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ตารางท่ี 1 ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนญุาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา 
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  

ประเภทการลา 

วันอนุญาตครัง้หนึ่งไมเกิน 

  

ผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาต 

  

ผูลา 

ลาปวย 
ลากิจ
สวนตัว 

  ลาชวย           ลา 
  ภรรยา        คลอด 
  คลอด          บุตร 
   บุตร             

ลาพักผอน ลาอุปสมบท 
หรือลาไป
ประกอบพิธี

ฮัจย 

ลาเขารับการตรวจ
เลือกหรอืเขารับการ

เตรียมพล 

รัฐมนตรีเจาสังกัด ขาราชการ
ทุกตําแหนง
ในสังกัด 

ตามท่ี 
เห็นสมควร 

ตามท่ี
เห็นสมควร 

X               X X X X 

เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ขาราชการ
ทุกตําแหนง
ในสังกัด 

ตามท่ี
เห็นสมควร 

ตามท่ี
เห็นสมควร 

 X              X X X X 

อธิการบดี ขาราชการ
ทุกตําแหนง
ในสังกัด 

120 45 X               X X - X 

คณบด ีหรือหัวหนาสวน
ราชการท่ีเรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะ  ผูอํานวยการกอง/
หัวหนากอง เลขานุการ
คณะ หรือหัวหนาสวน
ราชการท่ีเรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทา
กอง 

ขาราชการ
ทุกตําแหนง
ในสังกัด 

60 30 -                 X X - - 

หัวหนาภาควิชา หรือ
หัวหนาสวนราชการท่ี
เรียกช่ืออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชา 

ขาราชการ
ทุกตําแหนง
ในสังกัด 

40 20   -              X 

  

  

X 

  

  

- 

  

  

- 

หัวหนาฝาย หรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาฝาย  

ขาราชการ
ทุกตําแหนง
ในสังกัด 

30 15       -                 - - - - 

  

หมายเหตุ  :   X   หมายถึง มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
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การจ่ายเงินเดอืนในระหว่างลาของข้าราชการ 
ในปีงบประมาณ 

 

ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับเงินเดือน 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาทีไ่ม่ได้
รับเงินเดือน 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลาป่วย 60 วนัทาํการ  1. ขา้ราชการท่ีลาป่วยใหไ้ดรั้บเงินเดือน
ระหวา่งลาไดใ้นปีงบประมาณหน่ึงไม่
เกิน 60 วนัทาํการ 
 2. ถา้ผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ตาํแหน่ง
อธิการบดีข้ึนไปหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
เห็นสมควรจะใหจ่้ายเงินเดือนต่อไปอีกก็
ได ้แต่รวมกนัแลว้ไม่เกิน 120 วนัทาํการ 
3. ขา้ราชการผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายหรือการ
ป่วยเจบ็ เพราะปฏิบติัราชการในหนา้ท่ี
หรือเน่ืองจากตอ้งไปปฏิบติัราชการนอก
ท่ีตั้งสาํนกังานหรือ ถูกประทุษร้ายเพราะ
เหตุกระทาํการตามหนา้ท่ีใหผู้น้ั้นไดรั้บ
เงินเดือนเตม็ในระหวา่งท่ีไดรั้บอนุญาต
ใหล้า 

การลาคลอดบุตร 90 วนั   
การลากิจส่วนตวั 
(ดว้ยเหตุอ่ืน) 

45 วนัทาํการ  ขา้ราชการท่ีลากิจส่วนตวัใหไ้ดรั้บ
เงินเดือนระหวา่งลาไดใ้นปีงบประมาณ
หน่ึงไม่เกิน 45 วนัทาํการ แต่ในปีท่ีเร่ิมรับ
ราชการใหไ้ดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาได้
ไม่เกิน  15 วนัทาํการ 

การลากิจส่วนตวั 
(เพื่อเล้ียงดูบุตร) 

 
150 วนัทาํการ ลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร 

การลาพกัผอ่น ระยะเวลาตาม 
ท่ีกาํหนดใน
ระเบียบการลา 
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ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับเงินเดือน 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาทีไ่ม่ได้
รับเงินเดือน 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

กาลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮจัย ์

120 วนั  ตั้งแต่เร่ิมรับราชการ ขา้ราชการผูใ้ดยงัไม่
เคยอุปสมบทในพระพทุธศาสนา หรือยงั
ไม่เคยประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ 
แลว้แต่กรณีลาโดยไดรั้บเงินเดือน
ระหวา่งลาไดไ้ม่เกิน 120 วนั ทั้งน้ีตอ้งรับ
ราชการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 

 
การลาเขา้รับการตรวจ
เลือกหรือเขา้รับการ
เตรียมพล 

ระยะเวลาตาม
หมายเรียก 

 ขา้ราชการท่ีลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือ
เขา้รับการเตรียมพลใหไ้ดรั้บเงินเดือนใน
ระหวา่งนั้น แต่ถา้พน้ระยะเวลาดงักล่าว
แลว้ไม่รายงานตวัเพื่อเขา้ปฏิบติัราชการ
ภายใน 7 วนั ใหง้ดจ่ายเงินเดือน เวน้แต่
ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่
ตาํแหน่งอธิการบดีข้ึนไปหรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจะใหจ่้ายเงินเดือนระหวา่งนั้น
ต่อไปอีกกไ็ดแ้ต่ไม่เกิน 15 วนั 

 
 
การจ่ายเงินเดือนในระหว่างลาตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินบาํเหนจ็บาํนาญ และเงินอ่ืน ในลกัษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 หน้า  8-9  ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2539 หน้า 1-2 
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อาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลา 
และการจ่ายเงนิเดอืนในระหว่างลา 

ของลูกจ้างประจาํในสถาบันอุดมศึกษา 
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ตารางที ่2 ผู้มีอาํนาจพจิารณาหรืออนุญาต และอาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลาของ
ลูกจ้างประจาํ 

  

  

ผู้มอีาํนาจพจิารณาหรือ
อนุญาต 

  

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วนัอนุญาตคร้ังหน่ึงไม่
เกนิ 

ลาคลอด
บุตร 

ลาพกัผ่อน ลาอุปสมบท 
หรือลาไป
ประกอบพธีิ

ฮัจย์ 

ลาเข้ารับการ
ตรวจเลอืกหรือ
เข้ารับการ
เตรียมพล 

ลาป่วย ลากจิ
ส่วนตัว 

รัฐมนตรีเจา้สงักดั ลูกจา้งประจาํทุก
ตาํแหน่งในสงักดั 

ตามท่ี 
เห็นสมควร 

ตามท่ี
เห็นสมควร 

X X X X 

เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ลูกจา้งประจาํทุก
ตาํแหน่งในสงักดั 

ตามท่ี
เห็นสมควร 

ตามท่ี
เห็นสมควร 

X X X X 

อธิการบดี ลูกจา้งประจาํทุก
ตาํแหน่งในสงักดั 

120 45 X X - X 

คณบดี หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ  ผูอ้าํนวยการกอง/
หวัหนา้กอง เลขานุการ
คณะ หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 

