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พระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๐๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๐ 
เปนปที่ ๑๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเงินทดแทนพนักงานเทศบาล พุทธศักราช 

๒๔๘๘ 
ในกรณีท่ีมีบทกฎหมาย กฎหรือขอบังคับอื่นขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติ

นี ้ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
“ขาราชการสวนทองถิ่น”๒ หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และ
พนักงานของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายจัดต้ังราชการสวนทองถิ่นอื่นข้ึน แตไม
รวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร 

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ 

                                                 
๑ รก.๒๕๐๐/๙๙/๑พ/๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ขาราชการสวนทองถ่ิน” แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ราชการสวนทองถิ่น”๓ หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง
พัทยา องคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามท่ีมี
กฎหมายจัดต้ังข้ึน แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ” หมายความวา เวลาท่ีขาราชการ
สวนทองถิ่นรับราชการหรือปฏิบัติงานมาต้ังแตตนจนถึงวันสุดทายท่ีไดรับเงินเดือนตามเกณฑและ
วิธีการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้

“เงินเดือนเดือนสุดทาย”๔ หมายความวา เงินเดือนท่ีไดรับจากเงินงบประมาณ
ของราชการสวนทองถิ่นประเภทเงินเดือนเดือนสุดทายท่ีออกจากราชการ รวมท้ังเงินเพ่ิมพิเศษ
รายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือเงินเพิ่มการเล่ือนฐานะและหรือสําหรับประจําตําแหนงท่ีตองฝา
อันตรายเปนปกติ และหรือสําหรับการสูรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดแต
ไมรวมเงินเพ่ิมอยางอ่ืนๆ 

“เงินเดือนเดิม”๕ หมายความวา เงินเดือนเดือนสุดทายท่ีเคยไดรับสูงสุดในครั้ง
ใดกอนออกจากราชการ แตในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือกฎ ก.จ. ปรับอัตราเงินเดือนขาราชการสวน
ทองถิ่นเงินเดือนเดิมใหหมายความถึงเงินเดือนเดือนสุดทายท่ีเคยไดรับสูงสุดในครั้งใดกอนออก
จากราชการและไดปรับตามกฎหมายหรือ กฎ ก.จ. ที่ใชบังคับแกขาราชการสวนทองถิ่นนั้นแลว 

“บําเหน็จ” หมายความวา เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมาซ่ึงจายครั้ง
เดียว 

“บํานาญ” หมายความวา เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมาซ่ึงจายเปน
รายเดือน 

“แพทยที่ทางราชการรับรอง” หมายความวา ผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทยท่ีมี
สิทธิประกอบโรคศิลปะในตางประเทศซ่ึงประกอบโรคศิลปะอยูในตางประเทศนั้น และ
กระทรวงมหาดไทยไดรับรองใหทําการตรวจและแสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัตินี้ได 

“ทายาทผูมีสิทธิ”๖ หมายความวา 
(๑)  บุตร และใหหมายความรวมถึงบุตรซ่ึงไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร

ชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซ่ึงไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับ
แตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา 

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ราชการสวนทองถ่ิน” แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เงินเดือนเดือนสุดทาย” แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เงินเดือนเดิม” แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ทายาทผูมีสิทธิ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  สามีหรือภริยา 
(๓)  บิดามารดา 
“ผูอุปการะ”๗ หมายความวา 
(๑)  ผูท่ีไดอุปการะเล้ียงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาวฉันทบิดามารดากับบุตร 

หรอื 
(๒)  ผูท่ีไดอุปการะขาราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการบํานาญสวนทองถิ่นผู

มีรายไดไมเพียงพอแกอัตภาพ หรือไดอุปการะขาราชการบํานาญสวนทองถิ่นผูซ่ึงปวยเจ็บทุพพล
ภาพหรือวิกลจริตไมสามารถท่ีจะชวยตัวเองได ผูอุปการะตามขอนี้ตองเปนผูใหอุปการะประจํา
เปนสวนใหญ 

“ผูอยูในอุปการะ” หมายความวา ผูท่ีไดอยูในความอุปการะของผูตายตลอดมา
โดยจําเปนตองมีผูอุปการะ และความตายของผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความ
อุปการะ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ลักษณะ ๑ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

   
 

มาตรา ๖๘  ใหมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นข้ึน เพื่อจาย
บําเหน็จบํานาญแกขาราชการสวนทองถิ่น โดยใหราชการสวนทองถิ่นหักเงินจากประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจายประจําปเพื่อสมทบเขาเปนกองทุนในอัตราที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ไมเกินรอยละสาม และต้ังประเภทเงินนี้ไวในงบประมาณรายจายประจําปของราชการสวนทองถิ่น
แตละแหง 

ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปซ่ึงพึงคํานวณหักสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น มิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผู
อุทิศใหหรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณดวย 

เงินท่ีหักสมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นดังกลาว ให
นําสงกระทรวงมหาดไทย 

 

                                                 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูอุปการะ” แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๘ มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดจํานวนสองคน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนสองคน และผูแทน
คณะกรรมการกลาง พนักงานสวนตําบลจํานวนสองคน เปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตงต้ังขาราชการกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจํานวนหนึ่งคนเปนเลขานุการ และใหแตงต้ังขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จํานวนสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจควบคุม
และดําเนินการรับจายเงินกองทุน รวมท้ังหาดอกผลจากกองทุนตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนา ท่ีตามท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๘  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใหรวมถึงประเภทเงิน

ดังกลาวตอไปนี้ดวย 
(๑)  เงินดอกผลท่ีเกิดจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตาม

กฎหมายนี ้และ 
(๒)  เงินท่ีมีผูอุทิศสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
 

ลักษณะ ๒ 
บําเหน็จบํานาญปกต ิ

   
 

หมวด ๑ 
สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกต ิ

   
 

มาตรา ๙  เม่ือขาราชการสวนทองถิ่นผูใดออกจากราชการ ใหจายบําเหน็จหรือ
บํานาญจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใหตามเกณฑซ่ึงกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี ้

สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได 
 

                                                 
๙ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑ ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงจะไดรับบําเหน็จ
บํานาญตามพระราชบัญญัตินี้ เม่ือกอนออกจากราชการตองไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนของราชการสวนทองถิ่น 

 
มาตรา ๑๑  บุคคลท่ีระบุไวตอไปนี้ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตาม

พระราชบัญญัตินี ้
(๑)๑๐  ผูถูกไลออกจากราชการเพราะมีความผิด 
(๒)  ขาราชการสวนทองถิ่นวิสามัญหรือลูกจาง เวนแตในกรณีท่ีมีขอกําหนดให

บําเหน็จบํานาญไวในหนังสือสัญญาจางตามความตองการของทางราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ โดย
อนุมัติกระทรวงมหาดไทย 

(๓)  ผูซ่ึงราชการสวนทองถิ่นกําหนดเงินอยางอื่นไวใหแทนบําเหน็จหรือบํานาญ
แลว 

(๔)  ผูซ่ึงมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบหนึ่งปบริบูรณ 
หรอื 

(๕)  ผูซ่ึงไมเคยรับราชการมากอนแตไดเปนทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร เม่ือปลดเปนกองหนุนแลวและไดเขารับราชการอีกโดยเวลารับราชการจะติดตอกับ
เวลาราชการกองประจําการหรือไมก็ตามยังไมครบหนึ่งปบริบูรณ 

 
มาตรา ๑๒  ขาราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติดวยเหตุ

อยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
(๑)  เหตุทดแทน 
(๒)  เหตุทุพพลภาพ 
(๓)  เหตุสูงอายุ 
(๔)  เหตุรับราชการนาน 
 
มาตรา ๑๓  สิทธิในการขอบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอายุ

ความสามป 
 
มาตรา ๑๔  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงออก

จากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนง หรือไปดํารงตําแหนงการเมือง หรือซ่ึงมีคําส่ังใหออกโดย
ไมมีความผิด 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๑ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถิ่น
ผูปวยเจ็บทุพพลภาพซ่ึงแพทยท่ีทางราชการรับรองไดตรวจแสดงความเห็นวาไมสามารถท่ีจะรับ
ราชการในตําแหนงหนาที่ซึ่งปฏิบัติอยูนั้นตอไป 

 
มาตรา ๑๖๑๑  บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นผูมี

อายุครบหกสิบปบริบูรณแลว 
ถาขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีอายุครบหาสิบปบริบูรณแลว ประสงคจะลาออก

จากราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได 
 
มาตรา ๑๗๑๒  บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น ใหแกขาราชการสวน

ทองถ่ิน ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบปบริบูรณแลว 
ถาขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ

ย่ีสิบหาปบริบูรณแลว ประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหผูมีอํานาจส่ังอนุญาตใหลาออกจาก
ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานได 

 
มาตรา ๑๘  ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ

บํานาญไมถึงสิบปบริบูรณมีสิทธิไดบําเหน็จ 
ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแตสิบป

บริบูรณขึ้นไปมีสิทธิไดบํานาญ 
 
มาตรา ๑๙  ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงมีสิทธิไดบํานาญจะย่ืนคําขอรับบําเหน็จ

ตามเกณฑในมาตรา ๓๒ แทนบํานาญก็ได 
 
มาตรา ๒๐๑๓  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ

บํานาญครบสิบปบริบูรณแลว ออกจากราชการเพราะลาออกและไมมีสิทธิท่ีจะไดรับบําเหน็จ
บํานาญปกติตามความในมาตรา ๑๒ ก็ใหไดรับบําเหน็จตามเกณฑในมาตรา ๓๒ 

 
หมวด ๒ 

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
   

 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๒ มาตรา ๑๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๓ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑๑๔  ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว เปนอัน
พนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่อายุครบหกสิบปบริบูรณนั้น 

 
มาตรา ๒๒  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนเจาหนาท่ีควบคุมเกษียณอายุของ

ขาราชการสวนทองถิ่น 
 
มาตรา ๒๓๑๕  กอนส้ินเดือนสุดทายของปงบประมาณทุกปใหเจาหนาท่ีควบคุม

เกษียณอายุขาราชการสวนทองถิ่นดังบัญญัติไวในมาตรา ๒๒ ย่ืนบัญชีรายชื่อขาราชการสวน
ทองถิ่นผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญซึ่งมีอายุจะครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณถัดไป ตอ
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

 
มาตรา ๒๔๑๖ 
 
มาตรา ๒๕๑๗  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ใหนับแต

วันรับราชการและรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซ่ึงมิใชอัตราขาราชการสวน
ทองถิ่นประเภทวิสามัญหรือลูกจาง 

ขาราชการสวนทองถิ่นประเภทวิสามัญท่ีไดมีบทบัญญัติของกฎหมายใหยกฐานะ
หรือใหเปล่ียนฐานะเปนขาราชการสวนทองถิ่นท่ีมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๑๐ ได และ
เม่ือไดมีการยกฐานะหรือเปล่ียนฐานะเปนขาราชการสวนทองถิ่นท่ีมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ
ดังกลาวแลว ก็ใหนับเวลาระหวางที่เปนขาราชการสวนทองถิ่น ประเภทวิสามัญท่ีติดตอกับวันท่ีได
มีการยกฐานะหรือการเปล่ียนฐานะนั้น เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดดวย 

ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงทํางานหรือรับราชการกอนอายุครบสิบแปดปบริบูรณ 
ใหเริ่มนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญต้ังแตวันท่ีมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณเปน
ตนไป 

ผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
ใหมีสิทธินับเวลาราชการต้ังแตวันข้ึนทะเบียนกองประจําการเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญได 

 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๑๕ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๖ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๗ มาตรา ๒๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖  ผูซึ่งกระทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาท่ีมี
การรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ใหนับเวลาราชการท่ีปฏิบัติการตามคําส่ังเปนทวีคูณ แมวาในระยะเวลา
ดังกลาวนั้นจะไมไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนก็ตาม 

ในกรณีท่ีมีการประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นท่ีใด ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
พิจารณาใหขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีประกาศใชกฎอัยการศึก
นั้นไดรับการนับเวลาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีในระหวางนั้นเปนทวีคูณไดตามหลักเกณฑท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด หลักเกณฑดังกลาวใหพิจารณาความจําเปนของสถานการณโดยคํานึงถึง
ความยากลําบากและการเสี่ยงอันตรายอยางแทจริงของขาราชการสวนทองถิ่นนั้น๑๘ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหนับเวลาราชการเปน
ทวีคูณตามวรรคสอง ถาผูใดมีเวลาราชการซ่ึงอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลายประการ 
ก็ใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแตประการเดียว๑๙ 

 
มาตรา ๒๗  เวลาปวยหรือลาหรือตองพักราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือน

เต็มน้ัน สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเหมือนเต็มเวลาราชการ 
เวลาปวยหรือลาหรือตองพักราชการซ่ึงไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือนไมเต็มนั้น 

สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเวลาตามสวนแหงเงินเดือนท่ีไดรับ 
เวลาปวยหรือลาหรือตองพักราชการหรือมิไดอยูรับราชการซ่ึงมิไดรับอนุญาตให

รับเงินเดือน ไมนับเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ แตท้ังนี้มิไดหมายความถึงผูท่ี
มิไดอยูรับราชการดวยเหตุท่ีถูกลงทัณฑทางวินัยตามกฎหมายวาดวยวินัยตํารวจ 

 
มาตรา ๒๘  ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกให

ไปดูการหรือศึกษาวิชาในตางประเทศ ใหนับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหวาง
นั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 

 
มาตรา ๒๙  เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับแตจํานวนป เศษ

ของปถาถึงครึ่งปใหนับเปนหนึ่งป 
การนับระยะเวลาตามความในวรรคกอน สําหรับเดือนหรือวัน ใหคํานวณตาม

วิธีการจายเงินเดือน และใหนับสิบสองเดือนเปนหนึ่งป สําหรับจํานวนวันถามีรวมกันหลายระยะ
ใหนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน 

 

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๖ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๙ มาตรา ๒๖ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐๒๐  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดออกจากราชการไปแลว ถาภายหลัง
กลับเขารับราชการใหมนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได เวนแต
ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นถูกปลดออกหรือไลออกจากราชการเนื่องจากกระทําความผิดวินัยอยาง
รายแรง และไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญจากการรับราชการตอนกอนออกจากราชการ 

ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงไดรับบําเหน็จไปแลว จะนับเวลาราชการตอเนื่องตาม
วรรคหนึ่งไดจะตองคืนบําเหน็จท่ีไดรับพรอมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจําของธนาคารออม
สิน สวนระยะเวลาในการคืนบําเหน็จใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติแลว ใหงดการจาย
บํานาญตลอดเวลาท่ีกลับเขารับราชการใหมนั้น แตถาผูนั้นประสงคจะรับบํานาญตอไปจะตองมี
หนังสือแจงความประสงคตอเจาสังกัดท่ีผูนั้นกลับเขารับราชการใหมภายในสามสิบวันนับแตวัน
กลับเขารับราชการ และจะนับเวลาราชการตอเนื่องมิได กรณีนี้ถาเงินเดือนท่ีไดรับในขณะกลับเขา
รับราชการใหมเทาหรือสูงกวาเงินเดือนเดิม เม่ือออกจากราชการใหงดการจายบํานาญ แตถา
เงินเดือนใหมนอยกวาเงินเดือนเดิมใหรับบํานาญเทากับผลตางของเงินเดือนใหมและเงินเดือน
เดิม โดยใหราชการสวนทองถิ่นท่ีผูนั้นกลับเขารับราชการใหมแจงไปยังเจาสังกัดท่ีผูนั้นรับบํานาญ
อยูเพื่องดหรือลดการจายบํานาญ เม่ือออกจากราชการใหมีสิทธิไดรับบํานาญโดยคํานวณจาก
เงินเดือน และเวลาราชการในตอนใหมบวกเขากับบํานาญเดิม บํานาญในตอนหลังจะเปล่ียนเปน
ขอรับบําเหน็จแทนก็ได 

ความในมาตรานี้ ใหใชบังคับแกขาราชการซ่ึงกลับเขารับราชการเปนขาราชการ
สวนทองถ่ิน โดยอนุโลม 

การโอนหรือสั่งขาราชการผูใดไปรับราชการสวนทองถิ่น หรือการโอนหรือส่ัง
ขาราชการสวนทองถิ่นไปรับราชการระหวางราชการสวนทองถิ่นดวยกัน ใหนับเวลาราชการของ
ขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดตอกัน 

 
มาตรา ๓๐ ทวิ๒๑ 
 

หมวด ๓ 
วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

   
 

                                                 
๒๐ มาตรา ๓๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๑ มาตรา ๓๐ ทว ิยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑๒๒  ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ใหต้ังเงินเดือนเดือนสุดทาย
เปนเกณฑคํานวณ แตถาเปนการคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงพนจาก
ราชการเพราะเกษียณอายุตามมาตรา ๒๑ เงินเดือนเดือนสุดทายใหหมายความรวมถึงเงินเดือนท่ี
ไดเลื่อนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้นดวย 

การเล่ือนเงินเดือนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้นไมกอใหเกิดสิทธิรับ
เงินเดือนท่ีไดเล่ือน แตเงินเดือนที่ไดเลื่อนนั้นใหถือเสมือนวาเปนเงินเดือนเดิม 

ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดเคยดํารงตําแหนงในขณะเดียวกันหลายตําแหนงแลว
พนจากตําแหนงท่ีมีเงินเดือนสูงสุดกอนพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนเดือนสุดทายของตําแหนง
ท่ีมีเงินเดือนสูงสุดจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนท่ีเคยไดรับอยูนั้นเปนเงินเดือนเดือน
สุดทายสําหรับต้ังเปนเกณฑคํานวณ ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือกฎ ก.จ. ปรับอัตราเงินเดือนของ
ตําแหนงท่ีมีเงินเดือนสูงกอนขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนของ
ตําแหนงท่ีมีเงินเดือนสูงสุดท่ีปรับตามกฎหมายหรือกฎ ก.จ. นั้นแลวเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย
สําหรับตั้งเปนเกณฑคํานวณ 

 
มาตรา ๓๒๒๓  วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญใหกระทําดังนี้ 
(๑)  สําหรับบําเหน็จ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปเวลาราชการ 
(๒)  สําหรับบํานาญ ใหต้ังเงินเดือนเดือนสุดทายหารดวยหาสิบคูณดวยจํานวนป

เวลาราชการ 
 
มาตรา ๓๓  ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ เม่ือไดแจงการคํานวณบําเหน็จบํานาญ

ปกติใหผูมีสิทธิรับทราบลวงพนสองปแลว ใหถือวาการคํานวณนั้นเปนอันเด็ดขาด 
 

หมวด ๔๒๔ 
ผูรับบํานาญกลับเขารบัราชการใหม 

   
 

