ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยบาเหน็จลูกจ้ าง พ.ศ. 2519
-------------------โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้ วยการจ่ายบาเหน็จลูกจ้ างของกระทรวง ทบวง กรม
ให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยบาเหน็จลูกจ้ าง พ.ศ. 2519"
ข้ อ 2. ให้ ใช้ ระเบียบนี ้ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2519 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิก
(1) ระเบียบการจ่ายเงินบาเหน็จและเงินทาขวัญลูกจ้ าง พ.ศ. 2502
(2) ระเบียบการจ่ายเงินบาเหน็จและเงินทาขวัญลูกจ้ าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2511
(3) ระเบียบการจ่ายเงินบาเหน็จและเงินทาขวัญลูกจ้ าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2513
(4) ระเบียบการจ่ายเงินบาเหน็จและเงินทาขวัญลูกจ้ าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2515
(5) ระเบียบการจ่ายเงินบาเหน็จและเงินทาขวัญลูกจ้ าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2515
บรรดาระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิ นบาเหน็จ ลูกจ้ างอื่นใดในส่วนที่ กาหนดไว้ แล้ วใน
ระเบียบนี ้ หรื อซึง่ ขัดแย้ งกับระเบียบนี ้ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
** ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบี ยบนี ้
หมวด 1
ข้ อความทั่วไป
ข้ อ 4. การสัง่ จ่ายบาเหน็จลูกจ้ างตามระเบียบนี ้ ให้ เป็ นอานาจของอธิบดีกรมบัญชีกลาง หรื อผู้ที่
อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย ที่มีตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรื อดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ 8
** ข้ อ 5. ในระเบียบนี ้
"ลูกจ้ างประจา" หมายความว่า ลูกจ้ างรายเดือน รายวัน และรายชัว่ โมง ซึ่งกระทรวง
ทบวง กรม จ้ างไว้ ปฏิบตั งิ านที่มีลกั ษณะประจาไม่มีกาหนดเวลาตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้ โดยจ่ายค่าจ้ าง
จากเงินงบประมาณ และให้ รวมถึงลูกจ้ างประจาที่ได้ รับค่าจ้ างจากเงินทุนไปรษณีย์ด้วย แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่รวมถึง
(1) ลูกจ้ างประจาที่มีสญ
ั ญาจ้ าง
(2) ลูกจ้ างที่จ้างให้ ปฏิบตั งิ านของส่วนราชการในต่างประเทศ
"ลูกจ้ างชัว่ คราว" หมายความว่า ลูกจ้ างรายเดือน รายวัน และรายชัว่ โมง ซึ่งกระทรวง
ทบวง กรม จ้ างไว้ ปฏิบตั ิงานที่มีลักษณะชัว่ คราว และหรื อโดยมีกาหนดเวลาจ้ าง โดยจ่ายค่าจ้ างจากเงิน
งบประมาณ
"ค่าจ้ าง" หมายความว่า ค่าจ้ างอัตราปกติ ตามอัตราที่กาหนดจ่ายให้ สาหรับการทางาน
ในระยะเวลาตามปกติ และหมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้ วย
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** "ค่าจ้ างเดือนสุดท้ าย" หมายความว่า ค่าจ้ างทังเดื
้ อนที่ลกู จ้ างควรจะได้ รับในเดือนสุดท้ าย
ก่อนออกจากงาน ถ้ าหากลูกจ้ างนันมาท
้
างานเต็มตามเวลาที่กาหนด
** ลูกจ้ างที่ได้ รับค่าจ้ างเป็ นรายวันประเภทที่ทางานมีวนั หยุดประจาสัปดาห์ 1 วัน ให้ คิด
ค่าจ้ างยี่สิบเจ็ดวันเป็ นค่าจ้ างหนึ่งเดือน สาหรับประเภทที่ทางานมีวนั หยุดประจาสัปดาห์ 2 วัน ให้ คิดค่าจ้ างยี่สิบ
สามวันเป็ นค่าจ้ างหนึง่ เดือน
สาหรับลูกจ้ างซึ่งได้ รับค่าจ้ างเป็ นรายชัว่ โมง ให้ คิดค่าจ้ างเจ็ดชัว่ โมงเป็ นค่าจ้ างหนึ่งวัน
