
ระเบียบกระทรวงการคลงั 
ว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง พ.ศ. 2519 

-------------------- 
 

   โดยที�เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าดว้ยการจ่ายบาํเหน็จลูกจา้งของกระทรวง ทบวง 
กรม ใหเ้หมาะสมยิ�งขึ% น กระทรวงการคลงัโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปนี%  
   ขอ้ 1. ระเบียบนี% เรียกวา่ "ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง พ.ศ. 2519" 
   ขอ้ 2. ใหใ้ชร้ะเบียบนี% ตั%งแต่วนัที� 1 กุมภาพนัธ ์2519 เป็นตน้ไป 
   ขอ้ 3. ใหย้กเลิก 

(1) ระเบียบการจ่ายเงินบาํเหน็จและเงินทาํขวญัลกูจา้ง พ.ศ. 2502 
(2) ระเบียบการจ่ายเงินบาํเหน็จและเงินทาํขวญัลกูจา้ง (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2511 
(3) ระเบียบการจ่ายเงินบาํเหน็จและเงินทาํขวญัลกูจา้ง (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2513 
(4) ระเบียบการจ่ายเงินบาํเหน็จและเงินทาํขวญัลกูจา้ง (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2515 
(5) ระเบียบการจ่ายเงินบาํเหน็จและเงินทาํขวญัลกูจา้ง (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2515 

บรรดาระเบียบและหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินบําเหน็จลูกจา้งอื�นใดในส่วนที�กําหนดไวแ้ลว้ใน
ระเบียบนี%  หรือซึ�งขดัแยง้กบัระเบียบนี% ใหใ้ชร้ะเบียบนี% แทน 

 
** ใหป้ลดักระทรวงการคลงัเป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี�  

   
หมวด 1 

ขอ้ความทั $วไป 
   ขอ้ 4. การสั �งจ่ายบําเหน็จลูกจา้งตามระเบียบนี%  ใหเ้ป็นอํานาจของอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
หรือผูที้�อธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมาย ที�มีตําแหน่งไม่ตํ �ากว่าผูอ้าํนวยการกองหรือดํารงตําแหน่งไม่ตํ �ากว่า
ระดบั 8 
        ** ขอ้ 5. ในระเบียบนี%  

"ลกูจา้งประจาํ" หมายความว่า ลกูจา้งรายเดือน รายวนั และรายชั �วโมง ซึ�งกระทรวง 
ทบวง กรม จา้งไวป้ฏิบติังานที�มีลกัษณะประจาํไม่มีกําหนดเวลาตามอตัราและจํานวนที�กาํหนดไว ้โดยจ่าย
ค่าจา้งจากเงินงบประมาณ และใหร้วมถึงลูกจา้งประจําที�ไดร้ับค่าจา้งจากเงินทุนไปรษณียด์ว้ย แต่ทั%งนี% ไม่
รวมถึง 

(1) ลกูจา้งประจาํที�มีสญัญาจา้ง 
(2) ลกูจา้งที�จา้งใหป้ฏิบติังานของส่วนราชการในต่างประเทศ 

"ลูกจา้งชั �วคราว" หมายความว่า ลูกจา้งรายเดือน รายวัน และรายชั �วโมง ซึ�ง
กระทรวง ทบวง กรม จา้งไวป้ฏิบติังานที�มีลกัษณะชั �วคราว และหรือโดยมีกาํหนดเวลาจา้ง โดยจ่ายค่าจา้งจาก
เงินงบประมาณ 

"ค่าจา้ง" หมายความว่า ค่าจา้งอตัราปกติ  ตามอตัราที�กาํหนดจ่ายใหส้าํหรบัการ
ทาํงานในระยะเวลาตามปกติ และหมายความรวมถึงเงินเพิ�มพิเศษสาํหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) ดว้ย 

    ** "ค่าจา้งเดือนสุดทา้ย" หมายความว่า ค่าจา้งทั%งเดือนที�ลูกจา้งควรจะไดร้บัในเดือน
สุดทา้ยก่อนออกจากงาน ถา้หากลกูจา้งนั%นมาทาํงานเต็มตามเวลาที�กาํหนด 
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** ลกูจา้งที�ไดร้บัค่าจา้งเป็นรายวนัประเภทที�ทาํงานมีวนัหยุดประจาํสปัดาห ์1 วนั ให้
คิดค่าจา้งยี�สิบเจ็ดวนัเป็นค่าจา้งหนึ�งเดือน สําหรบัประเภทที�ทํางานมีวนัหยุดประจาํสปัดาห์ 2 วนั ใหคิ้ด
ค่าจา้งยี�สิบสามวนัเป็นค่าจา้งหนึ�งเดือน 

