อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
และการจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลา
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

งานทะเบียนประวัติ กองการเจ้ าหน้ าที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สารบัญ
ข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
y อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
y การจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลาของข้ าราชการในปี งบประมาณ
ลูกจ้ างประจ◌าํ
y อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
y การจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลาของลูกจ้ างประจําในปี งบประมาณ
พนักงานมหาวิทยาลัย
y อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
y การจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลาของพนักงานมหาวิทยาลัยในปี งบประมาณ
พนักงานเงินรายได้
y อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
y การจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลาของพนักงานเงินรายได้ ในปี งบประมาณ
ลูกจ้ างชั่วคราวงบคลัง
y อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
y การจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลาของลูกจ้ างชั่วคราวงบคลังในปี งบประมาณ
พนักงานราชการ
y อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
y การจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลาของพนักงานราชการในปี งบประมาณ
พนักงานชัว่ คราว
y อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
y การจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลาของพนักงานชั่วคราวในปี งบประมาณ
อาจารย์ ประจําตามสั ญญา
y อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
y การจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลาของอาจารย์ ประจําตามสั ญญาในปี งบประมาณ
อาจารย์ ประจําในระบบคู่ขนาน
y อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
y การจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลาของอาจารย์ ประจําในระบบคู่ขนานในปี งบประมาณ
ลูกจ้ างชาวต่ างประเทศ
y อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
y การจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลาของลูกจ้ างชาวต่ างประเทศในปี งบประมาณ

2

หน้ า
3
4
7
8
11
12
16
17
21
22
25
26
29
30
32
34
37
38
43
44

อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
และการจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลา
ของข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

3

ตารางที่ 1 ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทการลา
ผูมีอํานาจพิจารณาหรือ
อนุญาต

รัฐมนตรีเจาสังกัด

ผูลา

วันอนุญาตครัง้ หนึ่งไมเกิน ลาชวย
ภรรยา
ลากิจ
คลอด
ลาปวย
สวนตัว
บุตร

ลา ลาพักผอน
คลอด
บุตร

ลาอุปสมบท
หรือลาไป
ประกอบพิธี
ฮัจย

ลาเขารับการตรวจ
เลือกหรือเขารับการ
เตรียมพล

ขาราชการ
ตามที่
ตามที่
ทุกตําแหนง เห็นสมควร เห็นสมควร
ในสังกัด

X

X

X

X

X

เลขาธิการคณะกรรมการ ขาราชการ
ตามที่
ตามที่
การอุดมศึกษา
ทุกตําแหนง เห็นสมควร เห็นสมควร
ในสังกัด

X

X

X

X

X

อธิการบดี

ขาราชการ
ทุกตําแหนง
ในสังกัด

120

45

X

X

X

-

X

คณบดี หรือหัวหนาสวน ขาราชการ
ราชการที่เรียกชื่ออยาง ทุกตําแหนง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทา
ในสังกัด
คณะ ผูอํานวยการกอง/
หัวหนากอง เลขานุการ
คณะ หรือหัวหนาสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทา
กอง

60

30

-

X

X

-

-

หัวหนาภาควิชา หรือ
หัวหนาสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชา

ขาราชการ
ทุกตําแหนง
ในสังกัด

40

20

X

X

-

-

หัวหนาฝาย หรือหัวหนา ขาราชการ
สวนราชการที่เรียกชื่อ ทุกตําแหนง
อยางอื่นที่มีฐานะ
ในสังกัด
เทียบเทาฝาย

30

15

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : X หมายถึง มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาประเภทนั้น
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การจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลาของข้ าราชการ
ในปี งบประมาณ

ประเภทการลา
การลาป่ วย

การลาคลอดบุตร
การลากิจส่ วนตัว
(ด้วยเหตุอื่น)

การลากิจส่ วนตัว
(เพื่อเลี้ยงดูบุตร)
การลาพักผ่อน

ระยะเวลาที่
ระยะเวลาทีไ่ ม่ ได้
ได้ รับเงินเดือน รับเงินเดือน
ในระหว่ างลา ในระหว่ างลา
60 วันทําการ

90 วัน
45 วันทําการ

หมายเหตุ
1. ข้าราชการที่ลาป่ วยให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาได้ในปี งบประมาณหนึ่งไม่
เกิน 60 วันทําการ
2. ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ตาํ แหน่ง
อธิการบดีข้ ึนไปหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
เห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็
ได้ แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 120 วันทําการ
3. ข้าราชการผูท้ ี่ได้รับอันตรายหรื อการ
ป่ วยเจ็บ เพราะปฏิบตั ิราชการในหน้าที่
หรื อเนื่องจากต้องไปปฏิบตั ิราชการนอก
ที่ต้ งั สํานักงานหรื อ ถูกประทุษร้ายเพราะ
เหตุกระทําการตามหน้าที่ให้ผนู ้ ้ นั ได้รับ
เงินเดือนเต็มในระหว่างที่ได้รับอนุญาต
ให้ลา
ข้าราชการที่ลากิจส่ วนตัวให้ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลาได้ในปี งบประมาณ
หนึ่งไม่เกิน 45 วันทําการ แต่ในปี ที่เริ่ มรับ
ราชการให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้
ไม่เกิน 15 วันทําการ

150 วันทําการ
ระยะเวลาตาม
ที่กาํ หนดใน
ระเบียบการลา

5

ลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร

ระยะเวลาที่
ระยะเวลาทีไ่ ม่ ได้
ประเภทการลา
ได้ รับเงินเดือน รับเงินเดือน
ในระหว่ างลา ในระหว่ างลา
กาลาอุปสมบทหรื อลา 120 วัน
ไปประกอบพิธีฮจั ย์

การลาเข้ารับการตรวจ ระยะเวลาตาม
เลือกหรื อเข้ารับการ
หมายเรี ยก
เตรี ยมพล

หมายเหตุ
ตั้งแต่เริ่ มรับราชการ ข้าราชการผูใ้ ดยังไม่
เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรื อยัง
ไม่เคยประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ
แล้วแต่กรณี ลาโดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาได้ไม่เกิน 120 วัน ทั้งนี้ตอ้ งรับ
ราชการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
ข้าราชการที่ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรื อ
เข้ารับการเตรี ยมพลให้ได้รับเงินเดือนใน
ระหว่างนั้น แต่ถา้ พ้นระยะเวลาดังกล่าว
แล้วไม่รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบตั ิราชการ
ภายใน 7 วัน ให้งดจ่ายเงินเดือน เว้นแต่
ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาตั้งแต่
ตําแหน่งอธิการบดีข้ ึนไปหรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่างนั้น
ต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 15 วัน

การจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลาตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ ายเงินเดือนเงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่น ในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 หน้ า 8-9 ที่ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 หน้ า 1-2
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อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
และการจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลา
ของลูกจ้ างประจําในสถาบันอุดมศึกษา

