
การลาของพนักงานเทศบาล 
ได้แบ่งการลาออกเป็น 9  ประเภท  คือ 

1.  การลาป่วย 
2.  การลาคลอดบุตร 
3.  การลากิจส่วนตวั 
4.  การลาพกัผอ่น 
5.  การอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮจัย ์
6.  การลาเขา้รับการตรวจเลือกหรือเขา้รับการเตรียมพล 
7.  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบติัการวิจยั 
8.  การลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ 
9.  การลาติดตามคู่สมรส 

สิทธิประโยชน์ในการลา 
ของพนักงานเทศบาล / ลูกจ้างประจ า 

1.  การลาป่วย 
1.  ลาป่วยซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษาเป็นเวลานานไม่คราวเดียวหรือ
หลายคราวรวมกนัไม่เกิน  60  วนัท าการ  มีสิทธิไดรั้บเล่ือนขั้น
เงินเดือนและค่าจา้งปกติในรอบคร่ึงปีหรือ  6  เดือน 
2.  ลาป่วย  (และลากิจ)  ไม่เกิน  23  วนั  มีสิทธิไดรั้บการเล่ือน
ขั้นเงินเดือนและค่าจา้งปกติในรอบคร่ึงปีหรือ  6  เดือน 
3.  การลาป่วยตั้งแต่  3  วนัข้ึนไปตอ้งมีใบรับรองแพทย ์
4.  การยื่นใบลาป่วย  ใหย้ื่นก่อนล่วงหนา้ (กรณีท่ีแพทยน์ดั)
หรือยื่นในวนัแรกท่ีมาปฏิบติัราชการ 
5.  การลาป่วยใหเ้สนอต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นจนถึง
หวัหนา้ส่วนราชการ  เป็นผูอ้นุญาต 
2.  การคลอดบุตร 
1.  การลาคลอดบุตรมีสิทธิไดไ้ม่เกิน 90 วนั 

2.  การลาคลอดบุตรใหเ้สนอต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น
จนถึงปลดัเทศบาลเป็นผูอ้นุญาต 
3.  การลากจิส่วนตวั 
1.  ลากิจส่วนตวัยื่นล่วงหนา้ต่อผูบ้งัคบับญัชา  3  วนั   
หรือยื่นวนัแรกท่ีปฏิบติัราชการกไ็ด ้
2.  ลากิจส่วนตวัเพ่ือเล้ียงดูบุตร  มีสิทธ์ิลาได ้ 45  วนั  
โดยไดรั้บเงินเดือน 
3.  ลากิจส่วนตวันบัรวมกนัลาป่วย  ลาไดไ้ม่เกิน  23  วนั   
ในรอบคร่ึงปี  หากลากิจส่วนตวัรวมกบัการลาป่วยเกิน 
23 วนั  ไม่สิทธ์ิไดรั้บการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
4.  การลาพกัผ่อน 
1.  สิทธิในการลาพกัผอ่นประจ าปี  ได ้10 วนัท าการ   
(ยกเวน้ผูบ้รรจุเขา้รับราชการคร้ังแรกท่ียงัไม่ผา่นการทดลอง
ราชการ) 
2.  ลาพกัผอ่นประจ าปี  10 วนัท าการ  หากผูใ้ดลาไม่ครบตาม
จ านวน  กใ็หส้ะสมวนัท่ีไม่ไดล้ารวมเขา้กบัปีต่อ ๆ  ไป 
ตวัอย่างเช่น  ปี  2552  ลาไป  2 วนั  เหลือ  8  วนั น า  8  วนัท่ี
เหลือไปสะสมในปี 2553  รวมกบัลาพกัผอ่นประจ าปี 2553   
ท่ีได ้ 10  วนั  รวมวนัลาเท่ากบั  18  วนัท าการ 
3.  ส าหรับผูรั้บราชการติดต่อกนัมาไม่นอ้ยกวา่  10  ปี   
มีสิทธ์ิน าวนัลาพกัผอ่นมาสะสมรวมกบัลาพกัผอ่นประจ าปี 
ในปีปัจจุบนัไดไ้ม่เกิน  30  วนัท าการ 
4.  ลาพกัผอ่นใหย้ื่นใบลาก่อนล่วงหนา้  (3 วนั) เม่ือไดรั้บ
อนุญาตจากหวัหนา้ส่วนราชการ  แลว้จึงลาได ้
5.  การลาอุปสมบท 
1.  ลาอุปสมบทใหย้ื่นใบลาก่อนล่วงหนา้ต่อผูบ้งัคบับญัชาตาม
ล าชั้น  จนถึงนายกเทศมนตรีเป็นผูอ้นุญาต  ไม่นอ้ยกวา่  60  วนั 