สาํหรบัลูกจา้งซึ�งไดร้บัค่าจา้งเป็นรายชั �วโมง ใหคิ้ดค่าจา้งเจ็ดชั �วโมงเป็นค่าจา้งหนึ�ง
วนั เวน้แต่ลูกจา้งที�ไดก้าํหนดเวลาทํางานสาํหรบัหนึ�งวนัเป็นอย่างอื�น ก็ใหคิ้ดค่าจา้งตามจาํนวนชั �วโมงที�ได้
กาํหนดเป็นค่าจา้งหนึ�งวนั แลว้คิดเป็นค่าจา้งหนึ�งเดือนตามวรรคก่อน 

"ปีงบประมาณ" หมายความวา่ ปีงบประมาณตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 
 

หมวด 2 
บาํเหน็จปกต ิ

   ขอ้ 6. ลูกจา้งประจําซึ�งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แลว้ เป็นอันพน้จากงานเมื�อสิ% น
ปีงบประมาณที�อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั%น เวน้แต่ลูกจา้งประจําของสํานักราชเลขาธิการและสํานัก
พระราชวงั ใหเ้ป็นไปตามที�คณะรฐัมนตรีกาํหนด 
      *** "ขอ้ 7. ลูกจา้งประจําจะไดร้ับบําเหน็จปกติ เมื�อตอ้งออกจากงานดว้ยเหตุหนึ�งเหตุใด 
ดงัต่อไปนี%  

(1) ลาออกโดยไมมี่ความผิด และไดร้บัอนุญาตจากผูมี้อาํนาจสั �งบรรจุและแต่งตั%ง 
หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายแลว้ 

(2) กระทาํผิดวินัยอยา่งรา้ยแรง และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 
(3) มีอายุครบหกสิบปีบริบรูณแ์ลว้ 
(4) ป่วยเจ็บไมอ่าจปฏิบติัหน้าที�การงานของตนโดยสมํ �าเสมอ หรือโดยมีใบตรวจ

แพทยซึ์�งทางราชการรบัรองวา่ไมส่ามารถหรือไมส่มควรทาํงานต่อไป 
(5) ขาดคุณสมบติัเกี�ยวกบัสญัชาติ 
(6) ขาดคุณสมบติัเนื�องจากไมเ่ป็นผูเ้ลื�อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ดว้ยความบริสุทธิJใจ 

(7) ขาดคุณสมบติัเนื�องจากไปดาํรงตาํแหน่งกาํนัน แพทยป์ระจาํตาํบล สารวตัร
กาํนัน ผูใ้หญ่บา้น และผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 

(8) ขาดคุณสมบติัเนื�องจากไปดาํรงตาํแหน่งขา้ราชการการเมือง 
(9) ขาดคุณสมบติัเนื�องจากเป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้

ไรค้วามสามารถหรือจิตฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที�กาํหนด
ในกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

(10) ขาดคุณสมบติัเนื�องจากไปเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หน้าที�ใน
พรรคการเมือง 

(11) ขาดคุณสมบติัเนื�องจากตกเป็นบุคคลลม้ละลาย 
(12) ทางราชการเลิกหรือยุบตาํแหน่ง 
(13) หย่อนความสามารถในอันที� จะปฏิบัติหน้า ที� การงานของตนให้มี

ประสิทธิภาพหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที�การงาน หรือ
บกพร่องในหนา้ที�ดว้ยเหตุใด 
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(14) ถูกสั �งใหอ้อกจากราชการเนื� องจากมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ�งว่าผู ้นั%น
กระทําความผิดวินัยอย่างรา้ยแรง แต่การสอบสวนไม่ไดค้วามแน่ชดัพอที�จะ
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได ้แต่มีมลทินหรือมวัหมองในกรณีที�ถูกสอบสวน
นั%น ซึ�งถา้ใหป้ฏิบติังานต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ 

(15) ถูกสั �งใหอ้อกจากราชการเนื�องจากรับโทษจําคุกโดยคําสั �งศาล หรือตอ้ง
ไดร้บัโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุกในความผิดที�ไดก้ระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ�งยงัไม่ถึงกบัจะตอ้งถูกลงโทษปลดออก หรือ
ไล่ออก 

(16) ไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร 
ในกรณี (1) และ (2) ตอ้งทาํงานเป็นลกูจา้งประจาํมาแลว้ไม่น้อยกว่าหา้ปี

