
สรุประเบียบการลา ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ประเภทการลา 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างท่ัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 

1. การลาป่วย - ปีละไม่เกิน 60 วันท าการ  

- รอบการประเมินลาได้ไม่เกิน 23 วัน 

- กรณีจ าเป็นผู้มีอ านาจสามารถใหล้าได้อกีไม่

เกิน 60 วันท าการ 

- เสนอใบลา ก่อน/ในวันลา หรอืวันแรกที่

กลับมาปฏิบัติราชการ 

- ลาตั้งแต่ 30 วันขึน้ไป ต้องมใีบรับรองแพทย์

(กรณีมีความประสงค์ลาป่วยเพื่อรักษาตัว) 

- แมไ้ม่ถึง 30 วัน แต่ผูม้ีอ านาจฯ จะสั่งให้มี

ใบรับรองแพทย์/ใบรับการตรวจจากแพทย์ก็ได้ 

- ลาป่วย ไม่เกิน 15 วันท าการ ได้

ค่าตอบแทน ดังนี้ 

1. ระยะเวลาจา้ง 1 ปี ลาได้ไม่เกิน 15 วัน 

2. ระยะเวลาจา้ง 9 เดือน ลาได้ไม่เกิน 8 วัน 

3. ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน ลาได้ไม่เกิน 6 วัน 

4. ระยะเวลาจ้าง ต่ ากว่า 6 เดือน  

ลาได้ไม่เกิน 4 วัน 

- ลาได้ไม่เกิน 60 วันท าการ 

- รอบการประเมินลาได้ไม่เกิน 23 วัน 

2. การลาคลอดบุตร - สามารถลาได้ไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง 

- ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

- ต้องเสนอใบลา ก่อน/ในวันลา 

- สามารถลาวันที่คลอด/ก่อนวันที่คลอดก็ได้ 

- ถ้าลาแล้วไม่ได้คลอดใหถ้ือว่าวันที่หยุดไปแล้ว

เป็นวันลากิจส่วนตัว 

- การลาคลอดที่คาบเกี่ยวกับลาประเภทอื่นซึ่ง

ยังไม่ครบ ให้ถอืว่า ลาประเภทอื่นสิ้นสุดและให้

นับเป็นวันเริ่มลาคลอดบุตร 

- ไม่เกิน 90 วันได้ค่าตอบแทน 

- ไม่เกิน 45 วัน เว้นปีแรกท างานไม่ครบ            

7 เดือน 

- ไม่เกิน 90 วัน ได้ค่าตอบแทนต่อเนื่องได้

อีก 30 วันท าการรวมในลากิจ 



ประเภทการลา พนักงานเทศบาล พนักงานครู 

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานจ้างท่ัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 

3. การไปช่วยเหลือภริยาที่

คลอดบุตร 

- ลาไปช่วยเหลือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

- ลาได้ครั้งหนึ่งตดิต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันท า

การ 

- เสนอใบลาก่อน/ในวันลาภายใน 90 วัน 

 

- ไม่สามารถลาได้ - ไม่สามารถลาได้ 

4. การลากิจส่วนตัว 

 

- ลากิจส่วนตัวยื่นล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชา  

3  วัน  หรอืยื่นวันแรกที่ปฏิบัติราชการก็ได้ 

- ลากิจส่วนตัวเพื่อเลีย้งดูบุตร  มสีิทธิ์ลาได้  

45  วัน โดยได้รับเงินเดือน 

- ลากิจส่วนตัวนับรวมกันลาป่วย  ลาได้ไม่เกิน  

23 วัน ในรอบครึ่งปี หากลากิจส่วนตัวรวมกับ

การลาป่วยเกิน 23 วัน  ไม่สิทธิ์ได้รับการเลื่อน

ขั้นเงนิเดือน 

 

- ไม่สามารถลาได้ - พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

เชี่ยวชาญพิเศษ ใน 1 ปี มสีิทธิลากิจได้ไม่

เกิน  45 วันท าการ ยกเว้นปีแรกที่เข้า

ปฏิบัติงาน มีสทิธิลาได้เกิน 15 วันท าการ 

- ลากิจส่วนตัวให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้า              

เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจงึจะลาได้ 

 

 

5. การลาพักผอ่น 

 

- สิทธิในการลาพักผอ่นประจ าปี  ได้ 10 วัน

ท าการ (ยกเว้นผูบ้รรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่

ยังไม่ผา่นการทดลองราชการ) 

- ลาพักผอ่นประจ าปี  10 วันท าการ หากผูใ้ด

ลาไม่ครบตามจ านวน  ก็ใหส้ะสมวันที่ไม่ได้ลา

รวมเข้ากับปีตอ่ๆ  ไป 

- พนักงานจ้างทั่วไป ใน 1 ปี มีสทิธิลา

พักผอ่นได้ 10 วัน ท าการ 

- การยื่นใบลาพักผอ่นให้ยื่นล่วงหน้าก่อน 3 

วัน เมื่อได้รับอนุญาตแลว้จึงลาได้ 

 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจา้ง

ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษโดยจะต้องผ่านการ

ประเมินผลปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนก่อน 

- การยื่นใบลาพักผอ่นให้ยื่นล่วงหน้าก่อน  

3  วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงลาได้ 

 



