
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  

เรื�อง  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  (ฉบบัที� ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

    

 โดยที� เ ป็นการสมควรปรับปรุงเกี�ยวกับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของ 
พนกังานราชการใหเ้ป็นไปตามมต ิคพร. ที�ไดก้ําหนดสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่พนกังานราชการเพิ�มขึ*น 

อาศยัอํานาจตามความในขอ้ ๑๕ วรรคหนึ�งและวรรคสาม ขอ้ ๑๘ และขอ้ ๓๐ ของ
ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบรหิารพนักงาน
ราชการ จงึกําหนดค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ของพนกังานราชการเป็นมาตรฐานทั �วไปไวด้งันี* 

ขอ้ ๑ ประกาศนี*เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื�อง 
ค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ของพนกังานราชการ (ฉบบัที� ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ขอ้ ๒ ประกาศนี*ใหใ้ชบ้งัคบัตั *งแต่บดันี*เป็นต้นไป เว้นแต่ ขอ้ ๘ ให้ใช้บงัคบัตั *งแต่ 
วนัที� ๒ มนีาคม ๒๕๔๘ เป็นตน้ไป  

ขอ้ ๓ ใหย้กเลกิประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการ เรื�อง ค่าตอบแทน
และสทิธปิระโยชน์ของพนกังานราชการ (ฉบบัที� ๓) ลงวนัที� ๒ มนีาคม ๒๕๔๘ 

ขอ้ ๔ ในประกาศนี* 

“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 

ขอ้ ๕ พนกังานราชการมสีทิธลิาในประเภทต่างๆ ดงัต่อไปนี* 

(๑) การลาปว่ย มสีทิธลิาปว่ยไดเ้ท่าที�ป่วยจรงิโดยนับแต่วนัทําการ การลา
ปว่ยตั *งแต่ ๓ วนัทาํการขึ*นไป ผูม้อีํานาจอนุญาตอาจสั �งใหม้ใีบรบัรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลที�ทาง
ราชการรบัรองประกอบการลา หรอืประกอบการพจิารณาอนุญาตกไ็ด ้

(๒) การลาคลอดบุตร มสีทิธลิาคลอดบุตรได ้๙๐ วนั 

(๓) การลากจิส่วนตวั มสีทิธลิากจิส่วนตวัไดปี้ละไมเ่กนิ ๑๐ วนัทาํการ  



 

 

 

๒

(๔) การลาพกัผ่อน มสีทิธลิาพกัผ่อนปีละ ๑๐ วนัทําการ สําหรบัในปีแรกที�
ไดร้บัการจา้งเป็นพนักงานราชการยงัไม่ครบ ๖ เดอืน ไม่มสีทิธลิาพกัผ่อน เวน้แต่ผูท้ี�เคยไดร้บั 
การจา้งเป็นพนักงานราชการมาแลว้ไม่น้อยกว่า ๖ เดอืน และไดพ้น้จากการเป็นพนักงานราชการไป
แลว้ แต่ต่อมาไดร้บัการจา้งเป็นพนกังานราชการในส่วนราชการเดมิอกี 

(๕) การลาเพื�อรบัราชการทหารในการเรยีกพลเพื�อตรวจสอบ เพื�อฝึกวชิา
ทหาร เขา้รบัการระดมพล หรอืเพื�อทดลองความพรั �งพรอ้มตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 
ทั *งนี* เมื�อพน้จากการเขา้รบัการตรวจเลอืกหรอืเตรยีมพล ให้รายงานตวักลบัเขา้ปฏบิตังิานภายใน  
๗ วนั 

(๖) การลาเพื�อไปอุปสมบท หรอืประกอบพิธีฮจัญ์ พนักงานราชการที�
ได้รบัการจ้างต่อเนื�องไม่น้อยกว่า ๔ ปี มสีทิธลิาเพื�อไปอุปสมบท หรอืประกอบพธิฮีจัญ์ได้จํานวน  
๑ ครั *ง ตลอดช่วงเวลาของการมสีถานภาพเป็นพนักงานราชการ โดยการลาอุปสมบทมสีทิธลิาไดไ้ม่
เกิน ๑๒๐ วนั และการลาไปประกอบพธิีฮจัญ์มสีทิธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วนั ตามระยะเวลาที�ใช้ใน   
การประกอบศาสนกจิตามหลกัการของศาสนาอสิลาม ทั *งนี* ให้ผู้บงัคบับญัชาพจิารณาอนุมตักิารลา
ดงักล่าวตามความเหมาะสม เพื�อไมใ่หเ้กดิความเสยีหายแก่ราชการ 

