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ค�ำน�ำ

  	 ตามทีก่องทพับกได้มอบหมายให้	กรมยทุธศกึษาทหารบก	เป็นหน่วยด�าเนนิการอบรม

นายทหารประทวนเลือ่นฐานะเป็นนายทหารสญัญาบตัร	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๑๗	จนถงึปัจจบุนั	รวมทัง้สิน้	

๔๒	รุ่น	โดยใช้เวลาในการอบรม	๔	สัปดาห์	หรือ	๑๖๐	ชั่วโมง	ทั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการ

อบรมฯ	มคีวามรูค้วามสามารถ	มรีะเบยีบวนิยั	มีความเป็นผู้น�าทางทหารและยดึมัน่ในแบบธรรมเนยีม

ตลอดจนอุดมการณ์ทางทหารของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด

	 	 	 กรมยุทธศึกษาทหารบกจึงได้รวบรวม	 ระเบียบ	 ค�าสั่ง	 และแบบธรรมเนียมทหารที่

จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรในกองทัพบก	 ไว้ในคู่มือนายทหารสัญญาบัตร

เล่มนี้	 และได้ปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง	 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนายทหาร 

สญัญาบตัรเล่มนีจ้ะเป็นแนวทางในการปฏบัิตใิห้กบัผูเ้ข้ารบัการอบรมฯ	ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงจะต้อง 

รับผิดชอบการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	 ปกครองบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 

ความยตุธิรรม	ให้ความส�าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละพฒันาระบบงานอย่างต่อเนือ่ง	บรรลปุระสทิธผิล 

ได้อย่างเป็น	รปูธรรม	และสามารถแก้ไขปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	ส่ิงทีส่�าคญัคอื 

ปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความรัก	 ความสามััคคี	 ปรองดองและเอื้ออาทรต่อกันดูแลนายทหารประทวน 

และพลทหาร	 กองประจ�าการให้มีขวัญและก�าลังใจ	 มีความสุขในการปฏิบัติงานและเหนือสิ่งอื่นใด 

ให้มีความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบัน	“ชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์”	สืบไป
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สารบัญ

ทศพิธราชธรรม ๑๐ ก

หลักการปฏิบัติราชการของนายทหารสัญญาบัตร ข

ค�าน�า  ค

หลักฐานการเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจ�าปี ง

สารบัญ  จ

๑.	 ธรุการก�าลงัพล	(ตอนท่ี	๑)

 ๑.๑ ก�าหนดแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร ๑-๑ 

 ๑.๒   ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยประวัติ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๑-๓๘

 ๑.๓   ระบบหมายเลขช�านาญการทางทหารส�าหรับนายทหารสัญญาบัตร ๑-๔๘

 ๑.๔   ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน   

  และลดต�าแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๒ ๑-๕๔

 ๑.๕ การย้ายข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ๑-๕๙

 ๑.๖ ระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๑ ๑-๗๔

 ๑.๗ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการลา พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๑-๘๓

       ๑.๘ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการอนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษานอกเวลาราชการ

  และการใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๑-๑๓๔ 

 ๑.๙ กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการทหาร

  และการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑-๑๔๖

 ๑.๑๐ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑-๑๕๔ 

 ๑.๑๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการก�าหนดหมายเลขประจ�าตัว พ.ศ. ๒๕๔๙ ๑-๑๗๔

 ๑.๑๒ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยบัตรประจ�าตัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ๑-๑๘๓ 

 ๑.๑๓ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การรับ-ส่งหน้าที่ในเวลาย้าย เลื่อน ลด ปลด

  และ บรรจุ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑-๑๙๔ 

 ๑.๑๔ พระราชบัญญัติ สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ

  เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑-๑๙๘

๒.	 แบบธรรมเนียมทหารและการแต่งเครื่องแบบในโอกาสต่าง	ๆ	(ตอนท่ี	๒)

 ๒.๑ พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และบัญชีอัตราเงินเดือนทหาร ๒-๑

 ๒.๒ การมอบอ�านาจสั่งการในนาม ผบ.ทบ. ๒-๑๒

 ๒.๓ ข้อบังคับทหาร ว่าด้วยการเคารพ ๒-๒๔

 ๒.๔ ค�าชี้แจงทหาร ตักเตือนเรื่องการแสดงความเคารพ ๒-๓๒

 ๒.๕ พระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. ๒๔๗๗ ๒-๓๗

 ๒.๖ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒-๔๙

 ๒.๗ ประกาศกองทัพบก เรื่อง ให้กวดขันการแต่งเครื่องแบบ การแสดงความเคารพ

              การขับขี่ยานพาหนะและการปฏิบัติตนต่อสังคมในโอกาสอันควร ๒-๕๓

จ



 ๒.๘ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยทหารหญิง พ.ศ. ๒๕๒๗ ๒-๕๘

 ๒.๙ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดพี่เลี้ยงส�าหรับว่าที่ ร.ต. พ.ศ. ๒๕๑๐ ๒-๖๑

๓.	 ระเบยีบงานสารบรรณ	และเครื่องราชอิสริยาภรณ์	(ตอนท่ี	๓)

 ๓.๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจัดล�าดับอาวุโสของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗ ๓-๑

 ๓.๒ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓-๑๐

 ๓.๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ ๓-๑๗๘

 ๓.๔ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ. ๒๕๑๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๓-๑๘๔

 ๓.๕ ค�าชี้แจงกองทัพบก เรื่อง การรายงานด่วน ๓-๑๙๐

 ๓.๖ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเทียบต�าแหน่งราชการฝ่ายพลเรือนบางต�าแหน่ง

               กับต�าแหน่งทหาร พ.ศ. ๒๕๑๗ ๓-๑๙๖

 ๓.๗ ชื่อค่ายทหารในกองทัพบก ๓-๒๐๓

 ๓.๘ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๓-๒๑๑

 ๓.๙ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓-๒๒๑

๔.	 อดุมการณ์ก�าลงัพลและลกัษณะผูน้�าทางทหาร	(ตอนท่ี	๔)

 ๔.๑ อุดมการณ์ก�าลังพลกองทัพบก ๔-๑

 ๔.๒ หลักในการด�าเนินการ เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวใน ทบ. ๔-๑๒

 ๔.๓ ลักษณะผู้น�าทางทหาร ๔-๑๘

 ๔.๔ หลักการสังคมของนายทหารสัญญาบัตร ๔-๓๑

 ๔.๕ ประวัติกองทัพบกไทย ๔-๕๐

๕.	 ระเบยีบการเงินและงบประมาณ	(ตอนท่ี	๕)

 ๕.๑ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๕-๑

 ๕.๒ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๕-๒๗

 ๕.๓ พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ�าเหน็จ บ�านาญ 

  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ ๕-๕๓

 ๕.๔ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกและการจ่ายเงินเดือน เงินปี 

  และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๓ ๕-๖๐

 ๕.๕ พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ๕-๖๕

 ๕.๖ พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๕-๘๑

 ๕.๗ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 

  และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ๕-๑๐๐

 ๕.๘ พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ๕-๑๑๒

 ๕.๙ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

  การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ ๕-๑๑๙

 ๕.๑๐ พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ๕-๑๒๘ 



 ๕.๑๑ พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ ๕-๑๓๓

 ๕.๑๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

  เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๔๗ ๕-๑๓๘

 ๕.๑๓ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเบี้ยเลี้ยงทหาร เบี้ยเลี้ยงผู้ต้องขัง

  หรือผู้ถูกควบคุมตัว และค่าอาหารผู้เจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๔๓ ๕-๑๔๓

 ๕.๑๔ พระราชบัญญัติ เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ. ๒๕๐๒ ๕-๑๔๕

 ๕.๑๕ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การตัด งด และรายจ่ายเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๐๔ ๕-๑๔๗

 ๕.๑๖ พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ๕-๑๔๙

๖.	 กฎหมายและข้อบงัคบั	(ตอนท่ี	๖)

 ๖.๑ ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานกรณีทหาร

  ถูกหาว่ากระท�าความผิดอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ๖-๑

 ๖.๒ พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ๖-๑๒

 ๖.๓ ประกาศส�านักคณะรัฐมนตรี เรื่องมอบพระราชอ�านาจในการแต่งตั้ง

  และถอดถอนตุลาการศาลทหาร ๖-๒๕

 ๖.๔ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร ๖-๒๖

 ๖.๕ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประชาธิปก ปร. ๖-๓๗

 ๖.๖ ค�าสั่งกองทัพบก (ค�าสั่งชี้แจง) เรื่อง ให้กวดขันวินัยทหาร ๖-๔๕

 ๖.๗ ค�าชี้แจงกองทัพบก เรื่อง ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาของทหารซึ่งกระท�าความผิด ๖-๔๗

 ๖.๘ ค�าสั่งกองทัพบก (ค�าสั่งชี้แจง) เรื่อง ให้กวดขันวินัยและการแต่งกายของทหารหญิง ๖-๔๙

 ๖.๙ ค�าสั่งกองทัพบก เรื่อง ห้ามข้าราชการไปเกี่ยวข้องกับสถานเริงรมย์และแหล่งอบายมุข ๖-๕๐

 ๖.๑๐ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘ ๖-๕๒

 ๖.๑๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะด�ารงอยู่ในยศทหาร 

  และบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ๖-๕๔

๗.	 ระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรี	ว่าด้วยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๒	 ๖-๕๗

๘.	 ระเบยีบ	ว่าด้วยการรกัษาความลบัของทางราชการ	พ.ศ.	๒๕๔๔	 ๖-๗๑

๙.	 ผนวกประกอบ	ระเบยีบ	ว่าด้วยการรกัษาความปลอดภยัแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๑๗	 ๖-๙๓

๑๐.	 การใช้กระบีส่�าหรบันายทหาร	 ๖-๑๔๙

๑๑.	 มติ	ค.ร.ม.	เก่ียวกบับทลงโทษข้าราชการกรณีอ้างว่าไม่รู้กฎหมายและระเบียบ	 ๖-๑๕๙

๑๒.	 มติ	ค.ร.ม.	เก่ียวกบัมาตรการป้องกนัมิให้เกิดการทจุริตและข้อบกพร่อง	 ๖-๑๖๐

๑๓.	 จรรยาบรรณของทหาร	 ๖-๑๖๑

เอกสารอ้างอิง	 ๖-๑๖๕
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 ( ส�ำเนำ )

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการลา

พ.ศ.๒๕๕๖
-----------------------------------------

 โดยท่ีเป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยกำรลำ พ.ศ.๒๕๕๑ ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น และ

สอดคล้องกับข้อบังคับกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยกำรลำ พ.ศ.๒๕๕๕ จึงก�ำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยกำรลำ พ.ศ.๒๕๕๖”

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยกำรลำ พ.ศ.๒๕๕๑

 บรรดำควำมในระเบียบ ค�ำสั่ง และค�ำชี้แจงใด ๆ ซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ควำมในระเบียบนี้แทน

 ข้อ ๔ ให้เจ้ำกรมก�ำลังพลทหำรบก เป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้

หมวด ๑

บททั่วไป
 ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

 “กำรลำตดิตำมคู่สมรส” หมำยควำมว่ำ ลำตดิตำมสำมหีรอืภรยิำโดยชอบด้วยกฎหมำยท่ีเป็นข้ำรำชกำรหรอื

พนกังำนรฐัวสิำหกิจ ซึง่ไปปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรหรอืไปปฏบิตังิำนในต่ำงประเทศหรอืทำงรำชกำรสัง่ให้ไปปฏบิตังิำน

ในต่ำงประเทศตำมควำมต้องกำรของทำงรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรสั่งให้ไปท�ำกำร

ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้นเหมือนเต็มเวลำรำชกำรหรือเต็มเวลำท�ำงำนตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรณีคู่สมรส

ลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ดูงำนหรือปฏิบัติกำรวิจัย ณ ต่ำงประเทศ

 ข้อ ๖ ใบลำป่วย ใบลำคลอดบุตร ใบลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร ใบลำกิจ ใบลำพักผ่อนประจ�ำปี 

และใบลำไปฟืน้ฟูสมรรถภำพด้ำนอำชพี ให้เสนอต่อผูบ้ังคบับัญชำตำมล�ำดบัชัน้จนถงึผูบ้งัคบับญัชำชัน้ทีม่ีอ�ำนำจ

ให้ลำ

 ข้อ ๗ กำรลำของข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกในช่วงก่อนและหลังวันหยุดรำชกำรประจ�ำสัปดำห์

หรือวันหยุดรำชกำรประจ�ำปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตใช้ดุลพินิจตำมควำม

เหมำะสมและจ�ำเป็นที่จะอนุญำตให้ลำได้ โดยมิให้เสียหำยแก่กำรปฏิบัติรำชกำร
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 ข้อ ๘ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบก ผู้ใดได้รับค�ำสั่งให้ไปช่วยรำชกำร ณ หน่วยงำนอื่นใดของทำง

รำชกำร หำกประสงค์จะลำป่วย ลำคลอดบุตร ลำกิจ ลำพักผ่อน ในช่วงเวลำที่ไปช่วยรำชกำรให้เสนอขออนุญำต

ลำต่อผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนท่ีไปช่วยรำชกำร แล้วให้หน่วยงำนนั้นรำยงำนจ�ำนวนวันลำให้ส่วนรำชกำรต้น

สังกัดของผู้นั้นทรำบ อย่ำงน้อยปีละครั้ง

 กำรลำประเภทอื่นนอกจำกท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญำตลำต่อส่วนรำชกำรต้นสังกัด ตำม 

หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดส�ำหรับกำรลำประเภทนั้น

 ข้อ ๙ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้อันเนื่องมำจำกพฤติกำรณ์ 

พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลท่ัวไปในท้องท่ีนั้น หรือพฤติกำรณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้ำรำชกำรทหำรผู้นั้นและ 

มิได้เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อหรือควำมผิดของข้ำรำชกำรทหำรผู้นั้นเองโดยพฤติกำรณ์พิเศษดังกล่ำว 

ร้ำยแรงจนเป็นเหตุขัดขวำงท�ำให้ไม่สำมำรถมำปฏิบัติรำชกำร ณ สถำนท่ีตั้งตำมปกติให้ข้ำรำชกำรทหำร 

สังกัดกองทัพบกผู้นั้นรีบรำยงำนพฤติกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวำงที่ท�ำให้มำปฏิบัติรำชกำรไม่ได้ 

ต่อผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้นจนถึงผู้บัญชำกำรทหำรบกทันทีในวันแรกที่สำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรได้

 ส�ำหรับผู้บัญชำกำรทหำรบกให้รำยงำนต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม

 ในกรณีที่ผู้บัญชำกำรทหำรบก เห็นว่ำกำรที่ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกผู้นั้นมำปฏิบัติรำชกำรไม่ได้

เป็นเพรำะพฤติกำรณ์พิเศษตำมวรรคหนึ่งจริง ให้สั่งให้กำรหยุดรำชกำรของข้ำรำชกำรทหำรผู้นั้นไม่นับเป็นวันลำ

