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การถือปฏิบัตเิ กี่ยวกับระเบียบการลา
แนบท้ายหนังสือ ศธ ๐๕๘๕.๐๕/ว๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
๑. การลาป่วย
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต ก่อนหรือในวันที่ลา
เว้นแต่ในกรณีจําเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ กรณีที่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้
จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว

ลาโดยได้รับเงินเดือน
หมายเหตุ
(ปีงบประมาณละ)
๖๐ วัน
อธิการบดีอาจพิจารณาให้ได้รับเงินเดือน ส่วนที่เกิน ๖๐ วัน อีกก็ได้
แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๒๐ วัน กรณีเกิน ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
๖๐ วัน
อธิการบดีอาจพิจารณาให้ได้รับค่าตอบแทน ส่วนที่เกิน ๖๐ วัน อีกก็ได้
แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๒๐ วัน กรณีเกิน ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
๓๐ วัน
๖๐ วัน
อธิการบดีอาจพิจารณาให้ได้รับค่าจ้าง ส่วนที่เกิน ๖๐ วัน อีกก็ได้
แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑๒๐ วัน กรณีเกิน ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
๑๕ วัน
ปฏิบัติงานปีแรก ลาโดยได้รับค่าจ้างปีหนึง่ ไม่เกิน ๘ วันทําการ
เว้นแต่ในกรณีทรี่ ะยะเวลาปฏิบัตงิ านในปีแรกไม่ครบ ๖ เดือน ไม่อยู่ในข่าย
ได้รับสิทธิดงั กล่าว

ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ลาป่วยและลากิจ รวมกัน ไม่เกิน ๘ ครั้ง และไม่เกิน ๒๓ วันทําการ (ครึ่งปีงบประมาณ)
พนักงานมหาวิทยาลัย ลาป่วยและลากิจ รวมกัน ไม่เกิน ๑๖ ครั้ง และไม่เกิน ๔๕ วันทําการ (รอบปีงบประมาณ)
พนักงานราชการ ลาป่วยและลากิจ รวมกัน ไม่เกิน ๔๐ วันทําการ (รอบปีงบประมาณ)
จึงจะมีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือน/ขั้น/ค่าตอบแทน
๒. การลาคลอดบุตร
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต ก่อนหรือในวันที่ลา
เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
โดยเร็ว การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน
เก้าสิบวัน (นับรวมวันหยุดราชการ)

ประเภท...

-๒ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว

ลาโดยได้รับเงินเดือน
๙๐ วัน
๔๕ วัน
๔๕ วัน
๙๐ วัน
๔๕ วัน

หมายเหตุ
อีก ๔๕ วัน ให้ได้รับเงินจากประกันสังคม
อีก ๔๕ วัน ให้ได้รับเงินจากประกันสังคม
อีก ๔๕ วัน ให้ได้รับเงินจากประกันสังคม

๓. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (เฉพาะข้าราชการ)
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต ก่อนหรือในวันที่ลา
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน
๑๕ วัน
๔. การลากิจส่วนตัว
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะให้หยุดราชการได้ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทัน จะเสนอหรือจัดส่งใบลา
พร้อมระบุเหตุจําเป็นไว้ แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว

ลาโดยได้รับเงินเดือน
(ปีงบประมาณละ)
๔๕ วัน
๔๕ วัน
๑๐ วัน
๔๕ วัน
-

หมายเหตุ
กรณีปฏิบัติงานปีแรก ลาโดยได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน ๑๕ วันทําการ
กรณีปฏิบัติงานปีแรก ได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน ๑๕ วันทําการ
ลาได้ตามความจําเป็นแต่ไม่ได้รับค่าจ้าง

ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ลาป่วยและลากิจ รวมกัน ไม่เกิน ๘ ครั้ง และไม่เกิน ๒๓ วันทําการ (ครึ่งปีงบประมาณ)
พนักงานมหาวิทยาลัย ลาป่วยและลากิจ รวมกัน ไม่เกิน ๑๖ ครั้ง และไม่เกิน ๔๕ วันทําการ (รอบปีงบประมาณ)
พนักงานราชการ ลาป่วยและลากิจ รวมกัน ไม่เกิน ๔๐ วันทําการ (รอบปีงบประมาณ)
จึงจะมีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือน/ขั้น/ค่าตอบแทน
๕. การลาพักผ่อน
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติงาน
ประเภท...

-๓ประเภท
ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา

ลูกจ้างชั่วคราว

ลาโดยได้รับเงินเดือน
(ปีงบประมาณละ)
๑๐ วันทําการต่อปี

หมายเหตุ

สะสมข้ามปีงบประมาณได้รวมวันลาพักผ่อนสะสมและวันลาปีปัจจุบัน
แล้วไม่เกิน ๒๐ วันทําการ กรณีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี รวม
วันลาพักผ่อนสะสมและวันลาปีปัจจุบันแล้วไม่เกิน ๓๐ วันทําการ
๑๐ วันทําการต่อปี
ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัตงิ าน สะสมข้ามปีงบประมาณ
ได้รวมวันลาพักผ่อนสะสมและวันลาปีปัจจุบันแล้วไม่เกิน ๒๐ วันทําการ
กรณีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี รวมวันลาพักผ่อนสะสมและวันลา
ปีปัจจุบันแล้วไม่เกิน ๓๐ วันทําการ
๑๐ วันทําการต่อปี
ต้องปฏิบตั ิราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือนจึงมีสิทธิลาพักผ่อน และ
ไม่มีสิทธิสะสมวันลา
๑๐ วันทําการต่อปี
สะสมข้ามปีงบประมาณได้รวมวันลาพักผ่อนสะสมและวันลาปีปัจจุบัน
แล้วไม่เกิน ๒๐ วันทําการ กรณีอายุราชการไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี
รวมวันลาพักผ่อนสะสมและวันลาปีปัจจุบันแล้วไม่เกิน ๓๐ วันทําการ
ครึ่งปีงบประมาณละ ๕ วัน ต้องปฏิบตั ิราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือนจึงมีสิทธิลาพักผ่อน
สะสมได้ ๑ ปีงบประมาณ ไม่มีสิทธิสะสมวันลาข้ามปีงบประมาณ
ไม่เกิน ๑๐ วัน

