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ระเบียบ 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจักรจังหวดันครพนม 

ว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที� 

พ.ศ.  2534 

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

  

 โดยที�สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัรจงัหวดันครพนม  มีความจาํเป็นตอ้ง
จดัจา้งบุคคลเขา้ทาํงานเป็นเจา้หนา้ที�สมาคม  ฉะนั'นอาศยัความตามขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัรจงัหวดันครพนม และมติที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2533  เมื�อ
วนัที�  28  กุมภาพนัธ์  2534  คณะกรรมการดาํเนินงานของสมาคมไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการลา
ของเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ไวด้งันี'  
 ข้อ  1  ในระเบียบนี'  
  “ สมาคม  พ.ส.น. ”  หมายถึง  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัร 
                           จงัหวดันครพนม 
  “ เจ้าหน้าที�  พ.ส.น. ”  หมายถึง  บุคคลที�สมาคมจา้งใหท้าํงานประจาํของสมาคม 
                           โดยไดรั้บค่าจา้งเงินเดือนตามอตัราที�กาํหนด 
  “ ปี ”  หมายถึง  รอบปีบญัชีของสมาคม 
 ข้อ  2  การลาแบ่งเป็น  7  ประเภท  คือ 

1) การลาป่วย 
2) การลาคลอดบุตร 
3) การลากิจส่วนตวั 
4) การลาอุปสมบท  หรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย ์
5) การลาไปปฏิบติัราชการทหาร 
6) การลาพกัผอ่นประจาํปี 
7) การลาไปปฏิบติังานต่างประเทศ 

