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    1. พนักงานเทศบาลซึ่งประสงค์จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวใหเ้สนอ
หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต
ก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ในกรณจี าเป็น จะเสนอหรือจดัส่งใบลาใน
วันแรกที่มาปฏิบตัิราชการกไ็ด ้
   2. ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูข้อลามีอาการจนไมส่ามารถจะลง
ช่ือในใบลาได้ จะใหผู้้อื่นลาแทนกไ็ด้แตเ่มื่อสามารถลงช่ือได้แล้วให้
เสนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว 
   3. การลาปุวยไม่ถึง 30 วันข้ึนไปต้องมีใบรับรองแพทย์ 
   4. การลาปุวยไม่ถึง 30 วัน ไมว่่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งติดต่อกัน จะสั่งให้มีใบรบัรองแพทย์ประกอบใบลาหรือสั่ง
ให้ไปตรวจจากแพทย์ของราชการเพื่อประกอบการพิจารณากไ็ด้ 
 
 
   1. การลาคลอดบุตรมสีิทธิไดไ้มเ่กิน 90 วัน 
   2. การลาคลอดบุตรให้เสนอต่อผู้บัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาต 
 
 

       1. การลาไปช่วยเหลือภรยิาที่คลอดบุตรให้เสนอใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน 
      2. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรมสีิทธิลาได้ไม่เกิน  
15 วัน 
 

 

 
      1. ลากิจส่วนตัวยื่นล่วงหน้าต่อผู้บังคับบัญชา 3 วัน หรือยื่นวนั
แรกที่ปฏิบัตริาชการก็ได ้
      2. ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบตุร มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลา
คลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันท าการ 
      3. ลากิจส่วนตัวนับรวมกับลาปุวยเกิน ลาไดไ้ม่เกิน 23 วัน ใน
รอบครึ่งปี หากลากจิส่วนตัวรวมกบัลาปุวยเกิน 23 วัน ไม่มสีิทธิ
ได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 
 
     1. สิทธิในการลาพักผ่อนประจ าปีได้ 10 วันท าการ (ยกเว้นผู้
บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดอืน) 
     2. การลาพักผ่อนประจ าปี 10 วันท าการ หากผู้ใดลาไม่ครบ
ตามจ านวน ก็ให้สะสมในปีวันท่ียังไม่ได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปตี่อ ๆ 
ไปได้ แต่ต้องไมเ่กิน 20 วันท าการ 
     3. ส าหรับผูไ้ดร้ับราชการติดตอ่กันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้
มีสิทธิน าวันลาพักผ่อนสะสมรวมกบัวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันไดไ้ม่
เกิน 30 วันท าการ 
    4. ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษาหาก
ได้หยดุราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกว่าวันลาพักผ่อนแล้ว 
ไม่มสีิทธิลาพักผ่อนตามที่ก าหนด 
 
 
 
      1.การลาอุปสมบทให้ยื่นใบลาต่อผู้บัญชาตามล าดับจึงถึง
นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาตก่อน  ไม่น้อยกว่า 60 วัน 
 
 

สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า 

การลาปุวย 

การลาคลอดบตุร 

การลาไปช่วยเหลือภรยิาท่ีคลอดบตุร
คลอดบตุร

การลากิจส่วนตัว 

การลาพักผ่อน 

การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย ์



การลาพักผ่อน 

 

      1. เมื่อได้รับหมายเรียกให้รายงานลาตัวผู้บังคับบัญชาก่อนวัน
เข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า 48 ช่ัวโมง 
      2. เมื่อพ้นจากการเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียม
พลแล้วให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติภายใน 7 วัน
เว้นแต่กรณีอาจขยายให้แต่รวมไมเ่กิน 15 วัน 
      
 
   1.ลาภายในประเทศ หรือต่างประเทศยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีเป็นผู้อนญุาต 
 

 

     1.ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต 
 

 
        1.การลาติดตามคูส่มรสมสีทิธิลาไดไ้มเ่กิน 2 ปี และในกรณี
จ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 
4 ปี ถ้าเกิน 4 ปีให้ลาออกจากราชการ 
    2.การลาตดิตามคู่สมรสให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบญัชาตามล าดับ
ช้ันจนถึงนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาอนุญาตโดยความเห็นชอบ
ของ ก.ท.จ. 
 

