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ระเบียบ ก.ท. วาดวยการลาของพนักงานเทศบาล 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

------------ 
 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบ ก.ท. วาดวยการลาของพนักงานเทศบาล 
ใหเหมาะสมกับภาวการณปจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗ แหงพระราช 
กฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๑๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก.ท. จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบ ก.ท. วาดวยการลาของพนักงานเทศบาล  
พ.ศ. ๒๕๓๕" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) ระเบียบ ก.ท. วาดวยการลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๒๑ 
  (๒) ระเบียบ ก.ท. วาดวยการลาของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  
๒๕๒๗ 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับและคําส่ังอ่ืนใด ในสวนที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี ้ 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๔  ใหเลขานุการ ก.ท. รักษาการตามระเบียบนี ้และมีอํานาจตีความและ 
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได 
 
           หมวด ๑ 
           บทท่ัวไป 
 
  ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
  "พนักงานเทศบาล" หมายความวา พนกังานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล  
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาลหรือพนักงานเมืองพัทยา 
  "เขารับการตรวจเลือก" หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อเขารับราชการ 
เปนทหารกองประจําการ 
  "เขารับการเตรียมพล" หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบ 
พลเขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับ 
ราชการทหาร 
  "องคการระหวางประเทศ" หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นดวยความ 
ตกลงระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองคการสหประชาชาติ  
ใหหมายความรวมถึงทบวงการชํานัญพิเศษและองคการอื่นใดในเครือสหประชาชาติดวย 
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  "องคการตางประเทศ" หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศตามที่ 
ผูรักษาการตามระเบียบจะไดประกาศรายชื่อใหทราบ 
  "การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ" หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติ 
งานตามโครงการแลกเปล่ียนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การไปปฏิบัติงาน 
ในตางประเทศในลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมท้ังการ 
ไปปฏิบัติงานในหนวยงานขององคการระหวางประเทศ หนวยงานขององคการตางประเทศ หรอื 
หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่งอยูในประเทศไทยโดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนใน 
ลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หนวยงานของ 
รัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ไมรวมถึงการเดินทางไปราชการตาม 
ระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุมของทางราชการ การไปรับ 
ราชการประจําในตางประเทศ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยตามระเบียบหรือ 
ขอบังคับวาดวยการใหพนักงานเทศบาล ไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ 
  "ลาติดตามคูสมรส" หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวย 
กฎหมายที่เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ขาราชการหรือพนักงานของหนวยการบริหาร 
ราชการสวนทองถิ่น ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือทางราชการ 
ส่ังใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความตองการของทางราชการตามกฎหมายวาดวยการ 
กําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทําการ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือ 
เต็มเวลาทํางานต้ังแต ๑ ป ขึ้นไป แตไมรวมถึงกรณีท่ีคูสมรสลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรอื 
ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 
  ขอ ๖  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล  
ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบพนักงานเทศบาลและพนกังานเมืองพัทยา 
  ขอ ๗  การลาทุกประเภทตามระเบียบนี้ ถามีกฎหมาย ระเบียบ มติ ก.ท. หรอื 
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรือ 
อนุญาตการลาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ก.ท. หรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลา 
ประเภทนั้นดวย 
  ขอ ๘  ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา 
สําหรับพนักงานเทศบาลแตละประเภทใหเปนไปตามตารางที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ 
  ในกรณีท่ีผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามระเบียบนี้ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ 
ราชการได และมีเหตุจําเปนเรงดวน ไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสง 
