สวนที่ 7
การจายคาจางและทะเบียนลูกจาง
ขอ 400 หามสั่งลูกจางไปปฏิบัติราชการในทองถิ่นอื่น เวนแตในกรณีจําเปนแทจริงที่
ตองใชความรูความชํานาญพิเศษ หรือความไววางใจในลูกจางนั้น และไมอาจหาจางไดในทองถิ่นนั้น
ขอ 401 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจําสัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะตองจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุด หรือคาอาหาร
ทําการนอกเวลาใหกระทําไดในกรณีที่จําเปนหรือรีบดวน โดยมีคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเปน
หลักฐาน
ขอ 402 การจายคาจางในวันทํางานปกติ คาอาหารทําการนอกเวลา คาจางลูกจาง
รายวัน และรายชั่วโมง คาจางนอกเวลา และกําหนดเวลาทํางานใหเปนไปดังตอไปนี้
(1) ลูกจางรายเดือน
1) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติใหจายในวันสิ้น
เดือน ถาวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวันเปดทําการกอนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความ
จําเปนที่จะกําหนดวันจายคาจางเปนวันอื่นของเดือนถัดไป
จะตองไดรับอนุมัติจากประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
2) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแต
ถามีงานเปนลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูกําหนด
โดยจะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
3) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุด
ประจําสัปดาห หรือวันหยุดพิเศษแลวแตกรณี ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงิน
คาอาหารทําการนอกเวลา
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง
1) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้ง ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายคาจาง
มากกวาเดือนละครั้ง จะตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ในกรณีจายคาจางเดือนละครั้ง โดยปกติใหจายในวันถัดจากวันสุดทายของ
เดือน หนวยงานใดมีความจําเปนที่จะกําหนดวันเริ่มจายเปนวันอื่นของเดือนถัดไป จะตองไดรับอนุมัติ
จากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ในกรณีจายคาจางมากกวาเดือนละครั้ง ใหหนวยงานกําหนดวันจายเงิน
คาจางตามความเหมาะสมไดโดยขออนุมัติจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล

2) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวน
แต ถามีงานเปนลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหหัวหนาหนวยงานเปนผู
กําหนดโดยจะตองมีเวลาทํางานวันละไมนอยกวาเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลา
หยุดพัก
3) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติติดตอกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไป ให
จายคาจางไดในอัตราหนึ่งเทาครึ่งของคาจางอัตราปกติ
ขอ 403 การจายคาจางในกรณีวันหยุดประจําสัปดาห สําหรับลูกจางรายเดือนไมหัก
คาจาง ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงไมจายคาจาง
สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาปฏิบัติงานในวันหยุดประจําสัปดาห ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 402 (1) 3)
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง จายคาจางใหสองเทาของคาจางอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทํางาน
ขอ 404 การจายคาจางในกรณีในวันหยุดพิเศษ สําหรับลูกจางรายเดือนไมหักคาจาง
ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงจายคาจางอัตราปกติ
สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาทํางานในวันหยุดพิเศษ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 402 (1) 3)
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง จายคาจางเพิ่มใหอีกหนึ่งเทาของคาจางอัตรา
ปกติตามระยะเวลาทํางาน
ขอ 405 การจายคาจางในกรณีลูกจางถูกสั่งใหไปปฏิบัติงานในทองถิ่นอื่นตามขอ 400
ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือนใหจายคาจางรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ
โดยไมมีสิทธิไดรับคาอาหารทําการนอกเวลา
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงใหถือปฏิบัติดังนี้
1) ในระยะเวลาระหวางเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสํานักงานที่ตงั้
ปกติหรือสถานที่อยู ไมวาจะเปนวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษ
ใหจายคาจางอัตราปกติ ไมมีการจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุดตามขอ 402 และขอ 403
2) ลูกจางซึ่งทําหนาที่คนรถหรือคนเรือ ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ในขณะเดินทางครบ
กําหนดเวลาทํางานปกติประจําวันแลว หากยังคงตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตอไปอีกสําหรับวันนั้นใหจาย
คาจางนอกเวลาไดตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 402 (2) 3)

การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด
หรือในกรณีในวันหยุดพิเศษ ใหจายคาจางไดตามเกณฑที่เคยจาย เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานที่ตั้ง
ปกติ เวนแตในกรณีวันหยุดประจําสัปดาหซึ่งปกติไมจายคาจางให ใหจายคาจางอัตราปกติ
ขอ 406 ลูกจางผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายคาจางจนถึงวันที่ถึงแกความ
ตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย และใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของ
อัตราคาจางปกติทั้งเดือนในเดือนสุดทายกอนวันถึงแกความตาย ในกรณีลูกจางรายวันและรายชั่วโมง
ใหถือเสมือนวาลูกจางผูนั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเปนเกณฑคํานวณเงินชวยพิเศษ
ขอ 407 ลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการผูใดถึงแกความตาย ผูมีอํานาจไดวินิจฉัย
ตามขอ 411 แลวสั่งจายคาจางเปนจํานวนเทาใด ใหจายคาจางตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึงวันที่ถึงแก
ความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย นอกจากนี้ใหจายเงินชวยพิเศษอีก
จํานวนหนึ่งเปนจํานวนสามเทาของจํานวนคาจางนั้น
ถาผูมีอํานาจวินิจฉัยแลวสั่งไมจายคาจาง ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่ผูนั้นมา
ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ
ขอ 408

ลูกจางที่ขาดหรือหนีราชการ หามมิใหจายคาจางสําหรับวันที่ขาดหรือหนี

ราชการนั้น
ลูกจางผูใดตายในระหวางขาดราชการ
ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ

ใหจายคาจางใหเพียงวันสุดทายที่ผูนั้นมา

ขอ 409 คาจางที่จายตามขอ 406 ถึงขอ 408 เปนทรัพยสินของผูตายในขณะตาย
และใหจายแกผูมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
เงินชวยพิเศษตามขอ 406 หรือขอ 407 ใหจายแกบุคคลซึ่งลูกจางไดแสดงเจตนา
ระบุไวเปนหนังสือตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
ถาลูกจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไวตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งลูกจางผูตายไดแสดง
เจตนาระบุไวไดตายไปเสียกอน ใหจายแกบุคคลตามลําดับกอนหลัง ดังตอไปนี้
(1) คูสมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผูที่ไดอยูในอุปการะของผูตายตลอดมา โดยจําเปนตองมีผูอุปการะและความ
ตายของผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล เห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอยูในอุปการะของผูตาย

(5) ผูที่อุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาว ซึ่งประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตาย
เมื่อปรากฏวามีบุคคลในลําดับกอนดังกลาวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษ
แตในลําดับเดียว ผูที่อยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ
ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ลูกจางผูนั้น
ถึงแกความตาย การจายเงินชวยพิเศษก็เปนอันไมตองจาย
ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลมีความจําเปนตองเขาเปนผูจัดการศพลูกจางผูถึง
แกความตาย เพราะไมมีผูใดเขาจัดการศพในเวลาอันควร ก็ใหองคการบริหารสวนตําบลหักคาใชจาย
จากเงินชวยพิเศษที่ตองจายตามประกาศนี้ไดเทาที่จายจริง และมอบสวนที่เหลือใหแกผูมีสิทธิไดรับ
ขอ 410 องคการบริหารสวนตําบลใดมีความจําเปนที่จะตองสั่งใหลูกจางประจําไป
ฝกอบรม หรือดูงาน เกี่ยวกับหนาที่ที่ลูกจางประจํานั้นปฏิบัติอยู ณ ตางประเทศ หรือภายในประเทศโดย
ใหไดรับคาจางอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝกอบรมหรือดูงานนั้น ใหประธานกรรมการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลเปนผูอนุมัติ ลูกจางประจํารายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจํา
สัปดาห
ขอ 411 ลูกจางประจําที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไวกอนจนกวา
คดีหรือกรณีถึงที่สุด การจายคาจางระหวางพักราชการ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งพักราชการ ใหงดการเบิกจายคาจางตั้งแตวันที่ถูกสั่ง
พัก ราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการ เพราะมิได
ทราบคําสั่ง ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบ หรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น
(2) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิดและ
ไมมีมลทินหรือมัวหมอง ใหจายคาจางใหเต็มอัตราปกติ
(3) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิดแตมี
มลทินหรือมัวหมอง หรือกระทําความผิด แตถูกลงโทษไมถึงปลดออก หรือไลออก ใหจายคาจางได
ครึ่งหนึ่งของคาจางอัตราปกติ
(4) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน ไดกระทําความผิดและถูก
ลงโทษถึงปลดออก หรือไลออก หามจายคาจาง
(5) ในกรณีลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการไวกอน ผูใดถึงแกความตายกอนคดี
หรือกรณีถึงที่สุด ใหประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาวินิจฉัยตอไปดวยวาควร