ลูกจา้งประจาํทุก
ตาํแหน่งในสงักดั 

60 30 X X - - 

หวัหนา้ภาควชิา หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าภาควชิา 

ลูกจา้งประจาํทุก
ตาํแหน่งในสงักดั 

40 20 X 

  

  

X 

  

  

- 

  

  

- 

หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าฝ่าย  

ลูกจา้งประจาํทุก
ตาํแหน่งในสงักดั 

30 15 - - - - 

 
หมายเหตุ  :   X   หมายถึง มีอาํนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
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การจ่ายค่าจ้างในระหว่างลาของลูกจ้างประจํา 
ในปีงบประมาณ 

 

ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาทีไ่ม่ได้
รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลาป่วย 60 วนัทาํการ  1. ลูกจา้งประจาํท่ีลาป่วยใหไ้ดรั้บค่าจา้ง
ระหวา่งลาไดใ้นปีงบประมาณหน่ึงไม่
เกิน 60 วนัทาํการ 
 2. ถา้ผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ตาํแหน่ง
อธิการบดีข้ึนไปหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
เห็นสมควรจะใหจ่้ายค่าจา้งต่อไปอีกกไ็ด ้
แต่รวมกนัแลว้ไม่เกิน 120 วนัทาํการ 
3. ลูกจา้งประจาํผูท่ี้ไดรั้บอนัตรายหรือ
การป่วยเจบ็ เพราะปฏิบติัราชการใน
หนา้ท่ีหรือเน่ืองจากตอ้งไปปฏิบติัราชการ
นอกท่ีตั้งสาํนกังานหรือ ถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระทาํการตามหนา้ท่ีใหผู้น้ั้น
ไดรั้บค่าจา้งเตม็ในระหวา่งท่ีไดรั้บ
อนุญาตใหล้า 

การลาคลอดบุตร 90 วนั   
การลากิจส่วนตวั 
(ดว้ยเหตุอ่ืน) 

45 วนัทาํการ  ลูกจา้งประจาํท่ีลากิจส่วนตวัใหไ้ดรั้บ
ค่าจา้งระหวา่งลาไดใ้นปีงบประมาณหน่ึง
ไม่เกิน 45 วนัทาํการ แต่ในปีท่ีเร่ิมรับ
ราชการใหไ้ดรั้บเค่าจา้งระหวา่งลาไดไ้ม่
เกิน  15 วนัทาํการ 

การลากิจส่วนตวั 
(เพื่อเล้ียงดูบุตร) 

30 วนัทาํการ 120 วนัทาํการ ลูกจา้งประจาํท่ีลากิจส่วนตวัเพื่อเล้ียงดู
บุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร โดย
ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาไดอี้กไม่เกิน 30 
วนัทาํการและใหน้บัรวมอยูใ่นวนัลากิจ
ส่วนตวั 45 วนัทาํการดว้ย 



 10   

ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาทีไ่ม่ได้
รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลาพกัผอ่น ระยะเวลาตาม 
ท่ีกาํหนดใน
ระเบียบการลา 

  

กาลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮจัย ์

120 วนั  ตั้งแต่เร่ิมรับราชการ ลูกจา้งประจาํผูใ้ดยงั
ไม่เคยอุปสมบทในพระพทุธศาสนา หรือ
ยงัไม่เคยประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ 
แลว้แต่กรณีลาโดยไดรั้บค่าจา้งระหวา่ง
ลาไดไ้ม่เกิน 120 วนั ทั้งน้ีตอ้งรับราชการ
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 

 
การลาเขา้รับการตรวจ
เลือกหรือเขา้รับการ
เตรียมพล 

ระยะเวลาตาม
หมายเรียก 

 ลูกจา้งประจาํท่ีลาเขา้รับการตรวจเลือก
หรือเขา้รับการเตรียมพลใหไ้ดรั้บค่าจา้ง
ในระหวา่งนั้น แต่ถา้พน้ระยะเวลา
ดงักล่าวแลว้ไม่รายงานตวัเพือ่เขา้ปฏิบติั
ราชการภายใน 7 วนั ใหง้ดจ่ายค่าจา้ง เวน้
แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นผูบ้งัคบับญัชา
ตั้งแต่ตาํแหน่งอธิการบดีข้ึนไปหรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายจะใหจ่้ายค่าจา้งระหวา่ง
นั้นต่อไปอีกกไ็ดแ้ต่ไม่เกิน 15 วนั 

 
 
การจ่ายค่าจ้างในระหว่างลาตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลกูจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 หน้า 5-7  ท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2536 หน้า 4-5 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539 หน้า 7-8 
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อาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลา 
และการจ่ายเงนิเดอืนในระหว่างลา 

ของพนักงานมหาวทิยาลยั 
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ตารางที ่3 ผู้มีอาํนาจอนุญาต และอาํนาจอนุญาตการลาของพนักงาน
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

ผู้มอีาํนาจพจิารณา 

หรืออนุญาต 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วนัอนุญาตคร้ังหน่ึงไม่เกนิ 

ลาคลอด
บุตร 

ลาพกัผ่อน 
ลาอุปสมบท 
หรือลาไป

ประกอบพธีิฮัจย์ 

ลาเข้ารับการ
เตรียมพล 

 
ลาป่วย 

 
ลากจิส่วนตัว 

อธิการบดี พนกังาน
มหาวทิยาลยั
ทุกตาํแหน่ง 
ในสงักดั 

ตามท่ีเห็น 
สมควร 

ตามท่ีเห็น 
สมควร 

X X X X 

คณบดี หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ  ผูอ้าํนวยการกอง/
หวัหนา้กอง เลขานุการ
คณะ หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 

พนกังาน
มหาวทิยาลยั
ทุกตาํแหน่ง
ในสงักดั 

60 30 X X - - 

หวัหนา้ภาควชิา หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าภาควชิา 

ทุกพนกังาน
มหาวทิยาลยั
ทุกตาํแหน่ง
ในสงักดั 

40 20 x x - - 

หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าฝ่าย 

พนกังาน
มหาวทิยาลยั
ทุกตาํแหน่ง
ในสงักดั 

30 15 - - - - 

 
หมายเหตุ  :   X   หมายถึง มีอาํนาจอนุญาตการลาประเภทนั้น 
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การจ่ายค่าจ้างในระหว่างลาของพนักงานมหาวทิยาลยั 
ในปีงบประมาณ 

 

ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาที่ 
ไม่ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลาป่วย 60 วนัทาํการ  1. พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีลาป่วยให้
ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาไดใ้น
ปีงบประมาณหน่ึงไม่เกิน 60 วนัทาํการ 
 2. ถา้ผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ตาํแหน่ง
อธิการบดีข้ึนไปหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
เห็นสมควรจะใหจ่้ายค่าจา้งต่อไปอีกกไ็ด ้
แต่รวมกนัแลว้ไม่เกิน 120 วนัทาํการ 
3. กรณีท่ีผูใ้ดไดรั้บอนัตราย หรือป่วยเจบ็ 
หรือถูกประทุษร้ายเพราะปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีใหล้าหยดุงานเพื่อพกัรักษาตวัเกิน
กวา่เวลาท่ีกาํหนด โดยไดรั้บค่าจา้ง
ระหวา่งลา แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงปี เวน้แต่
เป็นกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นพิเศษ ให้
อธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัใหล้าหยดุ
งานเพ่ือพกัรักษาตวัเกินกวา่ 1 ปีได ้ทั้งน้ี 
ตามท่ีเห็นสมควร 