ใบลาตอผูมีอํานาจอนุญาตการลาขั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเม่ืออนุญาตแลวใหผูมีอํานาจ 
อนุญาตตามระเบียบทราบดวย 
  ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจ โดยทําเปน 
หนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใด เปนผูพิจารณาหรืออนุญาตแทนก็ได 
  ขอ ๙  พนักงานเทศบาลผูใดไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอ่ืนใด 
ของทางราชการ หากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับ 
บัญชาของหนวยงานที่ไปชวยราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหหนวยงาน 
ตนสังกัดของผูนั้นทราบอยางนอยปละครั้ง 
  การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวน 
ราชการเจาสังกัดตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น 
  ขอ ๑๐  การนับวันลาตามระเบียบนี้ ใหนับตามปงบประมาณ 
  การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และ 
คํานวณวันลาใหนับตอเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการท่ีอยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกันรวม 
เปนวันลาดวย เวนแตการนับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวยที่มิใชวันลาปวย 
ตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัต ิ
ราชการ วันลากิจสวนตัว และวันลาพักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ 
  การลาปวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือ 
ไมก็ตามใหนับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจ 
อนุญาตระดับใดใหนําใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 
  พนักงานเทศบาลที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาการลา 
เปนอันหมดเขตเพียงวันกอนวันเดินทางกลับ และวันราชการเริ่มตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับ  
เปนตนไป 
  การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของ 
การลานั้น ๆ  
  พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาท่ียังไมได 
หยุดราชการใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และ 
ใหถือวาการลาเปนอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น 
  ขอ ๑๑  เพื่อควบคุมใหเปนไปตามระเบียบนี ้ใหเทศบาลจัดทําบัญชีลงเวลา 
การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายระเบียบนี้  
หรือจะใชเครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได 
  ขอ ๑๒  การลาใหใชใบลาตามแบบทายระเบียบนี ้เวนแตในกรณีจําเปนหรือ  
รีบดวน จะใชใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได แตท้ังน้ีตอง 
สงใบลาตามแบบในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการ 
  ขอ ๑๓  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตาม 
ระเบียบนี้หรือในระหวางวันหยุดราชการ ใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึง 
ผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุญาต 
  ขอ ๑๔  การขออนุญาตไปตางประเทศซึ่งอยูติดเขตแดนประเทศไทย ใหผูวา 
ราชการจังหวัดและนายอําเภอในทองท่ีท่ีมีอาณาเขตติดตอกับประเทศใดมีอํานาจอนุญาตให 
พนักงานเทศบาลในจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ ไปประเทศนั้นไดครั้งหนึ่งไมเกิน ๗ วัน และ  
๓ วัน ตามลําดับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๑๕  พนักงานเทศบาลผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเนื่องมาจาก 
พฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองถิ่นนั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับ 
พนักงานเทศบาลผูนั้น และมิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของพนักงานเทศบาล 
ผูนั้นเอง โดยพฤติการณพิเศษดังกลาวรายแรงจนเปนเหตุขัดขวาง ทําใหไมสามารถมาปฏิบัติ 
ราชการ ณ สถานท่ีต้ังตามปกติ ใหพนักงานเทศบาลผูนั้นรีบรายงานพฤติการณที่เกิดขึ้น รวมท้ัง 
อุปสรรคขัดขวางที่ทําใหมาปฏิบัติราชการไมไดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผูวาราชการ 
จังหวัดทันทีในวันแรกท่ีสามารถปฏิบัติราชการได 
  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการที่พนักงานเทศบาลผูนั้นมาปฏิบัติราชการ 
ไมไดเปนเพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ใหสั่งใหการหยุดราชการของพนักงาน 
เทศบาลผูนั้นไมนับเปนวันลาตามจํานวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจาก 
พฤติการณพิเศษดังกลาว 
  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัด เห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการยังไม 
สมควรถือเปนพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันที่พนักงานเทศบาลผูนั้นไมมาปฏิบัติ 
ราชการเปนวันลากิจสวนตัว 
 
           หมวดท่ี ๒ 
         ประเภทการลา 
 
  ขอ ๑๖  การลาแบงออกเปน ๙ ประเภท คือ 
  (๑) การลาปวย 
  (๒) การลาคลอดบุตร 
  (๓) การลากิจสวนตัว 
  (๔) การลาพักผอน 
  (๕) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
  (๖) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
  (๗) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
  (๘) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
  (๙) การลาติดตามคูสมรส 
 
