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ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2536 (ฉบับ 3) พ.ศ.2539

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
พ.ศ. 2526”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างของส่วนราชการ
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2525 เป็นต้นไป
ข้อ 4. ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2512
(2) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2513
(3) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2517
(4) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2521
(5) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2521
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือความตกลงอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“ส่วนราชการ”
หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
งบประมาณรายจ่าย
“ลูกจ้างประจา” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวันและรายชั่วโมง ที่
จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจา โดยไม่มีกาหนดเวลาตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้
“ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงที่
จ้างไว้ปฏิบัติงานที่ลักษณะชั่วคราว และหรือมีกาหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกิน
ปีงบประมาณ
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“เวลาทางานปกติ” หมายความว่า เวลาทางานของทางราชการ หรือเวลา
อื่นใดที่ส่วนราชการเจ้าของงานกาหนดให้เป็นเวลาทางานปกติ
“วันหยุดประจาสัปดาห์” หมายความว่า วันอาทิตย์หรือวันอื่นใดที่ส่วน
ราชการกาหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะของงาน ส่วนราชการใดจะกาหนดวันหยุดประจา
สัปดาห์เพิ่มขึ้นอีก 1 วันก็ได้
“วันหยุดพิเศษ”
หมายความว่า
วันหยุดที่ทางราชการประกาศเป็น
วันหยุดราชการนอกจากวันหยุดประจาสัปดาห์
“ค่าจ้างอัตราปกติ” หมายความว่า ค่าจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ ตามอัตราที่กาหนดจ่ายให้ลูกจ้างสาหรับการปฏิบัติหน้าที่
“ค่าจ้างรายเดือน” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายเดือน
รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างรายวัน” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายวันในวัน
ทางานปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างรายชั่วโมง” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดอัตราจ่ายเป็นรายชั่วโมง
ในวันทางานปกติ รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
“ค่าจ้างนอกเวลา” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวัน
และรายชั่วโมง เนื่องจากต้องปฏิบัติงานนอกเวลาทางานปกติ
“ค่าจ้างในวันหยุด” หมายความว่า ค่าจ้างที่กาหนดจ่ายให้แก่ลูกจ้างรายวัน
และรายชัว่ โมง กรณีสั่งให้ปฏิบัติงานในวันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ
“ค่าอาหารนอกเวลา” หมายความว่า ค่าอาหารนอกเวลาที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง
รายเดือน เนื่องในการปฏิบัตินอกเวลา หรือปฏิบัติงานในวันหยุดประจาสัปดาห์ หรือวันหยุดพิเศษ
“เงินช่วยพิเศษ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือค่าทาศพของลูกจ้างที่จ่ายใน
กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
“ท้องถิ่นอื่น” หมายความ ว่าจังหวัดอื่นใดที่มิใช่จังหวัดซึ่งเป็นสถานที่ทางาน
ปกติ
“ศึกษา” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียน หรือการวิจัย ตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา และการรับ
คาแนะนาก่อนเข้าศึกษาและฝีกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจาก
การศึกษานัน้ ด้วย
“ฝึกอบรม”
หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ หรือ
ประสบการณ์ด้วยการเรียน การวิจัย การอบรมสัมมนา หรือการปฏิบัติงานโดยไม่มีการรับปริญญา
หรือประกาศวิชาชีพตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการนั้น และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษา และ
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การรับคาแนะนาก่อนเข้าฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม หรือต่อจากการ
ฝึกอบรมนั้นด้วย
“ดูงาน” หมายความว่าการเพิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ ด้วยการ
สังเกตการณ์
“ปฏิบัติการวิจัย” หมายความว่า การทางานวิจัยเพื่อนาผลที่ได้รับมาใช้
ประโยชน์ของสถาบัน หรือหน่วยงานโดยตรง แต่ไม่รวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม
“ปี” หมายความว่า ปีงบประมาณ
ข้อ 6. ห้ามสั่งลูกจ้างไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอื่น เว้นแต่ในกรณีจาเป็นแท้จริง
ที่ต้องใช้ความรู้ความชานาญพิเศษ หรือความไว้วางใจในลูกจ้างนั้น ๆ และไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถื่น
อืน่
ข้อความทั่วไป
ข้อ 7 การปฏิบัตินอกเวลาทางานปกติ หรือการปฏิบัติงานในวันหยุดประจา
สัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษ ซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลา หรือค่าจ้างในวันหยุด หรือค่าอาหาร
นอกเวลา ให้กระทาได้ในกรณีจาเป็นและรีบด่วน โดยมีคาสั่งของผู้มีอานาจเป็นหลักฐาน
ข้อ 8 การจ้างลูกจ้าง การขอเพิ่มค่าจ้าง และการจ่ายเงินอื่นใดตาม
ประเพณีท้องถิ่นให้แก่ลูกจ้างของส่วนราชการที่อยู่ในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด หรือที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
ข้อ 9 ส่วนราชการใดจาเป็นต้องมีระเบียบหรือข้อบังคับเป็นการภายในซึ่งไม่
ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ก็ให้กระทาได้ แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบ
ข้อ 10 ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย
ถ้าส่วนราชการนั้นไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง ก็ให้เสนอ
คณะรัฐมนตรีวินิจฉัยชี้ขาด
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การจ่ายค่าจ้างในวันทางานปกติ ค่าจ้างนอกเวลา และกาหนดวันทางาน
ข้อ 11 การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างในวันทางานปกติ ค่าจ้างนอกเวลาและ
กาหนดเวลาทางานให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือน
ก. กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้งตามเดือนปฏิทิน ปกติให้เริ่ม
จ่ายในวันทาการสุดท้ายของเดือน ส่วนราชการใดมีความจาเป็นที่จะกาหนดวันจ่ายค่าจ้างเป็นวันอื่น
ของเดือนถัดไปก็ให้ทาได้แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15
ข. กาหนดเวลาทางานปกติให้เป็นไปตามเวลาทางานของทางราชการ
แต่ส่วนราชการใดมีเหตุพิเศษจะกาหนดเวลาทางานปกติไว้เกินกว่าก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 48
ชั่วโมงไม่รวมเวลาหยุดพัก
ค. การปฏิบัติงานนอกเวลาทางานปกติ หรือปฏิบัติงานใน
วันหยุดประจาสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง
ก.
กาหนดให้จ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง ส่วนราชการใดมีความ
จาเป็นต้องจ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้งก็ให้ทาได้
ในกรณีจ่ายค่าจ้างเดือนละครั้ง
ปกติให้เริ่มจ่ายในวันทาการ
สุดท้ายของเดือน ส่วนราชการใดมีความจาเป็นที่จะกาหนดวันเริ่มจ่ายเป็นวันอื่นของเดือนถัดไปก็ให้
ทาได้แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15
ในกรณีที่จ่ายค่าจ้างมากกว่าเดือนละครั้ง ให้ส่วนราชการกาหนด
วันเริ่มจ่ายได้ตามความเหมาะสม
ข. เวลาเข้าทางานและเวลาเลิกงาน ส่วนราชการเจ้าของงานเป็นผู้
กาหนด แต่จะต้องมีเวลาทางานโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลา
หยุดพัก) และสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้ถือวันหยุดพิเศษ วันลาป่วย วันลากิจและวันลา
พักผ่อนประจาปี ที่ได้รับค่าจ้างเต็มเสมือนเป็นเวลาทางาน ส่วนเวลาทางานที่เกิน 48 ชั่วโมง ถือเป็น
การปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ ซึ่งให้จ่ายค่าจ้างได้ในอัตรา 1 เท่า ของค่าจ้างอัตราปกติ
สาหรับลูกจ้างรายวันให้ถือเกณฑ์เวลาทางานตามที่กาหนดในวรรค
ก่อน
เศษของวันให้คิดค่าจ้างถัวเฉลี่ยให้เป็นรายชั่วโมง
ส่วนราชการใดมีความจาเป็นที่จะ
กาหนดเวลาทางานสาหรับ 1 วัน เป็นอย่างอื่น ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
การจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ข้อ 12 การจ่ายค่าจ้างในกรณีไม่มาปฏิบัติงานในวันหยุดประจาสัปดาห์
ลูกจ้างรายเดือนไม่หักค่าจ้าง ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงไม่จ่ายค่าจ้าง
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวั นหยุดประจาสัปดาห์
ให้ถือปฏิบัติดังนี้
1
2
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(1) ลูกจ้างรายเดือนจ่ายตามข้อ 11 (1) ค.