การลาคลอดบุตร 45 วนั 45 วนั 1. พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีลาคลอดบุตร
ใหไ้ดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาได ้45 วนั และ
ใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพื่อ
การคลอดบุตรจากกองทุนประกนัสงัคม
อีก 45 วนั 
2. กรณีท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัผูใ้ดถูกตดั
สิทธิการไดรั้บเงินสงเคราะห์เน่ืองจากการ
คลอดบุตรจากกองทุนประกนัสงัคม ใหมี้ 
สิทธิไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาจาก 
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ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาทีไ่ม่ได้
รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

   มหาวิทยาลยัในฐานะนายจา้งไม่เกิน  
90 วนั 

การลากิจส่วนตวั 
(ดว้ยเหตุอ่ืน) 

45 วนัทาํการ  พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีลากิจส่วนตวัให้
ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาไดใ้น
ปีงบประมาณหน่ึงไม่เกิน 45 วนัทาํการ 
แต่ในปีท่ีเร่ิมเขา้ทาํงานใหไ้ดรั้บค่าจา้ง
ระหวา่งลาไดไ้ม่เกิน  15 วนัทาํการ 

การลากิจส่วนตวั 
(เพื่อเล้ียงดูบุตร) 

 
150 วนัทาํการ 

 
ลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร 

 
การลาพกัผอ่น ระยะเวลาตาม 

ท่ีกาํหนดใน
ระเบียบการลา 

  

กาลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮจัย์
และการลาเพ่ือ
ศาสนกิจ 

1. การลา
อุปสมบทหรือ
ลาไปประกอบ
พิธีฮจัย ์120 วนั 
 
2. การลาเพื่อ
ศาสนกิจ ไม่
เกิน 3 เดือน 

 1. ตั้งแต่เร่ิมทาํงาน พนกังานมหาวิทยาลยั
ผูใ้ดยงัไม่เคยอุปสมบทใน
พระพทุธศาสนา หรือยงัไม่เคยลาไป
ประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ หาก
ประสงคจ์ะลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮจัยแ์ลว้แต่กรณี ใหล้าโดย
ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาเพียงคร้ังเดียวได้
ไม่เกิน 120 วนั  
2. พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีเป็นสตรี
ประสงคจ์ะไปถือศีลและปฏิบติัธรรม ให้
ไปโดยไดรั้บค่าจา้ง เพียงคร้ังเดียว ไม่เกิน 
3 เดือน 
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ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาทีไ่ม่ได้
รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลาไปเขา้รับการ 
เตรียมพล 

ระยะเวลาตาม
หมายเรียก 

 พนกังานมหาวิทยาลยัซ่ึงลาเขา้รับการ
เตรียมพลใหไ้ดรั้บค่าจา้งในระหวา่งลาได ้
แต่ถา้พน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ไม่
รายงานตวัเพื่อเขา้ปฏิบติัราชการภายใน 7 
วนั ใหง้ดจ่ายค่าจา้งไวจ้นถึงวนัเขา้ทาํงาน 
เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นซ่ึงอธิการบดี
จะใหจ่้ายค่าจา้งระหวา่งนั้นต่อไปอีกกไ็ด้
แต่ไม่เกิน 15 วนั 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ อาํนาจพิจารณาอนุญาตการลา และกาได้รับค่าจ้าง ระหว่าง
ลาของพนักงานมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 หน้า 3 - 7 และ 20 – 21และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี 2 )  
พ.ศ. 2552 หน้า 1-2  
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อาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลา 
และการจ่ายเงนิเดอืนในระหว่างลา 

ของพนักงานเงนิรายได้ 
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ตารางที ่4  ผู้มีอาํนาจพจิารณาหรืออนุญาต และอาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลาของ
พนักงานเงนิรายได้ 

  

 

ผู้มอีาํนาจพจิารณา 

หรืออนุญาต 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วนัอนุญาตคร้ังหน่ึงไม่เกนิ 

ลาคลอด
บุตร 

ลาพกัผ่อน 
ลาอุปสมบท หรือ
ลาไปประกอบพธีิ

ฮัจย์ 

ลาเข้ารับการ
ตรวจเลอืกหรือ
เข้ารับการ
เตรียมพล 

 
ลาป่วย 

 
ลากจิ
ส่วนตัว 

อธิการบดี พนกังานเงิน
รายไดทุ้ก
ตาํแหน่ง 
ในสงักดั 

ตามท่ีเห็น 
สมควร 

ตามท่ีเห็น 
สมควร 

X X X X 

คณบดี หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ  ผูอ้าํนวยการกอง/
หวัหนา้กอง เลขานุการ
คณะ หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 

พนกังานเงิน
รายไดทุ้ก

ตาํแหน่งในสงักดั 

60 30 X X - - 

หวัหนา้ภาควชิา หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าภาควชิา 

พนกังานเงิน
รายไดทุ้ก

ตาํแหน่งในสงักดั 

40 20 x x - - 

หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าฝ่าย 

พนกังานเงิน
รายไดทุ้ก

ตาํแหน่งในสงักดั 

30 15 - - - - 

  

หมายเหตุ  :   X   หมายถึง มีอาํนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
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การจ่ายค่าจ้างในระหว่างลาของพนักงานเงินรายได้ 
ในปีงบประมาณ 

 

ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาที่ 
ไม่ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลาป่วย 60 วนัทาํการ  1. พนกังานเงินรายไดท่ี้ลาป่วยใหไ้ดรั้บ
ค่าจา้งระหวา่งลาไดใ้นปีงบประมาณหน่ึง
ไม่เกิน 60 วนัทาํการ 
 2. ถา้ผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ตาํแหน่ง
อธิการบดีข้ึนไปหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
เห็นสมควรจะใหจ่้ายค่าจา้งต่อไปอีกกไ็ด ้
แต่รวมกนัแลว้ไม่เกิน 120 วนัทาํการ 
3. กรณีท่ีผูใ้ดไดรั้บอนัตราย หรือป่วยเจบ็ 
หรือถูกประทุษร้ายเพราะปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีใหล้าหยดุงานเพื่อพกัรักษาตวัเกิน
กวา่เวลาท่ีกาํหนด โดยไดรั้บค่าจา้ง
ระหวา่งลา แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงปี เวน้แต่
เป็นกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นพิเศษ ให้
อธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัใหล้าหยดุ
งานเพ่ือพกัรักษาตวัเกินกวา่ 1 ปีได ้ทั้งน้ี 
ตามท่ีเห็นสมควร 