ตำมจ�ำนวนวันที่ไม่สำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรได้อันเนื่องมำจำกพฤติกำรณ์พิเศษดังกล่ำว

 ในกรณีท่ีผู้บัญชำกำรทหำรบก เห็นว่ำกำรท่ีไม่สำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรยังไม่สมควรถือเป็นพฤติกำรณ์

พิเศษตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำวันที่ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกผู้นั้นไม่มำปฏิบัติรำชกำรเป็นวันลำกิจ

 ข้อ ๑๐ กำรนับวันลำตำมระเบียบนี้ให้นับตำมปีงบประมำณ

 กำรนับวันลำเพื่อประโยชน์ในกำรเสนอหรือจัดส่งใบลำ อนุญำตให้ลำ และค�ำนวณวันลำให้นับต่อเนื่องกัน

โดยนับวันหยุดรำชกำรท่ีอยู่ในระหว่ำงวันลำประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลำด้วย เว้นแต่กำรนับเพื่อประโยชน์ใน

กำรค�ำนวณวันลำส�ำหรับวันลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร วันลำกิจ และวันลำพักผ่อนให้นับเฉพำะวันท�ำกำร

 กำรลำป่วยหรือกำรลำกิจซึ่งมีระยะเวลำต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตำมให้นับเป็นกำรลำ  

ครัง้หนึง่ ถ้ำจ�ำนวนวนัลำครัง้หนึง่รวมกันเกนิอ�ำนำจของผูม้อี�ำนำจอนญุำตระดับใด ให้เสนอใบลำต่อผูบ้งัคบับญัชำ

ตำมล�ำดับชั้นจนถึงผู้มีอ�ำนำจอนุญำต

 ข้ำรำชกำรทหำรสงักัดกองทัพบก ท่ีถกูเรยีกกลบัมำปฏบิตัริำชกำรระหว่ำงกำรลำให้ถอืว่ำส้ินสดุก่อนวนัมำ

ปฏิบัติรำชกำร เว้นแต่ผู้มีอ�ำนำจอนุญำตเห็นว่ำกำรเดินทำงต้องใช้เวลำ ให้ถือว่ำสิ้นสุดก่อนวันเดินทำงกลับ

 ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบก ซึ่งได้รับอนุญำตให้ลำ หำกประสงค์จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง 

วันลำที่ยังไม่ได้หยุดรำชกำร ให้เสนอขอถอนหรือเปลี่ยนแปลงวันลำต่อผู ้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้นจน 

ถึงผู้มีอ�ำนำจอนุญำตให้ลำและให้ถือว่ำกำรลำเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมำปฏิบัติรำชกำร กรณีกำรลำเพื่อเดินทำง 

ไปต่ำงประเทศให้เสนอรำยงำนกำรยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงวนัลำ ถงึกองทพับก ก่อนถงึก�ำหนดวนัเดินทำง พร้อม

ชี้แจงเหตุผลควำมจ�ำเป็นโดยละเอียดและชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำ
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 ข้อ ๑๑ เพือ่ควบคมุให้เป็นไปตำมข้อระเบยีบนี ้ให้ต้นสงักัดระดับกองพลหรอืเทยีบเท่ำขึน้ไปจดัท�ำบญัชี

ลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรทหำรในสังกัด หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรแทนก็ได้

 ในกรณจี�ำเป็น ต้นสังกดัระดบักองพลหรอืเทียบเท่ำขึน้ไป จะก�ำหนดวธิลีงเวลำปฏบิตัริำชกำร หรอืวธิคีวบคมุ

กำรปฏบิตัริำชกำรของข้ำรำชกำรทหำรสงักัดกองทัพบกทีม่กีำรปฏบิตัริำชกำรในลกัษณะพเิศษเป็นอย่ำงอืน่ตำมที่

เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐำนให้สำมำรถตรวจสอบวันเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรได้ด้วย

หมวด ๒

การลาป่วย
 ข้อ ๑๒ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบก ในปีหนึง่จะลำป่วยได้ไม่เกิน ๙๐ วนั เว้นแต่ในกรณดัีงจะกล่ำว

ต่อไปนี้

   ๑๒.๑ เจ็บป่วยเนื่องจำกไปรำชกำรในท่ีกันดำรหรือในท้องที่ซึ่งมีโรคภัยชุกชุมหรือประสบ

อันตรำยเนื่องจำกปฏิบัติรำชกำรจะลำป่วยเพื่อรักษำตัวต่อไปได้อีก ๙๐ วัน รวมเป็น ๑๘๐ วัน

   ๑๒.๒ เจ็บป่วยหรือประสบอันตรำยเพรำะกระท�ำกำรตำมหน้ำที่อันเนื่องจำกไอพิษวัตถุธำตุที่ 

เป็นพษิ วตัถรุะเบดิ หรอืเชือ้โรคตดิต่ออย่ำงร้ำยแรง จะลำป่วยเพือ่รกัษำตวัต่อไปได้อกี ๑๘๐ วนั รวมเป็น ๒๗๐ วนั 

   ๑๒.๓ เจ็บป่วยเนื่องจำกประสบอันตรำยเพรำะกระท�ำกำรตำมหน้ำที่ในอำกำศ ใต้น�้ำ ใต้ดิน  

ทั้งขณะขึ้นลงหรืออยู่ในอำกำศ ใต้น�้ำหรือใต้ดิน จะลำป่วยเพื่อรักษำตัวได้ ๓๖๕ วัน

   ๑๒.๔ เจ็บป่วยเนื่องจำกต้องกระท�ำหน้ำที่พิเศษฝ่ำอันตรำยตำมที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับ 

มอบหมำยจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม จะลำป่วยเพื่อรักษำตัวได้ ๓๖๕ วัน

   ๑๒.๕ เจ็บป่วยเนื่องจำกต้องกระท�ำหน้ำที่ในกำรรบ กำรสงครำม กำรปรำบปรำม กำรจลำจล 

กำรปฏบิตัหิน้ำท่ีตำมกฎอยักำรศึกหรอืตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ หรอืปฏบิตัริำชกำรสนำมในพืน้ทีต่ำมแนว

ชำยแดน จะลำป่วยเพื่อรักษำตัวได้ ๓๖๕ วัน

   ๑๒.๖ กำรลำป่วยตำมข้อ ๑๒.๔ หรือข้อ ๑๒.๕ กรณีแพทย์ที่รักษำไม่น้อยกว่ำ ๓ นำย ตรวจ

รบัรองลงควำมเห็นว่ำจ�ำเป็นต้องฟ้ืนฟสูมรรถภำพร่ำงกำย ให้ลำป่วยเพือ่ฟ้ืนฟสูมรรถภำพร่ำงกำยต่อได้อกีไม่เกิน 

๓๖๕ วัน

 ข้อ  ๑๓ ผู้ป่วยต้องเสนอใบลำแสดงอำกำรป่วยต่อผู้บังคับบัญชำโดยตรง ถ้ำป่วยไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง 

จะลำด้วยวำจำก็ได้ผู้ป่วยจะให้ผู้อ่ืนท�ำใบลำเสนอแทนตนก็ได้หำกมีควำมเห็นหรือค�ำแนะน�ำของแพทย์ให้แนบมำ

กับใบลำด้วย

 ผู้ป่วยที่ได้ลำหยุดพักรักษำตัวครบก�ำหนดแล้ว แต่อำกำรป่วยยังไม่หำยจะหยุดพักรักษำตัวต่อไปอีก ให้

เสนอใบลำต่อตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น

 ผูป่้วยทีร่กัษำตวัอยูท่ี่สถำนพยำบำลของทหำรไม่ว่ำจะเป็นกรณทีีผู่บ้งัคับบญัชำส่งตวัไปรกัษำตำมระเบยีบ

กองทัพบกว่ำด้วยกำรรักษำพยำบำลและกำรส่งกลับในสนำม พ.ศ.๒๕๑๔ หรือเจ้ำตัวไปป่วยรักษำตัวยังสถำน
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พยำบำลของทหำร ไม่ต้องท�ำใบลำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ แต่ให้หน่วยต้นสังกัดของผู้ป่วยกับสถำนพยำบำล

ท�ำหลักฐำนกำรส่งป่วยและหลักฐำนกำรส่งคืนหน่วยต้นสังกัดให้ไว้ต่อกัน นับตั้งแต่วันที่รับตัวไว้รักษำจนถึงวัน

ออกจำกสถำนพยำบำลนั้น ท้ังนี้ กำรป่วยดังกล่ำวให้ถือเป็นกำรลำป่วยตำมระเบียบนี้ด้วย แต่ให้หน่วยต้นสังกัด

รำยงำนกำรป่วยเจ็บของผู้ป่วยถึงผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ�ำนำจให้ลำป่วยทรำบ เมื่อครบก�ำหนดเวลำตำมอ�ำนำจของ 

ผู้บังคับบัญชำแต่ละชั้น ซึ่งมีอ�ำนำจให้ลำป่วย ตำมล�ำดับทุกระยะตำมตำรำงก�ำหนดอ�ำนำจให้ลำท้ำยระเบียบนี้ 

 ถ้ำผูป่้วยเป็นทหำรกองประจ�ำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบัรำชกำรทหำร เมือ่ลำไปรกัษำตวัยงัภมูลิ�ำเนำ

ที่ห่ำงไกลผู้บังคับบัญชำครบก�ำหนดลำแล้วยังไม่หำยป่วย จะลำรักษำตัวต่อไปอีกก็ดีหรือไปด้วยกิจธุระแล้วป่วย

อยู่ยังภูมิล�ำเนำก็ดี ให้น�ำบัตรอนุญำตลำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำกรมกองทหำรท่ีใกล้ หรือนำยอ�ำเภอท้องที่เป็น 

ผู้วินิจฉัยอนุญำต

 ข้อ  ๑๔ กำรเขียนใบลำป่วยจักต้องกล่ำวถึงอำกำรป่วย ก�ำหนดวันลำตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใดและบอก 

สถำนที่ซึ่งพักรักษำตัวอยู่ด้วย

 ข้อ  ๑๕ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ�ำนำจอนุญำตให้ลำป่วยให้เป็นไปตำมตำรำงก�ำหนดอ�ำนำจให้ลำท้ำย 

ข้อบังคับนี้

 ข้อ  ๑๖ ผู้ซึ่งลำป่วยเกินก�ำหนดที่กล่ำวไว้ในข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคับบัญชำจัดกำรขอปลดออกจำกรำชกำร

 ข้อ  ๑๗ ข้ำรำชกำรทหำรผู้ใดได้รับอันตรำยหรือกำรเจ็บป่วยเพรำะเหตุปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่หรือ

เนื่องจำกต้องไปปฏิบัติกำรนอกท่ีตั้งส�ำนักงำน หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท�ำตำมหน้ำที่และในระหว่ำงท่ี

ต้องเข้ำรักษำพยำบำล ถ้ำผู้บังคับบัญชำพิจำรณำเห็นว่ำป่วยเข้ำหลักเกณฑ์ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ข้ำรำชกำรผูไ้ด้รบัอนัตรำย หรอืกำรป่วยเจบ็เพรำะเหตปุฏบิตัริำชกำร จะให้ลำหยดุเพือ่รกัษำ

ตวัเกินกว่ำทีก่�ำหนดไว้ในข้อ ๑๒ ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๑ ปี แต่ถ้ำระยะเวลำรกัษำพยำบำลหนึง่ปีไม่เพยีงพอ ให้หน่วย

ต้นสังกัดรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้นเพื่อด�ำเนินกำรขออนุมัติลำต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ กำรลำป่วย

ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ข้ำรำชกำรผูไ้ด้รบัอนัตรำยหรอืกำรป่วยเจบ็เพรำะเหตปุฏบิตัริำชกำร

 ข้อ  ๑๘ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกผู้ใดลำป่วยครบ ๓๐ วันแล้ว ถ้ำลำป่วยอีกหำกผู้บังคับบัญชำ

สงสัยในกำรป่วยนั้น ให้ตั้งนำยแพทย์ทหำรไม่น้อยกว่ำ ๓ นำย ตรวจอำกำรป่วยทุก ๆ ครำวหรือส่งตัวผู้ป่วยไป

รักษำพยำบำลตำมสำยกำรแพทย์ หำกปรำกฏว่ำข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกลำป่วยเท็จ หรือนำยแพทย์

ทหำรตรวจรับรองอำกำรป่วยเท็จ ย่อมถือว่ำมีควำมผิดฐำนกล่ำวเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ

 ข้อ  ๑๙ ห้ำมข้ำรำชกำรทหำรสงักัดกองทัพบกขอลำป่วย ๙๐ วนั ไปท�ำงำนในองค์กำรของรฐับำลแห่งอืน่ 

และรับเงินเดือนจำกองค์กำรของรัฐบำลที่ตนไปท�ำงำนอยู่อีกทำงหนึ่ง

 ข้อ  ๒๐  ข้ำรำชกำรต�ำ่กว่ำชัน้สญัญำบตัรท่ียงัไม่ขึน้ทะเบยีนกองประจ�ำกำร หรอืขึน้ทะเบยีนแล้วยงัไม่ครบ 

๒ ปี ได้ลำป่วยเกิน ๙๐ วนั ให้ผูบ้งัคับบญัชำจดักำรขอปลดออกจำกประจ�ำกำร (พ้นจำกสภำพข้ำรำชกำรประจ�ำกำร) 

แต่ยังคงให้รับรำชกำรในกองประจ�ำกำรต่อไปจนกว่ำจะครบก�ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำรใน

ระหว่ำงที่รับรำชกำรในกองประจ�ำกำร ให้รับเงินเดือนอัตรำพลทหำรกองประจ�ำกำรปีที่ ๑ หรือปีที่ ๒ แล้วแต่กรณี 

แต่คงให้แต่งเครือ่งแบบนำยทหำรประทวนตำมชัน้ยศเดิม เว้นแต่มโีรคหรอืเจบ็ป่วยซึง่ไม่สำมำรถจะรบัรำชกำรได้ 

ก็ให้ปลดพ้นรำชกำรทหำรไปได้เลย
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 ข้อ  ๒๑ ผู้บังคับบัญชำมีอ�ำนำจลดวันลำป่วยตำมใบควำมเห็นหรือค�ำแนะน�ำของแพทย์ได้

หมวด ๓

การลาคลอดบุตร
 ข้อ  ๒๒ ข้ำรำชกำรทหำรสงักัดกองทัพบก ซึง่ประสงค์จะลำคลอดบตุร ให้เสนอใบลำต่อผูบ้งัคบับญัชำตำม

ล�ำดับชั้น จนถึงผู้มีอ�ำนำจอนุญำตก่อนหรือในวันที่ลำ เว้นแต่ไม่สำมำรถจะลงชื่อในใบลำได้ จะให้ผู้อื่นลำแทนก็ได้

แต่เมื่อสำมำรถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอใบลำโดยเร็ว

 ข้อ  ๒๓ กำรลำคลอดบุตรให้ลำได้ ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือน และไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ทั้งนี้ สำมำรถ

จะลำในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลำแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน 

 ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบก ที่ได้รับอนุญำตให้ลำคลอดบุตร และได้หยุดรำชกำรไปแล้ว แต่ไม่ได้

คลอดบุตรตำมก�ำหนด หำกประสงค์จะขอถอนวันลำคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอ�ำนำจอนุญำต อนุญำตให้ถอนวัน

ลำคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่ำวันที่ได้หยุดรำชกำรไปแล้วเป็นวันลำกิจ

 ข้อ  ๒๔ กำรลำคลอดบุตรคำบเก่ียวกับกำรลำประเภทใด ซึ่งยังไม่ครบก�ำหนดวันลำของกำรลำประเภท

นั้น ให้ถือว่ำกำรลำประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นกำรลำคลอดบุตรตั้งแต่วันเริ่มลำคลอดบุตร

 ข้อ  ๒๕ ข้ำรำชกำรทหำรสงักัดกองทัพบก ซึง่ประสงค์จะลำคลอดบตุร ให้เสนอใบลำต่อผูบ้งัคบับญัชำตำม

ล�ำดับชั้น จนถึงผู้บังคับบัญชำชั้นผู้บังคับกำรกรมขึ้นไปเป็นผู้พิจำรณำอนุญำต

หมวด ๔

การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 ข้อ  ๒๖ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบก ซึ่งประสงค์จะลำไปช่วยเหลือภริยำโดยชอบด้วยกฎหมำยท่ี

คลอดบตุร ให้เสนอหรอืจดัส่งใบลำต่อผูบ้งัคับบญัชำตำมล�ำดับชัน้จนถงึผูม้อี�ำนำจอนญุำตก่อนหรอืในวนัทีล่ำภำยใน 

๙๐ วนั นบัแต่วนัทีค่ลอดบตุร และให้มสีทิธลิำไปช่วยเหลอืภรยิำทีค่ลอดบตุรครัง้หนึง่ตดิต่อกนัได้ไม่เกิน ๑๕ วนัท�ำกำร 

 ผู้มีอ�ำนำจอนุญำตตำมวรรคหนึ่งอำจให้แสดงหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตด้วยก็ได้

 ผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร ซึ่งได้หยุดรำชกำรไปยังไม่ครบก�ำหนดถ้ำมีรำชกำร

จ�ำเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีอ�ำนำจอนุญำตจะเรียกตัวมำปฏิบัติรำชกำรก็ได้

 ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบก ซึ่งประสงค์จะลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร ให้เสนอใบลำต่อ 

ผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชำชั้นผู้บังคับกองพันขึ้นไปเป็นผู้พิจำรณำอนุญำต
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หมวด ๕

การลากิจ
 ข้อ  ๒๗ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบก มีสิทธิลำกิจ โดยได้รับเงินเดือน ปีละไม่เกิน ๔๕ วันท�ำกำร 

ส�ำหรับทหำรกองประจ�ำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำรจะลำได้ไม่เกิน ๒๓ วันท�ำกำร เว้นแต่กรณี

มเีหตจุ�ำเป็น ซึง่กองทัพบกเหน็ควรให้มกีำรลำเกินกว่ำทีก่�ำหนดดงักล่ำว ให้ผูบ้ญัชำกำรทหำรบกมอี�ำนำจอนญุำต

ให้ลำเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน

 ข้อ  ๒๘ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกทีล่ำคลอดบตุรตำมข้อ ๒๒ แล้ว หำกประสงค์จะลำกิจเพือ่เลีย้ง

ดูบุตร ให้มีสิทธิลำต่อเนื่องจำกกำรลำคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันท�ำกำร โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่ำงลำ 

โดยจะต้องเสนอรำยงำนกำรลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจำกกำรลำคลอดบุตร ถึงกองทัพบกก่อนวันครบก�ำหนด

ลำคลอดบุตรอย่ำงน้อย ๑๕ วันท�ำกำร

 ข้อ  ๒๙ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบก จะลำกิจไปต่ำงประเทศได้ดังนี้

   ๒๙.๑ ลำไปประเทศท่ีมีอำณำเขตติดต่อกับประเทศไทย เช่น มำเลเซีย สหภำพเมียนมำร์ 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว รำชอำณำจักรกัมพูชำ เป็นต้น จะลำได้ตำมก�ำหนดวันลำในข้อ ๒๗

   ๒๙.๒  ลำไปประเทศในทวีปเอเชียนอกจำกที่กล่ำวในข้อ ๒๙.๑ จะลำเพิ่มจำกก�ำหนดวันลำ 

ในข้อ ๒๗ ได้อีกไม่เกิน ๕ วันท�ำกำร

   ๒๙.๓  ลำไปประเทศในทวีปยุโรป อเมริกำ แอฟริกำ ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นนอกจำกท่ี

กล่ำวในข้อ ๒๙.๑ และข้อ ๒๙.๒ จะลำเพิ่มจำกก�ำหนดวันลำในข้อ ๒๗ ได้อีกไม่เกิน ๑๐ วันท�ำกำร

 ส�ำหรับผู้ที่ลำกิจไปต่ำงประเทศ เมื่อข้ำรำชกำรผู้นั้นได้ไปถึงประเทศท่ีลำไปแล้ว ให้รำยงำนหรือแจ้งต่อ

ส�ำนกังำนผูช่้วยทูตฝ่ำยทหำรบก ประจ�ำสถำนทูตของประเทศนัน้ ๆ  หรอืผูช่้วยทูตฝ่ำยทหำรซึง่เป็นผูร้กัษำรำชกำร

ในต�ำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรบกประจ�ำสถำนทูตของประเทศนั้น ๆ ทรำบ โดยจะรำยงำนด้วยหนังสือ ด้วยวำจำ 

หรอืด้วยเครือ่งมอืสือ่สำรกไ็ด้ตำมแบบพมิพ์ท้ำยระเบยีบนี ้เมือ่มปัีญหำข้อขดัข้องทีจ่ะต้องอยูเ่กินก�ำหนดกำรลำหรอื

ไปรำชกำร จะต้องรำยงำนให้ส�ำนักงำนผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรบกแห่งใดแห่งหนึ่งที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นทรำบ เพื่อจะ

ได้รำยงำน ทบ. ต่อไป

 ข้อ  ๓๐ ผู้ลำกิจต้องเสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชำโดยตรง จะลำแทนกันไม่ได้เมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงจะ

หยุดรำชกำรได้

 ส�ำหรับกำรลำตำมข้อ ๒๗ เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นก็อนุญำตให้หยุดรำชกำรได้ทันทีและถ้ำลำไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง 

จะลำด้วยวำจำก็ได้

 ข้อ  ๓๑ กำรเขียนใบลำกิจจักต้องกล่ำวถึงควำมประสงค์ของกำรลำ ก�ำหนดวันลำตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด 

และบอกสถำนที่ซึ่งทำงรำชกำรจะติดต่อได้เสมอด้วย

 ข้อ  ๓๒ ผู้ลำกิจ เมื่อมีเหตุจ�ำเป็นจะลำต่ออีก ให้เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมข้อ ๓๐ เว้นแต่เมื่ออยู่ 

ต่ำงจงัหวดัหรอือยูต่่ำงประเทศ จงึให้ส่งใบลำโดยทำงไปรษณย์ีหรอืทำงอืน่ ๆ  แต่ทหำรกองประจ�ำกำรตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร จะลำต่อโดยวิธีนี้ได้ไม่เกิน ๕ วันท�ำกำร
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 ข้อ  ๓๓  ผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี�ำนำจอนญุำตให้ลำกิจให้เป็นไปตำมตำรำงก�ำหนดอ�ำนำจให้ลำท้ำยข้อบงัคับนี้ 

เว้นแต่กำรลำตำมข้อ ๒๙ อยู่ในอ�ำนำจของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม

 กรณีข้ำรำชกำรทหำรลำไปนอกเขตประเทศไทยไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจำกได้รับค�ำเชิญจำกข้ำรำชกำร

ต่ำงประเทศ ให้หัวหน้ำหน่วยชั้นสัญญำบัตร ณ ที่นั้น อนุญำตให้ลำได้

 ข้อ  ๓๔  ผู้ท่ีได้รับอนุญำตให้ลำกิจ เว้นแต่กรณีกำรลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรตำมข้อ ๒๘ ถ้ำผู้บังคับบัญชำ 

พิจำรณำเห็นว่ำไม่สมควร จะไม่อนุญำตหรือลดจ�ำนวนวันลำตำมใบลำลงได้และมีรำชกำรจ�ำเป็นเกิดขึ้น  

ผู้บังคับบัญชำจะสั่งเรียกผู้ซึ่งลำไปแล้วให้กลับมำปฏิบัติรำชกำรก็ได้

 ข้อ  ๓๕  นักเรียนทหำรผู้ใดจะลำกิจเพื่อเดินทำงไปต่ำงประเทศ ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้น 

พร้อมด้วยชี้แจงเหตุผลและแนบใบลำกิจ แบบ ๕ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๖) ถึงผู้บัญชำกำรทหำรบกเพื่อพิจำรณำอนุญำต

เป็นรำย ๆ ไป

 ข้อ  ๓๖ เมือ่ข้ำรำชกำรในคณะทูตฝ่ำยทหำรบกและนกัเรยีนทหำรของกองทพับกทีศึ่กษำ ณ ต่ำงประเทศ 

จะต้องลำด้วยประกำรใด ๆ แล้ว โดยจะเป็นกำรลำภำยในหรือไปนอกประเทศที่ประจ�ำอยู่ก็ตำม ให้ปฏิบัติตำม

ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรบริหำรรำชกำรในต่ำงประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยอนุโลม โดยยื่นใบลำต่อ

หัวหน้ำคณะทูตประจ�ำประเทศนั้น ๆ และเมื่อหัวหน้ำคณะทูตอนุมัติแล้วให้แจ้งกองทัพบกทรำบโดยตรง ส่วนกำร

ลำกลับเข้ำประเทศไทยทุกกรณี หัวหน้ำคณะทูตประจ�ำประเทศนั้นเป็นผู้รำยงำนถึงผู้มีอ�ำนำจอนุญำตตำมที่ กห. 

ก�ำหนด โดยเสนอรำยงำนให้ถึงกองทัพบก ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย ๓๐ วันท�ำกำร ทั้งนี้ หำกจะขอเปลี่ยนแปลง

หรือยกเลิกกำรลำให้ด�ำเนินกำรก่อนวันเดินทำง พร้อมกับชี้แจงเหตุผลควำมจ�ำเป็นโดยละเอียดและชัดเจน

 ข้อ  ๓๗  ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกรำยงำนขออนุมัติให้ข้ำรำชกำรประจ�ำกำรในสังกัดลำไปต่ำงประเทศ 

เสนอรำยงำนให้ถึงกองทัพบกก่อนถึงวันก�ำหนดเดินทำงอย่ำงน้อย ๑๕ วันท�ำกำร โดยแนบใบลำกิจ แบบ ๕  

(ทบ.๑๐๐ - ๑๐๖) ซึง่กรอกข้อควำมให้ชดัเจน และต้องด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนของใบลำจนครบถ้วน เพือ่ประกอบกำร

พจิำรณำด้วยทกุครัง้ และจะต้องได้รบัอนญุำตกำรเดินทำงจำกผูบ้งัคับบญัชำตำมล�ำดับชัน้เสยีก่อน ถงึจะเดินทำงได้

 ข้อ  ๓๘ หำกข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกผู้ใดมีควำมจ�ำเป็นจะข้ำมแดนไปยังดินแดนประเทศ 

ข้ำงเคียงโดยกรณีใด ๆ ก็ตำม ให้ปฏิบัติตำมระเบียบนี้

หมวด ๖

การลาพักผ่อนประจ�าปี
 ข้อ  ๓๙ ข้ำรำชกำรทหำรสงักัดกองทัพบก มสีทิธลิำพกัผ่อนประจ�ำปีในปีหนึง่ได้ ๑๐ วนัท�ำกำร โดยไม่ถอื

เป็นวนัลำ เว้นแต่ข้ำรำชกำรทหำรดังต่อไปนีไ้ม่มสิีทธลิำพกัผ่อนประจ�ำปีในปีทีไ่ด้รบักำรบรรจเุข้ำรบัรำชกำรยงัไม่

ถึง ๖ เดือน

   ๓๙.๑ ผู้ซึ่งได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกครั้งแรก

   ๓๙.๒  ผู้ซึ่งลำออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมำได้รับกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร
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   ๓๙.๓  ผู้ซึ่งลำออกจำกรำชกำรเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง แล้วต่อมำได้รับกำรบรรจุกลับ

เข้ำรับรำชกำรหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจำกรำชกำร

   ๓๙.๔  ผูซ้ึง่ถกูสัง่ให้ออกจำกรำชกำรในกรณอีืน่ และกรณไีปปฏบิตังิำนใด ๆ  ตำมควำมประสงค์

ของทำงรำชกำร แล้วต่อมำได้รับกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร

 ข้อ  ๔๐ ข้ำรำชกำรทหำรสงักัดกองทัพบก ซึง่ประสงค์จะลำพกัผ่อนประจ�ำปี ให้เสนอใบลำต่อผูบ้งัคับบญัชำ

ตำมล�ำดับชัน้จนถงึผูบ้งัคับบญัชำชัน้ผูบ้งัคับกำรกรมขึน้ไปเป็นผูพ้จิำรณำอนญุำต เว้นแต่กำรไปต่ำงประเทศระหว่ำง

ลำพักผ่อนประจ�ำปีให้น�ำควำมในข้อ ๒๙ มำใช้บังคับ และจะต้องได้รับอนุญำตกำรเดินทำงจำกผู้บังคับบัญชำตำม

ล�ำดับช้ันเสยีก่อนถงึจะเดินทำงได้ โดยให้เสนอรำยงำนถงึกองทพับกก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย ๑๕ วนัท�ำกำร โดย

แนบใบลำพักผ่อนประจ�ำปี แบบ ๖ (ทบ.๑๐๐ - ๑๐๖) ซึ่งกรอกข้อควำมให้ชัดเจน และต้องด�ำเนินกำรตำมขั้นตอน

ของใบลำจบครบถ้วนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วยทุกครั้ง

 ข้อ  ๔๑ ถ้ำในปีใดข้ำรำชกำรทหำรผูใ้ดมไิด้ลำพกัผ่อนประจ�ำปีหรอืลำพกัผ่อนประจ�ำปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ 

วนัท�ำกำร ให้สะสมวนัทีย่งัมไิด้ลำในปีนัน้รวมเข้ำกับปีต่อ ๆ  ไปได้แต่วนัลำพกัผ่อนสะสมรวมกับวนัลำพกัผ่อนในปี

ปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันท�ำกำร

   ๔๑.๑  ผู้ที่ได้รับรำชกำรติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี ให้มีสิทธิน�ำวันลำพักผ่อนสะสม 

รวมกับวันลำพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันท�ำกำร

   ๔๑.๒  กำรอนุญำตให้ลำพักผ่อนประจ�ำปีผู้มีอ�ำนำจอนุญำตจะอนุญำตให้ลำพักผ่อนครั้งเดียว

