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เร่ือง  หลักเกณฑ  และวิธีการ  ลาของพนกังานมหาวิทยาลัย  
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…………………………… 
   

  โดยเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการ  ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย  เพื่อเปน
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามมาตรา   ๖๕/๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑  ประกอบกับขอ ๓๐ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  วาดวย  การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.
๒๕๕๑  และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในคราว
ประชุมครั้งที่  ๑๘ (๓/๒๕๕๒)  เมื่อวันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  จึงใหออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เร่ือง  หลักเกณฑ  และ
วิธีการ  ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๒” 
  ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
   “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  และ      
สายสนับสนุน  ซ่ึงสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตการลาสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
อธิการบดีจะมอบหมายหรือมอบอํานาจ  โดยทําเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดเปน             

ผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได 
ขอ ๕ การลาใหใชใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวน  

จะใชใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบก็ได 
ขอ ๖ การเสนอหรือจัดสงใบลาของพนักงานมหาวิทยาลัยใหถือปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด  สวนที่มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการลาของขาราชการโดยอนุโลม 
ขอ ๗ การนับวันลาใหนับตามปงบประมาณ  และการนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอ

เพื่อขออนุญาตการลา  และคํานวณวันลา  ใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดงานที่อยูระหวางลาประเภท
เดียวกันรวมเปนวันลาดวย  เวนแตการลากิจสวนตัว  และการลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ 
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ขอ ๘ การลาทุกประเภท  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาต  เมื่อไดรับอนุญาตใหลาแลว  หากมหาวิทยาลัยเห็นวามีความจําเปนแกกิจการของมหาวิทยาลัย                
จะเรียกตัวผูที่ลากลับเขาปฏิบัติงานกอนกําหนดลาก็ได  ยกเวนการลาปวย 

ในกรณีที่ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาถูกเรียกกลับเขาปฏิบัติงานระหวางลา  ใหถือวาการลาเปน
อันหมดเขตเพียงวันกอนวันเริ่มปฏิบัติงาน  และวันทํางานเริ่มตั้งแตวันที่ปฏิบัติงาน 

ขอ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัยประสงคจะเดินทางไปตางประเทศในระหวางลา  หรือใน
ระหวางวันหยุดราชการ  ใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบ
อํานาจในการอนุญาต  และจะตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนจึงจะเดินทางได 

ขอ ๑๐ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลา  หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุด
ใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใหลา  และใหถือวา
การลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น  ทั้งนี้  การขอถอนวันลาใหถือปฏิบัติตามแบบใบขอยกเลิก
วันลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๑ พนักงานมหาวิทยาลัยไดรับคําสั่งใหไปชวยปฏิบัติงาน  ณ  หนวยงานอื่นใด  หาก
ประสงคจะลาปวย  ลาคลอดบุตร  ลากิจสวนตัว  ลาพักผอน  ลาเขารับการตรวจเลือกหรือลาเขารับการเตรียม
พลในชวงที่ไปชวยราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่ไปชวยราชการนั้นแลว
รายงานใหหนวยงานตนสังกัดทราบอยางนอยปละ  ๒  คร้ัง 

การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง  ใหเสนอขออนุญาตลาตออธิการบดีหรือ 
ผูที่ไดรับมอบอํานาจตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 
 

การลาปวย 
 

  ขอ ๑๒ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาปวยปละไมเกิน  ๓๐  วันทําการ  โดยไดรับคาจาง  
ซ่ึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะลาปวย  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมี
อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนหรือในวันที่ลา  เวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มา
ปฏิบัติงานก็ได 
  การลาปวยตั้งแต  ๓  วันขึ้นไป  ตองมีใบรับรองแพทยแนบใบลาดวย 
  การลาปวยไมถึง  ๓  วัน  หากผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตเห็นสมควรจะสั่งใหมี
ใบรับรองแพทยประกอบใบลา  หรือส่ังใหไปเขารับการตรวจจากแพทยของทางราชการ  เพื่อประกอบการ
พิจารณาก็ได 
  ในกรณีลาปวยเพราะไดรับอันตรายหรือเจ็บปวย  และลาปวยเกิน  ๓๐  วันทําการ  แตไมเกิน  
๖๐  วันทําการ  โดยไมไดรับคาจาง  เมื่อครบกําหนด  ๖๐  วันทําการแลว  ยังจําเปนตองลาปวยอีกให                     
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตสามารถที่จะใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นลาปวยอีกก็ได  หรือจะสั่งการให
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นออกจากงานโดยใหไดรับเงินชดเชยตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดก็ได 
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การลาคลอดบตุร 
 

