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บนัทกึเรือ่งเล่า 

“การลาราชการ" 

 

   หลายครัง้ทีม่โีทรศพัทเ์ข้ามาสอบถามเกีย่วกบัการลา จนท าใหเ้กดิความสงสยัวา่ การลา

มีกีป่ระเภท และจะใชส้ทิธิการลาในแตล่ะประเภทยงัไรบา้ง ท าใหต้อ้งหาขอ้มลูเพิม่เตมิจาก  

Web บา้ง และจากผูรู้.้..พี่ศริณิี    

การลา แบง่ออกเปน็ 11 ประเภท ดงันี ้

1. การลาปว่ย   

 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ลาป่วยโดยไดร้บัเงนิเดอืนปลีะไมเ่กิน 60 วนัท าการ 

 พนกังานราชการ ไมเ่กนิ 30 วันท าการ 

 สง่ใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาก่อนหรอืในวันทีล่า เวน้แตก่รณีจ าเป็น ใหส้ง่ใบลาในวนัแรก

ทีม่าปฏบิตังิาน 

 กรณปีว่ยจนไมส่ามารถลงชือ่ในใบลาได ้จะให้ผูอ้ืน่ลาแทนได ้แตเ่มือ่สามารถลงชือ่ไดใ้ห้

จดัสง่ใบลามาโดยเรว็ 

 ลาปว่ย 30 วันขึน้ไป ตอ้งมใีบรบัรองแพทยแ์นบพรอ้มใบลา 

 ลาปว่ยไมถ่งึ 30วนั ถา้ผูบ้งัคับบญัชาเหน็สมควรจะสัง่ให้มใีบรบัรองแพทยป์ระกอบ

ใบลาหรอืไม่กไ็ด ้

2. การลาคลอด 

 ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนกังานราชการ สทิธลิาไดค้รัง้ละไมเ่กนิ 90 วนั โดยไม่

ตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์จะลาวนัที่คลอด กอ่น หรอืหลงัวนัทีค่ลอดกไ็ด ้แตเ่มือ่รวมกนัแล้ว

ไมเ่กิน 90 วนั 

 ขา้ราชการสามารถจะลากจิเพือ่เลีย้งดบูตุรตอ่เนือ่งจากลาคลอดไดไ้มเ่กนิ 150 วนัท าการ 

3. การลาไปชว่ยเหลอืภรยิาทีค่ลอดบตุร 

 ข้าราชการประสงคจ์ะลาไปชว่ยภรยิาโดยชอบดว้ยกฎหมายทีค่ลอดบตุรใหเ้สนอ หรอื

จดัสง่ใบลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึผูม้อี านาจอนุญาตก่อนหรอืในวนัที่ลา

ภายใน 90 วนั และใช้สทิธิลาได ้15 วนั/ครัง้ นบัแตว่นัทีภ่รยิาคลอดบตุร 
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4. การลากิจสว่นตวั 

 ข้าราชการ /ลกูจา้งประจ า ใชส้ทิธิลากจิไดไ้มเ่กนิ 45 วนัท าการ  

 พนกังานราชการ ใช้สทิธลิากิจไดไ้มเ่กนิ 10 วันท าการ 

5. การลาพกัผอ่น 

 ข้าราชการ มสีทิธลิาพักผอ่นได ้10 วันท าการ (เวน้แตข่า้ราชการดงักลา่วเข้ารบัราชการ

ไมถ่งึ 6 เดอืนไม่มสีทิธลิาพกัผอ่น) สามารถสะสมไดไ้มเ่กนิ 20 วนัท าการ  

 ข้าราชการทีร่บัราชการตดิตอ่กนัตัง้แต ่10 ปขีึน้ไป สะสมวนัลาพักผอ่นไดไ้มเ่กนิ 30 

วนัท าการ 

 ข้าราชการทีไ่ปปฏบิตังิานประจ าในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ยะลา ปตัตาน ี

นราธวิาส) ตอ่เนือ่งกันไม่นอ้ยกว่า 3 เดอืน มีสทิธิลาพกัผอ่นไดเ้พิม่อีก 10 วันท าการ 

สามารถสะสมวนัลารวมกบัวนัลาพักผอ่นในปปีจัจบุันไดไ้มเ่กนิ 40 วันท าการ] 

6. การลาอปุสมบท หรอืการลาไปประกอบพิธอีจัย์ 

 ข้าราชการตอ้งรบัราชการมาไมน่้อยกวา่ 12 เดอืน ลาได ้120 วนั ทัง้นีต้อ้งยื่นใบลา

ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั เสนอตอ่ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัจนถงึผูม้ีอ านาจพิจารณา

หรอือนญุาตกอ่นวนัอปุสมบทหรอืกอ่นวนัเดนิทางไปประกอบพธิฮีจัยไ์มน่อ้ยกวา่ 60 วนั 

 ลูกจ้างประจ า ลาได ้120 วัน 

 พนกังานราชการตอ้งเปน็พนกังานราชการตอ่เนือ่งมาแลว้ 4ป ีลาได ้1 ครัง้ 120 วัน 

ตลอดชว่งเวลาทีม่สีภาพเป็นพนักงานราชการ 

 เมือ่ไดร้บัการลาใหอุ้ปสมบทภายในก าหนด 10 วนั และมารายงานตวักลบัเขา้ปฏบิตัิ

ราชการภายในก าหนด 5 วัน 

7. การลาเขา้รบัการตรวจเลอืก หรอืเข้ารบัการเตรยีมพล 

 ข้าราชการทีไ่ดร้บัหมายเลขเข้ารบัการตรวจเลอืก ให้รายงานลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชากอ่น

