ระเบียบการลาของข้ าราชการ
การลาของข้าราชการ มี 9 ประเภท ดังนี้
1. การลาป่ วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลากิจส่ วนตัว
4. การลาพักผ่อนประจําปี
5. การลาอุปสมบทหรื อลาประกอบพิธีฮจั ย์
6. การลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับการเตรี ยมพล
7. การลาไปศึกษา ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั ิการวิจยั
8. การลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
9. การลาติดตามคู่สมรส
การลาป่ วย ใน 1 ปี งบประมาณ แบ่งเป็ น 2 ช่วง
ตัวอย่ าง
รอบที่ 1 ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553 ลาป่ วยได้จาํ นวน 10 ครั้ง 23 วัน
รอบที่ 2 เมษายน 2553 - กันยายน 2553 ลาป่ วยได้จาํ นวน 10 ครั้ง 23 วัน
คิดการลาป่ วย/การลากิจทั้งปี ห้ามเกิน 20 ครั้ง 45 วัน ลากิจและการป่ วยรวมกัน
การลาป่ วยครึ่ งวัน เท่ากับ 1 ครั้ง 0.5 วัน
การลาป่ วยหนึ่งวัน เท่ากับ 1 ครั้ง 1 วัน
การลาป่ วยสองวัน เท่ากับ 1 ครั้ง 2 วัน
การป่ วยติดต่อกัน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์
การลาป่ วยจําเป็ นไม่เกิน 30 วัน ลากี่ครั้งก็ได้แต่ไม่เกิน 30 วัน เป็ นอํานาจของ คณบดี/
ผูอ้ าํ นวยการลงนามไม่ตอ้ งนําเสนออธิการบดี แต่ตอ้ งทําบันทึกมาที่กองบริ หาร ฯ
การลาป่ วยจําเป็ นถ้าลาป่ วยเกิน 60 วัน ลากี่ครั้งก็ได้แต่ไม่เกิน 60 วันต้องผ่านคณบดี/
ผูอ้ าํ นวยการลงนามและนําเสนออธิการบดี
แต่ถา้ ลาป่ วยจําเป็ นเกิน 120 วันทําการ อธิการบดีมีอาํ นาจลงนาม และถ้าลาป่ วยเกิน 120 วัน
ไม่ได้รับเงินเดือน

-2การลาพักผ่ อนประจําปี
- ปฏิบตั ิงานมาครบ 6 เดือน มีวนั ลาพักผ่อนสะสมเป็ นจํานวน 10 วันในปี งบประมาณ
- สามารถนําวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับปี ปัจจุบนั ได้ไม่เกิน 20 วัน
- พนักงานที่ปฏิบตั ิงานติดต่อไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี สามารถสะสมวันลารวมกับปี ปัจจุบนั
ได้ไม่เกิน 30 วัน
- ยืน่ ใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขั้นเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดได้
การลาคลอดบุตร
- พนักงานมหาวิทยาลัยขอลาคลอดบุตร โดยได้รับเงินเดือนเต็มลาได้ 90 วัน
- การลาหยุดเนื่องจากการคลอดบุตรถ้าลาเกิน 90 วัน และประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทําการ โดยไม่มี
สิ ทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
- พนักงานที่ปฏิบตั ิงานครบ 1 ปี สามารถลาอุปสมบท และประกอบพิธีฮจั ย์ได้ไม่เกิน
120 วัน
- การลาอุปสมบท ตั้งแต่แรกเข้ารับการบรรจุสามารถลาอุปสมบทได้แค่เพียงครั้งเดียว
- การลาหยุดก่อนวันอุปสมบทหรื อก่อนวันเดินทางได้ไม่เกิน 10 วัน
- การลาอุปสมบทต้องมีหนังสื อรับรองจากเจ้าอาวาสหรื อผูแ้ ทนวัดก่อน
- ในการไปประกอบพิธีฮจั ย์เมื่อลาสิ กขาบทหรื อเดินทางกลับเข้าประเทศไทยแล้วต้องกลับ
เข้าปฏิบตั ิงานภายใน 5 วัน
- กรณี กลับเข้าปฏิบตั ิงานให้รายงานตัวพร้อมหนังสื อรับรองจากเจ้าอาวาส
- กรณี กลับเข้าปฏิบตั ิงานให้รายงานตัวพร้อมหนังสื อรับรองหรื อเอกสาร
แสดงว่าเดินทางถึงประเทศไทยในกรณี ไปประกอบพิธีฮจั ย์

