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สิทธิการหยุดงานและการไดรับเงินเดือนระหวางลาของขาราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน, พนักงานมหาวิทยาลัยสวนงาน (เงินรายได),  

ลูกจางประจําเงินงบประมาณ, ลูกจางประจําเงินรายได และ ลูกจางชั่วคราวเงินรายได   
          บุคลากรประเภท 

 

ประเภทการลา 

ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินอุดหนุน * 

พนักงานมหาวิทยาลัยสวน

งาน (เงินรายได) * 

ลูกจางประจําเงินงบประมาณ ลูกจางประจําเงินรายได ลูกจางชั่วคราว 

เงินรายได 

1.  ลาปวย  - ไมเกิน 60 วันทําการแตถา

ผูบังคับบัญชาระดับอธิการบดี / 

เทียบเทาขึ้นไปเห็นสมควรจะ

จายเงินเดือนตอไปไดอีกแตไม

เกิน 60 วันทําการ  

- ลาปวยกรณีปกติไมเกิน 60 วันทําการ 

(หากลาปวยเกิน 3 วันทําการติดตอกัน

ตองมีใบรับรองแพทย)  

- ลาป วย ที่ต อง เข าพักรั กษาตั ว ใน

โรงพยาบาลและ /หรือ พักรักษาตัว

ตอเนื่องตามความเห็นแพทยใหมีสิทธิ

ลาไดไมเกิน 60 วันทําการ ทั้งนี้รวมทั้ง

ปมีสิทธิลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลา

ไมเกิน 120 วันทําการ  

* การลาทุกประเภทนําของ พ.ม.

เงินอุดหนุนมาใชโดยอนุโลม 

 - เหมือนขาราชการ  เหมือนลูกจ างประจํ า เ งิน

งบประมาณ 

- กรณีเริ่มเขาปฏิบัติงานในป

แรกมีสิท ธิลาป วยโดยได รั บ

คาจางไมเกิน 8 วันทําการ เวน

แตระยะเวลาปฏิบัติงานปแรกไม

ครบ 6 เดือนไมอยูในขายไดรับ

สิทธิการลาดังกลาว 

-  ในปถัดไปมีสิทธิลาปวยโดย

ไดรับคาจางไมเกิน 15 วันทํา

การ  

2.  ลาคลอดบุตร - ไมเกิน 90 วัน  - ไมเกิน 90 วัน กรณีเปนผูมีสิทธิไดรับ

เงินสงเคราะหการหยุดงานจากกองทุน

ประกันสังคมใหไดรับเงินเดือนเฉพาะ

สวนที่ไมครบ 90 วันจากมหาวิทยาลัย  

  - เหมือนขาราชการ  เหมือนลูกจ างประจํ า เ งิน

งบประมาณ 

- ลูกจางชั่วคราวรายเดือนที่จาง

ไวปฏิบัติงานตอเนื่องมีสิทธิลา

คลอดบุตรปหนึ่งไมเกิน 90 วัน

โดยมีสิทธิไดรับคาจางระหวาง

ลาไมเกิน 45 วันเวนแตปแรก

เขาปฏิบัติงานไมครบ 7 เดือนไม

อยูในขายไดรับสิทธิดังกลาว  

3.  ลากิจสวนตัว  1) ไมเกิน 45 วันทําการ แตในป

ที่เริ่มรับราชการลาไดไมเกิน 15 

วันทําการ  

2) การลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดู

บุตรตอเนื่องจากการลาคลอด

บุตรลาไดไมเกิน 150 วันทําการ

โดยไม มีสิท ธิไดรับเ งินเดือน

ระหวางลา 

3 )   ระหว างลาถ า มีราชการ

จําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับฯ / ผูมี

อํ า น า จ อนุญ าต จ ะ เ รี ย กตั ว

กลับมาปฏิบัติราชการมิได (ขอ 

23 ระเบียบฯ การลาขาราชการ 

พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม)  

- เหมือนกับขาราชการตามขอ 1 และ 2 

แตถามีงานตองปฏิบัติโดยดวนเกิดขึ้น 

ผูบังคับบัญชา / ผูมีอํานาจอนุญาตจะ

เรียกมาปฏิบัติงานก็ได  

 1) เหมือนขาราชการ 

2) การลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดย

ไดรับคาจางระหวางลาไดอีกไมเกิน 30 

วันทําการและใหนับรวมอยูในวันลากิจ

สวนตัว 45 วันทําการดวย (ตามขอ 21 

ทวิระเบียบวาดวยการจายคาจางสวน

ราชการ  พ .ศ .  2526 และ ที่แก ไข

เพิ่มเติม) 

เหมือนลูกจ างประจํ า เ งิน

งบประมาณ 
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          บุคลากรประเภท 

 

