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 พระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๐๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเงินทดแทนพนักงานเทศบาล  พุทธศักราช 

๒๔๘๘ 
ในกรณีที่มีบทกฎหมาย กฎหรือขอบังคับอื่นขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการสวนทองถิ่น”๒ หมายความวา  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และพนักงาน
ของราชการสวนทองถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายจัดต้ังราชการสวนทองถิ่นอื่นข้ึน แตไมรวมถึงขาราชการ
กรุงเทพมหานคร 

“ขาราชการ” หมายความวา  ขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ 

                                                 
๑ รก.๒๕๐๐/๙๙/๑พ/๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๐๐ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ขาราชการสวนทองถ่ิน” แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“ราชการสวนทองถิ่น”๓ หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง
พัทยา องคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามท่ีมี
กฎหมายจัดต้ังข้ึน แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ” หมายความวา  เวลาท่ีขาราชการสวน
ทองถิ่นรับราชการหรือปฏิบัติงานมาตั้งแตตนจนถึงวันสุดทายที่ไดรับเงินเดือนตามเกณฑและวิธีการท่ี
บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

“เงินเดือนเดือนสุดทาย”๔ หมายความวา  เงินเดือนท่ีไดรับจากเงินงบประมาณของ
ราชการสวนทองถิ่นประเภทเงินเดือนเดือนสุดทายท่ีออกจากราชการ รวมท้ังเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
สําหรับคาวิชา และหรือเงินเพิ่มการเล่ือนฐานะและหรือสําหรับประจําตําแหนงท่ีตองฝาอันตรายเปน
ปกติ และหรือสําหรับการสูรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดแตไมรวมเงินเพิ่ม
อยางอ่ืน ๆ 

“เงินเดือนเดิม”๕ หมายความวา  เงินเดือนเดือนสุดทายท่ีเคยไดรับสูงสุดในครั้งใด
กอนออกจากราชการ แตในกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎ ก.จ. ปรับอัตราเงินเดือนขาราชการสวนทองถิ่น
เงินเดือนเดิมใหหมายความถึงเงินเดือนเดือนสุดทายท่ีเคยไดรับสูงสุดในครั้งใดกอนออกจากราชการ
และไดปรับตามกฎหมายหรือ กฎ ก.จ. ที่ใชบังคับแกขาราชการสวนทองถิ่นนั้นแลว 

“บําเหน็จ” หมายความวา  เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายครั้งเดียว 
“บํานาญ” หมายความวา  เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมาซ่ึงจายเปนราย

เดือน 
“แพทยที่ทางราชการรับรอง” หมายความวา  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน

ผูประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทยท่ีมีสิทธิ
ประกอบโรคศิลปะในตางประเทศซึ่งประกอบโรคศิลปะอยูในตางประเทศนั้น และกระทรวงมหาดไทย
ไดรับรองใหทําการตรวจและแสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัตินี้ได 

“ทายาทผูมีสิทธิ”๖  หมายความวา 
(๑) บุตร และใหหมายความรวมถึงบุตรซ่ึงไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบ

ดวยกฎหมายของผูตาย ซ่ึงไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันท่ี
บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา 

(๒) สามีหรือภริยา 

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ราชการสวนทองถ่ิน” แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เงนิเดือนเดือนสุดทาย” แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เงนิเดือนเดิม” แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการ

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

ขาราชการสวนทองถิ่น (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 
 

(๓) บิดามารดา 
“ผูอุปการะ”๗ หมายความวา 
(๑) ผูที่ไดอุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาผูตายมาแตเยาวฉันทบิดามารดากับบุตร หรอื 
(๒) ผูท่ีไดอุปการะขาราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการบํานาญสวนทองถิ่นผูมี

รายไดไมเพียงพอแกอัตภาพ หรือไดอุปการะขาราชการบํานาญสวนทองถิ่นผูซ่ึงปวยเจ็บทุพพลภาพ
หรือวิกลจริตไมสามารถท่ีจะชวยตัวเองได ผูอุปการะตามขอนี้ตองเปนผูใหอุปการะประจําเปนสวน
ใหญ 

“ผูอยูในอุปการะ” หมายความวา  ผูท่ีไดอยูในความอุปการะของผูตายตลอดมาโดย
จําเปนตองมีผูอุปการะ และความตายของผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ลักษณะ ๑ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

   
 
มาตรา ๖๘  ใหมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นข้ึน เพื่อจายบําเหน็จ