บริบรูณ ์
ในกรณี (3) และ (16) ตอ้งทาํงานเป็นลกูจา้งประจาํมาแลว้ไมน่้อยกว่าหนึ�ง

ปีบริบรูณ"์ 
   *** "ขอ้ 8. บาํเหน็จปกติที�จะจ่ายตามความในขอ้ 7. ถา้ลกูจา้งประจาํผูมี้สิทธิไดร้บัตาย

เสียก่อนไดร้บัเงินบาํเหน็จปกติ เงินดงักล่าวยอ่มเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย"์ 

    *** "ขอ้ 9. ลกูจา้งประจาํผูใ้ดตายในระหว่างรบัราชการ ถา้ลกูจา้งประจาํผูนั้%นไดท้าํงาน
เป็นลกูจา้งประจาํมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึ�งปีบริบรูณ ์และความตายนั%นมิไดเ้กิดขึ% นเนื�องจากความประพฤติชั �ว
อย่างรา้ยแรงของตนเอง ใหจ้่ายเงินบาํเหน็จปกติเป็นจาํนวนตามเกณฑค์าํนวณในขอ้ 19 แก่ทายาทผูมี้สิทธิ
ไดร้บัมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยโ์ดยอนุโลม 

 เงินลําเหน็จปกติตามวรรคแรก ใหแ้บ่งจ่ายแก่ผู ้มีสิทธิตามสัดส่วนของเงินมรดก 
โดยมิตอ้งกนัส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื�องจากเงินดงักล่าวไมถื่อเป็นสินสมรส" 

    *** "ขอ้ 10. ลกูจา้งประจาํผูใ้ด มีกรณีหรือตอ้งหาวา่กระทาํผิดวินัยอยา่งรา้ยแรง หรือถูก
ฟ้องคดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างถูกพักงาน ถา้ถึงแก่ความตายก่อนไดร้บัการวินิจฉัยเรื�องที�กระทําผิดวินัย 
หรือก่อนคดีอาญาถึงที�สุด ใหเ้จา้กระทรวงพิจารณาวินิจฉัยว่า ถา้ผูนั้%นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อน จะตอ้ง
ไดร้บัโทษถึงไล่ออก หรือไม ่ถา้เห็นวา่ผูนั้%นจะตอ้งถูกลงโทษถึงไล่ออก ทายาทของลกูจา้งประจาํผูนั้%นไม่มีสิทธิ
ไดร้บับาํเหน็จปกติตามขอ้ 9. " 

 
หมวด 3 

บาํเหน็จพิเศษ 
   ขอ้ 11. ลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชั �วคราวผูใ้ดไดร้บัอนัตรายหรือป่วยเจ็บ เพราะเหตุ
ปฏิบัติงานในหน้าที�หรือถูกประทุษรา้ยเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที� ซึ�งแพทยที์�ทางราชการรบัรองได้
ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที�ต่อไปไดอี้กเลย นอกจากจะได้รับบําเหน็จปกติตามที�
กาํหนดไวใ้นหมวด 2 แลว้ ใหไ้ดร้บับาํเหน็จพิเศษอีกดว้ย เวน้แต่อนัตรายที�ไดร้บัหรือการป่วยเจ็บนั%นเกิด
จากความประมาทเลินเล่ออยา่งรา้ยแรง หรือจากความผิดของตนเอง 
   สาํหรบัลกูจา้งชั �วคราวไมมี่สิทธิไดร้บับาํเหน็จปกติตามที�กาํหนดไวใ้นหมวด 2 
   ขอ้ 12. การกาํหนดอตัราบาํเหน็จพิเศษ ใหเ้จา้สงักดัเป็นผูก้าํหนดตามสมควรแก่
เหตุการณ ์ประกอบกบัความพิการทุพพลภาพของผูนั้%น ตามอตัราดงัต่อไปนี%  
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(1) ปฏิบติัหน้าที�ในเวลาปกติ ใหมี้อตัราตั%งแต่หกถึงยี�สิบสี�เท่าของอตัราค่าจา้ง
เดือนสุดทา้ย 

(2) ปฏิบติัหน้าที�ตามที�กระทรวงกลาโหมกาํหนดในระหว่างเวลาที�มีการรบการ
สงคราม การปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที�มีการประกาศใชก้ฎ
อยัการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ใหมี้อตัราตั%งแต่สามสิบหกถึงสี�
สิบเท่าของอตัราค่าจา้งเดือนสุดทา้ย 

ในกรณีลกูจา้งชั �วคราว ใหไ้ดร้บับาํเหน็จพิเศษสามส่วนในสี�ส่วนของลกูจา้งประจาํ 
              *** "ขอ้ 13. ลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชั �วคราว ผูไ้ดร้บัอนัตรายดงักล่าวในขอ้ 11. ถา้ถึง

