ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519
-------------------โดยที เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยการจ่ายบําเหน็ จลูกจ้างของกระทรวง ทบวง
กรม ให้เหมาะสมยิงขึ% น กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี%
ข้อ 1. ระเบียบนี% เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519"
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี% ตั%งแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์ 2519 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบการจ่ายเงินบําเหน็ จและเงินทําขวัญลูกจ้าง พ.ศ. 2502
(2) ระเบียบการจ่ายเงินบําเหน็ จและเงินทําขวัญลูกจ้าง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2511
(3) ระเบียบการจ่ายเงินบําเหน็ จและเงินทําขวัญลูกจ้าง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2513
(4) ระเบียบการจ่ายเงินบําเหน็ จและเงินทําขวัญลูกจ้าง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2515
(5) ระเบียบการจ่ายเงินบําเหน็ จและเงินทําขวัญลูกจ้าง (ฉบับที 5) พ.ศ. 2515
บรรดาระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบําเหน็ จลูกจ้างอื นใดในส่วนที กําหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี% หรือซึงขัดแย้งกับระเบียบนี% ให้ใช้ระเบียบนี% แทน
** ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
หมวด 1
ข้อความทั $วไป
ข้อ 4. การสัง จ่ายบําเหน็ จลูกจ้างตามระเบียบนี% ให้เป็ นอํานาจของอธิ บดี กรมบัญชีกลาง
หรือผูท้ ีอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย ที มีตําแหน่ งไม่ตาํ  กว่าผูอ้ าํ นวยการกองหรือดํารงตําแหน่ งไม่ตํา กว่า
ระดับ 8
** ข้อ 5. ในระเบียบนี%
"ลูกจ้างประจํา" หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชัว โมง ซึงกระทรวง
ทบวง กรม จ้างไว้ปฏิบตั ิ งานที มีลกั ษณะประจําไม่มีกําหนดเวลาตามอัตราและจํานวนที กาํ หนดไว้ โดยจ่าย
ค่าจ้างจากเงิ นงบประมาณ และให้รวมถึ งลูกจ้างประจําที ได้รับค่าจ้างจากเงิ นทุ นไปรษณี ยด์ ว้ ย แต่ ท%ังนี% ไม่
รวมถึง
(1) ลูกจ้างประจําทีมีสญ
ั ญาจ้าง
(2) ลูกจ้างทีจา้ งให้ปฏิบตั ิงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
"ลูก จ้างชัว คราว" หมายความว่า ลูก จ้างรายเดื อน รายวัน และรายชัว โมง ซึ ง
กระทรวง ทบวง กรม จ้างไว้ปฏิบตั ิงานทีมีลกั ษณะชัว คราว และหรือโดยมีกาํ หนดเวลาจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างจาก
เงินงบประมาณ
"ค่าจ้าง" หมายความว่า ค่าจ้างอัตราปกติ ตามอัตราที กาํ หนดจ่ายให้สาํ หรับการ
ทํางานในระยะเวลาตามปกติ และหมายความรวมถึงเงินเพิมพิเศษสําหรับการสูร้ บ (พ.ส.ร.) ด้วย
** "ค่าจ้างเดื อนสุ ดท้าย" หมายความว่า ค่าจ้างทั%งเดือนทีลูกจ้างควรจะได้รบั ในเดือน
สุดท้ายก่อนออกจากงาน ถ้าหากลูกจ้างนั%นมาทํางานเต็มตามเวลาทีกาํ หนด
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** ลูกจ้างทีได้รบั ค่าจ้างเป็ นรายวันประเภททีทาํ งานมีวนั หยุดประจําสัปดาห์ 1 วัน ให้
คิดค่าจ้างยีสิบเจ็ดวันเป็ นค่าจ้างหนึ งเดื อน สําหรับประเภทที ทํางานมีวนั หยุ ดประจําสัปดาห์ 2 วัน ให้คิด
ค่าจ้างยีสิบสามวันเป็ นค่าจ้างหนึ งเดือน
สําหรับลูกจ้างซึงได้รบั ค่าจ้างเป็ นรายชัว โมง ให้คิดค่าจ้างเจ็ดชัว โมงเป็ นค่าจ้างหนึ ง
วัน เว้นแต่ลูกจ้างที ได้กาํ หนดเวลาทํางานสําหรับหนึ งวันเป็ นอย่างอืน ก็ให้คิดค่าจ้างตามจํานวนชัว โมงที ได้
กําหนดเป็ นค่าจ้างหนึ งวัน แล้วคิดเป็ นค่าจ้างหนึ งเดือนตามวรรคก่อน
"ปี งบประมาณ" หมายความว่า ปี งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หมวด 2
บําเหน็จปกติ
ข้อ 6. ลูก จ้า งประจํา ซึ ง มี อ ายุ ค รบหกสิ บ ปี บริ บู ร ณ์แ ล้ว เป็ นอัน พ้น จากงานเมื อ สิ% น
ปี งบประมาณที อ ายุ ค รบหกสิ บ ปี บริ บู ร ณ์ น%ั น เว้น แต่ ลู ก จ้า งประจํา ของสํา นั ก ราชเลขาธิ ก ารและสํา นั ก
พระราชวัง ให้เป็ นไปตามทีคณะรัฐมนตรีกาํ หนด
*** "ข้อ 7. ลูกจ้างประจําจะได้รับบําเหน็ จปกติ เมือต้องออกจากงานด้วยเหตุ หนึ งเหตุ ใด
ดังต่อไปนี%
(1) ลาออกโดยไม่มีความผิด และได้รบั อนุ ญาตจากผูม้ ีอาํ นาจสัง บรรจุและแต่งตั%ง
หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายแล้ว
(2) กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ
(3) มีอายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์แล้ว
(4) ป่ วยเจ็บไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีการงานของตนโดยสมํา เสมอ หรือโดยมีใบตรวจ
แพทย์ซึงทางราชการรับรองว่าไม่สามารถหรือไม่สมควรทํางานต่อไป
(5) ขาดคุณสมบัติเกียวกับสัญชาติ
(6) ขาดคุณสมบัติเนื องจากไม่เป็ นผูเ้ ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
ด้วยความบริสุทธิJใจ
(7) ขาดคุ ณสมบัติเนื องจากไปดํารงตําแหน่ งกํานัน แพทย์ประจําตําบล สารวัตร
กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
(8) ขาดคุณสมบัติเนื องจากไปดํารงตําแหน่ งข้าราชการการเมือง
(9) ขาดคุณสมบัติเนื องจากเป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้
ไร้ความสามารถหรือจิตฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามที กาํ หนด
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(10) ขาดคุ ณสมบัติเนื องจากไปเป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที ใน
พรรคการเมือง
(11) ขาดคุณสมบัติเนื องจากตกเป็ นบุคคลล้มละลาย
(12) ทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่ ง
(13) หย่ อ นความสามารถในอั น ที จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที ก ารงานของตนให้ มี
ประสิทธิ ภาพหรือประพฤติ ตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่ งหน้าที การงาน หรือ
บกพร่องในหน้าทีดว้ ยเหตุใด
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(14) ถู ก สัง ให้ออกจากราชการเนื อ งจากมี เ หตุ อันควรสงสัย อย่ า งยิ ง ว่ า ผู ้น%ั น
กระทําความผิ ดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ ชดั พอทีจะ
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได้ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีทีถูกสอบสวน
นั%น ซึงถ้าให้ปฏิบตั ิงานต่อไปอาจจะเป็ นการเสียหายแก่ทางราชการ
(15) ถูก สัง ให้ออกจากราชการเนื องจากรับ โทษจําคุ กโดยคําสัง ศาล หรื อต้อง
ได้รบั โทษจําคุ กโดยคําพิพากษาถึ งที สุดให้จาํ คุ กในความผิ ดที ได้กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึงยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออก หรือ
ไล่ออก
(16) ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
