
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากัด 
ว่าดว้ยการลาส าหรับเจ้าหนา้ที่ 

พ.ศ.2545 
------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 78(8) และ ข้อ 106(8)  ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ  ครั้งที่ 9/45  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2545 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการ
ลาส าหรับเจ้าหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ กรมสรรพาวุธทหาอากาศ จ ากัด 
ว่าด้วยการลาส าหรับเจ้าหน้าที่  พ.ศ.2545” 
  ข้อ  2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  1  ตุลาคม  2545  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพาวุธทหาอากาศ จ ากัด ว่าด้วย
การลาส าหรับพนักงาน พ.ศ.2541 ลงวันที่ 23 เมษายน 2541 และบรรดาระเบียบ ประกาศ มติ
คณะกรรมการด าเนินการ อันใดที่มีอยู่ก่อน  ซึ่งมีข้อขัดแย้งกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น  และให้ถือใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 

การลาป่วย 
  ข้อ  4.  เจ้าหน้าที่ จะลาป่วยตามธรรมดาเพ่ือรักษาตัวได้ไม่เกิน 45 วัน  ในปีหนึ่ง ๆ  
โดยได้รับเงินเดือนเต็ม 
  เจ้าหน้าที่ซึ่งป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานในหน้าที่  จะลาป่วยโดยได้รับ 
เงินเดือนเต็มได้ตลอดเวลาที่ต้องรักษาตัวแต่ไม่เกิน  90  วัน 
  การลาป่วยต่อเนื่องกันเกิน 2 วัน ต้องยื่นใบตรวจรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง 
พร้อมกับใบลา 

การลาคลอดบุตร 
  ข้อ  5.  เจ้าหน้าที่  จะลาคลอดบุตรได้ตามความจ าเป็น  โดยได้รับเงินเดือนเต็มไม่เกิน  
90 วัน  ทั้งนี้ให้ยื่นใบตรวจรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง  พร้อมกับใบลา 

การลากจิส่วนตวัและพักผ่อน 
  ข้อ  6.  เจ้าหน้าที่  จะลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนโดยได้รับเงินเดือนเต็มในปีหนึ่ง ๆ   
ได้ดังนี้  
  (1)  ลากิจส่วนตัวได้ไม่เกิน  30  วัน   แต่ในปีที่เริ่มเข้าท างานถ้าได้รับการบรรจุไม่เต็มปี  
วันเวลาที่กล่าวไว้ให้ลดลงตามจ านวนเดือน ๆ ละ 3 วันแต่เมื่อรวมทั้งปีแล้วจะต้องไม่เกิน 30 วัน  
  (2)  ลาพักผ่อนได้ไม่เกิน  10  วัน  เจ้าหน้าที่ที่ท างานไม่ครบปี ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน   

การลาอปุสมบท 
  ข้อ  7.  เจ้าหน้าที่ ซึ่งยังไม่เคยอุปสมบทและได้ท างานประจ าในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีจะลาเพื่ออุปสมบทได้โดยได้รับเงินเดือนเต็ม ไม่เกิน 120  วัน 
  ในกรณีที่ลาสิกขาบทก่อนครบก าหนดวันลา   ผู้นั้นจะต้องกลับเข้าท างานภายใน 7 วัน 
นับแต่วันลาสิกขาบท และถือว่าวันลาอุปสมบทเป็นอันสิ้นสุด 
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การลาเข้าระดมราชการทหาร 
  ข้อ  8.  เจ้าหน้าที่ที่ถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร  ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่เวลารับหมายระดมเป็นต้นไป  และไปเข้าระดมตามวันเวลาในหมายระดมนั้น 
  เวลาที่เข้าระดมราชการทหารนี้ ให้ได้รับเงินเดือนเต็ม 

การลาไปประกอบพิธีฮจัย์  ณ  เมอืงเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
  ข้อ  9.  เจ้าหน้าที่  ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามผู้ใดยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  
เมืองเมกกะจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ต้องยื่นใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า  30 วัน เพ่ือเสนอตามล าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ   
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานเพ่ือไปประกอบพิธีดังกล่าวได้  โดยได้รับเงินเดือนเต็มมีก าหนด             
ไม่เกิน 120 วัน 

