
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 

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

   โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจ่ายบ าเหน็จลกูจ้างของกระทรวง  ทบวง กรม 
ให้เหมาะสมยิ่งขึน้ กระทรวงการคลงัโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จงึวางระเบียบไว้ดงัตอ่ไปนี ้
   ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519" 

   ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนีต้ัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2519 เป็นต้นไป 
   ข้อ 3. ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบการจา่ยเงินบ าเหน็จและเงินท าขวญัลกูจ้าง พ.ศ. 2502 
(2) ระเบียบการจา่ยเงินบ าเหน็จและเงินท าขวญัลกูจ้าง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2511 
(3) ระเบียบการจา่ยเงินบ าเหน็จและเงินท าขวญัลกูจ้าง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2513 
(4) ระเบียบการจา่ยเงินบ าเหน็จและเงินท าขวญัลกูจ้าง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2515 
(5) ระเบียบการจา่ยเงินบ าเหน็จและเงินท าขวญัลกูจ้าง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2515 

บรรดาระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบ าเหน็จลูกจ้างอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วใน
ระเบียบนี ้หรือซึง่ขดัแย้งกบัระเบียบนีใ้ห้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

 
** ใหป้ลดักระทรวงการคลงัเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี้ 

   
หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 
   ข้อ 4. การสัง่จา่ยบ าเหน็จลกูจ้างตามระเบียบนี ้ให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมบญัชีกลาง หรือผู้ ท่ี
อธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมาย ท่ีมีต าแหนง่ไมต่ ่ากวา่ผู้อ านวยการกองหรือด ารงต าแหนง่ไมต่ ่ากว่าระดบั 8 
        ** ข้อ 5. ในระเบียบนี ้

"ลกูจ้างประจ า" หมายความว่า ลกูจ้างรายเดือน รายวนั และรายชัว่โมง ซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรม จ้างไว้ปฏิบตังิานท่ีมีลกัษณะประจ าไมมี่ก าหนดเวลาตามอตัราและจ านวนท่ีก าหนดไว้ โดยจ่ายคา่จ้าง
จากเงินงบประมาณ และให้รวมถึงลกูจ้างประจ าท่ีได้รับคา่จ้างจากเงินทนุไปรษณีย์ด้วย แตท่ัง้นีไ้มร่วมถึง 

(1) ลกูจ้างประจ าท่ีมีสญัญาจ้าง 
(2) ลกูจ้างท่ีจ้างให้ปฏิบตังิานของสว่นราชการในตา่งประเทศ 

"ลกูจ้างชัว่คราว" หมายความว่า ลกูจ้างรายเดือน รายวนั และรายชัว่โมง ซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรม จ้างไว้ปฏิบตัิงานท่ีมีลักษณะชัว่คราว และหรือโดยมีก าหนดเวลาจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณ 

"คา่จ้าง" หมายความว่า คา่จ้างอตัราปกติ  ตามอตัราท่ีก าหนดจ่ายให้ส าหรับการท างาน
ในระยะเวลาตามปกต ิและหมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย 
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    ** "คา่จ้างเดือนสดุท้าย" หมายความวา่ คา่จ้างทัง้เดือนท่ีลกูจ้างควรจะได้รับในเดือนสดุท้าย
ก่อนออกจากงาน ถ้าหากลกูจ้างนัน้มาท างานเตม็ตามเวลาท่ีก าหนด 

** ลกูจ้างท่ีได้รับคา่จ้างเป็นรายวนัประเภทท่ีท างานมีวนัหยุดประจ าสปัดาห์ 1 วนั ให้คิด
คา่จ้างย่ีสิบเจ็ดวนัเป็นคา่จ้างหนึ่งเดือน ส าหรับประเภทท่ีท างานมีวนัหยดุประจ าสปัดาห์ 2 วนั ให้คิดคา่จ้างย่ีสิบ
สามวนัเป็นคา่จ้างหนึง่เดือน 

ส าหรับลกูจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายชัว่โมง ให้คิดคา่จ้างเจ็ดชัว่โมงเป็นค่าจ้างหนึ่งวนั 
เว้นแตลู่กจ้างท่ีได้ก าหนดเวลาท างานส าหรับหนึ่งวนัเป็นอย่างอ่ืน  ก็ให้คิดคา่จ้างตามจ านวนชัว่โมงท่ีได้ก าหนด
เป็นคา่จ้างหนึง่วนั แล้วคดิเป็นคา่จ้างหนึง่เดือนตามวรรคก่อน 

"ปีงบประมาณ" หมายความวา่ ปีงบประมาณตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 
 

หมวด 2 
บ าเหน็จปกต ิ

   ข้อ 6. ลกูจ้างประจ าซึ่งมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์แล้ว เป็นอนัพ้นจากงานเม่ือสิน้ปีงบประมาณ
ท่ีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์นัน้ เว้นแตล่กูจ้างประจ าของส านกัราชเลขาธิการและส านกัพระราชวงั  ให้เป็นไปตามท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
      *** "ข้อ 7. ลกูจ้างประจ าจะได้รับบ าเหน็จปกต ิเม่ือต้องออกจากงานด้วยเหตหุนึง่เหตใุด ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลาออกโดยไม่มีความผิด และได้รับอนุญาตจากผู้ มีอ านาจสัง่บรรจแุละแต่งตัง้ 
หรือผู้ได้รับมอบหมายแล้ว 

(2) กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรง และถกูลงโทษปลดออกจากราชการ 
(3) มีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์แล้ว 
(4) ป่วยเจ็บไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีการงานของตนโดยสม ่าเสมอ หรือโดยมีใบตรวจ

แพทย์ซึง่ทางราชการรับรองวา่ไมส่ามารถหรือไมส่มควรท างานตอ่ไป 
(5) ขาดคณุสมบตัเิก่ียวกบัสญัชาติ 
(6) ขาดคณุสมบตัิเน่ืองจากไม่เป็นผู้ เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ด้วยความบริสทุธ์ิใจ 

(7) ขาดคณุสมบตัิเน่ืองจากไปด ารงต าแหน่งก านนั แพทย์ประจ าต าบล สารวตัร
ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน 

(8) ขาดคณุสมบตัเิน่ืองจากไปด ารงต าแหนง่ข้าราชการการเมือง 
(9) ขาดคณุสมบตัเิน่ืองจากเป็นผู้ มีกายทพุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้

ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดใน
กฎหมายวา่ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
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(10) ขาดคณุสมบตัิเน่ืองจากไปเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 

(11) ขาดคณุสมบตัเิน่ืองจากตกเป็นบคุคลล้มละลาย 
(12) ทางราชการเลิกหรือยบุต าแหนง่ 
(13) หย่อนความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีการงานของตนให้มีประสิทธิภาพ

หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีการงาน  หรือบกพร่องในหน้าท่ี
ด้วยเหตใุด 

(14) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเน่ืองจากมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ นัน้กระท า
ความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง แตก่ารสอบสวนไมไ่ด้ความแนช่ดัพอท่ีจะลงโทษปลด
ออกหรือไล่ออกได้ แต่มีมลทินหรือมวัหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนนัน้ ซึ่งถ้าให้
ปฏิบตังิานตอ่ไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ 

(15) ถูกสัง่ให้ออกจากราชการเน่ืองจากรับโทษจ าคกุโดยค าสัง่ศาล  หรือต้องได้รับ
โทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหโุทษ ซึง่ยงัไมถ่ึงกบัจะต้องถกูลงโทษปลดออก หรือไลอ่อก 

(16) ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร 
ในกรณี (1) และ (2) ต้องท างานเป็นลูกจ้างประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

บริบรูณ์ 
ในกรณี (3) และ (16) ต้องท างานเป็นลูกจ้างประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

บริบรูณ์" 
   *** "ข้อ 8. บ าเหน็จปกติท่ีจะจ่ายตามความในข้อ 7. ถ้าลูกจ้างประจ าผู้ มีสิทธิได้รับตาย

เสียก่อนได้รับเงินบ าเหน็จปกติ เงินดงักล่าวย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์" 

    *** "ข้อ 9. ลกูจ้างประจ าผู้ ใดตายในระหว่างรับราชการ ถ้าลกูจ้างประจ าผู้นัน้ได้ท างานเป็น
ลกูจ้างประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์ และความตายนัน้มิได้เกิดขึน้เน่ืองจากความประพฤติชัว่อย่าง
ร้ายแรงของตนเอง ให้จา่ยเงินบ าเหน็จปกตเิป็นจ านวนตามเกณฑ์ค านวณในข้อ 19 แก่ทายาทผู้ มีสิทธิได้รับมรดก 
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์โดยอนโุลม 