หรือหลำยครั้งก็ได้โดยมิให้เสียหำยแก่รำชกำร เมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงจะหยุดรำชกำรได้

 ข้อ  ๔๒  ผูท่ี้ได้รบัอนญุำตให้ลำพกัผ่อนประจ�ำปี ซึง่ได้หยดุรำชกำรไปยงัไม่ครบก�ำหนด ถ้ำมรีำชกำรจ�ำเป็น

เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีอ�ำนำจอนุญำตจะเรียกตัวมำปฏิบัติรำชกำรก็ได้

หมวด ๗

การลาอุปสมบท
 ข้อ  ๔๓ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกผู้ใดศรัทธำอุตสำหะจะอุปสมบทในพระพุทธศำสนำก็เป็นอัน

พระรำชทำนพระบรมรำชำนญุำตให้ลำอปุสมบทได้ เมือ่รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกลำโหม หรอืผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมำย

จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม พิจำรณำเห็นเป็นกำรสมควรแล้ว

 ข้อ  ๔๔ หนังสือแสดงพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต ให้ข้ำรำชกำรลำอุปสมบทให้ใช้ตำมแบบพิมพ์  

แบบ ๘ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๔) และแบบ ๙ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๕) ท้ำยระเบียบนี้

 ข้อ  ๔๕ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกจะลำอุปสมบทได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ที่เคยอุปสมบทมำแล้วจะ

ลำอุปสมบทอีกไม่ได้

 ข้อ  ๔๖ ข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตรสังกัดกองทัพบกผู้ใดจะอุปสมบทต้องเสนอใบลำตำมแบบพิมพ์

ใบลำขออนุญำตลำอุปสมบท แบบ ๗ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๓) ตำมล�ำดับชั้นจนถึงผู้บัญชำกำรทหำรบก เพื่อวินิจฉัย  

เมื่อเห็นควรจะอนุญำตแล้วจึงรำยงำนเสนอรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมก่อนถึงก�ำหนดอุปสมบทไม่น้อยกว่ำ  

๓๐ วนั ตำมแบบพมิพ์ใบอนญุำตอปุสมบทแบบ ๘ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๔) และจะท�ำกำรอปุสมบทก่อนได้รบัอนญุำตไม่ได้
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 ข้อ  ๔๗ ส�ำหรบัข้ำรำชกำรทหำรต�ำ่กว่ำชัน้สัญญำบตัรสงักัดกองทพับก ให้เสนอใบลำเช่นเดียวกับข้อ ๔๖ 

แต่ให้ผูบ้งัคบับญัชำชัน้ผูบ้งัคับกองพนั เป็นผูว้นิจิฉยั เมือ่เหน็ควรจะอนญุำตแล้วจงึรำยงำนเสนอผูบ้งัคบับญัชำชัน้ 

ผู้บัญชำกำรกองพลเป็นผู้พิจำรณำอนุญำต ตำมแบบพิมพ์ใบอนุญำตลำอุปสมบท แบบ ๙ (ทบ.๑๐๐ – ๐๐๕) และ

จะท�ำกำรอุปสมบทก่อนได้รับอนุญำตไม่ได้

 ข้อ  ๔๘ ผูซ้ึง่ได้รบัอนญุำตให้ลำอปุสมบท ลำสิกขำเมือ่ใดต้องรำยงำนให้ผูบ้งัคบับญัชำ โดยตรงทรำบภำยใน 

๕ วัน นับแต่วันลำสิกขำ ส�ำหรับข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตรต้องเสนอรำยงำนถึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม  

นอกนั้นเสนอถึงผู้อนุญำตให้ลำอุปสมบทตำมแบบรำยงำนกำรลำสิกขำบทท้ำยระเบียบนี้

 ข้อ  ๔๙ ข้ำรำชกำรทหำรสงักดักองทัพบกจะลำอปุสมบทได้ต้องเป็นข้ำรำชกำรประจ�ำและรบัรำชกำรตดิต่อ

กันมำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันอุปสมบท

 ข้อ  ๕๐ กำรลำอุปสมบทให้ลำในฤดูเข้ำพรรษำ เพื่อประสงค์ให้ผู้อุปสมบทได้รับกำรอบรมตำมหลักสูตร

นักธรรมตรี ชั้นนวกะภิกษุ จนจบหลักสูตร

 ข้อ  ๕๑ จ�ำนวนผู้ขอลำอุปสมบทให้หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกทุกหน่วยถือเกณฑ์ดังนี้

   ๕๑.๑ ข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตรให้ลำได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ของจ�ำนวนที่มีตัวบรรจุจริงในหน่วย

ขึ้นตรงกองทัพบกนั้น (เศษเกินครึ่งให้ปัดเป็นหนึ่ง)

   ๕๑.๒ ข้ำรำชกำรต�่ำกว่ำชั้นสัญญำบัตรและพลอำสำสมัครให้ลำได้ไม่เกินร้อยละ ๓ ของจ�ำนวน

ที่มีตัวบรรจุจริงในหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนั้น ๆ (เศษเกินครึ่งให้ปัดเป็นหนึ่ง)

   ๕๑.๓  ให้หน่วยขึน้ตรงกองทพับกแต่ละหน่วยใช้ดุลพนิจิแบ่งโควตำกำรลำอปุสมบทให้แก่หน่วย

รองด้วยควำมเป็นธรรม เมื่อรวมยอดเป็นของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้แล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๓ ของก�ำลังพล 

ที่มีตัวบรรจุจริงดังกล่ำวแล้ว

 ข้อ  ๕๒ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกแต่ละหน่วยรวบรวมรำยงำนกำรลำอุปสมบทของข้ำรำชกำร 

ชั้นสัญญำบัตร เสนอพร้อมในครำวเดียวกันให้ถึงกองทัพบก ภำยในเดือนพฤษภำคมของปี และถ้ำหน่วยขึ้นตรง

กองทัพบกใดมีหน่วยรองหลำยหน่วยให้ท�ำบัญชีสรุปปะหน้ำแสดงให้เห็นว่ำหน่วยรองใดที่มีจ�ำนวนข้ำรำชกำร 

ชั้นสัญญำบัตรบรรจุจริงเท่ำใด มีผู้ลำอุปสมบทเท่ำใด

 ข้อ  ๕๓ กำรลำอุปสมบทของข้ำรำชกำรกองทัพบก ให้ผู้บังคับบัญชำหน่วยได้พิจำรณำกำรลำอุปสมบท

ของข้ำรำชกำรในหน่วย โดยอย่ำให้เกิดเสียควำมพร้อมรบและให้หน่วยส่งหลักฐำนเพิ่มเติมประกอบกำรรำยงำน

ดังนี้

   ๕๓.๑ ใบลำอุปสมบท แบบ ๗ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๓) กรอกข้อควำมให้ชัดเจนครบถ้วน

   ๕๓.๒ ส�ำเนำค�ำสั่งบรรจุเข้ำรับรำชกำรครั้งแรกของผู้ที่จะขออุปสมบท

   ๕๓.๓  บัญชีแสดงยอดก�ำลังพลที่บรรจุจริงของหน่วย และโควตำที่ให้ลำอุปสมบทได้ ตำมแบบ

ฟอร์มบัญชีท้ำยระเบียบนี้

   ๕๓.๔  ค�ำรับรองของผู้ขอลำอุปสมบทว่ำ “รับรำชกำรติดต่อกันมำครบ ๓ ปีบริบูรณ์แล้ว และ 

ไม่เคยอุปสมบทมำก่อน” พร้อมกับลงชื่อ ต�ำแหน่ง
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 ข้อ  ๕๔ กำรลำอุปสมบทในกรณีพิเศษ เช่น กำรบนตัวบวช กำรอุปสมบทเพื่อสนองคุณเนื่องในกำร

ฌำปนกิจ ฯลฯ นอกเหนือหลักเกณฑ์กำรอุปสมบทตำมปกติ ถ้ำลำอุปสมบทไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่อยู่ในระเบียบ 

ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้ผูบ้งัคบับญัชำต้นสงักดัรบัพจิำรณำด้วยดี และเสนอขออนมุตัผิูบ้ญัชำกำรทหำรบกก่อนเป็นกรณี

พิเศษ เป็นรำยบุคคลตำมควำมจ�ำเป็น

 ข้อ  ๕๕  ทหำรกองประจ�ำกำรที่ได้รับอนุญำตให้ลำพักเพื่อรอกำรปลดมีสิทธิขออนุญำตลำอุปสมบทได้  

โดยให้อยูใ่นดุลพนิจิของผูบ้งัคับบญัชำทีจ่ะพจิำรณำอนญุำต โดยมเีงือ่นไขว่ำถ้ำทำงรำชกำรมคีวำมจ�ำเป็นต้องกำร

ตัวเมื่อใดก็ให้ลำสิกขำบท กลับเข้ำรับรำชกำรกองประจ�ำกำรทันที โดยให้ผู้บังคับบัญชำช้ันผู้บังคับกองพัน หรือ

เทียบเท่ำขึ้นไปเป็นผู้มีอ�ำนำจอนุญำตและมีหน้ำที่ก�ำหนดเงื่อนไข

 ข้อ  ๕๖ ทหำรกองประจ�ำกำรท่ีได้รับอนุญำตให้ลำพักเพื่อรอกำรปลด ถือว่ำเป็นผู้ซึ่งมีสภำพเป็นทหำร

กองประจ�ำกำร ถ้ำหำกจะมีผู้ใดศรัทธำเขำ้อุปสมบทก็ให้พระอุปัชฌำย์ท�ำกำรอุปสมบทได้ โดยให้ผู้ที่จะอุปสมบท

ปฏิบัติดังนี้

   ๕๖.๑ ให้น�ำใบลำท่ีผู้บังคับบัญชำอนุญำตให้ลำพักเพื่อรอกำรปลด บัตรอนุญำตลำแบบ ๒  

(ทบ.๑๐๐ - ๐๐๒) ไปแสดงต่อพระอุปัชฌำย์แทนใบลำตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรพระรำชทำน 

พระบรมรำชำนุญำตให้ข้ำรำชกำรลำอุปสมบท พ.ศ.๒๔๙๙

   ๕๖.๒ ก่อนท่ีจะอปุสมบทจะต้องรำยงำนให้ผูบ้งัคับบญัชำต้นสงักัดของตนทรำบเป็นลำยลกัษณ์

อักษร หรือโดยตนเองว่ำจะท�ำกำรอุปสมบทและจ�ำพรรษำอยู่วัดใด ท้องที่ อ�ำเภอ จังหวัด ในวัน, เดือน, พ.ศ. ใด 

เพื่อสะดวกในกำรติดต่อต้องกำรตัวเมื่อมีเหตุกำรณ์จ�ำเป็น

   ๕๖.๓  เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอื่นใดที่ทำงรำชกำรต้องกำรตัว จะต้องลำสิกขำบทกลับเข้ำรับ

รำชกำรกองประจ�ำกำรทันที

 ข้อ  ๕๗ ผู้ซึ่งได้รับอนุญำตให้ลำอุปสมบทแล้ว เมื่อถึงวันลำได้หยุดรำชกำรไปเพื่อเตรียมกำรอุปสมบท  

หำกปรำกฏว่ำมีปัญหำอุปสรรคท�ำให้ไม่สำมำรถอปุสมบทตำมทีข่ออนุญำตลำไว ้เมื่อได้รำยงำนตวักลบัเขำ้ปฏิบัติ

รำชกำรตำมปกติและขอถอนวันลำอุปสมบท ให้ผู้มีอ�ำนำจอนุญำตให้ลำอุปสมบทได้ โดยให้ถือว่ำวันที่ได้หยุด

รำชกำรไปแล้วเป็นวันลำกิจ

 ข้อ  ๕๘ ผู้ซึ่งได้รับอนุญำตให้ลำอุปสมบทจะต้องอุปสมบทภำยใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มวันลำ

หมวด ๘

การลาไปประกอบพิธีฮัจญ์
 ข้อ  ๕๙ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบก ผู้นับถือศำสนำอิสลำมจะลำไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมือง

เมกกะ รำชอำณำจกัรซำอดีุอำระเบยี ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วนั ผูท่ี้เคยไปประกอบพธิฮีจัญ์ ณ เมอืงเมกกะ รำชอำณำจักร

ซำอุดีอำระเบียแล้ว จะลำไปประกอบพิธีฮัจญ์อีกไม่ได้

 ข้อ  ๖๐ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกผู้ใดจะลำไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ รำชอำณำจักร

ซำอุดีอำระเบีย ให้เสนอใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับชั้นจนถึงผู้บัญชำกำรทหำรบกเพื่อวินิจฉัย เมื่อเห็นควร
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จะอนญุำตแลว้ จึงรำยงำนเสนอรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกลำโหม ก่อนถงึก�ำหนดวนัลำไมน่้อยกวำ่ ๓๐ วัน ท�ำกำร  

โดยให้แนบใบลำขออนุญำตไปประกอบพิธีฮัจญ์ แบบ ๑๐ (ทบ.๑๐๐ – ๑๐๗)

 ข้อ  ๖๑ ผูซ้ึง่ได้รบัอนญุำตให้ลำไปประกอบพธิฮีจัญ์แล้ว เมือ่ถงึวนัลำได้หยดุรำชกำรเพือ่เตรยีมไปประกอบ 

พธิฮีจัญ์ หำกปรำกฏว่ำมปัีญหำอปุสรรคท�ำให้ไม่สำมำรถไปประกอบพธิฮีจัญ์ตำมทีข่ออนญุำตลำไว้ เมือ่ได้รำยงำน

ตัวกลับเข้ำปฏิบัติรำชกำรตำมปกติและขอถอนวันลำไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้ผู้มีอ�ำนำจอนุญำตให้ลำไปประกอบ 

พิธีฮัจญ์อนุญำตให้ถอนวันลำไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้โดยให้ถือว่ำวันที่ได้หยุดรำชกำรไปแล้วเป็นวันลำกิจ

 ข้อ  ๖๒ ผูซ้ึง่ได้รบัอนญุำตให้ลำไปประกอบพธิฮีจัญ์ ณ เมอืงเมกกะ รำชอำณำจกัรซำอดีุอำระเบยีจะต้อง

ออกเดินทำงไปประกอบพิธีฮัจญ์ภำยใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลำ

 ข้อ  ๖๓ ผู้ซึ่งได้รับอนุญำตให้ลำไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ รำชอำณำจักรซำอุดีอำระเบีย 

เมือ่เดินทำงกลบัถงึรำชอำณำจกัรไทยต้องรำยงำนให้ผูบ้งัคบับญัชำโดยตรงทรำบและเข้ำปฏบิตัริำชกำรภำยใน ๕ 

วัน นับตั้งแต่เดินทำงกลับรำชอำณำจักรไทย ส�ำหรับข้ำรำชกำรทหำรช้ันสัญญำบัตร ต้องรำยงำนจนถึงรัฐมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงกลำโหม นอกนั้นเสนอถึงผู้อนุญำตให้ลำไปประกอบพิธีฮัจญ์