บํานาญแกขาราชการสวนทองถิ่น โดยใหราชการสวนทองถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปเพื่อสมทบเขาเปนกองทุนในอัตราท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวงไมเกินรอย
ละสาม และตั้งประเภทเงินนี้ไวในงบประมาณรายจายประจําปของราชการสวนทองถิ่นแตละแหง 

ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปซ่ึงพึงคํานวณหักสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น มิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศใหหรือ
เงินอุดหนุนมารวมคํานวณดวย 

เงินท่ีหักสมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นดังกลาว ให
นําสงกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๗๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ อธิบดี
กรมการปกครอง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ีปรึกษาดานกฎหมายกระทรวงมหาดไทย 
                                                 

๗ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูอุปการะ” แกไขโดยพระราชบัญญติับําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

๘ มาตรา ๖ แกไขโดยพระราชบัญญติับําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๙ มาตรา ๗ แกไขโดยพระราชบัญญติับําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (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 
 

ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสอง
คน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนสองคน และผูแทนคณะกรรมการกลาง 
พนักงานสวนตําบลจํานวนสองคน เปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตงต้ังขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จํานวนหนึ่งคนเปนเลขานุการ และใหแตงต้ังขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจํานวนสอง
คนเปนผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจควบคุมและ
ดําเนินการรับจายเงินกองทุน รวมท้ังหาดอกผลจากกองทุนตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๘  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใหรวมถึงประเภทเงิน

ดังกลาวตอไปนี้ดวย 
(๑) เงินดอกผลที่เกิดจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย

นี้ และ 
(๒) เงินท่ีมีผูอุทิศสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
 

ลักษณะ ๒ 
บําเหน็จบํานาญปกติ 

หมวด ๑ 
สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ 

   
 
มาตรา ๙  เม่ือขาราชการสวนทองถิ่นผูใดออกจากราชการ ใหจายบําเหน็จหรือ

บํานาญจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใหตามเกณฑซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
นี้ 

สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได 
 
มาตรา ๑๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑ ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงจะไดรับบําเหน็จ

บํานาญตามพระราชบัญญัตินี้ เม่ือกอนออกจากราชการตองไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนของราชการสวนทองถิ่น 

 
มาตรา ๑๑  บุคคลท่ีระบุไวตอไปนี้ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๑)๑๐ ผูถูกไลออกจากราชการเพราะมีความผิด 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๑ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



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 
 

(๒) ขาราชการสวนทองถิ่นวิสามัญหรือลูกจาง เวนแตในกรณีท่ีมีขอกําหนดให
บําเหน็จบํานาญไวในหนังสือสัญญาจางตามความตองการของทางราชการสวนทองถิ่นนั้น ๆ โดย
อนุมัติกระทรวงมหาดไทย 

(๓) ผูซึ่งราชการสวนทองถิ่นกําหนดเงินอยางอื่นไวใหแทนบําเหน็จหรือบํานาญแลว 
(๔) ผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบหนึ่งปบริบูรณ หรอื 
(๕) ผูซึ่งไมเคยรับราชการมากอนแตไดเปนทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ

ทหาร เมื่อปลดเปนกองหนุนแลวและไดเขารับราชการอีกโดยเวลารับราชการจะติดตอกับเวลาราชการ
กองประจําการหรือไมก็ตามยังไมครบหนึ่งปบริบูรณ 

 
มาตรา ๑๒  ขาราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติดวยเหตุอยางใด

อยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
(๑) เหตุทดแทน 
(๒) เหตุทุพพลภาพ 
(๓) เหตุสูงอายุ 
(๔) เหตุรับราชการนาน 
 
มาตรา ๑๓  สิทธิในการขอบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอายุความ

สามป 
 
มาตรา ๑๔  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงออกจาก

ราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนง หรือไปดํารงตําแหนงการเมือง หรือซ่ึงมีคําส่ังใหออกโดยไมมี
ความผิด 

 
มาตรา ๑๕  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นผูปวย

เจ็บทุพพลภาพซ่ึงแพทยท่ีทางราชการรับรองไดตรวจแสดงความเห็นวาไมสามารถท่ีจะรับราชการใน
ตําแหนงหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติอยูน้ันตอไป 

 
มาตรา ๑๖๑๑  บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นผูมีอายุ

ครบหกสิบปบริบูรณแลว 
ถาขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีอายุครบหาสิบปบริบูรณแลว ประสงคจะลาออกจาก

ราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได 
 
มาตรา ๑๗๑๒  บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถิ่น 

ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบปบริบูรณแลว 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 



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 
 

ถาขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบย่ีสิบ
หาปบริบูรณแลว ประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหผูมีอํานาจส่ังอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อ
รับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานได 

