สวนที่ 6
การลา
ขอ 341 ในสวนนี้
" เขารับการตรวจเลือก " หมายความวา เขารับการตรวจเลือกเพื่อรับราชการเปนทหารกอง
ประจําการ
" เขารับการเตรียมพล "
หมายความวา เขารับการระดมพล เขารับการตรวจสอบพล
เขารับการฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
" องคการระหวางประเทศ " หมายความวา องคการที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นดวยความ ตกลง
ระหวางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและระดับเอกชน และสําหรับองคการสหประชาชาติใหหมายความรวมถึง
ทบวงการชํานัญพิเศษและองคการอื่นใดในเครือสหประชาชาติดวย
" องคการตางประเทศ " หมายความวา องคการหรือสถาบันตางประเทศตามที่ผูรักษาการ
ตามประกาศนี้จะไดประกาศรายชื่อใหทราบ
" การไปปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ " หมายความรวมถึง การไปปฏิบัติงานตาม
โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย การไปปฏิบัติงานในองคการตางประเทศ การไปปฏิบัติงานในตางประเทศใน
ลักษณะเดียวกันกับการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ รวมทั้งการไปปฏิบัติงานในหนวยงานของ
องคการระหวางประเทศ หนวยงานขององคการตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศซึ่งตั้งอยู
ในประเทศไทย โดยไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนในลักษณะเดียวกันกับเงินเดือนจากองคการระหวาง
ประเทศ องคการตางประเทศ หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศหรือจากประเทศที่ไปปฏิบัติงาน แตทั้งนี้ไม
รวมถึงการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการหรือการจัดการประชุมของ
ทางราชการ การไปรับราชการประจําในตางประเทศ การไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ตาม
ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ
" ลาติดตามคูสมรส " หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่
เปนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ
หรือทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตามความตองการของทางราชการตามกฏหมายวาดวย
การกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน
ตั้งแต 1 ปขึ้นไป แตไมรวมถึงกรณีที่คูสมรสไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ
ขอ 342 การลาทุกประเภทตามที่กําหนดในสวนนี้ ถามีกฎหมาย ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดเกี่ยวกับการลาประเภทใดไวเปนพิเศษ ผูลาและผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา
จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลาประเภทนั้นดวย

ขอ 343 ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสําหรับ
พนักงานเทศบาล ใหเปนไปตามตารางที่กําหนดไวทายประกาศนี้
ในกรณีที่ผูมีอํานาจอนุญาตการลาตามประกาศนี้ไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติราชการได
และมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรอขออนุญาตจากผูมีอํานาจได ใหผูลาเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูมีอํานาจอนุญาต
การลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแลวใหแจงผูมีอํานาจอนุญาตตามประกาศนี้ทราบดวย
ผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาจะมอบหมายหรือมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ
ใหแกผูดํารงตําแหนงใดเปนผูพิจารณาอนุญาตแทนก็ได
ขอ 344 พนักงานเทศบาลผูใดไดรับคําสั่งใหไปชวยราชการ ณ หนวยงานอื่นใดของทางราชการ
หากประสงคจะลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว ลาพักผอน หรือลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการ
เตรียมพล ในชวงเวลาที่ไปชวยราชการ ใหเสนอขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่ไปชวย
ราชการ แลวใหหนวยงานนั้นรายงานจํานวนวันลาใหหนวยงานตนสังกัดของผูนั้นทราบ อยางนอยปละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไวในวรรคหนึ่ง ใหเสนอขออนุญาตลาตอสวนราชการเจา
สังกัดตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับการลาประเภทนั้น
ขอ 345 การนับวันลาตามประกาศนี้ใหนับตามปงบประมาณ
การนับวันลาเพื่อประโยชนในการเสนอหรือจัดสงใบลา อนุญาตใหลา และคํานวณวันลาให
นับตอเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยูในระหวางวันลาประเภทเดียวกัน รวมเปนวันลาดวย เวนแตการ
นับเพื่อประโยชนในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาปวยที่มิใชวันลาปวยตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห
พนักงานเทศบาลผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ วันลากิจสวนตัว และวันลา
พักผอนใหนับเฉพาะวันทําการ
การลาปวยหรือลากิจสวนตัวซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกัน จะเปนในปเดียวกันหรือไมก็ตามให
นับเปนการลาครั้งหนึ่ง ถาจํานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอํานาจของผูมีอํานาจอนุญาตระดับใด ใหนํา
ใบลาเสนอขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต
พนักงานเทศบาลที่ถูกเรียกเขามาปฏิบัติราชการระหวางการลา ใหถือวาการลาเปนอันหมด
เขตเพียงวันกอนเดินทางกลับและวันราชการเริ่มตนตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป
การลาครึ่งวันในตอนเชาหรือตอนบาย ใหนับเปนการลาครึ่งวันตามประเภทของการลา นั้น ๆ
พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับอนุญาตใหลา หากประสงคจะยกเลิกวันลาที่ยังไมไดหยุดราชการ
ใหเสนอขอถอนวันลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตใหลา และใหถือวาการลาเปนอัน
หมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้น

ขอ 346 เพื่อควบคุมใหเปนไปตามประกาศนี้ ใหเทศบาลจัดทําบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลในสังกัด โดยมีสาระสําคัญตามตัวอยางทายประกาศนี้ หรือจะใชเครื่องบันทึก
เวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได
ในกรณีจําเปนนายกเทศมนตรีจะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาลที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเปนอยางอื่นตามเห็นสมควรก็ได แตทั้งนี้
ตองมีหลักฐานใหสามารถตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการไดดวย
ขอ 347 การลาใหใชใบลาตามแบบทายประกาศนี้ เวนแตในกรณีจําเปนหรือรีบดวนจะใช
ใบลาที่มีขอความไมครบถวนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอยางอื่นก็ได แตทั้งนี้ ตองสงใบลาตามแบบใน
วันแรกที่มาปฏิบัติราชการ
ขอ 348 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะไปตางประเทศในระหวางการลาตามประกาศนี้
หรือ ในระหวางวันหยุดราชการใหเสนอขออนุญาตตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูวาราชการจังหวัด
การอนุญาตของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ออนุญาตแลวใหรายงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยทราบดวย
ขอ 349 พนักงานเทศบาลผูใดไมสามารถมาปฏิบัติราชการได อันเนื่องมาจากพฤติการณ
พิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในทองที่นั้น หรือพฤติการณพิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับพนักงานเทศบาลผูนั้นและ
มิไดเกิดจากความประมาทเลินเลอหรือความผิดของพนักงานเทศบาลผูนั้นเอง โดยพฤติการณพิเศษดังกลาว
รายแรงจนเปนเหตุขัดขวางทําใหไมสามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งปกติ ใหพนักงานเทศบาลผูน นั้ รีบ
รายงานพฤติ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง อุ ป สรรคขั ด ขวางที่ ทํ า ให ม าปฏิ บั ติ ร าชการไม ไ ด ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติราชการได
ในกรณีที่นายกเทศมนตรีเห็นวาการที่พนักงานเทศบาลผูนั้นมาปฏิบัติราชการไมไดเปน
เพราะพฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่งจริง ใหสั่งใหการหยุดราชการของพนักงานเทศบาลผูนั้นไมนับเปนวัน
ลาตามจํานวนวันที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการไดอันเนื่องมาจากพฤติการณพิเศษดังกลาว
ในกรณีที่นายกเทศมนตรี เห็นวาการที่ไมสามารถมาปฏิบัติราชการยังไมสมควรถือเปน
พฤติการณพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาวันที่พนักงานเทศบาลผูนั้นไมมาปฏิบัติราชการเปนวันลากิจสวนตัว
ขอ 350 การลาแบงออกเปน 9 ประเภท คือ
(1) การลาปวย
(2) การลาคลอดบุตร
(3) การลากิจสวนตัว
(4) การลาพักผอน
(5) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย

(6) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(7) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
(8) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(9) การลาติดตามคูสมรส
ขอ 351 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสง
ใบลา ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีที่พนักงานเทศบาลผูขอลามีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะให
ผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว
การลาปวยตั้งแต 3 วันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซึ่งเปนผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับใน
อนุญาตเป น ผู ประกอบวิ ช าชีพเวชกรรมแนบไปกั บ ใบลาดว ย ในกรณีจํ า เปน หรื อเห็ นสมควรผูมีอํา นาจ
อนุญาตจะสั่งใหใชใบรับรองแพทยซึ่งผูมีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได
การลาปวยไมถึง 3 วัน ไมวาจะเปนการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดตอกันถาผูมีอํานาจ
อนุญาตเห็นสมควร จะสั่งใหมีใบรับรองแพทยตามวรรคสามประกอบใบลา หรือสั่งใหผูลาไปรับการตรวจจาก
แพทยของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได
ข อ 352 พนั ก งานเทศบาลซึ่ ง ประสงค จ ะลาคลอดบุ ต ร ให เ สนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาต อ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได
จะใหผูอื่นลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลว ใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิลาคลอดบุตร
โดยไดรับเงินเดือนครั้งหนึ่งได 90 วัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่ลาคลอดกอนหรือหลังวันที่ลาคลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวัน
ลาแลวตองไมเกิน 90 วัน
พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตรและไดหยุดราชการไปแลวแตไมไดคลอด
บุตรตามกําหนด หากประสงคจะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ใหผูมีอํานาจอนุญาตใหถอนวันลา
คลอดบุตรได โดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลา
ประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวันลาคลอดบุตร
ข อ 353 พนั ก งานเทศบาลซึ่ ง ประสงค จ ะลากิ จ ส ว นตั ว ให เ สนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาต อ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได เวนแตมี
เหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมดวยเหตุจําเปนไวแลวหยุดราชการไป
กอนได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็ว

ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งได ใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการ
ขอ 354 พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรตามขอ 352 แลว หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดู
บุตรเพิ่มอีก ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนไดอีกไม
เกิน 30 วันทําการ
ขอ 355 พนักงานเทศบาลมีสิทธิลากิจสวนตัว รวมทั้งลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่อง
จากการลาคลอดบุตร โดยไดรับเงินเดือนปละไมเกิน 45 วันทําการ
พนักงานเทศบาลผูที่ไดใชสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร
ตามขอ 354 ในปใดแลว ใหมีสิทธิลากิจสวนตัวโดยไดรับเงินเดือนไดอีกตามจํานวนวันที่เหลืออยู
ขอ 356 พนักงานเทศบาลที่ลาคลอดบุตรและลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตร โดยมีสิทธิไดรับเงินเดือนตามขอ 354 และขอ 355 แลว หากประสงคจะลากิจสวนตัวเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรตอไปอีก ใหลาไดไมเกิน 150 วันทําการ โดยไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลา
ขอ 357 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลากิจสวนตัว เวนแตกรณีการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตาม
ขอ 354 และขอ 355 ซึ่งไดหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถามีราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือ
ผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
ขอ 358 พนักงานเทศบาลมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปหนึ่งได 10 วันทําการ เวนแต
พนักงานเทศบาล ดังตอไปนี้ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง 6 เดือน
(1) ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการครั้งแรก
(2) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัว แลวตอมาไดบรรจุเขารับราชการอีก
(3) ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีกหลัง 6 เดือน นับแตวันออกจากราชการ
(4) ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่น นอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และในกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการแลว
ตอมาไดรับการบรรจุเขารับราชการอีก
ขอ 359 ถาในปใดพนักงานเทศบาลผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําป
แลวแตไมครบ 10 วันทําการ ใหสะสมวันที่มิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมรวม
กับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน 20 วันทําการ
สําหรับผูที่ไดรับราชการติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 10 ป ใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสม
รวมกับวันลาพักผอนประจําปในปปจจุบันไดไมเกิน 30 วันทําการ

ข อ 360 พนั ก งานเทศบาลซึ่ ง ประสงค จ ะลาพั ก ผ อ น ให เ สนอหรื อ จั ด ส ง ใบลาต อ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึง ผูมีอํานาจอนุญาต ลาพักผอนซึ่งหยุดราชการไปยังไมครบกําหนด ถา มี
ราชการจําเปนเกิดขึ้น ผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจและเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะหยุดราชการได
ขอ 361 การอนุญาตใหลาพักผอน ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกราชการ
ขอ 362 ผูที่ไดรับอนุญาตใหอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได
ขอ 363 พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีวันหยุดภาคการศึกษาหากได
หยุดราชการตามวันหยุดภาคการศึกษา เกินกวาวันลาพักผอนตามหมวดนี้แลว ไมมีสิทธิลา พักผอนตามที่
กําหนดไวในสวนนี้
ขอ 364 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือพนักงาน
เทศบาลที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตกอนวันอุปสมบท
หรือกอนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา 60 วัน
ในกรณีมีเหตุพิเศษไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่ง ใหชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนประกอบการลา และใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจที่จะพิจารณาใหลาหรือไมก็ได
ข อ 365 พนั ก งานเทศบาลที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ล าอุ ป สมบทหรื อ ได รั บ อนุ ญ าตให ล าไป
ประกอบพิธีฮัจยตามขอ 364 แลว จะตองอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ภายใน 10 วัน นับ
แตวันเริ่มลา และจะตองกลับมารายงานตัวเขาปฏิบัติราชการภายใน 5 วัน นับแตวันที่ลาสิกขา หรือ วันที่
เดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย
พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหลาอุปสมบทหรือไดรับอนุญาตใหลาไปประกอบพิธีฮัจย
และไดหยุดราชการไปแลว หากปรากฎวามีปญหาอุปสรรคทําใหไมสามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย
ตามที่ขอลาไว เมื่อไดรับรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลา ใหผูมีอํานาจพิจารณา
หรืออนุญาต พิจารณาหรืออนุญาตใหถอนวันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจยได โดยใหถอื วาวันทีไ่ ดหยุด
ราชการไปแลวเปนวันลากิจสวนตัว
ข อ 366 พนั ก งานเทศบาลที่ ไ ด รั บ หมายเรี ย กเข า รั บ การตรวจเลื อ ก ให ร ายงานผลต อ
ผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา 48 ชั่วโมง สวนพนักงานเทศบาลที่ไดรับหมายเรียก
เขารับการเตรียมพลใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเวลารับหมายเรียกเปนตนไป
และใหไปเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไมตองรอรับคําสั่ง
อนุญาต และใหผูบังคับบัญชาเสนอไปตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี

ขอ 367 เมื่อพนักงานเทศบาลที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการ
เตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน เวนแตกรณีที่
มีเหตุจําเปน นายกเทศมนตรีอาจขยายเวลาใหไดรวมแลวไมเกิน 15 วัน
ขอ 368 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
ณ ตางประเทศ ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต
สําหรับการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศใหเสนอหรือจัดสง
ใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาต
ขอ 369 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา โดยถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในสวนนี้
ขอ 370 การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศมี 2 ประเภท คือ
" ประเภทที่ 1 " ไดแก การไปปฏิบัติงานในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(1) การไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกและเปน
วาระที่ตองสงไปปฏิบัติงานในองคการนั้น
(2) รัฐบาลไทยมีขอผูกพันที่จะตองสงไปปฏิบัติงานตามความตกลงระหวางประเทศ
(3) ประเทศไทยตองสงไปปฏิบัติงานเพื่อพิทักษรักษาผลประโยชนของประเทศตาม
ความตองการของรัฐบาลไทย
" ประเภทที่ 2 " ไดแก การไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากประเภทที่ 1
ขอ 371 พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) เปนพนักงานเทศบาลประจําตลอดมาเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปกอน
ถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน เวนแตผูที่ไมปฏิบัติงานในองคการสหประชาชาติกําหนดเวลาหาปให
ลดลงเปนสองป
สําหรับผูที่เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 มาแลวจะตองมีเวลา
ปฏิบัติราชการในสวนราชการไมนอยกวาสองป นับแตวันเริ่มกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ หลังจากที่เดินทาง
กลับจากราชการไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ครั้งสุดทาย
(2) ผูที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศประเภทที่ 2 ตองมีอายุไมเกินหาสิบป
บริบูรณ นับถึงวันที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงาน
(3) เป น ผู ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการมี ค วามรู ค วามสามารถเหมาะสม มี ค วามประพฤติ
เรียบรอยและไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย

การขอยกเวนหรือผอนผันคุณสมบัติตาม (1) วรรคสอง และ (2) ใหเสนอเหตุผลความ
จําเปนตอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป
ข อ 372 ให พ นั ก งานเทศบาลที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กให ไ ปปฏิ บั ติ ง านในองค ก ารระหว า ง
ประเทศยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลผูนั้น
ลาไปปฏิบัติงานไดโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ อันจะนับเวลาระหวางนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ มี