 เงินล าเหน็จปกติตามวรรคแรก ให้แบง่จ่ายแก่ผู้ มีสิทธิตามสดัส่วนของเงินมรดก โดยมิ
ต้องกนัสว่นเป็นสินสมรสก่อนแบง่ เน่ืองจากเงินดงักลา่วไมถื่อเป็นสินสมรส" 

    *** "ข้อ 10. ลกูจ้างประจ าผู้ ใด มีกรณีหรือต้องหาว่ากระท าผิดวินยัอย่างร้ายแรง หรือถกูฟ้อง
คดีอาญา หรืออยู่ในระหว่างถกูพกังาน ถ้าถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยเร่ืองท่ีกระท าผิดวินยั  หรือก่อน
คดีอาญาถึงท่ีสดุ ให้เจ้ากระทรวงพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผู้นัน้ไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อน จะต้องได้รับโทษถึงไล่
ออก หรือไม ่ถ้าเห็นวา่ผู้นัน้จะต้องถกูลงโทษถึงไลอ่อก ทายาทของลกูจ้างประจ าผู้นัน้ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จปกติ
ตามข้อ 9. " 
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หมวด 3 

บ าเหน็จพเิศษ 
   ข้อ 11. ลกูจ้างประจ าหรือลกูจ้างชัว่คราวผู้ ใดได้รับอนัตรายหรือป่วยเจ็บ  เพราะเหตุ
ปฏิบตังิานในหน้าท่ีหรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระท าการตามหน้าท่ี ซึง่แพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจและ
แสดงวา่ไมส่ามารถปฏิบตังิานในหน้าท่ีตอ่ไปได้อีกเลย นอกจากจะได้รับบ าเหน็จปกติตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2 
แล้ว ให้ได้รับบ าเหน็จพิเศษอีกด้วย เว้นแต่อนัตรายท่ีได้รับหรือการป่วยเจ็บนัน้เกิดจากความประมาทเลินเล่อ
อยา่งร้ายแรง หรือจากความผิดของตนเอง 
   ส าหรับลกูจ้างชัว่คราวไมมี่สิทธิได้รับบ าเหน็จปกติตามท่ีก าหนดไว้ในหมวด 2 
   ข้อ 12. การก าหนดอตัราบ าเหน็จพิเศษ ให้เจ้าสังกัดเป็นผู้ก าหนดตามสมควรแก่
เหตกุารณ์ ประกอบกบัความพิการทพุพลภาพของผู้นัน้ ตามอตัราดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัหิน้าท่ีในเวลาปกต ิให้มีอตัราตัง้แตห่กถึงย่ีสิบส่ีเท่าของอตัราคา่จ้างเดือน
สดุท้าย 

(2) ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดในระหว่างเวลาท่ีมีการรบการ
สงคราม การปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างท่ีมีการประกาศใช้กฎ
อยัการศกึ หรือประกาศสถานการณ์ฉกุเฉิน ให้มีอตัราตัง้แตส่ามสิบหกถึงส่ีสิบ
เทา่ของอตัราคา่จ้างเดือนสดุท้าย 

ในกรณีลกูจ้างชัว่คราว ให้ได้รับบ าเหน็จพิเศษสามสว่นในส่ีสว่นของลกูจ้างประจ า 
              *** "ข้อ 13. ลกูจ้างประจ าหรือลูกจ้างชัว่คราว ผู้ ได้รับอนัตรายดงักล่าวในข้อ 11. ถ้าถึงแก่

ความตายเพราะเหตนุัน้ก่อนได้รับบ าเหน็จพิเศษไป ให้จา่ยบ าเหน็จพิเศษแก่ทายาทผู้ มีสิทธิรับมรดกตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์โดยอนโุลม ตามอตัราดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบตัิหน้าท่ีในเวลาปกติ เป็นจ านวนเท่ากับอตัราค่าจ้างเดือนสุดท้ายสามสิบ
เดือน 