           สวนท่ี ๑ 
          การลาปวย 
 
  ขอ ๑๗  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสง 
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนในวันท่ีลา เวนแตกรณีจําเปน  
จะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูขอลา มีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได 
จะใหผูอื่นมาแทนก็ได แตเม่ือสามารถลงช่ือไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 
  การลาปวยตั้งแต ๓๐ วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซ่ึงเปนผูท่ีไดข้ึนทะเบียน 
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาดวย ในกรณีจําเปนหรือเห็น 
สมควรผูมีอํานาจอนุญาตจะส่ังใหใชใบรับรองแพทยซึ่งผูมีอํานาจเห็นชอบแทนก็ได 
  การลาปวยไมถึง ๓๐ วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกัน  
ถาผูมีอํานาจอนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลาหรือสั่งให 
ผูลาไปรับการตรวจจากแพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 
 
           สวนท่ี ๒ 
      การลาคลอดบุตร 
 
  ขอ ๑๘  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาคลอดบุตร ใหเสนอหรือจัดสงใบลา 
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันท่ีลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อ 
ในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเม่ือสามารถลงช่ือไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว  
และมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนคร้ังหน่ึงได ๖๐ วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย 
  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของ 
การลาประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแต 
วันเริ่มวันลาคลอดบุตร 
 
           สวนท่ี ๓ 
       การลากิจสวนตัว 
 
  ขอ ๑๙  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลากิจสวนตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลา 
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการ 
ได เวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทัน จะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยระบุเหตุ 
จําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนก็ได แตตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบ โดยเร็ว 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งไดใหเสนอ 
หรือจัดสงใบลาพรอมท้ังเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต 
ทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ 
  ขอ ๒๐  พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรตามขอ ๑๘ แลว หากประสงคจะลา 
เพ่ือเล้ียงดูบุตรเพ่ิมอีก ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพ่ือเล้ียงดูบุตรตอเน่ืองจากการลาคลอดบุตร  
โดยไดรับเงินเดือนไดอีกไมเกิน ๓๐ วันทําการ 
  ขอ ๒๑  พนักงานเทศบาลมีสิทธิลากิจสวนตัว รวมท้ังลากิจสวนตัวเพ่ือเล้ียงดู 
บุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน ๔๕ วันทําการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  พนักงานเทศบาลผูที่ไดใชสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการ 
ลาคลอดบุตรตามขอ ๒๐ ในปใดแลว ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดอีกตามจํานวน 
วันท่ีเหลืออยู 
  ขอ ๒๒  พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตร และลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอ 
เนื่องจากการลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามขอ ๑๘ และขอ ๒๐ แลว หากประสงค 
จะลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอไปอีก ใหลาไดไมเกิน ๑๕๐ วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับ 
เงินเดือนระหวางลา 
  ขอ ๒๓  ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยง 
ดูบุตรตามขอ ๒๐ และขอ ๒๒ ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น 
ผูบังคับบัญชา หรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 
 
           สวนท่ี ๔ 
        การลาพักผอน 
 
  ขอ ๒๔  พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได ๑๐ วันทําการ  
เวนแตพนักงานเทศบาลดังตอไปนี ้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการ 
ยังไมถึง ๖ เดือน 
  (๑) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลครั้งแรก 
  (๒) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับ 
ราชการอีก 
  (๓) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัคร 
รับเลือกตั้ง แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง ๖ เดือน นับแตวันออกจากราชการ 
  (๔) ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหาร 
ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทาง 
ราชการแลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก 
  ขอ ๒๕  ถาในปใดพนักงานเทศบาลผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอน 
ประจําปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทําการ ใหสะสมวันท่ียังมิไดลาในปน้ันรวมเขากับปตอ ๆ ไปได  
แตวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน ๒๐ วันทําการ 
  สําหรับผูท่ีไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป ใหมีสิทธินําวันลา 
พักผอนสะสมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันไดไมเกิน ๓๐ วันทําการ 
  ขอ ๒๖  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาพักผอน ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได 
  ขอ ๒๗  การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือ 
หลายคร้ังก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ 
  ขอ ๒๘  ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ราชการจําเปนเกิดขึ้นผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได 
  ขอ ๒๙  พนักงานเทศบาลท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา และมีวันหยุดภาคการ 
ศึกษา หากไดหยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษาเกินกวาวันลาพักผอนตามระเบียบนี ้ไมมี 
สิทธิลาพักผอนตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
 