7

ตารางที่ 2 ผู้มีอาํ นาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของ
ลูกจ้ างประจํา
ประเภทการลา
ผู้มอี าํ นาจพิจารณาหรือ
อนุญาต

ผู้ลา

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่
เกิน
ลาป่ วย

ลาคลอด
บุตร

ลากิจ
ส่ วนตัว

ลาพักผ่อน ลาอุปสมบท ลาเข้ ารับการ
หรือลาไป ตรวจเลือกหรือ
ประกอบพิธี
เข้ ารับการ
ฮัจย์
เตรียมพล

รัฐมนตรี เจ้าสังกัด

ลูกจ้างประจําทุก
ตามที่
ตามที่
ตําแหน่งในสังกัด เห็นสมควร เห็นสมควร

X

X

X

X

เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ลูกจ้างประจําทุก
ตามที่
ตามที่
ตําแหน่งในสังกัด เห็นสมควร เห็นสมควร

X

X

X

X

อธิการบดี

ลูกจ้างประจําทุก
ตําแหน่งในสังกัด

120

45

X

X

-

X

คณบดี หรื อหัวหน้าส่ วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ผูอ้ าํ นวยการกอง/
หัวหน้ากอง เลขานุการ
คณะ หรื อหัวหน้าส่ วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

ลูกจ้างประจําทุก
ตําแหน่งในสังกัด

60

30

X

X

-

-

หัวหน้าภาควิชา หรื อ
หัวหน้าส่ วนราชการที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชา

ลูกจ้างประจําทุก
ตําแหน่งในสังกัด

40

20

X

X

-

-

หัวหน้าฝ่ าย หรื อหัวหน้า ลูกจ้างประจําทุก
ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่าง ตําแหน่งในสังกัด
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ าย

30

15

-

-

-

-

หมายเหตุ : X หมายถึง มีอาํ นาจพิจารณาหรื ออนุญาตการลาประเภทนั้น
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การจ่ ายค่ าจ้ างในระหว่ างลาของลูกจ้ างประจํา
ในปี งบประมาณ

ประเภทการลา
การลาป่ วย

ระยะเวลาที่
ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา
60 วันทําการ

การลาคลอดบุตร
การลากิจส่ วนตัว
(ด้วยเหตุอื่น)

90 วัน
45 วันทําการ

การลากิจส่ วนตัว
(เพื่อเลี้ยงดูบุตร)

30 วันทําการ

ระยะเวลาทีไ่ ม่ ได้
รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

หมายเหตุ
1. ลูกจ้างประจําที่ลาป่ วยให้ได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลาได้ในปี งบประมาณหนึ่งไม่
เกิน 60 วันทําการ
2. ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ตาํ แหน่ง
อธิการบดีข้ ึนไปหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
เห็นสมควรจะให้จ่ายค่าจ้างต่อไปอีกก็ได้
แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 120 วันทําการ
3. ลูกจ้างประจําผูท้ ี่ได้รับอันตรายหรื อ
การป่ วยเจ็บ เพราะปฏิบตั ิราชการใน
หน้าที่หรื อเนื่องจากต้องไปปฏิบตั ิราชการ
นอกที่ต้ งั สํานักงานหรื อ ถูกประทุษร้าย
เพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ให้ผนู ้ ้ นั
ได้รับค่าจ้างเต็มในระหว่างที่ได้รับ
อนุญาตให้ลา

120 วันทําการ
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ลูกจ้างประจําที่ลากิจส่ วนตัวให้ได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลาได้ในปี งบประมาณหนึ่ง
ไม่เกิน 45 วันทําการ แต่ในปี ที่เริ่ มรับ
ราชการให้ได้รับเค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่
เกิน 15 วันทําการ
ลูกจ้างประจําที่ลากิจส่ วนตัวเพื่อเลี้ยงดู
บุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดย
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้อีกไม่เกิน 30
วันทําการและให้นบั รวมอยูใ่ นวันลากิจ
ส่ วนตัว 45 วันทําการด้วย

ระยะเวลาที่
ระยะเวลาทีไ่ ม่ ได้
ประเภทการลา
ได้ รับค่ าจ้ าง
รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา ในระหว่ างลา
การลาพักผ่อน
ระยะเวลาตาม
ที่กาํ หนดใน
ระเบียบการลา
กาลาอุปสมบทหรื อลา 120 วัน
ไปประกอบพิธีฮจั ย์

การลาเข้ารับการตรวจ ระยะเวลาตาม
เลือกหรื อเข้ารับการ
หมายเรี ยก
เตรี ยมพล

หมายเหตุ

ตั้งแต่เริ่ มรับราชการ ลูกจ้างประจําผูใ้ ดยัง
ไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรื อ
ยังไม่เคยประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ
แล้วแต่กรณี ลาโดยได้รับค่าจ้างระหว่าง
ลาได้ไม่เกิน 120 วัน ทั้งนี้ตอ้ งรับราชการ
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
ลูกจ้างประจําที่ลาเข้ารับการตรวจเลือก
หรื อเข้ารับการเตรี ยมพลให้ได้รับค่าจ้าง
ในระหว่างนั้น แต่ถา้ พ้นระยะเวลา
ดังกล่าวแล้วไม่รายงานตัวเพือ่ เข้าปฏิบตั ิ
ราชการภายใน 7 วัน ให้งดจ่ายค่าจ้าง เว้น
แต่ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ตั้งแต่ตาํ แหน่งอธิการบดีข้ ึนไปหรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่าง
นั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 15 วัน

การจ่ ายค่ าจ้ างในระหว่ างลาตามระเบียบว่ าด้ วยการจ่ ายค่ าจ้ างลูกจ้ างของส่ วนราชการ พ.ศ.2526 หน้ า 5-7 ที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 หน้ า 4-5 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 หน้ า 7-8
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อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
และการจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัย

11

ตารางที่ 3 ผู้มีอาํ นาจอนุญาต และอํานาจอนุญาตการลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเภทการลา
ผู้มอี าํ นาจพิจารณา

ผู้ลา

หรืออนุญาต
อธิการบดี

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่ เกิน
ลาป่ วย

พนักงาน ตามที่เห็น
มหาวิทยาลัย สมควร
ทุกตําแหน่ง
ในสังกัด

ลากิจส่ วนตัว

ลาคลอด
บุตร

ลาอุปสมบท
ลาเข้ ารับการ
ลาพักผ่อน
หรือลาไป
เตรียมพล
ประกอบพิธีฮัจย์

ตามที่เห็น
สมควร

X

X

X

X

พนักงาน
คณบดี หรื อหัวหน้าส่ วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น มหาวิทยาลัย
ที่มีฐานะเทียบเท่า
ทุกตําแหน่ง
ในสังกัด
คณะ ผูอ้ าํ นวยการกอง/
หัวหน้ากอง เลขานุการ
คณะ หรื อหัวหน้าส่ วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

