
ระเบียบการลา 
 
แนวปฏิบัติตามระเบียบการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 การลาแบงออกเปน 9 ประเภท คือ 

1. การลาปวย   (นับวันลาเฉพาะวันทําการ) 
2. การลาคลอดบุตร 
3. การลากิจสวนตัว (นับวันลาเฉพาะวันทําการ) 
4. การลาพักผอน (นับวันลาเฉพาะวันทําการ) 
5. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
6. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
7. การลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
8. การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
9. การลาติดตามคูสมรส 

 
สาระสําคัญ 

- การลาใหนับวันลาตามปงบประมาณ 
- ขาราชการครู  ขาราชการพลเรือนสามัญและลูกจางประจําใหใชระเบียบนี้ 
- ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของขาราชการพลเรือนในกรมใหเปนไปตาม

ตาราง หมายเลข 14 ในสถานศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ใหเปนไปตามตาราง
หมายเลข 3   

- ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 
- ในกรณีจําเปนหรือรีบดวนมายื่นใบลากอนหยุดราชการไมได  จะลาทางโทรศัพท  

โทรเลขหรือเขียนใบลาขึ้นเองฝากผูอ่ืนมายื่นก็ได   เมื่อมาปฏิบัติราชการไดแลวใหยื่น
ใบลา ตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 

 
การนับวันลา 

- การนับวันลาใหนับตามปงบประมาณคือ วันที่ 1 ตุลาคม  ของปถึงวันที่ 30 กันยายน 
ของปถัดไป 

- คําวา “วัน” ในแบบใบลา หมายถึง  นับวันหยุดรวมดวย  การนับเฉพาะวันทําการจะใช
คําวา “วันทําการ”  

- การลาปวย ลากิจสวนตัว  ลาพักผอน  และหรือ  การลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร ซ่ึง
เปนการลาตอเนื่องจากการลาคลอด ใหนับเฉพาะวันทําการ  ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการ



คํานวณนับวันลาตามปงบประมาณ  การนับวันในรอบป  เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ประจําป 

- การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลาอนุญาตใหลาและคํานวณวัน
ลาใหนับตอเนื่องกัน  โดยนับวันหยุดราชการที่อยูระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวม
เปนวันลาดวยผูมีอํานาจอนุญาตการลาตองตรวจดูจํานวนวันลาประเภทนั้นแลว
อนุญาตตามอํานาจที่ระเบียบกําหนด 

 
หลักเกณฑการลากรณีตาง ๆ ท่ีควรทราบ 

1.  ตั้งแตเร่ิมรับราชการ  ขาราชการผูใดยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ          
ไมเคยไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  หากประสงคจะอุปสมบท หรือ
ไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ใหลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาได
ไมเกิน 120 วัน  และตองรับราชการมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน 

2.  ขาราชการซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือขาราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม  ซ่ึงประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย             
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวัน
อุปสมบท หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน 

3.  กรณีมีเหตุจําเปนไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนกําหนดตามขอ 2. ใหชี้แจง
เหตุผลประกอบการลา  กรณีเชนนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได 

1. การลาคลอด  การลาคลอดบุตรเปนการลาหยุดราชการของสตรีซ่ึงมีครรภในชวงเวลากอน
คลอดและหลังคลอด 

1. มีสิทธิลาคลอดบุตรคร้ังหนึ่งได 90 วัน และใหนับวันหยุดราชการรวมเปนวันลา
ดวย  โดยไดรับเงินเดือน และไมตองมีใบรับรองแพทย 

2. ลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร  ใหลาไดไมเกิน 150 วัน
ทําการโดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือน 

3. จะเสนอหรือจัดสงใบลาหรือในวันที่ลาก็ได 
4. ในกรณีที่ไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอ่ืน (ใครก็ได) ลาแทนก็ได แตเมื่อ

สามารถลงชื่อไดแลวตองเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว  
5. ระหวางลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรแมจะมีราชการจําเปนเกิดขึ้น  ก็จะเรียกตัวมา

ปฏิบัติราชการในระหวางลานั้นไมได 
6. การลาคลอดบุตรควบเกี่ยวกับการลาประเภทใด  ซ่ึงยังไมครบกําหนดวันลาของ

การลาประเภทนั้น  ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง  และใหนับเปนการลา
คลอดบุตร 



 
2. การลากิจสวนตัว  การลากิจสวนตัวเปนการลาหยุดราชการเพื่อทํากิจธุระสวนตัว เชน ลา

หยุดราชการเพื่อไปทัศนศึกษา  ลากิจสวนตัวเพื่อไปทํานิติกรรมสัญญา 
การลากิจสวนตัวอาจแบงเปน 2 กรณี 

1. การลากิจสวนตัว (ดวยเหตุอ่ืนฯ) 
2. การลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตร 

- การลากิจสวนตัวใหเสนอหรือจัดสงใบลาจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอน  เมื่อ
ไดรับอนุญาตแลวจึงหยุดราชการ 

- หากมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับการอนุญาตไดทันใหเสนอ หรือ จัดสง
ใบลาพรอมดวยระบุเหตุจําเปนแลวหยุดราชการไปกอนได  แตตองชี้แจง
เหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว 

- การลากิจสวนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรตองลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร 
- เมื่อมีราชการจําเปนเกิดขึ้นระหวางลากิจสวนตัว  ผูบังคับบัญชา หรือผู       

มีอํานาจอนุญาตเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 
 

3. การลาพักผอน  การลาพักผอนเปนการลาหยุดราชการเพื่อพักผอนประจําป 
1. มีสิทธิพักผอนปหนึ่งได 10 วันทําการ 
2. ผูที่ไดรับการบรรจุคร้ังแรก  หรือ บรรจุกลับเขารับราชการในปงบประมาณใดไม

ครบ 6 เดือน  ไมมีสิทธิลาพักผอนในปงบประมาณนั้น  เมื่อครบ 6 เดือน เมื่อใดก็มี
สิทธิลาพักผอนเมื่อนั้น 

3. ถาในปใดขาราชการมิไดลาพักผอนประจําป หรือ ลาพักผอนประจําปแลวแตไม
ครบ 10 วันทํากา  ใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได  แตวัน
ลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ 

4. ผูที่ไดรับราชการติดตอกันมานานแลวไมนอยกวา 10 ป  ใหมีสิทธินําวันลา
พักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ 

5. การอนุญาตใหลาพักผอนผูมีอํานาจจะอนุญาตใหลาครั้งเดียว หรือ หลายครั้งก็ได
โดยมิใหเสียหายแกราชการ 

6. การขออนุญาตลาพักผอนตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจแลวจึงหยุดราชการได 
7. ขาราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษา  หากไดหยุด

ราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกวาวันลาพักผอนไมมีสิทธิลาพักผอน  
ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 



8. ผูไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด  ถามีราชการ
จําเปน ผูบังคับบัญชา หรือ ผูมีอํานาจจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 

 
4.   การลาอุปสมบท หรือ การลาไปประกอบพิธีฮัจย 

1.  ตั้งแตเร่ิมรับราชการ  ขาราชการผูใดยังไมเคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ          
ไมเคยไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  หากประสงคจะอุปสมบท หรือ
ไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ใหลาโดยไดรับเงินเดือนระหวางลาได
ไมเกิน 120 วัน  และตองรับราชการมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน 

2.  ขาราชการซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  หรือขาราชการที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม  ซ่ึงประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย             
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวัน
อุปสมบท หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน 

3.  กรณีมีเหตุจําเปนไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนกําหนดตามขอ 2. ใหชี้แจง
เหตุผลประกอบการลา  กรณีเชนนี้ใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได 

4.  ผูลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  ตองอุปสมบท หรือออกเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย ภายใน 10 วัน นับแตวันเริ่มลา  และเมื่อลาสิกขาแลวตองกลับมารายงานตัว            
เขาปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแตวันลาสิกขา หรือเดินทางกลับถึงประเทศไทย (กรณีลาสิกขากอน 
เดินทางกลับถึงประเทศไทยกอนวันครบกําหนดวันลาตองรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการภายใน 
5 วัน นับแตวันลาสิกขา หรือวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย  แตถาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย
ครบตามกําหนดเวลา ตองรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการวันถัดไป หากเลยกําหนดตองจัดสง
ใบลา) 

5.  ผูลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจยระหวางปดภาคการศึกษา เมื่อลาสิกขา
หรือเดินทางกลับถึงประเทศไทยแลว ตองรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแตวัน
ลาสิกขา หรือวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย ถึงแมจะเปนชวงปดภาคเรียนก็ตาม 
6.  ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย แตมีปญหาหรืออุปสรรคทําใหไม
สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยตามที่ขอลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
ตามปกติและขอถอนวันลา ใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว 
 
 
 
 



5.   การลาเขารับการระดมพล  เขารับการฝกวิชาทหาร  หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม 
ใหไดรับเงินเดอืนเต็มตลอดเวลาที่เขารับการระดมพล  เขารับการฝกวิชาทหาร 

หรือ เขารับการทดลองความพรั่งพรอม  แตถาพนระยะเวลาของการดงักลาวแลวไมมารายงานตวั  
เพื่อเขาปฏิบัติราชการภายใน 7 วัน ใหงดจายเงินเดือนหลังจากนั้นไวจนถึงวันเขาปฏิบัติราชการ 
 

6.   การลาไปศกึษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติการวิจัย 
เปนการลาหยดุราชการเพื่อไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน ตามระเบียบวาดวยการให 

ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม  และดูงาน  ภายในประเทศ  และตางประเทศ ซ่ึงกําหนดไวเปนการ
เฉพาะ 
 

7.   การลาไปปฏิบตัิงานในองคการตางประเทศ 
ใหเสนอ หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง รัฐมนตรีเพื่อพิจารณา  

ดังนี ้
9. การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ซ่ึงประเทศไทยเปนสมาชิก และ

เปนวาระที่จะสงไป 
10. รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปตามความตกลงระหวางประเทศ 
11. ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทกัษรักษาผลประโยชนของประเทศตาม

ความตองการของรัฐบาลไทย 
12. อ่ืนๆ นอกเหนอืจากขอ 1-3 

 
8.   การลาติดตามคูสมรส 

13. ตองเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย 
14. คูสมรสเปนขาราชการ หรือ พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
15. คูสมรสไปตางประเทศเพื่อปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ ไปปฏิบัติงานใน

ตางประเทศตัง้แต 1 ปขึ้นไป 
16. ลาติดตามคูสมรสไมเกิน 2 ป และขอลาตอได  แตขอลาตอไดอีกรวมแลวตองไม

เกิน 4 ป 
17. ไมไดรับเงินเดอืนระหวางลาติดตามคูสมรส 
18. ใหเสนอ หรือ จัดสงใบลาผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 



กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
- ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535 
- พระราชกฤษฎีกาการจายเงนิเดือน เงนิป  บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะ

เดียวกัน พ.ศ. 2535 
 
 
 