ขอ้ ๖ พนกังานราชการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลา   ดงันี* 

(๑) ลาป่วย  ให้ได้รบัค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ�งไม่เกนิ ๓๐ วนั  
ส่วนที�เกิน ๓๐ วัน มีสิทธิได้รบัเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคม ทั *งนี*  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคม 

(๒) ลาคลอดบุตร  ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลาไดไ้มเ่กนิ ๔๕ วนั และมี
สทิธไิด้รบัเงนิสงเคราะห์การหยุดงานเพื�อการคลอดบุตรจากกองทุนประกนัสงัคม ทั *งนี* ตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัสงัคม 

(๓) ลากจิส่วนตวั  ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลาไดปี้หนึ�งไมเ่กนิ ๑๐ วนั 

(๔) การลาพกัผ่อนประจําปี   ให้ได้รบัค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ�งไม่
เกนิ  ๑๐ วนั 

(๕) การลาเพื�อรบัราชการทหารในการเรยีกพลเพื�อตรวจสอบ เพื�อฝึกวชิา
ทหาร เขา้รบัการระดมพล หรอืเพื�อทดลองความพรั �งพรอ้มใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลาไดปี้หนึ�ง
ไมเ่กนิ ๖๐ วนั 

(๖) การลาเพื�อไปอุปสมบท ให้ได้รบัค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน      
๑๒๐ วนั และการลาไปประกอบพธิฮีจัญใ์หไ้ดร้บัค่าตอบแทนระหว่างลาไดไ้มเ่กนิ ๑๒๐ วนั 
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ในกรณีที�พนักงานราชการเขา้ทํางานไม่ถงึ ๑ ปี ใหท้อนสทิธทิี�จะได้รบั
ค่าตอบแทนการลากจิส่วนตวั และการลาพกัผ่อนลงตามส่วนของจาํนวนวนัที�จา้ง 

ขอ้ ๗ ใหพ้นกังานราชการไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื�นๆ  ดงันี* 

(๑) ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

พนกังานราชการที�ไดร้บัอนุมตัใิหอ้ยู่ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกต ิ
หรืออยู่ปฏิบัติงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษ ให้มีสิทธิได้ร ับค่าตอบแทน 
การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจ่ายเงนิค่าตอบแทน 
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของขา้ราชการโดยอนุโลม 

(๒) ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 

พนักงานราชการที�ได้รบัคําสั �งจากผู้มอีํานาจอนุญาตให้เดินทางไป
ปฏบิตัหิน้าที�ราชการ มสีทิธเิบกิค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการตามกฎหมายว่าดว้ยค่าใชจ้่ายใน
การเดนิทางไปราชการของขา้ราชการโดยอนุโลม 

(๓) ค่าเบี*ยประชุม 

พนักงานราชการที�ได้รบัแต่งตั *งเป็นกรรมการหรอือนุกรรมการหรอื
เลขานุการหรอืผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรอืคณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณี มสีทิธไิด้รบั 
เบี*ยประชุมตามกฎหมายว่าดว้ยเบี*ยประชุมกรรมการโดยอนุโลม 

(๔) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 

กรณีที�ส่วนราชการมคีวามประสงค์ที�จะให้พนักงานราชการเข้ารบั 
การฝึกอบรม สมัมนาทางวชิาการ เพื�อพฒันาหรอืเพิ�มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในหน้าที�ที�ไดร้บั
มอบหมาย ใหม้สีทิธเิบกิค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยค่าใชจ้่ายใน
การฝึกอบรมของส่วนราชการโดยอนุโลม 

(๕) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไมม่คีวามผดิ 

ในกรณทีี�ส่วนราชการบอกเลกิสญัญาจา้งกบัพนักงานราชการผูใ้ดก่อน
ครบกําหนดเวลาจา้ง โดยมใิช่ความผดิของพนักงานราชการดงักล่าว ใหพ้นักงานราชการผูน้ั *นไดร้บั
ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไมม่คีวามผดิ  ดงันี* 

