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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวย การลาสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2544
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
พ.ศ. 2544 ขอ 79(8) และขอ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 20 ครั้งที่ 11/2544 วันที่
27 กันยายน 2544 ไดกําหนดระเบียบวาดวยการลาสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2544 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจัง หวัดนครศรีธรรมราช จํากัด
วาดวยการลาสําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2544”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวยการลา
สําหรับเจาหนาที่และลูกจาง พ.ศ. 2538 และบรรดาประกาศ มติที่ประชุม คณะกรรมการดําเนินการ
ระเบียบอื่นใดที่มีอยูกอนวันใชระเบียบนี้ ซึ่งมีขอกําหนดขัดแยงกับระเบียบนี้ทั้งสิ้น ใหใชระเบียบนี้แทน
การลาปวย
ขอ 4. เจาหนาที่และลูกจางจะลาปวยตามธรรมดาเพื่อรักษาตัวไดไมเกิน 60 วัน ในปหนึ่งๆ โดยได
เงินเดือนหรือคาจางเต็ม
เจาหนาที่และลูกจาง ซึ่งปวยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานในหนาที่ จะลาปวยโดยไดรับ
เงินเดือน หรือคาจางเต็มไดตลอดเวลาที่ตองรักษาตัวแตไมเกิน 120 วัน
การลาปวยตอเนื่องกันเกิน 5 วัน ตองยื่นใบตรวจรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งพรอมกับใบลา
การลาคลอดบุตร
ขอ 5. เจาหนาที่และลูกจาง จะลาคลอดบุตรไดตามความจําเปน โดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางเต็ม
ไมเกิน 45 วัน ทั้งนี้ ใหยื่นใบตรวจรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งพรอมกับใบลา
การลากิจสวนตัวและพักผอน
ขอ 6. เจาหนาที่และลูกจาง
(1) เจาหนาทีแ่ ละลูกจาง จะลากิจสวนตัวไดโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางเต็มปหนึ่งๆไมเกิน 45
วัน แตในปที่เริ่มเขาทํางานถาไดรับการบรรจุไมเต็มป วันลาที่กลาวไวใหลดลงตามจํานวนเดือนๆ ละ 4 วันแต
เมื่อรวมทั้งปแลว จะตองไมเกิน 45 วัน
(2) เจาหนาที่และลูกจาง จะลาพักผอนไดโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางปหนึ่งๆ ไมเกิน10 วัน
การลาอุปสมบท
ขอ 7. เจาหนาที่และลูกจาง ซึ่งยังไมเคยอุปสมบทและไดทํางานประจําในสหกรณมาแลวไมนอยกวาสองป
จะลาเพื่ออุปสมบทไดโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางเต็มไมเกิน 120 วัน
ในกรณีที่ลาสิกขาบทกอนครบกําหนดวันลา ผูนั้นจะตองเขาทํางานภายใน 7 วันนับแตวันลาสิกขาบท
และถือวาวันลาอุปสมบทเปนอันสิ้นสุด
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การลาเขาระดมราชการทหาร
ขอ 8. เจาหนาที่และลูกจางที่ถูกเรียกเขาระดมราชการทหาร ตองรายงานตอผูบังคับบัญชาภายใน
48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายระดมเปนตนไป และไปเขาระดมตามวันเวลาในหมายระดมนั้น เวลาที่เขา
ระดมราชการทหารนี้ ใหไดรับเงินเดือนเต็ม
การลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ขอ 9. เจาหนาที่และลูก จาง ซึ่ง นับ ถือศาสนาอิส ลามผูใดยัง ไมเ คยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจ ย
ณ เมืองเมกกะ จะลาไปประกอบพิธีฮัจ ย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตอ งยื่นใบลาต อ
ผูบังคับบัญชากอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน เพื่อเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการเมื่อไดรับ
อนุญาตแลวจึงจะหยุดงานเพื่อไปประกอบพิธีดังกลาวได โดยไดรับเงินเดือนเต็มมีกําหนดไมเกิน 120 วัน
การขออนุญาตลา
ขอ 10. ผูขออนุญาตตองเสนอใบลาตามแบบของสหกรณตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตการลาโดยเร็ว