 
มาตรา ๑๘  ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม

ถึงสิบปบริบูรณมีสิทธิไดบําเหน็จ 
ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญต้ังแตสิบป

บริบูรณขึ้นไปมีสิทธิไดบํานาญ 
 
มาตรา ๑๙  ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงมีสิทธิไดบํานาญจะย่ืนคําขอรับบําเหน็จตาม

เกณฑในมาตรา ๓๒ แทนบํานาญก็ได 
 
มาตรา ๒๐๑๓  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ

บํานาญครบสิบปบริบูรณแลว ออกจากราชการเพราะลาออกและไมมีสิทธิท่ีจะไดรับบําเหน็จบํานาญ
ปกติตามความในมาตรา ๑๒ ก็ใหไดรับบําเหน็จตามเกณฑในมาตรา ๓๒ 

 
หมวด ๒ 

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
   

 
มาตรา ๒๑๑๔  ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว เปนอันพน

จากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่อายุครบหกสิบปบริบูรณนั้น 
 
มาตรา ๒๒  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนเจาหนาท่ีควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ

สวนทองถ่ิน 
 
มาตรา ๒๓๑๕  กอนส้ินเดือนสุดทายของปงบประมาณทุกปใหเจาหนาท่ีควบคุม

เกษียณอายุขาราชการสวนทองถิ่นดังบัญญัติไวในมาตรา ๒๒ ย่ืนบัญชีรายชื่อขาราชการสวนทองถิ่นผู

                                                                                                                                            
๑๒ มาตรา ๑๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

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

พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๔ มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๑๕ มาตรา ๒๓ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

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



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 
 

มีสิทธิจะไดรับบํา เหน็จบํานาญซ่ึงมีอายุจะครบหกสิบปบริบูรณในป งบประมาณถัดไป  ตอ
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

 
มาตรา ๒๔๑๖ 
 
มาตรา ๒๕๑๗  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ใหนับแตวันรับ

ราชการและรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซ่ึงมิใชอัตราขาราชการสวนทองถิ่น
ประเภทวิสามัญหรือลูกจาง 

ขาราชการสวนทองถิ่นประเภทวิสามัญท่ีไดมีบทบัญญัติของกฎหมายใหยกฐานะหรือ
ใหเปลี่ยนฐานะเปนขาราชการสวนทองถิ่นที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๑๐ ได และเม่ือไดมี
การยกฐานะหรือเปล่ียนฐานะเปนขาราชการสวนทองถิ่นท่ีมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญดังกลาวแลว ก็ให
นับเวลาระหวางที่เปนขาราชการสวนทองถิ่น ประเภทวิสามัญที่ติดตอกับวันที่ไดมีการยกฐานะหรือการ
เปลี่ยนฐานะนั้น เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดดวย 

ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงทํางานหรือรับราชการกอนอายุครบสิบแปดปบริบูรณ ให
เริ่มนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแตวันท่ีมีอายุครบสิบแปดปบริบูรณเปนตนไป 

ผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหมี
สิทธินับเวลาราชการต้ังแตวันข้ึนทะเบียนกองประจําการเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญได 

 
มาตรา ๒๖  ผูซ่ึงกระทําหนาท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาท่ีมีการ

รบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณ
ฉุกเฉิน ใหนับเวลาราชการที่ปฏิบัติการตามคําส่ังเปนทวีคูณ แมวาในระยะเวลาดังกลาวนั้นจะไมไดรับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนก็ตาม 

ในกรณีท่ีมีการประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นท่ีใด ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
พิจารณาใหขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีประกาศใชกฎอัยการศึกนั้น
ไดรับการนับเวลาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีในระหวางนั้นเปนทวีคูณไดตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนด หลักเกณฑดังกลาวใหพิจารณาความจําเปนของสถานการณโดยคํานึงถึงความยากลําบากและ
การเสี่ยงอันตรายอยางแทจริงของขาราชการสวนทองถิ่นนั้น๑๘ 

                                                 
๑๖ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) 

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

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๑๘ มาตรา ๒๖ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



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 
 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหนับเวลาราชการเปนทวีคูณ
ตามวรรคสอง ถาผูใดมีเวลาราชการซ่ึงอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลายประการ ก็ใหนับ
เวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแตประการเดียว๑๙ 

 
มาตรา ๒๗  เวลาปวยหรือลาหรือตองพักราชการซ่ึงไดรับอนุญาตใหรับ 

เงินเดือนเต็มนั้น สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเหมือนเต็มเวลาราชการ 
เวลาปวยหรือลาหรือตองพักราชการซ่ึงไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือนไมเต็มนั้น 

สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเวลาตามสวนแหงเงินเดือนท่ีไดรับ 
เวลาปวยหรือลาหรือตองพักราชการหรือมิไดอยูรับราชการซ่ึงมิไดรับอนุญาตใหรับ

เงินเดือน ไมนับเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ แตทั้งนี้มิไดหมายความถึงผูที่มิไดอยู
รับราชการดวยเหตุท่ีถูกลงทัณฑทางวินัยตามกฎหมายวาดวยวินัยตํารวจ 

 
มาตรา ๒๘  ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกใหไปดู

การหรือศึกษาวิชาในตางประเทศ ใหนับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหวางนั้นเหมือน
เต็มเวลาราชการ 

 
มาตรา ๒๙  เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับแตจํานวนป เศษของป

ถาถึงครึ่งปใหนับเปนหนึ่งป 
การนับระยะเวลาตามความในวรรคกอน สําหรับเดือนหรือวัน ใหคํานวณตามวิธีการ

จายเงินเดือน และใหนับสิบสองเดือนเปนหนึ่งป สําหรับจํานวนวันถามีรวมกันหลายระยะใหนับ
สามสิบวันเปนหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๓๐๒๐  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดออกจากราชการไปแลว ถาภายหลังกลับเขา

รับราชการใหมนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได เวนแตขาราชการสวน
ทองถิ่นผูนั้นถูกปลดออกหรือไลออกจากราชการเนื่องจากกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง และไมมี
สิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญจากการรับราชการตอนกอนออกจากราชการ 

ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงไดรับบําเหน็จไปแลว จะนับเวลาราชการตอเนื่องตามวรรค
หนึ่งไดจะตองคืนบําเหน็จท่ีไดรับพรอมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจําของธนาคารออมสิน สวน
ระยะเวลาในการคืนบําเหน็จใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติแลว ใหงดการจาย
บํานาญตลอดเวลาท่ีกลับเขารับราชการใหมนั้น แตถาผูนั้นประสงคจะรับบํานาญตอไปจะตองมี

                                                 
๑๙ มาตรา ๒๖ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๐ มาตรา ๓๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (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 
 

หนังสือแจงความประสงคตอเจาสังกัดท่ีผูนั้นกลับเขารับราชการใหมภายในสามสิบวันนับแตวันกลับ
เขารับราชการ และจะนับเวลาราชการตอเนื่องมิได กรณีนี้ถาเงินเดือนท่ีไดรับในขณะกลับเขารับ
ราชการใหมเทาหรือสูงกวาเงินเดือนเดิม เม่ือออกจากราชการใหงดการจายบํานาญ แตถาเงินเดือน
ใหมนอยกวาเงินเดือนเดิมใหรับบํานาญเทากับผลตางของเงินเดือนใหมและเงินเดือนเดิม โดยให
ราชการสวนทองถิ่นท่ีผูนั้นกลับเขารับราชการใหมแจงไปยังเจาสังกัดท่ีผูนั้นรับบํานาญอยูเพื่องดหรือ
ลดการจายบํานาญ เม่ือออกจากราชการใหมีสิทธิไดรับบํานาญโดยคํานวณจากเงินเดือน และเวลา
ราชการในตอนใหมบวกเขากับบํานาญเดิม บํานาญในตอนหลังจะเปล่ียนเปนขอรับบําเหน็จแทนก็ได 

ความในมาตรานี้ ใหใชบังคับแกขาราชการซ่ึงกลับเขารับราชการเปนขาราชการสวน
ทองถ่ิน โดยอนุโลม 

การโอนหรือส่ังขาราชการผูใดไปรับราชการสวนทองถิ่น หรือการโอนหรือส่ัง
ขาราชการสวนทองถิ่นไปรับราชการระหวางราชการสวนทองถิ่นดวยกัน ใหนับเวลาราชการของ
ขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดตอกัน 

 
มาตรา ๓๐ ทวิ๒๑ 
 

หมวด ๓ 
วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

   
 
มาตรา ๓๑๒๒  ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ใหต้ังเงินเดือนเดือนสุดทายเปน

เกณฑคํานวณ แตถาเปนการคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงพนจาก 
ราชการเพราะเกษียณอายุตามมาตรา ๒๑ เงินเดือนเดือนสุดทายใหหมายความรวมถึงเงินเดือนท่ีได
เลื่อนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้นดวย 

การเล่ือนเงินเดือนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้นไมกอใหเกิดสิทธิรับเงินเดือนท่ี
ไดเล่ือน แตเงินเดือนที่ไดเลื่อนนั้นใหถือเสมือนวาเปนเงินเดือนเดิม 

ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดเคยดํารงตําแหนงในขณะเดียวกันหลายตําแหนง 
แลวพนจากตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงสุดกอนพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนเดือนสุดทายของตําแหนง
ท่ีมีเงินเดือนสูงสุดจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนท่ีเคยไดรับอยูนั้นเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย
สําหรับต้ังเปนเกณฑคํานวณ  ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือกฎ ก.จ.ปรับอัตราเงินเดือนของตําแหนงท่ีมี
เงินเดือนสูงกอนขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนของตําแหนงท่ีมีเงินเดือน
สูงสุดท่ีปรับตามกฎหมายหรือกฎ ก.จ.นั้นแลวเปนเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับตั้งเปนเกณฑคํานวณ 

 

                                                 
๒๑ มาตรา ๓๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๒ มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๑๘ 



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 ๓๒๒๓  วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญใหกระทําดังนี้ 
(๑) สําหรับบําเหน็จ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปเวลาราชการ 
(๒) สําหรับบํานาญ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายหารดวยหาสิบคูณดวยจํานวนปเวลา

ราชการ 
 
มาตรา ๓๓  ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ เม่ือไดแจงการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติให

ผูมีสิทธิรับทราบลวงพนสองปแลว ใหถือวาการคํานวณนั้นเปนอันเด็ดขาด 
 

หมวด ๔๒๔ 
ผูรับบํานาญกลับเขารบัราชการใหม 

   
 
มาตรา ๓๔ 
 
มาตรา ๓๔ ทวิ 
 

ลักษณะ ๓ 
บําเหน็จบํานาญพิเศษ 

   
 
มาตรา ๓๕  เม่ือขาราชการสวนทองถิ่นผูใดประสบเหตุดังท่ีบัญญัติไวในลักษณะนี้ให

จายบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษให 
สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได 
 
มาตรา ๓๖  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา  

หูหนวกท้ังสองขาง ตาบอด หรือไดรับการปวยเจ็บซ่ึงแพทยท่ีทางราชการรับรองไดตรวจแลวและ
แสดงวาถงึทุพพลภาพไมสามารถจะรับราชการตอไปไดอีกเลย ท้ังนี้เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ี
หรือถูกประทุษราย เพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี ใหผูนั้นไดรับบํานาญปกติกับท้ังไดรับบํานาญ
พิเศษดวย เวนแตการไดรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บหรือการถูกประทุษรายนั้นเกิดข้ึนจากความ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 

 
มาตรา ๓๗  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับบําเหน็จหรือบํานาญไปแลวตาม

พระราชบัญญัตินี้ ถาภายในกําหนดเวลาสามปนับแตวันออกจากราชการปรากฏหลักฐานชัดแจงวาผู
นั้นเกิดปวยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเปนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางท่ีผูนั้นรับ

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) 

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

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (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 
 

ราชการ ก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๓๖ และถาถึงตายก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๔๐ ท้ังนี้ใหจายให
นับแตวันขอ และในกรณีที่ไดรับบําเหน็จไปแลว ก็ใหจายเฉพาะบํานาญพิเศษแตอยางเดียว 

 
มาตรา ๓๘  การคํานวณบํานาญพิเศษ ใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดตาม

สมควรแกเหตุการณ ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของผูนั้นตามอัตราดังตอไปนี้ 
(๑) ในยามปกติมีอัตราต้ังแตหาในหาสิบสวนจนถึงย่ีสิบในหาสิบสวนแหงเงินเดือน

เดือนสุดทาย 
(๒) ผูมีหนาท่ีตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือตองไป

ราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาท่ีตองทําการดําน้ํา หรือมีหนาท่ีทําการกวาดทุน
ระเบิด หรือมีหนาท่ีขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหนาท่ีเกี่ยวกับไอพิษ ถาไดรับ
อันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตราเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทาย 

(๓) เวลาทําหนาท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาท่ีมีการรบหรือการ
สงคราม หรือมีการปราบปราม การจลาจล หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ 
ฉุกเฉิน  ถาไดรับอันตรายดวยหนาท่ีท่ีกระทํานั้นใหมีอัตราต้ังแตสามสิบในหาสิบสวนจนถึงสามสิบหา
ในหาสิบสวนของเงินเดือนเดือนสุดทาย ในกรณีท่ีไมมีเงินเดือนใหถืออัตราเงินเดือนทหารตามท่ี
กระทรวงกลาโหมกําหนดเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย 

