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บันทึกเรือ่ งเล่า

“การลาราชการ"
หลายครัง้ ทีม่ โี ทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกีย่ วกับการลา จนทาให้เกิดความสงสัยว่า การลา
มีกปี่ ระเภท และจะใช้สทิ ธิการลาในแต่ละประเภทยังไรบ้าง ทาให้ตอ้ งหาข้อมูลเพิม่ เติมจาก
Web บ้าง และจากผูร้ .ู้ ..พี่ศริ ณ
ิ ี
การลา แบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังนี้
1. การลาป่วย
 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ลาป่วยโดยได้รบั เงินเดือนปีละไม่เกิน 60 วันทาการ
 พนักงานราชการ ไม่เกิน 30 วันทาการ
 ส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาก่อนหรือในวันทีล่ า เว้นแต่กรณีจาเป็น ให้สง่ ใบลาในวันแรก
ทีม่ าปฏิบตั งิ าน
 กรณีปว่ ยจนไม่สามารถลงชือ่ ในใบลาได้ จะให้ผอู้ นื่ ลาแทนได้ แต่เมือ่ สามารถลงชือ่ ได้ให้
จัดส่งใบลามาโดยเร็ว
 ลาป่วย 30 วันขึน้ ไป ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบพร้อมใบลา
 ลาป่วยไม่ถงึ 30วัน ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเห็นสมควรจะสัง่ ให้มใี บรับรองแพทย์ประกอบ
ใบลาหรือไม่กไ็ ด้
2. การลาคลอด
 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ สิทธิลาได้ครัง้ ละไม่เกิน 90 วัน โดยไม่
ต้องมีใบรับรองแพทย์ จะลาวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันทีค่ ลอดก็ได้ แต่เมือ่ รวมกันแล้ว
ไม่เกิน 90 วัน
 ข้าราชการสามารถจะลากิจเพือ่ เลีย้ งดูบตุ รต่อเนือ่ งจากลาคลอดได้ไม่เกิน 150 วันทาการ
3. การลาไปช่วยเหลือภริยาทีค่ ลอดบุตร
 ข้าราชการประสงค์จะลาไปช่วยภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายทีค่ ลอดบุตรให้เสนอ หรือ
จัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ อี านาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลา
ภายใน 90 วัน และใช้สทิ ธิลาได้ 15 วัน/ครัง้ นับแต่วนั ทีภ่ ริยาคลอดบุตร
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4. การลากิจส่วนตัว
 ข้าราชการ /ลูกจ้างประจา ใช้สทิ ธิลากิจได้ไม่เกิน 45 วันทาการ
 พนักงานราชการ ใช้สทิ ธิลากิจได้ไม่เกิน 10 วันทาการ
5. การลาพักผ่อน
 ข้าราชการ มีสทิ ธิลาพักผ่อนได้ 10 วันทาการ (เว้นแต่ขา้ ราชการดังกล่าวเข้ารับราชการ
ไม่ถงึ 6 เดือนไม่มสี ทิ ธิลาพักผ่อน) สามารถสะสมได้ไม่เกิน 20 วันทาการ
 ข้าราชการทีร่ บั ราชการติดต่อกันตัง้ แต่ 10 ปีขนึ้ ไป สะสมวันลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 30
วันทาการ
 ข้าราชการทีไ่ ปปฏิบตั งิ านประจาในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี
นราธิวาส) ต่อเนือ่ งกันไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน มีสทิ ธิลาพักผ่อนได้เพิม่ อีก 10 วันทาการ
สามารถสะสมวันลารวมกับวันลาพักผ่อนในปีปจั จุบันได้ไม่เกิน 40 วันทาการ]
6. การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธอี จั ย์
 ข้าราชการต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ลาได้ 120 วัน ทัง้ นีต้ อ้ งยื่นใบลา
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจพิจารณา
หรืออนุญาตก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
 ลูกจ้างประจา ลาได้ 120 วัน
 พนักงานราชการต้องเป็นพนักงานราชการต่อเนือ่ งมาแล้ว 4ปี ลาได้ 1 ครัง้ 120 วัน
ตลอดช่วงเวลาทีม่ สี ภาพเป็นพนักงานราชการ
 เมือ่ ได้รบั การลาให้อุปสมบทภายในกาหนด 10 วัน และมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ิ
ราชการภายในกาหนด 5 วัน
7. การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 ข้าราชการทีไ่ ด้รบั หมายเลขเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาก่อน