ในกรณี (1) และ (2) ต้องทํางานเป็ นลูกจ้างประจํามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
บริบรู ณ์
ในกรณี (3) และ (16) ต้องทํางานเป็ นลูกจ้างประจํามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ ง
ปี บริบรู ณ์"
*** "ข้อ 8. บําเหน็ จปกติทีจะจ่ายตามความในข้อ 7. ถ้าลูกจ้างประจําผูม้ ีสิทธิได้รบั ตาย
เสียก่อนได้รบั เงินบําเหน็ จปกติ เงินดังกล่าวย่อมเป็ นมรดกตกทอดแก่ทายาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์"
*** "ข้อ 9. ลูกจ้างประจําผูใ้ ดตายในระหว่างรับราชการ ถ้าลูกจ้างประจําผูน้ %ันได้ทาํ งาน
เป็ นลูกจ้างประจํามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ งปี บริบรู ณ์ และความตายนั%นมิได้เกิดขึ% นเนื องจากความประพฤติชวั 
อย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินบําเหน็ จปกติเป็ นจํานวนตามเกณฑ์คาํ นวณในข้อ 19 แก่ทายาทผูม้ ีสิทธิ
ได้รบั มรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุ โลม
เงิ นลําเหน็ จปกติ ตามวรรคแรก ให้แบ่งจ่ายแก่ผู ้มีสิท ธิ ตามสัดส่วนของเงิ นมรดก
โดยมิตอ้ งกันส่วนเป็ นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื องจากเงินดังกล่าวไม่ถือเป็ นสินสมรส"
*** "ข้อ 10. ลูกจ้างประจําผูใ้ ด มีกรณีหรือต้องหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูก
ฟ้ องคดี อาญา หรืออยู่ในระหว่างถูกพักงาน ถ้าถึ งแก่ความตายก่อนได้รบั การวินิจฉัยเรืองที กระทําผิ ดวินัย
หรื อก่อนคดี อาญาถึ งที สุด ให้เจ้ากระทรวงพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผูน้ %ั นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อน จะต้อง
ได้รบั โทษถึงไล่ออก หรือไม่ ถ้าเห็นว่าผูน้ %ันจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออก ทายาทของลูกจ้างประจําผูน้ %ันไม่มีสิทธิ
ได้รบั บําเหน็ จปกติตามข้อ 9. "
หมวด 3
บําเหน็จพิเศษ
ข้อ 11. ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชัว คราวผูใ้ ดได้รบั อันตรายหรือป่ วยเจ็บ เพราะเหตุ
ปฏิบัติงานในหน้าที หรื อถูกประทุ ษร้ายเพราะเหตุ กระทําการตามหน้าที ซึ งแพทย์ทีทางราชการรับรองได้
ตรวจและแสดงว่าไม่ส ามารถปฏิ บัติงานในหน้าที ต่ อไปได้อีก เลย นอกจากจะได้รับ บําเหน็ จ ปกติ ตามที
กําหนดไว้ในหมวด 2 แล้ว ให้ได้รบั บําเหน็ จพิเศษอีกด้วย เว้นแต่อนั ตรายที ได้รบั หรือการป่ วยเจ็บนั% นเกิด
จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตนเอง
สําหรับลูกจ้างชัว คราวไม่มีสิทธิได้รบั บําเหน็ จปกติตามทีกาํ หนดไว้ในหมวด 2
ข้อ 12. การกําหนดอัตราบําเหน็ จพิเศษ ให้เจ้าสังกัดเป็ นผูก้ าํ หนดตามสมควรแก่
เหตุการณ์ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผูน้ %ัน ตามอัตราดังต่อไปนี%
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(1) ปฏิบตั ิหน้าทีในเวลาปกติ ให้มีอตั ราตั%งแต่หกถึงยีสิบสีเท่าของอัตราค่าจ้าง
เดือนสุดท้าย
(2) ปฏิบตั ิ หน้าที ตามทีกระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างเวลาที มีการรบการ
สงคราม การปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที มีการประกาศใช้กฎ
อัยการศึ ก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ น ให้มีอตั ราตั%งแต่สามสิบหกถึ งสี
สิบเท่าของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย
ในกรณีลกู จ้างชัว คราว ให้ได้รบั บําเหน็ จพิเศษสามส่วนในสีส่วนของลูกจ้างประจํา