เว้ นแต่ลูกจ้ างที่ได้ กาหนดเวลาทางานสาหรับหนึ่งวันเป็ นอย่างอื่น ก็ให้ คิดค่าจ้ างตามจานวนชัว่ โมงที่ได้ กาหนด
เป็ นค่าจ้ างหนึง่ วัน แล้ วคิดเป็ นค่าจ้ างหนึง่ เดือนตามวรรคก่อน
"ปี งบประมาณ" หมายความว่า ปี งบประมาณตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
หมวด 2
บาเหน็จปกติ
ข้ อ 6. ลูกจ้ างประจาซึ่งมีอายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์แล้ ว เป็ นอันพ้ นจากงานเมื่อสิ ้นปี งบประมาณ
ที่อายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์นนั ้ เว้ นแต่ลกู จ้ างประจาของสานักราชเลขาธิการและสานักพระราชวัง ให้ เป็ นไปตามที่
คณะรัฐมนตรี กาหนด
*** "ข้ อ 7. ลูกจ้ างประจาจะได้ รับบาเหน็จปกติ เมื่อต้ องออกจากงานด้ วยเหตุหนึง่ เหตุใด ดังต่อไปนี ้
(1) ลาออกโดยไม่มีความผิด และได้ รับอนุญาตจากผู้มีอานาจสัง่ บรรจุและแต่งตัง้
หรื อผู้ได้ รับมอบหมายแล้ ว
(2) กระทาผิดวินยั อย่างร้ ายแรง และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ
(3) มีอายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์แล้ ว
(4) ป่ วยเจ็บไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่การงานของตนโดยสม่าเสมอ หรื อโดยมีใบตรวจ
แพทย์ซงึ่ ทางราชการรับรองว่าไม่สามารถหรื อไม่สมควรทางานต่อไป
(5) ขาดคุณสมบัตเิ กี่ยวกับสัญชาติ
(6) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
(7) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตร
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน
(8) ขาดคุณสมบัตเิ นื่องจากไปดารงตาแหน่งข้ าราชการการเมือง
(9) ขาดคุณสมบัตเิ นื่องจากเป็ นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ไร้
ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรื อน
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(10) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปเป็ นกรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่ในพรรค
การเมือง
(11) ขาดคุณสมบัตเิ นื่องจากตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย
(12) ทางราชการเลิกหรื อยุบตาแหน่ง
(13) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่การงานของตนให้ มีประสิทธิภาพ
หรื อประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้ าที่การงาน หรื อบกพร่องในหน้ าที่
ด้ วยเหตุใด
(14) ถูกสั่ง ให้ ออกจากราชการเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่ง ว่าผู้นนั ้ กระทา
ความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ ความแน่ชดั พอที่จะลงโทษปลด
ออกหรื อไล่ออกได้ แต่มีมลทินหรื อมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนัน้ ซึ่งถ้ าให้
ปฏิบตั งิ านต่อไปอาจจะเป็ นการเสียหายแก่ทางราชการ
(15) ถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการเนื่องจากรับโทษจาคุกโดยคาสัง่ ศาล หรื อต้ องได้ รับ
โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุกในความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาท
หรื อความผิดลหุโทษ ซึง่ ยังไม่ถึงกับจะต้ องถูกลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก
(16) ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร
ในกรณี (1) และ (2) ต้ องทางานเป็ นลูกจ้ างประจามาแล้ วไม่น้อยกว่าห้ าปี
บริบรู ณ์