60

30

X

X

-

-

หัวหน้าภาควิชา หรื อ
ทุกพนักงาน
หัวหน้าส่ วนราชการที่
มหาวิทยาลัย
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ ทุกตําแหน่ง
เทียบเท่าภาควิชา
ในสังกัด

40

20

x

x

-

-

หัวหน้าฝ่ าย หรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าฝ่ าย

30

15

-

-

-

-

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ทุกตําแหน่ง
ในสังกัด

หมายเหตุ : X หมายถึง มีอาํ นาจอนุญาตการลาประเภทนั้น
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การจ่ ายค่ าจ้ างในระหว่ างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในปี งบประมาณ

การลาป่ วย

ระยะเวลาที่
ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา
60 วันทําการ

การลาคลอดบุตร

45 วัน

ประเภทการลา

ระยะเวลาที่
ไม่ ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

45 วัน
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หมายเหตุ
1. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาป่ วยให้
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ใน
ปี งบประมาณหนึ่งไม่เกิน 60 วันทําการ
2. ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ตาํ แหน่ง
อธิการบดีข้ ึนไปหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
เห็นสมควรจะให้จ่ายค่าจ้างต่อไปอีกก็ได้
แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 120 วันทําการ
3. กรณี ที่ผใู ้ ดได้รับอันตราย หรื อป่ วยเจ็บ
หรื อถูกประทุษร้ายเพราะปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ให้ลาหยุดงานเพื่อพักรักษาตัวเกิน
กว่าเวลาที่กาํ หนด โดยได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลา แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่
เป็ นกรณี ที่มีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษ ให้
อธิการบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิให้ลาหยุด
งานเพื่อพักรักษาตัวเกินกว่า 1 ปี ได้ ทั้งนี้
ตามที่เห็นสมควร
1. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาคลอดบุตร
ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ 45 วัน และ
ให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อ
การคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม
อีก 45 วัน
2. กรณี ที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูใ้ ดถูกตัด
สิ ทธิการได้รับเงินสงเคราะห์เนื่องจากการ
คลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม ให้มี
สิ ทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจาก

ประเภทการลา

การลากิจส่ วนตัว
(ด้วยเหตุอื่น)

ระยะเวลาที่
ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

ระยะเวลาทีไ่ ม่ ได้
รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

มหาวิทยาลัยในฐานะนายจ้างไม่เกิน
90 วัน
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลากิจส่ วนตัวให้
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ใน
ปี งบประมาณหนึ่งไม่เกิน 45 วันทําการ
แต่ในปี ที่เริ่ มเข้าทํางานให้ได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทําการ

45 วันทําการ

การลากิจส่ วนตัว
(เพื่อเลี้ยงดูบุตร)

หมายเหตุ

150 วันทําการ

ระยะเวลาตาม
ที่กาํ หนดใน
ระเบียบการลา
กาลาอุปสมบทหรื อลา 1. การลา
ไปประกอบพิธีฮจั ย์
อุปสมบทหรื อ
และการลาเพือ่
ลาไปประกอบ
ศาสนกิจ
พิธีฮจั ย์ 120 วัน

ลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร

การลาพักผ่อน

1. ตั้งแต่เริ่ มทํางาน พนักงานมหาวิทยาลัย
ผูใ้ ดยังไม่เคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรื อยังไม่เคยลาไป
ประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ หาก
ประสงค์จะลาอุปสมบทหรื อลาไป
ประกอบพิธีฮจั ย์แล้วแต่กรณี ให้ลาโดย
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาเพียงครั้งเดียวได้
ไม่เกิน 120 วัน
2. พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็ นสตรี
ประสงค์จะไปถือศีลและปฏิบตั ิธรรม ให้
ไปโดยได้รับค่าจ้าง เพียงครั้งเดียว ไม่เกิน
3 เดือน

2. การลาเพื่อ
ศาสนกิจ ไม่
เกิน 3 เดือน
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ประเภทการลา
การลาไปเข้ารับการ
เตรี ยมพล

ระยะเวลาที่
ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา
ระยะเวลาตาม
หมายเรี ยก

ระยะเวลาทีไ่ ม่ ได้
รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

หมายเหตุ
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งลาเข้ารับการ
เตรี ยมพลให้ได้รับค่าจ้างในระหว่างลาได้
แต่ถา้ พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่
รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบตั ิราชการภายใน 7
วัน ให้งดจ่ายค่าจ้างไว้จนถึงวันเข้าทํางาน
เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นซึ่งอธิการบดี
จะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้
แต่ไม่เกิน 15 วัน

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อํานาจพิจารณาอนุญาตการลา และกาได้ รับค่ าจ้ าง ระหว่ าง
ลาของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 หน้ า 3 - 7 และ 20 – 21และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2552 หน้ า 1-2
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อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
และการจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลา
ของพนักงานเงินรายได้
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ตารางที่ 4 ผู้มีอาํ นาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของ
พนักงานเงินรายได้
ประเภทการลา

ผู้มอี าํ นาจพิจารณา

ผู้ลา

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่ เกิน

ลาเข้ ารับการ
ลาอุปสมบท หรือ
ลาคลอด
ตรวจเลือกหรือ
ลาพักผ่ อน ลาไปประกอบพิธี
บุตร
เข้ ารับการ
ฮัจย์
เตรียมพล

ลาป่ วย

ลากิจ
ส่ วนตัว

ตามที่เห็น
สมควร

ตามที่เห็น
สมควร

X

X

X

X

คณบดี หรื อหัวหน้าส่ วน
พนักงานเงิน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
รายได้ทุก
ตําแหน่งในสังกัด
ที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ผูอ้ าํ นวยการกอง/
หัวหน้ากอง เลขานุการ
คณะ หรื อหัวหน้าส่ วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

60

30

X

X

-

-

หัวหน้าภาควิชา หรื อ
พนักงานเงิน
หัวหน้าส่ วนราชการที่
รายได้ทุก
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ ตําแหน่งในสังกัด
เทียบเท่าภาควิชา

40

20

x

x

-

-

หัวหน้าฝ่ าย หรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าฝ่ าย

30

15

-

-

-

-

หรืออนุญาต

อธิการบดี

พนักงานเงิน
รายได้ทุก
ตําแหน่ง
ในสังกัด

พนักงานเงิน
รายได้ทุก
ตําแหน่งในสังกัด

หมายเหตุ : X หมายถึง มีอาํ นาจพิจารณาหรื ออนุญาตการลาประเภทนั้น
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การจ่ ายค่ าจ้ างในระหว่ างลาของพนักงานเงินรายได้
ในปี งบประมาณ