ขอ 11. ผูขออนุญาตลาปวยหรือลาคลอดบุตร ตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชากอนหรือในวันเริ่มลา
เวนแตอาการปวยทําใหไมสามารถเสนอใบลาในวันดังกลาว จึงใหเสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลดวย
ขอ 12. ผูขออนุญาตลากิจสวนตัวหรือลาพักผอน ตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชากอนวันที่เริ่มลา
ตามสมควร และตองไดรับอนุญาตกอนแลวจึงหยุดงานเพื่อกิจสวนตัวหรือพักผอนได แตในกรณีลากิจสวนตัว
ที่มีเหตุจําเปนอันไมอาจรอรับอนุญาตได จะเสนอใบลาพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลจําเปนตอผูบังคับบัญชา แลว
หยุดงานเพื่อกิจสวนตัวนั้นก็ได
ขอ 13. ผูขออนุญาตลาอุปสมบทตองเสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาลวงหนากอนวันอุปสมบทไมนอยกวา
30 วัน เมื่อไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการแลว จึงหยุดงานเพื่ออุปสมบทได
ขอ 14. เจาหนาที่และลูกจาง ซึ่งถูกเรียกเขาระดมราชการทหาร เมื่อไดรับรายงานและเสนอใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาแลว ใหไปเขาระดมตามที่กําหนดในหมายเรียกเขาระดมนั้นไดโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต
ผูมีอํานาจอนุญาตการลา
ขอ 15. ผูมีอํานาจอนุญาตการลาของเจาหนาที่และลูกจางในครั้งหนึ่งๆ ไดไมเกิน ดังตอไปนี้
กําหนดวันอนุญาตครั้งหนึ่งไมเกิน
ผูมีอํานาจอนุญาต
ผูลา
ลาปวย
ลากิจ
ลาพักผอน
ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ดําเนินการที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
ทุกตําแหนง ตามเห็นสมควร ตามเห็นสมควร ตามเห็นสมควร
ผูจัดการ
1. รองผูจัดการ
15
5
5
2. เจาหนาที่อื่น
หรือลูกจาง
15
5
5
ขอ 16. คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจอนุญาตการลาของเจาหนาที่และลูกจางไดทุกกรณีตามระเบียบนี้
ขอ 17. เจาหนาที่และลูกจางซึ่งลาปวย ลาคลอดบุตร หรือลากิจสวนตัว โดยไดรับเงินเดือนหรือ
คาจางครบกําหนดตามระเบียบแลว ถาขอลาตอโดยประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลพิเศษ ก็อาจอนุญาตใหลาตอไดตามที่เห็นสมควร แตการลาตอ
ดังกลาวนี้ไมใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางและใหผูอนุญาตการลาเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการครั้งตอไปนี้
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การนับวันลา
ขอ 18. ถามีการมอบหนาที่การงาน ใหนับวันลาเริ่มตนตั้งแตวันมอบเปนตนไป ถามอบภายหลังเที่ยง
ใหนับเริ่มตนตั้งแตวันรุงขึ้น
วันลาเปนอันสุดสิ้นในวันกอนวันรับมอบภายหลังเที่ยงใหถือวาสุดสิ้นในวันรับมอบ
ขอ 19. ถาวันหยุดทํางานของสหกรณอยูในระหวางลาประเภทเดียวกัน ใหนับวันหยุดทํางานดังกลาว
เปนวันลาดวย ซึ่งผูขออนุญาตลาตองระบุรวมไวในใบลา
ขอ 20. ถาผูไดรับอนุญาตใหลาถูกเรียกกลับเขาทํางานกอนครบกําหนดการลาตามความใน ขอ21 ให
ถือวาวันลาสุดสิ้นในวันกอนวันกลับเขาทํางาน หรือในวันกอนวันเดินทางกลับแลวแตกรณี
ขอเบ็ดเตล็ด
ขอ 21. ถาสหกรณเห็นวามีความจําเปนแกกิจการของสหกรณ จะเรียกใหผูไดรับอนุญาตใหลา กลับ
เขาทํางานกอนครบกําหนดการลาก็ได
ขอ 22. การหยุดงานโดยไมเสนอใบลาตามระเบียบนี้ หรือการหยุดงานโดยไมไดรับอนุญาตใหถูกตาม
ระเบียบนี้ เวนแตเกิดจากเหตุสุดวิสัยใหถือเปนการขาดงานและใหหักเงินเดือนหรือคาจางตามสวนเฉลี่ยรายวัน
ตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนั้นใหพิจารณาการลงโทษทางวินัยสําหรับผูขาดงานตามควรแกกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2544
ยุทธนา ศิลปรัสมี
( นายแพทยยุทธนา ศิลปรัสมี )
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด

