ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทการลา

สิทธิการลา

การลาป่วย

มีสิทธิลาป่วยโดยให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ในปีหนึ่งไม่เกิน 60 วันทาการ ลาป่วยเพื่อรักษา
ตัวเป็นเวลานานปีงบประมาณละไม่เกิน 120 วันทาการ (ครึ่งปีประมาณไม่เกิน 60 วันทาการ)
กรณี – ลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผูม้ ีอานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบการลาก็ได้
หมายเหตุ การเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้ องมีวันลาป่วย ลากิจ ไม่เกิน
8 ครั้ง และจานวนวันลาป่วย ลากิจ รวมกันไม่เกิน 23 วันทาการ หรือจานวนวันมาสายไม่เกิน
9 ครั้ง (1 เม.ย.-30 ก.ย.) / (1 ต.ค.-31 มี.ค.)
มีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนระหว่างปีไม่เกิน 45 วันทาการ แต่ในปีที่เริ่มรับราชการให้
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทาการ
กรณีลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร จะต้องลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรและมีสิทธิลาได้
ไม่เกิน 150 วันทาการ ไม่ให้ได้รบั เงินเดือนระหว่างการลา
หมายเหตุ การเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้ง ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีวันลาป่วย ลากิจ ไม่เกิน
8 ครั้ง และจานวนวันลาป่วย ลากิจ รวมกันไม่เกิน 23 วันทาการ หรือจานวนวันมาสายไม่เกิน
9 ครั้ง (1 เม.ย.-30 ก.ย.) / (1 ต.ค.-31 มี.ค.)
มีสิทธิลาคลอดบุตรให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
สามารถลาก่อนหรือหลังวันที่คลอดก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ข้าราชการที่
ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร และได้หยุดราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามกาหนด หาก
ประสงค์จะยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให้ผู้มีอานวจอนุญาตพิจารณาอนุญาตให้ยกเลิกได้
โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจส่วนตัว
มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรและต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย สามารถลา
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทาการ
(จะลาเป็นช่วง ๆ ไม่ได้) แต่ถ้าเป็นการลาเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่อธิการบดีเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่าง
ลานั้นก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันทาการ มีสิทธิสะสมวันลาได้
กรณี 1. ทางานไม่ครบ 10 ปี ให้ได้รับสิทธิสะสมวันลารวมปีงบประมาณปัจจุบันจะต้องไม่เกิน
20 วันทาการ
กรณี 2. ทางานครบ 10 ปี ให้ได้รับสิทธิสะสมวันลารวมปีงบประมาณปัจจุบันจะต้องไม่เกิน
30 วันทาการ
กรณี 3. ข้าราชการที่ได้รับบรรจุใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างทดลองปฏิบตั ิราชการ ไม่มสี ิทธิลาพักผ่อน
แต่เมื่อปฏิบตั ิราชการครบ 6 เดือนแล้ว ไม่ว่าจะมีคาสั่งให้พ้นการทดลองปฏิบัตริ าชการแล้ว
หรือไม่กม็ ีสิทธิลาพักผ่อน

การลากิจส่วนตัว

การลาคลอดบุตร

การลาไปช่วยเหลือภริยา
ที่คลอดบุตร

การลาพักผ่อน
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การลาอุปสมบทหรือการลา 1. กรณีมีความประสงค์จะลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮี ัจย์ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลา
ไปประกอบพิธีฮจั ย์
ต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาหรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ไม่น้อยกว่า 60 วัน และต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาไม่เกิน 120 วัน
2. ต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธฮี ัจย์ภายใน 10 วันนับตั้งแต่วันลา
3. จะต้องกลับมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ลาสิกขาหรือวันที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทย (โดยทาหนังสือบันทึกข้อความรายงานตัวต่ออธิการบดี+แนบ
หนังสือรับรองการบวชมาด้วย)
การลาเข้ารับการตรวจเลือก 1. เมื่อได้รับหมายเรียกให้รายงานลาต่อผูบ้ ังคับบัญชาภายใน 48 ชัว่ โมง นับแต่เวลารับ
หรือเข้ารับการเตรียมพล หมายเรียกโดยไม่ต้องรอรับคาสั่งอนุญาต
2. ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ริ าชการภายใน 7 วัน เว้นแต่มเี หตุจาเป็นอาจขยายเวลาให้ได้
แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน
3. ข้าราชการซึ่งลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลให้ได้รับเงินเดือนระหว่างนั้น
ได้ แต่ถ้าพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน ให้งดจ่าย
เงินเดือนหลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติราชการ เว้นแต่ในกรณีที่มเี หตุจาเป็นผู้บังคับบัญชา
ตั้งแต่อธิการบดีจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน 15 วัน
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม 1. ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั หรือดูงานในประเทศหรือ
ปฏิบัติการ วิจัย หรือดูงาน ต่างประเทศ ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
(อธิการบดี)
2. ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั ให้ได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลาไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย จนถึงวันก่อนมารายงานตัวเพื่อเข้า
ปฏิบัติราชการ
3. ในกรณีทผี่ ู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจอนุญาตการลา เห็นสมควรให้ขา้ ราชการลาไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจยั เกิน 4 ปี ก็ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวม
ทั้งสิ้นจะต้องไม่เกิน 6 ปี
1. ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ และให้ถือปฏิบัติตาม
การลาไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไป
ทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเสมือนเต็มเวลาราชการ
2. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้ว
เสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกาหนดเวลาและให้รายงานผล
การปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันครบกาหนดเวลาและให้รายงานผลเกี่ยวกับ
การลาไปปฏิบัติงานให้ต้นสังกัดทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยใช้ แ บบรายงานตามที่ ก าหนดไว้ ท้ า ยระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการลาของ
ข้าราชการ พ.ศ.2555
3. ข้าราชการที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศไม่ใ ห้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้น
แต่อัตราเงินเดือนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศต่ากว่าอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผู้
นั้นได้รับอยู่ในขณะนั้น ให้ได้รับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจาก
องค์การระหว่างประเทศแล้วไม่เกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ใน
ขณะนั้น
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การลาติดตามคู่สมรส

1. การลาได้คราวหนึ่ง (ช่วงระยะเวลาที่คู่สมรสอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรืออยู่ปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันหรือไม่ก็ตาม) ไม่เกิน 2 ปี และ
ขอลาต่อได้แต่แล้วต้องไม่เ กิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ปี ต้องลาออกจากราชการ หากไม่ลาออกก็เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องสั่งให้ออกจากราชการ
2. จะลาติดตามคู่สมรสได้ใหม่อีก เมื่อคู่สมรสได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือปฏิบัติงาน
ประจ าในประเทศไทยแล้ ว ต่ อ มาได้ รั บ ค าสั่ งให้ ไปปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ร าชการหรือ ปฏิ บั ติ งานใน
ต่างประเทศอีก
3. ข้าราชการที่ลาติดตามคู่สมรส ไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา
ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพได้รับเงินเดือนระหว่าง
ลาตามระยะเวลาที่กาหนดในหลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน

การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพ

แหล่งที่มา
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
2. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ.2554
5. วัน คือ นับรวมวันหยุดด้วย
วันทาการ คือ นับเฉพาะวันทาการ
ปี หมายความว่า ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายนของปีถัดไป)
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