การลาคลอดบุตร 45 วนั 45 วนั 1. พนกังานเงินรายไดท่ี้ลาคลอดบุตรให้
ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาได ้45 วนั และให้
ไดรั้บเงินสงเคราะห์การหยดุงานเพ่ือการ
คลอดบุตรจากกองทุนประกนัสงัคมอีก 
45 วนั 
2. กรณีท่ีพนกังานเงินรายไดผู้ใ้ดถูกตดั
สิทธิการไดรั้บเงินสงเคราะห์เน่ืองจากการ
คลอดบุตรจากกองทุนประกนัสงัคม ใหมี้ 
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ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาทีไ่ม่ได้
รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

   สิทธิไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาจาก 
มหาวิทยาลยัในฐานะนายจา้งไม่เกิน  
90 วนั 

การลากิจส่วนตวั 
(ดว้ยเหตุอ่ืน) 

45 วนัทาํการ  พนกังานเงินรายไดท่ี้ลากิจส่วนตวัให้
ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาไดใ้น
ปีงบประมาณหน่ึงไม่เกิน 45 วนัทาํการ 
แต่ในปีท่ีเร่ิมเขา้ทาํงานใหไ้ดรั้บค่าจา้ง
ระหวา่งลาไดไ้ม่เกิน  15 วนัทาํการ 

การลากิจส่วนตวั 
(เพื่อเล้ียงดูบุตร) 

 
150 วนัทาํการ 

ลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร 
 

การลาพกัผอ่น ระยะเวลาตาม 
ท่ีกาํหนดใน
ระเบียบการลา 

  

กาลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮจัย์
และการลาเพ่ือ
ศาสนกิจ 

1. การลา
อุปสมบทหรือ
ลาไปประกอบ
พิธีฮจัย ์120 วนั 
 
2. การลาเพื่อ
ศาสนกิจ ไม่
เกิน 3 เดือน 

 1. ตั้งแต่เร่ิมทาํงาน พนกังานเงินรายได้
ผูใ้ดยงัไม่เคยอุปสมบทใน
พระพทุธศาสนา หรือยงัไม่เคยลาไป
ประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ หาก
ประสงคจ์ะลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮจัยแ์ลว้แต่กรณี ใหล้าโดย
ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาเพียงคร้ังเดียวได้
ไม่เกิน 120 วนั  
2.พนกังานเงินรายไดท่ี้เป็นสตรีประสงค์
จะไปถือศีลและปฏิบติัธรรม ใหไ้ปโดย
ไดรั้บค่าจา้ง เพียงคร้ังเดียว ไม่เกิน 3 
เดือน 
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ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาทีไ่ม่ได้
รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลาไปเขา้รับการ 
เตรียมพล 

ระยะเวลาตาม
หมายเรียก 

 พนกังานเงินรายไดซ่ึ้งลาเขา้รับการเตรียม
พลใหไ้ดรั้บค่าจา้งในระหวา่งลาได ้แต่ถา้
พน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ไม่รายงานตวั
เพื่อเขา้ปฏิบติัราชการภายใน 7 วนั ใหง้ด
จ่ายค่าจา้งไวจ้นถึงวนัเขา้ทาํงาน เวน้แต่
ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นซ่ึงอธิการบดีจะให้
จ่ายค่าจา้งระหวา่งนั้นต่อไปอีกกไ็ดแ้ต่ไม่
เกิน 15 วนั 

 
 
ประกาศมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ อาํนาจพิจารณาอนุญาตการลา และการได้รับค่าจ้างระหว่าง
ลาของพนักงานมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 หน้า  3 - 7 และ 20 – 2 1และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    ( ฉบับท่ี 2 ) 
พ.ศ. 2552 หน้า 1-2 โดยอนุโลม 
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อาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลา 
และการจ่ายเงนิเดอืนในระหว่างลา 

ของลูกจ้างช่ัวคราวงบคลงั 
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ตารางที ่5  ผู้มีอาํนาจพจิารณาหรืออนุญาต และอาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลา 
ของลูกจ้างช่ัวคราวงบคลงั 

  

  

ผู้มอีาํนาจพจิารณาหรือ
อนุญาต 

  

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วนัอนุญาตคร้ังหน่ึงไม่เกนิ ลาคลอด
บุตร 

ลา
พกัผ่อน 

ลาอุปสมบท 
หรือ ลาไป
ประกอบ 
พธีิฮัจย์ 

ลาเข้ารับการ
ตรวจเลอืกหรือ
เข้ารับการ
เตรียมพล 

ลาป่วย ลากจิ
ส่วนตัว 

รัฐมนตรีเจา้สงักดั ลูกจา้งชัว่คราว 
งบคลงั 

ทุกตาํแหน่ง 
ในสงักดั 

ตามท่ี 
เห็นสมควร 

ตามท่ี
เห็นสมควร 

X X X X 

เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ลูกจา้ง 
ชัว่คราว 
งบคลงั 

ทุกตาํแหน่งในสงักดั 

ตามท่ี
เห็นสมควร 

ตามท่ี
เห็นสมควร 

X X X X 

อธิการบดี ลูกจา้งชัว่คราว 
งบคลงั 

ทุกตาํแหน่งในสงักดั 

120 45 X X - X 

คณบดี หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่า
คณะ  ผูอ้าํนวยการกอง/
หวัหนา้กอง เลขานุการคณะ 
หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่ากอง 

ลูกจา้ง 
ชัว่คราว 
งบคลงั 

ทุกตาํแหน่งในสงักดั 

60 30 X X - - 

หวัหนา้ภาควชิา หรือหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควชิา 

ลูกจา้ง 
ชัว่คราว 
งบคลงั 

ทุกตาํแหน่งในสงักดั 

40 20 X 

  

X 

  

- 

  

- 

หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าฝ่าย  

ลูกจา้ง 
ชัว่คราว 
งบคลงั 

ทุกตาํแหน่งในสงักดั 

30 15 - - - - 

 
 หมายเหตุ  :   X   หมายถึง มีอาํนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
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การจ่ายค่าจ้างในระหว่างลาของลูกจ้างช่ัวคราวงบคลงั 
ในปีงบประมาณ 

 

ประเภทการลา 
ระยะเวลาท่ี
ไดรั้บค่าจา้ง 
ในระหวา่งลา 

ระยะเวลาท่ี 
ไม่ไดรั้บค่าจา้ง 
ในระหวา่งลา 

หมายเหตุ 

การลาป่วย 15 วนัทาํการ  1. ลูกจา้งชัว่คราวงบคลงัท่ีลาป่วยให้
ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาไดใ้นปีแรกไม่เกิน 
8 วนัทาํการ เวน้แต่ในกรณีท่ีระยะเวลา
ปฏิบติังานในปีแรกไม่ครบ 6 เดือนไม่อยู่
ในข่ายรับสิทธิดงักล่าว และในปีถดัไป
ลูกจา้งชัว่คราวงบคลงัซ่ึงจา้งไวป้ฏิบติังาน
ต่อเน่ืองมีสิทธิลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้งปี
หน่ึงไม่เกิน 15 วนัทาํการ 
2. ลูกจา้งชัว่คราวงบคลงัผูท่ี้ไดรั้บ
อนัตรายหรือการป่วยเจบ็ เพราะปฏิบติั
ราชการในหนา้ท่ีหรือเน่ืองจากตอ้งไป
ปฏิบติัราชการนอกท่ีตั้งสาํนกังานหรือ 
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาํการตาม
หนา้ท่ีใหผู้น้ั้นไดรั้บค่าจา้งเตม็ในระหวา่ง
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้า 
 

การลาคลอดบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 วนั 45 วนั 1. ลูกจา้งชัว่คราวงบคลงัท่ีลาคลอดบุตร
ใหไ้ดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาไดไ้ม่เกิน 45 
วนัและใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์การหยดุ
งานเพ่ือการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกนัสงัคมอีก 45 วนั   แต่กรณีท่ีเร่ิม
เขา้ปฏิบติังานในปีแรกไม่ครบ 7 เดือน 
ไม่อยูใ่นข่ายไดรั้บสิทธิดงักล่าว 
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ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาทีไ่ม่ได้
รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลากิจส่วนตวั 
(ดว้ยเหตุอ่ืน) 

 ระยะลาเท่าท่ี
จาํเป็น 

 

การลากิจส่วนตวั 
(เพื่อเล้ียงดูบุตร) 

 
150 วนัทาํการ 

ลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร 
 

การลาพกัผอ่น 
ระยะเวลาตาม 
ท่ีกาํหนดใน
ระเบียบการลา 

  

กาลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮจัย ์

 120 วนั ตั้งแต่เร่ิมทาํงาน ลูกจา้งชัว่คราวงบคลงั
ผูใ้ดยงัไม่เคยอุปสมบทใน
พระพทุธศาสนา หรือยงัไม่เคยลาไป
ประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ หาก
ประสงคจ์ะลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮจัยแ์ลว้แต่กรณี ไดไ้ม่เกิน 
120 วนั ทั้งน้ีจะมีสิทธิลาไดต้อ้งรับ
ราชการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 

การลาเขา้รับการตรวจ
เลือกหรือเขา้รับการ
เตรียมพล 

1. ฝึกวิชาทหาร 
     2 เดือน 
 
2. การเขา้รับ
การเตรียมพล 
30 วนั 

  1. ลูกจา้งชัว่คราวงบคลงัท่ีลาเขา้รับการ 
  ตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารใหไ้ด ้
  รับค่าจา้งในระหวา่งนั้นเท่าท่ีจาํเป็น 

2. ลูกจา้งชัว่คราวงบคลงัท่ีลาเขา้รับการ
ฝึกวิชาทหารใหไ้ดรั้บค่าจา้งไม่เกิน 2 
เดือน 
3. ลูกจา้งชัว่คราวงบคลงัท่ีลาเพ่ือเขา้รับ
การระดมพลหรือเขา้รับการทดลองความ
พร่ังพร้อมใหไ้ดรั้บค่าจา้งไม่เกิน 30 วนั 

 
การจ่ายค่าจ้างในระหว่างลาตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลกูจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 หน้า  6 - 7 ท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2536 หน้า 4 - 5  และ (ฉบับท่ี 3)พ.ศ.2539 หน้า 7 - 8 
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อาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลา 
และการจ่ายเงนิเดอืนในระหว่างลา 

ของพนักงานราชการ 
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ตารางที ่6 ผู้มีอาํนาจอนุญาต และอาํนาจอนุญาตการลาของพนักงานราชการ 
  

 

ผู้มอีาํนาจพจิารณา 

หรืออนุญาต 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วนัอนุญาตคร้ังหน่ึงไม่เกนิ 

ลาคลอด
บุตร 

ลาพกัผ่อน 
ลาอุปสมบท 
หรือลาไป

ประกอบพธีิฮัจย์ 

ลาเข้ารับการ
เตรียมพล 

 
ลาป่วย 

 
ลากจิส่วนตัว 

อธิการบดี พนกังาน
ราชการ 

ทุกตาํแหน่ง
ในสงักดั 

ตามท่ีเห็น 
สมควร 

ตามท่ีเห็น 
สมควร 

X X X X 

คณบดี หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ  ผูอ้าํนวยการกอง/
หวัหนา้กอง เลขานุการ
คณะ หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 

พนกังาน
ราชการ 

ทุกตาํแหน่ง
ในสงักดั 

60 30 X X - - 

หวัหนา้ภาควชิา หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าภาควชิา 

พนกังาน
ราชการ 

ทุกตาํแหน่ง
ในสงักดั 

40 20 x x - - 

หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าฝ่าย 

พนกังาน
ราชการ 

ทุกตาํแหน่ง
ในสงักดั 

30 15 - - - - 

  

หมายเหตุ  :   X   หมายถึง มีอาํนาจอนุญาตการลาประเภทนั้น 
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การจ่ายค่าตอบแทนในระหว่างลาของพนักงานราชการ 
ในปีงบประมาณ 

 

ประเภทการลา 

ระยะเวลาที่
ได้รับ
ค่าตอบแทน 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาที่ 
ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลาป่วย 30 วนัทาํการ  1. พนกังานราชการมีสิทธิลาป่วยโดย
ไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดปี้หน่ึงไม่
เกิน  30  วนัทาํการ 
 2. ส่วนท่ีเกิน 30 วนัทาํการมีสิทธิไดรั้บ
เงินทดแทนการขาดรายไดจ้ากกองทุน
ประกนัสงัคม ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขตามกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม 

การลาคลอดบุตร 45 วนั 45 วนั พนกังานราชการท่ีลาคลอดบุตรใหไ้ดรั้บ
ค่าตอบแทนระหวา่งลาไดไ้ม่เกิน 45 วนั 
และ อีก 45 วนั ใหไ้ดรั้บจากกองทุน
ประกนัสงัคม  

การลากิจส่วนตวั 
 

10 วนัทาํการ  1. พนกังานราชการท่ีลากิจส่วนตวัให้
ไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดปี้หน่ึงไม่
เกิน 10 วนัทาํการ 
2. ในกรณีท่ีพนกังานราชการเขา้ทาํงาน
ไม่ถึง 1 ปี ใหท้อนสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนการลากิจส่วนตวั ลงตามส่วน
ของจาํนวนวนัท่ีจา้ง 

การลาพกัผอ่น 10 วนัทาํการ  1. พนกังานราชการท่ีลาพกัผอ่นประจาํปี
ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดปี้หน่ึง
ไม่เกิน  10 วนัทาํการ 
2. ในกรณีท่ีพนกังานราชการเขา้ทาํงาน
ไม่ถึง 1 ปี ใหท้อนสิทธิท่ีจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนการลาพกัผอ่น ลงตามส่วน
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ของจาํนวนวนัท่ีจา้ง 
 

กาลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮจัย ์

120 วนั  ตั้งแต่เร่ิมรับราชการ พนกังานราชการ
ผูใ้ดยงัไม่เคยอุปสมบทใน
พระพทุธศาสนา หรือยงัไม่เคยประกอบ
พิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ แลว้แต่กรณีลา
โดยไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดไ้ม่
เกิน 120 วนั ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการจา้ง
ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี 
 
 
 
 

