
(ร่าง) 
 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

________________________ 
 

  เพ่ือให้การกําหนดสิทธิประโยชน์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นมาตรฐานให้ส่วนราชการ
ในสังกัดถือปฏิบัติ 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑ ในประกาศน้ี 
   “ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ 
  ข้อ ๒ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีสิทธิลาในประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
   (๑) การลาป่วย 
   (๒) การลาคลอดบุตร 
   (๓) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
   (๔) การลากิจส่วนตัว 
   (๕) การลาพักผ่อน 
   (๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
   (๗) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
   (๘) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ในประเทศ 
    สําหรับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  
การลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม หรือตามที่ กพส. กําหนด 
  ข้อ ๓ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาตามข้อ ๒ โดยให้เป็นไป
ตามตารางที่ 1 สําหรับอํานาจอนุญาตการลาประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามตารางที่ 2 
  ข้อ ๔ ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ดังน้ี 
    (๑) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
หรือระเบียบหรือข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการน้ัน โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 

(2) ค่าใช้จ่าย... 
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    (๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของข้าราชการ โดยอนุโลม 
    (๓) ค่าเบ้ียประชุม ตามกฎหมายว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ โดยอนุโลม 
    (๔) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของส่วนราชการ โดยอนุโลม 
  ข้อ ๕ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ใดถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงิน 
ช่วยพิเศษจํานวนสามเท่าของค่าจ้างเต็มเดือนที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้น้ันมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่
ความตาย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งได้แสดงเจตนาไว้ โดยทําเป็นหนังสือตามแบบที่ กพส.กําหนด ย่ืนต่อหน่วยงาน   
ผู้จ้าง กรณีไม่ได้ทําเป็นหนังสือแสดงเจตนาไว้ ให้จ่ายแก่ทายาทตามกฎหมายท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๒๔ แห่ง  
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
          พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ใดตายในระหว่างละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควรหรือหนีราชการห้ามมิให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ 
 ข้อ ๖ ประกาศฉบับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 

    ประกาศ ณ วันที่       มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
      (นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์) 
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                                          ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 

   



 

  

 

      ข้อกําหนดการใช้สทิธิการลาประเภทต่าง ๆ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสขุทั่วไป   

 ในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ  

ลําดับที ่ ประเภทการลา จํานวนการใชส้ิทธ ิ สิทธริับค่าจ้างระหว่างลา 
๑ การลาป่วย ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง โดยนับแต่วันทําการ การลาตั้งแต่ ๓ วันทําการขึน้ไป       

ผู้มีอํานาจอนุญาตอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่ทางราชการ
รับรอง  ประกอบการลาหรือพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

ปีละไม่เกิน ๔๕ วันทําการ 
 

๒ การลาคลอดบุตร ๙๐  วัน 
 

ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน  
๔๕ วัน และมสีิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกันสังคมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

๓ การลาไปช่วยเหลือ
ภริยาที่คลอดบุตร 

เป็นการลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรภายใน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน ๑๕ วันทําการ 

ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันทํา
การต่อการคลอดบุตร ๑ ครั้ง 

๔ การลากิจส่วนตัว ปีละไม่เกิน ๑๕ วันทําการ ปีละไม่เกิน ๑๕ วันทําการ สาํหรับใน ปีแรก
ที่ได้รับการจ้างงาน มีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่เกิน 
๖ วันทําการ 

๕ การลาพักผ่อน ปีละ ๑๐ วันทาํการ โดยไม่มีการสะสมวันลา สําหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ครบ ๖ เดือน ไม่มีสทิธิลาพักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่
เคยได้รับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า    
๖ เดือน และได้พ้นจากการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว แต่ต่อมา 
ได้รับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในส่วนราชการ (กรม) เดียวกัน  

ปีละไม่เกิน ๑๐ วันทําการ 
 

- 

ตารางที่ ๑ 



 

  

 

ลําดับที ่ ประเภทการลา จํานวนการใชส้ิทธ ิ สิทธริับค่าจ้างระหว่างลา 
๖ การลาอุปสมบทหรือ

ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
มีสิทธิลาได้จํานวน ๑ ครั้ง ตลอดช่วงเวลาของการมีสถานภาพเป็นพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข โดยการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ลาได้ 
ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ตามระยะเวลาที่ใช้ในการประกอบศาสนกิจ 

ต้องได้รับการจ้างงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๔ 
ปี มีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่เกิน ๑๒๐ วัน 