วันเข้ารับการตรวจเลือกไม่นอ้ ยกว่า 48 ชัว่ โมง
 ให้ข้าราชการทีไ่ ด้รบั หมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป
 ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลตามวัน เวลา ในหมายเรียกนัน้
โดยไม่ตอ้ งรอรับคาสัง่ และให้ผบู้ งั คับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลาดับจนถึงหัวหน้า
ส่วนราชการ
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 ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบตั ริ าชการตามปกติตอ่ ผูบ้ งั คับบัญชา ภายใน 7 วัน เว้นแต่
กรณีทมี่ เี หตุจาเป็น ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึน้ ตรง หัวหน้าส่วนราชการ
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอาจขยายระยะเวลาให้ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วัน
8. การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือดูงาน
 ข้าราชการลาได้ไม่เกิน 4ปี ในกรณีทผี่ บู้ งั คับบัญชาผูม้ อี านาจอนุญาตลา เห็นสมควรให้
ลาศึกษาเพิ่มเติมได้อกี แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 6ปี
9. การลาไปปฏิบตั งิ านในองค์การระหว่างประเภท
 ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพือ่
พิจารณาอนุญาต
 ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกีย่ วกับการกาหนด
หลักเกณฑ์การสัง่ ให้ขา้ ราชการไปทาการ ซึง่ ให้นบั เวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ
 ข้าราชการลาได้ไม่เกิน 1 ปี เมือ่ ปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จ ให้รายงานตัวเข้าปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการภายใน 15 วัน นับแต่วนั ครบกาหนดวันลา
 ให้รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่กลับมา
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
10. การลาติดตามคูส่ มรส
 ข้าราชการลาได้ไม่เกิน 2ปี ในกรณีจาเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 2ปี รวมกันแล้วไม่
เกิน 4ปี ถ้าเกิน 4 ปี ให้ลาออกจากราชการ
11. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 ข้าราชการตามระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกาหนด แต่ไม่เกิน 12 เดือน
การนับวันลา ให้นบั ตามปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปีถดั ไป) เพื่อประโยชน์
ของการคานวณวันลาให้นบั ต่อเนือ่ งกันโดยนับวันหยุดราชการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการลาประเภทเดียวกัน
รวมเป็นวันลาด้วย ยกเว้น การลากิจ ลาป่วย และลาพักผ่อน ให้นบั เฉพาะวันทาการ
 การลาป่วยหรือลากิจส่วนตัวทีม่ รี ะยะเวลาต่อเนือ่ งกันจะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่กต็ าม
ให้นบั เป็นการลาครัง้ หนึง่
 ข้าราชการทีถ่ กู เรียกตัวกลับมาปฏิบตั ริ าชการระหว่างการลา ให้ถอื ว่าการลาเป็นวัน
หมดเขต เพียงก่อนวันเดินทางกลับและวันราชการเริม่ ตัง้ แต่วนั ออกเดินทางกลับเป็นต้นไป
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การลาครึง่ วันในตอนเช้า/บ่าย ให้นบั เป็นวันลาครึง่ วัน (ตามประเภทของการลานั้น)
ข้อควรคานึง “กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลือ่ นเงินเดือน พ.ศ. 2552”
กาหนดเกี่ยวกับการลา ทีจ่ ะมีผลต่อการเลือ่ นเงินเดือน ในแต่ละรอบการประเมิน
คือ ครึง่ ปีแรก (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) หรือ ครึง่ ปีหลัง (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) ลาป่วย-ลากิจ ได้ไม่
เกิน 23 วันทาการ ยกเว้น การลาอุปสมบท /ลาไปประกอบพิธฮี ัจย์ โดยได้รบั เงินเดือนในระหว่าง
ลา, การลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน, ลาป่วยไม่เกิน 60 วันทาการ