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างให้ 2 เท่า ของค่าจ้าง
อัตราปกติตามระยะเวลาทางาน
การจ่ายค่าจ้างในวันหยุดพิเศษ
ข้อ 13 การจ่ายค่าจ้างในกรณีไม่มาปฏิบัติงานในวันหยุดพิเศษ ลูกจ้างราย
เดือนไม่หักค่าจ้าง ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงจ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
สาหรับการจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งให้มาปฏิบัติงานในวันหยุดพิเศษให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้
(1) ลูกจ้างรายเดือนจ่ายตามข้อ 11 (1) ค.
(2) ลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมง จ่ายค่าจ้างเพิ่มให้อีก 1 เท่า ของ
ค่าจ้างอัตราปกติตามระยะเวลาทางาน
การจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอื่น
ข้อ 14 การจ่ายค่าจ้างในกรณีสั่งลูกจ้างรายวันและราย
ชั่วโมงให้ไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นอื่นตามนัยข้อ 6 ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(1) ในระยะเวลาระหว่างเดินทางไปปฏิบัติงาน หรือเดินทางกลับ
สถานที่ทางานหรือสถานที่อยู่ ไม่ว่าจะเป็นวันทางานปกติหรือนอกเวลา หรือวันหยุดประจาสัปดาห์
หรือวันหยุดพิเศษ ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ ไม่มีการจ่ายค่าจ้างนอกเวลา หรือค่าจ้างในวันหยุดตาม
ข้อ 12 (2) และข้อ 13 (2)
(2) ลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่คนรถ คนเรือ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในขณะ
เดินทางครบกาหนดเวลาทางานปกติประจาวันแล้ว
หากยังคงต้องปฏิบัติน้าที่ดังกล่าวต่อไปอีก
สาหรับวันนั้น ให้จ่ายค่าจ้างนอกเวลาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 11 (2) ข.
(3) การปฏิบัติงานในวันทางานปกติก็ดี การปฏิบัติงานนอกเวลาก็ดี
การปฏิบัติงานในวันหยุดก็ดี หรือในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในวันหยุดพิเศษก็ดี ให้จ่ายค่าจ้างได้ตาม
เกณฑ์ที่เคยจ่ายเสมือนปฏิบัติงาน หรือหยุดปฏิบัติงานในสถานที่ทางานปกติ เว้นแต่ในกรณีที่มิได้
ปฏิบัติงานในวันหยุดประจาสัปดาห์ ซึ่งปกติไม่จ่ายค่าจ้างให้ ให้จ่ายค่าจ้างอัตราปกติ
การจ่ายค่าจ้างและเงินช่วยพิเศษในกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตาย
ข้อ 15 ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการให้จ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่ถึงแก่
ความตาย หรือเพียงวันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย
ข้อ 16 ให้จ่ายเงินอีกจานวนหนึ่ง เรียกว่า “เงินช่วยพิเศษ” เป็นจานวน 3
เท่าของอัตราค่าจ้างปกติเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย ในกรณีลูกจ้างรายวันและรายชั่วโมงให้ถือ
เสมือนว่าลูกจ้างผู้นั้นมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์คานวณเงินช่วยพิเศษ
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ลูกจ้างประจาซึ่งถูกสั่งพักราชการผู้ใดถึงแก่ความตายก่อนคดีหรือกรณีถึงที่สุด
ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลาง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาวินิจฉัยจ่ายค่าจ้างให้ตามข้อ
32 เป็นจานวนเท่าใด ให้จ่ายค่าจ้างตามจานวนที่วินิจฉัยให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย หรือเพียง
วันที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษให้อีกจานวนหนึ่ง เป็น
จานวน 3 เท่า ของจานวนค่าจ้างนั้น
ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้ายที่ผู้
นั้นมาปฏิบัติงาน และไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
ข้อ 17 ค่าจ้างที่จ่ายตามข้อ 15 เป็นทรัพย์สินของผู้ตายในขณะนั้น และ
ให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดก
ข้อ 18 เงินช่วยพิเศษตามข้อ 16 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนา
ระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคแรก หรือบุคคลซึ่งลูกจ้าง
ผู้ตายได้แสดงเจตนาระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลาดับก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรส
(2) บุตร
(3) บิดามารดา
(4) ผู้ที่ได้อยู่ในอุปการะผู้ตายตลอดมา โดยจาเป็นต้องมีผู้อุปการะ
และความตายของผู้นั้นทาให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ ซึ่งเจ้ากระทรวงที่ลูกจ้าง
สังกัดอยู่เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่า เป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย
(5) ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ฉันท์บิดามารดา
กับบุตร ซึ่งเจ้ากระทรวงที่ลูกจ้างสังกัดอยู่เป็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย
เมื่อปรากฏว่ามีบุคคลในลาดับก่อนดังกล่าวในวรรคสอง บุคคลนั้นมีสิทธิรับ
เงินช่วยพิเศษแต่ในลาดับเดียว ผู้ที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้าบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีตัวมาขอรับภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่
ลูกจ้างผู้นั้นถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินช่วยพิเศษก็เป็นอันไม่ต้องจ่าย
ในกรณีที่ทางราชการมีความจาเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ถึงแก่ความ
ตายเพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพในเวลาอันควร ก็ให้ทางราชการหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษที่ต้อง
จ่ายตามระเบียบนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
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การจ่ายค่าจ้างระหว่างลา
ข้อ 19 ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลากิจ รวมทั้งลาไปต่างประเทศโดย
ได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน แต่ในปีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานให้ได้รับค่าจ้างระหว่าง
ลาไม่เกิน 15 วัน
ข้อ 20 ในปีหนึ่งลูกจ้างประจามีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ระหว่างลาไม่เกิน 60 วัน แต่ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเห็นสมควร
จะให้ลาต่อไปอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 60 วัน
ในปีหนึ่งลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่
เกิน 15 วันทาการ ในกรณีเริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรกมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง
ไม่
เกิน 8 วันทาการ เว้นแต่ในกรณีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรกหลังเดือนมีนาคม ไม่อยู่ใน
ข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว
ให้นากฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
เพราะเหตุปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวกับการลามาใช้บังคับกับลูกจ้างโดยอนุโลม
ข้อ 21 ลูกจ้างประจาลาเนื่องจากคลอดบุตรให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ระหว่างลาไม่เกิน 60 วัน เว้นแต่ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์
ข้อ 22 ลูกจ้างประจาผู้ใดยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนหรือยังไม่
เคยประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบท หรือจะลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะแล้วแต่กรณี ให้ลาโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติระหว่างลาไม่เกิน 120
วัน แต่ในปีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา เว้นแต่ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมง
ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ข้อ 23 ลูกจ้างประจามีสิทธิลาเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการฝึก
วิชาการทหารหรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างการ
ระดมพล หรือเข้ารับการฝึกวิชาการทหารหรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อมนั้น แต่ถ้าพ้น
ระยะเวลาของการดังกล่าวแล้วไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงานภายใน 7 วัน ให้งดจ่ายค่าจ้างหลัง
จากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น หัวหน้าส่วนราชการในส่วนกลางหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะให้จ่ายค่าจ้างระหว่างนั้นต่อไปอีกก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน เว้นแต่
ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
ในกรณีลูกจ้างชั่วคราวลาเข้ารับการฝึกวิชาการทหารให้ได้รับค่าจ้างอัตรา
ปกติไม่เกิน 2 เดือน ส่วนการลาเพื่อเข้ารับการระดมพล หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม
แล้วแต่กรณี ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกิน 30 วัน เว้นแต่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่
มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
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ในกรณีการลาตามสองวรรคดังกล่าวข้างต้น หากลูกจ้างได้รับเงินเดือนตาม
ชั้นยศของตนทางกระทรวงกลาโหมแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ลูกจ้างมีสิทธิลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่ าจ้า งอัตราปกติในระหว่ างนั้ น การลาดังกล่ าวจะต้อง
ให้ผลู้ าแสดงจานวนวันที่ต้องเดินทางไปกลับและวันที่ต้องอยู่เพื่อตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร
เท่าที่
จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา เว้นแต่ลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ในวันหยุดประจาสัปดาห์