ข้อ  3  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  จะลาป่วยเพื�อรักษาตวัเมื�อมีอาการป่วยในปีหนึ�ง ๆ ไดโ้ดยไดรั้บ
เงินค่าจา้งเตม็ไม่เกิน  30  วนัทาํการ  และเงินเดือนหรือค่าจา้งกึ�งหนึ�งไม่เกิน  30  วนัทาํการ 
ข้อ  4  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ซึ� งป่วยเพราะประสบอนัตรายขณะปฏิบติังานในหนา้ที�จะลาป่วย
โดยไดรั้บเงินเดือนค่าจา้งเตม็ไดต้ลอดเวลาที�ตอ้งรักษาตวัไม่เกิน  180  วนั 
ข้อ  5  การลาป่วยต่อเนื�องกนัเกิน  5  วนั  ตอ้งยื�นใบตรวจรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนั
ชั'นหนึ�งพร้อมกบัใบลา 
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ข้อ  6  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ที�เป็นหญิงมีครรภจ์ะลาคลอดบุตรไดต้ามความจาํเป็นโดยไดรั้บ
เงินเดือนหรือค่าจา้งเตม็ไม่เกิน  45  วนั  ทั'งนี' ใหย้ื�นใบตรวจรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนั
ชั'นหนึ�งพร้อมกบัใบลา 
ข้อ  7  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  จะลากิจส่วนตวัไดโ้ดยไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งเตม็ปีหนึ�ง ๆ ไม่
เกิน  30  วนั  แต่ในปีที�เริ�มทาํงานถา้ไดรั้บการบรรจุแต่ไม่ครบ  6  เดือน ลาไดไ้ม่เกิน  15  
วนั 
ข้อ  8  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ซึ� งไม่เคยลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  
ผูถื้อศาสนาอิสลามซึ�งไม่เคยลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย  และไดท้าํงานประจาํในสมาคม  พ.ส.น.  แลว้ไม่นอ้ยกวา่  2  ปี  จะลาเพื�อ
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ ณ  กรุงเมกกะ  ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียได ้ โดยไดรั้บเงินเดือนเตม็ไม่เกิน  120  วนั  เมื�อผูน้ั'นลาสิกขาแลว้หรือ
ประกอบพิธีฮจัย ์ ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบียเสร็จแลว้ตอ้งกลบัเขา้ทาํงาน
โดยเร็ว 
ข้อ  9  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ซึ� งถูกเรียกไปเขา้รับราชการตรวจสอบการฝึกวชิาทหารการ
ทดลองความพรั�งพร้อม  การระดมพลหรือเพื�อเขา้รับราชการ  การตรวจเลือกเพื�อเขา้รับ
ราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหารหรือเขา้รับการฝึกวชิาทหารเพื�อมี
ความจาํเป็นตามหลกัสูตรที�กระทรวงกลาโหมกาํหนด  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
ฝึกวชิาทหาร  หรือเรียกเขา้รับการอบรมการฝึกหดัและการฝึกหดั  การฝึกซอ้มตาม
หลกัสูตรของกองอาสารักษาดินแดนตอ้งรายงานและเสนอใบลาต่อคณะกรรมการภายใน  
48  ชั�วโมง  นบัแต่เวลารับหมายเรียก  และจะลาโดยไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งเตม็ได้
ตลอดเวลาที�ปฏิบติังานราชการทหารเมื�อผูน้ั'นพน้การปฏิบติัราชการทหารแลว้ตอ้งกลบัเขา้
ทาํงานโดยเร็ว 
ข้อ  10  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  มีสิทธิลาพกัผอ่นประจาํปีในปีหนึ�งได ้ 10  วนั  โดยไม่ถือเป็น
วนัลา  สาํหรับเจา้หนา้ที�ที�ไดรั้บการบรรจุเขา้ทาํงานนบัถึงวนัสิ'นปีไม่ถึง  6  เดือน  ไม่มี
สิทธิลาพกัผอ่นประจาํปีถา้ปีใดเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  มิไดล้าพกัผอ่นประจาํปี  หรือลาพกัผอ่น
ประจาํปีแลว้แต่ไม่ครบ  10  วนั  ใหส้ะสมวนัที�มิไดล้าในปีนั'นรวมเขา้กบัปีต่อ ๆ ไปได ้ แต่
วนัลาพกัผอ่นในปีปัจจุบนัจะตอ้งไม่เกิน  20  วนั  การลาอนุญาตใหล้าพกัผอ่นประจาํปีให้
เป็นไปตามคณะกรรมการกาํหนด 
ข้อ  11  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  มีความจาํเป็นตอ้งลาไปปฏิบติังานต่างประเทศเป็นการชั�วคราว
ซึ� งมิใช่งานของสมาคม  แต่ทางสมาคมพิจารณาเห็นวา่หากกลบัมาจะสามารถนาํความรู้
และประสบการณ์ที�ไดรั้บมาใชป้ระโยชน์แก่สมาคม  ใหค้ณะกรรมการอนุญาตลาไดไ้ม่
เกิน  2  ปี  โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน หรือค่าจา้งและรายงานใหที้�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี
ทราบเมื�อครบกาํหนดเวลาหรือปฏิบติังานเสร็จสิ'นก่อนครบกาํหนดการลาใหรี้บกลบัเขา้
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ทาํงานในเวลาอนัสมควรหลงัจากที�ครบกาํหนด  หรือปฏิบติังานตั'งแต่วนัที�ไดรั้บอนุญาต
