
การลาของพนักงานเทศบาล 
ไดแบงการลาออกเปน 11  ประเภท  คือ 

1.  การลาปวย 
2.  การลาคลอดบุตร 
3.  การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
4.  การลากิจสวนตัว 
5.  การลาพักผอน 
6.  การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
7.  การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
8.  การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดงูาน  หรือปฏิบัติการวิจยั 
9.  การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
10.การลาติดตามคูสมรส 
11.การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 
 

 

สิทธิประโยชนในการลา 
ของพนักงานเทศบาล / ลูกจางประจํา 

1.  การลาปวย 
1.  ลาปวยซึ่งจําเปนตองรักษาเปนเวลานานไมคราวเดียวหรือหลาย
คราวรวมกันไมเกิน  60  วันทําการ  มีสิทธิไดรับเลื่อนข้ันเงินเดือน
และคาจางปกติในรอบครึ่งปหรือ  6  เดือน 
2.  ลาปวย  (และลากิจ)  ไมเกิน  23  วัน  มีสิทธิไดรับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนและคาจางปกติในรอบครึ่งปหรือ  6  เดือน 
3.  การลาปวยตั้งแต  3  วันข้ึนไปตองมีใบรับรองแพทย 
4.  การยื่นใบลาปวย  ใหยื่นกอนลวงหนา (กรณีท่ีแพทยนัด)หรือยืน่ใน
วันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 
5.  การลาปวยใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงหัวหนา
สวนราชการ  เปนผูอนุญาต 
2.  การคลอดบุตร 
1.  การลาคลอดบุตรมีสิทธิไดไมเกิน 90 วัน 
2.  การลาคลอดบุตรใหเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึง
ปลัดเทศบาลเปนผูอนุญาต 
 
 
 

3.  การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
1.  การลาไดหน่ึงครั้งติดตอกันไดไมเกิน 15 วัน 
2.  สิทธิลาไปชวยเหลือภรยิาท่ีคลอดบุตรและตองเปนภริยาโดยชอบ
ดวยกฎหมาย  
4.  การลากิจสวนตัว 
1.  ลากิจสวนตัวยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชา  3  วัน   
หรือยื่นวันแรกท่ีปฏิบัติราชการก็ได 
2.  ลากิจสวนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  มีสิทธ์ิลาได  45  วัน  
โดยไดรับเงินเดือน 
3.  ลากิจสวนตัวนับรวมกันลาปวย  ลาไดไมเกิน  23  วัน   
ในรอบครึ่งป  หากลากิจสวนตัวรวมกับการลาปวยเกิน 
23 วัน  ไมสิทธ์ิไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
5.  การลาพักผอน 
1.  สิทธิในการลาพักผอนประจําป  ได 10 วันทําการ   
(ยกเวนผูบรรจุเขารับราชการครั้งแรกท่ียังไมผานการทดลองราชการ) 
2.  ลาพักผอนประจําป  10 วันทําการ  หากผูใดลาไมครบตาม
จํานวน  ก็ใหสะสมวันท่ีไมไดลารวมเขากับปตอ ๆ  ไป 
ตัวอยางเชน  ป  2555  ลาไป  2 วัน  เหลือ  8  วัน นํา  8  วันท่ี
เหลือไปสะสมในป 2556  รวมกับลาพักผอนประจําป 2556   
ท่ีได  10  วัน  รวมวันลาเทากับ  18  วันทําการ 
3.  สําหรับผูรับราชการติดตอกันมาไมนอยกวา  10  ป   
มีสิทธ์ินําวันลาพักผอนมาสะสมรวมกับลาพักผอนประจําป 
ในปปจจุบันไดไมเกิน  30  วันทําการ 
4.  ลาพักผอนใหยื่นใบลากอนลวงหนา  (3 วัน) เมื่อไดรับอนุญาตจาก
หัวหนาสวนราชการ  แลวจึงลาได 
6.  การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
1.  ลาอุปสมบทใหยื่นใบลากอนลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําช้ัน  
จนถึงนายกเทศมนตรีเปนผูอนุญาต  ไมนอยกวา  60  วัน 
2.  สิทธิในการลาอุปสมบท  ลาไดไมเกิน  120  วัน 
7.  การลาเขารับการคัดเลือกหรอืเขารับการเตรียมพล 
1.  เมื่อมีหมายเรียกใหรายงานผลตอผูบังคับบัญชากอนลวงหนาไม
นอยกวา  48  ช่ัวโมง 
2.  เมื่อครบกําหนดการลาไปทหารแลว  ใหรายงานกลับเขาปฏบัิติ
ราชการตามปกติภายใน  7  วัน 

8.  การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
1.  ลาภายในประเทศ  ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึง
นายกเทศมนตรีเปนผูอนุญาต 
2.  ลาไปตางประเทศ  ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึง
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุญาต 
9.  การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
1.  การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  มี  2  ประเภท 
2.  การยื่นใบลาใหยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึง
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุญาต  เมื่อไดรับอนุญาตแลว  จึงจะลาได 
10.  การลาติดตามคูสมรส 
1.  ลาตดิตามคูสมรสมีสิทธิลาได  2  ป  แตไมเกิน  4  ป 
2.  การยื่นใบลากรณีลาภายในประเทศใหยื่นลวงหนาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี  กรณลีาไปตางประเทศ
ยื่นลวงหนาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผูวาราชการจังหวัด 
 
