
การลาของพนกังานเทศบาล 

แบ่งการลาออกเป็น 9  ประเภท  คือ 
1.  การลาป่วย 
2.  การลาคลอดบุตร 
3.  การลากิจส่วนตัว 
4.  การลาพักผ่อน 
5.  การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
6.  การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
7.  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
8.  การลาไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ 
9.  การลาติดตามคู่สมรส 

สิทธิประโยชนใ์นการลา 

ของพนกังานเทศบาล / ลกูจา้งประจ า 

1.  การลาป่วย 
   1.  ลาป่วยซึ่งจ าเปน็ต้องรักษาเป็นเวลานานไม่คราวเดียวหรือ
หลายคราวรวมกันไม่เกิน  60  วันท าการ  มีสิทธไิด้รับเลื่อนขั้น
เงินเดือนและค่าจา้งปกติในรอบคร่ึงปีหรือ  6  เดือน 
   2.  ลาป่วย  (และลากิจ)  ไม่เกิน  23  วัน  มีสิทธไิด้รับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนและคา่จ้างปกติในรอบคร่ึงปีหรือ  6  เดือน 
   3.  การลาป่วยตั้งแต่  3  วนัขึ้นไปต้องมีใบรบัรองแพทย์ 
   4.  การยื่นใบลาป่วย  ให้ยื่นก่อนล่วงหน้า (กรณีที่แพทย์นัด)
หรือยื่นในวันแรกที่มาปฏิบตัิราชการ 
   5.  การลาป่วยให้เสนอต่อผู้บงัคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการ  เปน็ผู้อนญุาต 
2.  การคลอดบุตร 
   1.  การลาคลอดบุตรมีสิทธไิด้ไม่เกิน 90 วัน 
   2.  การลาคลอดบุตรให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดบัชัน้
จนถึงปลดัเทศบาลเป็นผู้อนุญาต 

3.  การลากิจส่วนตัว 
     1. ลากิจส่วนตัวยื่นลว่งหน้าต่อผู้บังคับบัญชา  3  วัน 
หรือยื่นวันแรกที่ปฏิบัติราชการก็ได้ 
     2. ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดบูุตร  มีสิทธิ์ลาได้  45  วันโดย
ได้รับเงินเดือน 
     3. ลากิจส่วนตัวนับรวมกันลาป่วย  ลาไดไ้ม่เกิน 23 วัน 
ในรอบครึ่งปี หากลากิจสว่นตัวรวมกับการลาปว่ยเกิน 23วัน  
 ไม่สิทธิไ์ด้รับการเลื่อนขั้นเงนิเดอืน 

4.  การลาพักผ่อน 
  1.  สิทธิในการลาพักผ่อนประจ าปี  ได้ 10 วันท าการ 
(ยกเว้นผู้บรรจุเข้ารับราชการคร้ังแรกที่ยังไม่ผา่นการ 
ทดลองราชการ) 
  2.  ลาพักผ่อนประจ าปี  10 วนัท าการ หากผู้ใดลาไม ่
 ครบตามจ านวนก็ให้สะสมวันทีไ่ม่ได้ลารวมเข้ากับปตี่อๆไป 
ตัวอย่างเช่น  ปี  2562  ลาไป 2 วัน เหลือ 8 วัน น า 8 วันที่
เหลือไปสะสมในปี2563 รวมกับลาพักผ่อนประจ าปี2563   
ที่ได้ 10 วัน  รวมวันลาเทา่กับ 18 วันท าการ 
   3.  ส าหรับผู้รับราชการติดตอ่กันมาไม่น้อยกว่า 10 ปี  
 มีสิทธิ์น าวันลาพักผ่อนมาสะสมรวมกับลาพักผ่อนประจ าปี 
ในปีปัจจบุันไดไ้ม่เกิน  30  วันท าการ 
   4.  ลาพักผ่อนให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหนา้ (3 วัน) 
 เมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสว่นราชการ แล้วจึงลาได ้
   5.ลาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จ 
ความชอบส าหรับเจ้าหนา้ที่ผูป้ฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ พ.ศ.2550 ข้อ 23 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิาน 
ได้ปฏิบตัิงานในหนา้ที่ประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่า3เดือน มีสิทธลิาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้เพิ่มข้ึน 

อีก     10วันท าการ 

5.  การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
     1.  ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ให้ยื่นใบลา
ก่อนล่วงหน้าต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าชั้น  จนถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นผู้อนุญาต  ไม่น้อยกว่า 60  วัน 
     2.  สิทธิในการลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพธิีฮัจย์  
ลาไดไ้ม่เกิน  120  วัน 