-3การลาเข้ ารับการตรวจหรือเข้ ารับการเตรียมพล
ให้ ลาได้ ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ลาไปรับการเลือกเข้ารับราชการเป็ นทหารประจําการ
2. ลาไปเข้ารับการฝึ กวิชาทหารหรื อเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมหรื อเข้ารับการระดม
พล
3. ลาไปเข้ารับการฝึ กวิชาการทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
4. ลาไปอบรมหรื อฝึ กอาสารักษาดินแดน
5. ลาไปรับราชการทหารประจําการ
- พนักงานอาจลาเกี่ยวกับราชการทหารตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ได้โดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่าง
ลาตามกําหนดเวลาที่จาํ เป็ นของทางราชการนับรวมถึงวันเดินทางไปกลับ
- การลาต้องมีเอกสารของทางราชการทหารหรื อเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้แนบมาพร้อม
กับใบลาและให้ยนื่ เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันทีที่ได้รับเอกสารจากทางราชการและให้
ปฏิบตั ิ ตามคําสัง่ ของทางราชการทหารโดยไม่ตอ้ งรอรับคําสัง่ อนุญาต
- พนักงานที่ตอ้ งเข้ารับราชการทหารประจํา (ตามข้อ 5) ให้ลาได้โดยไม่ได้รับเงินเดือน
- เมื่อปฏิบตั ิภารกิจเกี่ยวกับราชการทหารเสร็ จแล้วให้กลับเข้ารายตัวต่อผูบ้ งั คับบัญชาที่สงั กัด
ภายใน 7 วัน

-4ระเบียบการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย มี 7 ประเภท ดังนี้
1. การลาป่ วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลากิจส่ วนตัว
4. การลาพักผ่อนประจําปี
5. การลาอุปสมบทหรื อลาประกอบพิธีฮจั ย์
6. การลาเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับการเตรี ยมพล
7. การลาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร
การลาป่ วยและการลากิจของพนักงานมหาวิทยาลัย อิงข้าราชการโดยอนุโลม ดังต่อไปนี้
การลาป่ วย ใน 1 ปี งบประมาณ แบ่งเป็ น 2 ช่วง
ตัวอย่ าง
รอบที่ 1 ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553 ลาป่ วยได้จาํ นวน 10 ครั้ง 23 วัน
รอบที่ 2 เมษายน 2553 - กันยายน 2553 ลาป่ วยได้จาํ นวน 10 ครั้ง 23 วัน
คิดการลาป่ วย/การลากิจทั้งปี ห้ามเกิน 20 ครั้ง 45 วัน ลากิจและการป่ วยรวมกัน
การลาป่ วยครึ่ งวัน เท่ากับ 1 ครั้ง 0.5 วัน
การลาป่ วยหนึ่งวัน เท่ากับ 1 ครั้ง 1 วัน
การลาป่ วยสองวัน เท่ากับ 1 ครั้ง 2 วัน
การป่ วยติดต่อกัน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์
การลาป่ วยจําเป็ นไม่เกิน 30 วัน ลากี่ครั้งก็ได้แต่ไม่เกิน 30 วัน เป็ นอํานาจของ คณบดี/
ผูอ้ าํ นวยการลงนามไม่ตอ้ งนําเสนออธิการบดี แต่ตอ้ งทําบันทึกมาที่กองบริ หาร ฯ
การลาป่ วยจําเป็ นถ้าลาป่ วยเกิน 60 วัน ลากี่ครั้งก็ได้แต่ไม่เกิน 60 วันต้องผ่านคณบดี/
ผูอ้ าํ นวยการลงนามและนําเสนออธิการบดี
แต่ถา้ ลาป่ วยจําเป็ นเกิน 120 วันทําการ อธิการบดีมีอาํ นาจลงนาม และถ้าลาป่ วยเกิน 120 วัน
ไม่ได้รับเงินเดือน

-5การลาพักผ่ อนประจําปี
- ปฏิบตั ิงานมาครบ 6 เดือน มีวนั ลาพักผ่อนสะสมเป็ นจํานวน 10 วันในปี งบประมาณ
- สามารถนําวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับปี ปัจจุบนั ได้ไม่เกิน 20 วัน