หมวด ๙

การลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ
 ข้อ  ๖๔ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบก ผู้ใดประสงค์จะลำติดตำมคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

ต่ำงประเทศ ให้เสนอรำยงำนต่อผูบ้งัคับบญัชำตำมล�ำดับช้ัน จนถงึรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกลำโหม เป็นผูพ้จิำรณำ

อนุญำตให้ลำได้ไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่รับเงินเดือน ในกรณีจ�ำเป็นอำจอนุญำตให้ลำต่อได้อีกไม่เกิน ๒ ปี แต่เมื่อ 

รวมแล้วไม่เกิน ๔ ปี ถ้ำเกิน ๔ ปี ให้ข้ำรำชกำรทหำรผู้นั้นลำออกจำกรำชกำร

 ข้อ  ๖๕ กำรอนุญำตให้ลำตำมควำมในข้อ ๖๔ นั้น คงอนุญำตให้ลำได้ตำมระยะเวลำกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

รำชกำรในต่ำงประเทศของคู่สมรส แต่รวมแล้วไม่เกิน ๔ ปี

 ข้อ  ๖๖ กำรพิจำรณำระยะเวลำกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต่ำงประเทศของคู่สมรสให้พิจำรณำจำกช่วง

ระยะเวลำที่อยู่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต่ำงประเทศติดต่อกันครั้งเดียวโดยไม่จ�ำกัดว่ำจะอยู่ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร

ในประเทศเดียวกันหรือไม่ เมื่อคู่สมรสหมดภำรกิจในครั้งนั้นและได้เดินทำงกลับมำปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรประจ�ำ

ในประเทศไทยแล้ว ให้ถือว่ำช่วงเวลำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรในต่ำงประเทศเป็นอันสิ้นสุดลง ต่อมำหำกคู่สมรส

ได้รับค�ำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในต่ำงประเทศอีกในช่วงเวลำใหม่จึงมีสิทธิที่จะลำติดตำมคู่สมรสได้ใหม่

 ข้อ  ๖๗ ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัดจะต้องใช้ดุลยพินิจในกำรเสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกลำโหม ด้วยว่ำ หำกอนุญำตให้ลำติดตำมคู่สมรสได้แล้ว จะไม่ท�ำให้เสียหำยแก่รำชกำร
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หมวด ๑๐

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 ข้อ  ๖๘ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบก ซึ่งประสงค์จะลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ  

ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับจนถึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมเพื่อพิจำรณำอนุญำต  

โดยถอืปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำเก่ียวกับกำรก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรสัง่ให้ข้ำรำชกำร

ไปท�ำกำรซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนั้นเหมือนเต็มเวลำรำชกำร

 ข้อ  ๖๙ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบก ท่ีลำไปปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศที่มีระยะเวลำ 

ไม่เกิน ๑ ปี เมื่อปฏิบัติงำนแล้วเสร็จให้รำยงำนตัวเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรภำยใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบก�ำหนด

เวลำและให้รำยงำนผลเก่ียวกับกำรลำไปปฏิบัติงำนให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมทรำบภำยใน ๓๐ วัน  

นับแต่วันที่กลับมำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร

 กำรรำยงำนผลเก่ียวกับกำรลำไปปฏบิตังิำนตำมวรรคหนึง่ ให้ใช้แบบรำยงำนตำมทีก่�ำหนดไว้ท้ำยระเบยีบนี ้

หมวด ๑๑

การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 ข้อ  ๗๐ ข้ำรำชกำรทหำรสงักัดกองทัพบก ผูใ้ดได้รบัอนัตรำยหรอืกำรป่วยเจบ็เพรำะเหตปุฏบิตัริำชกำรใน

หน้ำที ่หรอืถกูประทุษร้ำยเพรำะเหตกุระท�ำกำรตำมหน้ำที ่จนท�ำให้ตกเป็นผูท้พุพลภำพหรอืพกิำร หำกข้ำรำชกำร

ทหำรสังกัดกองทัพบกผูน้ัน้ประสงค์จะลำไปเข้ำรบักำรฝึกอบรมหลกัสตูรเก่ียวกับกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพทีจ่�ำเป็นต่อ

กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือที่จ�ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพ แล้วแต่กรณีมีสิทธิลำไปฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ

ครั้งหนึ่งได้ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลำ แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน

 ข้ำรำชกำรทหำรสงักัดกองทพับก ท่ีได้รบัอนัตรำยหรอืกำรป่วยเจบ็จนท�ำให้ตกเป็นผูท้พุพลภำพหรอืพกิำร

เพรำะเหตุอื่นนอกจำกที่ก�ำหนดในวรรคหนึ่ง และผู้มีอ�ำนำจสั่งบรรจุพิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังสำมำรถรับรำชกำร

ต่อไปได้ หำกข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกผู้นั้นประสงค์จะลำไปเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับกำร

ฟื้นฟูสมรรถภำพที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ให้ผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตพิจำรณำให้ลำไปฟื้นฟู

สมรรถภำพด้ำนอำชพีดังกล่ำวครัง้หนึง่ได้ตำมระยะเวลำทีก่�ำหนดไว้ในหลกัสตูรทีป่ระสงค์จะลำ แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 

 หลักสูตรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนอื่นของรัฐองค์กรกำรกุศล

อันเป็นสำธำรณะหรือสถำบันที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนของทำงรำชกำร เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด

 ข้อ  ๗๑ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกซึ่งประสงค์จะลำไปฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพตำมข้อ ๗๐  

ให้เสนอหรือจัดส่งใบลำต่อผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับช้ันจนถึงผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำหรืออนุญำตพร้อมแสดงหลักฐำน

เก่ียวกับหลักสูตรท่ีประสงค์จะลำ และเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ำมี) เพื่อพิจำรณำอนุญำตและเมื่อได้รับอนุญำตแล้ว 

จึงจะหยุดรำชกำรเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพได้

 ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ�ำนำจอนุญำตให้ลำไปฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพให้เป็นไปตำมตำรำงก�ำหนดอ�ำนำจ

ให้ลำท้ำยระเบียบนี้
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หมวด ๑๒

การลาออก
 ข้อ  ๗๒ ข้ำรำชกำรทหำรสงักัดกองทัพบก ผูใ้ดมคีวำมประสงค์ขอลำออกจำกรำชกำรเสนอใบลำออกจำก

รำชกำรตำมแบบใบลำออกท้ำยระเบียบนี้

 ข้อ  ๗๓ กำรพจิำรณำให้ข้ำรำชกำรชัน้สญัญำบตัร และข้ำรำชกำรต�ำ่กว่ำชัน้สัญญำบตัรออกจำกรำชกำรนัน้ 

ให้อยู ่ในดุลพินิจของผู้บัญชำกำรทหำรบกท่ีจะพิจำรณำให้ข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตรและข้ำรำชกำรต�่ำกว่ำ 

ชั้นสัญญำบัตร ออกจำกรำชกำรได้ตำมควำมจ�ำเป็น มิให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร

 ข้อ  ๗๔ หน่วยต่ำง ๆ เมื่อได้รับรำยงำนกำรลำออกจำกประจ�ำกำรของผู้หนึ่งผู้ใดแล้วให้เขียนรำยงำนให้

ชัดเจนตำมรำยละเอียดดังนี้

   ๗๔.๑ สมควรจะให้ข้ำรำชกำรผูน้ัน้ลำออกจำกประจ�ำกำรได้ตัง้แต่เมือ่ใด (หำกผูข้อลำออกก�ำหนด

วันลำออกมำกระชั้นชิด)

   ๗๔.๒  ผู้ขอลำออกมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด หรือบ�ำเหน็จ บ�ำนำญ อย่ำงใดหรือไม่

   ๗๔.๓ เมื่อออกจำกประจ�ำกำรแล้ว จะไปขอรับเงินรำยเดือนตำมหมำยเลขอักษร ค. ที่สังกัด

จังหวัดทหำรบกใด (ปลดพ้นรำชกำรสังกัดกองทัพบก)

   ๗๔.๔ หำกไม่เป็นกำรลำออกโดยกระชั้นชิดเกินไปควรก�ำหนดวันลำออกล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 

๒ เดือน

   ๗๔.๕  ผู้ขอลำออกจำกประจ�ำกำรมีพันธะสิ่งใดกับทำงรำชกำรบ้ำงหรือไม่ เช่น

    ๗๔.๕.๑ บรรดำหนี้สินและระยะเวลำกำรชดใช้

    ๗๔.๕.๒ เงื่อนไขจะต้องรับรำชกำรตำมสัญญำ

    ๗๔.๕.๓ ข้อผูกพันอื่น ๆ (ถ้ำมี) พร้อมกับสรุปข้อคิดเห็นในรำยที่ปรำกฏข้อผูกพัน

หมวด ๑๓

บัตรอนุญาตและใบลา
 ข้อ  ๗๕ ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกซึ่งมียศตั้งแต่ สิบเอก ลงมำและทหำรกองประจ�ำกำร  

เมื่อผู้บังคับบัญชำอนุญำตให้ลำหรือไปรำชกำรโดยล�ำพัง ต้องมีบัตรอนุญำตลำตำมแบบพิมพ์ท้ำยระเบียบนี้ไป

ด้วย คือ

   ๗๕.๑ ถ้ำอนญุำตให้ลำหรอืไปรำชกำรโดยล�ำพงัไม่เกิน ๒๔ ชัว่โมง ให้ใช้บตัรอนญุำตลำแบบ ๑ 

(ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑)

   ๗๕.๒ ถ้ำอนุญำตให้ลำหรือไปรำชกำรโดยล�ำพังเกิน ๒๔ ชั่วโมง ให้ใช้บัตรอนุญำตลำแบบ ๒ 

(ทบ.๑๐๐ - ๐๐๒)
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 ข้อ  ๗๖ กำรลำของข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบก ให้ใช้ใบลำและแบบรำยงำนตำมแบบท้ำยระเบียบ 

ดังนี้

   ๗๖.๑ ใบลำป่วย ให้ใช้แบบ ๓ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๗)

   ๗๖.๒  ใบลำคลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๔ (ทบ.๑๐๐ - ๑๐๕)

   ๗๖.๓  ใบลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๑๖ (ทบ.๑๐๐ - ๑๑๔)

   ๗๖.๔  ใบลำกิจ ให้ใช้แบบ ๕ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๖)

   ๗๖.๕  ใบลำพักผ่อนประจ�ำปี ให้ใช้แบบ ๖ (ทบ.๑๐๐ - ๑๐๖)

   ๗๖.๖  ใบลำอุปสมบท ให้ใช้แบบ ๗ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๓)

   ๗๖.๗ หนังสือแสดงกำรพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้ข้ำรำชกำรลำอุปสมบท 

ส�ำหรับข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร ให้ใช้แบบ ๘ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๔) ส�ำหรับข้ำรำชกำรต�่ำกว่ำชั้น 

สัญญำบัตรให้ใช้แบบ ๙ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๕)

   ๗๖.๘  ใบลำไปประกอบพธิฮีจัญ์ ณ เมอืงเมกกะ รำชอำณำจกัรซำอดีุอำระเบยี ให้ใช้แบบ ๑๐ 

(ทบ.๑๐๐ - ๑๐๗)

   ๗๖.๙ ใบลำติดตำมคู่สมรส ให้ใช้แบบ ๑๑ (ทบ.๑๐๐ - ๐๑๑)

   ๗๖.๑๐  ใบลำไปปฏบิตังิำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ ให้ใช้แบบ ๑๒ (ทบ.๑๐๐ - ๑๐๙)

   ๗๖.๑๑  รำยงำนผลเก่ียวกับกำรลำไปปฏบิตังิำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ ให้ใช้แบบ ๑๔  

(ทบ.๑๐๐ - ๑๑๑)

   ๗๖.๑๒ ใบลำไปฟื้นฟูสมรรถภำพด้ำนอำชีพ ให้ใช้แบบ ๑๗ (ทบ.๑๐๐ - ๑๑๕)

   ๗๖.๑๓ กำรลำออกให้ใช้แบบรำยงำนกำรลำออก

 ข้อ  ๗๗ นักเรียนทหำร ให้ใช้ใบลำกิจ แบบ ๕ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๖)

 ข้อ  ๗๘  ใบขอยกเลิกวันลำ ให้ใช้แบบ ๑๕ (ทบ.๑๐๐ - ๑๑๒)

 ข้อ  ๗๙  ผู้บังคับหน่วยที่ลงชื่อในบัตรอนุญำตลำแบบ ๑ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑) ควรเป็นชั้นผู้บังคับ

กองพันหรือเทียบเท่ำขึ้นไป

 ข้อ  ๘๐  เลขที่ของบัตรอนุญำตลำแบบ ๑ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑) นั้น หน่วยกองพันหรือเทียบเท่ำขึ้น

ไปเป็นผู้ก�ำหนด (เลขที่ทับ พ.ศ. เช่น ที่ ๑/๓๖ และที่ทะเบียนควบคุมให้ทรำบด้วยว่ำเลขใดเป็นของ

หน่วยใดภำยในกองพัน)

 ข้อ  ๘๑ กำรเก็บรักษำบัตรอนุญำต แบบ ๑ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑) ให้เก็บไว้ที่หน่วยระดับกองร้อย

ในควำมรับผิดชอบของนำยสิบเวร ซึ่งจะต้องตรวจตรำส่งมอบจ�ำนวนกันให้ครบอยู่เสมอนอกจำกนั้น  

ผู้บังคับหน่วยควรจัดที่เก็บให้สะดวกในกำรนับตรวจด้วย

 ข้อ ๘๒ กำรจ่ำยบตัรอนญุำตลำ แบบ ๑ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑) ให้นำยสบิเวรจ่ำยตำมค�ำสัง่ผูม้อี�ำนำจ

ให้ลำ ซึ่งลงชื่ออนุญำตไว้ในสมุดควบคุมบัตรอนุญำตที่มีรำยละเอียด ท�ำเป็นตำรำงไว้ส�ำหรับ
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อนุญาต

ชื่อผู้อนุญาต
ชื่อผู้รับ

อนุญาต

เลขที่บัตร

อนุญาต

ลงชื่อ

อนุญาต

เวลาส่งคืนบัตร

อนุญาต

(วัน เดือน ปี เวลา)

หมายเหตุ
ตั้งแต่......ถึง......