การขออนญุาตลา 
  ข้อ  10.  ผู้ขออนุญาตต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ
อนุญาตการลาโดยเร็ว 
  ข้อ  11.  ผู้ขออนุญาตลาป่วยหรือลาคลอดบุตร  ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อน
หรือในวันเริ่มลา  เว้นแต่อาการป่วยท าให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว  จึงให้เสนอใบลาในโอกาส
แรกที่สามารถกระท าได้ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลด้วย 
  ข้อ  12.  ผู้ขออนุญาตลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน  ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ก่อนวันที่เริ่มลาตามสมควร และต้องไดร้ับอนุญาตก่อนแล้วจึงหยุดงานเพื่อกิจส่วนตัวหรือพักผ่อนได้  แต่
ในกรณีลากิจส่วนตัวที่มีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจรอรับอนุญาตก่อนได้ จะเสนอใบลาพร้อมทั้งชี้แจงเหตุ
จ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาแล้วหยุดงานเพื่อกิจส่วนตัวนั้นได้ 
  ข้อ  13.  ผู้ขออนุญาตลาอุปสมบทต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวัน
อุปสมบทไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเนินการแล้ว จึงหยุดงานเพ่ือ                       
อุปสมบทได้ 
  ข้อ  14.  เจ้าหน้าที่ ซึ่งถูกเรียกเข้าระดมราชการทหาร  เมื่อได้รับรายงานและเสนอ
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้ไปเข้าระดมตามที่ก าหนดในหมายเรียกเข้าระดมนั้นได้โดยไม่ต้องรอรับ
ค าสั่งอนุญาต 

ผู้มีอ านาจอนญุาตการลา 
  ข้อ  15.  ผู้มีอ านาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่ ในปีหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกินดังต่อไปนี้ 
ผู้มีอ านาจอนญุาต ผู้ลา ก าหนดวันอนุญาตครั้งหนึง่ไม่เกิน 

ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน 
-  ประธานกรรมการหรือ กรรมการ     
   ด าเนินการทีไ่ดร้ับมอบหมายจาก    
   คณะกรรมการด าเนินการ 
-  ผู้จัดการ 
 
 

ทุกต าแหน่ง 
 
 
1. รองผู้จดัการ 
2. เจ้าหน้าที ่

ตามที่เห็นสมควร 
 
 

15 
15 

ตามที่เห็นสมควร 
 
 
7 
7 

ตามที่เห็นสมควร 
 
 
7 
7 
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  ข้อ  16.  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่ได้ทุกกรณีตาม
ระเบียบนี้ 
  ข้อ 17.  เจ้าหน้าที่ซึ่งลาป่วย ลาคลอดบุตร หรือลากิจส่วนตัว โดยได้รับเงินเดือนครบ
ก าหนดตามระเบียบแล้ว   ถ้าขอลาต่อโดยประธานกรรมการหรือกรรมการด าเนินการที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการด าเนินการ เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ ก็อาจอนุญาตให้ลาต่อได้ตามที่เห็นสมควร  แต่การ
ลาต่อดังกล่าวนี้ไม่ได้รับเงินเดือน  และให้ผู้อนุญาตการลาเสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการครั้งต่อไป 

การนบัวนัลา 
  ข้อ  18.  ถ้ามีการมอบหน้าที่การงาน  ให้นับวันลาเริ่มตั้งแต่วันมอบเป็นต้นไป  ถ้ามอบ
ภายหลังเที่ยงให้นับเริ่มตั้งแต่วันรุ่งขึ้น 
  วันลาเป็นอันสิ้นสุดในวันก่อนวันรับมอบภายหลังเที่ยงให้ถือว่าสุดสิ้นในวันรับมอบ 
  ข้อ  19.  ถ้าวันหยุดท างานของสหกรณ์อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน ให้นับวัน
หยุดท างานดังกล่าวเป็นวันลาด้วย   ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องระบุรวมไว้ในใบลา 
  ข้อ  20.  ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้ลาถูกเรียกกลับเข้าท างานก่อนครบก าหนดการลาตาม
ความในข้อ 21 ให้ถือว่าวันลาสุดสิ้นในวันก่อนวันกลับเข้าท างาน หรือในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้วแต่
กรณี 

ข้อเบด็เตล็ด 
ข้อ  21.  ถ้าสหกรณ์เห็นว่ามีความจ าเป็นแก่กิจการของสหกรณ์  จะเรียกให้ผู้ได้รับ 

อนุญาตให้ลากลับเข้าท างานก่อนครบก าหนดการลาก็ได้ 
  ข้อ  22.  การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบนี้  หรือการหยุดงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้ลาตามระเบียบนี้ เว้นแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัย  ให้ถือเป็นการขาดงาน และให้หักเงินเดือนตาม
ส่วนเฉลี่ยรายวันตลอดเวลาขาดงาน   นอกจากนั้นให้มีการพิจารณาลงโทษผิดวินัยส าหรับผู้ขาดงานตาม
ควรแก่กรณี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  กันยายน  พ.ศ.2545 

                             (ลงชื่อ)   พลอากาศตรี  วีรศักดิ์  กรัดศิริ 
            (วีรศักดิ์  กรัดศิริ) 

   ประธานกรรมการด าเนินการ 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 


