
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

เร่ือง  หลักเกณฑ  และวิธีการ  ลาของอาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาท่ีประจําตามสัญญา 
พ.ศ.๒๕๕๒ 

…………………………… 
   

  โดยเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการ  ลาของอาจารยประจําตามสัญญา  และ
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา  เพื่อเปนหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลา 

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 วาดวย หลักเกณฑ  และ
วิธีการ  ลาของอาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  พ.ศ.๒๕๕๒” 
  ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุญาตการลาสําหรับอาจารยประจําตามสัญญา  
และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา   

อธิการบดีจะมอบหมายหรือมอบอํานาจ  โดยทําเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดเปน             
ผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได 

ขอ ๔ การลาใหใชใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวน  
จะใชใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบก็ได 

ขอ ๕ การเสนอหรือจัดสงใบลาของอาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตาม
สัญญา  ใหถือปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  สวนที่มหาวิทยาลัยยังไมไดกําหนดใหถือปฏิบัติตามระเบียบ
วาดวยการลาของขาราชการโดยอนุโลม 

ขอ ๖ การนับวันลาใหนับตามปงบประมาณ  และการนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอ
เพื่อขออนุญาตการลา  และคํานวณวันลา  ใหนับตอเนื่องกันโดยนับวันหยุดงานที่อยูระหวางลาประเภท
เดียวกันรวมเปนวันลาดวย  เวนแตการลากิจสวนตัว  และการลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ 
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ขอ ๗ การลาทุกประเภท  จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาต  เมื่อไดรับอนุญาตใหลาแลว  หากมหาวิทยาลัยเห็นวามีความจําเปนแกกิจการของมหาวิทยาลัย                
จะเรียกตัวผูที่ลากลับเขาปฏิบัติงานกอนกําหนดลาก็ได  ยกเวนการลาปวย 

ในกรณีที่ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาถูกเรียกกลับเขาปฏิบัติงานระหวางลา  ใหถือวาการลาเปน
อันหมดเขตเพียงวันกอนวันเริ่มปฏิบัติงาน  และวันทํางานเริ่มตั้งแตวันที่ปฏิบัติงาน 

ขอ ๘ อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ประสงคจะเดินทางไป
ตางประเทศในระหวางลา  หรือในระหวางวันหยุดราชการ  ใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจในการอนุญาต  และจะตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาตกอนจึงจะเดินทางได 

ขอ ๙ อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ที่ไดรับอนุญาตใหลา   
หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุดใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจ
พิจารณาหรืออนุญาตใหลา  และใหถือวาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น  ทั้งนี้  การขอ
ถอนวันลาใหถือปฏิบัติตามแบบใบขอยกเลิกวันลาตามแบบที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๐ อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ไดรับคําสั่งใหไปชวย
ปฏิบัติงาน  ณ  หนวยงานอื่นใด  หากประสงคจะลาปวย  ลาคลอดบุตร  ลากิจสวนตัว  ลาพักผอน  ลาเขารับ
การตรวจเลือกหรือลาเขารับการเตรียมพลในชวงที่ไปชวยราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาของ
หนวยงานที่ไปชวยราชการนั้นแลวรายงานใหหนวยงานตนสังกัดทราบอยางนอยปละ  ๒  คร้ัง 

การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง  ใหเสนอขออนุญาตลาตออธิการบดีหรือ 
ผูที่ไดรับมอบอํานาจตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 
 

การลาปวย 
 

  ขอ ๑๓ อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  มีสิทธิลาปวยไดไมเกิน  
๑๕  วันตอ  ๑  ปงบประมาณ  เวนแตปงบประมาณแรกที่ไดรับการจาง  สามารถลาปวยไดไมเกิน  ๘  วัน  โดย
ไดรับคาจางระหวางลา  ซ่ึงอาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ที่ประสงคจะลาปวย  
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนหรือในวันที่ลา  
เวนแตกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได 
  การลาปวยตั้งแต  ๓  วันขึ้นไป  ตองมีใบรับรองแพทยแนบใบลาดวย 
  การลาปวยไมถึง  ๓  วัน  หากผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตเห็นสมควรจะสั่งใหมี
ใบรับรองแพทยประกอบใบลา  หรือส่ังใหไปเขารับการตรวจจากแพทยของทางราชการ  เพื่อประกอบการ
พิจารณาก็ได 
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การลาคลอดบตุร 
 