ในกรณี (3) และ (16) ต้ องทางานเป็ นลูกจ้ างประจามาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
บริบรู ณ์"
*** "ข้ อ 8. บาเหน็จปกติที่จะจ่ายตามความในข้ อ 7. ถ้ าลูกจ้ างประจาผู้มีสิทธิได้ รับตาย
เสียก่อนได้ รับเงินบาเหน็จปกติ เงินดังกล่าวย่อมเป็ นมรดกตกทอดแก่ทายาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์"
*** "ข้ อ 9. ลูกจ้ างประจาผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ถ้ าลูกจ้ างประจาผู้นนได้
ั ้ ทางานเป็ น
ลูกจ้ างประจามาแล้ วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี บริ บูรณ์ และความตายนันมิ
้ ได้ เกิดขึ ้นเนื่องจากความประพฤติชวั่ อย่าง
ร้ ายแรงของตนเอง ให้ จา่ ยเงินบาเหน็จปกติเป็ นจานวนตามเกณฑ์คานวณในข้ อ 19 แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้ รับมรดก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม
เงินลาเหน็จปกติตามวรรคแรก ให้ แบ่งจ่ายแก่ผ้ มู ีสิทธิตามสัดส่วนของเงินมรดก โดยมิ
ต้ องกันส่วนเป็ นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินดังกล่าวไม่ถือเป็ นสินสมรส"
*** "ข้ อ 10. ลูกจ้ างประจาผู้ใด มีกรณีหรื อต้ องหาว่ากระทาผิดวิ นยั อย่างร้ ายแรง หรื อถูกฟ้อง
คดีอาญา หรื ออยู่ในระหว่างถูกพักงาน ถ้ าถึงแก่ความตายก่อนได้ รับการวินิจฉัยเรื่ องที่กระทาผิดวินยั หรื อก่อน
คดีอาญาถึงที่สดุ ให้ เจ้ ากระทรวงพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้ าผู้นนไม่
ั ้ ถึงแก่ความตายเสียก่อน จะต้ องได้ รับโทษถึงไล่
ออก หรื อไม่ ถ้ าเห็นว่าผู้นนจะต้
ั ้ องถูกลงโทษถึงไล่ออก ทายาทของลูกจ้ างประจาผู้นนไม่
ั ้ มีสิทธิได้ รับบาเหน็จปกติ
ตามข้ อ 9. "
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หมวด 3
บาเหน็จพิเศษ
ข้ อ 11. ลูกจ้ างประจาหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวผู้ใดได้ รับอันตรายหรื อป่ วยเจ็บ เพราะเหตุ
ปฏิบตั งิ านในหน้ าที่หรื อถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้ าที่ ซึง่ แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ ตรวจและ
แสดงว่าไม่สามารถปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ตอ่ ไปได้ อีกเลย นอกจากจะได้ รับบาเหน็จปกติตามที่กาหนดไว้ ในหมวด 2
แล้ ว ให้ ได้ รับบาเหน็จพิเศษอีกด้ วย เว้ นแต่อนั ตรายที่ได้ รับหรื อการป่ วยเจ็บนันเกิ
้ ดจากความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ ายแรง หรื อจากความผิดของตนเอง
สาหรับลูกจ้ างชัว่ คราวไม่มีสิทธิได้ รับบาเหน็จปกติตามที่กาหนดไว้ ในหมวด 2
ข้ อ 12. การกาหนดอัตราบาเหน็จพิเศษ ให้ เจ้ าสังกัดเป็ นผู้กาหนดตามสมควรแก่
เหตุการณ์ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผู้นนั ้ ตามอัตราดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั หิ น้ าที่ในเวลาปกติ ให้ มีอตั ราตังแต่
้ หกถึงยี่สิบสี่เท่าของอัตราค่าจ้ างเดือน
สุดท้ าย
(2) ปฏิ บัติห น้ าที่ ตามที่ กระทรวงกลาโหมกาหนดในระหว่างเวลาที่ มี การรบการ
สงคราม การปราบปรามการจลาจล หรื อในระหว่างที่มีการประกาศใช้ กฎ
อัยการศึก หรื อประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน ให้ มีอตั ราตังแต่
้ สามสิบหกถึงสี่สิบ
เท่าของอัตราค่าจ้ างเดือนสุดท้ าย
ในกรณีลกู จ้ างชัว่ คราว ให้ ได้ รับบาเหน็จพิเศษสามส่วนในสี่สว่ นของลูกจ้ างประจา
*** "ข้ อ 13. ลูกจ้ างประจาหรื อลูกจ้ างชัว่ คราว ผู้ได้ รับอันตรายดังกล่าวในข้ อ 11. ถ้ าถึงแก่
ความตายเพราะเหตุนนก่
ั ้ อนได้ รับบาเหน็จพิเศษไป ให้ จา่ ยบาเหน็จพิเศษแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม ตามอัตราดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ในเวลาปกติ เป็ นจานวนเท่ากับอัตราค่าจ้ างเดือนสุดท้ ายสามสิบ
เดือน
(2) ปฏิบตั ิหน้ าที่ในเวลาดังกล่าวในข้ อ 12 (2) เป็ นจานวนเท่ากับอัตราค่าจ้ างเดือน
สุดท้ ายสี่สิบแปดเดือน
เงินบาเหน็จพิเศษตามวรรคแรก ให้ แบ่งจ่ายแก่ทายาทผู้มีสิทธิ ตามสัดส่วนของเงิน
มรดก โดยมิต้องกันส่วนเป็ นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินดังกล่าวไม่ถือเป็ นสินสมรส
ในกรณีลกู จ้ างชัว่ คราวตาย ให้ ได้ รับบาเหน็จพิเศษสามส่วนสี่ของลูกจ้ างประจา"
*** "ข้ อ 14. ยกเลิก"
ข้ อ 15. ในกรณีที่ลูกจ้ างประจาหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวได้ รับอันตรายหรื อป่ วยเจ็บตามข้ อ
11. หรื อถึงแก่ความตายตามข้ อ 13. ถ้ าลูกจ้ างผู้นนหรื
ั ้ อทายาทแล้ วแต่กรณี มีสิทธิได้ รับทังบ
้ าเหน็จพิเศษตาม
ระเบียบนี ้ เงินสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัยตามกฎหมายว่าด้ วยสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ
การปฏิบตั งิ านของชาติ หรื อการปฏิบตั ิตามหน้ าที่มนุษยธรรม เงินค่าทดแทน ตามระเบียบว่าด้ วยการจ่ายเงินค่า
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ทดแทนและการพิจารณาบาเหน็จความชอบในการปราบผู้ก่อการร้ ายคอมมิวนิสต์ หรื อเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกันจากทางราชการหรื อจากหน่วยงานอื่นที่ทางราชการสัง่ ให้ ไปปฏิบตั ิงาน ให้ เลือกรับได้ เพียงอย่างใดอย่าง
หนึง่ แล้ วแต่จะเลือก
หมวด 4
การนับเวลาทางานของลูกจ้ างประจาสาหรั บคานวณจ่ ายบาเหน็จปกติ
ข้ อ 16. การนับเวลาสาหรับคานวณจ่ายบาเหน็จปกตินนั ้ ให้ เริ่ มนับตังแต่
้ วนั เริ่ มเข้ า
ปฏิบตั งิ านโดยได้ รับค่าจ้ าง แต่ไม่ก่อนวันที่มีอายุครบสิบแปดปี บริ บรู ณ์จนถึงวันก่อนออกจากงานหรื อก่อนวันพ้ น
จากหน้ าที่ และไม่หลังจากวันสิ ้นปี งบประมาณของปี ที่อายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์ หรื อจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย
แล้ วแต่กรณี
ลูกจ้ างประจาของส านักราชเลขาธิ การและส านักพระราช วังที่ มี อายุครบหกสิบปี
บริ บูร ณ์ แล้ ว แต่มี การต่อ เวลาทางานให้ นับเวลาทางานส าหรั บ คานวณบาเหน็ จ ปกติต่อไปได้ จ นถึ ง ก่อ น
ออกจาากราชการ แต่ไม่หลังจากวันที่มีอายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์
ลูกจ้ างประจาผู้ใดไม่ได้ รับค่าจ้ างเพราะลา ขาดงาน ถูกสัง่ พัก ให้ ตดั เวลาทางานสาหรับ
คานวณบาเหน็จปกติลงตามส่วนแห่งวันที่ไม่ได้ รับค่าจ้ างนัน้
ลูกจ้ างประจาผู้ใดถูกตัดอัตรามาจากข้ าราชการวิสามัญโดยไม่ได้ รับเงินทดแทน ให้ นบั
เวลาราชการตอนเป็ นข้ าราชการวิสามัญรวมกับเวลาตอนเป็ นลูกจ้ างประจาเพื่อประโยชน์ในการคานวณจ่าย
บาเหน็จปกติได้
ลูก จ้ า งประจ าไปรั บ ราชการตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการรั บ ราชการทหารโดยมิ ไ ด้ รั บ
บาเหน็จเมื่อออกจากกองประจาการ หรื อได้ รับการลาพักเพื่อรอการปลดโดยไม่มีความเสียหาย แล้ วกลับเข้ า
ทางานเป็ นลูกจ้ างประจาในสังกัดเดิมภายในกาหนดหนึ่งร้ อยแปดสิบวัน ก็ให้ นบั เวลาตอนก่อนไปรับราชการ
ทหารกองประจาการ และเวลาระหว่างรับราชการทหารกองประจาการ รวมเป็ นเวลาทางานสาหรับคานวณ
การนับเวลาตอนไปรับราชการทหารดังกล่าวในวรรคก่อนนัน้ ให้ นบั ตังแต่
้ วนั ที่ได้ เข้ า
ประจาการในกองประจาการ จนถึงวันออกจากกองประจาการ หรื อวันที่ได้ รับการลาพักเพื่อรอการปลด แต่ไม่
รวมถึงเวลาที่ต้องชดใช้ ตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร
* ข้ อ 17. ลูกจ้ างประจาผู้ใดถูกสัง่ ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดใน
ระหว่างที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามการจลาจล หรื อในระหว่างเวลาที่มีการประกาศใช้ กฎอัยการศึก
หรื อประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉิน ก็ให้ นบั เวลาทางานที่ปฏิบตั กิ ารตามสัง่ นันเป็
้ นทวีคณ
ู ได้
ลูกจ้ างประจาผู้ใดประจาปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ในเขตที่มีการประกาศใช้ กฎอัยการศึก ให้ นบั
เวลาทางานที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ในระหว่างนันเป็
้ นทวีคณ
ู
ในกรณี ที่ลูกจ้ างประจ ามีเวลาทางานซึ่งอาจนับเป็ นทวี คูณในเวลาเดียวกันได้ หลาย
ประการ ให้ นบั เวลาระหว่างนันเป็
้ นทวีคณ
ู แต่ประการเดียว
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ความในวรรคสอง วรรคสาม มิให้ ใช้ บงั คับแก่ลกู จ้ างประจาซึ่งออกจากงานก่อนวันที่ 1
ตุลาคม 2525
หมวด 5
วิธีคานวณจ่ ายบาเหน็จปกติ
** ข้ อ 18. การนับเวลาทางานสาหรับคานวณจ่ายบาเหน็จปกติ ให้ นบั เป็ นจานวนเดือน
สาหรับจานวนวัน ถ้ ามีหลายตอนรวมกันแล้ วนับสามสิบวันเป็ นหนึ่งเดือน เศษของเดือนถ้ าถึงสิบห้ าวันให้ นบั เป็ น
หนึง่ เดือน
** ข้ อ 19. บาเหน็จปกติที่จ่ายให้ แก่ลกู จ้ างตามข้ อ 7. มีจานวนเท่ากับค่าจ้ างเดือนสุดท้ าย
คูณด้ วยจานวนเดือนที่ทางานหารด้ วยสิบสอง
การคานวณบาเหน็จลูกจ้ าง ถ้ ามีเศษของบาทให้ ปัดทิ ้ง
** ข้ อ 20. การยื่นเรื่ องราวขอรับบาเหน็จลูกจ้ าง ให้ ทาตามแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
หมวด 6
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 21. ลูกจ้ างประจาผู้ใดทางราชการสั่งให้ ไปปฏิบตั ิงานเป็ นการชัว่ คราวในส่วน
ราชการอื่น หรื อรัฐวิสาหกิจ หรื อองค์การบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่นก่อนวันใช้ ระเบียบนี ้ โดยไม่ได้ รับค่าจ้ างทาง
สังกัดเดิม ให้ นบั เวลาระหว่างที่ถกู สัง่ ให้ ไปปฏิบตั งิ านนัน้ เป็ นเวลาสาหรับคานวณจ่ายบาเหน็จปกติได้
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2519
(ลงชื่อ)

บุญชู โรจนเสถียร
(นายบุญชู โรจนเสถียร)
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง

* ข้ อ 16 (เฉพาะวรรค 5) และข้ อ 17 แก้ ไขตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยบาเหน็จลูกจ้ าง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2526
** ข้ อ 3 ทวิ, 4, 5, 7(3), 18, 19, 20 แก้ ไขตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยบาเหน็จลูกจ้ าง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2534
*** ข้ อ 7, 8, 9, 10, 13 แก้ ไข และข้ อ 14 ยกเลิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยบาเหน็จลูกจ้ าง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2537