(2) ปฏิบตัิหน้าท่ีในเวลาดงักล่าวในข้อ 12 (2) เป็นจ านวนเท่ากบัอตัราคา่จ้างเดือน
สดุท้ายส่ีสิบแปดเดือน 

เงินบ าเหน็จพิเศษตามวรรคแรก ให้แบ่งจ่ายแก่ทายาทผู้ มีสิทธิตามสดัส่วนของเงิน
มรดก โดยมิต้องกนัสว่นเป็นสินสมรสก่อนแบง่ เน่ืองจากเงินดงักลา่วไมถื่อเป็นสินสมรส 

ในกรณีลกูจ้างชัว่คราวตาย ให้ได้รับบ าเหน็จพิเศษสามสว่นส่ีของลกูจ้างประจ า" 
    *** "ข้อ 14. ยกเลิก" 

   ข้อ 15. ในกรณีท่ีลูกจ้างประจ าหรือลกูจ้างชัว่คราวได้รับอนัตรายหรือป่วยเจ็บตามข้อ  
11. หรือถึงแก่ความตายตามข้อ 13. ถ้าลกูจ้างผู้นัน้หรือทายาทแล้วแตก่รณี มีสิทธิได้รับทัง้บ าเหน็จพิเศษตาม
ระเบียบนี ้เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภยัตามกฎหมายว่าด้วยสงเคราะห์ผู้ประสบภยัเน่ืองจากการช่วยเหลือราชการ 
การปฏิบตังิานของชาติ หรือการปฏิบตัิตามหน้าท่ีมนษุยธรรม เงินคา่ทดแทน ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินคา่
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ทดแทนและการพิจารณาบ าเหน็จความชอบในการปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  หรือเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกนัจากทางราชการหรือจากหนว่ยงานอ่ืนท่ีทางราชการสัง่ให้ไปปฏิบตัิงาน ให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่าง
หนึง่แล้วแตจ่ะเลือก 
 

หมวด 4 
การนับเวลาท างานของลูกจ้างประจ าส าหรับค านวณจ่ายบ าเหน็จปกต ิ

ข้อ 16. การนบัเวลาส าหรับค านวณจ่ายบ าเหน็จปกตินัน้ ให้เร่ิมนบัตัง้แต่วนัเร่ิมเข้า
ปฏิบตังิานโดยได้รับคา่จ้าง แตไ่ม่ก่อนวนัท่ีมีอายคุรบสิบแปดปีบริบรูณ์จนถึงวนัก่อนออกจากงานหรือก่อนวนัพ้น
จากหน้าท่ี และไม่หลงัจากวนัสิน้ปีงบประมาณของปีท่ีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์  หรือจนถึงวนัท่ีถึงแก่ความตาย
แล้วแตก่รณี 

ลูกจ้างประจ าของส านักราชเลขาธิการและส านักพระราช  วังท่ีมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์แล้ว แต่มีการต่อเวลาท างานให้นับเวลาท างานส าหรับค านวณบ าเหน็จปกติต่อไปได้จนถึงก่อน
ออกจาากราชการ แตไ่มห่ลงัจากวนัท่ีมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์ 

ลกูจ้างประจ าผู้ใดไมไ่ด้รับคา่จ้างเพราะลา ขาดงาน ถกูสัง่พกั ให้ตดัเวลาท างานส าหรับ
ค านวณบ าเหน็จปกตลิงตามสว่นแหง่วนัท่ีไมไ่ด้รับคา่จ้างนัน้ 

ลกูจ้างประจ าผู้ ใดถกูตดัอตัรามาจากข้าราชการวิสามญัโดยไม่ได้รับเงินทดแทน  ให้นบั
เวลาราชการตอนเป็นข้าราชการวิสามญัรวมกับเวลาตอนเป็นลูกจ้างประจ าเพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ่าย
บ าเหน็จปกตไิด้ 

ลูกจ้างประจ าไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยมิได้รับ
บ าเหน็จเม่ือออกจากกองประจ าการ หรือได้รับการลาพกัเพ่ือรอการปลดโดยไม่มีความเสียหาย แล้วกลบัเข้า
ท างานเป็นลูกจ้างประจ าในสงักัดเดิมภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ก็ให้นบัเวลาตอนก่อนไปรับราชการ
ทหารกองประจ าการ และเวลาระหวา่งรับราชการทหารกองประจ าการ รวมเป็นเวลาท างานส าหรับค านวณ 