           สวนท่ี ๕ 
     การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
 
  ขอ ๓๐  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรอื 
พนักงานเทศบาลที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจ 
พิจารณาหรืออนุญาตกอนวันอุปสมบทหรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยไมนอยกวา ๖๐ วัน 
  ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหช้ีแจงเหตุ 
ผลความจําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลพินิจของผูมีอํานาจท่ีจะพิจารณาใหลาหรือไม ก็ได 
  ขอ ๓๑  พนักงานเทศบาลท่ีไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธี 
ฮัจยตามขอ ๓๐ แลวจะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยภายใน ๑๐ วัน นับแต 
วันเริ่มลาและจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแตวันที่ลาสิกขาหรือวัน 
ที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 
  พนักงานเทศบาลท่ีไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย และ 
ไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฏวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบ 
พิธีฮัจยตามท่ีขอลาไว เมื่อไดรายงานตัวกลับเขามาปฏิบัติราชการตามปกติ และขอถอนวันลา ให 
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณา หรืออนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบท หรือไปประกอบ 
พิธีฮัจยได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว 
 
           สวนท่ี ๖ 
          การลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล 
 
  ขอ ๓๒  พนักงานเทศบาลที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือก ใหรายงานลา 
ตอผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา ๔๘ ช่ัวโมง สวนพนักงานเทศบาล ท่ีได 
รับหมายเรียกเขารับการเตรียมพล ใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน ๔๘ ช่ัวโมง นับแตเวลา 
รับหมายเรียกเปนตนไป และใหไปเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาใน 
หมายเรียกน้ัน โดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอรายงานลาไปตามลําดับ 
จนถึงนายกเทศมนตร ี
  ขอ ๓๓  เมื่อพนักงานเทศบาลที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือกหรือเขา 
รับการเตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชา ภายใน  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

๗ วัน เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนผูวาราชการจังหวัดอาจขยายเวลาใหไดแตรวมแลวไมเกิน ๑๕ วัน 
 
           สวนท่ี ๗ 
   การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
 
  ขอ ๓๔  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัต ิ
การวิจัย ณ ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวง 
มหาดไทย เพื่อพิจารณาอนุญาต 
  สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศใหเสนอ 
หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุญาต 
 