ใหล้าไปปฏิบติังาน  แต่วนัที�ไดรั้บอนุญาตใหล้าไปปฏิบติังานต่างประเทศในกรณีที�ลาครบ
กาํหนด  2  ปี  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  จะลาต่ออีกถา้คณะกรรมการเห็นสมควรใหล้าต่อไปได้
อีกใหเ้สนอต่อที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
ข้อ  12  ผูข้ออนุญาตตอ้งเสนอใบลาตามแบบของสมาคม  พ.ส.น.  ต่อประธานกรรมการให้
ประธานกรรมการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและเสนอใบลาที�ไดรั้บนั'นต่อที�ประชุม
คณะกรรมการโดยเร็ว 
ข้อ  13  ผูข้ออนุญาตลาป่วยตอ้งเสนอใบลาต่อประธานกรรมการก่อนหรือในวนัที�เริ�มลา  
เวน้แต่ลาป่วยทาํใหไ้ม่สามารถเสนอใบลาในวนัดงักล่าว  จึงเสนอใบลาในโอกาสแรกที�
สามารถกระทาํไดพ้ร้อมทั'งชี' แจงเหตุผลดว้ย 
ข้อ  14  ผูข้ออนุญาตลาคลอดตอ้งเสนอใบลาต่อประธานกรรมการก่อนหรือในวนัที�เริ�มลา
เวน้แต่อาการป่วยทาํใหไ้ม่สามารถเสนอใบลาในวนัดงักล่าว  จึงใหเ้สนอใบลาในโอกาส
แรกที�สามารถกระทาํไดโ้ดยพร้อมทั'งชี'แจงเหตุดว้ย 
ข้อ  15  ผูข้ออนุญาตลากิจส่วนตวัตอ้งเสนอใบลาต่อประธานกรรมการก่อนวนัเริ�มลาตาม
สมควรและตอ้งไดรั้บอนุญาตก่อนแลว้จึงหยดุงานเพื�อกิจส่วนตวัได ้ แต่ในกรณีลากิจ
ส่วนตวัที�มีเหตุจาํเป็นอนัไม่อาจจะรอรับอนุญาตก่อนไดเ้สนอใบลา  พร้อมทั'งชี' แจงเหตุ
จาํเป็นต่อประธานกรรมการแลว้หยดุงานเพื�อกิจส่วนตวันั'นได ้
ข้อ  16  ผูข้ออนุญาตลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัยต์อ้งเสนอใบลาต่อประธาน
กรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัอุปสมบทหรือวนัเดินทางไปประกอบพิธีฮจัยไ์ด ้
ข้อ  17  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  มีความจาํเป็นตอ้งลาไปปฏิบติังานต่างประเทศเป็นการชั�วคราว
ใหเ้สนอใบลาต่อประธานกรรมการและนาํเสนอที�ประชุมประจาํเดือน 
ข้อ  18  ใหน้ายกสมาคมหรือผูที้�กรรมการมอบหมายมีอาํนาจอนุญาตการลาเจา้หนา้ที�              
พ.ส.น.  ไดทุ้กกรณีตามขอ้บงัคบันี'  
ข้อ  19  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ซึ� งลาคลอดบุตร  หรือ  ลากิจส่วนตวัโดยไดรั้บเงินเดือนค่าจา้ง
ครบกาํหนดตามขอ้บงัคบัแลว้  ถา้ขอลาต่อโดยนายกสมาคมเห็นวา่มีเหตุผลพิเศษประธาน
กรรมการอนุญาตใหล้าต่อโดยไม่ไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งไดอี้ก  45  วนั  ต่อจากนั'นถา้
เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  นั'นขอลาอีกโดยประธานกรรมการเห็นวา่มีเหตุผลพิเศษ  ประธาน
กรรมการจะขออนุมติักรรมการเพื�ออนุญาตใหล้าต่อก็ไดใ้นกรณีรีบด่วนประธานกรรมการ
อนุญาตใหล้าต่อตามที�เห็นสมควรที�เห็นสมควรไปก่อนแลว้  แลว้เสนอคณะกรรมการ
ทราบก็ไดก้ารลาต่อดงักล่าวนี'ไม่ใหรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้ง 
ข้อ  20  ถา้มีการมอบหมายหนา้ที�การงาน  ใหน้บัวนัลาเริ�มตั'งแต่วนัมอบหมายเป็นตน้ไป  
ถา้มอบหมายภายหลงัเที�ยงใหน้บัเริ�มตน้ตั'งแต่วนัเริ�มทาํการ 
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ข้อ  21  ถา้วนัหยดุทาํการของสมาคมอยูใ่นระหวา่งวนัลาประเภทเดียวกนั  ใหน้บัวนัหยดุ
ทาํการที�กล่าวเป็นวนัลาดว้ย  ซึ� งผูข้ออนุญาตลาตอ้งระบุไวใ้นใบลาเวน้แต่การลาป่วยปกติ
ใหน้บัเฉพาะวนัทาํการเท่านั'น  ส่วนวนัหยดุทาํการที�ต่อเนื�องหรือหลงัวนัลาไม่นบัรวมเป็น
วนัลา 
ข้อ  22  ถา้สมาคมเห็นวา่มีความจาํเป็นต่อกิจการของสมาคมจะเรียกใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตให้
กลบัเขา้ทาํการก่อนครบกาํหนดการลาก็ไดแ้ละใหถื้อวนัลาสิ'นสุด ในวนัก่อนกลบัเขา้
ทาํงานหรือในวนัก่อนเดินทางกลบัแลว้แต่กรณี 
ข้อ  23  การหยดุทาํการโดยเสนอใบลาตามขอ้บงัคบันี'   หรือการหยดุงานโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตใหล้าตามขอ้บงัคบันี'   เวน้แต่จะเกินเหตุสุดวสิัย  ใหถื้อวา่เป็นการขาดงานและให้
หกัเงินเดือนหรือค่าจา้งตามส่วนเฉลี�ยรายวนัตลอดเวลาขาดงาน  นอกจากนั'นใหพ้ิจารณา
ลงโทษวนิยัสาํหรับผูข้าดงานตามสมควรแก่กรณี 
 
  ประกาศ   ณ   วนัที�   1   ตุลาคม   2534 
 
   ลงชื�อ     วเิชียร   อาจวชิยั 
                                                (นายวเิชียร   อาจวิเชียร) 
    ประธานกรรมการ 
                 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัรจงัหวดันครพนม 
 
 
 