การลาป่ วย

ระยะเวลาที่
ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา
60 วันทําการ

การลาคลอดบุตร

45 วัน

ประเภทการลา

ระยะเวลาที่
ไม่ ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

45 วัน
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หมายเหตุ
1. พนักงานเงินรายได้ที่ลาป่ วยให้ได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลาได้ในปี งบประมาณหนึ่ง
ไม่เกิน 60 วันทําการ
2. ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ตาํ แหน่ง
อธิการบดีข้ ึนไปหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
เห็นสมควรจะให้จ่ายค่าจ้างต่อไปอีกก็ได้
แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 120 วันทําการ
3. กรณี ที่ผใู ้ ดได้รับอันตราย หรื อป่ วยเจ็บ
หรื อถูกประทุษร้ายเพราะปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ให้ลาหยุดงานเพื่อพักรักษาตัวเกิน
กว่าเวลาที่กาํ หนด โดยได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลา แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่
เป็ นกรณี ที่มีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษ ให้
อธิการบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิให้ลาหยุด
งานเพื่อพักรักษาตัวเกินกว่า 1 ปี ได้ ทั้งนี้
ตามที่เห็นสมควร
1. พนักงานเงินรายได้ที่ลาคลอดบุตรให้
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ 45 วัน และให้
ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการ
คลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคมอีก
45 วัน
2. กรณี ที่พนักงานเงินรายได้ผใู ้ ดถูกตัด
สิ ทธิการได้รับเงินสงเคราะห์เนื่องจากการ
คลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม ให้มี

ประเภทการลา

การลากิจส่ วนตัว
(ด้วยเหตุอื่น)

ระยะเวลาที่
ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

ระยะเวลาทีไ่ ม่ ได้
รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

45 วันทําการ

การลากิจส่ วนตัว
(เพื่อเลี้ยงดูบุตร)
การลาพักผ่อน

150 วันทําการ

ระยะเวลาตาม
ที่กาํ หนดใน
ระเบียบการลา
กาลาอุปสมบทหรื อลา 1. การลา
ไปประกอบพิธีฮจั ย์
อุปสมบทหรื อ
และการลาเพือ่
ลาไปประกอบ
ศาสนกิจ
พิธีฮจั ย์ 120 วัน

หมายเหตุ
สิ ทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจาก
มหาวิทยาลัยในฐานะนายจ้างไม่เกิน
90 วัน
พนักงานเงินรายได้ที่ลากิจส่ วนตัวให้
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ใน
ปี งบประมาณหนึ่งไม่เกิน 45 วันทําการ
แต่ในปี ที่เริ่ มเข้าทํางานให้ได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทําการ
ลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร

1. ตั้งแต่เริ่ มทํางาน พนักงานเงินรายได้
ผูใ้ ดยังไม่เคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรื อยังไม่เคยลาไป
ประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ หาก
ประสงค์จะลาอุปสมบทหรื อลาไป
ประกอบพิธีฮจั ย์แล้วแต่กรณี ให้ลาโดย
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาเพียงครั้งเดียวได้
ไม่เกิน 120 วัน
2.พนักงานเงินรายได้ที่เป็ นสตรี ประสงค์
จะไปถือศีลและปฏิบตั ิธรรม ให้ไปโดย
ได้รับค่าจ้าง เพียงครั้งเดียว ไม่เกิน 3
เดือน

2. การลาเพื่อ
ศาสนกิจ ไม่
เกิน 3 เดือน
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ประเภทการลา
การลาไปเข้ารับการ
เตรี ยมพล

ระยะเวลาที่
ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา
ระยะเวลาตาม
หมายเรี ยก

ระยะเวลาทีไ่ ม่ ได้
รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

หมายเหตุ
พนักงานเงินรายได้ซ่ ึงลาเข้ารับการเตรี ยม
พลให้ได้รับค่าจ้างในระหว่างลาได้ แต่ถา้
พ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วไม่รายงานตัว
เพื่อเข้าปฏิบตั ิราชการภายใน 7 วัน ให้งด
จ่ายค่าจ้างไว้จนถึงวันเข้าทํางาน เว้นแต่
ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นซึ่งอธิการบดีจะให้
จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่
เกิน 15 วัน

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อํานาจพิจารณาอนุญาตการลา และการได้ รับค่ าจ้ างระหว่ าง
ลาของพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 หน้ า 3 - 7 และ 20 – 2 1และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2552 หน้ า 1-2 โดยอนุโลม
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อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
และการจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลา
ของลูกจ้ างชั่วคราวงบคลัง
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ตารางที่ 5 ผู้มีอาํ นาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
ของลูกจ้ างชั่วคราวงบคลัง
ประเภทการลา
ผู้มอี าํ นาจพิจารณาหรือ
อนุญาต

รัฐมนตรี เจ้าสังกัด

ผู้ลา

ลูกจ้างชัว่ คราว
งบคลัง
ทุกตําแหน่ง
ในสังกัด

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่ เกิน ลาคลอด
ลา
บุตร พักผ่ อน
ลาป่ วย
ลากิจ
ส่ วนตัว

ลาอุปสมบท
หรือ ลาไป
ประกอบ
พิธีฮัจย์

ลาเข้ ารับการ
ตรวจเลือกหรือ
เข้ ารับการ
เตรียมพล

ตามที่
ตามที่
เห็นสมควร เห็นสมควร

X

X

X

X

เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

ลูกจ้าง
ตามที่
ตามที่
ชัว่ คราว
เห็นสมควร เห็นสมควร
งบคลัง
ทุกตําแหน่งในสังกัด

X

X

X

X

อธิการบดี

ลูกจ้างชัว่ คราว
งบคลัง
ทุกตําแหน่งในสังกัด

120

45

X

X

-

X

คณบดี หรื อหัวหน้าส่ วน
ลูกจ้าง
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มี
ชัว่ คราว
งบคลัง
ฐานะเทียบเท่า
ทุกตําแหน่งในสังกัด
คณะ ผูอ้ าํ นวยการกอง/
หัวหน้ากอง เลขานุการคณะ
หรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง

60

30

X

X

-

-

หัวหน้าภาควิชา หรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

ลูกจ้าง
ชัว่ คราว
งบคลัง
ทุกตําแหน่งในสังกัด

40

20

X

X

-

-

หัวหน้าฝ่ าย หรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ าย

ลูกจ้าง
ชัว่ คราว
งบคลัง
ทุกตําแหน่งในสังกัด

30

15

-

-

-

-

หมายเหตุ : X หมายถึง มีอาํ นาจพิจารณาหรื ออนุญาตการลาประเภทนั้น
22

การจ่ ายค่ าจ้ างในระหว่ างลาของลูกจ้ างชั่วคราวงบคลัง
ในปี งบประมาณ

การลาป่ วย

ระยะเวลาที่
ได้รับค่าจ้าง
ในระหว่างลา
15 วันทําการ

การลาคลอดบุตร

45 วัน

ประเภทการลา

ระยะเวลาที่
ไม่ได้รับค่าจ้าง
ในระหว่างลา

หมายเหตุ
1. ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลังที่ลาป่ วยให้
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ในปี แรกไม่เกิน
8 วันทําการ เว้นแต่ในกรณี ที่ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานในปี แรกไม่ครบ 6 เดือนไม่อยู่
ในข่ายรับสิ ทธิดงั กล่าว และในปี ถัดไป
ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลังซึ่งจ้างไว้ปฏิบตั ิงาน
ต่อเนื่องมีสิทธิลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้างปี
หนึ่งไม่เกิน 15 วันทําการ
2. ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลังผูท้ ี่ได้รับ
อันตรายหรื อการป่ วยเจ็บ เพราะปฏิบตั ิ
ราชการในหน้าที่หรื อเนื่องจากต้องไป
ปฏิบตั ิราชการนอกที่ต้ งั สํานักงานหรื อ
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตาม
หน้าที่ให้ผนู ้ ้ นั ได้รับค่าจ้างเต็มในระหว่าง
ที่ได้รับอนุญาตให้ลา