*** "ข้อ 13. ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชัว คราว ผูไ้ ด้รบั อันตรายดังกล่าวในข้อ 11. ถ้าถึง
แก่ความตายเพราะเหตุน%ันก่อนได้รบั บําเหน็ จพิเศษไป ให้จ่ายบําเหน็ จพิเศษแก่ทายาทผูม้ ีสิทธิรบั มรดกตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุ โลม ตามอัตราดังต่อไปนี%
(1) ปฏิบตั ิหน้าทีในเวลาปกติ เป็ นจํานวนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายสามสิบ
เดือน
(2) ปฏิบตั ิ หน้าทีในเวลาดังกล่าวในข้อ 12 (2) เป็ นจํานวนเท่ากับอัตราค่าจ้าง
เดือนสุดท้ายสีสิบแปดเดือน
เงินบําเหน็ จพิเศษตามวรรคแรก ให้แบ่งจ่ายแก่ทายาทผูม้ ีสิทธิตามสัดส่วนของเงิน
มรดก โดยมิตอ้ งกันส่วนเป็ นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื องจากเงินดังกล่าวไม่ถือเป็ นสินสมรส
ในกรณีลกู จ้างชัว คราวตาย ให้ได้รบั บําเหน็ จพิเศษสามส่วนสีของลูกจ้างประจํา"
*** "ข้อ 14. ยกเลิก"
ข้อ 15. ในกรณีทีลกู จ้างประจําหรือลูกจ้างชัว คราวได้รบั อันตรายหรือป่ วยเจ็บตาม
ข้อ 11. หรือถึงแก่ความตายตามข้อ 13. ถ้าลูกจ้างผูน้ %ันหรือทายาทแล้วแต่กรณี มีสิทธิได้รบั ทั%งบําเหน็ จ
พิเศษตามระเบี ยบนี% เงินสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัยเนื องจากการ
ช่ ว ยเหลื อราชการ การปฏิ บัติงานของชาติ หรื อการปฏิ บัติตามหน้าที มนุ ษ ยธรรม เงิ นค่ าทดแทน ตาม
ระเบี ย บว่ า ด้ว ยการจ่ า ยเงิ น ค่ า ทดแทนและการพิ จ ารณาบํา เหน็ จ ความชอบในการปราบผู ้ก่ อ การร้า ย
คอมมิวนิ สต์ หรือเงินอื นในลักษณะเดี ยวกันจากทางราชการหรื อจากหน่ วยงานอื นที ทางราชการสัง ให้ไป
ปฏิบตั ิงาน ให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ งแล้วแต่จะเลือก
หมวด 4
การนับเวลาทํางานของลูกจ้างประจําสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จปกติ
ข้อ 16. การนับเวลาสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็ จปกติน%ัน ให้เริมนับตั%งแต่วนั เริมเข้า
ปฏิบตั ิงานโดยได้รบั ค่าจ้าง แต่ไม่ก่อนวันทีมีอายุครบสิบแปดปี บริบรู ณ์จนถึงวันก่อนออกจากงานหรือก่อนวัน
พ้นจากหน้าที และไม่หลังจากวันสิ% นปี งบประมาณของปี ที อายุ ครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ หรื อจนถึ งวันที ถึงแก่
ความตายแล้วแต่กรณี
ลูกจ้างประจําของสํานั กราชเลขาธิ การและสํานั กพระราช วังที มีอายุ ครบหกสิ บปี
บริ บูรณ์แ ล้ว แต่ มีก ารต่ อเวลาทํางานให้นับ เวลาทํางานสําหรับ คํานวณบําเหน็ จ ปกติ ต่อไปได้จ นถึ งก่ อน
ออกจาากราชการ แต่ไม่หลังจากวันทีมีอายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์
ลูกจ้างประจําผูใ้ ดไม่ได้รับค่ าจ้างเพราะลา ขาดงาน ถูกสัง พัก ให้ตัดเวลาทํางาน
สําหรับคํานวณบําเหน็ จปกติลงตามส่วนแห่งวันทีไม่ได้รบั ค่าจ้างนั%น
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ลูกจ้างประจําผูใ้ ดถูกตัดอัตรามาจากข้าราชการวิสามัญโดยไม่ได้รบั เงินทดแทน ให้
นับเวลาราชการตอนเป็ นข้าราชการวิสามัญรวมกับเวลาตอนเป็ นลูกจ้างประจําเพือประโยชน์ในการคํานวณ
จ่ายบําเหน็ จปกติได้
ลูกจ้างประจําไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยมิได้รับ
บําเหน็ จเมือออกจากกองประจําการ หรือได้รบั การลาพักเพือรอการปลดโดยไม่มีความเสียหาย แล้วกลับเข้า
