ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
เรือง ค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ ของพนักงานราชการ (ฉบับที ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที เ ป็ น การสมควรปรับ ปรุ ง เกี ย วกั บ ค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
พนักงานราชการให้เป็ นไปตามมติ คพร. ทีไ ด้กําหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานราชการเพิม ขึน*
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๕ วรรคหนึงและวรรคสาม ข้อ ๑๘ และข้อ ๓๐ ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ จึงกําหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการเป็ นมาตรฐานทัวไปไว้

ดงั นี*
ข้อ ๑ ประกาศนี*เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ประกาศนี*ให้ใช้บงั คับตัง* แต่บดั นี*เป็ นต้นไป เว้นแต่ ข้อ ๘ ให้ใช้บงั คับตัง* แต่
วันที ๒ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที ๓) ลงวันที ๒ มีนาคม ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ในประกาศนี*
“ปี”

หมายความว่า ปีงบประมาณ

ข้อ ๕ พนักงานราชการมีสทิ ธิลาในประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี*
(๑) การลาปว่ ย มีสทิ ธิลาปว่ ยได้เท่าทีป ่วยจริงโดยนับแต่วนั ทําการ การลา
ปว่ ยตัง* แต่ ๓ วันทําการขึน* ไป ผูม้ อี ํานาจอนุ ญาตอาจสังให้
 มใี บรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลทีท าง
ราชการรับรองประกอบการลา หรือประกอบการพิจารณาอนุ ญาตก็ได้
(๒) การลาคลอดบุตร มีสทิ ธิลาคลอดบุตรได้ ๙๐ วัน
(๓) การลากิจส่วนตัว มีสทิ ธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน ๑๐ วันทําการ

๒
(๔) การลาพักผ่อน มีสทิ ธิลาพักผ่อนปีละ ๑๐ วันทําการ สําหรับในปี แรกที
ได้รบั การจ้างเป็ นพนักงานราชการยังไม่ครบ ๖ เดือน ไม่มสี ทิ ธิลาพักผ่อน เว้นแต่ผูท้ เี คยได้รบั
การจ้างเป็ นพนักงานราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และได้พน้ จากการเป็ นพนักงานราชการไป
แล้ว แต่ต่อมาได้รบั การจ้างเป็ นพนักงานราชการในส่วนราชการเดิมอีก
(๕) การลาเพือรับราชการทหารในการเรียกพลเพือตรวจสอบ เพือฝึ กวิชา
ทหาร เข้ารับการระดมพล หรือเพือทดลองความพรังพร้
 อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ทัง* นี* เมือพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเตรียมพล ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั งิ านภายใน
๗ วัน
(๖) การลาเพือ ไปอุ ป สมบท หรือ ประกอบพิธ ีฮ จั ญ์ พนั ก งานราชการที
ได้รบั การจ้างต่ อเนืองไม่น้อยกว่า ๔ ปี มีสทิ ธิลาเพือไปอุ ปสมบท หรือประกอบพิธฮี จั ญ์ได้จํานวน
๑ ครัง* ตลอดช่วงเวลาของการมีสถานภาพเป็ นพนักงานราชการ โดยการลาอุปสมบทมีสทิ ธิลาได้ไม่
เกิน ๑๒๐ วัน และการลาไปประกอบพิธ ีฮจั ญ์มสี ทิ ธิลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ตามระยะเวลาทีใ ช้ใ น
การประกอบศาสนกิจตามหลักการของศาสนาอิสลาม ทัง* นี* ให้ผู้บงั คับบัญชาพิจารณาอนุ มตั กิ ารลา
ดังกล่าวตามความเหมาะสม เพือไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ข้อ ๖ พนักงานราชการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนระหว่างลา ดังนี*
(๑) ลาป่วย ให้ได้รบั ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึงไม่เกิน ๓๐ วัน
ส่ ว นทีเ กิน ๓๐ วัน มีส ิท ธิไ ด้ร บั เงิน ทดแทนการขาดรายได้จ ากกองทุ น ประกัน สัง คม ทัง* นี* ตาม
หลักเกณฑ์และเงือ นไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
(๒) ลาคลอดบุตร ให้ได้รบั ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔๕ วัน และมี
สิทธิได้รบั เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพือการคลอดบุต รจากกองทุนประกันสังคม ทัง* นี* ตาม
หลักเกณฑ์และเงือ นไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
(๓) ลากิจส่วนตัว ให้ได้รบั ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึงไม่เกิน ๑๐ วัน
(๔) การลาพักผ่อนประจําปี ให้ได้รบั ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึงไม่
เกิน ๑๐ วัน
(๕) การลาเพือรับราชการทหารในการเรียกพลเพือตรวจสอบ เพือฝึ กวิชา
ทหาร เข้ารับการระดมพล หรือเพือทดลองความพรังพร้
 อมให้ได้รบั ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึง
ไม่เกิน ๖๐ วัน
(๖) การลาเพือ ไปอุ ป สมบท ให้ไ ด้รบั ค่ าตอบแทนระหว่ า งลาได้ไ ม่เ กิน
๑๒๐ วัน และการลาไปประกอบพิธฮี จั ญ์ให้ได้รบั ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน

๓
ในกรณีทพี นักงานราชการเข้าทํางานไม่ถงึ ๑ ปี ให้ทอนสิทธิทจี ะได้รบั
ค่าตอบแทนการลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อนลงตามส่วนของจํานวนวันทีจ า้ ง
ข้อ ๗ ให้พนักงานราชการได้รบั สิทธิประโยชน์อนื ๆ ดังนี*
(๑) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
พนักงานราชการทีไ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้อยู่ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการปกติ
หรือ อยู่ ป ฏิ บ ัติ ง านในวัน หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์ หรือ ในวั น หยุ ด พิ เ ศษ ให้ ม ีส ิ ท ธิ ไ ด้ ร ับ ค่ า ตอบแทน
การปฏิบตั ิง านนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่ าด้ว ยการจ่ายเงินค่ าตอบแทน
การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการของข้าราชการโดยอนุ โลม
(๒) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
พนัก งานราชการทีไ ด้รบั คําสังจากผู

้มอี ํ านาจอนุ ญ าตให้เ ดินทางไป
ปฏิบตั หิ น้าทีร าชการ มีสทิ ธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของข้าราชการโดยอนุ โลม
(๓) ค่าเบีย* ประชุม
พนักงานราชการทีได้รบั แต่ งตัง* เป็ นกรรมการหรือ อนุ กรรมการหรือ
เลขานุ การหรือผู้ช่วยเลขานุ การในคณะกรรมการหรือคณะอนุ กรรมการแล้วแต่กรณี มีสทิ ธิได้รบั
เบีย* ประชุมตามกฎหมายว่าด้วยเบีย* ประชุมกรรมการโดยอนุ โลม
(๔) ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
กรณีทีส่ ว นราชการมีค วามประสงค์ทีจะให้พ นัก งานราชการเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพือพัฒนาหรือเพิม ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีท ไี ด้รบั
มอบหมาย ให้มสี ทิ ธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมของส่วนราชการโดยอนุ โลม
(๕) ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มคี วามผิด
ในกรณีทสี ่วนราชการบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผูใ้ ดก่อน
ครบกําหนดเวลาจ้าง โดยมิใช่ความผิดของพนักงานราชการดังกล่าว ให้พนักงานราชการผูน้ ัน* ได้รบั
ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มคี วามผิด ดังนี*
(ก) พนักงานราชการทีไ ด้ปฏิบตั งิ านติดต่อกันครบ ๔ เดือน แต่ไม่
ครบ ๑ ปี ให้จา่ ยค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนทีไ ด้รบั อยูก่ ่อนวันออกจากราชการ
(ข) พนักงานราชการทีไ ด้ปฏิบตั งิ านติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ
๓ ปี ให้จา่ ยค่าตอบแทนจํานวนสามเท่าของอัตราค่าตอบแทนทีไ ด้รบั อยูก่ ่อนวันออกจากราชการ

๔
(ค) พนักงานราชการทีไ ด้ปฏิบตั งิ านติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ
๖ ปี ให้จา่ ยค่าตอบแทนจํานวนหกเท่าของอัตราค่าตอบแทนทีไ ด้รบั อยูก่ ่อนวันออกจากราชการ
(ง) พนักงานราชการทีไ ด้ปฏิบตั งิ านติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ
๑๐ ปี ให้จา่ ยค่าตอบแทนจํานวนแปดเท่าของอัตราค่าตอบแทนทีไ ด้รบั อยูก่ ่อนวันออกจากราชการ
(จ) พนักงานราชการทีไ ด้ปฏิบตั งิ านติดต่อกันครบ ๑๐ ปี ขน*ึ ไป ให้
จ่ายค่าตอบแทนจํานวนสิบเท่าของอัตราค่าตอบแทนทีไ ด้รบั อยูก่ ่อนวันออกจากราชการ
ข้อ ๘ เงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนืองจากการทํางาน
ให้ราชการ
ในระหว่างทีพ ระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่มผี ลใช้บงั คับกับ
พนักงานราชการ หากพนักงานราชการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนืองจากการทํางาน
ให้ราชการ ให้พนักงานราชการมีสทิ ธิได้รบั เงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และอัตราการจ่าย
เงินทดแทนในหมวด 2 แห่งพระราชบัญ ญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้นํากฎหมายว่าด้ว ย
การสงเคราะห์ขา้ ราชการผูไ้ ด้รบั อันตราย หรือการป่วยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบตั ริ าชการเฉพาะในส่วนที
เกียวกับการลามาใช้บงั คับกับพนักงานราชการโดยอนุ โลม ทัง* นี* สําหรับการเบิกจ่ายเงินทดแทนให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินไปพลางก่อน
ในกรณี ทีพ นั ก งานราชการประสบอัน ตราย เจ็บ ป่ ว ย หรือ สู ญ หาย ให้
พนั ก งานราชการ หรือ ผู้ ม ีส ิท ธิต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยเงิน ทดแทน ยืน คํ า ร้ อ งขอเงิน ทดแทนต่ อ
ส่ ว นราชการที พ นั ก งานราชการสัง กั ด ปฏิ บ ัติ ง านอยู่ ภ ายในหนึ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วัน นั บ แต่ ว ัน ที
ประสบอันตราย เจ็บป่ว ย หรือ สูญ หาย แล้ว แต่ ก รณี เว้นแต่ พ นัก งานราชการทีป ระสบอันตราย
เจ็บป่วย หรือสูญหาย ก่อนวันทีป ระกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฉบับนี*มผี ลใช้บงั คับ
ให้พนักงานราชการหรือผู้มสี ทิ ธิตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ยืนคําร้องภายในหนึงร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วนั ทีป ระกาศนี*ใช้บงั คับ ทัง* นี* การยืน คําร้องขอใช้สทิ ธิให้กรอกข้อความในแบบ คพร./สป.1 และ
คพร./สป.2 ทีแ นบท้ายประกาศนี* และทางราชการอาจส่งตัวพนักงานราชการเข้ารับการรักษาพยาบาล
ได้ตามความจําเป็ น
ประกาศ ณ วันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒

(นายวีระชัย วีระเมธีกุล)
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