ประเภทการลา 

ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินอุดหนุน * 

พนักงานมหาวิทยาลัยสวน

งาน (เงินรายได) * 

ลูกจางประจําเงินงบประมาณ ลูกจางประจําเงินรายได ลูกจางชั่วคราว 

เงินรายได 

4. ลาพักผอน - ไมเกินระยะเวลาที่กําหนดใน

ระ เบี ยบว า ด ว ยการลาของ

ขาราชการ กลาวคือ  

1) สิทธิลาพักผอนปหนึ่งได 10 

วันทําการ เวนแตในปที่บรรจุเขา

รับราชการยังไมถึง 6 เดือน 

2) หากมิไดใชวันลาตามขอ 1) 

หรือลาแลวแตไมครบ 10 วันทํา

การ ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในป

นั้นรวมเขากับปตอไปได แตวัน

ลาสะสมรวมกับในปปจจุบันไม

เกิน 20 วันทําการ สําหรับผูรับ

ราชการติดตอกันมาแลว ไมนอย

กวา 10 ป ใหมีวันลา  

สะสมรวมกับวันลาปปจจุบันได

ไมเกิน 30 วันทําการ   

-ปละไมเกนิ 10 วันทําการ ยกเวนปแรก

ที่เขาปฏิบัติงานยังไมครบ 6 เดือนไมมี

สิทธิลา 

- การสะสมวันลาอายุงานต่ํากวา 10 ป 

สะสมวันลาได 10 วันทําการ อายุงาน 

ตั้งแต 10 ปขึ้นไปสะสมวันลาได 10  

วันทําการ 

 เหมือนขาราชการ เหมือนขาราชการ เหมือนขาราชการ 

5. ลาอุปสมบท หรือลาไป 

    ประกอบพิธีฮัจย 

-ไมเกิน 120 วัน ทั้งนี้ตองรับ

ราชการมาแลวไมนอยกวา 12 

เดือน  

-ไมเกิน 120 วัน ทั้งนี้ พ.ม.จะขอลา

อุปสมบท/ลาไปประกอบพิธีฮัจยอยาง

หนึ่งอยางใดไดเพียงครั้งเดียว (พ.ม. ลา

ไมมีขอกําหนดวาตองปฏิบัติงาน 12 

เดือนเหมือนขาราชการ) 

 เหมือนขาราชการ เหมือนลูกจางประจําเงิน

งบประมาณ 

- 

6. ลาเขารับการตรวจเลือก 

    หรือเขารับการเตรียมพล 

-ใหไดรับเงินเดือนระหวางลานั้น

ได แตถาพนระยะดังกลาวไม

รายงานตัวปฏิบัติราชการภายใน

เจ็ดวันใหงดจายเงินเดือนหลัง

จ ากนั้ น จนถึ ง วั น เข าปฏิ บั ติ

ราชการเวนแตมีเหตุจําเปนฯ 

อธิการบดีจะใหจายเงินเดือนได

อีกไมเกิน 15 วัน 

-ใหไดรับเงินเดือนไดตลอดระยะเวลาที่

ทางราชการทหารกํ าหนด  แตพน

ระยะเวลาของการลาแลวยังไมรายงาน

ตัวเพื่อเขาปฏิบัติงานภายใน 3 วัน ให

งดจายเงินเดือนหลังจากวันนั้นจนถึงวัน

เขาปฏิบัติงาน (ไมมีขอยกเวนเหมือน

ขาราชการ) 

 เหมือนขาราชการ แตเรียก 

ชื่อการลาตางจากขาราชการ โดยของ

ลูกจางประจําเรียก “ลาเขารับการ

ระดมพล/เขารับการฝกวิชาการทหาร/

เขารับการทดลองความพรั่งพรอม) 

ทั้งนี้หากลูกจางไดรับเงินเดือนตามชั้น

ยศของตนเองทางกระทรวงกลาโหม

แลวไมมีสิทธิไดรับคาจาง 

- ลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อรับ

ราชการทหารโดยไดรับคาจาง เวนแต

ลูกจางรายวันรายชั่วโมงไม มีสิทธิ

ไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห 

เหมือนลูกจ างประจํ า เ งิน

งบประมาณ 

1) ลาเขารับการฝกวิชาทหารให

ไดรับคาจางไมเกิน 2 เดือน 

2) ลาเพื่อเขารับการระดมพล/

เขารับการทดลองความพรั่ ง

พรอมใหไดรับคาจางไมเกิน30

วัน  ลูกจางชั่วคราวรายวันและ

รายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจาง

ในวันหยุดประจําสัปดาห ทั้งนี้

หากตาม  1) และ  2) ลูกจาง

ไดรับเงินเดือนตามชั้นยศของตน

ทางกระทรวงกลาโหมแลว ไมมี

สิทธิไดรับคาจาง 
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          บุคลากรประเภท 

 

