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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล 

(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
----------------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย 
เงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ใหเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินเดือน 
ระหวางลาของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑"  
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย 
เงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๗ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตี 
ความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี ้กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ 
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรก ให 
ผูวาราชการจังหวัดได" 
  ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๙ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย 
เงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๙ พนักงานเทศบาลซึ่งลาคลอดบุตร ใหไดรับเงินเดือนระหวางลาไดไมเกิน 
เกาสิบวัน" 
  ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน (๑) ของขอ ๑๓ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจายเงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และใหใชความตอไปน้ี 
แทน 
  "(๑) ตองมีคุณสมบัติและอยูในเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
  (ก) เปนพนักงานเทศบาลสามัญซึ่งมีวันทํางานเทศบาลติดตอกันมาแลวไมนอย 
กวาหนึ่งปบริบูรณในวันที่ยื่นใบลา 
  (ข) ในกรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
ตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตองมีอายุไมเกินสี่สิบปบริบูรณในวันที่ยื่นใบลา เวนแตผูวาราชการ 
จังหวัดจะพิจารณาเห็นสมควร เพื่อประโยชนแกกิจการของเทศบาลเปนสวนรวม อาจพิจารณา 
อนุมัติเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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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    

  (ค) ในกรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ  
ตองมีอายุไมเกินสามสิบหาปในวันท่ีย่ืนใบลา แตถาลาไปศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตร ีซ่ึงตอง 
ใชเวลาหน่ึงปถึงสองปตองมีอายุไมเกินส่ีสิบป เวนแตผูวาราชการจังหวัดจะพิจารณาเห็นสมควร 
เพื่อประโยชนแกกิจการของเทศบาลเปนสวนรวมอาจพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 
  (ง) มีความประพฤติดีและไมเคยตองโทษทางวินัย และผูบังคับบัญชารับรองวามี 
ความรูความสามารถที่จะศึกษาไดเสร็จตามโครงการ ในกรณีลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรอื 
ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ตองมีหลักฐานแสดงความรูในการอาน เขียน หรือพูดภาษา 
ตางประเทศของประเทศที่จะไปศึกษา หากมีกรณีเปนท่ีสงสัยผูวาราชการจังหวัดอาจส่ังใหมี 
สอบสัมภาษณความรูภาษาตางประเทศนั้นกอนก็ได 
  (จ) วิชาที่ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยเปนประโยชนตอหนาที่การ 
งาน และสถานศึกษานั้น ก.ท. ไดรับรองแลว 
  (ฉ) การลานั้นไมเปนการเสียหายแกการงาน และมีผูรักษาการแทนแลวกับไมถือ 
เปนเหตุใหเทศบาลขอคนแทน 
  (ช) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในกรณีนี้ไมขอจายเงิน 
อุดหนุน" 
  ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๑๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย 
เงินเดือนระหวางลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๗ พนักงานเทศบาลซึ่งไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน  
หรือปฏิบัติการวิจัย ไมตองรับผิดตามขอ ๑๓ (๓)(ง) ในกรณีดังตอไปนี ้
  (๑) ตาย  
  (๒) เทศบาลและผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวามีเหตุผลอันสมควรที ่
พนักงานเทศบาลผูนั้นไมตองรับผิดเพราะไลออก ปลดออก หรือใหออก" 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
      ชําน ิ  ศักดิเศรษฐ 
     รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๑/พ๖๑ง/๗๔/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑] 
 
           พรพิมล/
แกไข 
          ๑๑ ก.ค 
๒๕๔๔ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

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    
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