การลาเพื่อรับราชการ
ทหารในการเรียกพล
เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึก
วิชาทหาร เขา้รับการ
ระดมพล หรือเพื่อ
ทดลองความพร่ัง
พร้อม 
 

60 วนั  พนกังานราชการซ่ึงลาเพื่อรับราชการ
ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อ
ฝึกวิชาทหาร เขา้รับการระดมพล หรือ
เพื่อทดลองความพร่ังพร้อมใหไ้ดรั้บ
ค่าตอบแทนระหวา่งลาไดปี้หน่ึงไม่เกิน 
60 วนั  

 
 

 
ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับท่ี 7  )พ.ศ.2552 หน้า 1- 3 
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อาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลา 
และการจ่ายเงนิเดอืนในระหว่างลา 
ของพนักงานมหาวทิยาลยัช่ัวคราว 
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ตารางที ่7 ผู้มีอาํนาจอนุญาต และอาํนาจอนุญาตการลาของพนักงานมหาวทิยาลยัช่ัวคราว 
 

 

ผู้มอีาํนาจพจิารณา 

หรืออนุญาต 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วนัอนุญาตคร้ังหน่ึงไม่เกนิ 

ลาคลอดบุตร ลาพกัผ่อน  
ลาป่วย 

 
 ลากจิส่วนตัว 

อธิการบดี พนกังานมหาวทิยาลยั
ชัว่คราวทุกตาํแหน่ง 

ในสงักดั 

ตามท่ีเห็น 
สมควร 

ตามท่ีเห็น 
สมควร 

X X 

คณบดี หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่า
คณะ  ผูอ้าํนวยการกอง/
หวัหนา้กอง เลขานุการคณะ 
หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่ากอง 

พนกังานมหาวทิยาลยั
ชัว่คราวทุกตาํแหน่ง 

ในสงักดั 

60 30 X X 

หวัหนา้ภาควชิา หรือหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควชิา 

พนกังานมหาวทิยาลยั
ชัว่คราวทุกตาํแหน่ง 

ในสงักดั 

40 20 x x 

หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่าฝ่าย 

พนกังานมหาวทิยาลยั
ชัว่คราวทุกตาํแหน่ง 

ในสงักดั 

30 15 - - 

  

หมายเหตุ  :   X   หมายถึง มีอาํนาจอนุญาตการลาประเภทนั้น 
 
  

 
 

 
 
 
 

 



 31   

การจ่ายค่าตอบแทนในระหว่างลาของพนักงานมหาวทิยาลยัช่ัวคราว 
ในปีงบประมาณ 

 

ประเภทการลา 

ระยะเวลาที่
ได้รับ
ค่าตอบแทน 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาที่ 
ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลาป่วย 60 วนัทาํการ  1. พนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราวมีสิทธิลา
ป่วยโดยไดรั้บค่าตอบแทนเท่าท่ีป่วยจริง 
แต่ไม่เกิน 60 วนัทาํการ แต่กรณีท่ีเจบ็ป่วย
ซ่ึงจาํเป็นตอ้งพกัรักษาตวัเป็นเวลานาน 
และอธิการบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย
เห็นสมควรจะใหจ่้ายค่าตอบแทนต่อไป
อีกกไ็ด ้แต่เม่ือรวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 120 
วนัทาํการ 
2. กรณีท่ีผูใ้ดไดรั้บอนัตราย หรือป่วยเจบ็ 
หรือถูกประทุษร้ายเพราะปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีใหล้าหยดุงานเพื่อพกัรักษาตวัเกิน
กวา่เวลาท่ีกาํหนด โดยไดรั้บค่าตอบแทน
ระหวา่งลา แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงปี เวน้แต่
เป็นกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นพิเศษ ให้
อธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัใหล้าหยดุ
งานเพ่ือพกัรักษาตวัเกินกวา่ 1 ปีได ้ทั้งน้ี 
ตามท่ีเห็นสมควร 

การลาคลอดบุตร 45 วนั 45 วนั 1. พนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราวท่ีลา
คลอดบุตรใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนระหวา่ง
ลาได ้45 วนั และใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์
การหยดุงานเพื่อการคลอดบุตรจาก
กองทุนประกนัสงัคมอีก 45 วนั 
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ประเภทการลา 

ระยะเวลาที่
ได้รับ
ค่าตอบแทน 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาทีไ่ม่ได้
รับค่าตอบแทน 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

   2. กรณีท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราว
ผูใ้ดถูกตดัสิทธิการไดรั้บเงินสงเคราะห์
เน่ืองจากการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกนัสงัคม ใหมี้สิทธิไดรั้บ
ค่าตอบแทนระหวา่งลาจากมหาวิทยาลยั
ในฐานะนายจา้ง ไม่เกิน 90 วนั 
 

การลากิจส่วนตวั 
(ดว้ยเหตุอ่ืน) 

45 วนัทาํการ  พนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราวท่ีลากิจ
ส่วนตวัใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนไดใ้นปีหน่ึง
ไม่เกิน 45 วนัทาํการ แต่ในปีท่ีเร่ิมเขา้
ทาํงาน ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลา
ไดไ้ม่เกิน15 วนัทาํการ 
 

การลากิจส่วนตวั 
(เพื่อเล้ียงดูบุตร) 

 
150 วนัทาํการ 

ลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร 
 

การลาพกัผอ่น ระยะเวลาตาม 
ท่ีกาํหนดใน
ระเบียบการลา 

  

 
ระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ้างพนักงานมหาวิทยาลยัช่ัวคราว พ.ศ. 2549  หน้า 7 
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อาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลา 
และการจ่ายเงนิเดอืนในระหว่างลา 
ของอาจารย์ประจาํตามสัญญา 
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ตารางที ่8 ผู้มีอาํนาจพจิารณาหรืออนุญาต และอาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลาของ
อาจารย์ประจาํตามสัญญา 

  

  

ผู้มอีาํนาจพจิารณาหรือ
อนุญาต 

  

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วนัอนุญาตคร้ังหน่ึงไม่เกนิ ลาคลอด
บุตร 

ลาพกัผ่อน ลาอุปสมบท 
หรือลาไป
ประกอบพธีิ

ฮัจย์ 

ลาเข้ารับการ
ตรวจเลอืกหรือ
เข้ารับการ
เตรียมพล 

 

ลาป่วย ลากจิ
ส่วนตัว 

อธิการบดี อาจารยป์ระจาํตาม
สญัญาทุกตาํแหน่งใน

สงักดั 

ตามท่ี
เห็นสมคว

ร 

ตามท่ี
เห็นสมควร 

X X X X 

คณบดี หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ  ผูอ้าํนวยการกอง/
หวัหนา้กอง เลขานุการ
คณะ หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่ง
อ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 

อาจารยป์ระจาํตาม
สญัญาทุกตาํแหน่งใน

สงักดั 

60 30 X X - - 

หวัหนา้ภาควชิา หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าภาควชิา 

อาจารยป์ระจาํตาม
สญัญาทุกตาํแหน่งใน

สงักดั 

40 20 X 

 