- พนักงานที่ปฏิบตั ิงานติดต่อไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี สามารถสะสมวันลารวมกับปี ปัจจุบนั
ได้ไม่เกิน 30 วัน
- ยืน่ ใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขั้นเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดได้
การลาคลอดบุตร
- พนักงานมหาวิทยาลัยขอลาคลอดบุตร โดยได้รับเงินเดือนเต็มลาได้ 90 วัน
- การลาหยุดเนื่องจากการคลอดบุตรถ้าลาเกิน 90 วัน และประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันทําการ โดยไม่มี
สิ ทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา
การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
- พนักงานที่ปฏิบตั ิงานครบ 1 ปี สามารถลาอุปสมบท และประกอบพิธีฮจั ย์ได้ไม่เกิน
120 วัน
- การลาหยุดก่อนวันอุปสมบทหรื อก่อนวันเดินทางได้ไม่เกิน 10 วัน
- การลาอุปสมบทต้องมีหนังสื อรับรองจากเจ้าอาวาสหรื อผูแ้ ทนวัดก่อนการ
- ในการไปประกอบพิธีฮจั ย์เมื่อลาสิ กขาบทหรื อเดินทางกลับเข้าประเทศไทยแล้วต้องกลับ
เข้าปฏิบตั ิงานภายใน 5 วัน
- กรณี กลับเข้าปฏิบตั ิงานให้รายงานตัวพร้อมหนังสื อรับรองจากเจ้าอาวาส
- กรณี กลับเข้าปฏิบตั ิงานให้รายงานตัวพร้อมหนังสื อรับรองหรื อเอกสาร
แสดงว่าเดินทางถึงประเทศไทยในกรณี ไปประกอบพิธีฮจั ย์

-6การลาเข้ ารับการตรวจหรือเข้ ารับการเตรียมพล
ให้ ลาได้ ในกรณีดังต่ อไปนี้
1. ลาไปรับการเลือกเข้ารับราชการเป็ นทหารประจําการ
2. ลาไปเข้ารับการฝึ กวิชาทหารหรื อเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมหรื อเข้ารับการระดม
พล
3. ลาไปเข้ารับการฝึ กวิชาการทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด
4. ลาไปอบรมหรื อฝึ กอาสารักษาดินแดน
5. ลาไปรับราชการทหารประจําการ
- พนักงานอาจลาเกี่ยวกับราชการทหารตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ได้โดยได้รับเงินเดือนเต็มระหว่าง
ลาตามกําหนดเวลาที่จาํ เป็ นของทางราชการนับรวมถึงวันเดินทางไปกลับ
- การลาต้องมีเอกสารของทางราชการทหารหรื อเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้แนบมาพร้อม
กับใบลาและให้ยนื่ เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาทันทีที่ได้รับเอกสารจากทางราชการและให้
ปฏิบตั ิ ตามคําสัง่ ของทางราชการทหารโดยไม่ตอ้ งรอรับคําสัง่ อนุญาต
- พนักงานที่ตอ้ งเข้ารับราชการทหารประจํา (ตามข้อ 5) ให้ลาได้โดยไม่ได้รับเงินเดือน
- เมื่อปฏิบตั ิภารกิจเกี่ยวกับราชการทหารเสร็ จแล้วให้กลับเข้ารายตัวต่อผูบ้ งั คับบัญชาที่สงั กัด
ภายใน 7 วัน
การลาเพือ่ พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
หลักเกณฑ์และวิธีการลาเพื่อพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามที่ อ.ก.ม.สถาบัน
กําหนด
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พนักงานราชการ
มีสิทธิการลา ในประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. การลาป่ วยและการลากิจของพนักงานราชการเหมือนกับพนักงานมหาวิทยาลัย
2. การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน ลาคลอดบุตรให้ได้รับค่าตอบแทน
ระหว่างลาได้ไม่เกิน 45 วัน อีก 45 วัน ได้รับจากสํานักงานประกันสังคม ทั้งนี้