 
มาตรา ๓๙  ผูไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพดังกลาวในมาตรา ๓๖ แมจะยังไมมีสิทธิ

รับบํานาญปกติก็ใหไดรับบํานาญปกติได คิดตามอัตราท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๓๒ บวกกับบํานาญ
พิเศษดวย 

 
มาตรา ๔๐๒๕  ผูไดรับอันตรายดังกลาวในมาตรา ๓๖ ถาถึงแกความตายเพราะเหตุ

นั้นกอนไดรับบํานาญพิเศษไป นอกจากบําเหน็จตกทอดซ่ึงจะไดรับตามท่ีบัญญัติไวในลักษณะ ๔ ก็ให
จายบํานาญพิเศษใหแกทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ อีกดวย 
ดังน้ี 

(๑) ในยามปกติเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 
(๒) ผูมีหนาท่ีตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือมี

หนาที่ตองทําการโดดรม หรือตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาท่ีตองทําการ
ดําน้ํา หรือมีหนาท่ีทําการกวาดทุนระเบิด หรือมีหนาท่ีขุดทําลายทําหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมี
หนาที่เกี่ยวกับไอพิษ หรือเวลาทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาท่ีมีการรบหรือ
การสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาท่ีมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 
หรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตราเปนจํานวนส่ีสิบใน
หาสิบสวนแหงเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 

 

                                                 
๒๕ มาตรา ๔๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๘ 



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 ๔๑  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับการปวยเจ็บทุพพลภาพดังกลาวใน
มาตรา ๓๖ เพราะเหตุ 

(๑) ตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกตําบลที่ตั้งสํานักงานประจํา หรอื 
(๒) ตองประจําปฏิบัติราชการในทองท่ีกันดารท่ีจะตองเส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บ ซ่ึง

ทองที่นั้นไดกําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกา 
ถาปรากฏวา ความปวยเจ็บทุพพลภาพนั้นไดเกิดเนื่องจากการตองไปปฏิบัติราชการ

หรือตองประจําปฏิบัติราชการนั้น ก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๓๖ และถาถึงตาย ก็ใหจายบํานาญ
พิเศษตามมาตรา ๔๐ (๑) 

 
มาตรา ๔๒  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเช่ือไดวาผู 

นั้นไดรับอันตรายดังกลาวในมาตรา ๓๖ ถึงตาย เม่ือพนกําหนดสองเดือนนับแตวันสูญหาย ให
สันนิษฐานไวกอนเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้วาผูนั้นถึงแกความตายในวันท่ีสูญหายและให
จายบํานาญพิเศษตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๐ 

ถาปรากฏในภายหลังวา ผูท่ีตองสันนิษฐานวาตายตามความในวรรคกอนมิไดตายก็
ใหงดจายบํานาญพิเศษนั้น และถาราชการสวนทองถิ่นจะตองจายเงินเดือนใหในระหวางเวลาท่ีตอง
สันนิษฐานวาถึงแกความตาย ก็ใหหักจํานวนเงินทั้งหมดที่จายไปแลวออกจากจํานวนเงินที่ตองจายนั้น 

 
มาตรา ๔๓๒๖  บํานาญพิเศษท่ีบัญญัติในลักษณะนี้ ใหจายแกทายาทผูมีสิทธิตาม

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

นั้นไดตายไปกอน ใหแบงบํานาญพิเศษนั้นระหวางทายาทผูมีสิทธิตามสวนในอนุมาตราที่มีทายาทผูมี
สิทธิไดบํานาญพิเศษ 

ถาไดมีการจายบํานาญพิเศษไปแลว หากปรากฏวามีบุตรซ่ึงไดมีคําพิพากษาของศาล
วาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซ่ึงไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่ง
ปนับแตวันท่ีบิดาตาย หรือนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดาเพิ่มข้ึนใหแบงบํานาญ
พิเศษนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิ โดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเปนทายาท
ผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของเจาบํานาญ กรณีเชนนี้ใหจังหวัดหักเอาจากทายาทซึ่งรับบํานาญพิเศษไปกอน
แลวคืนตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

                                                 
๒๖ มาตรา ๔๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 



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 
 

กรณีท่ีไมสามารถหักเงินบํานาญพิเศษท่ีจายใหทายาทซ่ึงรับเกินไปในสวนของตนตาม
วรรคสามคืนได จังหวัดไมตองรับผิดชอบจายเงินบํานาญพิเศษใหแกบุตรซ่ึงไดมีคําพิพากษาของศาล
วาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบํานาญพิเศษแตอยางใด 

ถาไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษดังกลาวท้ังสามอนุมาตราใหบุคคลซ่ึงผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตายอยูหรือเปนผูอยูในอุปการะ
ของผูตายเปนผูรับบํานาญพิเศษตามสวนท่ีผูวาราชการจังหวัดจะไดกําหนดให และเม่ือไดจายบํานาญ
พิเศษใหแกผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะของผูตายแลว หากปรากฏภายหลังวามีบุตรซ่ึงไดมีคํา
พิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตายซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอน
หรือภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีบิดาตายหรือนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดาใหส่ังจาย
บํานาญพิเศษใหแกบุตรซ่ึงศาลพิพากษาวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาว  กรณีเชนนี้ถาไม
สามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษท่ีจายใหผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะของผูตายรับไปแลวคืนได ใหนํา
ความในวรรคสามและวรรคส่ีมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เม่ือบุคคลซ่ึงไดรับบํานาญพิเศษอยูตามท่ีกลาวขางตนตายหรือหมดสิทธิไปใหสวนท่ี
ผูนั้นไดรับอยูเปนอันยุติลงเพียงนั้น 

 
มาตรา ๔๔  บํานาญพิเศษท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๓ ใหจายโดยกําหนดเวลาและ

เง่ือนไขดังน้ี 
(๑) บุตร ใหมีสิทธิไดรับจนอายุครบยี่สิบปบริบูรณ เวนแตเมื่ออายุครบย่ีสิบปบริบูรณ

นั้นกําลังศึกษาอยูในชั้นเตรียมอุดมศึกษาหรือในชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาท่ีทางราชการรับรอง
ใหเทียบเทา ก็ใหไดรับตอไปตลอดเวลาท่ียังทําการศึกษาอยูในสถานศึกษาแตไมเกินอายุย่ีสิบหาป
บริบูรณ 

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

ใหอนุโลมรับอยางบุตรแลวแตกรณี ถาไมเขาลักษณะดังกลาวแลวใหรับอยูเพียงสิบป 
ถาผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษเปนผูพิการถึงทุพพลภาพอยูกอนแลว หรือในระหวางที่

มีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษ ก็ใหผูนั้นไดรับบํานาญพิเศษตลอดเวลาท่ีทุพพลภาพอยู 
 
มาตรา ๔๕๒๗  บํานาญพิเศษรายใดมีจํานวนยอดรวมไมถึงเดือนละสามรอยบาท 

บรรดาผูมีสิทธิจะไดรับจะย่ืนคําขอเปล่ียนเปนรับบําเหน็จพิเศษแทนไดเปนจํานวนเทากับบํานาญ
พิเศษหกสิบเดือน แตตองไมนอยกวาสามพันบาท 

 
มาตรา ๔๖  การขอบํานาญพิเศษตองแสดงรายงานแพทยท่ีทางราชการรับรอง กับ

รายงานแสดงเหตุที่ตองรับอันตรายไดรับการปวยเจ็บหรือถูกประทุษรายนั้นดวย 
                                                 

๒๗ มาตรา ๔๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๐๘ 



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 
 

ในกรณีดังบัญญัติไวในมาตรา ๔๒ ใหแสดงถึงเหตุการณอันทําใหควรเชื่อไดวาผูนั้น
ไดรับอันตรายถึงตาย 

 
ลักษณะ ๓/๑ 

บําเหน็จดํารงชีพ๒๘ 
   

 
มาตรา ๔๖/๑  บําเหน็จดํารงชีพ ไดแก เงินท่ีจายใหแกผูรับบํานาญเพื่อชวยเหลือการ

ดํารงชีพ โดยจายใหคร้ังเดียว 
ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพมีสิทธิขอรับบําเหน็จ

ดํารงชีพตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินสิบหาเทาของบํานาญรายเดือนท่ี
ผูนั้นไดรับ 

ผูรับบํานาญผูใดไดรับท้ังบํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพใหนํา
บํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเปนบํานาญรายเดือนเพื่อคํานวณจายเปน
บําเหน็จดํารงชีพแกผูนั้น 

เม่ือไดรับบําเหน็จดํารงชีพแลว ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพไมมีสิทธิไดรับบําเหนจ็ดํารงชีพอีก ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการใหมและไดออกจาก
ราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบํานาญ  

ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผูใดไดรับบําเหน็จ
ดํารงชีพไปแลว ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการใหมโดยมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และ
เมื่อออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบําเหน็จ การจายบําเหน็จในกรณีเชนวานี้ ใหหักเงินออก
จากบําเหน็จที่จะไดรับเทากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียกอน 