X - - 

หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าฝ่าย  

อาจารยป์ระจาํตาม
สญัญาทุกตาํแหน่งใน

สงักดั 

30 15 - - - - 

  

หมายเหตุ  :   X   หมายถึง มีอาํนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
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การจ่ายค่าตอบแทนในระหว่างลาของอาจารย์ประจําตามสัญญา 
ในปีงบประมาณ 

 

ประเภทการลา 

ระยะเวลาที่
ได้รับ

ค่าตอบแทน 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาที่ 
ไม่ได้รับ

ค่าตอบแทน 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลาป่วย 15 วนัทาํการ  1. อาจารยป์ระจาํตามสญัญาท่ีลาป่วยให้
ไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลาไดใ้นปีหน่ึง
ไม่เกิน  8 วนัทาํการ เวน้แต่ในกรณีท่ี
ระยะเวลาปฏิบติังานในปีแรกไม่ครบ 6 
เดือนไม่อยูใ่นข่ายรับสิทธิดงักล่าว และ
ในปีถดัไปอาจารยป์ระจาํตามสญัญาซ่ึง
จา้งไวป้ฏิบติังานต่อเน่ืองมีสิทธิลาป่วย
โดยไดรั้บค่าตอบแทนปีหน่ึงไม่เกิน 15 
วนัทาํการ 
2. อาจารยป์ระจาํตามสญัญาผูท่ี้ไดรั้บ
อนัตรายหรือการป่วยเจบ็ เพราะปฏิบติั
ราชการในหนา้ท่ีหรือเน่ืองจากตอ้งไป
ปฏิบติัราชการนอกท่ีตั้งสาํนกังานหรือ 
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาํการตาม
หนา้ท่ีใหผู้น้ั้นไดรั้บค่าตอบแทนเตม็ใน
ระหวา่งท่ีไดรั้บอนุญาตใหล้า 

การลากิจส่วนตวั 
(ดว้ยเหตุอ่ืน) 

 ระยะเวลาเท่าท่ี
จาํเป็น 

 

การลากิจส่วนตวั 
(เพื่อเล้ียงดูบุตร) 

 
150 วนัทาํการ 

ลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร 
 

การลาพกัผอ่น 
 
 
 

ระยะเวลาตาม 
ท่ีกาํหนดใน
ระเบียบการลา 

  



 36   

ประเภทการลา 

ระยะเวลาที่
ได้รับ

ค่าตอบแทน 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาที่ 
ไม่ได้รับ

ค่าตอบแทน 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลาอุปสมบทหรือ
ลาไปประกอบพิธีฮจัย ์

 120 วนั อาจารยป์ระจาํตามสญัญาผูท่ี้ประสงคจ์ะ
ลาไปอุปสมบทในพระพทุธศาสนา หรือ
ลาไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ 
แลว้แต่กรณีใหล้าไดแ้ต่เป็นการลาโดย
ไม่ไดค่้าตอบแทน ทั้งน้ีจะมีสิทธิลาได้
ตอ้งรับราชการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  
12 เดือน 

การลาเขา้รับการตรวจ
เลือกหรือเขา้รับการ
เตรียมพล 

1. ฝึกวิชาทหาร 
    2 เดือน 
 
2. การเขา้รับ
การเตรียมพล 
30 วนั 

 อาจารยป์ระจาํตามสญัญาท่ีลาเขา้รับ
การตรวจเลือกเพ่ือรับราชการทหารให้
ไดรั้บค่าตอบแทนในระหวา่งนั้นเท่าท่ี
จาํเป็น 

อาจารยป์ระจาํตามสญัญาท่ีลาเขา้รับ
การฝึกวิชาทหารใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนไม่
เกิน 2 เดือน 

อาจารยป์ระจาํตามสญัญาท่ีลาเพื่อเขา้
รับการระดมพลหรือเขา้รับการทดลอง
ความพร่ังพร้อมใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนไม่
เกิน 30 วนั 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ้างอาจารย์ประจาํตามสัญญา พ.ศ. 2549 หน้า 3 
สัญญาจ้างอาจารย์ประจาํตามสัญญาเพ่ือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 1 
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อาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลา 
และการจ่ายเงนิเดอืนในระหว่างลา 
ของอาจารย์ประจาํในระบบคู่ขนาน 
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ตารางที ่9 ผู้มีอาํนาจอนุญาต และอาํนาจอนุญาตการลาของอาจารย์ประจาํใน 
ระบบคู่ขนาน 

  

 

ผู้มอีาํนาจ 

อนุญาต 
ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วนัอนุญาตคร้ังหน่ึงไม่เกนิ 

ลาคลอดบุตร ลาพกัผ่อน 

ลาอุปสมบท 
หรือลาไป
ประกอบพธีิ

ฮัจย์ 

ลาเข้ารับการ
เตรียมพล 

 
ลาป่วย 

 
ลากจิส่วนตัว 

อธิการบดี อาจารยป์ระจาํใน
ระบบคู่ขนาน 
ทุกตาํแหน่ง 
ในสงักดั 

ตามท่ีเห็น 
สมควร 

ตามท่ีเห็น 
สมควร 

X X X X 

คณบดี หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่า
คณะ  ผูอ้าํนวยการกอง/
หวัหนา้กอง เลขานุการ
คณะ หรือหวัหนา้ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง 

อาจารยป์ระจาํใน
ระบบคู่ขนาน 
ทุกตาํแหน่ง 
ในสงักดั 

60 30 X X - - 

หวัหนา้ภาควชิา หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าภาควชิา 

อาจารยป์ระจาํใน
ระบบคู่ขนาน 
ทุกตาํแหน่ง 
ในสงักดั 

40 20 X X - - 

หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่าฝ่าย 

อาจารยป์ระจาํใน
ระบบคู่ขนาน 
ทุกตาํแหน่ง 
ในสงักดั 

30 15 - - - - 

  

หมายเหตุ  :   X   หมายถึง มีอาํนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น 
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การจ่ายค่าจ้างในระหว่างลาของอาจารย์ประจําในระบบคู่ขนาน 
ในปีงบประมาณ 

 

ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาที่ 
ไม่ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลาป่วย 60 วนัทาํการ  1. อาจารยป์ระจาํในระบบคู่ขนานมี
สิทธิลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้งเท่าท่ีป่วย
จริง แต่ไม่เกิน 60 วนัทาํการ แต่กรณีท่ี
เจบ็ป่วยซ่ึงจาํเป็นตอ้งพกัรักษาตวัเป็น
เวลานาน และอธิการบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายเห็นสมควรจะใหจ่้ายค่าจา้ง
ต่อไปอีกกไ็ด ้แต่เม่ือรวมแลว้ตอ้งไม่
เกิน 120 วนัทาํการ 

2. กรณีท่ีผูใ้ดไดรั้บอนัตราย หรือป่วยเจบ็ 
หรือถูกประทุษร้ายเพราะปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีใหล้าหยดุงานเพื่อพกัรักษาตวัเกิน
กวา่เวลาท่ีกาํหนด โดยไดรั้บค่าจา้ง
ระหวา่งลา แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงปี เวน้แต่
เป็นกรณีท่ีมีเหตุผลความจาํเป็นพิเศษ ให้
อธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัใหล้าหยดุ
งานเพ่ือพกัรักษาตวัเกินกวา่ 1 ปีได ้ทั้งน้ี 
ตามท่ีเห็นสมควร 
 