(วัน เดือน ปี)

(วัน เดือน เวลา)

(มี เวลา)

 ข้อ  ๘๓ ทหำรท่ีกลับจำกลำต้องมำรำยงำนนำยสิบเวร พร้อมกับส่งคืนบัตรอนุญำตลำแบบ ๑  

(ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑) ภำยในเวลำที่รับอนุญำตแล้ว ให้นำยสิบเวรบันทึกเวลำส่งคืนในสมุดควบคุมบัตร

อนุญำตทันทีที่ได้รับบัตรอนุญำตคืน

 ข้อ  ๘๔ บตัรอนญุำตลำ แบบ ๑ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑) ต้องเปลีย่นใหม่ทกุปี โดยถอืหลกัว่ำบตัรอนญุำต 

ปี พ.ศ. ใดใช้ได้เฉพำะปี พ.ศ. นั้น

 ข้อ  ๘๕ หน่วยท่ีก�ำหนดเลขบตัรอนญุำตลำ แบบ ๑ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑) ต้องส่งบตัรอนญุำตตวัอย่ำง  

(ท่ี ๑/พ.ศ.) ของหน่วยให้แก่ทหำรสำรวตัรทีม่หีน้ำท่ีรบัผดิชอบตรวจตรำบรเิวณทีท่หำรของตนไปเท่ียว 

หรือกิจธุระเพื่อให้หน่วยสำรวัตรนั้น ๆ ทรำบลักษณะของบัตรอนุญำต และลำยมือชื่อของ 

ผู้มีอ�ำนำจลงชื่อในบัตรอนุญำต (ส่งทุกครั้งที่เปลี่ยนใหม่) และแจ้งให้ทรำบด้วยว่ำเลขที่เท่ำใดถึงเท่ำใด

 ข้อ ๘๖ บัตรอนุญำตลำ แบบ ๑ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑) ของหน่วยใดฉบับใดหำย ต้องรำยงำนตำม

ล�ำดับถึงชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่ำ เพื่อแจ้งให้หน่วยทหำรสำรวัตรที่รับผิดชอบในกำรตรวจตรำ

ทรำบเป็นกำรป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำตน�ำไปใช้ได้

 ข้อ  ๘๗ ในระหว่ำงปีหนึ่งถ้ำหน่วยใดท�ำบัตรอนุญำตลำ แบบ ๑ (ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑) เพิ่มขึ้นอีก

ต้องแจ้งเลขที่บัตรอนุญำตให้หน่วยทหำรสำรวัตรดังกล่ำวทรำบด้วย

 ข้อ  ๘๘ กำรลงนำมในบัตรอนุญำตลำ แบบ ๒ ส�ำหรับทหำรกองประจ�ำกำรท่ีรับรำชกำรครบ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร ลำพักเพื่อรอกำรปลด ให้ผู้บังคับบัญชำชั้นผู้บังคับกองร้อย

หรือเทียบเท่ำขึ้นไปเป็นผู้ลงนำมในบัตรอนุญำตลำ แบบ ๒

 ข้อ ๘๙ บัตรอนุญำตลำ แบบ ๒ ท่ีจ่ำยให้ทหำรนอกกองประจ�ำกำรตำมข้อ ๘๘ ให้มีอำยุใช ้

เป็นหลักฐำนแทนหนังสือส�ำคัญในสมุดประจ�ำตัวทหำรนอกกองประจ�ำกำรเป็นกำรชั่วครำวได้เพียง 

๒ เดือน นบัตัง้แต่วนัรบัรำชกำรครบก�ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบัรำชกำรทหำร และให้ระบกุ�ำหนด 

เวลำหมดอำยุไว้ตอนบนของบัตรอนุญำตลำแบบ ๒ ให้ชัดเจนว่ำ “ให้แทนหนังสือส�ำคัญประจ�ำตัว 

ทหำรนอกกองประจ�ำกำรได้ถึง วัน….เดือน…….พ.ศ. …..” เมื่อครบก�ำหนดแล้ว แต่ทหำรนอก 

กองประจ�ำกำรยงัขอรบัสมดุประจ�ำตวัทหำรนอกกองประจ�ำกำรไม่ได้ เนือ่งจำกควำมล่ำช้ำของเจ้ำหน้ำที่

ผู้เกี่ยวข้องแล้วย่อมถือว่ำเป็นควำมบกพร่องในหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ
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หมวด ๑๔

เบ็ดเตล็ด
 ข้อ  ๙๐ กำรขอลำรำชกำรของข้ำรำชกำรกองทพับก โดยไม่ขอรบัเงนิเดือน เพือ่ตดิตำมคู่สมรส 

ซึง่ย้ำยไปรบัรำชกำรในต่ำงประเทศ ให้อนญุำตลำได้ไม่เกินระยะเวลำในข้อ ๖๔ และให้เสนอรำยงำนตำม

ล�ำดับ จนถึงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมเป็นผู้พิจำรณำ ถ้ำขอลำรำชกำรเกินกวำ่ที่ก�ำหนดไว้ให ้

ลำออก แต่เมื่อกลับมำ ถ้ำสมัครใจเข้ำรับรำชกำรในต�ำแหน่งเดิมและมีอัตรำว่ำงก็ให้มีโอกำสได้รับกำร

บรรจุเข้ำรับรำชกำรก่อนคนอื่น

 ข้อ  ๙๑ ในกรณีที่ข้ำรำชกำรทหำรสังกัดกองทัพบกลำป่วยหรือลำกิจ ทำงรำชกำรไม่ถือว่ำ

เป็นกำรประจ�ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และไม่มีสิทธินับเป็นวันรำชกำรทวีคูณได้

 ข้อ  ๙๒ ผู้ที่ได้รับอนุญำตให้ลำพักเพื่อรอกำรปลด ย่อมไม่มีสิทธิได้รับวันรำชกำรทวีคูณเพรำะ

มีลักษณะเช่นเดียวกับผู้ที่ลำป่วยหรือลำกิจ คือ มิได้ประจ�ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร

    ประกำศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๕๖

(ลงชื่อ) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ผู้บัญชาการทหารบก

กรมก�าลังพลทหารบก

ส�ำเนำถกูต้อง

เสนอ .............................................

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง รมณ เขมะเพ็ชร

          (รมณ เขมะเพ็ชร)

          ประจ�าแผนก กพ.ทบ.

      ๑ ก.ค.๕๖
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ผูบ้งัคบับญัชำชัน้ อนุญำตลำป่วยได้

ครำวหน่ึงไม่เกิน

อนุญำตลำกิจได้

ครำวหน่ึงไม่เกิน

อนุญำตลำไปฟ้ืนฟู

สมรรถภำพด้ำนอำชีพ

ได้ครำวหน่ึงไม่เกิน

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม

ผู้บัญชาการทหารบก

แม่ทัพ

ผู้บัญชาการกองพล

ผู้บังคับการกรม

ผู้บังคับกองพัน

ผู้บังคับกองร้อย

ผู้บังคับหมวด

๓๖๕ วัน

๑๘๐ วัน

๙๐ วัน

๖๐ วัน

๔๕ วัน

๒๑ วัน

๗ วัน

๓ วัน

ตามที่เห็นควร

ตามที่เห็นควร

๖๐ วันท�าการ

๔๕ วันท�าการ

๓๐ วันท�าการ

๑๕ วันท�าการ

๓ วันท�าการ

๑ วันท�าการ

-

-

-

๓๖๕ วัน

๑๘๐ วัน

-

-

-

ตำรำงก�ำหนดอ�ำนำจให้ลำ

ทบ.๑๐๐ - ๐๐๑

บตัรอนุญำตลำแบบ ๑

ที่……………….สังกัด………………….

 อนุญาตให้ ผู ้ถือบัตรนี้ออกนอกเขตที่ตั้ง 

กรมกองทหารได้ตามก�าหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต

(ลงชื่อ)……………………………………

 ต�าแหน่ง…………………………

ค�ำเตือน

ผู้ถือบัตรอนุญาตนี้จะไปกิจใด ๆ ได้ไม่เกิน

เวลา ๒๔๐๐
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ทบ.๑๐๐ - ๐๐๒  ทบ.๑๐๐ - ๐๐๒  

บตัรอนุญำตลำ แบบ ๒

อนุญาตให้………........……….เครื่องหมาย ………...

สงักดั………………………………………………….....

ลาเพือ่………….…………...มกี�าหนด………….......วนั

ตั้งแต่วันที่…………................…..…….เวลา….....…

ให้กลบัเข้ารบัราชการวนัที…่…….......เวลา..................

(ลงชื่อ)………………………………

ต�าแหน่ง………………………….

(พลิก)

บตัรอนุญำตลำ แบบ ๒

ผูล้า ……………………………………

เครื่องหมาย …………………………

ลาเพือ่ …………………………………

ผูอ้นญุาต ………………………………

จ�านวนวันลา ………………….…วัน

ตั้งแต่ ……..…… เวลา …………..…

ถงึ ……………. เวลา …............………

(ลงชื่อ) ………………………

ต�าแหน่ง ……………………

ครัง้ท่ี โดยเหตุ ลำต่อ ลงช่ือ ต�ำแหน่ง

ผูอ้นุญำต
ตัง้แต่ ถึง

 ถ้าผู้ถือบัตรอนุญาตนี้ ลาต่อ ให้ผู้ที่อนุญาตให้ลานั้น       ได้มีการลาต่อ คือ 

ชี้แจงรับรองในตารางต่อไปนี้

พลทหาร…………………......…………….ได้ลามา……………

พกัทีบ้่าน……………………..หมูท่ี…่..ต�าบล…………………….

อ�าเภอ…………….จงัหวดั………ตัง้แต่วนัที…่….เวลา………….

(ลงชื่อ)………………………

ต�าแหน่ง……………………



๑-๑0๑

ใบลำป่วย
   เขียนที่……....…..……………………

วันที่.....………....เดือน………..…….…พ.ศ. …….…….

เรื่อง ขอลาป่วย

เรียน ………………………..

  ด้วยกระผม/ดิฉัน……………….....................………………………………………………............

ต�าแหน่ง……………………………………………………ป่วยเป็น………………………............…………………

จงึขอลาป่วยเพือ่รกัษาตวัมกี�าหนด……..…............วนั ตัง้แต่วนัที…่……..………เดอืน……….......……………...

พ.ศ. …………………จนถงึวนัที…่…….……..เดอืน…….…………………….พ.ศ. …………........…………………

ในระหว่างลาป่วยนีไ้ด้รกัษาตวัอยูท่ี ่บ้านเลขที…่………….……………ถนน……………..........………………………

ต�าบล…...…………............……….อ�าเภอ……........……………………….จงัหวัด…………..……………………

  กระผม/ดิฉัน ได้ลาป่วยอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้………….ครั้ง รวม…………….วัน

  

    ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา

   (ลงชื่อ) ……………………………..

  ในปีงบประมาณนี…้…………………………………….......…..........ได้ลาป่วย……..................ครัง้

รวม……………….วัน ทั้งครั้งนี้รวมเป็น…………………….วัน

  ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลากิจมาแล้ว……………….ครั้ง รวม…………………วัน

  การลาป่วยครั้งนี้อยู่ในอ�านาจของ………………………………………อนุญาตได้ตามข้อบังคับฯ 

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

    ต�าแหน่ง……………………..

หมำยเหต ุ ในกรณีที่บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นใบลาป่วยแทน ใต้ชื่อผู้ขออนุญาตลาให้ลงว่ามีความสัมพันธ์เป็นอะไรกับ 

   ผู้ป่วยด้วย

ทบ.๑๐๐ - ๐๐๗ 

แบบ ๓



๑-๑02

น�ำเสนอ วนั, เดือน, ปี

ท่ีน�ำเสนอ

ผูน้�ำเสนอ หมำยเหตุ

ยศและ

ช่ือ

ต�ำแหน่ง
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ใบลำคลอดบตุร
 เขียนที่……....…..……………………

วันที่.....………....เดือน………..…….…พ.ศ. …….…….

เรื่อง ขอลาคลอดบุตร

เรียน …………………

  ดิฉัน……………………………………………………………......................………………………

ต�าแหน่ง…………………………………………………………….…………................………………………………

ขอลาคลอดบตุรมกี�าหนด…..........…….วนั ตัง้แต่วนัที…่……...………เดอืน………...……………….พ.ศ. ………...

จนถงึวนัที…่……….....……..เดอืน…………….....…………...พ.ศ. …………………….ในระหว่างลานีไ้ด้รกัษาตวั

อยูท่ี ่บ้านเลขที…่….....…........ถนน…………………….....…………….ต�าบล……….....……….……………………..

อ�าเภอ…………………………….............................จงัหวดั……………………………………………………….......

  ดฉินั ได้ลาคลอดบตุรอยูเ่ดมิแล้วในคราวเดยีวกนันี…้……............…....ครัง้ รวม……............….วนั

    

    ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา

   …………………………………………..

ทบ.๑๐๐ - ๐๐๕ 

แบบ ๔
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น�ำเสนอ วนั, เดือน, ปี

ท่ีน�ำเสนอ

ผูน้�ำเสนอ หมำยเหตุ

ยศและ

ช่ือ

ต�ำแหน่ง
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ใบลำกิจ
     เขียนที่……....…..……………………

วันที่.....………....เดือน………..…….…พ.ศ. …….…….

เรื่อง ขอลากิจ

เรียน ………………………..

  ด้วยกระผม/ดฉินั……………………............……………ต�าแหน่ง……………………………………..

ขออนญุาตลาหยดุราชการเพือ่……………………………….……………………………………………………………

มีก�าหนด…………….......……….วัน ตั้งแต่วันที่……............เดือน………………………..….พ.ศ. ……….…… 

จนถงึวนัที…่…….......………..เดอืน…………………….........……….พ.ศ. ……….………………..ในระหว่างลานี้

กระผม/ดฉินั จะไปที…่…..................……………………………………………………………………………………

จงัหวดั…….......………………...……….ในวนัที…่……....….เดอืน…………….…………..พ.ศ. …………………..

และจะกลบัในวนัที…่…………............………เดอืน………………………………...…………..พ.ศ. …...……….....

  กระผม/ดิฉัน ได้ลาอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้……....…….ครั้ง รวม…………….วัน

    

    ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา

   (ลงชื่อ) …………………………………

  ในปีงบประมาณนี…้……………………………………............ได้ลากจิ………....…..................ครัง้

รวม……………….วัน ทั้งครั้งนี้รวมเป็น…………………….วัน

  ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลากิจมาแล้ว……………….ครั้ง รวม…………………วัน

  การลาป่วยครั้งนี้ อยู่ในอ�านาจของ………………………....……………อนุญาตได้ตามข้อบังคับฯ

  

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

    ต�าแหน่ง………………………

ทบ.๑๐๐ - ๐๐๖

แบบ ๕



๑-๑06

น�ำเสนอ วนั, เดือน, ปี

ท่ีน�ำเสนอ

ผูน้�ำเสนอ หมำยเหตุ

ยศและ

ช่ือ

ต�ำแหน่ง



๑-๑07

ใบลำพกัผอ่นประจ�ำปี
 เขียนที่……....…..……………………

วันที่.....………....เดือน………..…….…พ.ศ. …….…….

เรื่อง     ขอลาพักผ่อนประจ�าปี

เรียน     ………………………........

  กระผม/ดฉินั…………….........……………ต�าแหน่ง…………………………………………….........

ขออนญุาตลาหยดุราชการเพือ่พกัผ่อนประจ�าปี มกี�าหนด……………….........….....วนั ตัง้แต่วนัที…่……………....

เดอืน………………………พ.ศ. ………………..จนถงึวนัที…่………………………เดอืน……………….....……….

พ.ศ. ……………………..ในระหว่างลานี ้กระผม/ดฉินั จะไปทีจ่งัหวดั………………………………………................

