“ประเภทที่ 1” ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหน่ึงกรณีใด ดังตอไปน้ี

1.การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิก และเปนวาระที่จะตองสงไป
ปฏิบัติงานในองคการน้ัน

2.รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวาง ประเทศ
3.ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศ ตามความตองการของรัฐบาล

ไทย
“ประเภทที่ 2” ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1

ขอ 37 ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี
1.เปนขาราชการประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปกอน ถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไป

ปฏิบัติงาน เวนแตผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติ กําหนดเวลาหาป ใหลดเปนสองป สําหรับผูที่เคยไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2
มาแลว จะตองมี เวลาปฏิบัติหนาที่ราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองป นับแตวันเร่ิมกลับเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการหลังจากที่เดินทางกลับจาก
การ ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 คร้ังสุดทาย

2.ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทที่ 2 ตองมีอายุไมเกิน หาสิบสองปบริบูรณ นับถึง
วันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน 3.เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความ
ประพฤติ เรียบรอย และไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (1)
วรรคสอง และ (2) ใหเสนอเหตุผล ความจําเปนตอรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป



ขอ 38 ใหขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชา
ไปตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งให ขาราชการผูน้ันลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือ
วาเปนการไปทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางน้ันเหมือน เต็มเวลาราชการ มีกําหนดเวลาไมเกินสี่ปสําหรับการไป
ปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกําหนดเวลาไมเกิน หน่ึงป สําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 โดยไมรับเงินเดือน
เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจาก องคการระหวางประเทศตํ่ากวาอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผูน้ันไดรับอยูใน
ขณะน้ันใหมีสิทธิไดรับ เงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศแลว ไม
เกินอัตรา- เงินเดือนของทางราชการที่ขาราชการผูน้ันไดรับอยูในขณะน้ัน

ขอ 39 ขาราชการที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หากประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ
ใหยื่นเร่ืองราวพรอมทั้ง เหตุผลความจําเปนและประโยชนที่ทางราชการ จะไดรับ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จนถึงรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อพิจารณาอนุญาตและมีคําสั่ง
ให ขาราชการผูน้ันไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางน้ันเหมือน เต็มเวลา
ราชการ ตามกฎหมาย วาดวย กําหนด หลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลา ระหวางน้ันเหมือนเต็ม
เวลาราชการไดอีกแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป การอนุญาตใหขาราชการ
ผูใด ไปปฏิบัติงานประเภทที่ 2 เกินกวาหน่ึงป ใหผูบังคับบัญชา สั่งใหผูน้ันออกจากราชการในชวงเวลาที่ไป
ปฏิบัติงานเกินหน่ึงปดวย

ขอ 40 เมื่อกระทรวง ทบวง กรมเจาสังกัดไดมีคําสั่งใหขาราชการไปปฏิบัติงานตาม ขอ 38 หรือใหไปปฏิบัติงาน
ตอหรือใหออกจากราชการ
ตามขอ 39 แลว ใหสวนราชการสงสําเนาคําสั่ง ดังกลาวใหกระทรวงการคลัง และองคกรกลางบริหารงานบุคคลที่
เกี่ยวของทราบดวย

ขอ 41 ใหกระทรวง ทบวง กรมเจาสังกัดจัดทําสัญญาผูกมัดขาราชการที่ไปปฏิบัติงาน ในองคการระหวาง
ประเทศประเภทที่ 2 ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลาหน่ึงเทาของ ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน ขาราชการ
ผูใดไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลว
ไมกลับมา รับราชการหรือกลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญาใหชดใชเงินเบี้ยปรับแกทางราชการดังน้ี

1.ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเทากับเงินเดือนสุดทาย ที่ไดรับ คูณดวยระยะเวลาที่ลาไป
ปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวันใหคิดเปนหน่ึงเดือน

2. กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญาใหชดใชเบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตามสวน การทําสัญญาตามวรรค
หน่ึง ใหเปนไปตามแบบ และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด เมื่อจัดทําแลวใหสงใหกระทรวงการคลัง และ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน แหงละ 1 ชุดดวย

ขอ 42 ขาราชการที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จ ใหรายงานตัวเขาปฏิบัติ
หนาที่ ภายในสิบวัน นับแต วันถัดจากวันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน และใหรายงานผล การไปปฏิบัติงานใหรัฐมนตรีเจา
สังกัดทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันที่กลับมาปฏิบัต
 ิหนาที่ราชการ การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง ใหใชแบบรายงานการไปปฏิบัติงาน ในองคการ
ระหวางประเทศ ตามที่กําหนด
ไวทายระเบียบน้ี



การลาติดตามคูสมรส
ขอ 43 ขาราชการซึ่งประสงคจะลาติดตามคูสมรส ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง

ปลัดกระทรวงหรือหัวหนา
สวนราชการขึ้นตรง แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาอนุญาตใหลาไดไมเกินสองป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอ
ไดอีกสองป แตเมื่อรวมแลวตอง
ไมเกินสี่ป ใหลาออกจากราชการ สําหรับปลัดกระทรวง หัวหนาสวนราชการขึ้นตรง และขาราชการในราชบัญฑิตย
สถาน ใหเสนอหรือจัดสง ใบลา ตอรัฐมนตรีเจาสังกัด สวนปลัดกรุงเทพมหานครใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุญาต

ขอ 44 การพิจารณาอนุญาตใหขาราชการลาติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาต ใหลาคร้ังเดียวหรือ
หลายคร้ังก็ไดโดยมิใหเสียหาย
แกราชการ แตเมื่อรวมแลวจะตองไมเกินระยะเวลาตาม ที่กําหนดในขอ 43 และจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือปฏิบัติงาน
ในตางประเทศ เปนระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม

ขอ 45 ขาราชการที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 43 ในชวงเวลา ที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือปฏิบัติงาน ในตางประเทศติดตอกันคราวหน่ึงแลว ไมมีสิทธิขอลา ติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะ
ไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจํา
ในประเทศไทย แลว ตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลา
ใหม จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรส
ตามขอ 43 ไดใหม


