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1. การลาป่วย 

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษใน 1 ปี มีสิทธลิาป่วยปกติได้ไม่เกิน 60 วันท าการ 

1.2 พนักงานจา้งทั่วไป ใน 1 ปี มีสิทธลิาป่วยได้ไม่เกิน 15 

วันท าการ      

1.3 การลาป่วยให้ย่ืนใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัตงิาน หากลา

ป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ 

2. การลากิจส่วนตัว 

2.1 พนักงานจา้งตามภารกิจและพนกังานจ้างผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษใน   1 ปี มีสิทธลิากิจได้ไม่เกนิ 45 วันท าการ ยกเว้นปีแรก

ที่เข้าปฏิบัตงิานมสีิทธิลาได้ไม่เกิน 15 วัน 

2.2 ลากิจส่วนตัวให้ย่ืนใบลาก่อนล่วงหน้าเมื่อได้รับอนุญาต

แล้วจึงลาได ้

2.3 พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสิทธิลากิจส่วนตัว 

3. การลาพักผ่อน 

3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  

พนักงานจ้างทั่วไป ส าหรับปีแรกที่ไดรั้บการจ้างต้องปฏบิัติงาน

ครบ 6 เดือนก่อนจงึมีสทิธิลา 

3.2 พนักงานจ้าง ใน 1 ปี มสีิทธิลาไดไ้ม่เกิน 10 วันท าการ 

สทิธปิระโยชนใ์นการลาของพนักงานจ้าง  
แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้  

4. การลาคลอดบุตร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงาน

จ้างทั่วไป มีสิทธลิาคลอดบุตรได้ไม่เกนิ 90 วัน นับรวมวันหยุดประจ า

สัปดาหแ์ละวันหยุดพิเศษในระหว่างลาโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่าง

ลาไม่เกิน 45 วัน และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการ

คลอดบุตรจากกองทุนประกนัสังคม 

5. การลาอุปสมบท 

5.1 พนักงานจ้างตามภารกิจและพนกังานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษมี

สิทธิลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วัน โดยได้รับค่าตอบแทน ในระหว่าง

การลาเว้นแต่ในปแีรกที่จ้างไม่ไดค้่าตอบแทนระหว่างลา      

5.2 การย่ืนใบลาอุปสมบทให้ย่ืนล่วงหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 60 วัน    

5.3 พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสทิธิลาอปุสมบท 

  6. การลาเพื่อตรวจคัดเลอืกเข้ารบัราชการทหาร เข้ารับการ  

ระดมพล เข้าฝึกวชิาทหารฯ 

      6.1  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษมี

สิทธิลาได้ตามระยะเวลาที่เข้าฝึก โดยได้รับค่าตอบแทนในระหว่างลา 

     6.2 พนักงานจ้างทั่วไปลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหาร  มีสิทธิลา

ได้โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน 60 วัน  ลาเพื่อเข้ารับการ

ระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพร่ังพร้อมแล้วแตก่รณีให้ได้รับ

ค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน 30 วัน 

    6.3 พนักงานจ้าง ตามข้อ 1 และข้อ 2 ท่ีลาเข้าฝึกฯ และ

ได้รับเงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มี

สทิธิไดร้ับค่าจ้างระหว่างลา 

สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานจ้าง 

1. การลาป่วย 

2. การลากิจส่วนตัว 

3. การลาพักผ่อน 

4. การลาคลอดบุตร 

5. การลาอุปสมบท 

6. การลาเพื่อตรวจคัดเลือกเข้า

รับราชการทหาร เข้ารับการ

ระดมพล เข้าฝึกวิชาทหารฯ 

อ าเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 



การลาของพนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจ าแบ่งเป็น 11 ประเภท  
ดังนี้ 

1. การลาป่วย 

2. การลาคลอดบุตร 

3. การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 

4. การลากิจส่วนตัว 

5. การลาพักผ่อน 

6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพธิีฮัจย ์

7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวจิยั หรือดูงาน 

การลาไปปฏบิัติงานในองค์การระหวา่งประเทศ 

9. การลาติดตามคู่สมรส 

10. การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจ า 

1. การลาป่วย 
     1.1 ลาป่วยเพื่อรักษาตัวให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบญัชา

ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาตกอ่นหรือในวันที่ลา เว้นแต่ใน

กรณีจ าเป็นจะเสนอในวันแรกที่มาปฏบิัติราชการก็ได้ ในกรณี      

ที่ผู้ขอลาไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ 

     1.2 ลาป่วยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ตอ้งมีใบรับรองแพทย์ 

     1.3 ลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่วา่จะลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง

ติดต่อกัน ผู้มีอ านาจอนุญาตจะสั่งใหม้ีใบรับรองแพทยป์ระกอบ

ใบลาด้วยหรือไม่ก็ได้   

2. การลาคลอดบุตร 

      2.1  เสนอใบลาต่อผู้บังคับบญัชาจนถึงผู้มีอ านาจอนญุาต

ก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ ไมส่ามารถลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่น

ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อลงชื่อได้แล้วให้จัดส่งใบลาโดยเร็ว  

      2.2 มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 90 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย ์

      2.3. การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดก่อนหรือหลงัวันคลอด

บุตรก็ได้  แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน 

      2.4 การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมค่รบ

ก าหนดวันลาของการลาประเภทนั้นให้ถือวา่การลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง 

และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรตั้งแต่วันเร่ิมวันลาคลอดบุตร 

3. การลาไปช่วยภริยาเลี้ยงบุตร 

      3.1 ให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถงึผู้มีอ านาจอนุญาต

ก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร  

      3.2 ลาได้คร้ังหนึง่ติดต่อกันได้ไมเ่กิน 15 วันท าการ  

      3.3 ได้รับเงินเดือนระหว่างลา โดยต้องลาภายใน 90 วัน นับแต่

ภรยิาคลอดบุตร 

4. การลากิจส่วนตัว 

4.1 เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถงึผู้มีอ านาจอนุญาตและเมื่อ

ได้รับอนุญาตจึงจะหยุดราชการได้  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถรอได้ 

ให้เสนอใบลาพรอ้มเหตุผลความจ าเป็นแล้วหยุดราชการไปก่อนได้  

หรือย่ืนวันแรกที่มาปฏบิัติราชการก็ได้ 

4.2 ลากิจส่วนตัวมีสิทธิลาได้  45 วัน เว้นแต่ในปีแรกทีเ่ข้ารับ

ราชการได้รับเงินเดือนระหว่างการลาไม่เกิน 15 วัน 

4.3 ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดบูุตร มีสทิธิลาต่อเนื่องจากการลา

คลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันท าการโดยไม่ได้รับเงินเดือน 

5. การลาพักผ่อน 

5.1 เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาจนถงึผู้มีอ านาจอนุญาตและเมื่อ

ได้รับอนุญาต จึงจะหยุดราชการได้  

5.2 มีสิทธิลาพกัผ่อนได้ 10 วันท าการ (ยกเว้นผู้บรรจุเข้ารับ

ราชการยังไม่ถึง 6 เดือน) สะสมวันลาได้ไม่เกิน 20 วัน 

5.3 รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 10 ปี สะสมวันลาได้

ไม่เกิน  30 วัน 

5.4 พนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา และมีวันหยุดภาค      

การเรียนหากได้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการเรียน เกินกว่าการลา

พักผ่อน จะไม่มีสิทธิลาพกัผ่อน 

6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธฮีัจย์ 

6.1 การลาอุปสมบทให้ย่ืนใบลาก่อนล่วงหน้าต่อผู้บงัคับบญัชา

ตามล าดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรเีป็นผู้อนุญาต ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

6.2 สิทธิในการลาอุปสมบท ลาได้ไมเ่กิน 120 วัน 

7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรอืเข้ารบัการเตรียมพล 

7.1 ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกให้รายงาน  ให้

รายงานลาต่อผู้บังคับบญัชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือก  ไม่น้อย

กว่า 48 ชั่วโมง ส่วนที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรยีมพล ให้

รายงานลาต่อผู้บังคับบญัชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่วันที่รับ

หมายเรียก 

7.2  ให้มารายงานตัวกลับเขา้ปฏิบัติราชการตามปกตภิายใน 7 

วัน นับแต่พน้จากการเข้ารับการตรวจเลือก  

7.3 ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

8. การลาไปศกึษา ฝกึอบรม ปฏิบตักิารวจิัย หรือดูงาน 

ลาภายในประเทศ หรือต่างประเทศยื่นใบลาต่อผู้บังคับบญัชา

ตามล าดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรเีป็นผู้อนุญาต 

9. การลาไปปฏิบัตงิานในองค์การระหว่างประเทศ 

      ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง

นายกเทศมนตรเีพื่อพิจารณาอนุญาต 

10. การลาติดตามคู่สมรส 

10.1 การลาติดตามคู่สมรสมีสิทธิลาได้ไม่เกิน 2 ปี และในกรณี

จ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อกี 2 ปี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 

4 ปี  ถ้าเกิน 4 ปี ให้ลาออกจากราชการ 

10.2 การลาติดตามคู่สมรสให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตร ีเพื่อพิจารณาอนุญาต  

11. การลาไปฟืน้ฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นตอ่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

หรือที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพแล้วแต่กรณีมีสิทธิลาได้ไม่เกิน 12 

เดือน  ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง

นายกเทศมนตรเีพื่อพิจารณาอนุญาต 