(ก) พนักงานราชการที�ไดป้ฏบิตังิานตดิต่อกนัครบ ๔ เดอืน แต่ไม่
ครบ ๑ ปี ใหจ้า่ยค่าตอบแทนเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนที�ไดร้บัอยูก่่อนวนัออกจากราชการ 

(ข) พนักงานราชการที�ไดป้ฏบิตังิานตดิต่อกนัครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ 
๓ ปี ใหจ้า่ยค่าตอบแทนจาํนวนสามเท่าของอตัราค่าตอบแทนที�ไดร้บัอยูก่่อนวนัออกจากราชการ 
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(ค) พนักงานราชการที�ไดป้ฏบิตังิานตดิต่อกนัครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ 
๖ ปี ใหจ้า่ยค่าตอบแทนจาํนวนหกเท่าของอตัราค่าตอบแทนที�ไดร้บัอยูก่่อนวนัออกจากราชการ   

(ง) พนักงานราชการที�ไดป้ฏบิตังิานตดิต่อกนัครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ   
๑๐ ปี ใหจ้า่ยค่าตอบแทนจาํนวนแปดเท่าของอตัราค่าตอบแทนที�ไดร้บัอยูก่่อนวนัออกจากราชการ 

(จ) พนักงานราชการที�ไดป้ฏบิตังิานตดิต่อกนัครบ ๑๐ ปีขึ*นไป ให้
จา่ยค่าตอบแทนจาํนวนสบิเท่าของอตัราค่าตอบแทนที�ไดร้บัอยูก่่อนวนัออกจากราชการ 

ขอ้  ๘ เงนิทดแทนกรณปีระสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรอืสูญหาย เนื�องจากการทํางาน
ใหร้าชการ 

ในระหว่างที�พระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยงัไม่มผีลใชบ้งัคบักบั
พนักงานราชการ หากพนักงานราชการประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรอืสูญหาย เนื�องจากการทํางาน
ให้ราชการ ให้พนักงานราชการมสีทิธไิด้รบัเงนิทดแทนตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และอตัราการจ่าย 
เงนิทดแทนในหมวด 2 แห่งพระราชบญัญตัิเงนิทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้นํากฎหมายว่าด้วย 
การสงเคราะหข์า้ราชการผูไ้ดร้บัอนัตราย หรอืการป่วยเจบ็ เพราะเหตุปฏบิตัริาชการเฉพาะในส่วนที�
เกี�ยวกบัการลามาใช้บงัคบักบัพนักงานราชการโดยอนุโลม ทั *งนี* สําหรบัการเบกิจ่ายเงนิทดแทนให้
เบกิจา่ยจากงบประมาณแผ่นดนิไปพลางก่อน 

ในกรณีที�พนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้
พนักงานราชการ หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ยื�นคําร้องขอเงินทดแทนต่อ 
ส่วนราชการที�พนักงานราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู่ภายในหนึ� งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที� 
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรอื สูญหาย แล้วแต่กรณี เว้นแต่พนักงานราชการที�ประสบอันตราย 
เจบ็ป่วย หรอืสูญหาย ก่อนวนัที�ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนักงานราชการฉบบันี*มผีลใชบ้งัคบั 
ให้พนักงานราชการหรอืผู้มสีทิธติามกฎหมายว่าดว้ยเงนิทดแทน ยื�นคํารอ้งภายในหนึ�งรอ้ยแปดสบิวนั
นบัแต่วนัที�ประกาศนี*ใชบ้งัคบั ทั *งนี* การยื�นคาํรอ้งขอใชส้ทิธใิหก้รอกขอ้ความในแบบ คพร./สป.1 และ 
คพร./สป.2 ที�แนบท้ายประกาศนี* และทางราชการอาจส่งตวัพนักงานราชการเขา้รบัการรกัษาพยาบาล
ไดต้ามความจาํเป็น 

ประกาศ  ณ  วนัที�  ๑๑  กนัยายน   ๒๕๕๒ 

        

            (นายวรีะชยั  วรีะเมธกุีล) 
รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี        

 ประธานคณะกรรมการบรหิารพนกังานราชการ 