6.  การลาเข้ารับการคัดเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
     1.  เมื่อมีหมายเรียกให้รายงานผลต่อผูบ้ังคับบัญชาก่อน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  48  ชัว่โมง 
     2. เมื่อครบก าหนดการลาไปทหารแล้ว  ให้รายงานกลบัเข้า
ปฏิบัติราชการตามปกติภายใน  7  วัน 
7.  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
     1. ลาภายในประเทศ  ยื่นใบลาต่อผูบ้ังคบับัญชาตามล าดับชั้น
จนถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้อนุญาต 
     2. ลาไปตา่งประเทศ  ยื่นใบลาต่อผูบ้ังคบับัญชาตามล าดับชั้น
จนถึงผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต 

8.  การลาไปปฏิบตัิงานในองคก์ารระหว่างประเทศ 
     1.  การลาไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ  มี  2  
ประเภท 
     2.  การยื่นใบลาให้ยื่นล่วงหน้าต่อผูบ้ังคับบัญชาตามล าดบัชัน้
จนถึงผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต  เมื่อได้รับอนญุาต 
แล้วจึงจะลาได ้

9.  การลาติดตามคู่สมรส 
     1.  ลาติดตามคู่สมรสมีสิทธลิาได้  2  ปี  แต่ไม่เกิน  4  ปี 
     2.  การยื่นใบลากรณีลาภายในประเทศให้ยื่นล่วงหน้า 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรี   

 



***สิทธิประโยชนใ์นการลาของพนกังานจา้ง*** 

1.  การลาป่วย 
    1. พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ใน  1  ปี  มีสิทธลิาป่วยปกตไิดไ้ม่เกิน  60  วันท าการ 
    2. พนักงานจา้งทั่วไป  ใน  1  ปี  มีสิทธิลาปว่ยไดไ้ม่เกิน 15  
วันท าการ 
    3. ลาป่วยให้ยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน หากลาป่วย
เกิน  3  วัน  ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

2.  การลากิจส่วนตัว 
    1. พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้งผู้เชี่ยวชาญ 
พิเศษใน  1  ปี มีสิทธลิากิจได้ไม่เกิน 45 วันท าการ  
ยกเว้นปีแรกที่เข้าปฏิบัติงานมสีทิธิลาได้เกิน  15  วันท าการ 
    2. ลากิจส่วนตวัให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าเมื่อได้รับอนญุาต 
แล้วจึงจะลาได ้
    3. พนักงานจา้งทั่วไปไม่มีสทิธิลากิจสว่นตัว 

3.  การลาพักผ่อน 
     1. พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
โดยจะต้องผา่นการประเมินผลปฏิบัติงานในรอบ 6 เดอืนก่อน 
     2. พนักงานจา้งทั่วไป  ใน  1 ปี  มีสิทธิพักผ่อนได้ 10 วัน 
ท าการ 
     3. การยื่นใบลาพักผ่อนให้ยื่นล่วงหนา้ก่อน 3 วันเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้วจงึลาได ้
 
4.  การลาคลอดบุตร 
      1.  พนักงานจา้งตามภารกิจ และพนักงานจา้งผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษมีสิทธิลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 
      2.  พนักงานจา้งทั่วไปที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธลิาคลอด
บุตรได้ไม่เกิน 90 วนั โดยจะไดร้ับค่าจ้างในระหว่างลาไม่เกิน  
45  วัน  เว้นแต่การจ้างในปีแรกถ้าไม่ครบ 7 เดือน ไม่ได้รบั
ค่าจ้างในระหว่างลา 
 

  5.  การลาอุปสมบท 
     1.  พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้งผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษมีสิทธิลาอปุสมบทไดไ้ม่เกิน  120  วัน  โดยได้รับคา่จ้างใน
ระหว่างการลาเวน้แต่ในปีแรกทีจ่้างไมไ่ด้จา้งในระหว่างลา 
     2.  การยื่นใบลาอุปสมบทให้ยื่นล่วงหนา้ก่อนไม่น้อยกวา่    
60  วัน 
     3.  พนักงานจา้งทั่วไปไม่มสีิทธิลาอุปสมบท 

6.การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการ
ระดมพล เข้าฝึกวิชาทหารฯ 
     1. พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจา้งผู้เชี่ยวชาญ 
พิเศษมีสิทธิลาได้ตามระยะเวลาที่เข้าฝึก โดยได้รบัค่าจา้งใน
ระหว่างลา 
     2. พนักงานจา้งทั่วไป  มสีทิธิลาได้โดยได้รับคา่จ้างระหว่าง 
ลาไม่เกิน  30  วนั 
     3. พนักงานจา้งตามข้อ 1 และข้อ  2 ที่ลาเข้าฝึกฯ และ 
ได้รับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มสีิทธไิด้รับค่าจ้าง
ระหว่างลา 
      ******************************** 
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