แก่ความตายเพราะเหตุนั%นก่อนไดร้บับาํเหน็จพิเศษไป ใหจ้่ายบาํเหน็จพิเศษแก่ทายาทผูมี้สิทธิรบัมรดกตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยโ์ดยอนุโลม ตามอตัราดงัต่อไปนี%  

(1) ปฏิบติัหนา้ที�ในเวลาปกติ เป็นจาํนวนเท่ากบัอตัราค่าจา้งเดือนสุดทา้ยสามสิบ
เดือน 

(2) ปฏิบติัหน้าที�ในเวลาดงักล่าวในขอ้ 12 (2) เป็นจาํนวนเท่ากบัอตัราค่าจา้ง
เดือนสุดทา้ยสี�สิบแปดเดือน 

เงินบาํเหน็จพิเศษตามวรรคแรก ใหแ้บ่งจ่ายแก่ทายาทผูมี้สิทธิตามสดัส่วนของเงิน
มรดก โดยมิตอ้งกนัส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื�องจากเงินดงักล่าวไมถื่อเป็นสินสมรส 

ในกรณีลกูจา้งชั �วคราวตาย ใหไ้ดร้บับาํเหน็จพิเศษสามส่วนสี�ของลกูจา้งประจาํ" 
    *** "ขอ้ 14. ยกเลิก" 

   ขอ้ 15. ในกรณีที�ลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งชั �วคราวไดร้บัอนัตรายหรือป่วยเจ็บตาม
ขอ้ 11. หรือถึงแก่ความตายตามขอ้ 13. ถา้ลูกจา้งผูนั้%นหรือทายาทแลว้แต่กรณี มีสิทธิไดร้บัทั%งบาํเหน็จ
พิเศษตามระเบียบนี%  เงินสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยตามกฎหมายว่าดว้ยสงเคราะห์ผูป้ระสบภัยเนื�องจากการ
ช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที�มนุษยธรรม เงินค่าทดแทน ตาม
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบผู้ก่อการรา้ย
คอมมิวนิสต์ หรือเงินอื�นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื�นที�ทางราชการสั �งใหไ้ป
ปฏิบติังาน ใหเ้ลือกรบัไดเ้พียงอยา่งใดอยา่งหนึ�งแลว้แต่จะเลือก 
 

หมวด 4 
การนบัเวลาทาํงานของลกูจา้งประจาํสาํหรบัคาํนวณจา่ยบาํเหน็จปกต ิ

ขอ้ 16. การนับเวลาสาํหรบัคาํนวณจ่ายบาํเหน็จปกตินั%น ใหเ้ริ�มนับตั%งแต่วนัเริ�มเขา้
ปฏิบติังานโดยไดร้บัค่าจา้ง แต่ไมก่่อนวนัที�มีอายุครบสิบแปดปีบริบรูณจ์นถึงวนัก่อนออกจากงานหรือก่อนวนั
พน้จากหน้าที� และไม่หลังจากวนัสิ% นปีงบประมาณของปีที�อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือจนถึงวนัที�ถึงแก่
ความตายแลว้แต่กรณี 

ลูกจา้งประจําของสํานักราชเลขาธิการและสํานักพระราช วงัที�มีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์แลว้ แต่มีการต่อเวลาทํางานใหนั้บเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติต่อไปไดจ้นถึงก่อน
ออกจาากราชการ แต่ไมห่ลงัจากวนัที�มีอายุครบหกสิบปีบริบรูณ ์

ลูกจา้งประจําผูใ้ดไม่ไดร้ับค่าจา้งเพราะลา ขาดงาน ถูกสั �งพัก ใหต้ัดเวลาทํางาน
สาํหรบัคาํนวณบาํเหน็จปกติลงตามส่วนแห่งวนัที�ไมไ่ดร้บัค่าจา้งนั%น 
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ลกูจา้งประจาํผูใ้ดถูกตดัอตัรามาจากขา้ราชการวิสามญัโดยไม่ไดร้บัเงินทดแทน ให้
นับเวลาราชการตอนเป็นขา้ราชการวิสามญัรวมกบัเวลาตอนเป็นลกูจา้งประจาํเพื�อประโยชน์ในการคาํนวณ
จ่ายบาํเหน็จปกติได ้

ลูกจา้งประจาํไปรับราชการตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหารโดยมิไดร้ับ
บาํเหน็จเมื�อออกจากกองประจาํการ หรือไดร้บัการลาพกัเพื�อรอการปลดโดยไม่มีความเสียหาย แลว้กลบัเขา้
ทาํงานเป็นลกูจา้งประจาํในสงักดัเดิมภายในกาํหนดหนึ�งรอ้ยแปดสิบวนั ก็ใหนั้บเวลาตอนก่อนไปรบัราชการ
ทหารกองประจาํการ และเวลาระหวา่งรบัราชการทหารกองประจาํการ รวมเป็นเวลาทาํงานสาํหรบัคาํนวณ 

การนับเวลาตอนไปรบัราชการทหารดังกล่าวในวรรคก่อนนั%น ใหนั้บตั%งแต่วนัที�ได้
เขา้ประจาํการในกองประจาํการ จนถึงวนัออกจากกองประจาํการ หรือวนัที�ไดร้บัการลาพกัเพื�อรอการปลด 
แต่ไมร่วมถึงเวลาที�ตอ้งชดใชต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร 

* ขอ้ 17. ลกูจา้งประจาํผูใ้ดถูกสั �งใหป้ฏิบติัหน้าที�ตามที�กระทรวงกลาโหมกาํหนดใน
ระหวา่งที�มีการรบ การสงคราม การปราบปรามการจลาจล หรือในระหวา่งเวลาที�มีการประกาศใชก้ฎอยัการ
ศึก หรือประกาศสถานการณฉุ์กเฉิน ก็ใหนั้บเวลาทาํงานที�ปฏิบติัการตามสั �งนั%นเป็นทวีคณูได ้

ลกูจา้งประจาํผูใ้ดประจาํปฏิบติัหน้าที�อยู่ในเขตที�มีการประกาศใชก้ฎอยัการศึก ให้
นับเวลาทาํงานที�ปฏิบติัหนา้ที�ในระหวา่งนั%นเป็นทวีคณู 

ในกรณีที�ลกูจา้งประจาํมีเวลาทํางานซึ�งอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกนัไดห้ลาย
ประการ ใหนั้บเวลาระหวา่งนั%นเป็นทวีคณูแต่ประการเดียว 

ความในวรรคสอง วรรคสาม มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ลกูจา้งประจาํซึ�งออกจากงานก่อนวนัที� 
1 ตุลาคม 2525 

 
หมวด 5 

วิธีคาํนวณจา่ยบาํเหน็จปกต ิ
** ขอ้ 18. การนับเวลาทาํงานสาํหรบัคาํนวณจ่ายบาํเหน็จปกติ ใหนั้บเป็นจาํนวนเดือน

สาํหรบัจาํนวนวนั ถา้มีหลายตอนรวมกนัแลว้นับสามสิบวนัเป็นหนึ�งเดือน เศษของเดือนถา้ถึงสิบหา้วนัให้
นับเป็นหนึ�งเดือน 

** ขอ้ 19. บาํเหน็จปกติที�จ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งตามขอ้ 7. มีจาํนวนเท่ากบัค่าจา้งเดือน
สุดทา้ยคณูดว้ยจาํนวนเดือนที�ทาํงานหารดว้ยสิบสอง 

การคาํนวณบาํเหน็จลกูจา้ง ถา้มีเศษของบาทใหปั้ดทิ% ง 
** ขอ้ 20. การยื�นเรื�องราวขอรับบําเหน็จลูกจา้ง ใหท้ําตามแบบและวิธีการที�

กรมบญัชีกลางกาํหนด 
 
 
 

หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

   ขอ้ 21. ลูกจา้งประจาํผูใ้ดทางราชการสั �งใหไ้ปปฏิบติังานเป็นการชั �วคราวในส่วน
ราชการอื�น หรือรฐัวิสาหกิจ หรือองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�นก่อนวนัใชร้ะเบียบนี%  โดยไม่ไดร้บัค่าจา้ง
ทางสงักดัเดิม ใหนั้บเวลาระหวา่งที�ถูกสั �งใหไ้ปปฏิบติังานนั%น เป็นเวลาสาํหรบัคาํนวณจ่ายบาํเหน็จปกติได ้
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       ประกาศ ณ วนัที� 21 มกราคม 2519 

      (ลงชื�อ)             บญุช ู โรจนเสถียร 

               (นายบุญช ู โรจนเสถียร) 
          รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
*    ขอ้ 16 (เฉพาะวรรค 5) และขอ้ 17 แกไ้ขตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง 
     (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2526 ประกาศ ณ วนัที� 18 พฤษภาคม 2526 
**  ขอ้ 3 ทวิ, 4, 5, 7(3), 18, 19, 20 แกไ้ขตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง  
     (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2534 ประกาศ ณ วนัที� 16 กนัยายน 2534 
*** ขอ้ 7, 8, 9, 10, 13 แกไ้ข และขอ้ 14 ยกเลิกตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง 
     (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2537 