  ขอ ๑๔ อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ซ่ึงประสงคจะลาคลอดบุตร  
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนหรือในวันที่ลา  
และมีสิทธิลาครั้งหนึ่งได  ๙๐  วัน  ซ่ึงไมตองแนบใบรับรองแพทย  โดยไดรับคาจางจากมหาวิทยาลัย  ๔๕  วัน  
สวนที่เหลือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม 
  การลาคลอดจะลาในวันที่คลอด  กอนหรือหลังวันที่ที่คลอดก็ได  แตเมื่อรวมวันลาแลวตอง
ไมเกิน  ๙๐  วัน 
  อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร  
และไดหยุดงานไปแลว  แตไมไดคลอดบุตรตามที่กําหนด  หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป  
ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต  ใหถอนวันลาคลอดบุตรได  โดยใหถือวันที่ไดหยุดไปเปนวันลากิจ
สวนตัว 
  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น  ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง  และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร 
 

การลากิจสวนตัว 
 

  ขอ ๑๕ อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  มีสิทธิลากิจสวนตัวได  
๑๕  วันตอ  ๑  ปงบประมาณ  โดยไมไดรับคาจางระหวางลา  ซ่ึงอาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่
ประจําตามสัญญา  ที่ประสงคจะลากิจสวนตัว  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง               
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต  และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดได  เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับ
อนุญาตไดทัน  จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุผลจําเปนไวแลวหยุดงานไปกอนก็ได  แตจะตอง
ช้ีแจงเหตุผลใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตไดทราบโดยเร็ว 
  ขอ ๑๖ อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ที่ไดรับอนุญาตใหลากิจ
สวนตัว  ถามีงานจําเปนเรงดวนเกิดขึ้นผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุมัติจะเรียกตัวมา
ปฏิบัตงิานก็ได 
 

การลาพักผอน 
 

  ขอ ๑๗ อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  มีสิทธิลาพักผอนได  ๑๐  
วันทําการตอ  ๑  ปงบประมาณ  โดยไดรับคาจางระหวางลา  เวนแตพนักงานมหาวิทยาลัยผูซ่ึงไดรับการจางเขา
ทํางานยังไมถึง  ๘  เดือน  ไมสามารถลาพักผอนได 

ขอ ๑๘ อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ซ่ึงประสงคจะลา
พักผอน  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต  และเมื่อ
ไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดงานได 



 ๔

ขอ ๑๙ การอนุญาตใหลาพักผอน  ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียว
หรือหลายครั้งก็ได  ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตตามความเหมาะสมโดยไมใหเกิด
ความเสียหายแกกิจการงานของมหาวิทยาลัย 
  ขอ ๒๐ ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดงานไปยังไมครบกําหนด  ถามีงานจําเปน
เรงดวนเกิดขึ้น  ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได 
 

การลาอุปสมบท  หรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
 

  ขอ ๒๑ อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ผูมีศรัทธาจะอุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่นับถือศาสนาอิสลาม  ซ่ึงประสงคจะเดินทางไปประกอบ
พิธีฮัจย  ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวัน
อุปสมบท  หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา  ๖๐  วัน  โดยไมไดรับคาจางระหวางลา 
  อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  จะมีสิทธิลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจยได  จะตองปฏิบัติงานมาแลวไมนอยกวา  ๑  ป 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลาภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได  ใหช้ีแจง
เหตุผลความจําเปนประกอบการลา  และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตที่จะพิจารณา 
ใหลาหรือไมก็ได 
  ขอ ๒๒ อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ที่ไดรับอนุญาตใหลา
อุปสมบท  หรือลาไปประกอบพิธีฮัจยแลว  จะตองอุปสมบทหรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน  ๑๐  วัน
นับแตวันเริ่มลาและจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติงานภายใน  ๕  วันนับแตวันที่ลาสิกขา  หรือวันที่
เดินทางกลับเขาประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 
  อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบท
หรือลาไปประกอบพิธีฮัจยและได หยุดงานไปแลว  หากปรากฎวาเกิดปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถ
อุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขอลาไว  ใหรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตามปกติและขอถอนวันลา  
ใหผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาอนุญาตใหถอนวันอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจยได  โดย
ใหถือวาเปนวันที่ที่ไดหยุดงานไปแลว  เปนวันลากิจสวนตัว 
 

การลาเขารับการตรวจเลือกหรือลาเขารับการเตรียมพล 
 

  ขอ ๒๓ อาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ผูใดที่รับหมายเรียกให
เขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล  ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาภายใน  ๔๘  ช่ัวโมงนับแตเวลา            
ที่รับหมายเรียก  และใหไปเขารับตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น  โดยไมได
รับคาจางระหวางลา  และไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต  และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับ
จนถึงอธิการบดี 

 
 



 ๕

เมื่ออาจารยประจําตามสัญญา  และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  ที่ลานั้นพนจากการเขารับ
การตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลว  ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานตอมหาวิทยาลัยภายใน  ๗  วัน 

ขอ ๒๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามประกาศนี้  ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความและวินิจฉัย 
  

        ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๑  มนีาคม  พ.ศ.๒๕๕๒   
 
 

     
       (นายสวาง  ภูพัฒนวิบูลย) 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
 
 