มาตรา ๓๔ 
 
มาตรา ๓๔ ทวิ 
 

ลักษณะ ๓ 

                                                 
๒๒ มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๓ มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๔ หมวด ๔ ผูรับบํานาญกลับเขารับราชการใหม มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๔ ทวิ ยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บําเหน็จบํานาญพิเศษ 
   

 
มาตรา ๓๕  เม่ือขาราชการสวนทองถิ่นผูใดประสบเหตุดังท่ีบัญญัติไวในลักษณะ

นี้ใหจายบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษให 
สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได 
 
มาตรา ๓๖  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา 

หูหนวกท้ังสองขาง ตาบอด หรือไดรับการปวยเจ็บซ่ึงแพทยท่ีทางราชการรับรองไดตรวจแลวและ
แสดงวาถึงทุพพลภาพไมสามารถจะรับราชการตอไปไดอีกเลย ท้ังนี้เพราะเหตุปฏิบัติราชการใน
หนาท่ีหรือถูกประทุษราย เพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี ใหผูนั้นไดรับบํานาญปกติกับท้ังไดรับ
บํานาญพิเศษดวย เวนแตการไดรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บหรือการถูกประทุษรายนั้นเกิดข้ึน
จากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 

 
มาตรา ๓๗  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับบําเหน็จหรือบํานาญไปแลวตาม

พระราชบัญญัตินี ้ถาภายในกําหนดเวลาสามปนับแตวันออกจากราชการปรากฏหลักฐานชัดแจงวา
ผูนั้นเกิดปวยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเปนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวางท่ีผูนั้นรับ
ราชการ ก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๓๖ และถาถึงตายก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๔๐ ท้ังนี้ให
จายใหนับแตวันขอ และในกรณีที่ไดรับบําเหน็จไปแลว ก็ใหจายเฉพาะบํานาญพิเศษแตอยางเดียว 

 
มาตรา ๓๘  การคํานวณบํานาญพิเศษ ใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดตาม

สมควรแกเหตุการณ ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของผูนั้นตามอัตราดังตอไปนี้ 
(๑)  ในยามปกติมีอัตราต้ังแตหาในหาสิบสวนจนถึงย่ีสิบในหาสิบสวนแหง

เงินเดือนเดือนสุดทาย 
(๒)  ผูมีหนาท่ีตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือ

ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาท่ีตองทําการดําน้ํา หรือมีหนาท่ีทําการ
กวาดทุนระเบิด หรือมีหนาท่ีขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหนาท่ีเกี่ยวกับไอพิษ 
ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตราเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทาย 

(๓)  เวลาทําหนาท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาท่ีมีการรบหรือ
การสงคราม หรือมีการปราบปราม การจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้นใหมีอัตราตั้งแตสามสิบในหาสิบสวนจนถึงสามสิบหาในหา
สิบสวนของเงินเดือนเดือนสุดทาย ในกรณีท่ีไมมีเงินเดือนใหถืออัตราเงินเดือนทหารตามท่ี
กระทรวงกลาโหมกําหนดเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย 

 
มาตรา ๓๙  ผูไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพดังกลาวในมาตรา ๓๖ แมจะยังไมมี

สิทธิรับบํานาญปกติก็ใหไดรับบํานาญปกติได คิดตามอัตราท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๓๒ บวกกับ
บํานาญพิเศษดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๐๒๕  ผูไดรับอันตรายดังกลาวในมาตรา ๓๖ ถาถึงแกความตายเพราะ

เหตุนั้นกอนไดรับบํานาญพิเศษไป นอกจากบําเหน็จตกทอดซึ่งจะไดรับตามที่บัญญัติไวในลักษณะ 
๔ ก็ใหจายบํานาญพิเศษใหแกทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๓ และมาตรา 
๔๔ อีกดวย ดังน้ี 

(๑)  ในยามปกติเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 
(๒)  ผูมีหนาท่ีตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือมี

หนาที่ตองทําการโดดรม หรือตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาท่ีตองทํา
การดําน้ํา หรือมีหนาท่ีทําการกวาดทุนระเบิด หรือมีหนาท่ีขุดทําลายทําหรือประกอบวัตถุระเบิด 
หรือมีหนาท่ีเกี่ยวกับไอพิษ หรือเวลาทําหนาท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาท่ีมี
การรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาท่ีมีการประกาศใช
กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน ถาไดรับอันตรายดวยหนาท่ีท่ีกระทํานั้น ใหมีอัตรา
เปนจํานวนสี่สิบในหาสิบสวนแหงเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 

 
มาตรา ๔๑  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับการปวยเจ็บทุพพลภาพดังกลาวใน

มาตรา ๓๖ เพราะเหตุ 
(๑)  ตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกตําบลที่ตั้งสํานักงานประจํา หรอื 
(๒)  ตองประจําปฏิบัติราชการในทองที่กันดารท่ีจะตองเส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บ ซ่ึง

ทองที่นั้นไดกําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกา 
ถาปรากฏวา ความปวยเจ็บทุพพลภาพนั้นไดเกิดเนื่องจากการตองไปปฏิบัติ

ราชการหรือตองประจําปฏิบัติราชการนั้น ก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๓๖ และถาถึงตายก็ใหจาย
บํานาญพิเศษตามมาตรา ๔๐ (๑) 

 
มาตรา ๔๒  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผู

นั้นไดรับอันตรายดังกลาวในมาตรา ๓๖ ถึงตาย เม่ือพนกําหนดสองเดือนนับแตวันสูญหาย ให
สันนิษฐานไวกอนเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้วาผูนั้นถึงแกความตายในวันท่ีสูญหายและ
ใหจายบํานาญพิเศษตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๐ 

ถาปรากฏในภายหลังวา ผูท่ีตองสันนิษฐานวาตายตามความในวรรคกอนมิได
ตายก็ใหงดจายบํานาญพิเศษนั้น และถาราชการสวนทองถิ่นจะตองจายเงินเดือนใหในระหวาง
เวลาท่ีตองสันนิษฐานวาถึงแกความตาย ก็ใหหักจํานวนเงินท้ังหมดท่ีจายไปแลวออกจากจํานวน
เงินท่ีตองจายน้ัน 

 

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๓๒๖  บํานาญพิเศษท่ีบัญญัติในลักษณะนี้ ใหจายแกทายาทผูมีสิทธิตาม
เกณฑ ดังน้ี 