45 วัน
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1. ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลังที่ลาคลอดบุตร
ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน 45
วันและให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุด
งานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกันสังคมอีก 45 วัน แต่กรณี ที่เริ่ ม
เข้าปฏิบตั ิงานในปี แรกไม่ครบ 7 เดือน
ไม่อยูใ่ นข่ายได้รับสิ ทธิดงั กล่าว

ประเภทการลา

ระยะเวลาที่
ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

การลากิจส่ วนตัว
(ด้วยเหตุอื่น)
การลากิจส่ วนตัว
(เพื่อเลี้ยงดูบุตร)
การลาพักผ่อน

ระยะเวลาทีไ่ ม่ ได้
รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา
ระยะลาเท่าที่
จําเป็ น
150 วันทําการ

หมายเหตุ

ลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร

ระยะเวลาตาม
ที่กาํ หนดใน
ระเบียบการลา

กาลาอุปสมบทหรื อลา
ไปประกอบพิธีฮจั ย์

120 วัน

การลาเข้ารับการตรวจ 1. ฝึ กวิชาทหาร
เลือกหรื อเข้ารับการ
2 เดือน
เตรี ยมพล
2. การเข้ารับ
การเตรี ยมพล
30 วัน

ตั้งแต่เริ่ มทํางาน ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลัง
ผูใ้ ดยังไม่เคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรื อยังไม่เคยลาไป
ประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ หาก
ประสงค์จะลาอุปสมบทหรื อลาไป
ประกอบพิธีฮจั ย์แล้วแต่กรณี ได้ไม่เกิน
120 วัน ทั้งนี้จะมีสิทธิลาได้ตอ้ งรับ
ราชการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
1. ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลังที่ลาเข้ารับการ
ตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารให้ได้
รับค่าจ้างในระหว่างนั้นเท่าที่จาํ เป็ น
2. ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลังที่ลาเข้ารับการ
ฝึ กวิชาทหารให้ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 2
เดือน
3. ลูกจ้างชัว่ คราวงบคลังที่ลาเพื่อเข้ารับ
การระดมพลหรื อเข้ารับการทดลองความ
พรั่งพร้อมให้ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน

การจ่ ายค่ าจ้ างในระหว่ างลาตามระเบียบว่ าด้ วยการจ่ ายค่ าจ้ างลูกจ้ างของส่ วนราชการ พ.ศ.2526 หน้ า 6 - 7 ที่แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 หน้ า 4 - 5 และ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2539 หน้ า 7 - 8
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อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
และการจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลา
ของพนักงานราชการ
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ตารางที่ 6 ผู้มีอาํ นาจอนุญาต และอํานาจอนุญาตการลาของพนักงานราชการ
ประเภทการลา
ผู้มอี าํ นาจพิจารณา

ผู้ลา

หรืออนุญาต

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่ เกิน
ลาคลอด
บุตร

ลาอุปสมบท
ลาเข้ ารับการ
ลาพักผ่อน
หรือลาไป
เตรียมพล
ประกอบพิธีฮัจย์

ลาป่ วย

ลากิจส่ วนตัว

ตามที่เห็น
สมควร

ตามที่เห็น
สมควร

X

X

X

X

คณบดี หรื อหัวหน้าส่ วน
พนักงาน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ราชการ
ที่มีฐานะเทียบเท่า
ทุกตําแหน่ง
คณะ ผูอ้ าํ นวยการกอง/
ในสังกัด
หัวหน้ากอง เลขานุการ
คณะ หรื อหัวหน้าส่ วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

60

30

X

X

-

-

หัวหน้าภาควิชา หรื อ
พนักงาน
หัวหน้าส่ วนราชการที่
ราชการ
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ ทุกตําแหน่ง
เทียบเท่าภาควิชา
ในสังกัด

40

20

x

x

-

-

หัวหน้าฝ่ าย หรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าฝ่ าย

30

15

-

-

-

-

อธิการบดี

พนักงาน
ราชการ
ทุกตําแหน่ง
ในสังกัด

พนักงาน
ราชการ
ทุกตําแหน่ง
ในสังกัด

หมายเหตุ : X หมายถึง มีอาํ นาจอนุญาตการลาประเภทนั้น
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การจ่ ายค่ าตอบแทนในระหว่ างลาของพนักงานราชการ
ในปี งบประมาณ

การลาป่ วย

ระยะเวลาที่
ได้ รับ
ค่ าตอบแทน
ในระหว่ างลา
30 วันทําการ

การลาคลอดบุตร

45 วัน

การลากิจส่ วนตัว

10 วันทําการ

การลาพักผ่อน

10 วันทําการ

ประเภทการลา

ระยะเวลาที่
ไม่ ได้ รับ
ค่ าตอบแทน
ในระหว่ างลา

45 วัน
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หมายเหตุ
1. พนักงานราชการมีสิทธิลาป่ วยโดย
ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่
เกิน 30 วันทําการ
2. ส่ วนที่เกิน 30 วันทําการมีสิทธิได้รับ
เงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุน
ประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
พนักงานราชการที่ลาคลอดบุตรให้ได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน 45 วัน
และ อีก 45 วัน ให้ได้รับจากกองทุน
ประกันสังคม
1. พนักงานราชการที่ลากิจส่ วนตัวให้
ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่
เกิน 10 วันทําการ
2. ในกรณี ที่พนักงานราชการเข้าทํางาน
ไม่ถึง 1 ปี ให้ทอนสิ ทธิที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนการลากิจส่ วนตัว ลงตามส่ วน
ของจํานวนวันที่จา้ ง
1. พนักงานราชการที่ลาพักผ่อนประจําปี
ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่ง
ไม่เกิน 10 วันทําการ
2. ในกรณี ที่พนักงานราชการเข้าทํางาน
ไม่ถึง 1 ปี ให้ทอนสิ ทธิที่จะได้รับ
ค่าตอบแทนการลาพักผ่อน ลงตามส่ วน