ข้อ 24 ส่วนราชการใดมีความจาเป็นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจาไปศึกษา
ต่อในต่างประเทศเกี่ยวกับหน้าที่ราชการที่ลูกจ้างประจาผู้นั้นปฏิบัติอยู่ โดยให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ตลอดระยะเวลาที่ไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้ากระทรวงที่ลูกจ้างสังกัดอยู่จะพิจารณาอนุญาต โดย
คานึงถึงประโยชน์ที่ส่วนราชการนั้น ๆ จะได้รับจากผลของการศึกษานั้น และไม่เป็นเหตุให้เสียงาน
เว้นแต่ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์
การให้ลูกจ้างประจาลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ให้นาระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 25 ส่วนราชการใดมีความจาเป็นที่จะต้องสั่งให้ลูกจ้างประจาไปฝึกอบรม
หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับหน้าที่ราชการที่ลูกจ้างประจาผู้นั้นปฏิบัติอยู่
โดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไปให้กระทาได้
โดยขอทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลังก่อน เว้นแต่ลูกจ้างประจารายวันและรายชั่วโมงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด
ประจาสัปดาห์
การฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ที่มีระยะเวลา
รวมทั้งการเดินทางเกินกว่า 1 ปี ให้กระทรวงทบวงกรมเจ้าสังกัดทาสัญญาและสัญญาค้าประกัน
ทานองเดียวกับลูกจ้างประจาลาไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยได้รับค่าจ้าง
ข้อ 26 การศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศของลูกจ้างประจา ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ข้อ 27 การลาพักผ่อนประจาปีของลูกจ้างให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี
กาหนดสาหรับข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม
ข้อ 28 การลาครึ่งวันในตอนเช้าหรือตอนบ่ายของลูกจ้างให้นับเป็นการลา
ครึ่งวันตามประเภทการลานั้น ๆ
ข้อ 29 การนับวันลาของลูกจ้าง การควบคุมวันลา และผู้มีอานาจอนุญาตการลาแต่ละครั้ง ให้นา
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม
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ข้อ 30 การลาของลูกจ้างนอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในข้อ 19 ถึง ข้อ
28 ห้ามจ่ายค่าจ้าง
ข้อ 31 การจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของลูกจ้างสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้
เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
การจ่ายค่าจ้างกรณีถูกสั่งพักราชการและอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
ข้อ 32 การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการให้นากฎหมายว่า
ด้วยเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาผู้ถูกสั่งพักราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้
เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดโดยได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาระหว่างพักราชการไม่ถือเป็นอัตราว่าง
ลูกจ้างประจาผู้ใดตายในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการใน
ส่วนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้พิจารณาวินิจฉัยตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนของข้าราชการผู้
ถูกสั่งพักราชการ หรือตามระเบียบข้อบังคับที่กระทรวงกลาโหมกาหนดโดยได้รับความตกลงจาก
กระทรวงการคลังให้จ่ายเงินเดือนในระหว่างพักราชการอย่างใด ก็ให้จ่ายค่าจ้างตามที่วินิจฉัยนั้น
จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
ข้อ 33 ให้นาความในข้อ 32 มาใช้บังคับแก่การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาผู้
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก โดยอนุโลม
การจ่ายค่าจ้างที่มิได้มาปฏิบัติงานในกรณีอื่น
ข้อ 34 การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างผู้ที่มิได้มาปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กาหนด
ไว้ในระเบียบนี้ และเป็นกรณีเดียวกับที่กฎหมายว่าด้วยการนั้น บัญญัติสิทธิไว้สาหรับข้าราชการ
หรือคณะรัฐมนตรีกาหนดสิทธิให้จ่ายเงินเดือนข้าราชการไว้แล้ว
ให้กระทรวงการคลังกาหนด
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบเกี่ยวกับลูกจ้างของส่วนราชการ
ลูกจ้างที่ขาด หรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าจ้างสาหรับวันที่ขาดหรือหนี
ราชการ
ข้อ 35 การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกาหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2526
พลเอก ป. ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