๗ การลาเข้ารับการตรวจ
เลือกหรือเข้ารับการ
เตรียมพล 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีสิทธิลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ 
เตรียมพล ใหล้าได้ตามระยะเวลาที่ทางราชการทหารกําหนด และเมื่อพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  ต้องมารายงานตัวภายใน ๗ วัน  
 

ให้ได้รับค่าจ้างตามอัตราปกติ  ทั้งนี้ ต้องมา
รายงานตัวภายใน ๗ วัน  
เว้นแต่กรณีที่มเีหตุจําเป็นหัวหน้า 
ส่วนราชการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจ
ขยายเวลาให้ได้ แต่รวมแล้วต้อง 
ไม่เกิน ๑๕ วัน  

๘ การลาไปศึกษา  
ฝึกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย หรือดูงานใน
ประเทศ 

ต้องเป็นการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานในประเทศ  
ที่เกี่ยวกับหน้าที่ราชการที่ผู้นั้นปฏิบัติ หรือตามความจําเป็น ความขาดแคลน 
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามหลักสูตร 
       ในกรณีการลาไปศึกษาต้องเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่จ้างงาน 
ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
 

๑. ลาศึกษาไมเ่กิน ๒ ปี แต่ทัง้นี้    
ต้องมีระยะเวลาการจ้างงานก่อน    ครบ
สัญญาจ้างไม่น้อยกว่าระยะเวลา  ที่ต้อง
ปฏิบัติราชการชดใช้ ทั้งนี้ กรณี
นอกเหนือจากที่กําหนดให้เสนอ   กพส. 
พิจารณาเป็นกรณีไป 

๒. การลาฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดู
งาน ได้รับค่าจ้างตลอดหลักสูตร ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังที่กําหนดไว้ 

    

 
 
 



 

  

 

 
ตารางผู้มีอํานาจพิจารณาหรอือนุญาตการลาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

 

ผู้มีอํานาจพิจารณา 

หรืออนุญาต 
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ปลัดกระทรวง 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทุกตําแหน่ง 

ตามที่
เห็นสมควร 

ตามที่
เห็นสมควร        

หัวหน้าส่วนราชการ 
(อธิบดหีรือที่เรยีกชื่ออื่นที่มี
ฐานเทียบเท่า) 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทุกตําแหน่งในสังกัด 

120 วัน 45 วัน        

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ / 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทุกตําแหน่งในสังกัด 

120 วัน 45 วัน      -  

ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน/
กอง  หัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เรยีกชื่ออื่นที่มฐีานะ
เทียบเท่า และผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลชุมชน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
ทุกตําแหน่งในสํานัก/กอง  
หรือเทียบเท่ากอง 

60 วัน 30 วัน    - - - - 

สาธารณสุขอําเภอ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทุกตําแหน่ง 
ในส่วนราชการประจําอําเภอ 

30 วัน 15 วัน - -  - - - - 

หัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับตําบล.(หัวหน้าสถานี
อนามัย ผอ.รพ.สต.) 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทุกตําแหน่งในหน่วยงาน 

15 วัน 5 วัน - - - - - - - 

ตารางที่ 2 



 

  

 