ในวนัที…่....………เดอืน………..………………….พ.ศ. …..….…และจะกลบัในวนัที…่………………………......…

เดือน…………………………พ.ศ. …………………

                 

    ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา

   (ลงชื่อ) …………………………………

 

  ในปีงบประมาณทีแ่ล้วตัง้แต่ ๑ ต.ค. ……….………...ถงึ ๓๐ ก.ย. ………................………………

ได้ลาพกัผ่อนประจ�าปีรวม……….....…….วนัท�าการ เหลอืวนัพกัผ่อนสะสม…….........………………..…วนัท�าการ

  ในปีงบประมาณนี…้………………………………….…......................ได้ลาพกัผ่อนประจ�าปีมาแล้ว

……..……….วนัท�าการ ทัง้ครัง้นีร้วมเป็น………............….วนัท�าการ เหลอืวนัพกัผ่อน…..………………วนัท�าการ

   

    (ลงชือ่)……………………………..(เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ)

    ต�าแหน่ง……………………………

ทบ.๑๐๐ - ๐๐๖

แบบ ๖



๑-๑08

น�ำเสนอ วนั, เดือน, ปี

ท่ีน�ำเสนอ

ผูน้�ำเสนอ หมำยเหตุ

ยศและ

ช่ือ

ต�ำแหน่ง



๑-๑09

ใบขออนุญำตลำอปุสมบท
 เขียนที่……....…..……………………

วันที่.....………....เดือน………..…….…พ.ศ. …….…….

เรื่อง ขออนุญาตลาอุปสมบท

เรียน ………………………..

  กระผม.……………………………...………….........หมายเลขประจ�าตวั….………………………....

ต�าแหน่ง……………………………..…...……….สงักดั…………………………...…………......……………………

อาย…ุ……………...........ปี มคีวามศรทัธาจะอปุสมบทในพระพทุธศาสนา ก�าหนดอปุสมบท ในวนัที…่.........………

เดอืน…………....…………….พ.ศ. …………….......………..ณ วดั………………………....……………………….

อ�าเภอ………………………….จงัหวดั………………………..พระ………................…………………………………

วัด……………...……..……….........…….อ�าเภอ………………....……………จังหวัด……...........……………….

เป็นพระอุปัชฌาย์ จึงขอลาจากหน้าที่ราชการ ตั้งแต่วันที่…………..…....…….เดือน………...................…...……

พ.ศ. ……….…..... เมื่อลาสิกขาแล้วจะรายงานเพื่อทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันลาสิกขา 

   

         ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา

        ………………………………….

ทบ.๑๐๐ - ๐๐๓

แบบ ๗



๑-๑๑0

ล�าดับ หน่วย บรรจุจริง ลาอุปสมบทได้ ลาอุปสมบทปี หมายเหตุ

บัญชีแสดงยอดก�าลังพล………………………………………….ที่บรรจุจริง

ของหน่วย………………………………………………

หมำยเหต ุ บัญชีนี้ใช้ได้ทั้งนายทหารสัญญาบัตร

  นายทหารประทวน ข้าราชการพลเรือนกลาโหม

  และลูกจ้าง คนงาน

ทบ.๑๐๐ - ๐๐๓-๑

แบบ ๗

ตรวจถูกต้อง

(ยศ, ชื่อ)………………………………………….…

ต�าแหน่ง……………………………………..



๑-๑๑๑

หนังสือแสดงกำรพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต

ให้ข้ำรำชกำรลำอปุสมบท 

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

ทบ.๑๐๐ - ๐๐๔

แบบ ๘

(ลายมือชื่อ)……………………………………

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม           

วันที่.....…เดือน….....…..พ.ศ. ....….

 ด้วย………………………….......………………......................................................ซึ่งเป็นข้าราชการ

ต�าแหน่ง……………………………......…………กรม……....……………....................................กระทรวงกลาโหม

 มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นเป็นการ 

สมควรแล้ว จงึเป็นอนัว่า……………………….......…………………………………......................ได้รบัพระราชทาน

 พระบรมราชานญุาตให้ลาอปุสมบทได้ตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการพระราชทานพระบรม

ราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑

 ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซึ่งได้รับอาราธนาให้อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจในการให้

อุปสมบทแก่ราชภัฏบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย



๑-๑๑2

หนังสือแสดงกำรพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต

ให้ข้ำรำชกำรลำอปุสมบท 

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

ทบ.๑๐๐ - ๐๐๕

แบบ ๙

(ลายมือชื่อ)……………………………………

  ต�าแหน่ง……………………………………..              

วันที่.....…เดือน….....…..พ.ศ. ....….

 ด้วย………………………….......………………......................................................ซึ่งเป็นข้าราชการ

ต�าแหน่ง……………………………......…………กรม……....……………....................................กระทรวงกลาโหม

มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ............................................................................................................

ผู ้ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควรแล้ว จึงเป็น 

อันว่า……………………….......……………………………......................ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ให้ลาอุปสมบทได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท 

พ.ศ.๒๕๒๑

 ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซึ่งได้รับอาราธนาให้อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจในการให้

อุปสมบทแก่ราชภัฏบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย



๑-๑๑3

ล�าดับ ยศ-นาม ต�าแหน่ง-สังกัด รับราชการครั้งแรก

เมื่อตามค�าสั่ง

หมายเหตุ

บญัชรีายชือ่...................…………………………………………….ทีข่อลาอปุสมบทปี..........................

ของหน่วย………………………………………………

หมำยเหต ุ บัญชีนี้ใช้ได้ทั้งนายทหารสัญญาบัตร

  นายทหารประทวน ข้าราชการพลเรือนกลาโหม

  และลูกจ้าง คนงาน

ตรวจถูกต้อง

(ยศ, ชื่อ)………………………………………….…

ต�าแหน่ง……………………………………..



๑-๑๑4

ใบลำ

ขออนุญำตไปประกอบพิธีฮจัญ ์ณ เมืองเมกกะ รำชอำณำจกัรซำอดีุอำระเบยี
 เขียนที่……....…..……………………

วันที่.....………....เดือน………..…….…พ.ศ. …….…….

เรื่อง ขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจญ์

เรียน ………………………..

  กระผม/ดฉินั…………………..............………………………หมายเลขประจ�าตวั………………….

ต�าแหน่ง……………………………..…....……..สงักดั………………....………...…….อาย…ุ……………………...ปี

เข้ารบัราชการ เมือ่วนัที…่………..........……………เดอืน……………….……………....……….พ.ศ. ……………….

มีความศรัทธาจะไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จึงขออนุญาต

ลาหยดุราชการ มกี�าหนด…………......วนั ตัง้แต่วนัที…่………………….เดอืน…………………….............………

พ.ศ. ……………..……….ถงึวนัที…่…………………..............เดอืน……….....……………….พ.ศ. ………………..

  กระผม/ดฉินั จะออกเดนิทางโดยพาหนะ………….........................…………………………………

ประมาณวนัที…่………...............เดอืน……………......………………..พ.ศ. …….……..และจะกลบัถงึประเทศไทย

ประมาณวนัที…่…....……..เดอืน…………….....………………...พ.ศ. ………….... เมือ่เดนิทางกลบัถงึประเทศไทย

แล้วจะรายงานให้ทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน

    ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา

   (ลงชื่อ)…………………………………

ทบ.๑๐๐ - ๐๐๗

แบบ ๑๐



๑-๑๑5

ใบลำติดตำมคู่สมรส
 เขียนที่……....…..……………………

วันที่.....………....เดือน………..…….…พ.ศ. …….…….
เรื่อง ขอลาติดตามคู่สมรส
เรียน …………………...……..
  ด้วยกระผม/ดฉินั………………………………..........................ต�าแหน่ง………........…........………
สงักดั…………………………….........…………..ได้รบัเงนิเดอืน เดอืนละ…………………………………...…....บาท
มคีวามประสงค์ขอลาตดิตามคูส่มรส ชือ่…………….......……………………..ต�าแหน่ง……….........…………………
สงักดั………........……………….ซึง่ไปปฏบิตัริาชการ /ปฏบิตังิาน ณ ประเทศ……………............…………………
มกี�าหนด…………..ปี……………เดอืน…………..ปี จงึขออนญุาตลาตดิตามคูส่มรสมกี�าหนด…............………..ปี
………………….เดอืน………………วนั ตัง้แต่วนัที…่……………….ถงึวนัที…่……………………………………
  ครัง้สดุท้าย กระผม ดฉินั ได้ลาตดิตามคูส่มรสไปประเทศ……..............................……………………
เป็นเวลา….......………..ปี……......…..เดอืน……........……….วนั เมือ่วนัที…่….....….…………ถงึวนัที…่…......…
ในกรณีลาติดต่อกับครั้งก่อน รวมทั้งครั้งนี้ด้วย เป็นเวลา………….ปี…………..เดือน………….วัน
    
    ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
   (ลงชื่อ)……………………………………
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
  …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
   (ลงชื่อ)……………………………………………….
    ต�าแหน่ง……………………………...………
               …………../…………./……..……

ทบ.๑๐๐ - ๐๑๑

แบบ ๑๑



๑-๑๑6

ค�าสั่ง
   อนุญาต       ไม่อนุญาต
  ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………..

   (ลงชื่อ)……………………………………………….
    ต�าแหน่ง……………………………...………
               …………../…………./………….



๑-๑๑7

ใบลำไปปฏิบติังำนในองคก์ำรระหว่ำงประเทศ
 เขียนที่……....…..……………………

วันที่.....………....เดือน………..…….…พ.ศ. …….…….

เรื่อง ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

เรียน ……………………….............................................

  กระผม ดฉินั (ชือ่และนามสกลุ ภาษาไทย) …………………………………………………………........

  (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………….ต�าแหน่ง ...............................

......................................................................................สงักดั ............................................................................

มคีวามประสงค์ขอลาไปปฏบิตังิานในองค์การระหว่างประเทศ ตัง้แต่วนัที ่...............................................................

เดอืน .................................... พ.ศ. ……..……. ถงึวนัที ่................. เดอืน ................................ พ.ศ. ……......…

จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

  ๑. ค�าชี้แจงในการขออนุญาต

   ๑.๑ ประวัติ

    ๑.๑.๑ วนัเดอืนปีเกดิ ……………..........................…………..อาย ุ........................ ปี

    ๑.๑.๒  ประวตักิารศกึษา ..........................................................................................

     ประกาศนยีบตัร ............................................................................................

     จาก ................................................... ประเทศ .......................... พ.ศ. …..........

     ปริญญาตรี …………………..............................................…………………..

     จาก ................................................... ประเทศ .......................... พ.ศ. …..........

     ปรญิญาโท ……………..............................................…………………………

     จาก ................................................... ประเทศ .......................... พ.ศ. …..........

     ปริญญาเอก …………..................................………………………………….

     จาก ................................................... ประเทศ .......................... พ.ศ. …..........

    ๑.๑.๓ ประวัติการรับราชการ

     เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ………......… เดือน ................... พ.ศ. ….......… 

     จนถึงก�าหนดวันออกเดินทาง รวมเป็นเวลา …....... ปี ........... เดือน .......... วัน

     โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ...........................................................

ทบ.๑๐๐ - ๐๐๙

แบบ ๑๒



๑-๑๑8

     ตัง้แต่วนัที ่....... เดอืน .......... พ.ศ. .......... ถงึวนัที ่........ เดอืน ....... พ.ศ. …....

     เป็นข้าราชการ ............................................................................................

     ตัง้แต่วนัที ่....... เดอืน .......... พ.ศ. .......... ถงึวนัที ่........ เดอืน ....... พ.ศ. …....

    ๑.๑.๔ ขณะนี้เป็นข้าราชการ ...................................................................................

     ต�าแหน่ง ...............................................ระดับ/ยศ .......................................

     แผนก/ฝ่าย/งาน ……….......….......……...ส�านัก/กอง ...................................

     กรม.....................................................อตัราเงนิเดอืน ............................. บาท

    ๑.๑.๕ เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศหรือไม่     เคย     ไม่เคย

     ถ้าเคย

     (๑) ไปปฏิบัติงานให้กับ ............................................................................. 

      ณ ประเทศ ............................................................................................. 

      เป็นระยะเวลา.....ปี ....เดือน .......วัน ตั้งแต่วันที่ ....... เดือน....... พ.ศ. ....

      ถึงวันที่................. เดือน ..................................... พ.ศ. …………........

     (๒) ไปปฏิบัติงานให้กับ ............................................................................. 

      ณ ประเทศ ..........................................................................................

      เปน็ระยะเวลา.....ปี ....เดอืน ......วัน ตั้งแตว่นัที ่....... เดอืน....... พ.ศ. …..

      ถึงวันที่..................... เดือน ..................................... พ.ศ. ……………

   ๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน

    ๑.๒.๑ ไปปฏบิตังิานให้กบั ………………........................................…………………

     ณ ประเทศ …………………………………………………………....................

       ตามความตกลงระหว่าง

                     กับ …………………………..........................................…………………

       ติดต่อสมัครโดยผ่าน……………………………………............................

       ติดต่อเอง .............................................................................................

       อื่น ๆ ………………………………………………….............................. 

    ๑.๒.๒ ต�าแหน่งที่จะไปปฏิบัติงาน

     ระดบั ......................... หน้าทีท่ีจ่ะไปปฏบิตังิาน (โดยย่อ)………..................……

    ๑.๒.๓ ระยะเวลาทีจ่ะขอไปปฏบิตัิ ..................... ปี .................เดอืน ................... วนั

    ๑.๒.๔ ก�าหนดออกเดนิทางประมาณวนัที ่……..…เดอืน ...................... พ.ศ. ……….....

    ๑.๒.๕ ค่าตอบแทนที่ได้รับ

       เงินเดือน อัตราเดือน/ปีละ ...................................................................

       ค่าที่พัก .................................................................................................

       ค่าพาหนะในการเดินทาง .......................................................................

      อื่น ๆ ....................................................................................................
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    ๑.๒.๖ สถานที่ติดต่อ ..............................................................................................

     หมายเลขโทรศัพท์ .......................................................................................

  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ

                  ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา

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

                (พิมพ์ชื่อเต็ม)

  ๒. ค�าชี้แจงและค�ารับรองของส่วนราชการต้นสังกัด

   ๒.๑ ขอชี้แจงว่าข้าราชการผู้นี้

    ๒.๑.๑ ระยะเวลาการเป็นข้าราชการก่อนไปปฏิบัติงาน

      เป็นข้าราชการประจ�าตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน

      ครบ ๒ ปีก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน

      เป็นข้าราชการประจ�าตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน

      ไม่ครบ ๒ ปีก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน

      แต่กรณีมีความจ�าเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน

      โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

      อย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย

    ๒.๑.๒ อายุของผู้ไปปฏิบัติงาน

      อายุไม่เกิน ๕๒ ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน

      อายุเกิน แต่กรณีมีความจ�าเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน

      โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง

      ตามเอกสารแนบท้าย

    ๒.๑.๓ ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ และการด�าเนินการทางวินัย

      เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งความรู้ความสามารถเหมาะสม

      มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างถูกด�าเนินการทางวินัย

      เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่ง ................................................................