  ขอ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัย  ซ่ึงประสงคจะลาคลอดบุตร  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนหรือในวันที่ลา  และมีสิทธิลาครั้งหนึ่งได  
๙๐  วัน  ซ่ึงไมตองแนบใบรับรองแพทย  โดยไดรับคาจางจากมหาวิทยาลัย  ๔๕  วัน  สวนที่เหลือใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยประกันสังคม 
  การลาคลอดจะลาในวันที่คลอด  กอนหรือหลังวันที่ที่คลอดก็ได  แตเมื่อรวมวันลาแลวตอง
ไมเกิน  ๙๐  วัน 
  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร  และไดหยุดงานไปแลว  แตไมได
คลอดบุตรตามที่กําหนด  หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาต  ใหถอนวันลาคลอดบุตรได  โดยใหถือวันที่ไดหยุดไปเปนวันลากิจสวนตัว 
  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น  ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง  และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร 
 

การลากิจสวนตัว 
 

  ขอ ๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลากิจสวนตัวได  ๑๕  วันตอ  ๑  ปงบประมาณ  โดย
ไดรับคาจางระหวางลา  ซ่ึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะลากิจสวนตัว  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต  และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดได                
เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน  จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุผลจําเปน              
ไวแลวหยุดงานไปกอนก็ได  แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตไดทราบโดยเร็ว                
เวนแตพนักงานมหาวิทยาลัยผูซ่ึงไดรับการบรรจุเขาทํางานยังไมถึง  ๘  เดือนไมสามารถลากิจสวนตัวได  
ทั้งนี้  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลากิจสวนตัวเกินกําหนด  ใหหักคาจางลดลงตามสัดสวน 
  ขอ ๑๕ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว  ถามีงานจําเปนเรงดวน
เกิดขึ้นผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุมัติจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได 
 

การลาพักผอน 
 

  ขอ ๑๖ พนักงานมหาวิทยาลัยผูซ่ึงไดรับการบรรจุเขาทํางานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  ๘  
เดือน  สามารถลาพักผอนในปหนึ่งได  ๑๐  วันทําการ  โดยไดรับคาจาง 
  ถาในปใดพนักงานมหาวิทยาลัยมิไดลาพักผอน  หรือลาพักผอนแลวแตไมครบ  ๑๐  วนัทาํการ  
ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได  แตวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในป
ปจจุบันจะตองไมเกิน  ๒๐  วันทําการ 
  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  ๑๐  ป  ใหมีสิทธิ
นําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน  ๓๐  วันทําการ     
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ขอ ๑๗ พนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงประสงคจะลาพักผอน  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต  และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานได 
  ขอ ๑๘ ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดงานไปยังไมครบกําหนด  ถามีงานจําเปน
เรงดวนเกิดขึ้น  ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได 
 

การลาอุปสมบท  หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
 

  ขอ ๑๙ พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่นับถือศาสนาอิสลาม  ซ่ึงประสงคจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวันอุปสมบท  หรือกอนวันเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา  ๓๐  วัน  โดยพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดยังไมเคยลาอุปสมบทหรือยังไมเคยลา
ไปประกอบพิธีฮัจย  ใหลาโดยไดรับคาจางระหวางลาเพียงครั้งเดียวไดไมเกิน  ๓๐  วัน 
  พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยได  จะตองปฏิบัติงาน
มาแลวไมนอยกวา  ๑  ป 

ขอ ๒๐ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย
แลว  จะตองอุปสมบทหรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน  ๑๐  วันนับแตวันเริ่มลาและจะตองกลับมา
รายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายใน  ๕  วันนับแตวันที่ลาสิกขา  หรือวันที่เดินทางกลับเขาประเทศไทยหลังจาก
การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 
  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยและได 
หยุดงานไปแลว  หากปรากฎวาเกิดปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยตามที่
ขอลาไว  ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติและขอถอนวันลา  ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต
พิจารณาอนุญาตใหถอนวันอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยได  โดยใหถือวาเปนวันที่ที่ไดหยุดงาน              
ไปแลว  เปนวันลากิจสวนตัว 
 

การลาเขารับการตรวจเลือกหรือลาเขารับการเตรียมพล 
 

  ขอ ๒๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดที่รับหมายเรียกใหเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการ
เตรียมพล  ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาภายใน  ๔๘  ช่ัวโมงนับแตเวลาที่รับหมายเรียก  และใหไปเขารับ
ตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น  โดยไดรับคาจางระหวางลาไมเกิน  ๖๐  วัน  
และไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต  และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับจนถึงอธิการบดี 
  เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
แลว  ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัยภายใน  ๗  วัน 

 
 
 
 



 ๕

ขอ ๒๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศนี้  ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
  

        ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๒   
 
 

     
       (นายสวาง  ภูพัฒนวิบูลย) 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 