ของจํานวนวันที่จา้ ง
กาลาอุปสมบทหรื อลา 120 วัน
ไปประกอบพิธีฮจั ย์

ตั้งแต่เริ่ มรับราชการ พนักงานราชการ
ผูใ้ ดยังไม่เคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรื อยังไม่เคยประกอบ
พิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ แล้วแต่กรณี ลา
โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่
เกิน 120 วัน ทั้งนี้ตอ้ งได้รับการจ้าง
ต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี

การลาเพื่อรับราชการ
ทหารในการเรี ยกพล
เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ ก
วิชาทหาร เข้ารับการ
ระดมพล หรื อเพื่อ
ทดลองความพรั่ง
พร้อม

พนักงานราชการซึ่งลาเพื่อรับราชการ
ทหารในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อ
ฝึ กวิชาทหาร เข้ารับการระดมพล หรื อ
เพื่อทดลองความพรั่งพร้อมให้ได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน
60 วัน

60 วัน

ระเบียบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่ อง
ค่ าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7 )พ.ศ.2552 หน้ า 1- 3
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อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
และการจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลา
ของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

29

ตารางที่ 7 ผู้มีอาํ นาจอนุญาต และอํานาจอนุญาตการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
ประเภทการลา
ผู้มอี าํ นาจพิจารณา

ผู้ลา

หรืออนุญาต

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่ เกิน
ลาป่ วย

ลากิจส่ วนตัว

ลาคลอดบุตร

ลาพักผ่อน

อธิการบดี

พนักงานมหาวิทยาลัย
ชัว่ คราวทุกตําแหน่ง
ในสังกัด

ตามที่เห็น
สมควร

ตามที่เห็น
สมควร

X

X

คณบดี หรื อหัวหน้าส่ วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่า
คณะ ผูอ้ าํ นวยการกอง/
หัวหน้ากอง เลขานุการคณะ
หรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง

พนักงานมหาวิทยาลัย
ชัว่ คราวทุกตําแหน่ง
ในสังกัด

60

30

X

X

หัวหน้าภาควิชา หรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

พนักงานมหาวิทยาลัย
ชัว่ คราวทุกตําแหน่ง
ในสังกัด

40

20

x

x

หัวหน้าฝ่ าย หรื อหัวหน้าส่ วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าฝ่ าย

พนักงานมหาวิทยาลัย
ชัว่ คราวทุกตําแหน่ง
ในสังกัด

30

15

-

-

หมายเหตุ : X หมายถึง มีอาํ นาจอนุญาตการลาประเภทนั้น
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การจ่ ายค่ าตอบแทนในระหว่ างลาของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
ในปี งบประมาณ

การลาป่ วย

ระยะเวลาที่
ได้ รับ
ค่ าตอบแทน
ในระหว่ างลา
60 วันทําการ

การลาคลอดบุตร

45 วัน

ประเภทการลา

ระยะเวลาที่
ไม่ ได้ รับ
ค่ าตอบแทน
ในระหว่ างลา

45 วัน
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หมายเหตุ
1. พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราวมีสิทธิลา
ป่ วยโดยได้รับค่าตอบแทนเท่าที่ป่วยจริ ง
แต่ไม่เกิน 60 วันทําการ แต่กรณี ที่เจ็บป่ วย
ซึ่งจําเป็ นต้องพักรักษาตัวเป็ นเวลานาน
และอธิการบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
เห็นสมควรจะให้จ่ายค่าตอบแทนต่อไป
อีกก็ได้ แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 120
วันทําการ
2. กรณี ที่ผใู ้ ดได้รับอันตราย หรื อป่ วยเจ็บ
หรื อถูกประทุษร้ายเพราะปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ให้ลาหยุดงานเพื่อพักรักษาตัวเกิน
กว่าเวลาที่กาํ หนด โดยได้รับค่าตอบแทน
ระหว่างลา แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่
เป็ นกรณี ที่มีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษ ให้
อธิการบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิให้ลาหยุด
งานเพื่อพักรักษาตัวเกินกว่า 1 ปี ได้ ทั้งนี้
ตามที่เห็นสมควร
1. พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราวที่ลา
คลอดบุตรให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่าง
ลาได้ 45 วัน และให้ได้รับเงินสงเคราะห์
การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจาก
กองทุนประกันสังคมอีก 45 วัน

ประเภทการลา

ระยะเวลาที่
ได้ รับ
ค่ าตอบแทน
ในระหว่ างลา

ระยะเวลาทีไ่ ม่ ได้
รับค่ าตอบแทน
ในระหว่ างลา

หมายเหตุ
2. กรณี ที่พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว
ผูใ้ ดถูกตัดสิ ทธิการได้รับเงินสงเคราะห์
เนื่องจากการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกันสังคม ให้มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างลาจากมหาวิทยาลัย
ในฐานะนายจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

การลากิจส่ วนตัว
(ด้วยเหตุอื่น)

การลากิจส่ วนตัว
(เพื่อเลี้ยงดูบุตร)
การลาพักผ่อน

45 วันทําการ

พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราวที่ลากิจ
ส่ วนตัวให้ได้รับค่าตอบแทนได้ในปี หนึ่ง
ไม่เกิน 45 วันทําการ แต่ในปี ที่เริ่ มเข้า
ทํางาน ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
ได้ไม่เกิน15 วันทําการ
150 วันทําการ

ลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร

ระยะเวลาตาม
ที่กาํ หนดใน
ระเบียบการลา

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการจ้ างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พ.ศ. 2549 หน้ า 7
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อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
และการจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลา
ของอาจารย์ ประจําตามสั ญญา
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ตารางที่ 8 ผู้มีอาํ นาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของ
อาจารย์ ประจําตามสั ญญา
ประเภทการลา
ผู้มอี าํ นาจพิจารณาหรือ
อนุญาต

อธิการบดี

ผู้ลา

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่ เกิน ลาคลอด ลาพักผ่ อน
บุตร
ลาป่ วย
ลากิจ
ส่ วนตัว

อาจารย์ประจําตาม
ตามที่
ตามที่
สัญญาทุกตําแหน่งใน เห็นสมคว เห็นสมควร
สังกัด
ร

ลาอุปสมบท
หรือลาไป
ประกอบพิธี
ฮัจย์

ลาเข้ ารับการ
ตรวจเลือกหรือ
เข้ ารับการ
เตรียมพล

X

X

X

X

คณบดี หรื อหัวหน้าส่ วน อาจารย์ประจําตาม
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่าง
สัญญาทุกตําแหน่งใน
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สังกัด
คณะ ผูอ้ าํ นวยการกอง/
หัวหน้ากอง เลขานุการ
คณะ หรื อหัวหน้าส่ วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

60

30

X

X

-

-

หัวหน้าภาควิชา หรื อ
อาจารย์ประจําตาม
หัวหน้าส่ วนราชการที่
สัญญาทุกตําแหน่งใน
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
สังกัด
เทียบเท่าภาควิชา