ตามสิ ทธิที่เกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยประกัน
3. การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปี ละ 10 วันทําการ สําหรับในปี แรกที่ได้รับการจ้าง
เป็ นพนักงานราชการยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
4. การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหาร เข้ารับการระดม
พล หรื อเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมหรื อเตรี ยมพล ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิงาน
ภายใน 7 วัน
ลูกจ้ างประจํา
ระเบียบเหมือนกับพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/ข้าราชการ โดยอนุโลม
พนักงานพิเศษ
กรณี เริ่ มเข้าปฏิบตั ิงานในปี แรกลูกจ้างชัว่ คราวมีสิทธิลาป่ วย โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติปีหนึ่ง
ไม่เกิน 8 วันทําการ เว้นแต่ในกรณี ที่ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในปี แรกไม่ครบ 6 เดือน ไม่อยูใ่ นข่าย
ได้รับสิ ทธิดงั กล่าว และในปี ถัดไปลูกจ้างชัว่ คราวซึ่งจ้างไว้ปฏิบตั ิงานต่อเนื่องมีสิทธิลาป่ วย
โดยได้รับค่าจ้าง อัตราปกติระหว่างลาปี หนึ่งไม่เกิน 15 วันทําการ
ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน ที่จา้ งไว้ปฏิบตั ิงานต่อเนื่อง มีสิทธิเนื่องจากลาคลอดบุตรปี หนึ่งไม่เกิน
90 วัน โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่ วนราชการไม่เกิน 45 วัน เว้นแต่กรณี ที่เริ่ มเข้า
ปฏิบตั ิงานในปี แรกไม่ครบ 7 เดือน ไม่อยูใ่ นข่ายได้รับสิ ทธิดงั กล่าว
ลูกจ้างชัว่ คราวลาเข้ารับการฝี กวิชาทหาร ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกิน 2 เดือน ส่ วนการลา
เพื่อเข้ารับการระดมพล หรื อเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม แล้วแต่กรณี ให้ได้รับค่าจ้าง
อัตราปกติไม่เกิน 30 วัน เว้นแต่ลูกจ้างชัว่ คราวรายวันและรายชัว่ โมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจําสัปดาห์

-8การลาพักผ่ อนประจําปี ของลูกจ้ างชั่วคราวหรือพนักงานพิเศษ
การลาพักผ่อนประจําปี
- ลาได้ 10 วัน ใน 1 ปี งบประมาณ สําหรับลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานจนถึงวันครบ 6 เดือน
- ไม่สามารถสะสมวันลาพักผ่อนได้
การลาของลูกจ้ างชั่วคราวชาวต่ างประเทศ
ผู้รับจ้ างมีสิทธิลาโดยได้ รับค่ าจ้ างเต็มได้ ตามความจําเป็ นในรอบปี หนึ่ง ๆ แห่ งอายุ
สั ญญาจ้ างตามเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
(1) ลากิจหรื อลาพักผ่อนไม่เกิน 10 วันทําการ แต่จะใช้สิทธิน้ ีใน 6 เดือนแรกของ
อายุสญ
ั ญาจ้างไม่ได้
วันลากิจหรื อลาพักผ่อนที่ไม่ได้ใช้หรื อใช้ไม่หมดให้สะสมไว้ได้เพียงไม่เกิน 22
วันทําการ ผูร้ ับจ้างจะใช้วนั ลาสะสมเมื่อใด ให้แจ้งผูว้ า่ จ้างทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 15 วัน
a. ลาป่ วยไม่เกิน 15 วันทําการ ในกรณี ลาป่ วยติดต่อกันเกิน 5 วันทําการให้มี
ใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ถ้าผูร้ ับจ้างลาป่ วยในรอบปี ใดเกินกว่า 15 วันทําการ ให้นาํ วันลาที่มีอยูต่ าม (1)
มาใช้แทนวันลาป่ วยที่เกินไปนั้นได้
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