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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการลาของคณะผูบริหารทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
----------- 

 
  โดยที่สมควรใหมีระเบียบวาดวยการลาของคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร 
ทองถ่ิน ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถ่ินใหเหมาะสมและสอดคลองกับ 
สถานการณปจจุบัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๗ แหงพระราบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๕ แหง 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๖ แหงพระราช 
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออก 
ระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการลาของคณะ 
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการลาของนายกเทศมนตร ี
และเทศมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๐ 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังใดซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบ 
น้ีแทน 
  ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
  "องคกรปกครองสวนทองถ่ิน" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด  
เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล 
  "คณะผูบริหารทองถิ่น" หมายความวา คณะเทศมนตรีและคณะกรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบล 
  "ผูบริหารทองถิ่น" หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปลัดเมือง 
พัทยาและประธานคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
  "ประธานสภา หรือรองประธานสภาทองถิ่น" หมายความวา ประธานสภา หรอื 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลและนายกเมือง 
พัทยา 
  "สมาชิกสภาทองถ่ิน" หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
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สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีจําเปน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อาจขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเวนการปฏิบัติตามความในระเบียบนี ้ 
เปนกรณ ีๆ ได 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นยกเวนการปฏิบัติตามความในระเบียบนี ้เปนกรณ ีๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร 
 
            สวนท่ี ๑ 
           การลาปวย 
                     ----------- 
  ขอ ๖  คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดประสงคจะลาปวยเพื่อ 
รักษาตัว ใหเสนอใบลากอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรก 
ท่ีมาปฏิบัติงานก็ได 
  ในกรณีที่มีอาการปวยจนไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นลาแทนก็ได  
แตเม่ือสามารถลงช่ือไดแลวใหรีบเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว 
  ขอ ๗  การอนุญาตใหลาปวย 
  ในกรณีแหงองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเมือง 
พัทยา ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูพิจารณาอนุญาต 
  ในกรณีแหงเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอเปน 
ผูพิจารณาอนุญาต 
  ขอ ๘  การลาปวยตั้งแตสิบหาวันขึ้นไป ตองมีใบรับรองแพทยซ่ึงเปนผูท่ีไดข้ึน 
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลา 
  ขอ ๙  ในการพิจารณาอนุญาต แมการลาไมถึงกําหนดระยะเวลาซ่ึงจะตองมี 
ใบรับรองแพทยตามขอ ๘ ถาผูมีอํานาจในการพิจารณาอนุญาตเห็นสมควรจะใหมีใบรับรอง 
แพทยหรือสั่งใหผูลาไปรับการตรวจจากแพทยประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได 
 
                 สวนท่ี ๒ 
    การลากจิสวนตัวและลาพักผอน 
               ------------- 
 
  ขอ ๑๐  คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดจะลากิจสวนตัวหรือ 
ลาพักผอนจะตองไดรับอนุญาตแลวจึงหยุดงานได เวนแตการลากิจสวนตัวนั้นถามีเหตุอัน 
จําเปนและไมสามารถรอรับการอนุญาตไดทัน จะเสนอใบลาแลวหยุดงานก็ได แตจะตองรีบชี้แจง 
เหตุผลใหทราบโดยเร็ว 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๑๑  การอนุญาตลากิจสวนตัวหรือลาพักผอน 
  ในกรณีแหงองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเมือง 
พัทยา ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูพิจารณาอนุญาต 
  ในกรณีแหงเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอเปน 
ผูพิจารณาอนุญาต 
 
             สวนท่ี ๓ 
        การลาคลอดบุตร 
            ------------ 
 
  ขอ ๑๒  คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดประสงคจะลาคลอดบุตร  
ในกรณีแหงองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา ใหเสนอหรือ 
จัดสงใบลาตอผูวาราชการจังหวัด หรือในกรณีแหงเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
ใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอนายอําเภอ กอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถจะลงชื่อในใบลาได  
จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ไดแตเม่ือสามารถลงช่ือไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลาโดยเร็ว และมีสิทธิ 
ลาคลอดบุตรโดยไดรับเงินคาปวยการครั้งหนึ่งไดไมเกินหกสิบวัน โดยไมตองมีใบรับรองแพทย  
โดยใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแลวแตกรณีเปนผูพิจารณาอนุญาต 
  การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทอื่น ซ่ึงยังไมครบกําหนดวันลา 
ประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลงและใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่ม 
ลาคลอดบุตร 
 