กพส./สป. ๑ 
แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคําร้องขอรับเงินทดแทน 
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๖ 
สําหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป หรือผู้ย่ืนคําร้อง 
 ๑. ช่ือหน่วยงาน   สังกัดกรม    กระทรวง           . 
  ท่ีต้ัง    หมู่ท่ี ตรอก/ซอย   ถนน           . 
ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์         . 
โทรศัพท์         
 ๒. ช่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 
  (นาย,นาง,นางสาว)                         อายุ        ปี 
ภูมิลําเนาบ้านเลขท่ี      หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย   ถนน            . 
ตําบล/แขวง      อําเภอ/เขต   จังหวัด    รหัสไปรษณีย์         . 
เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน/ประกันสังคม        
 ๓. วัน เดือน ปี ท่ีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจ้าง            . 
ตําแหน่งหน้าท่ีขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย            . 
 ๔. เวลาทํางานปกติเริ่ม     น. เลิก      น. ทํางานสัปดาห์ละ  วัน 
 ๕. ขณะประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ได้รับค่าจ้างเดือนละ   บาท 
 ๖. รายได้อ่ืน เช่น ค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเบ้ียเล้ียง ฯลฯ (ถ้ามีให้แจ้งรายละเอียด)             .
                     . 
 ๗. สถานท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย               . 
ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    จังหวัด            . 
 ๘. วัน เดือน ปี ท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย        เวลา         น. 
 ๙. วัน เดือน ปี ท่ีหน่วยงานทราบ                 . 
 ๑๐. วัน เดือน ปี ท่ีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเริ่มหยุดงาน              . 
วันท่ีกลับเข้าทํางาน       
 ๑๑. สาเหตุท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (อธิบายว่าเกิดขึ้นอย่างไร)            . 
                     . 
 ๑๒. ผลของการประสบอันตราย เจ็บป่วย (ระบุอวัยวะหรืออาการ เช่น แขนขวาขาด เป็นต้น) 
                     . 
 ๑๓. ช่ือและท่ีอยู่ของพยาน หรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์               . 
 ๑๔. ช่ือสถานพยาบาลท่ีเข้ารับการรักษา                . 
เลขท่ีบัตรประจําตัวผู้ป่วย       
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
      ลงช่ือ    หัวหน้าหน่วยงาน/ส่วนราชการท่ีจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
            (    ) 
      ตําแหน่ง      
วันท่ี เดือน   พ.ศ.   
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
      ลงช่ือ    พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ยื่นคําร้อง 
            (    ) 
      ตําแหน่ง      
วันท่ี เดือน   พ.ศ.   

กพส./สป. ๒ 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 
๑. ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้มีสิทธิย่ืนคําร้อง

ขอรับเงินทดแทนภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันท่ี
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 

๒. ส่วนราชการมีอํานาจขอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
ได้ตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗) 

๓. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่ส่วนราชการซ่ึงอาจ
ทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗) 



 

  

 

หนังสือรับรองของแพทย์ผู้รกัษา 

ข้าพเจ้า (นายแพทย์, แพทย์หญิง)      เลขท่ีใบอนุญาต            . 
สถานท่ีตรวจรักษา                     . 
      โทรศัพท์    โทรสาร            . 
ได้ตรวจรักษาแล้วขอรับรอง ดังนี้ 
๑. ผู้ป่วยชื่อ     นามสกุล     เพศ  อายุ         ปี 
 H.N.      A.N.                . 
๒. เข้ารับการรักษาคร้ังแรกที่        เวลา            น. 
      กรณีเจ็บป่วยจากการทํางาน          กรณีประสบอันตรายจากการทํางาน  
๓. สาเหตุของการเจ็บป่วย/ประสบอันตราย                  . 
๔. ประวัติการเจ็บป่วยและอาการท่ีสําคัญ                  . 
๕. ผลการตรวจร่างกายที่สําคัญ                   . 
 (Pertinent Physical Exam)                     . 
                         . 
๖. ผลการตรวจพิเศษ                      . 
 (Investigation)                      . 
๗.  การวินิจฉัยโรค (ให้ระบุชื่อโรคโดยใช้หลักตาม ICD๑๐) ๑                . 
       ๒                .          
       ๓                .     
(Diagnosis)                      . 
โรคแทรก                      . 
๘. การรักษา     แนะนํา       ยา, แนะนํา      ผ่าตัด           หัตถการอ่ืนๆ ระบุ              .
 (Treatment) 
 ถ้ามีการผ่าตัด ๑                    . 
    วันที่                   . 
   ๒                    . 
    วันที่                   . 
๙. ระยะเวลาหยุดพักรักษาตัว มีกําหนด  เดือน  วัน ต้ังแต่วันที่             . 
 ถึงวันที ่              
      วันส้ินสุดการรักษา       
          ยังไม่ส้ินสุดการรักษา 
๑๐. ผลการรักษา สูญเสียสมรรถภาพอย่างถาวรของอวัยวะ ๑    ร้อยละ   
        ๒    ร้อยละ   
        ๓    ร้อยละ   
   ไม่มีการสูญเสีย 
   เสียชีวิตจากสาเหตุ                  . 
๑๑. ความเห็นอ่ืน                     .   
(Comments)                      . 
 
 
ลงชื่อ    แพทย์ผู้รักษา 
                    (          ) 
               วันที่          เดือน                   พ.ศ.          . 

 
ข้อสังเกต 
  กรณีการลาศึกษาของ พกส. หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 
ประธาน กพส. หรือคณะกรรมการ กพส. จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด เนื่องจากใน
ประกาศมิได้กําหนดไว้ 