กําหนดเวลาไมเกินสี่ปสําหรับการไปปฏิบัติงานประเภทที่ 1 หรือมีกําหนดเวลาไมเกินหนึ่งปสําหรับการไป
ปฏิบัติงานประเภทที่ 2 โดยไมไดรับเงินเดือนเวนแตอัตราเงินเดือนที่ไดรับจากองคการระหวางประเทศต่ํา
กวาอัตราเงินเดือนของทางราชการที่ผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้นใหมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากทางราชการสมทบ
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนจากองคการระหวางประเทศแลวไมเกินอัตราเงินเดือนของทางราชการที่พนักงาน
เทศบาลผูนั้นไดรับอยูในขณะนั้น
ขอ 373 พนักงานเทศบาลที่ไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ หาก
ประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ใหยื่นเรื่องราวพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนและประโยชนทางราชการจะไดรับ
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงปลัดประทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุญาต และมีคําสั่งใหพนักงาน
เทศบาลผูนั้นไปปฏิบัติงานโดยถือวาเปนการไปทําการใด ๆ
อันจะนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการ ตามกฎหมายวาดวยกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหพนักงานเทศบาลไปทําการนั้นเหมือนเต็มเวลา
ราชการไดอีกแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป
การอนุ ญาตให พนัก งานเทศบาลผูใดไปปฏิบัติง านประเภทที่ 2
เกิน กวาหนึ่ง ป ให
ผูบังคับบัญชาสั่งใหผูนั้นออกจากราชการในชวงเวลาที่ไปปฏิบัติงานเกินหนึ่งปดวย
ขอ 374 เมื่อเทศบาลไดมีคําสั่งใหพนักงานเทศบาลไปปฏิบัติงานตามขอ 372 หรือใหไป
ปฏิบัติงานตอหรือใหออกจากราชการตามขอ 373 แลวใหเทศบาลรายงานและสงสําเนาคําสั่งดังกลาวให
สํานักงาน ก.ท. ทราบ
ขอ 375 ใหเทศบาลจัดทําสัญญาผูกมัดพนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวาง
ประเทศประเภทที่ 2 ใหกลับมารับราชการในสวนราชการเปนเวลาหนึ่งเทาของระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงาน
พนักงานเทศบาลผูใดปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศแลวไมกลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการ
ไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเงินเบี้ยปรับแกทางราชการ ดังนี้
(1) ไมกลับเขารับราชการเลย ใหชดใชเปนจํานวนเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายที่ไดรับคูณ
ดวยเวลาที่ไปปฏิบัติงานที่คิดเปนเดือน เศษของเดือน ถาเกินสิบหาวันใหคิดเปนหนึ่งเดือน
(2) กลับมารับราชการไมครบกําหนดตามสัญญา ใหชดใชเบี้ยปรับตาม (1) ลดลงตามสวน
การทําสัญญาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กําหนดเมื่อจัดทําแลวใหสงใหสํานักงาน ก.ท.
จํานวน 1 ชุด

ขอ 376 พนักงานเทศบาลที่ไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ เมื่อปฏิบัติงานแลว
เสร็จใหรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ภายในสิบวัน นับแตวันถัดจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและใหรายงานผล
การไปปฏิบัติงานใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
การรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให ใชแบบรายงานการไปปฏิบัติงานใน
องคการระหวางประเทศ ตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้
ขอ 377 พนักงานเทศบาลซึ่งประสงคจะลาติดตามคูสมรส ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อพิจารณาอนุญาตใหลาไดไมเกินสองป และในกรณีจําเปนอาจอนุญาตใหลาตอ
ไดอีกสองป แตเมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่ป ถาเกินสี่ปใหลาออกจากราชการ
ขอ 378 การพิจารณาอนุญาตใหพนักงานเทศบาลลาติดตามคูสมรส ผูมีอํานาจอนุญาต
จะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรื อหลายครั้ง ก็ไดโดยมิใหเ สียหายแกราชการ แตเ มื่อรวมแลว จะตองไมเกิน
ระยะเวลาตามที่กําหนดในขอ 377 และจะตองเปนกรณีที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานใน
ตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกันไมวาจะอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรืปฏิบัติงานในประเทศเดียวกันหรือไม
ขอ 379 พนักงานเทศบาลที่ไดลาติดตามคูสมรสครบกําหนดระยะเวลาตามขอ 377 ในชวง
เวลาที่คูสมรสอยูปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานในตางประเทศติดตอกันคราวหนึ่งแลว ไมมีสิทธิขอลา
ติดตามคูสมรสอีก เวนแตคูสมรสจะไดกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือปฏิบัติงานประจําในประเทศไทย
ตอมาไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศอีกในชวงเวลาใหม จึงจะมีสิทธิ
ขอลาติดตามคูสมรสตามขอ 377 ไดใหม
ข อ 380 กรณี มี เ หตุ พิ เ ศษ สมควรยกเว น การปฏิ บัติ ต ามที่ กํ า หนดในส ว นนี้ ใ ห นํ า เสนอ
ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาเปน ราย ๆ ไป