๖. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต ก่อนวันอุปสมบท
หรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีภายใน
๑๐ วันนับแต่วันเริ่มลาจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ลาสิกขาหรือวันที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากไปประกอบพิธีฮัจย์ เมื่อกลับมารายงานตัวแล้วกรณีลาอุปสมบทให้แนบ
เอกสารรายงานการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยในระหว่างอุปสมบทด้วย
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว

ลาโดยได้รับเงินเดือน
๑๒๐ วัน
๑๒๐ วัน
๑๒๐ วัน
๑๒๐ วัน
-

หมายเหตุ
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
-

ต้องไม่เคยลาประเภทนี้มาก่อน
๗.การลา...

-๔๗. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า ๔๘ ชั่วโมง ส่วนผู้ที่
ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็น
ต้นไป เมื่อผู้ที่ลานั้นพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลแล้ว ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการตามปกติต่อผู้บังคับบัญชาภายใน ๗ วัน เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็น อาจขยายเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน
๑๕ วัน
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว

ลาโดยได้รับเงินเดือน
ระยะเวลาตามหมายเรียก
ระยะเวลาตามหมายเรียก
๖๐ วัน
ระยะเวลาตามหมายเรียก
- ฝึกวิชาทหาร ให้ได้รับค่าจ้าง ไม่เกิน ๒ เดือน
- เข้ารับการระดมพล หรือทดลองความพรั่งพร้อมให้ได้รับค่าจ้าง ไม่เกิน ๓๐ วัน

๘. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต
๙. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (เฉพาะข้าราชการ)
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต เพื่อพิจารณา
อนุญาต โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้
ข้าราชการไปทําการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ข้าราชการที่ลาปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี เมื่อปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ครบกําหนด และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลา
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๑๐. การลาติดตามคู่สมรส (เฉพาะข้าราชการ)
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต
๑๑. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (เฉพาะข้าราชการ)
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาต พร้อมแสดง
หลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้

ข้าราชการ...

-๕ข้าราชการผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ หากข้าราชการผู้นั้นประสงค์
จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่
จําเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
๑๒. กรณี ก ารลาหรื อ การขาดราชการที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นในระหว่างลาหรือขาดราชการ หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ไปช่วยราชการมีหน้าที่
ดังนี้
๑๒.๑. แจ้งหน่วยเบิกจ่ายในศูนย์พื้นที่ที่บุคลากรรายนั้นสังกัดอยู่เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการ
ระงับการจ่ายหรือหักเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือการเรียกคืนเงินที่ได้จ่ายไปแล้ว
๑๒.๒. แจ้งกองบริหารงานบุคคลเพื่อบันทึกประวัติในแฟ้มประวัติบุคลากร
๑๓. กรณีการลาของหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน และการการลาไปต่างประเทศของ
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภู มิ ที่ ศธ ๐๕๘๕.๐๕/ว๑๕๑๓ ลงวั น ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ เ กี่ย วกั บ
หลักเกณฑ์การลา

ตารางสรุป...

-๖ตารางสรุปผู้มอี ํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
ประเภทการลา
๑. ลาป่วย

๒. ลากิจ

๓. ลาคลอดบุตร
๔. ลาพักผ่อน
๕. ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
๖. ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบ
พิธีฮัจย์

ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว
ทุกประเภท
ทุกประเภท
ข้าราชการ

ผู้มีอํานาจอนุญาตการลา
คณบดีหรือเทียบเท่า /
อธิการบดี
ผอ.กองหรือเทียบเท่า
๖๐ วัน
๑๒๐ วัน
ตามที่เห็นสมควร
๖๐ วัน
ตามที่เห็นสมควร
๖๐ วัน
๑๒๐ วัน
๖๐ วัน
๑๒๐ วัน
๖๐ วัน
๔๕ วัน
๓๐ วัน
ตามที่เห็นสมควร
๓๐ วัน
ตามที่เห็นสมควร
๑๐ วัน
๔๕ วัน
๓๐ วัน
๔๕ วัน
๓๐ วัน

3
3
3

3
3
--

ทุกประเภท

3

--

ทุกประเภท

3

--

ทุกประเภท

3

--

ข้าราชการ

--

--

๑๐. ลาติดตามคูส่ มรส

ข้าราชการ

--

๑๑. ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

ข้าราชการ

3(๖ เดือน)

---

๗. ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ
การเตรียมพล
๘. ลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม
ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
๙. ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ

หมายเหตุ

เ ล ข า ธิ ก า ร
สกอ. มอบ
อํ า นาจ คํ า สั่ ง
๔๒๕/๒๕๕๒
ลว. ๒๙ ต.ค.
๕๒