11.  การลาไปฟนฟูสรมรรถภาพดานอาชีพ 
1.  ตองเปนผูทุพพลภาพหรือพิการจากการไดรับอันตรายหรือเจ็บปวย
เพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาท่ี 
หรือ 
2.  เปนผูทุพพลภาพหรือพิการจากการไดรับอันตรายหรือเจ็บปวย
เพราะเหตุอ่ืน และผูมีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแลวยังเห็นวายัง
สามารถรับราชการตอไปได 
3. มีความประสงคจะลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับการ
ฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือท่ีจําเปนตอ
การประกอบอาชีพ 
4.  บุคคลตามขอ 1 จะเลือกลาไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
เก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี หรือจําเปน
ตอการประกอบอาชีพ 
    บุคคลตามขอ 2 มีสิทธิลาเฉพาะการลาเขารบัการฝกอบรม
หลักสตูรเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ 
5.  ลาครั้งหน่ึงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสตูร แตไมเกิน 12 
เดือน 



6.  ตองเปนหลักสูตรท่ีสวนราชการ หนวยงานอ่ืนของรัฐ องคกรการ
กุศลอันเปนสาธารณะหรือสถาบันท่ีไดรับรองจากหนวยงานของทาง
ราชการ เปนผูจัดหรือรวมจดั 
 

************************************ 
 

***สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานจาง*** 
1.  การลาปวย 
1.  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเช่ียวชาญพิเศษใน  1  
ป  มีสิทธิลาปวยปกติไดไมเกิน  60  วันทําการ 
2.  พนักงานจางท่ัวไป  ใน  1  ป  มีสิทธิลาปวยไดไมเกิน  15  วันทํา
การ 
3.  ลาปวยใหยื่นใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติงาน  หากลาปวยเกิน  3  
วัน  ตองมีใบรับรองแพทย 
2.  การลากิจสวนตัว 
1.  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเช่ียวชาญพิเศษใน  1  
ป  มีสิทธิลากิจไดไมเกิน  45  วันทําการ  ยกเวนปแรกท่ีเขา
ปฏิบัติงานมสีิทธิลาไดเกิน  15  วันทําการ 
2.  ลากิจสวนตัวใหยื่นใบลากอนลวงหนาเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะ
ลาได 
3.  พนักงานจางท่ัวไปไมมสีิทธิลากิจสวนตัว 
3.  การลาพักผอน 
1.  พนักงานจางตามภารกิจ  พนักงานจางผูเช่ียวชาญพิเศษโดย
จะตองผานการประเมินผลปฏิบัตงิานในรอบ  6  เดือนกอน 
2.  พนักงานจางท่ัวไป  ใน  1 ป  มีสิทธิพักผอนได  10  วัน 
ทําการ 
3.  การยื่นใบลาพักผอนใหยื่นลวงหนากอน  3  วันเมื่อไดรับอนุญาต
แลวจึงลาได 
 
 
 
 
 
 

4.  การลาคลอดบุตร 
1.  พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางผูเช่ียวชาญพิเศษมสีทิธิ
ลาคลอดบุตรไดไมเกิน  90  วัน  โดยไดรับคาจาง 
2.  พนักงานจางท่ัวไปท่ีปฏิบัติงานตอเน่ือง  มีสิทธิลาคลอดบุตรไดไม
เกิน  90  วัน  โดยจะไดรับคาจางในระหวางลาไมเกิน       45  วัน  
เวนแตการจางในปแรกถาไมครบ  7  เดือน  ไมไดรับคาจางในระหวาง
ลา 
5.  การลาอุปสมบท 
1.  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเช่ียวชาญพิเศษมสีทิธิ
ลาอุปสมบทไดไมเกิน  120  วัน  โดยไดรับคาจางในระหวางการลา
เวนแตในปแรกท่ีจางไมไดจางในระหวางลา 
2.  การยื่นใบลาอุปสมบทใหยื่นลวงหนากอนไมนอยกวา   
60  วัน 
3.  พนักงานจางท่ัวไปไมมสีิทธิลาอุปสมบท 
6.  การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเขารับราชการทหาร  เขารับการระดม
พล  เขาฝกวิชาทหารฯ 
1.  พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางผูเช่ียวชาญพิเศษมสีทิธิ
ลาไดตามระยะเวลาท่ีเขาฝก โดยไดรับคาจางในระหวางลา 
2.  พนักงานจางท่ัวไป  มีสิทธิลาไดโดยไดรับคาจางระหวางลาไมเกิน  
30  วัน 
3.  พนักงานจาง  ตามขอ  1  และขอ  2  ท่ีลาเขาฝกฯ  และไดรบั
เงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไมมสีิทธิไดรับคาจางระหวางลา 
      ********************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คูมือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัดเทศบาล 
งานการเจาหนาที ่

โทร.  0-4384-0055 


