
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสอง 
เรื่อง ระเบียบการลาของเจ้าหน้าที่ 

----------------------------------------------------- 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื ่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื ้อกูลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545 ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วไป พ.ศ. 2556 และระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับ2 ) พ.ศ.2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสองทราบโดยทั่วกันและเพ่ือให้ถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบการลานั้น 

ดังนั้น โรงพยาบาลสอง จึงจัดทำสรุปสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลาของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รับทราบทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบประกาศมาพร้อมนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 

                        

(นายวันชัย   วันทนียวงค์) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง 

 

 

 



ระเบียบสิทธิการลาของข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-พนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานกระทรวงสาธารณสุข-ลูกจ้างรายวัน 
ของโรงพยาบาลสอง 

ประเภทการลา ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข 

รายวัน 

ลาพักผ่อน มีสิทธิลากพักผ่อน 10 วันทำการ
ปฏิบัติงานไม่ครบ 10 สะสมวันลา
ได้ 20 วันทำการปฏิบัติงานครบ 
10 ปีขึ้นไป สะสมวันลาได้ 30 วัน
ทำการ 

มีสิทธิลาพักผ่อน 10 วันทำการ
สะสมวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำการ 
(รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15 วันทำ
การ) 

มีสิทธิลากพักผ่อน 10 วันทำ
การ ไม่มีสิทธิ สะสมวันลา 

สิทธิลาพักผ่อน 10 วันทำการ
สะสมวันลาได้ไม่เกิน 5 วันทำ
การ (รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15 
วันทำการ) 

ไม่มีสิทธิลา 

ลาป่วย มีสิทธิลาป่วย 60 วันทำการ 
ป่วยเกิน 60 – 120 วันทำการ 
เสนอผู้มีอำนาจจ่ายเงินระหว่างลา 
(ลาป่วยตั ้งแต่2 วันขึ ้นไปต้องมี
ใบรับรองแพทย์ประกอบการลา
ป่วย) 

มีสิทธิลาป่วย 30 วันทำการ 
โดยได้รับค่าจ้าง ระหว่างลา และ
มีสิทธิได้ร ับเง ินสงเคราะห์การ
หย ุ ด ง าน จากการลาป่ ว ย จ า
กองท ุ นประก ั นส ั ง คมฯตาม
หล ัก เกณฑ ์และเง ื ่ อนไขตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมฯได้
ไม่เกิน 180 วัน(ลาป่วยตั้งแต่2 วัน
ข ึ ้น ไปต ้องม ี ใบร ับรองแพทย์
ประกอบการลาป่วย) 

มีสิทธิลาป่วย 15 วันทำการ โดย
ไ ด ้ ร ั บ ค ่ า จ ้ า ง  ร ะหว ่ า งล า
ปฏิบัติงานปีแรกมีสิทธิลา 8 วัน
ทำการและม ีส ิทธ ิ ได ้ร ับเ งิน
สงเคราะห์การหยุดงานจากการ
ลาป่วยจากกองทุนประกันสังคม
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม
กฏหมายว่าด้วยประกันสังคมฯ
ได้ไม่เกิน 180 วัน ลาโดยไม่ได้
รับค่าจ้างระหว่างลา(อยู่ที่ดุลย
พินิจของหัวหน้า (ลาป่วยตั้งแต่
2วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
ประกอบการลาป่วย) 

มีสิทธิลาป่วย 45 วันทำการ โดย
ได้รับค่าจ้าง ระหว่างลา และมี
สิทธิได้ร ับเง ินสงเคราะห์การ
หย ุดงานจากการลาป ่วยจา
กองท ุนประก ันส ั งคมฯตาม
หล ักเกณฑ์และเง ื ่อนไขตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคมฯ
ได้ไม่เกิน 180 วัน(ลาป่วยตั้งแต่
2 ว ันข ึ ้นไปต ้องม ี ใบร ับรอง
แพทย์ประกอบการลาป่วย) 

มีสิทธิลาป่วย 15 วันทำการไม่
นับรวมวันหยุดราชการ โดย
ได้รับค่าจ้าง (ต้องมีร ับรอง
แพทย์ทุกครั้งที่มีการลาป่วย 
หากไม่มีใบรับรองแพทย์ไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าจ้างได้) 

ลากิจส่วนตัว มีสิทธิลากิจ 45 วันทำการ และมี
สิทธิลากิจเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจาก
การลาคลอดบุตร 150 วันทำการ 

ม ีส ิทธ ิลาก ิจ 10 ว ันทำการ/
ปีงบประมาณ เข้าทำงานไม่ถึง
หนึ ่งปี ทอนสิทธิตามระยะเวลา 
(อยู่ที่ดุลยพินิจของหัวหน้า) 

มีสิทธิลาได้ 10  วันทำการโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง 
(อนุโลมจากผู้บริหาร ลากิจได้ 
10 ว ันทำการ/ปีงบประมาณ 
เข้าทำงานไม่ถึงหนึ่งปี ทอนสิทธิ
ตามระยะเวลา โดยได้รับค่าจ้าง
(อยู่ที่ดุลยพินิจของหัวหน้า) 