             สวนท่ี ๘ 
      การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ 
 
  ขอ ๓๕  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง 
ประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อ 
พิจารณาโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนนี ้
  ขอ ๓๖  การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ มี ๒ ประเภท คือ 
  "ประเภทท่ี ๑" ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้
  (๑) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซ่ึงประเทศไทยเปนสมาชิก  
และเปนวาระที่จะตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนั้น 
  (๒) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันท่ีจะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวาง 
ประเทศ 
  (๓) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศ 
ตามความตองการของรฐับาลไทย 
  "ประเภทท่ี ๒" ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที ่๑ 
  ขอ ๓๗  พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมี 
คุณสมบัติดังตอไปน้ี 
  (๑) เปนพนักงานเทศบาลตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปกอน 
ถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาต ิกําหนด 
เวลาหาปใหลดเปนสองป 
  สําหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ ๒ มาแลว  
จะตองมีเวลาปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองป นับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาที่ 
ราชการ หลังจากที่เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ประเภทท่ี ๒  
คร้ังสุดทาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ ๒ ตองมีอายุไมเกิน 
หาสิบสองปบริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน 
  (๓) เปนผูปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความ 
ประพฤติเรียบรอยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย 
  การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (๑) วรรคสอง และ (๒) ใหเสนอ 
เหตุผลความจําเปนตอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป 
  ขอ ๓๘  ใหพนักงานเทศบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปปฏิบัติงานในองคการ 
ระหวางประเทศ ยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อ 
พิจารณาอนุญาตและมีคําส่ังใหพนักงานเทศบาลผูนั้นลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไป 
ทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ มีกําหนดเวลาไมเกินสี่ป สําหรับ 
การไปปฏิบัติงานประเภทที่ ๑ หรือมีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที ่ 
๒ โดยไมรับเงินเดือน เวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศต่ํากวาอัตราเงิน 
เดือนของทางราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น ใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ  
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศแลว ไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการท่ี 
พนักงานเทศบาลผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น 
  ขอ ๓๙  พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง 
ประเทศ หากประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอใหยื่นเรื่องราวพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนและ 
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อ 
พิจารณาอนุญาตและมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลผูนั้นไปปฏิบัติงานได โดยถือวาเปนการไปทําการ 
ใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยการกําหนด 
หลักเกณฑการสั่งใหพนักงานเทศบาลไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
ไดอีก แตเม่ือรวมแลวตองไมเกินส่ีป 
  การอนุญาตใหพนักงานเทศบาลผูใดไปปฏิบัติงานประเภทที ่๒ เกินกวาหนึ่งปให 
ผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงานเทศบาลสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 
ในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปดวย 
  ขอ ๔๐  เมื่อเทศบาลเจาสังกัดไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลไปปฏิบัติงานตาม 
ขอ ๓๘ หรือใหไปปฏิบัติงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ ๓๙ แลว ใหเทศบาลสงสําเนา 
คําส่ังดังกลาวให ก.ท. ทราบดวย 
  ขอ ๔๑  ใหเทศบาลเจาสังกัดจัดทําสัญญาผูกมัดพนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงาน 
ในองคการระหวางประเทศประเภทท่ี ๒ ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลาหนึ่งเทาของ 
ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลผูใดไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลว 
ไมกลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเงินเบ้ียปรับ 
แกทางราชการ ดังน้ี 
  (๑) ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเงินเทากับเงินเดือนเดือน 
สุดทายที่ไดรับคูณดวยระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือนถาเกินสิบหาวัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหคิดเปนหน่ึงเดือน 
  (๒) กลับมารับราชการไมครบกาํหนดตามสัญญา ใหชดใชเบี้ยปรับตาม (๑)  
ลดลงตามสวน 
  การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย 
กําหนด เม่ือจัดทําแลวใหสงใหกระทรวงมหาดไทย จํานวน ๑ ชุด 
  ขอ ๔๒  พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เม่ือ 
ปฏิบัติงานแลวเสร็จใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ภายในสิบวัน นับแตวันถัดจากวันเสร็จสิ้นการ 
ปฏิบัติงาน และใหรายงานผลการไปปฏิบัติงานใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสามสิบวัน  
นับแตวันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
  การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบรายงานการไปปฏิบัติ 
งานในองคการระหวางประเทศตามที่กําหนดไวทายระเบียบนี ้
 
           สวนท่ี ๙ 
           การลาติดตามคูสมรส 
 
  ขอ ๔๓  พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาติดตามคูสมรส ใหเสนอหรือจัดสง 
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาอนุญาตใหลาได  
ไมเกินสองปและในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอไดอีกสองป แตเม่ือรวมแลวตองไมเกินส่ีป  
ถาเกินสี่ปใหลาออกจากราชการ 
 
 
  ขอ ๔๔  การพิจารณาอนุญาตใหพนักงานเทศบาลลาติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจ 
จะอนุญาตใหลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังก็ไดโดยมิใหเสียหายแกราชการ แตเม่ือรวมแลวจะตองไม 
เกินระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ ๔๓ และจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ 
ปฏิบัติงานในตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงาน 
ในประเทศเดียวกันหรือไม 
  ขอ ๔๕  พนักงานเทศบาลที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตาม 
ขอ ๔๓ ในชวงเวลาที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกัน 
คราวหน่ึงแลวไมมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ 
ราชการหรือปฏิบัติงานประจําประเทศไทย แลวตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ 
ไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลาใหม จึงจะมีสิทธิขอลาติดตามคูสมรสตามขอ ๔๓  
ไดใหม 
 
           สวนท่ี ๑๐ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

            เบ็ดเตล็ด 
 
  ขอ ๔๖  กรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหเสนอ ก.ท.  
พิจารณาเปนราย ๆ ไป 
 
      ประกาศ ณ วันที ่๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                   พลตํารวจเอก เภา  สารสิน 
        (เภา  สารสิน) 
              รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
                  ประธาน ก.ท. 
 
[รก.๒๕๓๕/-/-/-] 
 
           พรพิมล/
แกไข 
          ๑๑ ก.ค 
๒๕๔๔ 
 
 




