
สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานจาง 

1 การลาปวย 

1.1 พนักงานจางตามภารกจิมีสิทธิลาปวยปกติไดไมเกิน 60 

วันทําการ 

1.2 พนักงานจางท่ัวไป ใน 1 ป มีสิทธิลาปวยไดไมเกิน 15 

วันทําการ 

1.3 ลาปวยใหยื่นใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน หากลาปวย

เกิน 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทย 

2 การลากจิสวนตัว 

2.1 พนักงานจางตามภารกจิมีสิทธิลากิจไดไมเกิน 45 วันทํา

การ ยกเวนปแรกท่ีเขาปฏิบัติงานมีสิทธิลาไดไมเกิน 15 วัน 

2.2 ลากิจสวนตัวใหยื่นใบลากอนลวงหนาเมื่อไดรับอนญุาต

แลวจึงลาได 

2.3 พนักงานจางท่ัวไปไมมสีิทธิลากิจสวนตัว 

3 การลาพักผอน 

3.1 พนักงานจางตามภารกจิและพนักงานจางท่ัวไป สําหรับ

ปแรกที่ไดรับการจางตองปฏิบัติงานครบ 6 เดือนกอนจึงมีสิทธิลา 

3.2 พนักงานจาง ใน 1 ป มีสิทธิลาไดไมเกิน 10 วันทําการ 

4 การลาคลอดบุตร 

4.1 พนักงานจางตามภารกจิและพนักงานจางท่ัวไป มีสิทธิ

ลาคลอดบุตรไดไมเกิน 90 วัน นับรวมวันหยุดประจาํสัปดาหและ

วันหยุดพิเศษในระหวางลาโดยไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน 

45 วัน 

5 การลาอุปสมบท 

5.1 พนักงานจางตามภารกจิมีสิทธิลาอุปสมบทไดไมเกิน 

120 วัน โดยไดรับคาตอบแทนในระหวางการลาเวนแตในปแรกท่ี

จางไมไดคาตอบแทนระหวางลา 

5.2 การยื่นใบลาอุปสมบทใหยื่นลวงหนากอนไม

นอยกวา 60 วัน 

5.3 พนักงานจางท่ัวไปไมมสีิทธิลาอุปสมบท 

6 การลาเพื่อตรวจคดัเลือกเขารับราชการทหาร 

เขารับการระดมพล เขาฝกวิชาทหารฯ 

6.1 พนักงานจางตามภารกจิมีสิทธิลาไดตาม

ระยะเวลาที่เขาฝก โดยไดรับคาตอบแทนใน

ระหวางลา 

6.2 พนักงานจางท่ัวไป มีสิทธิลาไดโดยไดรับ

คาตอบแทนระหวางลาไมเกิน 30 วัน 

6.3 พนักงานจาง ตามขอ 1 และขอ 2 ที่ลาเขาฝก

ฯ และไดรับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะ

ไมมสีิทธิไดรับคาจางระหวางลา 

     ************************************************** 
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การลาของพนักงานสวนตําบล 

ไดแบงการลาออกเปน 11 ประเภท คือ 

1. การลาปวย 

2. การลาคลอดบตุร 

3. การลาไปชวยเหลือภรยิาที่คลอดบตุร 

4. การลากิจสวนตัว 

5. การลาพักผอน 

6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 

7. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

8. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 

9. การลาไปปฏิบตัิงานในองคการระหวางประเทศ 

10. การลาติดตามคูสมรส 

11. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

สิทธิประโยชนในการลาของพนักงานสวนตําบล/ลูกจางประจํา 

1. การลาปวย 

1.1 เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต

กอนหรือวันท่ีลา เวนแต ในกรณีจาํเปน จะเสนอใบลาในวันแรก

ที่มาปฏิบัตริาชการก็ได 

1.2 การลาปวยตั้งแต  30  วันข้ึนไป  ตองมีใบรับรองแพทย 

1.3 การลาปวยไมถึง  30  วันผูบังคับบัญชาจะสั่งใหมี

ใบรับรองแพทยประกอบก็ได 

1.4 ไดรับเงินเดือนระหวางลาได  60-120  วัน 

2. การลาคลอดบุตร 

2.1 เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต

กอนหรือในวันที่ลา เวนแต ไมสามารถลงช่ือในใบลาได

จะใหผูอื่นลาแทนก็ได  แตเมื่อลงช่ือไดแลวใหจดัสง

ใบลาโดยเร็ว 

2.2  ไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งได  90  วัน 

2.3 ไมตองมีใบรับรองแพทย 

 

3. การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบตุร 

3.1 การลาไปชวยเหลือภรยิาที่คลอดบตุรมสีิทธิลาไดไมเกิน 

15 วัน (ไดรับเงินเดือนระหวางลาโดยตองลาภายใน 30 วัน) 

3.2 การลาไปชวยเหลือภรยิาที่คลอดบตุรใหเสนอใบลาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นกอนหรือในวันท่ีลาภายใน 90 วัน นับ

แตวันท่ีคลอดบตุร 

4. การลากจิสวนตัว 

4.1 เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตและ

เมื่อไดรับอนุญาตจึงจะหยุดราชการได  เวนแต มีเหตุจําเปนไม

สามารถรอได  ใหเสนอใบลาพรอมเหตผุลความจําเปนแลวหยดุ

ราชการไปกอนได 

4.2 ไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกิน 45 วัน เวนแต ในป

แรกที่เขารับราชการไดรับเงนิเดือนระหวางไมเกิน  15  วัน 

4.3 ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบตุรไดไม

เกิน  150  วัน  โดยไมไดรับเงินเดือน 

5. การลาพักผอน 

5.1 เสนอใบลาตอผูบังคับบัญชาจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตและ

เมื่อไดรับอนุญาต  จึงจะหยดุราชการได 

5.2 มีสิทธิลาพักผอนได  10  วัน เวนแต บรรจุเขารับ

ราชการยังไมถึง 6 เดือน 

4.2.1  สะสมวันลาไดไมเกิน  20  วัน 

4.2.2 รับราชการไมนอยกวา 10 ป สะสมวันลาไดไมเกิน 

30 วัน 

5.3 พนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีปดเทอมจะไม

มีสิทธิลาพักผอน 

6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 

6.1 การลาอุปสมบทใหยื่นใบลากอนลวงหนาตอ

ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จึงถึงนายก อบต.เปนผูอนญุาต      

ไมนอยกวา 60 วัน 

6.2 สิทธิในการลาอุปสมบท ลาไดไมเกิน 120 วัน 

7. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 

7.1 เมื่อไดรับหมายเรียกใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชากอน

วันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ช่ัวโมง 

7.2 เมื่อพนจากการเขารับการตรวจเลอืกหรือเขารับการ

เตรียมพลแลวใหมารายงานตัวกลบัเขาปฏิบัตริาชการตามปกติ

ภายใน 7 วัน  และไดรับเงินเดือนระหวางลา 

8. การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัตกิารวิจัย หรือดูงาน 

8.1 ลาภายในประเทศ หรือตางประเทศยื่นใบลาตอ

ผูบังคับบญัชาตามลําดับชั้นจนถึงนายก อบต.เปนผูอนญุาต 

8.2 ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไมเกนิ 4 ป 

9. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 

9.1 ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบญัชาตามลําดับช้ันจนถึงนายก

อบต. เพื่อพิจารณาอนุญาต 

10. การลาติดตามคูสมรส 

10.1 การลาติดตามคูสมรสมสีิทธิลาไดไมเกิน 2 ป และใน

กรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอไดอีก 2 ป แตเมื่อรวมกันแลว

ตองไมเกิน 4 ป (ไมไดรับเงินเดือนระหวางลา) 

10.2 การลาติดตามคูสมรสใหเสนอใบลาตอผูบังคับบญัชา

ตามลาํดับชั้นจนถึงนายกอบต. เพือ่พิจารณาอนญุาตโดยความ

เห็นชอบของ ก.อบต. 

11. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

11.1 การลาไปฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอการปฏิบตัิ

หนาที่ราชการ หรือที่จําเปนตอการประกอบอาชีพแลวแตกรณีมี

สิทธิลาไดไมเกิน 12 เดือน 

11.2  ใหเสนอใบลาตอผูบังคับบญัชาตามลําดับชั้นจนถึง

นายก อบต. เพื่อพิจารณาอนุญาต 

11.3  ไดรับเงินเดือนระหวางลาที่กําหนดไวในหลักสูตร  แต

ไมเกิน  12  เดือน 

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

 