ทํางานเป็ นลูกจ้างประจําในสังกัดเดิมภายในกําหนดหนึ งร้อยแปดสิบวัน ก็ให้นับเวลาตอนก่อนไปรับราชการ
ทหารกองประจําการ และเวลาระหว่างรับราชการทหารกองประจําการ รวมเป็ นเวลาทํางานสําหรับคํานวณ
การนั บเวลาตอนไปรับราชการทหารดังกล่าวในวรรคก่อนนั% น ให้นับตั%งแต่วนั ที ได้
เข้าประจําการในกองประจําการ จนถึงวันออกจากกองประจําการ หรือวันทีได้รบั การลาพักเพือรอการปลด
แต่ไม่รวมถึงเวลาทีตอ้ งชดใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
* ข้อ 17. ลูกจ้างประจําผูใ้ ดถูกสัง ให้ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีกระทรวงกลาโหมกําหนดใน
ระหว่างทีมีการรบ การสงคราม การปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาทีมีการประกาศใช้กฎอัยการ
ศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็ให้นับเวลาทํางานทีปฏิบตั ิการตามสัง นั%นเป็ นทวีคณ
ู ได้
ลูกจ้างประจําผูใ้ ดประจําปฏิบตั ิหน้าที อยู่ในเขตทีมีการประกาศใช้กฎอัยการศึ ก ให้
นับเวลาทํางานทีปฏิบตั ิหน้าทีในระหว่างนั%นเป็ นทวีคณ
ู
ในกรณีทีลกู จ้างประจํามีเวลาทํางานซึ งอาจนับเป็ นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลาย
ประการ ให้นับเวลาระหว่างนั%นเป็ นทวีคณ
ู แต่ประการเดียว
ความในวรรคสอง วรรคสาม มิให้ใช้บงั คับแก่ลกู จ้างประจําซึงออกจากงานก่อนวันที
1 ตุลาคม 2525
หมวด 5
วิธีคาํ นวณจ่ายบําเหน็จปกติ
** ข้อ 18. การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็ จปกติ ให้นับเป็ นจํานวนเดือน
สําหรับจํานวนวัน ถ้ามีหลายตอนรวมกันแล้วนั บสามสิบวันเป็ นหนึ งเดื อน เศษของเดื อนถ้าถึ งสิบห้าวันให้
นับเป็ นหนึ งเดือน
** ข้อ 19. บําเหน็ จปกติทีจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามข้อ 7. มีจาํ นวนเท่ากับค่าจ้างเดื อน
สุดท้ายคูณด้วยจํานวนเดือนทีทาํ งานหารด้วยสิบสอง
การคํานวณบําเหน็ จลูกจ้าง ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ% ง
** ข้อ 20. การยื นเรื องราวขอรับ บําเหน็ จ ลูกจ้าง ให้ทําตามแบบและวิ ธี ก ารที
กรมบัญชีกลางกําหนด

หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ข้อ 21. ลูกจ้างประจําผูใ้ ดทางราชการสัง ให้ไปปฏิบตั ิ งานเป็ นการชัว คราวในส่วน
ราชการอืน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถินก่อนวันใช้ระเบียบนี% โดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง
ทางสังกัดเดิม ให้นับเวลาระหว่างทีถูกสัง ให้ไปปฏิบตั ิงานนั%น เป็ นเวลาสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็ จปกติได้
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ประกาศ ณ วันที 21 มกราคม 2519
(ลงชือ)

บุญชู โรจนเสถียร
(นายบุญชู โรจนเสถียร)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง

* ข้อ 16 (เฉพาะวรรค 5) และข้อ 17 แก้ไขตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็ จลูกจ้าง
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2526 ประกาศ ณ วันที 18 พฤษภาคม 2526
** ข้อ 3 ทวิ, 4, 5, 7(3), 18, 19, 20 แก้ไขตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็ จลูกจ้าง
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2534 ประกาศ ณ วันที 16 กันยายน 2534
*** ข้อ 7, 8, 9, 10, 13 แก้ไข และข้อ 14 ยกเลิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็ จลูกจ้าง
(ฉบับที 5) พ.ศ. 2537