การนบัเวลาตอนไปรับราชการทหารดงักล่าวในวรรคก่อนนัน้  ให้นบัตัง้แต่วนัท่ีได้เข้า
ประจ าการในกองประจ าการ จนถึงวนัออกจากกองประจ าการ หรือวนัท่ีได้รับการลาพกัเพ่ือรอการปลด แตไ่ม่
รวมถึงเวลาท่ีต้องชดใช้ตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการทหาร 

* ข้อ 17. ลูกจ้างประจ าผู้ ใดถูกสัง่ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดใน
ระหว่างท่ีมีการรบ การสงคราม การปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาท่ีมีการประกาศใช้กฎอยัการศกึ 
หรือประกาศสถานการณ์ฉกุเฉิน ก็ให้นบัเวลาท างานท่ีปฏิบตักิารตามสัง่นัน้เป็นทวีคณูได้ 

ลกูจ้างประจ าผู้ ใดประจ าปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ในเขตท่ีมีการประกาศใช้กฎอยัการศกึ  ให้นบั
เวลาท างานท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีในระหวา่งนัน้เป็นทวีคณู 

ในกรณีท่ีลูกจ้างประจ ามีเวลาท างานซึ่งอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลาย
ประการ ให้นบัเวลาระหวา่งนัน้เป็นทวีคณูแตป่ระการเดียว 
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ความในวรรคสอง วรรคสาม มิให้ใช้บงัคบัแก่ลกูจ้างประจ าซึ่งออกจากงานก่อนวนัท่ี 1 
ตลุาคม 2525 

 
หมวด 5 

วิธีค านวณจ่ายบ าเหน็จปกติ 
** ข้อ 18. การนบัเวลาท างานส าหรับค านวณจ่ายบ าเหน็จปกติ ให้นบัเป็นจ านวนเดือน

ส าหรับจ านวนวนั ถ้ามีหลายตอนรวมกนัแล้วนบัสามสิบวนัเป็นหนึ่งเดือน เศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวนัให้นบัเป็น
หนึง่เดือน 

** ข้อ 19. บ าเหน็จปกติท่ีจ่ายให้แก่ลกูจ้างตามข้อ 7. มีจ านวนเท่ากบัคา่จ้างเดือนสดุท้าย
คณูด้วยจ านวนเดือนท่ีท างานหารด้วยสิบสอง 

การค านวณบ าเหน็จลกูจ้าง ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิง้ 
** ข้อ 20. การย่ืนเร่ืองราวขอรับบ าเหน็จลกูจ้าง ให้ท าตามแบบและวิธีการท่ีกรมบญัชีกลาง

ก าหนด 
 

หมวด 6 
บทเฉพาะกาล 

   ข้อ 21. ลูกจ้างประจ าผู้ ใดทางราชการสั่งให้ไปปฏิบตัิงานเป็นการชัว่คราวในส่วน
ราชการอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถ่ินก่อนวนัใช้ระเบียบนี  ้โดยไม่ได้รับคา่จ้างทาง
สงักดัเดมิ ให้นบัเวลาระหวา่งท่ีถกูสัง่ให้ไปปฏิบตังิานนัน้ เป็นเวลาส าหรับค านวณจา่ยบ าเหน็จปกตไิด้ 
 
       ประกาศ ณ วนัท่ี 21 มกราคม 2519 

      (ลงช่ือ)             บญุชู  โรจนเสถียร 

               (นายบญุช ู โรจนเสถียร) 
          รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 

 
*    ข้อ 16 (เฉพาะวรรค 5) และข้อ 17 แก้ไขตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยบ าเหน็จลกูจ้าง 
     (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2526 ประกาศ ณ วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2526 
**  ข้อ 3 ทวิ, 4, 5, 7(3), 18, 19, 20 แก้ไขตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยบ าเหน็จลกูจ้าง  
     (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2534 ประกาศ ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2534 
*** ข้อ 7, 8, 9, 10, 13 แก้ไข และข้อ 14 ยกเลิกตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยบ าเหน็จลกูจ้าง 
     (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2537 
 