           สวนท่ี ๔ 
        การลาเขารับการเตรียมพล 
             ------------ 
 
  ขอ ๑๓  คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่ไดรับหมายเรียกเขารับการ 
เตรียมพล ในกรณีแหงองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา  
ตองรายงานตอผูวาราชการจังหวัด หรือในกรณีแหงเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
ตองรายงานตอนายอําเภอภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมง นับแตไดรับหมายเรียกเขารับการเตรียมพลเปนตน 
ไป หากไดยื่นใบลาตอผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแลวแตกรณีก็ใหไปเขารับการเตรียมพล 
ตามวัน เวลา ในหมายนั้นโดยไมตองรอคําสั่งอนุญาต โดยใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ 
เปนผูพิจารณาอนุญาต 
  ขอ ๑๔  เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นที่ลานั้นพนจากการเขา 
รับการเตรียมพลแลวและยังอยูในตําแหนงตามวาระ ใหรีบมารายงานตัวตอผูวาราชการจังหวัด 
ในกรณีแหงองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา หรอื 



   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    

นายอําเภอในกรณีแหงเทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
 
           สวนท่ี ๕ 
           การลาไปตางประเทศ 
         ------------ 
 
  ขอ ๑๕  คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดจะลาไปตางประเทศ 
ไมวากรณีใด ๆ ใหเสนอตอผูวาราชการจังหวัดและใหผูวาราชการจังหวัดเสนอใบลาไปให 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาส่ังอนุญาตตามท่ีเห็นสมควร 
 
             สวนท่ี ๖ 
           การนับวันลา 
            ------------ 
 
  ขอ ๑๖  ถามีการมอบหนาท่ีการงาน ใหนับวันลาตั้งแตวันสงมอบงานเปนตนไป  
ถาสงมอบงานกันภายหลังเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ใหนับเริ่มตนตั้งแตวันรุงขึ้น 
  วันลาเปนวันหมดเขตตั้งแตวันกอนรับมอบหนาที่การงาน ถารับมอบงานภายหลัง 
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ใหถือวันนั้นเปนวันหมดเขต 
  ขอ ๑๗  ถามีวันหยุดราชการตอเนื่องกอนวันลา ใหนับวันลาเริ่มตั้งแตวันเปด 
สํานักงาน ถาวันหยุดราชการตอเนื่องหลังวันลา ใหนับวันกอนวันหยุดราชการเปนวันสิ้นสุดการลา 
  ขอ ๑๘  คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติงาน 
ในระหวางลานั้นใหถือวาการลาเปนอันสิ้นสุดการลาเพียงกอนวันเดินทางกลับและวันปฏิบัติงาน 
เริ่มตั้งแตวันออกเดินทางกลับเปนตนไป 
 
            สวนท่ี ๗ 
            เบ็ดเตล็ด 
          ------------ 
 
  ขอ ๑๙  การลาในลักษณะอยางเดียวกัน ซึ่งมีระยะเวลาตอเนื่องกันใหนับเปน 
การลาครั้งหนึ่ง 
 
  ขอ ๒๐  คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นผูใดที่ลาไปกรุงเทพมหานคร  
เมื่อมีความจําเปนจะตองลาตออีกจะยื่นใบลาตอปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได ถาไดรับอนุญาต 
แลวใหแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 



   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    

  ขอ ๒๑  การลาของคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นหากไดดําเนินการ 
โดยชอบดวยระเบียบนี้ใหถือเปนวันปฏิบัติงาน 
  การจายเงินคาปวยการหรือคาตอบแทนใหแกคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร 
ทองถ่ิน หากมีวันปฏิบัติงานตั้งแตยี่สิบวันขึ้นไป ใหจายเงินคาปวยการหรือเงินคาตอบแทน 
เต็มเดือน แตถามีวันปฏิบัติงานนอยกวาย่ีสิบวันใหจายเงินคาปวยการหรือเงินคาตอบแทนลดลง 
ตามสวน 
  ขอ ๒๒  การลาทุกประเภทของประธานสภาทองถิ่น ใหยื่นใบลาตอผูวาราชการ 
จังหวัดในกรณแีหงองคการบรหิารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเมืองพัทยา เปน 
ผูพิจารณาอนุญาตหรือนายอําเภอในกรณีแหงเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล เปน 
ผูพิจารณาอนุญาต 
  การลาของรองประธานสภาและสมาชิกสภาทองถิ่น ใหยื่นใบลาตอประธานสภา 
ทองถิ่นเปนผูพิจารณาอนุญาต 
  การลาทุกประเภทของรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองปลัด 
เมืองพัทยาใหย่ืนใบลาตอนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือปลัดเมืองพัทยา เปนผูพิจารณา 
อนุญาต แลวแตกรณี 
  ขอ ๒๓  การลาที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี ้ใหใชระเบียบ วาดวยการลาของ 
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
      ใหไว ณ วันที ่๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
           ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
         รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๒/พ๓๓ง/๗/๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
 
           พรพิมล/
แกไข 
          ๑๑ ก.ค 
๒๕๔๔ 
 