 
 
          

        
        1. การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ หรือที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพแล้วแต่กรณมีีสิทธิลาได้
ไม่เกิน 12 เดือน 
         2.ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตพร้อมแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวกับ
หลักสตูรที่ประสงค์จะลา 
 

 

 
       1.พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพเิศษ
ใน 1 ปี มีสิทธิลาปุวยปกติได้ไม่เกนิ 60 วันท าการ 
   2.พนักงานท่ัวไปใน 1 ปี มีสิทธิลาปุวยได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 
   3.ลาปุวยให้ยื่นใบลาวันแรกที่มาปฏิบัติงาน หากลาปุวยเกิน 3 วัน 
ต้องมรรับรองแพทย ์
 

 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษใน 1 ปี 
มีสิทธิลากิจไดไ้มเ่กิน 45 วันท าการ ยกเว้นปีแรกที่เข้าปฏิบัติงานมี
สิทธิลาได้ไม่เกิน15 วัน 
2.ลากจิส่วนตัวให้ยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าเมื่อไดร้ับอนุญาตแล้วจึงลาได้ 
3.พนักงานจ้างทั่วไปไม่มีสิทธิลากจิส่วนตัว 
 
       
       1.พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
พนักงานจ้างทั่วไป ส าหรับปีแรกที่ได้รับการจ้างต้องปฏิบตัิงานครบ 
6 เดือนก่อนจึงมสีิทธิลา 

2.พนักงานจ้างทั่วไปใน 1 ปี มีสิทธิลาได้ไมเ่กิน 10 วันท าการ 
 

 
      1.พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
พนักงานจ้างทั่วไป มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วัน นับรวม
วันหยุดประจ าสัปดาห์และวันหยดุพิเศษในระหว่างลาโดยรับ
ค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน 45 วันและมีสิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์
การหยุดงานจากกองทุนประกันสงัคมอีก 45 วัน 
 

 
    1.พนักงานจ้างตามภารกจิและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษมี
สิทธิลาอุปสมบทได้ไมเ่กิด 120 วันโดยได้รับค่าตอบแทนในระหว่าง
การลาเว้นแต่ในปีแรกที่จ้างไม่ได้คา่ตอบแทนระหว่างลา 
   2.การยื่นใบลาอุปสมบทให้ยื่นลว่งหน้าก่อนไม่น้อยกว่า 60 วัน 
   3.พนักงานจ้างทั่วไปไม่มสีิทธิลาอุปสมบท 
 

 

      
      1.พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพเิศษมี
สิทธิลาได้ตามระยะเวลาที่เข้าฝึก โดยได้รับค่าตอบแทนในระหว่างลา 
     2.พนักงานจ้างทั่วไป มีสิทธิลาได้โดยได้รับค่าตอบแทนระหว่าง
ลาไม่เกิน 30 วัน 
        3.พนักงานจ้าง ตามข้อ 1และข้อ 2 ท่ีลาเข้าฝึกฯ และไดร้ับ
เงินเดือนจากกระทรวงกลาโหมจะไม่มสีิทธิไดร้ับค่าตอบแทนระหว่าง
ลา 
 

การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 

การลาไปศกึษา  ฝึกอบรม ปฏิบตัิการวิจยั หรือดงูาน 

การลาไปปฏิบตัิงานในองค์กรการระหวา่งประเทศ 

การลาตดิตามคูส่มรส 

การลาไปฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านอาชีพ 

สิทธิประโยชน์ในการลาของพนักงานจ้าง 

การลาป่วย 

การลากิจสว่นตวั 

การลาคลอดบตุร 

การลาอุปสมบท 

การลาเพื่อตรวจคดัเลือกเข้ารับราชการทหาร เข้ารับการระดมพล 

                               เข้าฝึกวิชาทหารฯ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