ประเภทการลา 

ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินอุดหนุน * 

พนักงานมหาวิทยาลัยสวน

งาน (เงินรายได) * 

ลูกจางประจําเงินงบประมาณ ลูกจางประจําเงินรายได ลูกจางชั่วคราว 

เงินรายได 

7. ลาไปศึกษา อบรม ดูงาน 

    หรือปฏิบัติงานวิจัย 

-ไมเกิน 4 ป แตถาผูมีอํานาจ

อนุญาตการลาเห็นสมควรใหลา

เกิน 4 ป ก็ใหไดรับเงินเดือน

ระหวางลาได แตทั้งนี้รวมทั้งสิ้น

ตองไมเกิน 6ป 

มีระเบียบวาดวยการพัฒนา พ.ม.แยก

ตางหาก 

 ลาศึกษาตางประเทศเกี่ยวกับหนาที่

ราชการที่ลูกจางปฏิบัติงานอยูโดย

ไดรบัคาจาง ลาฝกอบรม/ดูงาน/ไป

ปฏิบัติงานวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับ

หนาที่ราชการประจําปฏิบัติอยูโดย

ไดรับคาจางตลอดระยะเวลาที่ไปก็ให

ทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง

กอน 

  

8. ลาไปปฏิบัติภายในองค 

     การระหวางประเทศ 

ไมใหไดรับการเงินเดือนระหวาง

ลา เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับ

จากองคการระหวางประเทศต่ํา

กวาจึงจะไดรับเงินเดือนจากทาง

ราชการสมทบและเมื่อรวมแลว

ไมเกินอัตราเงินเดือนที่ไดรับอยู

ในขณะนัน้ 

- - ใหลูกจางประจําลาไปปฏิบัติงานใน

องคการระหวางประเทศได โดยทํา

ความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน

และโดยไมไดรับคาจางระหวางลา เวน

แตคาจางที่ไดรับจากองคการระหวาง

ประเทศต่ํากวาคาจางของทางราชการ 

ที่ลูกจางไดรับอยูขณะนั้นใหไดรับการ

คาจางจากทางราชการสมทบและเมื่อ

รวมแลวไมเกินอัตราคาจางที่ไดรับอยู

ในขณะนัน้ 

  

9. ลาติดตามคูสมรส -ไมใหไดรับเงินเดือนระหวางลา 

โดยลาไดไมเกิน 2 ปกรณี 

จําเปนลาตอไดอีก 2 ป รวมแลว

ไมเกิน 4 ปถาเกิน 4 ป ให

ลาออกจากราชการ 

-ลาติดตามคูสมรสที่เปนขาราชการหรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ตองไปปฏิบัติ

หนาที่ราชการ/ปฏิบัติงานตางประเทศ 

โดยไมไดรับเงินเดือน ไมเกิน 2 ป หรือ

กรณีจําเปนขยายเวลาการลาไดอีก 2 ป 

รวมแลวไมเกิน 4 ป หากเกิน 4 ป ให

ลาออกจากงาน 

 - ไมมีในระเบียบวาดวยการจายคาจาง

ของสวนราชการพ.ศ.2526 

- ขอ 9 ของระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 

พ.ศ.2537 “การลาหยุดราชการของ

ลูกจางประจําใหนําระเบียบวาดวยการ

ลาของขาราชการใชบังคับโดยอนุโลม 

- - 

10. ลาเพื่อดูแลบุตรและ 

ภรรยาหลังคลอด ( สิทธิพ.ม.

ชาย) 

- - พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนผูชายมี

สิทธิลาดูแลบุตร และภรรยา (ที่ถูกตอง

ตามกฎหมายในการคลอดบุตร แตละ

ครั้ง รวมกันแลวไมเกิน15 วันทําการ 

- - - - 
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          บุคลากรประเภท 

 

ประเภทการลา 

ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินอุดหนุน * 

พนักงานมหาวิทยาลัยสวน

งาน (เงินรายได) * 

ลูกจางประจําเงินงบประมาณ ลูกจางประจําเงินรายได ลูกจางชั่วคราว 

เงินรายได 

11. ลาหยุดประเภทอื่น ๆ 

ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

- - การลาและไดรับเงินเดือน 

นอกเหนือจากการลาขางตนใหคณบดี 

(หัวหนาสวนงาน)พจิารณาความ

เหมาะสม และนําเสนออธิการบดีเพื่อ

พิจารณาอนุญาต  

 - - - 

12. การไปถือศีลและ 

ปฏิบัติธรรม 

 - พ.ม.สตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบัติ

ธรรม ณ สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไดรับการ

รับรองจากสํานักงานพระพุทธ- 

ศาสนาแหงชาติ ครั้งหนึ่งตลอดอายุงาน

เปนระยะเวลาไมต่ํากวา 1 เดือน แตไม

เกิน3 เดือนโดยไมถือเปนวันลา (โดย

ไดรับสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน) 

- ตองรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน

ภายใน 5วันนับแตวันสิ้นสุดการถือศีล

และปฏิบัติธรรมโดยนําวุฒิบัตรเสนอ

ผูบังคับบัญชา เพื่อเปนหลักฐาน  

    

 
ที่มา 1.  พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียว พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

2.  ระเบียบวาดวยการลาของของขาราชการ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
3.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาหยุดงาน สิทธิการลาหยุดงาน และการไดรับเงินเดือนระหวางลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

                     (ลงวันที่ 10 กันยายน 2551) 
4.  ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 
5.  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย ลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537 
6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) พ.ศ. 2551  

 