ลาโดยรับค่าจ้าง 15 วันทำการ
ปฏิบัติงานปีแรก ได้รับค่าจ้าง 6 
วันทำการ (อยู่ที ่ดุลยพินิจของ
หัวหน้า) 

ไม่มีสิทธิลา 



ระเบียบสิทธิการลาของข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-พนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานกระทรวงสาธารณสุข-ลูกจ้างรายวัน 
ของโรงพยาบาลสอง 

 
ประเภทการลา ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข 
รายวัน 

ลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอด 90 วัน โดยได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา 

มีสิทธิลาคลอด 90 วัน โดยได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลา ได้ไม่เกิน 45 
วัน และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
การหยุดงานเพื ่อการคลอดบุตร
จากกองทุนประกันส ังคมตาม
หล ัก เกณฑ ์และเง ื ่ อนไขตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

มีสิทธิคลอด 90วัน โดยได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน45วัน
และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
การหยุดงานเพื่อการึคลอดบุตร
จากกองทุนประกันสังคมตาม
หล ักเกณฑ์และเง ื ่อนไขตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

มีสิทธิลาคลอด90วัน โดยได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกิน45วัน 
และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
จากกองทุนประกันสังคมตาม
หล ักเกณฑ์และเง ื ่อนไขตาม
กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

ไม่มีสิทธิลา 

ลาช่วยเหลือ 
ภรรยาเลี้ยงดูบุตร 

มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภรรยาเลี้ยงดู
บุตรคร้ังหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน 15 วัน
ทำการในช่วงการลาคลอดบุตรของ
ภรรยา 

ไม่มีสิทธิลา ไม่มีสิทธิลา ลาได ้ 15 ว ันทำการ ต ่อการ
คลอดบุตร 1 ครั้ง มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างระหว่างลา 

ไม่มีสิทธิลา 

ลากิจ – ลาพักผ่อน
เพื่อเดินทางไป
ต่างประเทศ 

ผู ้ท ี ่ประสงค์ย ื ่นใบลาและบันทึก
ข ้อความไปต่างประเทศก่อนวัน
เดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ 

อิงระเบียบข้าราชการโดยอนุโลม อิงระเบียบข้าราชการโดย
อนุโลม 

อิงระเบียบข้าราชการโดย
อนุโลม 

ไม่มีสิทธิลา 

ลาอุปสมบทหรือลา
ไปประกอบพิธีฮัจย ์

มีสิทธิลาอุปสมบทไดไ้ม่เกิน120วัน
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า12 เดือน 

มีสิทธิลาอุปสมบทไดไ้ม่เกิน12วัน 
ปฏิบัติงานมาไมน่้อยกว่า 4 ปี 

ลาได้โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ระหว่างลา 

สิทธิลาอุปสมบทไดไ้ม่เกิน 120
วันปฏิบตัิงานมาไม่น้อยกว่า4 ป ี

ไม่มีสิทธิลา 

ลาติดตามคู่สมรส ลาได้ไม่เกิน 2 ปี กรณีจำเป็น ลาต่อ
ได้อีก 2 ปี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่
เกิน 4 ปี ถ้าเกิน 4 ให้ลาออกจาก
ราชการ 

ไม่มีสิทธิลา ไม่มีสิทธิลา ไม่มีสิทธิลา ไม่มีสิทธิลา 

 

 



ระเบียบสิทธิการลาของข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ-พนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานกระทรวงสาธารณสุข-ลูกจ้างรายวัน 
ของโรงพยาบาลสอง 

 
ประเภทการลา ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข 
รายวัน 

การลาไปศึกษา
ฝึกอบรม 

ตามหลักสูตร โดยได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา 

-ไม่มีสิทธิลาศึกษา 
-ลาฝึกอบรมได้ ตามความต้องการ
ของส่วนราชการ 

-ไม่มีสิทธิลาศึกษา 
-ลาฝ ึกอบรมได ้  ตามความ
ต้องการของส่วนราชการ 

ลาศึกษาไม่เกิน 2 ปี แต่ทั้งนี้ต้อง
มีระยะการจ้างงานก่อนครบ
สัญญาจ้างไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ที่ต้องปฏิบัติ 

ไม่มีสิทธิลา 

ลาเข้ารับการตรวจ
เลือก หรือเข้ารับ
การเตรียมพล 

ตามหมายเรียก ตามหมายเรียก ตามหมายเรียก ตามหมายเรียกต้องมารายงาน
ตัวภายใน 7 วัน ส่วนราชการ
หรือผู้ได้รับมอบหมายอาจขยาย
เวลาให้ไม่เกิน 15 วัน 

ไม่มีสิทธิลา 

ลาไปปฏบิัติงานใน
องค์การระหว่าง
ประเทศ 

ลาเกินหลักเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ใน  
พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการสั่งให้
ข้าราชการไปทำการเหมือนเวลา
ราชการ 12 เดือน 

ไม่มีสิทธิลา ไม่มีสิทธิลา ไม่มีสิทธิลา ไม่มีสิทธิลา 

ลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้าน
อาชีพ 

ลาได้ตามระยะเวลาหลักสูตรแต่ไม่
เกิน 12 เดือน 

ไม่มีสิทธิลา ไม่มีสิทธิลา ไม่มีสิทธิลา ไม่มีสิทธิลา 

 