2.  สิทธิในการลาอุปสมบท  ลาไดไ้ม่เกิน  120  วนั 
6.  การลาเข้ารับการคัดเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
1.  เม่ือมีหมายเรียกใหร้ายงานผลต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่  48  ชัว่โมง 
2.  เม่ือครบก าหนดการลาไปทหารแลว้  ใหร้ายงานกลบัเขา้
ปฏิบติัราชการตามปกติภายใน  7  วนั 
7.  การลาไปศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัตกิารวจิยั 
1.  ลาภายในประเทศ  ยื่นใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น
จนถึงนายกเทศมนตรีเป็นผูอ้นุญาต 
2.  ลาไปต่างประเทศ  ยื่นใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น
จนถึงผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูอ้นุญาต 
8.  การลาไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ 
1.  การลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ  มี  2  
ประเภท 
2.  การยื่นใบลาใหย้ื่นล่วงหนา้ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น
จนถึงผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูอ้นุญาต  เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้  
จึงจะลาได ้
9.  การลาติดตามคู่สมรส 
1.  ลาติดตามคู่สมรสมีสิทธิลาได ้ 2  ปี  แต่ไม่เกิน  4  ปี 
2.  การยื่นใบลากรณีลาภายในประเทศใหย้ื่นล่วงหนา้ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถึงนายกเทศมนตรี  กรณีลาไป
ต่างประเทศยื่นล่วงหนา้ต่อผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นจนถึง
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
  ************************************ 
 
 
 



***สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานจ้าง*** 
1.  การลาป่วย 
1.  พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ
ใน  1  ปี  มีสิทธิลาป่วยปกติไดไ้ม่เกิน  60  วนัท าการ 
2.  พนกังานจา้งทัว่ไป  ใน  1  ปี  มีสิทธิลาป่วยไดไ้ม่เกิน  15  
วนัท าการ 
3.  ลาป่วยใหย้ื่นใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบติังาน  หากลาป่วย
เกิน  3  วนั  ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์
2.  การลากจิส่วนตวั 
1.  พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ
ใน  1  ปี  มีสิทธิลากิจไดไ้ม่เกิน  45  วนัท าการ  ยกเวน้ปีแรกท่ี
เขา้ปฏิบติังานมีสิทธิลาไดเ้กิน  15  วนัท าการ 
2.  ลากิจส่วนตวัใหย้ื่นใบลาก่อนล่วงหนา้เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้
จึงจะลาได ้
3.  พนกังานจา้งทัว่ไปไม่มีสิทธิลากิจส่วนตวั 
3.  การลาพกัผ่อน 
1.  พนกังานจา้งตามภารกิจ  พนกังานจา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษโดย
จะตอ้งผา่นการประเมินผลปฏิบติังานในรอบ  6  เดือนก่อน 
2.  พนกังานจา้งทัว่ไป  ใน  1 ปี  มีสิทธิพกัผอ่นได ้ 10  วนั 
ท าการ 
3.  การยื่นใบลาพกัผอ่นใหย้ื่นล่วงหนา้ก่อน  3  วนัเม่ือไดรั้บ
อนุญาตแลว้จึงลาได ้
4.  การลาคลอดบุตร 
1.  พนกังานจา้งตามภารกิจ  และพนกังานจา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ
มีสิทธิลาคลอดบุตรไดไ้ม่เกิน  90  วนั  โดยไดรั้บค่าจา้ง 
2.  พนกังานจา้งทัว่ไปท่ีปฏิบติังานต่อเน่ือง  มีสิทธิลาคลอด
บุตรไดไ้ม่เกิน  90  วนั  โดยจะไดรั้บค่าจา้งในระหวา่งลาไม่เกิน  

45  วนั  เวน้แต่การจา้งในปีแรกถา้ไม่ครบ  7  เดือน  ไม่ไดรั้บ
ค่าจา้งในระหวา่งลา 
5.  การลาอุปสมบท 
1.  พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษมี
สิทธิลาอุปสมบทไดไ้ม่เกิน  120  วนั  โดยไดรั้บค่าจา้งใน
ระหวา่งการลาเวน้แต่ในปีแรกท่ีจา้งไม่ไดจ้า้งในระหวา่งลา 
2.  การยื่นใบลาอุปสมบทใหย้ื่นล่วงหนา้ก่อนไม่นอ้ยกวา่   
60  วนั 
3.  พนกังานจา้งทัว่ไปไม่มีสิทธิลาอุปสมบท 
6.  การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร  เข้ารับการ
ระดมพล  เข้าฝึกวชิาทหารฯ 
1.  พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งผูเ้ช่ียวชาญพิเศษมี
สิทธิลาไดต้ามระยะเวลาท่ีเขา้ฝึก โดยไดรั้บค่าจา้งในระหวา่งลา 
2.  พนกังานจา้งทัว่ไป  มีสิทธิลาไดโ้ดยไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลา
ไม่เกิน  30  วนั 
3.  พนกังานจา้ง  ตามขอ้  1  และขอ้  2  ท่ีลาเขา้ฝึกฯ  และไดรั้บ
เงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้ง
ระหวา่งลา 
      ********************************* 
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