     ....................................................................................................................

     แต่กรณีมีความจ�าเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควร

     และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย

    ๒.๑.๔ ในกรณีที่เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมาแล้ว

      ได้กลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการครบ ๒ ปีแล้ว นับแต่

      วันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังจากที่เดินทางกลับจาก

      การไปปฏิบัติงานครั้งสุดท้าย

      มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ ๒ ปีแต่กรณีมีความจ�าเป็นต้อง

      สั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์

      แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ตามเอกสารแนบท้าย
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   ๒.๒ ขอรับรองว่า การไปปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นี้

    ๒.๒.๑  ไม่ท�าให้เสียราชการ เพราะยังมีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ

      ไม่ต้องตั้งอัตราก�าลังเพิ่ม

    ๒.๒.๒   เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย หรือต่อการปฏิบัติราชการของ

      กระทรวง/กรมนี้ ประการใดบ้าง (โปรดระบุ)

      .............................................................................................................

      .............................................................................................................

      .............................................................................................................

    ๒.๒.๓ กระทรวง/กรม มีแผนงานหรือโครงการที่รองรับเมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ 

     ประการใดหรือไม่

      มี     ไม่มี

     โปรดชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา ................................................

     ....................................................................................................................

     ……………………………………………………………………………………

 

  ๓. การพิจารณาของ (ส�านักงานรัฐมนตรีส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ 

กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) ………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………........................................................

  ๔. ค�าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

     อนุญาต     ไม่อนุญาต

   ………………………………………………………………………………………………………

   .............................................................................................………………………..…….... 

   ........................................................................................................................................... 

 

(ลงชือ่) ………………………………………………..

ต�าแหน่ง .....................................................

           ……………/……………/……………….

(ลงชือ่) ………………………………………………..

ต�าแหน่ง .....................................................

           ……………/……………/……………….

(ลงชือ่) ………………………………………………..

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม                      

         ……………/……………/……………….
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รำยงำนผลเก่ียวกบักำรลำไปปฏิบติังำนในองคก์ำรระหว่ำงประเทศ

๑. ชือ่......................................................................นามสกลุ..........................................................

 ต�าแหน่ง................................................................ระดับ...........................................................

 สงักดั.....................................................................กระทรวง........................................................

 ไปปฏิบัติงานให้กบั....................................................................................................................

 ณ ประเทศ....................................................................................................................................

 ต�าแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน.............................................................................................................

 ตัง้แต่วนัที.่........................................ เดอืน.................................................... พ.ศ. .……………….

 ถงึวนัที.่............................................ เดอืน...................................................... พ.ศ. ...........………

 มีก�าหนดเวลา.......................... ปี........................... เดือน............................. วัน

๒.  รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ฯลฯ) ที่สมควรรายงาน

 ให้มีรายละเอียดและเนื้อหามากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ โดยบรรยายสิ่งที่ได้รู้เห็น หรือได้รับถ่ายทอด 

 มาให้ชัดเจน..............................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

๓.  สรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่าจะน�ามาปรับปรุงใช้ให้เป็น 

 ประโยชน์แก่ประเทศ................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

ทบ.๑๐๐ - ๑๑๑

แบบ ๑๔

(ลงชื่อ)………………………………………………

ผู้รายงาน
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๔. ความคดิเหน็ของหน่วยงานเจ้าสงักดัระดบักรมหรอืเทยีบเท่า........................................................ 

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

       

๕. ความคิดเห็นของ หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ 

 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

       

หมำยเหต ุ:-  

๑. ในกรณีที่มีรายละเอียดข้อความที่จะรายงานเกินกว่าช่องในแบบให้ปรับปรุงขยายช่องให้พอดีกับ 

 ข้อความได้ตามความเหมาะสม

๒. ถ้ามีรายงานที่ต้องจัดท�าให้องค์การและ/หรือหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานโดยตรงขอให้แนบไปด้วย

(ลงชือ่) ………………………………………………..

ต�าแหน่ง .....................................................

           ……………/……………/……………….

(ลงชือ่) ………………………………………………..

ต�าแหน่ง .....................................................

           ……………/……………/……………….
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ทบ.๑๐๐ - ๑๑๒

แบบ ๑๕

ใบขอยกเลิกวนัลำ 
 เขียนที่……....…..……………………

วันที่.....………....เดือน………..…..….…พ.ศ. …….…….
เรื่อง ใบขอยกเลิกวันลา
เรียน ………………………..
  ตามที ่กระผม / ดฉินั.............................................................. ต�าแหน่ง...............................
สังกัด .............................................................................................................................................
ได้รบัอนญุาตให้ลา....................... ตัง้แต่........................ เดอืน ..........................พ.ศ. ………………..
ถึงวันที่............... เดือน.............................. พ.ศ. ……………. รวม........................... วัน นั้น
  เนือ่งจาก........................................................................................................................
จึงขอยกเลิกวันลา จ�านวน วัน
ตัง้แต่วนัที.่.............. เดอืน....................... พ.ศ. ……… ถงึวนัที.่.................เดอืน………...…. พ.ศ. …...
     
       ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
      (ลงชื่อ)…………………………………

ความเห็นผู้บังคับบัญชา
  ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
     
      (ลงชื่อ)…………………………………
       ต�าแหน่ง ................................
                …..…/..…… /………
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ค�าสั่ง
   อนุญาต                ไม่อนุญาต
  ……………………………………………………………………………………...............
.................................…………………………………………..………………………………………….
     
      (ลงชื่อ)…………………………………
       ต�าแหน่ง ................................
                …..…/..…… /………
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ทบ.๑๐๐ - ๑๑๔

แบบ ๑๖

ใบลำไปช่วยเหลือภริยำท่ีคลอดบตุร 
 เขียนที่……....…..……………………

วันที่.....………....เดือน………..…….…พ.ศ. …….…….
เรื่อง ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เรียน ……...........................…………………..
  กระผม…………………………………….. ต�าแหน่ง........................................................................
สงักดั..................................................................................................................มคีวามประสงค์ลาไปช่วยเหลอื
ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายชื่อ........................................................................................................................
ซึง่คลอดบตุรเมือ่วนัที…่…………............………………เดอืน......................................... พ.ศ. ……………………
จงึขออนญุาตลาไปช่วยเหลอืภรยิาทีค่ลอดบตุรตัง้แต่วนัที…่……………..........……………. เดอืน.............................
พ.ศ. ……..…………… ถงึวนัที.่............................................. เดอืน................................. พ.ศ. ….…………………
มีก�าหนด........................................ วันท�าการ ในระหว่างลาจะติดต่อกระผมได้ที่................................................
..................................................................หมายเลขโทรศพัท์…………………........……………………………….
       

ความเห็นผู้บังคับบัญชา
  ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
   

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา

(ลงชือ่) ………………………………………………..

(ลงชือ่) ………………………………………………..

ต�าแหน่ง .....................................................

           ……………/……………/……………….
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ค�าสั่ง

   อนุญาต                ไม่อนุญาต

  …………..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………………………………………………

………………………………….. . . . . . . . . . . . . .………………………..…………………………………… 

(ลงชือ่) ………………………………………………..

ต�าแหน่ง .....................................................

           ……………/……………/……………….
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ทบ.๑๐๐ - ๑๑๕

แบบ ๑๗

ใบลำไปฟ้ืนฟสูมรรถภำพด้ำนอำชีพ 
 เขียนที่……....…..……………………

วันที่.....………....เดือน………..…….…พ.ศ. …….…….
เรื่อง ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เรียน ……………...........................…………..
  กระผม ดิฉัน .................................................... ต�าแหน่ง ..........................................................
สงักดั ..................................................................................... มคีวามประสงค์ขอลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางอาชพี
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
  ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอ
   ๑.๑ ประวัติการรับราชการ
    ๑.๑.๑ ขณะได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนท�าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
ด�ารงต�าแหน่ง .......................................................................................................................................................
สงักดั ......................................................................กระทรวง............................................................................
ปฏบิตัหิน้าที ่(โดยย่อ)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………....…………………………………………………………………………………
ตัง้แต่วนัที ่............... เดอืน………….....…… พ.ศ. ………… ถงึวนัที.่.................เดอืน........................ พ.ศ. ……….
    ๑.๑.๒ ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง
สงักดั …………………………………………...................….กระทรวง.................................................................
ปฏบิตัหิน้าที ่(โดยย่อ)……………………….....…………………………………………………………………………
………………………………………………….....………………………………………………………………………
ตัง้แต่วนัที ่................. เดอืน………...……… พ.ศ. ………… ถงึวนัที.่................เดอืน................. พ.ศ. ……………..
    ๑.๑.๓ ทีอ่ยูปั่จจบุัน ..................................................................................................
.....………………………………………………………………………………………….........................................
หมายเลขโทรศพัท์…………..............................................................................................................................
   ๑.๒ สาเหตุที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ จนท�าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
    เหตุเกิดที่...................................................................................................................
ต�าบล................................. อ�าเภอ........................................... จังหวัด............................................................
เมื่อวันที่......................... เดือน................................. พ.ศ. ………………………
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เนื่องจาก
   ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
   ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท�าการตามหน้าที่
   เหตุอื่นใดนอกจากเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่/เหตุกระท�าการตามหน้าที่
(โปรดระบ)ุ……………………………………………………………………………...…………………………………
   ขอ้เทจ็จรงิโดยสรุป...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
   ๑.๓ ความเห็นของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทางเวชกรรม ผู้เคยตรวจหรือรักษา
    ๑.๓.๑ แพทย์ชือ่........................................................................................................
ต�าแหน่ง.......................................................................................................... ผูไ้ด้ตรวจหรอืรกัษา ณ โรงพยาบาล
หรอืสถานพยาบาล...............................................................................................................................................
    ๑.๓.๒ ความเห็นโดยสรุปของแพทย์ผู้ตรวจหรือรักษาที่เกี่ยวข้องกับสภาพความพิการ
หรือทุพพลภาพที่เกิดขึ้นตามเอกสารแนบ (เช่น มีความพิการทางอวัยวะใดบ้าง ตั้งแต่วันเดือนปีใด เป็นต้น)
........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม

   ๒.๑ มีความประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม

       หลกัสตูรเกีย่วกบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

หรือ

       หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�าเป็นต่อการประกอบอาชีพ

ชือ่หลกัสตูร..........................................................................................................................................

ซึง่จดัโดย............................................................................................................................................

ระยะการฝึกอบรม.................. ชัว่โมง................... วนั......................... เดอืน...................................... ปี

ตัง้แต่วนัที.่........... เดอืน................... พ.ศ. ………… ถงึวนัที…่……. เดอืน.................. พ.ศ. …..…..…

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถ้าม)ี………………………….…..บาท (……………………………………. )

   ๒.๒ พร้อมนีไ้ด้แนบหลกัฐานเกีย่วกบัหลกัสตูรทีป่ระสงค์จะลาไปเข้ารบัการฝึกอบรม

ในข้อ ๒.๑ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จ�านวน ……….. ฉบับ มาด้วยแล้ว

(ลงชือ่) ………………………………………………..

         (...................................................)
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   ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ

 ๓. ความเห็นของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก�าลังพล

     เป็นผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูก

ประทุษร้ายเพราะเหตุกระท�าการตามหน้าที่จนท�าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ (กรณีตามข้อ ๕๗ 

วรรคหนึ่ง)

     เป็นผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บจนท�าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการเพราะ

เหตุอื่น (กรณีตามข้อ ๕๗ วรรคสอง)

     หลักสูตรที่ประสงค์ที่จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ 

หน่วยงานอืน่ของรฐั องค์กรการกศุลอนัเป็นสาธารณะหรอืสถาบนัทีไ่ด้รบัการรบัรองจากหน่วยงานของ

ทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด

     ข้าราชการทหารผู้นี้ยังไม่เคยลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู

สมรรถภาพทีจ่�าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ หรอืทีจ่�าเป็นต่อการประกอบอาชพีกรณกีารทพุพลภาพ

หรือพิการในครั้งนี้

     อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………

………………………...……………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………................................. 

        

ความเห็นผู้บังคับบัญชา
  ………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
   

ค�าสั่ง

   อนุญาต                ไม่อนุญาต

  …………..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………………………………………………

………………………………….. . . . . . . . . . . . . .………………………..…………………………………… 

(ลงชือ่) ………………………………………………..

        ต�าแหน่ง .....................................................

                ………/………/………….

(ลงชือ่) ………………………………………………..

        ต�าแหน่ง .....................................................

                ………/………/………….

(ลงชือ่) ………………………………………………..

        ต�าแหน่ง .....................................................

                ………/………/………….
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หนังสือรำยงำนตวั 
 เขียนที่……....…..……………………

วันที่.....………....เดือน………..…….…พ.ศ. …….…….

เรื่อง ผชท.ทบ.ไทย/………………………..

  ตามทีก่ระผม/ดฉินั………………………………………………………………………......

ต�าแหน่ง…………………………………………………………........ได้รบัอนมุตัจิาก ผบ.ทบ. ให้ลากจิไป

ประเทศ………………………….........…..มกี�าหนด………….......วนั ตัง้แต่วนัที…่……………………..

เดอืน…………………..พ.ศ. …………….จนถงึวนัที…่…………….เดอืน………………......…………..

พ.ศ. ……………….. บดันีก้ระผม/ดฉินั ได้เดนิทางมาถงึประเทศ…………………………….……ตัง้แต่

วนัที…่……เดอืน………………พ.ศ. ……………..และจะกลบัถงึประเทศไทย……................…………

ประมาณวันที่………………เดือน…………………….พ.ศ. ……………… จึงรายงานมาเพื่อทราบ

      

     (ลงชือ่) ………………………………………………..

        ต�าแหน่ง .....................................................

                ………/………/………….
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แบบรำยงำนกำรลำออก 

 เขียนที่……....…..……………………

วันที่.....………....เดือน………..…….…พ.ศ. …….…….

เรื่อง ขอลาออกจากราชการ

เรียน     .....………………………..

  ด้วย กระผม/ดฉินั……………..……..............……..มคีวามประสงค์ขอลาออกจากราชการ

เพราะ…………………………..จงึเรยีนมาเพือ่ขออนญุาตลาออกจากราชการ ตัง้แต่ วนัที…่……………

เดือน……………………………พ.ศ. ………………………..

  กระผม/ดฉินั ได้เริม่รบัราชการ เมือ่วนัที…่......…………….เดอืน………….............……...

พ.ศ. …………………ขณะนีด้�ารงต�าแหน่ง………………………..สงักดั……………………..................

ได้รบัเงนิเดอืนชัน้…………...………..อนัดบั……....……………..รบัจรงิ……………........………..บาท

 ขณะนี ้กระผม/ดฉินั เป็นผูถ้กู (ไม่ถกู) กล่าวหาว่าท�าผดิวนิยัหรอืท�าผดิคดอีาญา เรือ่ง………

………………………………………………………………………………….......................................

   

(ลงชือ่) ………………………………………………..

        ต�าแหน่ง .....................................................

ประเทศไทย

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
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