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ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓)
โดยที่ไดมีการกําหนดใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น จึงสมควรกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
ใหแกพนักงานราชการเพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๕ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ขอ ๑๘ และขอ ๓๐ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ จึงกําหนด
สิทธิประโยชนของพนักงานราชการไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทน
และสิทธิประโยชนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓)”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ (๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน)
ขอ ๔ พนักงานราชการมีสิทธิการลา ในประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี้
(๑) การลาปวย มีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแต ๓ วันขึ้นไป ผูมีอํานาจอนุญาต
อาจสั่งใหมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองประกอบการลาหรือประกอบการ
พิจารณาอนุญาตก็ได
(๒) การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได ๙๐ วัน
(๓) การลากิจสวนตัว มีสิทธิลากิจสวนตัวไดปละไมเกิน ๑๐ วัน
(๔) การลาพักผอน มีสิทธิลาพักผอนปละ ๑๐ วันทําการ สําหรับในปแรกที่ไดรับการจาง
เปนพนักงานราชการยังไมครบ ๖ เดือน ไมมีสิทธิลาพักผอน
(๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร เขารับการระดมพล
หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ทั้งนี้ เมื่อพนจากการเขารับ
การตรวจเลือกหรือเตรียมพล ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัตงิ านภายใน ๗ วัน
ขอ ๕ พนักงานราชการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนระหวางลา ดังนี้
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(๑) ลาปวย ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๓๐ วัน
(๒) ลาคลอดบุตร ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน ๔๕ วัน อีก ๔๕ วัน ใหรับจาก
สํานักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ตามสิทธิที่เกิดขึ้นตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม
(๓) ลากิจสวนตัว ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน
(๔) การลาพักผอนประจําป ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๑๐ วัน
(๕) การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร เขารับการ
ระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน ๖๐ วัน
ในกรณีที่พนักงานราชการเขาทํางานไมถึง ๑ ป ใหทอนสิทธิที่จะไดรับคาตอบแทนการลากิจ
สวนตัว และการลาพักผอน ลงตามสวนของจํานวนวันที่จาง
ขอ ๖ ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนอื่น ๆ ดังนี้
(๑) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานราชการที่ไดรับอนุมัติใหอยูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรืออยูปฏิบัติงาน
ในวันหยุดสุดสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษ ใหมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖
โดยอนุโลม
(๒) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พนักงานราชการที่ไดรับคําสั่งจากผูมีอํานาจอนุญาตใหเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ราชการ
มีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
(๓) คาเบี้ยประชุม
พนั กงานราชการที่ ได รั บแต งตั้ งเป นกรรมการหรื ออนุ กรรมการหรื อเลขานุ การและผู ช วย
เลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แลวแตกรณี มีสิทธิไดรับคาเบี้ยประชุม ตามพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุโลม
(๔) คาใชจายในการฝกอบรม
กรณีที่สวนราชการมีความประสงคที่จะใหพนักงานราชการเขารับการฝกอบรม สัมมนา
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหมีสิทธิ
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เบิกคาใชจายในการฝกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติมได โดยอนุโลม
(๕) คาตอบแทนการออกจากราชการโดยไมมีความผิด
ในกรณีที่สวนราชการบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบกําหนดเวลาจาง
โดยมิใชความผิดของพนักงานราชการดังกลาว ใหพนักงานราชการผูนั้นไดรับคาตอบแทนการออกจากราชการ
โดยไมมีความผิด ดังนี้
(ก) พนักงานราชการที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๔ เดือน แตไมครบ ๑ ป ใหจายคาตอบแทน
เทากับอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ
(ข) พนักงานราชการที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑ ป แตไมครบ ๓ ป ใหจายคาตอบแทน
จํานวนสามเทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ
(ค) พนักงานราชการที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๓ ป แตไมครบ ๖ ป ใหจายคาตอบแทน
จํานวนหกเทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ
(ง) พนักงานราชการที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๖ ป แตไมครบ ๑๐ ป ใหจายคาตอบแทน
จํานวนแปดเทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ
(จ) พนักงานราชการที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันครบ ๑๐ ปขึ้นไป ใหจายคาตอบแทน
จํานวนสิบเทาของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ
บทเฉพาะกาล

ขอ ๗ ในระหวางที่พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทนยังไมมีผลใชบังคับกับพนักงานราชการ
หากในกรณีที่พนักงานราชการปวยเพราะไดรับอันตราย หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ให นํ าพระราชบั ญญั ติ สงเคราะห ข าราชการผู ได รั บอั นตรายหรื อการป วยเจ็ บเพราะเหตุ ปฏิ บั ติ ราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ในสวนที่เกี่ยวกับการลามาใชบังคับกับพนักงานราชการโดยอนุโลม
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ขอ ๘ ในกรณีที่สวนราชการใดไดกําหนดสิทธิประโยชนใหแกพนักงานราชการแตกตาง
จากที่กําหนดไวในประกาศนี้กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเฉพาะสิทธิประโยชน
ที่สูงกวามาตรฐานที่กําหนดไวตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

