สวนที่ 7
การจายคาจางและทะเบียนลูกจาง
ขอ 434 หามสั่งลูกจางไปปฏิบัติราชการในทองถิ่นอื่น เวนแตในกรณีจําเปนแทจริงที่ตองใช
ความรูความชํานาญพิเศษ หรือความไววางใจในลูกจางนั้น และไมอาจหาจางไดในทองถิ่นนั้น
ขอ 435 การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือการปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาห หรือในวันหยุดพิเศษซึ่งจะตองจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุด หรือคาอาหารทําการนอก
เวลาใหกระทําไดในกรณีที่จําเปนหรือรีบดวน โดยมีคําสั่งของผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเปนหลักฐาน
ขอ 436 การจายคาจางในวันทํางานปกติ คาอาหารทําการนอกเวลา คาจางลูกจางรายวัน
และรายชั่วโมง คาจางนอกเวลา และกําหนดเวลาทํางานใหเปนไปดังตอไปนี้
(1) ลูกจางรายเดือน
(ก) กําหนดใหจายคาจางเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน โดยปกติใหจายในวันสิ้นเดือน
ถาวันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการก็ใหจายไดในวันเปดทําการกอนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่มีความจําเปนที่
จะกําหนดวันจายคาจางเปนวันอื่นของเดือนถัดไป จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแตถา
มีงานเปนลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหหัวหนาสวราชการเปนผูกําหนดโดย
จะตองมีเวลาทํางานไมนอยกวาวันละเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติ หรือปฏิบัติราชการในวันหยุดประจํา
สัปดาห หรือวันหยุดพิเศษแลวแตกรณี ใหเปนไปตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงินคาอาหาร
ทําการนอกเวลา
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง
(ก) กํา หนดใหจา ยคา จา งเดือนละครั้ง ในกรณีที่มี ค วามจํ า เป น ตอ งจ า ยคา จา ง
มากกวาเดือนละครั้ง จะตองไดรับอนุมัติจากนายกเทศมนตรี
ในกรณีจายคาจางเดือนละครั้ง โดยปกติใหจายในวันถัดจากวันสุดทายของเดือน
หน ว ยงานใดมี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะกํ า หนดวัน เริ่ ม จ า ยเปน วัน อื่น ของเดือ นถั ด ไป จะตอ งไดรั บ อนุมั ติจ าก
นายกเทศมนตรี
ในกรณีจายคาจางมากกวาเดือนละครั้ง ใหหนวยงานกําหนดวันจายเงินคาจาง
ตามความเหมาะสมไดโดยขออนุมัติจากนายกเทศมนตรี

(ข) กําหนดเวลาทํางานปกติ ใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ เวนแต
ถามีงานเปนลักษณะพิเศษที่จะเขาทํางานและเลิกงานตามปกติไมได ใหนายกเทศมนตรีเปนผูกําหนดโดย
จะตองมีเวลาทํางานวันละไมนอยกวาเจ็ดชั่วโมง แตสัปดาหละไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
(ค) การปฏิบัติราชการนอกเวลาทํางานปกติติดตอกันเกินสามชั่วโมงขึ้นไป ใหจาย
คาจางไดในอัตราหนึ่งเทาครึ่งของคาจางอัตราปกติ
ขอ 437 การจา ยค า จางในกรณีวั นหยุ ดประจํา สัปดาห สํ าหรับลู ก จา งรายเดื อนไมหัก
คาจาง ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงไมจายคาจาง
สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาปฏิบัติงานในวันหยุดประจําสัปดาห ใหถอื ปฏิบตั ิดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 436 (1) (ค)
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่ วโมง จายคา จางใหสองเทาของคาจางอัตราปกติตาม
ระยะเวลาทํางาน
ขอ 438 การจายคาจางในกรณีในวันหยุดพิเศษ สําหรับลูกจางรายเดือนไมหักคาจาง
ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงจายคาจางอัตราปกติ
สําหรับการจายคาจางในกรณีสั่งใหมาทํางานในวันหยุดพิเศษ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือน จายตามขอ 436 (1) (ค)
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมง จายคาจางเพิ่มใหอีกหนึ่งเทาของคาจางอัตราปกติ
ตามระยะเวลาทํางาน
ขอ 439 การจายคาจางในกรณีลูกจางถูกสั่งใหไปปฏิบัติงานในทองถิ่นอื่นตามขอ 434 ให
ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางรายเดือนใหจายคาจางรายเดือนตามปกติตลอดระยะเวลาที่ไปราชการ โดยไม
มีสิทธิไดรับคาอาหารทําการนอกเวลา
(2) ลูกจางรายวันและรายชั่วโมงใหถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ในระยะเวลาระหวางเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับสํานักงานที่ตั้ง
ปกติหรือสถานที่อยู ไมวาจะเปนวันทํางานปกติหรือนอกเวลาหรือวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดพิเศษ
ใหจายคาจางอัตราปกติ ไมมีการจายคาจางนอกเวลาหรือคาจางในวันหยุดตามขอ 436 และขอ 437
(ข) ลูกจางซึ่งทําหนาที่คนรถหรือคนเรือ ซึ่งไดปฏิบัติหนาที่ในขณะเดินทางครบ
กําหนดเวลาทํางานปกติประจําวันแลว หากยังคงตองปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตอไปอีกสําหรับวันนั้นใหจาย
คาจางนอกเวลาไดตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 436 (1) (ค)

การปฏิบัติงานในวันทํางานปกติ การปฏิบัติงานนอกเวลา การปฏิบัติงานในวันหยุด หรือ
ในกรณีในวันหยุดพิเศษ ใหจายคาจางไดตามเกณฑที่เคยจาย เสมือนปฏิบัติงานในสํานักงานทีต่ งั้ ปกติ เวน
แตในกรณีวันหยุดประจําสัปดาหซึ่งปกติไมจายคาจางให ใหจายคาจางอัตราปกติ
ขอ 440 ลูกจางผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายคาจางจนถึงวันที่ถึงแกความตายหรือ
เพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย และใหจายเงินชวยพิเศษจํานวนสามเทาของอัตรา
คาจางปกติทั้งเดือนในเดือนสุดทายกอนวันถึงแกความตาย ในกรณีลูกจางรายวันและรายชั่วโมง ใหถือ
เสมือนวาลูกจางผูนั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเปนเกณฑคํานวณเงินชวยพิเศษ
ขอ 441 ลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการผูใดถึงแกความตาย ผูมีอํานาจไดวินิจฉัยตามขอ 445
แลวสั่งจายคาจางเปนจํานวนเทาใด ใหจายคาจางตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึงวันที่ถึงแกความตายหรือ
เพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนวันถึงแกความตาย นอกจากนี้ใหจายเงินชวยพิเศษอีกจํานวนหนึ่งเปน
จํานวนสามเทาของจํานวนคาจางนั้น
ถ า ผู มี อํ า นาจวิ นิจ ฉั ย แล ว สั่ง ไมจ า ยคา จ า ง ให จ า ยค า จ า งให เ พี ย งวั น สุ ด ท า ยที่ ผูนั้ น มา
ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ
ขอ 442 ลูกจางที่ขาดหรือหนีราชการ หามมิใหจายคาจางสําหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการนั้น
ลู ก จ า งผู ใ ดตายในระหว า งขาดราชการ ให จ า ยค า จ า งให เ พี ย งวั น สุ ด ท า ยที่ ผู นั้ น มา
ปฏิบัติงานและไมมีการจายเงินชวยพิเศษ
ขอ 443 คาจางที่จายตามขอ 440 ถึงขอ 442 เปนทรัพยสินของผูตายในขณะตาย และให
จายแกผูมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
เงินชวยพิเศษตามขอ 440 หรือขอ 441 ใหจายแกบุคคลซึ่งลูกจางไดแสดงเจตนาระบุไว
เปนหนังสือตามแบบที่แนบทายประกาศนี้
ถาลูกจางผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไวตามวรรคสอง หรือบุคคลซึ่งลูกจางผูตายไดแสดง
เจตนาระบุไวไดตายไปเสียกอน ใหจายแกบุคคลตามลําดับกอนหลัง ดังตอไปนี้
(1) คูสมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผูที่ไดอยูในอุปการะของผูตายตลอดมา โดยจําเปนตองมีผูอุปการะและความตาย
ของผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวา
เปนผูอยูในอุปการะของผูตาย
(5) ผู ที่ อุ ป การะเลี้ ย งดู ใ ห ก ารศึ ก ษาผู ต ายมาแต เ ยาว ซึ่ ง นายกเทศมนตรี เ ห็ น ว า มี
หลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตาย

เมื่อปรากฏวา มีบุคคลในลําดับกอนดังกลาวในวรรคสามบุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษ
แตในลําดับเดียว ผูที่อยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ
ถาบุคคลดังกลาวขางตนไมมีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่ลูกจางผูนั้นถึง
แกความตาย การจายเงินชวยพิเศษก็เปนอันไมตองจาย
ในกรณีที่เทศบาลมีความจําเปนตองเขาเปนผูจัดการศพลูกจางผูถึงแกความตาย เพราะไมมี
ผูใดเขาจัดการศพในเวลาอันควร ก็ใหเทศบาลหักคาใชจายจากเงินชวยพิเศษที่ตองจายตามมาตรฐานนี้ได
เทาที่จายจริง และมอบสวนที่เหลือใหแกผูมีสิทธิไดรับ
ขอ 444 เทศบาลใดมีความจําเปนที่จะตองสั่งใหลูกจางประจําไปฝกอบรม หรือดูงาน
เกี่ยวกับหนาที่ที่ลูกจางประจํานั้นปฏิบัติอยู ณ ตางประเทศ หรือภายในประเทศโดยใหไดรับคาจางอัตรา
ปกติตลอดระยะเวลาที่ไปฝกอบรมหรือดูงานนั้น ใหนายกเทศมนตรีเปนผูอนุมัติลูกจางประจํารายวันและ
รายชั่วโมงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
ขอ 445 ลู ก จ า งประจํ า ที่ถู กกลา วหาว า กระทํา ผิดวินัย อยางรา ยแรงจนถู ก ตั้ ง กรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา และถูกสั่งพักราชการไวกอนจนกวาคดี
หรือกรณีถึงที่สุด การจายคาจางระหวางพักราชการ ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งพักราชการ ใหงดการเบิกจายคาจางตั้งแตวันที่ถูกสั่งพัก
ราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการ เพราะมิไดทราบ
คําสั่ง ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบ หรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น
(2) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิดและ ไมมี
มลทินหรือมัวหมอง ใหจายคาจางใหเต็มอัตราปกติ
(3) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน มิไดกระทําความผิดแตมี
มลทินหรือมั วหมอง หรือกระทําความผิด แตถูกลงโทษไมถึ งปลดออก หรื อไลออก ใหจายคาจ างได
ครึ่งหนึ่งของคาจางอัตราปกติ
(4) ถาปรากฏวาลูกจางประจําผูถูกสั่งพักราชการไวกอน ไดกระทําความผิดและถูก
ลงโทษถึงปลดออก หรือไลออก หามจายคาจาง
(5) ในกรณีลูกจางประจําซึ่งถูกสั่งพักราชการไวกอน ผูใดถึงแกความตายกอนคดีหรือ
กรณีถึงที่สุด ใหนายกเทศมนตรีพิจารณาวินิจฉัยตอไปดวยวาควรจะจายคาจางระหวางเวลานั้นหรือไม
เพียงใด โดยอนุโลม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ใหจายคาจางตามจํานวนที่วินิจฉัยใหจนถึงวันที่ถึงแกความตาย
หรือเพียงวันที่มีสิทธิไดรับคาจางกอนถึงแกความตาย
กรณีใหออกจากราชการไวกอน ใหถือปฏิบัติทํานองเดียวกับการจายคาจางระหวางพักราชการ

ลูกจางชั่วคราวไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน เวนแตลูกจางผูนั้นไดปฏิบัติราชการตามหนาที่ลวงเลยวันใหพักราชการไวกอน เพราะมิได
ทราบคําสั่ง ใหเบิกจายคาจางใหถึงวันที่ทราบหรือควรไดรับทราบคําสั่งนั้น
อัตราลูกจางระหวางพักราชการ ไมถือเปนอัตราวาง
ขอ 446 มาใชบังคับแกการจายคาจางลูกจางประจําระหวางอุทธรณหรือรองทุกขคําสั่ง
ลงโทษปลดออก หรือถูกควบคุมตัวตามคําพิพากษาของศาลโดยอนุโลม
ขอ 447 การจายคาจางของผูซึ่งถูกลงโทษตัดคาจาง ถาภายหลังผูนั้นไดรับการแตงตั้งหรือ
ปรับคาจาง โดยไดรับคาจางตางจากเดิมและยังไมพนโทษตัดคาจาง ใหคงตัดคาจางตอไป ตามจํานวนเดิม
การจายคาจางในกรณี
(1) ลาออก ใหจายใหถึงวันกอนถึงกําหนดลาออก แตถาถึงกําหนดลาออกแลวยังไมได
รับทราบคําสั่งอนุญาตใหลาออก และลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือ
ควรไดรับทราบคําสั่ง
(2) ปลดออก หรือไลออก ใหจายไดถึงวันกอนระบุในคําสั่ง แตถายังไมรับทราบคําสั่ง
และลูกจางผูนั้นยังคงปฏิบัติราชการตอมา ใหจายไดถึงวันทราบคําสั่งหรือควรไดรับทราบคําสั่ง
(3) พนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหจายไดถึงวันสิ้นป
การจายคาจางลูกจางผูที่มิไดมาปฏิบัติราชการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้และ
เปนกรณีเดียวกับที่กฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติสิทธิไวสําหรับขาราชการ หรือคณะรัฐมนตรีกําหนดสิทธิ
ใหจายเงินเดือนขาราชการไวแลว ให ก.ท.จ. กําหนดหลักเกณฑการจายคาจางลูกจางใหสอดคลองกับ
กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยไมขัดหรือแยงกับประกาศนี้
ขอ 448 ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทําขวัญตามระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการจายเงินทํา
ขวัญขาราชการและลูกจางซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหนาที่
ข อ 449 ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล เป น หน ว ยงานกลางทะเบี ย น
ลูกจางประจําของเทศบาล ดําเนินการจัดทําทะเบียนลูกจางประจําของเทศบาลแกไขและเปลี่ยนแปลง
รายการตาง ๆ ใหเปนปจจุบันเสมอ และเก็บรักษาไว ณ สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
เมื่ อ มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง ลู ก จ า งประจํ า ผู ใ ดไปต า งสั ง กั ด ให ส ว นราชการเดิ ม มอบทะเบี ย น
ลูกจางประจําใหลูกจางผูนั้นนําไปมอบแกสวนราชการที่สังกัดใหมทุกครั้ง
ทะเบียนลูกจางประจําของเทศบาล ถือเปนเอกสารลับของทางราชการไมพึงเปดเผยตอ ผูอื่น
การขอคัดทะเบียนลูกจางประจําของเทศบาล หรือตรวจสอบรายการใหดําเนินการขออนุมัติตามระเบียบของ
ทางราชการ

ขอ 450 การเปลี่ยนอัตราคาจางลูกจางประจํารายวันเปนอัตราคาจางรายเดือนใหเอายี่สิบ
หกวันทําการคูณดวยอัตราคาจางรายวันที่ลูกจางผูนั้นไดรับในปจจุบัน โดยปดเศษขึ้นเปน เกณฑพิจารณา
แตตองไมเกินกวาอัตราคาจางขั้นสูงของตําแหนงนั้น
ขอ 451 ใหลกู จางของเทศบาลปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติราชการ และการปฏิบตั ิตน
ตามประกาศกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่กาํ หนดไวสําหรับพนักงานเทศบาล ตามทีเ่ ทศบาลกําหนด