ประเภทการลา 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างท่ัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ลาพักผอ่น(ต่อ) - ส าหรับผูร้ับราชการตดิต่อกันมาไม่นอ้ยกว่า  

10 ปี มีสทิธิ์น าวันลาพักผ่อนมาสะสมรวมกับ

ลาพักผอ่นประจ าปี ในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน             

30 วันท าการ 

- ลาพักผอ่นให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้า (3 วัน) 

เมื่อได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ        

แล้วจึงลาได้ 

 

  

6. การลาอุปสมบท 

 

- ลาอุปสมบทให้ยื่นใบลาก่อนลว่งหน้า                    

ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน  จนถึง

นายกเทศมนตรีเป็นผูอ้นุญาต  ไม่น้อยกว่า       

60 วัน 

- สิทธิในการลาอุปสมบท ลาได้ไม่เกิน 120วัน 

- พนักงานจา้งทั่วไปไมม่ีสิทธลิาอุปสมบท 

 

- พนักงานจา้งตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ผู้เช่ียวชาญพิเศษมีสิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกนิ  

120 วัน โดยได้รับค่าจ้างในระหว่างการลาเว้น

แต่ในปีแรกที่จ้างไม่ได้จา้งในระหว่างลา 

- การยื่นใบลาอุปสมบทใหย้ืน่ล่วงหน้าก่อนไม่

น้อยกวา่ 60 วนั 

7. การลาเข้ารับการ

คัดเลือกหรอืเข้ารับการ

เตรียมพล 

 

- เมื่อมีหมายเรียกใหร้ายงานผลต่อ

ผูบ้ังคับบัญชา ก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า                  

48  ช่ัวโมง 

- เมื่อครบก าหนดการลาไปทหารแลว้                    

ให้รายงานกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ

ภายใน 7 วัน 

 

- พนักงานจ้างทั่วไป  มีสทิธิลาได้โดยได้รับ

ค่าจา้งระหว่างลาไม่เกิน 30 วัน 

- พนักงานจ้างที่ลาเข้าฝกึฯ  และได้รับ

เงินเดอืนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มีสิทธิ

ได้รับค่าจ้างระหว่างลา 

 

- พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาได้ตามระยะเวลา

ที่เข้าฝกึ โดยได้รับค่าจ้างในระหว่างลา 

- พนักงานจ้างที่ลาเข้าฝกึฯ  และได้รับ

เงินเดอืนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มีสิทธิ

ได้รับค่าจา้งระหว่างลา 

 



ประเภทการลา 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างท่ัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 

8. การลาไปปฏิบัติงานใน

องค์การระหว่างประเทศ 

 

- ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่

มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ป ีเมื่อปฏิบัติงานแลว้

เสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบ ก าหนดเวลา         

และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงาน

ให้รัฐมนตรเีจ้าสังกัดทราบภายใน ๓๐ วัน 

นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

- การยื่นใบลาใหย้ื่นล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับช้ันจนถึงผูว้่าราชการจังหวัด                 

เป็นผู้อนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะลาได้ 

 

- ไม่สามารถลาได้ - ไม่สามารถลาได้ 

9.  การลาไปศกึษา  

ฝกึอบรม  ดูงาน  หรอื

ปฏิบัติการวิจัย 

 

1.  ลาภายในประเทศ  ยื่นใบลาตอ่

ผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึง

นายกเทศมนตรีเป็นผูอ้นุญาต 

2.  ลาไปต่างประเทศ  ยื่นใบลาตอ่

ผูบ้ังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผูว้่าราชการ

จังหวัดเป็นผู้อนุญาต 

 

 

 

- ไม่สามารถลาได้ - ไม่สามารถลาได้ 



ประเภทการลา 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู 

ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างท่ัวไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 

10.  การลาติดตามคู่สมรส 

 

- ลาติดตามคู่สมรสมีสทิธิลาได้ 2 ปี แตไ่ม่เกิน 

4 ปี 

- การยื่นใบลากรณีลาภายในประเทศให้ยื่น

ล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึง

นายกเทศมนตรี  กรณีลาไปต่างประเทศยื่น

ล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึง

ผูว้่าราชการจังหวัด 

- ไม่สามารถลาได้ - ไม่สามารถลาได้ 

11. การลาไปฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านอาชีพ 

- ผูใ้ดได้รับอันตรายหรอืการป่วยเจ็บเพราะเหตุ

ปฏิบัติราชการในหน้าที่หรอืถูกประทุษร้าย

เพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ จนท า ให้ตก

เป็นผู้ทุพพลภาพหรอืพิการ 

- หากประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็น 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรอืที่จ าเป็นต่อ

การประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสทิธิลาไป

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะ

ลา แตไ่ม่เกิน ๑๒ เดือน 

- ไม่สามารถลาได้ - ไม่สามารถลาได้ 



 