จะจายคาจางระหวางเวลานั้นหรือไมเพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ใหจายคาจางตามจํานวน
ที่วินิจฉัยให จนถึงวันที่ถึงแกความตายหรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนถึงแกความตาย
กรณีใหออกจากราชการไวกอน ใหถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจายคาจางระหวาง
พักราชการ
ลูกจางชั่วคราวไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการไวกอน เพราะมิได
ทราบคําสั่ง ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบหรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น
อัตราลูกจางระหวางพักราชการ ไมถือเปนอัตราวาง
ขอ 412 ใหนําความในขอ 411 มาใชบังคับแกการจายคาจางลูกจางประจําระหวาง
อุทธรณหรือรองทุกขคําสั่งลงโทษปลดออก ไลออก หรือคําสั่งใหออกจากราชการหรือระหวางถูกพนักงาน
สอบสวนควบคุมตัวดําเนินคดีอาญา หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ขอ 413 การจายคาจางของผูซึ่งถูกลงโทษตัดคาจาง ถาภายหลังผูนั้นไดรับการ
แตงตั้งหรือปรับคาจาง โดยไดรับคาจางตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัดคาจาง ใหคงตัดคาจางตอไป
ตามจํานวนเดิม
การจายคาจางในกรณี
(1) ลาออก ใหจายใหถึงวันกอนถึงกําหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออกแลวยัง
ไมไดรับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก และลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบ
คําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(2) ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนระบุในคําสั่ง แตถายังไมรับทราบ
คําสั่งและลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(3) พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหจายไดถึงวันสิ้นปงบประมาณ
การจายคาจางลูกจางผูที่มิไดมาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้
และเปนกรณีเดียวกับที่กฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติสิทธิไวสําหรับขาราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนด
สิทธิใหจายเงินเดือนขาราชการไวแลว ให คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ( ก.อบต. จังหวัด ) กําหนด
หลักเกณฑการจายคาจางลูกจางใหสอดคลองกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยไมขัดหรือ
แยงกับประกาศนี้
ขอ 414 ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงิน
ทําขวัญขาราชการและลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาที่

ขอ 415 ใหองคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานกลางทะเบียนลูกจางประจําของ
องคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการจัดทําทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล แกไข
และเปลี่ยนแปลงรายการตาง ๆ ใหเปนปจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว ณ องคการบริหารสวนตําบล
เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งลูกจางประจําผูใดไปตางสังกัด
ใหสวนราชการเดิมมอบทะเบียน
ลูกจางประจําใหลูกจางผูนั้นนําไปมอบแกสวนราชการที่สังกัดใหมทุกครั้ง
ทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล ถือเปนเอกสารลับของทางราชการ
ไมพึงเปดเผยตอผูอื่น การขอคัดทะเบียนลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล หรือตรวจสอบ
รายการใหดําเนินการขออนุมัติตามระเบียบของทางราชการ
ขอ 416 การเปลี่ยนอัตราคาจางลูกจางประจํารายวันเปนอัตราคาจางรายเดือนใหเอา
ยี่สิบหกวันทําการคูณดวยอัตราคาจางรายวันที่ลูกจางผูนั้นไดรับในปจจุบัน โดยปดเศษขึ้นเปน เกณฑ
พิจารณาแตตองไมเกินกวาอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงนั้น
ข อ 417 ให ลู ก จ า งขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการปฏิ บั ติ
ราชการ และการปฏิ บัติตนตามประกาศกํ า หนดมาตรฐานคุณธรรมและจริ ยธรรมที่กําหนดไวสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนด

