
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยบาํเหนจ็ลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย

บําเหน็จลูกจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ินใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๒๑ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจาง

ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
ขอ ๓  ใหยกเลิก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวย

การบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
บรรดาระเบียบและหลักเกณฑการจายเงินบําเหน็จลูกจางอ่ืนใดในสวนที่กําหนด

ไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและกําหนด
วิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ตามวรรคหนึ่งใหผูวา
ราชการจังหวัดได 

 
หมวด  ๑ 

ขอความทั่วไป 
   

 
ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนพิเศษ ๗๕ง/หนา ๙/๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ลูกจางประจํา” หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงซึ่งหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน จางไวปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจําไมมีกําหนดเวลาตามอัตราและ
จํานวนที่กําหนดไว โดยจายคาจางจากเงินงบประมาณหมวดคาจาง หรือหมวดคาจางประจําของ
หนวยการบริหารสวนราชการสวนทองถ่ิน แตทั้งนี้ไมรวมถึง 

(๑) ลูกจางประจําที่มีสัญญาจาง 
(๒) ลูกจางที่ ใหปฏิบัติงานของหนวยการบริหาราชการสวนทองถ่ินใน

ตางประเทศ 
“ลูกจางช่ัวคราง” หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่ง

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน จางไวปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราวและหรือโดยมี
กําหนดเวลาจาง โดยจายคาจางจากเงินงบประมาณของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

“คาจาง” หมายความวา คาจางอัตราปกติ ตามอัตราที่กําหนดจายใหสําหรับการ
ทํางานในระยะเวลาตาปกติ และหมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ดวย 

“คาจางเดือนสุดทาย” หมายความวา คาจางทั้งเดือนที่ลูกจางควรจะไดรับใน
เดือนสุดทายกอนออกจากงาน ถาหากลูกจางผูนั้นมาทํางานเต็มเวลาที่กําหนด 

ลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายวัน ประเภทที่ทํางานมีวันหยุดประจําสัปดาหหนึ่ง
วัน ใหคิดคาจางย่ีสิบเจ็ดวันเปนคาจางหนึ่งเดือน สําหรับประเภทที่ทํางานมีวันหยุดประจําสัปดาห
สองวัน ใหคิดคาจางย่ีสิบสามวันเปนคาจางหนึ่งเดือน 

สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายชั่วโมง ใหคิดคาจางเจ็ดชั่วโมงเปนคาจางหนึ่งวัน 
เวนแตลูกจางที่ไดกําหนดเวลาทํางานสําหรับหนึ่งวันเปนอยางอ่ืน ก็ใหคิดคาจางตามจํานวนชั่วโมง
ที่ไดกําหนดนั้นเปนคาจางหนึ่งวัน แลวคิดเปนคาจางหนึ่งเดือนตามวรรคกอน 

“หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้นและหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินอื่น ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

“ปงบประมาณ” หมายความวา ปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ 

 
หมวด  ๒ 

บําเหน็จปกต ิ
   

 
ขอ ๖  ลูกจางประจําจะไดรับบําเหน็จปกติ เมื่อตองออกจากงานดวยเหตุหนึง่เหตุ

ใด ดังตอไปนี ้
(๑) ลาออกโดยไมมีความผิด และไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ

แตงตั้ง หรือผูไดรับมอบหมายแลว 
(๒) กระทําผิดวินัยอยางแรง และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ปวยเจ็บไมอาจปฏิบัติหนาที่การงานของตนโดยสม่ําเสมอ หรือโดยมีใบ
ตรวจแพทย ซึ่งทางราชการรับรองวาไมสามารหรือไมสมควรทํางานตอไป 

(๔) ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับสัญชาติ 
(๕) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากไม เปนผู เ ล่ือมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวย
ความบริสุทธิ์ใจ 

(๖)  ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบลสารวัตร
กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน 

(๗) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
(๘) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่

ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมาย วา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

(๙) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง 

(๑๐) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเปนบุคคลลมละลาย 
(๑๑)  หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินเลิกตําแหนงหรือยุบตําแหนง 
(๑๒) หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่การงานของตน ไมมี

ประสิทธิภาพหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงาน หรือบกพรองในหนาที่ดวย
เหตุใด 

(๑๓) ถูกส่ังใหออกจากราชการเนื่องจากมีเหตุอันสมควรสงสัยอยางย่ิงวาผูนั้นได
กระทําความผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะลงโทษปลดออก หรือ
ไลออกได แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้นซึ่งถาใหปฏิบัติงานตอไปอาจจะเปน
การเสียหายแกทางราชการ 

(๑๔) ถูกส่ังออกจากราชการเนื่องจากรับโทษจําคุกโดยคําส่ังศาล หรือตองรับ
โทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหคุกถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก 

(๑๕) ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
(๑๖)  ขาดคุณสมบัติ ในการทํ า ง าน เปนลู กจ า งประจํ า  ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
ในกรณี (๑) และ (๒) ตองทํางานเปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวาหาป

บริบูรณ 
ในกรณี (๓) ถึง (๑๖) ตองทํางานเปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวาหนึ่งป

บริบูรณ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗  บําเหน็จปกติที่จะจายตามความในขอ ๖ ถาลูกจางประจําผูมีสิทธิไดรับ
ตายเสียกอนไดรับเงินบําเหน็จปกติ เงินดังกลาวยอมเปนมรดกตกทอดแกทายาทตามประมวล
กฎหมายเพงและพาณิชย 

 
ขอ ๘  ลูกจางประจําผูใดตายในระหวางรับราชการ ถาลูกจางประจําผูนั้นได

ทํางานเปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวาหนึ่งปบริบูรณ และความตายนั้นมิใหเกิดขึ้นเนื่องจาก
ความประพฤติช่ัวอยางแรงของตนเอง ใหจายเงินบําเหน็จปกติเปนจํานวนตามเกณฑคํานวณในขอ 
๑๗ แกทายาทผูมีสิทธิไดรับมรดกตามประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยโดยอนุโลม 

เงินบําเหน็จปกติตามวรรคหนึ่ง ใหแบงจายแกผูมีสิทธิตามสัดสวนของเงินมรดก
โดยมิตองกันสวนเปนสินสมรสกอนแบง เนื่องจากเงินดังกลาวไมถือเปนสินสมรส 

 
ขอ ๙  ลูกจางประจําผูใด มีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือ

ถูกฟองคดีอาญา หรืออยูในระหวางถูกพักงาน ถาถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยเรื่องที่
กระทําผิดวินัยหรือกอนคดีอาญาถึงที่สุด ใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาวินิจฉัยวาถาผูนั้นไมถึง
แกความตายเสียกอนจะตองไดรับโทษถึงไลออกหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึงไลออก 
ทายาทของลูกจางประจําผูนั้น ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติตามขอ ๘ 

 
หมวด  ๓ 

บําเหน็จพิเศษ 
   

 
ขอ ๑๐  ลูกจางประจําหรือลูกจางช่ัวคราวผูใดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะ

เหตุปฏิบัติในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ซึ่งแพทยที่ทางราชการ
รับรองไดตรวจและแสดงวา ไมสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ตอไปไดอีกเลย นอกจากจะไดรับ
บําเหน็จปกติตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ แลวใหไดรับบําเหน็จพิเศษอีกดวย เวนแตอันตรายที่
ไดรับหรือการปวยเจ็บนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของ
ตนเอง 

สําหรับลูกจางช่ัวคราวไมมิสิทธิไดรับบําเหน็จปกติตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ 
 
ขอ ๑๑  การกําหนดอัตราบําเหน็จพิเศษ กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดตาม

สมควรแกเหตุการณ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผูนั้น ตามอัตราดังตอไปนี้ 
(๑)  ปฏิบัติหนาที่ในเวลาปกติใหมีอัตราตั้งแตหกถึงย่ีสิบสี่เทาของอัตราคาจาง

เดือนสุดทาย 
(๒)  ปฏิบัติหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาที่มีการรบการ

สงคราม การปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกหรือ
ประสบการณฉุกเฉิน ใหมีอัตราตั้งแตสามสิบหกถึงส่ีสิบสองเทาของอัตราคาจางเดือนสุดทาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๒  ลูกจางประจําหรือลูกจางช่ัวคราว ผูไดรับอันตรายดังกลาวในขอ ๑๐ ถา
ถึงแกความตายเพราะเหตุนั้นกอนไดรับบําเหน็จพิเศษไป ใหจายบําเหน็จพิเศษแกทายาทผูมีสิทธิ
รับมรดกตามประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยโดยอนุโลมตามอัตราดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาที่ในเวลาปกติ เปนจํานวนเทากับอัตราคาจางเดือนสุดทาย
สามสิบเดือน 

(๒) ปฏิบัติหนาที่ในเวลาดังกลาวในขอ ๑๑ (๒) เปนจํานวนเทากับอัตราคาจาง
เดือนสุดทายสี่สิบแปดเดือน 

เงินบําเหน็จพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหแบงจายแกทายาทผูมีสิทธิตามสัดสวนของ
เงินมรดกโดยมิตองกันสวนเปนสินสมรสกอนแบง เนื่องจากเงินดังกลาวไมถือเปนสินสมรส 

ในกรณีลูกจางช่ัวคราวตาย ใหไดรับบําเหน็จพิเศษสามสวนในสี่สวนของ
ลูกจางประจํา 

ขอ ๑๓  ในกรณีที่ลูกจางประจํา หรือลูกจางช่ัวคราวไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บ
ตามขอ ๑๐  หรือถึงแกความตายตามขอ ๑๒ ถาลูกจางผูนั้นหรือทายาทแลวแตกรณี มีสิทธิไดรับ
ทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้ เงินสงเคราะหผูประสบภัยตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห
ผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที่
มนุษยธรรม เงินคาทดแทนตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทาง
ราชการหรือจากหนวยงานอื่นที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินสั่งใหไปปฏิบัติงานใหเลือก
รับไดเพียงอยางหนึ่งแลวแตจะเลือก 

 
หมวด  ๔ 

การนับเวลาทาํงานของลูกจางประจําสําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกต ิ
   

 
ขอ ๑๔  การนับเวลาสําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกตินั้น ใหเร่ิมนับตั้งแตวันเริ่ม

เขาปฏิบัติงานโดยไดรับคาจาง แตไมกอนวันที่มีอายุครบสิบแปดปบริบูรณจนถึงกอนออกจากงาน 
หรือกอนวันพนจากหนาที่ หรือจนถึงวันที่ถึงแกความตายแลวแตกรณี 

ลูกจางประจําผูใดไดรับคาจางเพราะลา ขาดงาน ถูกส่ังพัก ใหตัดเวลาทํางาน
สําหรับคํานวณบําเหน็จปกติตามสวนแหงวันทีไมไดรับคาจางนั้น 

ลูกจางประจําผูใดถูกตัดอัตรามาจากขาราชการสวนทองถ่ินวิสามัญโดยไมไดรับ
เงินทดแทนใหนับเวลาราชการตอนเปนขาราชการสวนทองถ่ินวิสามัญมารวมกับเวลาตลอดเปน
ลูกจางประจําเพ่ือประโยชนในการคํานวณจายบําเหน็จปกติได 

ลูกจางประจําที่ไปรับราชการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารโดยมิไดรับ
บําเหน็จเมื่อออกจากกองประจําการหรือไดรับการลาพักเพ่ือรอการปลดโดยไมมีความเสียหาย
แลวกลับเขาทํางานเปนลูกจางประจําในสังกัดเดิมภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ก็ใหนับเวลา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตอนกอนไปรับราชการทหารกองประจําการและเวลาระหวางรับราชการทหารกองประจําการรวม
เปนเวลาทํางานสําหรับการคํานวณจายบําเหน็จปกติได 

การนับเวลาตอนไปรับราชการทหารดังกลาวในวรรคกอนนั้น ใหนับตั้งแตวันที่ได
เขาประจําการในกองประจําการ จนถึงวันออกจากกองประจําการ หรือวันที่ไดรับการลาพักเพ่ือรอ
การปลด แตไมรวมถึงเวลาที่ตองอยูชดใชตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติของลูกจางประจําที่โอนมาจาก
หนวยราชการ ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม  หรือราชการสวนทองถ่ิน ใหนับเวลาทํางานสําหรับ
คํานวณบําเหน็จปกติตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจางของราชการหรือระเบียบวาดวยบําเหน็จ
ลูกจางของราชการสวนทองถ่ินที่ใชอยูในวันโอนรวมเปนเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติ
ดวย 

การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติของลูกจางที่ โอนมาจาก
ลูกจางประจํา ซึ่งไดรับคาจางจากเงินนอกงบประมาณของทางราชการสวนทองถ่ินใหนับเวลา
ทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังที่ใชอยูในวันโอน รวมเปน
เวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติดวย 

 
ขอ ๑๕  ลูกจางประจําผูใดถูกส่ังใหปฏิบัติหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด

ในระหวางที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีการประกาศใช
กฎอัยการศึกหรือประกอบสถานการณฉุกเฉิน ก็ใหนับเวลาทํางานที่ปฏิบัติการตามสั่งนั้นเปน
ทวีคูณได 

ลูกจางประจําผูใดประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการ
ศึก ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตนั้นนับ
เวลาราชการเปนทวีคูณ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ให
ลูกจางประจําผูนั้นไดนับเวลาทํางานที่ปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นเปนทวีคูณดวย๒ 

ในกรณีที่ลูกจางมีเวลาทํางาน ซึ่งอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลาย
ประการใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแตประการเดียว 

 
หมวด  ๕ 

วิธีคํานวณจายบําเหน็จปกต ิ
   

 
ขอ ๑๖  การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกติ ใหนับเปนจํานวน

เดือนเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันใหนับเปนหนึ่งเดือน สําหรับจํานวนวันถามีหลายตอน ให
รวมกันแลวนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน 

 

                                                 
๒
 ขอ ๑๕ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๗  บําเหน็จปกติที่จายใหแกลูกจางตามขอ ๖ มีจํานวนเทากับคาจางเดือน
สุดทายคูณดวยจํานวนเดือนที่ทํางานหารดวยสิบสอง 

การคํานวณบําเหน็จลูกจาง ถามีเศษของบาทใหปดทิ้ง 
 
ขอ ๑๘  การขอรับเงินบําเหน็จตามระเบียบนี้ ใหผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จยื่นเรื่อง

ตามแบบตอผูบังคับบัญชาของลูกจางภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันพนจากงาน หากยื่นพน
กําหนดนี้ไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ 

หมวด  ๖ 
การสั่งจายเงินบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

   
 

ขอ ๑๙  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือนายกเทศมนตรี หรือปลัดเมือง
พัทยาหรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนาฝายบริหารของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ิน แลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจพิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จ 

 
หมวด  ๗ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ขอ ๒๐  การสั่งใหลูกจางประจําของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินผูใดไป

ปฏิบัติงานระหวางราชการสวนทองถ่ินดวยกัน ใหนับเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหปฏิบัติงานนั้นเปน
เวลาสําหรับคํานวณจายเปนบําเหน็จปกติได 

 
ขอ ๒๑  ลูกจางประจําผูใดทางหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินสั่งใหไป

ปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว ในสวนราชการอื่น หรือรัฐวิสาหกิจกอนวันใชระเบียบนี้โดยไมไดรับ
คาจางทางสังกัดเดิมใหนับเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหไปปฏิบัติงานนั้นเปนเวลาสําหรับคํานวณจาย
บําเหน็จปกติได 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชํานิ  ศักดิเศรษฐ 
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/จัดทาํ 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

                                                 
๓
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๖๑ ง/หนา ๗/๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


