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การลา  
(พนักงานส่วนท้องถิ่น)  
1. กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  
1.1 ประกาศ ก.จงัหวดั เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลฯหมวดวา่ดว้ย
การลา  
1.2 ระเบียบสานกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการลา ของขา้ราชการ พ.ศ. 2555  
1.3 พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 และ
แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 5)  
1.4 มติ ครม. ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
ผู้มอีานาจอนุญาต  
นายก อปท. ปลดั อปท. ผอ. กองหรือหวัหนา้ส่วนราชการ  
-ลาป่วย -ลาพกัผอ่น  
-ลาคลอดบุตร -ลากิจส่วนตวั  
-ลาติดตามคู่สมรส(ปมท.) -ลาอุปสมบท  
-ลาเขา้รับการตรวจเลือก  
-ลาศึกษา/ฝึกอบรม (ในประเทศและต่างประเทศ)  
-ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ (รมต.มท)  
-ลาป่วย (60วนั)  
-ลากิจส่วนตวั (30วนั)  
-ลาคลอดบุตร  
-ลาพกัผอ่น  
-ลาป่วย (30วนั)  
-ลากิจส่วนตวั (15วนั)  
-ลาคลอดบุตร  
-ลาพกัผอ่น  
 

4. ใหร้ายงานผลการปฏิบติังานใหรั้ฐมนตรีเจา้สงักดัทราบ  
ภายใน 30 วนั  
ลาติดตามคู่สมรส  
1. ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาดบัจนถึงปลดักระทรวงเพ่ือพิจารณาอนุญาต  
2. ลาไดไ้ม่เกิน 2 ปี กรณีจาเป็นอาจอนุญาตใหล้าต่อไดอี้ก 2 ปี  
เม่ือรวมไม่เกิน 4 ปี ถา้เกิน 4 ปีใหล้าออก  
3. ไม่ไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา 

ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร  
1. ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาดบัจนถึงผูมี้อานาจอนุญาต  
เพื่อพิจารณาอนุญาต ก่อนหรือในวนัท่ีลาภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีคลอด  
บุตร  
2. ลาไดค้ร้ังหน่ึงติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 15 วนั  
3. ไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา โดยตอ้งลาภายใน 30 วนั นบัแต่ภริยา  
คลอดบุตร  
ลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นอาชีพ  
1. ขา้ราชการท่ีไดอ้นัตรายหรือเจบ็ป่วยเพราะเหตปุฏิบติัราชการในหนา้ท่ีหรือถูก  
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหนา้ท่ีตกเป็นผูทุ้พพลภาพหรือพิการ  
2. ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาดบัจนถึงผูมี้อานาจอนุญาตเพ่ือพิจารณา  
อนุญาต  
3. ลาไดค้ร้ังหน่ึงไดต้ามระยะเวลาท่ีกาหนดไวใ้นหลกัสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน  
4.หลกัสูตรท่ีส่วนราชการ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคก์รการกศุลท่ีไดรั้บการ  
รับรองจากหน่วยงาน ทางราชการ เป็นผูจ้ดั  
5. ไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาท่ีกาหนดไวใ้นหลกัสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน 

 
 



ลาเขา้รับการตรวจเลือก หรือเขา้รับการเตรียมพล  
1. ไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการตรวจเลือกใหร้ายงานลาต่อ  
ผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัเขา้รับการตรวจเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 48  
ชัว่โมง ส่วนท่ีไดรั้บหมายเรียกเขา้รับการเตรียมพล ใหร้ายงานลา  
ต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 ชัว่โมง นบัแต่เวลารับหมายเรียก  
2. ใหเ้ขา้รับการตรวจเลือก/เขา้รับการเตรียมพล ตามวนัเวลา  
ในหมายเรียกนั้น โดยไม่ตอ้งรอรับสัง่อนุญาต  
3. ใหร้ายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการภายใน 7 วนั  
นบัแต่พน้จากการเขา้รับการตรวจเลือก  
4. ไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา  
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบติัการวจิยั  
1. ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาดบัจนถึงหวัหนา้  
ส่วนราชการเพ่ือพิจารณาอนุญาต  
2. เป็นผูพ้น้ก าหนดเวลาทดลองปฏิบติัราชการแลว้  
3. ใหไ้ดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาไม่เกิน 4 ปี  
ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ  
1. ใหเ้สนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาตามลาดบัจนถึงรัฐมนตรี  
เจา้สงักดัเพ่ือพิจารณาอนุญาต  
2. ไม่ไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลา เวน้แต่ไดรั้บเงินเดือน  
จากองคก์ารระหวา่งประเทศ ต ่ากวา่เงินเดือนของทางราชการ  
ใหส้มทบส่วนต่างดงักล่าว  
3. ใหร้ายงานตวัเขา้ปฏิบติังานภายใน 15 วนั นบัแต่วนัครบ  
ก าหนดเวลา  
 
 
 
 

2. ประเภทการลา ม ี11 ประเภท ได้แก่  
2.1 ลาป่วย (60)  
2.2 ลาคลอดบุตร (90)  
2.3 ลากิจส่วนตวั (30)  
2.4 ลาพกัผอ่น (10)  
2.5 ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮจัจ ์(120)  
2.6 ลาเขา้รับการตรวจเลือก หรือเขา้รับการเตรียมพล  
2.7 ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบติัการวจิยั  
2.8 ลาไปปฏิบติังานในองคก์ารระหวา่งประเทศ  
2.9 ลาติดตามคู่สมรส  
2.10 ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร (ไม่เกิน 15 วนั)  
2.11 ลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นอาชีพ (ไม่เกิน 12 ด.)  
 
การนับวนัลา  
1.การนบัวนัลา ใหน้บัตามปีงบประมาณ  
2.ใหน้บัวนัหยดุราชการท่ีอยูใ่นระหวา่งวนัลาประเภทเดียวกนั  
รวมเป็นวนัลาดว้ย เฉพาะการนบัวนัลาเพื่อประโยชน์ในการ  
(1) เสนอและจดัส่งใบลา  
(2) อนุญาตใหล้า  
(3) ค านวณวนัลา ไดแ้ก่ วนัลาป่วยตามกฎหมายสงเคราะห์ขา้ราชการฯ วนัลา คลอดบุตร ,วนัลา

อุปสมบท/พิธีฮจัจ ์,วนัลาไปศึกษา/อบรม , วนัลาเขา้รับการตรวจ เลือก/เตรียมพล ,วนัลาไป

ปฏิบติังานในองคก์รระหวา่งประเทศ ,วนัลาติตามคู่สมรส และลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นอาชีพ 

 
 
 
 



**หมายเหต ุ 
สาหรับวนัลาป่วยซ่ึงมิใช่วนัลาป่วยตาม (3) ,วนัลากิจส่วนตวั, วนัลาพกัผอ่น  
และวนัลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรใหน้บัเฉพาะวนัทาการ  
ลาป่วย  
1. เสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาจนถึงผูมี้อานาจอนุญาตก่อน  
หรือในวนัท่ีลา เวน้แต ่ในกรณีจาเป็น จะเสนอใบลาในวนัแรก  
ท่ีมาปฏิบติัราชการก็ได ้ 
2. การลาป่วยตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไป ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ 
3. การลาป่วยไม่ถึง 30 วนั ผูบ้งัคบับญัชาจะสัง่ใหมี้ใบรับรอง  
แพทยป์ระกอบก็ได  
4. ไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาได ้60-120 วนั  
ลาคลอดบุตร  
1. เสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาจนถึงผูมี้อานาจอนุญาตก่อน  
หรือในวนัท่ีลา เวน้แต ่ไม่สามารถลงช่ือในใบลาไดจ้ะใหผู้อ่ื้น  
ลาแทนก็ได ้แต่เม่ือลงช่ือไดแ้ลว้ใหจ้ดัส่งใบลาโดยเร็ว  
2. ไดรั้บเงินเดือนคร้ังหน่ึงได ้90 วนั  
3. ไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ 
ลากิจส่วนตวั  
1. เสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาจนถึงผูมี้อานาจอนุญาต  
และเม่ือไดรั้บอนุญาตจึงจะหยดุราชการได เวน้แต ่มีเหตุจาเป็น  
ไม่สามารถรอได ้ใหเ้สนอใบลาพร้อมเหตผุลความจาเป็นแลว้  
หยดุราชการไปก่อนได ้ 
2. ไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาไม่เกิน 45 วนั เวน้แต่ ในปีแรก  

ท่ีเขา้รับราชการไดรั้บเงินเดือนระหวา่งไม่เกิน 15 วนั  
3. ลากิจเพ่ือเล้ียงดูบุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร  
ไดไ้ม่เกิน 150 วนั โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน  
 
ลาพกัผอ่น  
1. เสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาจนถึงผูมี้อานาจอนุญาต  
และเม่ือไดรั้บอนุญาต จึงจะหยดุราชการได ้ 
2. มีสิทธิลาพกัผอ่นได ้10 วนั เวน้แต่บรรจุเขา้รับราชการ  
ยงัไม่ถึง 6 เดือน  
2.1 สะสมวนัลาไดไ้ม่เกิน 20 วนั  
2.2 รับราชการไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี สะสมวนัลาไดไ้ม่เกิน 30 วนั  
3. พนกังานท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษา และมีวนัหยดุภาค การเรียนหากไดห้ยดุราชการ

ตามวนัหยดุภาคการเรียน เกินกวา่ วนัลาพกัผอ่น จะไม่มีสิทธิลาพกัผอ่น 

ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัจ ์ 
1. ตั้งแต่เร่ิมรับราชการ ยงัไม่เคยอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัย ์ 
2. เสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชาจนถึงผูมี้อานาจอนุญาต  
ก่อนวนัอุปสมบท/วนัเดินทางไปประกอบพิธีฮจัจ ์ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั  
3. ตอ้งอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮจัจภ์ายใน 10 วนั  
4. ใหร้ายงานตวักลบัเขา้ปฏิบติัราชการภายใน 5 วนั นบัแต ่ 
วนัลาสิกขาหรือเดินทางกลบัจากไปประกอบพิธีฮจัจ ์ทั้งน้ี จะตอ้ง  
นบัรวมอยูภ่ายในระเวลาท่ีไดรั้บอนุญาตการลา  
5. รับราชการไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  
6. ไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาไม่เกิน 120 วนั  