การลาคลอดบุตร 45 วนั 45 วนั 1. อาจารยป์ระจาํในระบบคู่ขนานท่ีลา
คลอดบุตรใหไ้ดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาได ้
45 วนั และใหไ้ดรั้บเงินสงเคราะห์การ
หยดุงานเพ่ือการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกนัสงัคมอีก 45 วนั 
2. กรณีท่ีอาจารยป์ระจาํในระบบคู่ขนาน
ผูใ้ดถูกตดัสิทธิการไดรั้บเงินสงเคราะห์ 
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ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาทีไ่ม่ได้
รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

  

 เน่ืองจากการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกนัสงัคม ใหมี้สิทธิไดรั้บค่าจา้ง
ระหวา่งลาจากมหาวิทยาลยัในฐานะ
นายจา้ง ไม่เกิน 90 วนั 

การลากิจส่วนตวั 
(ดว้ยเหตุอ่ืน) 

45 วนัทาํการ  อาจารยป์ระจาํในระบบคู่ขนานท่ีลากิจ
ส่วนตวัใหไ้ดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาไดใ้นปี
หน่ึงไม่เกิน 45 วนัทาํการ แต่ในปีท่ีเร่ิม
เขา้ทาํงาน ใหไ้ดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาได้
ไม่เกิน 15 วนัทาํการ 
 

การลากิจส่วนตวั 
(เพื่อเล้ียงดูบุตร) 

 
150 วนัทาํการ 

 
ลาต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร 

 
การลาพกัผอ่น ระยะเวลาตาม 

ท่ีกาํหนดใน
ระเบียบการลา 

  

กาลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮจัย์
และการลาเพ่ือ
ศาสนกิจ 

1. การลา
อุปสมบทหรือ
ลาไปประกอบ
พิธีฮจัย ์120 วนั 
 
2. การลาเพื่อ
ศาสนกิจ ไม่
เกิน 3 เดือน 

 1. ตั้งแต่เร่ิมทาํงาน อาจารยป์ระจาํใน
ระบบคู่ขนานผูใ้ดยงัไม่เคยอุปสมบทใน
พระพทุธศาสนา หรือยงัไม่เคยลาไป
ประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมืองเมกกะ หาก
ประสงคจ์ะลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮจัยแ์ลว้แต่กรณี ใหล้าโดย
ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลาเพียงคร้ังเดียวได้
ไม่เกิน 120 วนั  
2. อาจารยป์ระจาํในระบบคู่ขนานท่ีเป็น
สตรีประสงคจ์ะไปถือศีลและปฏิบติัธรรม 
ใหไ้ปโดยไดรั้บค่าจา้งเพียงคร้ังเดียว 
ไม่เกิน 3 เดือน 
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ประเภทการลา 
ระยะเวลาที่
ได้รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

ระยะเวลาทีไ่ม่ได้
รับค่าจ้าง 
ในระหว่างลา 

หมายเหตุ 

การลาไปเขา้รับการ 
เตรียมพล 

ระยะเวลาตาม
หมายเรียก 

 อาจารยป์ระจาํในระบบคู่ขนานซ่ึงลาเขา้
รับการเตรียมพลใหไ้ดรั้บค่าจา้งใน
ระหวา่งลาได ้แต่ถา้พน้ระยะเวลาดงักล่าว
แลว้ไม่รายงานตวัเพื่อเขา้ปฏิบติัราชการ
ภายใน 7 วนั ใหง้ดจ่ายค่าจา้งไวจ้นถึงวนั
เขา้ทาํงาน เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็น
ซ่ึงอธิการบดีจะใหจ่้ายค่าจา้งระหวา่งนั้น
ต่อไปอีกกไ็ดแ้ต่ไม่เกิน 15 วนั 

 
 

 
ระเบียบมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจ้างอาจารย์ประจาํในระบบคู่ขนาน พ.ศ. 2549 หน้า 8 - 9 
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อาํนาจพจิารณาหรืออนุญาตการลา 
และการจ่ายเงนิเดอืนในระหว่างลา 

ของลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
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ตารางที ่10  ผู้มีอาํนาจอนุญาต และอาํนาจอนุญาตการลาของลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
 

 

ผู้มอีาํนาจอนุญาต 

 

ผู้ลา 

ประเภทการลา 

วนัอนุญาตคร้ังหน่ึงไม่เกนิ 

 
ลาพกัผ่อน 

 
ลาป่วย 

 

 
 ลากจิส่วนตัว 

อธิการบดี ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 
ทุกตาํแหน่งในสงักดั 

ตามท่ีเห็น 
สมควร 

ตามท่ีเห็น 
สมควร 

X 

คณบดี หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ  ผูอ้าํนวยการ
กอง/หวัหนา้กอง เลขานุการคณะ หรือหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่ากอง 

ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 
ทุกตาํแหน่งในสงักดั 

60 30 X 

หวัหนา้ภาควชิา หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าภาควชิา 

ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 
ทุกตาํแหน่งในสงักดั 

40 20 x 

  หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ี    
  เรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าฝ่าย 

ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 
ทุกตาํแหน่งในสงักดั 

30 15 - 

  

หมายเหตุ  :   X   หมายถึง มีอาํนาจอนุญาตการลาประเภทนั้น 
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การตรวจสอบการลาของลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
 
 ลูกจ้างชาวต่างประเทศจะได้รับสิทธิการลาและการจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญาจ้างชาว
ต่างประเทศเขา้ปฏิบติังาน โดยผูรั้บจา้งมีสิทธิลาโดยไดรั้บค่าจา้งเต็มไดต้ามความจาํเป็นในรอบปี
หน่ึงๆ แห่งอายสุญัญาจา้งตามเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 

ลากิจหรือลาพกัผ่อนไม่เกิน 10 วนัทาํการ แต่จะใชสิ้ทธิน้ีใน 6 เดือนแรกของอายุสัญญา
จา้งไม่ได ้

วนัลากิจหรือลาพกัผอ่นท่ีไม่ไดใ้ชห้รือใชไ้ม่หมดใหส้ะสมไวไ้ดเ้พียงไม่เกิน 22 วนัทาํการ 
ผูรั้บจา้งจะใชว้นัลาสะสมเม่ือใดใหแ้จง้ผูว้า่จา้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั 

ลาป่วยไม่เกิน 15 วนัทาํการ ในกรณีลาป่วยติดต่อกนัเกิน 5 วนัทาํการใหมี้ใบรังรองแพทยท่ี์
ทางราชการรับรอง 

ถา้ผูรั้บจา้งลาป่วยในรอบปีใดเกินกว่า 15 วนัทาํการ ให้นาํวนัลากิจหรือพกัผอ่นท่ีมีอยู ่มา
ใหแ้ทนวนัลาป่วยท่ีเกินไปนั้นได ้
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