(๑)  บุตร ใหไดรับสองสวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไป ใหไดรับสามสวน 
(๒)  สามีหรือภริยา ใหไดรับหน่ึงสวน 
(๓)  บิดามารดา หรอืบิดา หรือมารดา ท่ีมีชีวิตอยูใหไดรับหน่ึงสวน 
ถาผูตายไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกลาว หรือ

ทายาทนั้นไดตายไปกอน ใหแบงบํานาญพิเศษนั้นระหวางทายาทผูมีสิทธิตามสวนในอนุมาตราที่มี
ทายาทผูมีสิทธิไดบํานาญพิเศษ 

ถาไดมีการจายบํานาญพิเศษไปแลว หากปรากฏวามีบุตรซ่ึงไดมีคําพิพากษาของ
ศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซ่ึงไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือ
ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีบิดาตาย หรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้นให
แบงบํานาญพิเศษนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิ โดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษา
นั้นเปนทายาทผูมีสิทธิต้ังแตวันตายของเจาบํานาญ กรณีเชนนี้ใหจังหวัดหักเอาจากทายาทซ่ึงรับ
บํานาญพิเศษไปกอนแลวคืนตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

กรณีที่ไมสามารถหักเงินบํานาญพิเศษที่จายใหทายาทซึ่งรับเกินไปในสวนของตน
ตามวรรคสามคืนได จังหวัดไมตองรับผิดชอบจายเงินบํานาญพิเศษใหแกบุตรซ่ึงไดมีคําพิพากษา
ของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบํานาญพิเศษแตอยางใด 

ถาไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษดังกลาวท้ังสามอนุมาตราใหบุคคลซ่ึง
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตายอยูหรือเปนผูอยูใน
อุปการะของผูตายเปนผูรับบํานาญพิเศษตามสวนท่ีผูวาราชการจังหวัดจะไดกําหนดให และเม่ือได
จายบํานาญพิเศษใหแกผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะของผูตายแลว หากปรากฏภายหลังวามีบุตร
ซ่ึงไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตายซ่ึงไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็ก
เปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีบิดาตายหรือนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตาย
ของบิดาใหส่ังจายบํานาญพิเศษใหแกบุตรซ่ึงศาลพิพากษาวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาว 
กรณีเชนนี้ถาไมสามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษท่ีจายใหผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะของผูตาย
รับไปแลวคืนได ใหนําความในวรรคสามและวรรคส่ีมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เม่ือบุคคลซ่ึงไดรับบํานาญพิเศษอยูตามท่ีกลาวขางตนตายหรือหมดสิทธิไปให
สวนที่ผูนั้นไดรับอยูเปนอันยุติลงเพียงนั้น 

 
มาตรา ๔๔  บํานาญพิเศษที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๓ ใหจายโดยกําหนดเวลาและ

เง่ือนไขดังน้ี 
(๑)  บุตร ใหมีสิทธิไดรับจนอายุครบย่ีสิบปบริบูรณ เวนแตเม่ืออายุครบย่ีสิบป

บริบูรณนั้นกําลังศึกษาอยูในช้ันเตรียมอุดมศึกษาหรือในชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาท่ีทาง

                                                 
๒๖ มาตรา ๔๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชการรับรองใหเทียบเทา ก็ใหไดรับตอไปตลอดเวลาท่ียังทําการศึกษาอยูในสถานศึกษาแตไม
เกินอายุยี่สิบหาปบริบูรณ 

(๒)  สามีหรือภริยา ใหไดรับตลอดชีวิตเวนแตทําการสมรสใหม 
(๓)  บิดามารดา ใหไดรับตลอดชีวิต 
(๔)  บุคคลอื่นนอกจากท่ีไดกลาวใน (๑) (๒) และ (๓) ถาอายุยังไมถึงย่ีสิบป

บริบูรณใหอนุโลมรับอยางบุตรแลวแตกรณ ีถาไมเขาลักษณะดังกลาวแลวใหรับอยูเพียงสิบป 
ถาผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษเปนผูพิการถึงทุพพลภาพอยูกอนแลว หรือใน

ระหวางท่ีมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษ ก็ใหผูนั้นไดรับบํานาญพิเศษตลอดเวลาท่ีทุพพลภาพอยู 
 
มาตรา ๔๕๒๗  บํานาญพิเศษรายใดมีจํานวนยอดรวมไมถึงเดือนละสามรอยบาท 

บรรดาผูมีสิทธิจะไดรับจะย่ืนคําขอเปล่ียนเปนรับบําเหน็จพิเศษแทนไดเปนจํานวนเทากับบํานาญ
พิเศษหกสิบเดือน แตตองไมนอยกวาสามพันบาท 

 
มาตรา ๔๖  การขอบํานาญพิเศษตองแสดงรายงานแพทยท่ีทางราชการรับรอง 

กับรายงานแสดงเหตุที่ตองรับอันตรายไดรับการปวยเจ็บหรือถูกประทุษรายนั้นดวย 
ในกรณีดังบัญญัติไวในมาตรา ๔๒ ใหแสดงถึงเหตุการณอันทําใหควรเชื่อไดวาผู

นั้นไดรับอันตรายถึงตาย 
 

ลักษณะ ๓/๑ 
บําเหน็จดํารงชีพ๒๘ 
   

 
มาตรา ๔๖/๑  บําเหน็จดํารงชีพ ไดแก เงินท่ีจายใหแกผูรับบํานาญเพื่อชวยเหลือ

การดํารงชีพ โดยจายใหคร้ังเดียว 
ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพมีสิทธิขอรับ

บําเหน็จดํารงชีพตามอัตราและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินสิบหาเทาของ
บํานาญรายเดือนท่ีผูนั้นไดรับ 

ผูรับบํานาญผูใดไดรับท้ังบํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพให
นําบํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเปนบํานาญรายเดือนเพื่อคํานวณจาย
เปนบําเหน็จดํารงชีพแกผูนั้น 

                                                 
๒๗ มาตรา ๔๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๒๘ ลักษณะ ๓/๑ บําเหน็จดํารงชีพ มาตรา ๔๖/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เม่ือไดรับบําเหน็จดํารงชีพแลว ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพอีก ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการใหมและได
ออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบํานาญ 

ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผูใดไดรับบําเหน็จ
ดํารงชีพไปแลว ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการใหมโดยมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ 
และเม่ือออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบําเหน็จ การจายบําเหน็จในกรณีเชนวานี้ ใหหัก
เงินออกจากบําเหน็จที่จะไดรับเทากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียกอน 

ในกรณีท่ีผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพไดแสดง
เจตนาขอรับบําเหน็จดํารงชีพไวแลว แตไดถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จดํารงชีพ ใหการ
จายเงินดังกลาวเปนอันระงับไป 

 
ลักษณะ ๔ 

บําเหน็จตกทอด๒๙ 
   

 
มาตรา ๔๗๓๐  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดตายในระหวางรับราชการอยู ถาความ

ตายนั้นมิไดเกิดข้ึนเนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง ใหจายเงินเปนบําเหน็จตก
ทอดเปนจํานวนตามเกณฑคํานวณในมาตรา ๓๒ (๑) โดยจายใหแกผูมีสิทธิตามหลักเกณฑและ
วิธีการการจายเงินบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการท่ีใชบังคับอยูใน
วันท่ีถึงแกความตายโดยอนุโลม และเพื่อประโยชนในการนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการบัญญัติใหกระทรวงการคลังเปนผูกําหนดในเรื่องใด ก็ใหกระทรวงมหาดไทย
เปนผูกําหนดในเรื่องนั้นแทน 

ในกรณีที่ไดมีการจายบําเหน็จตกทอดไปแลว หากปรากฏวามีบุตรเพิ่มข้ึนโดยคํา
พิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซ่ึงไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตร
กอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีบิดาตายหรือนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา 
ใหแบงบําเหน็จตกทอดนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิ โดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคํา
พิพากษานั้นเปนทายาทผูมีสิทธิต้ังแตวันตายของขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้น หากปรากฏวาบุตร
ชอบดวยกฎหมายนั้นเปนผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ใหจังหวัดเรียกคืนบําเหน็จตกทอด
จากทายาทซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปกอนแลวตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในกรณีท่ีไมสามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดท่ีจายใหทายาทซ่ึงรับเกินไปในสวน
ของตนตามวรรคสองได จังหวัดไมตองรับผิดชอบจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกบุตรซ่ึงไดมีคํา
                                                 

๒๙ ลักษณะ ๔ บํานาญตกทอด มาตรา ๔๗ ถึงมาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๓๐ มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแต
อยางใด 

 
มาตรา ๔๘๓๑  ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีผูไดรับบํานาญปกติอยู ผูมี

สิทธิจะไดรับบํานาญปกติ หรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแกความตาย ใหจายเงิน
เปนบําเหน็จตกทอด รวมเปนจํานวนสามสิบเทาของบํานาญรายเดือนท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับนั้น 
ใหแกผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๗ ตามสวนและหลักเกณฑท่ี
กําหนดในมาตรานั้น 

ในกรณีท่ีไดมีการรับบําเหน็จดํารงชีพไปแลว เม่ือผูรับบํานาญปกติหรือผูรับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแกความตาย การจายเงินบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งให
หักเงินออกจากบําเหน็จตกทอดที่จะไดรับเทากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียกอน๓๒ 

 
มาตรา ๔๙  การคํานวณเงินบําเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้รายใดไดผล

เปนยอดเงินบําเหน็จตกทอดไมถึงสามพันบาท ก็ใหจายเปนบําเหน็จตกทอดสามพันบาท 
 

ลักษณะ ๕ 
การพิจารณาส่ังจายบําเหน็จบํานาญ 

   
 

มาตรา ๕๐๓๓  เม่ือราชการสวนทองถิ่นไดรับเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญแลว
ใหรีบตรวจสอบและนําสงใหถึงผูวาราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันรับ และใหผูวา
ราชการจังหวัดรีบพิจารณาส่ังภายในย่ีสิบเอ็ดวันนับแตวันรับ ท้ังนี้ เวนแตความลาชาเปนเพราะ
ความผิดของผูขอหรือราชการสวนทองถิ่นเจาสังกัด แลวแตกรณี 

การขอใหส่ังจายและการส่ังจายบําเหน็จบํานาญ ใหเปนไปตามระเบียบท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ลักษณะ ๖ 

การเสียสิทธิรับบํานาญ 
   

 
มาตรา ๕๑  ผูใดรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดอยู ถา 

                                                 
๓๑ มาตรา ๔๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๒ มาตรา ๔๘ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๓ มาตรา ๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  กระทําความผิดถึงตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตความผิด
ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรอื 

(๒)  เปนบุคคลลมละลายทุจรติตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
ผูนั้นหมดสิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดตั้งแตวันมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
 
มาตรา ๕๒๓๔  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัย

อยางรายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยเรื่องท่ีกระทําผิดวินัยนั้น ใหคณะกรรมการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตาย
เสียกอนจะตองไดรับโทษถึงไลออกหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นจะตองไดรับโทษถึงไลออก ทายาทไมมี
สิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๗ 

 
มาตรา ๕๓  ผูซ่ึงไดรับบํานาญปกติหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ หรือไดรับ

บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผูใดกระทําความผิดอาญาซึ่งไมใชความผิดในลักษณะฐานลหุ
โทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือถูกฟองวาเปนบุคคลลมละลายทุจริต ถาถึงแก
ความตายกอนมีคดีหรือกอนคดีถึงท่ีสุด ใหคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่นพิจารณาวินิจฉัยวา ผูนั้นไดกระทําความผิดจริงหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นกระทําความผิดซ่ึง
กฎหมายกําหนดโทษจําคุกอยางสูงไวเกินกวาหนึ่งปแลว ทายาทไมมีสิทธิไดรับบํานาญตามมาตรา 
๔๘ 

 
มาตรา ๕๔  ทายาทดังตอไปนี้ไมมีสิทธิท่ีจะไดรับบํานาญตามมาตรา ๔๐ มาตรา 

๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ 
(๑)  ผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดเจตนากระทําหรือพยายามกระทําใหเจา

บํานาญหรือผูท่ีจะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตนถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
(๒)  ทายาทตามมาตรา ๔๓ ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดเจตนากระทําหรือ

พยายามกระทําใหทายาทดวยกันถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรอื 
(๓)  ผูใดฟองเจาบํานาญหรือผูท่ีจะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตน หาวาทํา

ความผิดโทษประหารชีวิต และตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา มีความผิดฐานฟองเท็จหรือ
ทําพยานเท็จ 

 
ลักษณะ ๗ 
บทเฉพาะกาล 

   
 

                                                 
๓๔ มาตรา ๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๕  เงินทุนทดแทนพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พนักงานเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๘ ท่ีมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหโอนเขาเปน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕๖  พนักงานเทศบาลผู ใดถูกหักเ งินเดือนไว เปนเ งินออมตาม

พระราชบัญญัติเงินทดแทนพนักงานเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๘ เม่ือพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
แลวหากยังคงรับราชการอยู ก็ใหเงินท่ีหักไวเปนเงินออมยังคงอยูในกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ และไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี ถาผูนั้น
ออกจากราชการภายหลังวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ก็ใหจายเงินท่ีหักไวเปนเงินออมจาก
กองทุนใหไปพรอมท้ังดอกเบี้ยรอยละสองตอป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวัน
สุดทายท่ีอยูในราชการ ถาผูนั้นตาย ก็ใหจายเงินดังกลาวใหแกทายาท 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พจน สารสิน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๔๙๙ กําหนดใหมีขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และ
พนักงานตําบล เปนผูดําเนินกิจการของสวนทองถิ่นซ่ึงเปนงานบริการสาธารณะเชนเดียวกับการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน จึงเปนการสมควรใหขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงไดแก
ขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานตําบลมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จบํานาญในทํานองเดียวกันกับขาราชการพลเรือน ฉะนั้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นขึ้น 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๘/๒/๔๕ 
A+B C) 

 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘๓๕ 

 
มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไมกระทบกระท่ังสิทธิของผูไดรับหรือมีสิทธิ

ไดรับเงินบํานาญตกทอดอยูแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อแกไขคํานิยามของคําวา 
“เงินเดือนเดิม” และ “ผูอุปการะ” ตลอดจนแกไขหลักการบางประการในกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น เชน ใหขาราชการสวนทองถิ่นผูมีอายุครบหาสิบปบริบูรณหรือมี
เวลาราชการครบย่ีสิบหาปบริบูรณ ลาออกจากราชการขอรับบําเหน็จบํานาญได และยกเลิก
บํานาญตกทอดซึ่งปรากฏวาไดมีความยุงยากในทางปฏิบัติเปนอันมาก เปนใหรับบําเหน็จตกทอด
แทนโดยใหสอดคลองเหมือนกับหลักการในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
ดวงใจ/แกไข 
๖ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘๓๖ 

 

                                                 
๓๕ รก.๒๕๐๘/๑๑๔/๖๓พ/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘ 
๓๖ รก.๒๕๑๘/๒๓๘/๑พ/๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น อยูในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะ
ไดรับจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรวมบํานาญปกติและเงินเพิ่มท่ีไดรับอยูตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกันแลว
ปรับใหไดรับเปนบํานาญปกติอยางเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ทายพระราชบัญญัตินี ้

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ภายหลังวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิ
จะไดรับอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไดรับบํานาญปกติตามอัตราในบัญชีหมายเลข 
๑ ทายพระราชบัญญัตินี ้

ผูซ่ึงกลับเขารับราชการใหมกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยมิไดนับเวลา
ราชการติดตอกัน และถูกงดบํานาญตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ เม่ือออกจากราชการในหรือหลังวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ สําหรับบํานาญเดิมท่ีจะไดรับใหไดรับตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ทายพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๖  ความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ มิใหใชบังคับแกผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับ
บํานาญปกติตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอยูใน

วันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจนถึงวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหรวมบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มท่ีไดรับอยูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกันแลวปรับใหไดรับเปนบํานาญ
พิเศษอยางเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๒ ทายพระราชบัญญัตินี ้

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ภายหลังวันท่ี ๒๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูจนถึงวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหไดรับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๒ ทายพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะ

หรือผูอยูในอุปการะอยูในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจนถึง
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรวมบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มท่ีไดรับอยูตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกัน
แลวปรับใหไดรับเปนบํานาญพิเศษอยางเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ทายพระราชบัญญัติ
นี ้

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะ หรือผูอยูใน
อุปการะ ภายหลังวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยู



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จนถึงวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ทาย
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๙  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดอยูในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรวมบํานาญ
ตกทอดและเงินเพิ่มท่ีไดรับอยูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกัน แลวปรับใหไดรับเปนบํานาญตกทอดอยางเดียว
ตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๔ ทายพระราชบัญญัตินี ้

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดภายหลังวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๐๖ เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูจนถึงวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไดรับ
บํานาญตกทอดตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๔ ทายพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา  ๑๐   ใหนํ าความในมาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ งและวรรคสอง  แหง

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกกรณีการคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงพน
จากราชการเพราะเกษียณอายุตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ ดวย 

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑.  บัญชีอัตราบํานาญทายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญชีหมายเลข ๑ บัญชีปรับอัตราบํานาญปกติ 

๒.  บัญชีหมายเลข ๒ บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
๓.  บัญชีหมายเลข ๓ บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษสําหรับทายาท ผูอุปการะ 

หรือผูอยูในอุปการะ 
๔.  บัญชีหมายเลข ๔ บัญชีปรับอัตราบํานาญตกทอด 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุง
อัตราบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมแกคาครองชีพในปจจุบันและเพื่อใหผูรับ
บํานาญเสียภาษีเงินไดเอง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 
ดวงใจ/แกไข 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๖ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐๓๗ 

 
มาตรา ๘  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้สําหรับ
ผูท่ีเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่นกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบอกเลิกได
ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตท้ังนี้ตองกระทําใน
ขณะที่ยังรับราชการอยู และในกรณีท่ีไดรับบํานาญรวมกับเงินเดือนมาแลว ใหคืนบํานาญและเงิน
ท่ีจายควบกับบํานาญท่ีรับไปแลวต้ังแตวันท่ีเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่นใหหมด
เสียกอนวันออกจากราชการ 

 
มาตรา ๙  บทบัญญัติมาตรา ๓๔ ทวิ ไมกระทบกระเทือนสิทธิของขาราชการซ่ึง

ไดรับหรือมีสิทธิในบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซ่ึงภายหลังไดเขา
รับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และขาราชการสวน
ทองถิ่นผูนั้นไมไดใชสิทธิบอกเลิกรับบํานาญเพื่อตอเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตามมาตรา ๘ 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
(๑)  กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงบัญญัติให

ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ อาจไดรับการตอเวลาราชการใหรับราชการ
ตอไปอีกไดในกรณีพิเศษนั้น ไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน สมควรท่ีจะเลิกการตอเวลา
ราชการใหแกขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณไมวาในกรณีใด 

(๒)  สมควรใหขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการซ่ึงออก
จากราชการแลว ภายหลังเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น มีสิทธิขอตอเวลาราชการ
ระหวางท่ีเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการกับเวลาราชการระหวางท่ี
เปนขาราชการสวนทองถิ่นสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับกรณีการกลับเขารับราชการ
ใหม 

(๓)  สมควรใหขาราชการสวนทองถิ่นประเภทวิสามัญท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหยก
ฐานะหรือเปล่ียนฐานะเปนขาราชการสวนทองถิ่นประเภทสามัญมีสิทธินับเวลาระหวางท่ีเปน

                                                 
๓๗ รก.๒๕๒๐/๑๗/๒๓พ/๙ มีนาคม ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขาราชการสวนทองถิ่นประเภทวิสามัญเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดทํานอง
เดียวกับหลักการของกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(๔)  สมควรใหผูซ่ึงไดข้ึนทะเบียนเปนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหารมีสิทธินับเวลาราชการต้ังแตวันข้ึนทะเบียนเปนทหารกองประจําการเปนเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดทํานองเดียวกับหลักการของกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติขึ้น 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๘/๒/๔๕ 

A+B C) 
 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๓๘ 
 
มาตรา ๙  ในกรณีท่ีมีผูรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการปราบปราม

ผูกระทําความผิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเงินเพิ่มพิเศษดังกลาวมีผลใช
บังคับในการรวมเปนเงินเดือนเดือนสุดทายตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการจายบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึง
ทําใหเกิดประโยชนแกขาราชการตามความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ฉะนั้น เพื่อให
ขาราชการสวนทองถิ่นไดรับประโยชนเชนเดียวกัน สมควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ดวงใจ/แกไข 
๖ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓๓๙ 

 
                                                 

๓๘ รก.๒๕๓๐/๒๕๔/๔๐พ/๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ 
๓๙ รก.๒๕๔๓/๑๐๕ ก/๑/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  พนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่งถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จ
บํานาญ ใหทายาทมีสิทธิไดรับบําเหนจ็ตกทอด 

 
มาตรา ๑๔  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยู

กอนวันท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ถาผูบังคับบัญชาส่ัง
ลงโทษปลดออกจากราชการภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ใชบังคับแลว และเปนการลงโทษตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นหรือทายาท แลวแตกรณ ี
ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๕  สิทธิท่ีจะนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึง

ประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีมีประกาศใชกฎอัยการศึกกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
เปนอันยุติลงนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาใหมีสิทธินับ
เวลาราชการเปนทวีคูณตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๖  การนับเวลาราชการของผูกลับเขารับราชการใหมกอนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่นที่ใชอยูกอนที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลเปนราชการสวน
ทองถิ่นและมีพนักงานสวนตําบลซ่ึงมีฐานะเปนขาราชการสวนทองถิ่น จึงสมควรใหพนักงานสวน
ตําบลมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับขาราชการสวนทองถิ่นอื่น และโดยที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงถูกลงโทษปลด
ออกจากราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ นอกจากนั้น
ได มีการแกไขเพิ่มเ ติมพระราชบัญญั ติบํา เหน็จบํ านาญขาราชการ  พ .ศ .  ๒๔๙๔  โดย
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อปรับปรุงการคิดเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการท่ีออกจากราชการไปแลวและภายหลังกลับ
เขารับราชการใหม ใหนับเวลาราชการตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลังได ปรับปรุงใหขาราชการทุกประเภทใชหลักเกณฑเดียวกันในการคํานวณบํานาญและ
ปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิในการรับบําเหน็จตกทอดในกรณีไมมีทายาทผูมีสิทธิ จึงสมควร
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหสอดคลองกัน ประกอบกับหลักเกณฑการนับเวลาราชการเปนทวีคูณ
ของขาราชการสวนทองถิ่นในปจจุบันถูกกําหนดใหเปนไปโดยอัตโนมัติเม่ือไดมีประกาศใชกฎ
อัยการศึก ซึ่งไมเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจท่ีรัฐตองการจะประหยัดงบประมาณ
รายจาย สมควรแกไขเพิ่มเติมใหการนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการสวนทองถิ่นเปน
อํานาจของคณะรัฐมนตรี ท่ีจะพิจารณาใหตามหลักเกณฑ ท่ีกํ าหนด  จึงจํา เปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
ดวงใจ/แกไข 
๖ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
สุกิจ/กองเกียรต ิจัดทํา 
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ 

 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๐ 

 
มาตรา ๖๘  ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๐๐ ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมการปกครอง” เปน “อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” 
และคําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ังสวนราชการข้ึนใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ

                                                 
๔๐ รก.๒๕๔๕/๑๐๒ก/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปล่ียนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมท้ังตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว 
ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี ้

 
ทรงยศ/สราวุฒ ิ

จัดทํา 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

 
สุนันทา/แกไข 

๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ 
 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘๔๑ 
 
มาตรา ๖  ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ซ่ึง

ไดรับบํานาญอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพตามท่ีบัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสภาวการณทางเศรษฐกิจ
ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก อันมีผลกระทบตอการดํารงชีพของขาราชการบํานาญซ่ึงไดรับบํานาญราย
เดือนในจํานวนท่ีคงท่ี ดังนั้น เพื่อเปนการชวยเหลือผูรับบํานาญใหสามารถดํารงชีพอยาง
เหมาะสมและพอเพียงกับเศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรกําหนดใหผูรับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จ
ดํารงชีพจํานวนหนึ่งในระหวางท่ียังมีชีวิตอยู โดยเงินจํานวนท่ีไดรับดังกลาวจะนําไปหักออกจาก
บําเหน็จตกทอดซึ่งจะจายใหแกทายาทหรือบุคคลที่ผูรับบํานาญไดแสดงเจตนาใหเปนผูมีสิทธิที่จะ
ไดรับตามกฎหมายเม่ือผูรับบํานาญถึงแกความตาย รวมท้ังกําหนดใหราชการสวนทองถิ่นหักเงิน
จากเงินประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปสมทบเขากองทุนและแกไขเพิ่มเติม
องคประกอบคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใหมีความเหมาะสม
ย่ิงข้ึนดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๔๑ รก.๒๕๔๘/๑๓ก/๔๑/๔ กุมภาพนัธ ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ็ญพิชชา/แกไข 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

 
ฐิติพงษ/ผูจัดทํา 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