40

20

X

X

-

-

หัวหน้าฝ่ าย หรื อหัวหน้า อาจารย์ประจําตาม
ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่อ
สัญญาทุกตําแหน่งใน
อย่างอื่นที่มีฐานะ
สังกัด
เทียบเท่าฝ่ าย

30

15

-

-

-

-

หมายเหตุ : X หมายถึง มีอาํ นาจพิจารณาหรื ออนุญาตการลาประเภทนั้น
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การจ่ ายค่ าตอบแทนในระหว่ างลาของอาจารย์ ประจําตามสั ญญา
ในปี งบประมาณ

ประเภทการลา
การลาป่ วย

การลากิจส่ วนตัว
(ด้วยเหตุอื่น)
การลากิจส่ วนตัว
(เพื่อเลี้ยงดูบุตร)
การลาพักผ่อน

ระยะเวลาที่
ได้ รับ
ค่ าตอบแทน
ในระหว่ างลา
15 วันทําการ

ระยะเวลาที่
ไม่ ได้ รับ
ค่ าตอบแทน
ในระหว่ างลา

หมายเหตุ
1. อาจารย์ประจําตามสัญญาที่ลาป่ วยให้
ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ในปี หนึ่ง
ไม่เกิน 8 วันทําการ เว้นแต่ในกรณี ที่
ระยะเวลาปฏิบตั ิงานในปี แรกไม่ครบ 6
เดือนไม่อยูใ่ นข่ายรับสิ ทธิดงั กล่าว และ
ในปี ถัดไปอาจารย์ประจําตามสัญญาซึ่ง
จ้างไว้ปฏิบตั ิงานต่อเนื่องมีสิทธิลาป่ วย
โดยได้รับค่าตอบแทนปี หนึ่งไม่เกิน 15
วันทําการ
2. อาจารย์ประจําตามสัญญาผูท้ ี่ได้รับ
อันตรายหรื อการป่ วยเจ็บ เพราะปฏิบตั ิ
ราชการในหน้าที่หรื อเนื่องจากต้องไป
ปฏิบตั ิราชการนอกที่ต้ งั สํานักงานหรื อ
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตาม
หน้าที่ให้ผนู ้ ้ นั ได้รับค่าตอบแทนเต็มใน
ระหว่างที่ได้รับอนุญาตให้ลา

ระยะเวลาเท่าที่
จําเป็ น
150 วันทําการ
ระยะเวลาตาม
ที่กาํ หนดใน
ระเบียบการลา

35

ลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร

ประเภทการลา

ระยะเวลาที่
ได้ รับ
ค่ าตอบแทน
ในระหว่ างลา

การลาอุปสมบทหรื อ
ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์

ระยะเวลาที่
ไม่ ได้ รับ
ค่ าตอบแทน
ในระหว่ างลา
120 วัน

การลาเข้ารับการตรวจ 1. ฝึ กวิชาทหาร
เลือกหรื อเข้ารับการ
2 เดือน
เตรี ยมพล
2. การเข้ารับ
การเตรี ยมพล
30 วัน

หมายเหตุ
อาจารย์ประจําตามสัญญาผูท้ ี่ประสงค์จะ
ลาไปอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรื อ
ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ
แล้วแต่กรณี ให้ลาได้แต่เป็ นการลาโดย
ไม่ได้ค่าตอบแทน ทั้งนี้จะมีสิทธิลาได้
ต้องรับราชการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
12 เดือน
อาจารย์ประจําตามสัญญาที่ลาเข้ารับ
การตรวจเลือกเพื่อรับราชการทหารให้
ได้รับค่าตอบแทนในระหว่างนั้นเท่าที่
จําเป็ น
อาจารย์ประจําตามสัญญาที่ลาเข้ารับ
การฝึ กวิชาทหารให้ได้รับค่าตอบแทนไม่
เกิน 2 เดือน
อาจารย์ประจําตามสัญญาที่ลาเพื่อเข้า
รับการระดมพลหรื อเข้ารับการทดลอง
ความพรั่งพร้อมให้ได้รับค่าตอบแทนไม่
เกิน 30 วัน

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการจ้ างอาจารย์ ประจําตามสั ญญา พ.ศ. 2549 หน้ า 3
สั ญญาจ้ างอาจารย์ ประจําตามสั ญญาเพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้ า 1
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อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
และการจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลา
ของอาจารย์ ประจําในระบบคู่ขนาน
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ตารางที่ 9 ผู้มีอาํ นาจอนุญาต และอํานาจอนุญาตการลาของอาจารย์ ประจําใน
ระบบคู่ขนาน
ประเภทการลา
ผู้มอี าํ นาจ
อนุญาต

ผู้ลา

วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่ เกิน
ลาป่ วย

อธิการบดี

อาจารย์ประจําใน ตามที่เห็น
ระบบคู่ขนาน
สมควร
ทุกตําแหน่ง
ในสังกัด

ลากิจส่ วนตัว

ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน

ลาอุปสมบท
หรือลาไป
ประกอบพิธี
ฮัจย์

ลาเข้ ารับการ
เตรียมพล

ตามที่เห็น
สมควร

X

X

X

X

คณบดี หรื อหัวหน้าส่ วน อาจารย์ประจําใน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ระบบคู่ขนาน
ที่มีฐานะเทียบเท่า
ทุกตําแหน่ง
คณะ ผูอ้ าํ นวยการกอง/
ในสังกัด
หัวหน้ากอง เลขานุการ
คณะ หรื อหัวหน้าส่ วน
ราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง

60

30

X

X

-

-

หัวหน้าภาควิชา หรื อ
อาจารย์ประจําใน
หัวหน้าส่ วนราชการที่
ระบบคู่ขนาน
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
ทุกตําแหน่ง
เทียบเท่าภาควิชา
ในสังกัด

40

20

X

X

-

-

หัวหน้าฝ่ าย หรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าฝ่ าย

30

15

-

-

-

-

อาจารย์ประจําใน
ระบบคู่ขนาน
ทุกตําแหน่ง
ในสังกัด

หมายเหตุ : X หมายถึง มีอาํ นาจพิจารณาหรื ออนุญาตการลาประเภทนั้น
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การจ่ ายค่ าจ้ างในระหว่ างลาของอาจารย์ประจําในระบบคู่ขนาน
ในปี งบประมาณ

การลาป่ วย

ระยะเวลาที่
ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา
60 วันทําการ

การลาคลอดบุตร

45 วัน

ประเภทการลา

ระยะเวลาที่
ไม่ ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

หมายเหตุ
1. อาจารย์ประจําในระบบคู่ขนานมี
สิ ทธิลาป่ วยโดยได้รับค่าจ้างเท่าที่ป่วย
จริ ง แต่ไม่เกิน 60 วันทําการ แต่กรณี ที่
เจ็บป่ วยซึ่งจําเป็ นต้องพักรักษาตัวเป็ น
เวลานาน และอธิการบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายเห็นสมควรจะให้จ่ายค่าจ้าง
ต่อไปอีกก็ได้ แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่
เกิน 120 วันทําการ
2. กรณี ที่ผใู ้ ดได้รับอันตราย หรื อป่ วยเจ็บ
หรื อถูกประทุษร้ายเพราะปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ให้ลาหยุดงานเพื่อพักรักษาตัวเกิน
กว่าเวลาที่กาํ หนด โดยได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลา แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งปี เว้นแต่
เป็ นกรณี ที่มีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษ ให้
อธิการบดีเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิให้ลาหยุด
งานเพื่อพักรักษาตัวเกินกว่า 1 ปี ได้ ทั้งนี้
ตามที่เห็นสมควร

45 วัน
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1. อาจารย์ประจําในระบบคู่ขนานที่ลา
คลอดบุตรให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้
45 วัน และให้ได้รับเงินสงเคราะห์การ
หยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกันสังคมอีก 45 วัน
2. กรณี ที่อาจารย์ประจําในระบบคู่ขนาน
ผูใ้ ดถูกตัดสิ ทธิการได้รับเงินสงเคราะห์

ประเภทการลา

การลากิจส่ วนตัว
(ด้วยเหตุอื่น)

ระยะเวลาที่
ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

ระยะเวลาทีไ่ ม่ ได้
รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

เนื่องจากการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกันสังคม ให้มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลาจากมหาวิทยาลัยในฐานะ
นายจ้าง ไม่เกิน 90 วัน
อาจารย์ประจําในระบบคู่ขนานที่ลากิจ
ส่ วนตัวให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ในปี
หนึ่งไม่เกิน 45 วันทําการ แต่ในปี ที่เริ่ ม
เข้าทํางาน ให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้
ไม่เกิน 15 วันทําการ

45 วันทําการ

การลากิจส่ วนตัว
(เพื่อเลี้ยงดูบุตร)

หมายเหตุ

150 วันทําการ

ระยะเวลาตาม
ที่กาํ หนดใน
ระเบียบการลา
กาลาอุปสมบทหรื อลา 1. การลา
ไปประกอบพิธีฮจั ย์
อุปสมบทหรื อ
และการลาเพือ่
ลาไปประกอบ
ศาสนกิจ
พิธีฮจั ย์ 120 วัน

ลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตร

การลาพักผ่อน

1. ตั้งแต่เริ่ มทํางาน อาจารย์ประจําใน
ระบบคู่ขนานผูใ้ ดยังไม่เคยอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา หรื อยังไม่เคยลาไป
ประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ หาก
ประสงค์จะลาอุปสมบทหรื อลาไป
ประกอบพิธีฮจั ย์แล้วแต่กรณี ให้ลาโดย
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาเพียงครั้งเดียวได้
ไม่เกิน 120 วัน
2. อาจารย์ประจําในระบบคู่ขนานที่เป็ น
สตรี ประสงค์จะไปถือศีลและปฏิบตั ิธรรม
ให้ไปโดยได้รับค่าจ้างเพียงครั้งเดียว
ไม่เกิน 3 เดือน

2. การลาเพื่อ
ศาสนกิจ ไม่
เกิน 3 เดือน
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ประเภทการลา
การลาไปเข้ารับการ
เตรี ยมพล

ระยะเวลาที่
ได้ รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา
ระยะเวลาตาม
หมายเรี ยก

ระยะเวลาทีไ่ ม่ ได้
รับค่ าจ้ าง
ในระหว่ างลา

หมายเหตุ
อาจารย์ประจําในระบบคู่ขนานซึ่งลาเข้า
รับการเตรี ยมพลให้ได้รับค่าจ้างใน
ระหว่างลาได้ แต่ถา้ พ้นระยะเวลาดังกล่าว
แล้วไม่รายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบตั ิราชการ
ภายใน 7 วัน ให้งดจ่ายค่าจ้างไว้จนถึงวัน
เข้าทํางาน เว้นแต่ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ น
ซึ่งอธิการบดีจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้น
ต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 15 วัน

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการจ้ างอาจารย์ ประจําในระบบคู่ขนาน พ.ศ. 2549 หน้ า 8 - 9
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อํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
และการจ่ ายเงินเดือนในระหว่ างลา
ของลูกจ้ างชาวต่ างประเทศ
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ตารางที่ 10 ผู้มีอาํ นาจอนุญาต และอํานาจอนุญาตการลาของลูกจ้ างชาวต่ างประเทศ
ประเภทการลา
วันอนุญาตครั้งหนึ่งไม่ เกิน
ผู้มอี าํ นาจอนุญาต

ผู้ลา

ลาป่ วย

ลากิจส่ วนตัว

ลาพักผ่ อน

อธิการบดี

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ทุกตําแหน่งในสังกัด

ตามที่เห็น
สมควร

ตามที่เห็น
สมควร

X

คณบดี หรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่เรี ยกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผูอ้ าํ นวยการ
กอง/หัวหน้ากอง เลขานุการคณะ หรื อหัวหน้า
ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ทุกตําแหน่งในสังกัด

60

30

X

หัวหน้าภาควิชา หรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ทุกตําแหน่งในสังกัด

40

20

x

หัวหน้าฝ่ าย หรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ าย

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
ทุกตําแหน่งในสังกัด

30

15

-

หมายเหตุ : X หมายถึง มีอาํ นาจอนุญาตการลาประเภทนั้น
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การตรวจสอบการลาของลูกจ้ างชาวต่ างประเทศ
ลู ก จ้า งชาวต่ า งประเทศจะได้รั บ สิ ท ธิ ก ารลาและการจ่ า ยค่ า จ้า ง ตามสั ญ ญาจ้า งชาว
ต่างประเทศเข้าปฏิบตั ิงาน โดยผูร้ ับจ้างมีสิทธิ ลาโดยได้รับค่าจ้างเต็มได้ตามความจําเป็ นในรอบปี
หนึ่งๆ แห่งอายุสญ
ั ญาจ้างตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ลากิจหรื อลาพักผ่อนไม่เกิ น 10 วันทําการ แต่จะใช้สิทธิ น้ ี ใน 6 เดื อนแรกของอายุสัญญา
จ้างไม่ได้
วันลากิจหรื อลาพักผ่อนที่ไม่ได้ใช้หรื อใช้ไม่หมดให้สะสมไว้ได้เพียงไม่เกิน 22 วันทําการ
ผูร้ ับจ้างจะใช้วนั ลาสะสมเมื่อใดให้แจ้งผูว้ า่ จ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ลาป่ วยไม่เกิน 15 วันทําการ ในกรณี ลาป่ วยติดต่อกันเกิน 5 วันทําการให้มีใบรังรองแพทย์ที่
ทางราชการรับรอง
ถ้าผูร้ ับจ้างลาป่ วยในรอบปี ใดเกินกว่า 15 วันทําการ ให้นาํ วันลากิจหรื อพักผ่อนที่มีอยู่ มา
ให้แทนวันลาป่ วยที่เกินไปนั้นได้
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