วนัเข้ารบัการตรวจเลอืกไม่นอ้ยกว่า 48 ชัว่โมง 

 ใหข้้าราชการทีไ่ดร้บัหมายเรยีกเขา้รบัการเตรยีมพลใหร้ายงานลาตอ่ผูบ้งัคบับญัชา

ภายใน 48 ชั่วโมง นบัแตเ่วลารบัหมายเรยีกเปน็ตน้ไป 

 ใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืก หรอืเขา้รบัการเตรยีมพลตามวัน เวลา ในหมายเรยีกนัน้

โดยไมต่อ้งรอรบัค าสัง่ และให้ผูบ้งัคบับญัชาเสนอรายงานลาไปตามล าดบัจนถงึหวัหนา้

สว่นราชการ 
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 ใหร้ายงานตวักลบัเขา้ปฏบิตัริาชการตามปกตติอ่ผูบ้งัคบับญัชา ภายใน 7 วนั เวน้แต่

กรณทีีม่เีหตจุ าเปน็ ปลดักระทรวง หัวหน้าสว่นราชการขึน้ตรง หวัหนา้สว่นราชการ 

หรอืรัฐมนตรเีจา้สงักดัอาจขยายระยะเวลาใหไ้ดแ้ตร่วมแลว้ไมเ่กนิ 15 วนั 

8. การลาไปศกึษา ฝกึอบรม ปฏบิตักิารวิจยั หรอืดงูาน 

 ข้าราชการลาไดไ้มเ่กนิ 4ป ีในกรณทีีผู่บ้งัคบับัญชาผูม้อี านาจอนญุาตลา เหน็สมควรให้

ลาศกึษาเพิ่มเตมิไดอ้กี แตร่วมแลว้ตอ้งไมเ่กิน 6ป ี

9. การลาไปปฏบิตังิานในองค์การระหว่างประเภท 

 ใหเ้สนอหรอืจดัสง่ใบลาตอ่ผูบ้งัคบับัญชาตามล าดบัจนถงึรฐัมนตรเีจา้สงักดัเพือ่

พิจารณาอนญุาต 

 ใหถ้อืปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีาเกีย่วกบัการก าหนด

หลักเกณฑก์ารสัง่ใหข้า้ราชการไปท าการ ซึง่ใหน้บัเวลาระหว่างนั้นเหมือนเตม็เวลา

ราชการ 

 ข้าราชการลาไดไ้มเ่กนิ 1 ปี เมือ่ปฏบิตังิานแลว้เสรจ็ ใหร้ายงานตวัเขา้ปฏบิตัหิน้าที่

ราชการภายใน 15 วนั นบัแตว่นัครบก าหนดวนัลา 

 ใหร้ายงานผลการปฏบิตังิานใหร้ัฐมนตรเีจา้สงักดัภายใน 30 วัน นบัแตว่นัที่กลบัมา

ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 

10. การลาตดิตามคูส่มรส 

 ข้าราชการลาไดไ้มเ่กนิ 2ปี ในกรณีจ าเป็นอาจอนญุาตใหล้าตอ่ไดอ้ีก 2ปี รวมกนัแล้วไม่

เกนิ 4ปี ถา้เกนิ 4 ป ีใหล้าออกจากราชการ 

11. การลาไปฟื้นฟสูมรรถภาพด้านอาชพี 

 ข้าราชการตามระยะเวลาทีห่ลักสตูรก าหนด แตไ่มเ่กนิ 12 เดอืน 

การนบัวนัลา  ใหน้บัตามปงีบประมาณ (1 ตลุาคม – 30 กนัยายน ของปถีดัไป) เพื่อประโยชน์

ของการค านวณวนัลาใหน้บัตอ่เนือ่งกนัโดยนบัวนัหยดุราชการทีอ่ยูร่ะหวา่งการลาประเภทเดยีวกนั

รวมเป็นวนัลาดว้ย ยกเวน้ การลากจิ ลาป่วย และลาพักผอ่น ใหน้บัเฉพาะวนัท าการ  

  การลาปว่ยหรอืลากจิสว่นตวัทีม่รีะยะเวลาตอ่เนือ่งกันจะเป็นในปเีดยีวกันหรอืไม่กต็าม

ใหน้บัเปน็การลาครัง้หนึง่ 

  ข้าราชการทีถ่กูเรยีกตวักลบัมาปฏบิตัริาชการระหว่างการลา ใหถ้อืวา่การลาเปน็วัน

หมดเขต เพยีงกอ่นวันเดนิทางกลบัและวันราชการเริม่ตัง้แตว่นัออกเดนิทางกลบัเปน็ตน้ไป  
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 การลาครึง่วนัในตอนเชา้/บา่ย ใหน้บัเปน็วนัลาครึง่วนั (ตามประเภทของการลานั้น) 

ขอ้ควรค านงึ  “กฎ ก.พ.ว่าดว้ยการเลือ่นเงนิเดอืน พ.ศ. 2552”  

 ก าหนดเกี่ยวกบัการลา ทีจ่ะมผีลตอ่การเลือ่นเงนิเดอืน ในแตล่ะรอบการประเมนิ  

คือ ครึง่ปแีรก (1 ต.ค. – 31 ม.ีค.) หรอื ครึง่ปหีลงั (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) ลาป่วย-ลากจิ ไดไ้ม่

เกนิ 23 วนัท าการ ยกเวน้ การลาอุปสมบท /ลาไปประกอบพธิฮีัจย์ โดยไดร้บัเงนิเดอืนในระหว่าง

ลา, การลาคลอดบตุรไมเ่กิน 90 วนั, ลาปว่ยไมเ่กนิ 60 วนัท าการ 

 