ในกรณีท่ีผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพไดแสดง
เจตนาขอรับบําเหน็จดํารงชีพไวแลว แตไดถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จดํารงชีพ ใหการจายเงิน
ดังกลาวเปนอันระงับไป 

 
ลักษณะ ๔ 

บําเหน็จตกทอด๒๙ 
   

 

                                                 
๒๘ ลักษณะ ๓/๑ บําเหนจ็ดํารงชพี มาตรา ๔๖/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็

บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๙ ลักษณะ ๔ บํานาญตกทอด มาตรา ๔๗ ถึงมาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็

บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 



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 
 

มาตรา ๔๗๓๐  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดตายในระหวางรับราชการอยู ถาความตาย
นั้นมิไดเกิดข้ึนเนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง ใหจายเงินเปนบําเหน็จตกทอดเปน
จํานวนตามเกณฑคํานวณในมาตรา ๓๒ (๑) โดยจายใหแกผูมีสิทธิตามหลักเกณฑและวิธีการการ
จายเงินบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีถึงแก
ความตายโดยอนุโลม และเพื่อประโยชนในการนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
บัญญัติใหกระทรวงการคลังเปนผูกําหนดในเรื่องใด ก็ใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดในเรื่องนั้น
แทน 

ในกรณีท่ีไดมีการจายบําเหน็จตกทอดไปแลว หากปรากฏวามีบุตรเพิ่มข้ึนโดยคํา
พิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซ่ึงไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตร
กอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีบิดาตายหรือนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา ให
แบงบําเหน็จตกทอดนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิ โดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษา
นั้นเปนทายาทผูมีสิทธิต้ังแตวันตายของขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้น หากปรากฏวาบุตรชอบดวย
กฎหมายน้ันเปนผูมีสิทธิตามวรรคหน่ึง ในกรณีเชนนี้ใหจังหวัดเรียกคืนบําเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่ง
รับบําเหน็จตกทอดไปกอนแลวตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในกรณีท่ีไมสามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดท่ีจายใหทายาทซ่ึงรับเกินไปในสวนของ
ตนตามวรรคสองได จังหวัดไมตองรับผิดชอบจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกบุตรซ่ึงไดมีคําพิพากษา
ของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแตอยางใด 

 
มาตรา ๔๘๓๑  ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีผูไดรับบํานาญปกติอยู ผูมี 

สิทธิจะไดรับบํานาญปกติ หรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแกความตาย ใหจายเงิน
เปนบําเหน็จตกทอด รวมเปนจํานวนสามสิบเทาของบํานาญรายเดือนท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับนั้น 
ใหแกผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๗ ตามสวนและหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
มาตรานั้น 

ในกรณีท่ีไดมีการรับบําเหน็จดํารงชีพไปแลว เม่ือผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแกความตาย การจายเงินบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งใหหักเงินออก
จากบําเหน็จตกทอดที่จะไดรับเทากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียกอน๓๒ 

 
มาตรา ๔๙  การคํานวณเงินบําเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้รายใดไดผลเปน

ยอดเงินบําเหน็จตกทอดไมถึงสามพันบาท ก็ใหจายเปนบําเหน็จตกทอดสามพันบาท 
 

                                                 
๓๐ มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๑ มาตรา ๔๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๒ มาตรา ๔๘ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



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 
 

ลักษณะ ๕ 
การพิจารณาส่ังจายบําเหน็จบํานาญ 

   
 
มาตรา ๕๐๓๓  เม่ือราชการสวนทองถิ่นไดรับเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญแลวใหรีบ

ตรวจสอบและนําสงใหถึงผูวาราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันรับ และใหผูวาราชการจังหวัด
รีบพิจารณาส่ังภายในย่ีสิบเอ็ดวันนับแตวันรับ  ท้ังนี้ เวนแตความลาชาเปนเพราะความผิดของผูขอ
หรือราชการสวนทองถิ่นเจาสังกัด แลวแตกรณี 

การขอให ส่ังจ ายและการ ส่ังจายบํา เหน็จบํ านาญ  ให เปนไปตามระเบียบ ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ลักษณะ ๖ 

การเสียสิทธิรับบํานาญ 
   

 
มาตรา ๕๑  ผูใดรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดอยู ถา 
(๑) กระทําความผิดถึงตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตความผิดใน

ลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรอื 
(๒) เปนบุคคลลมละลายทุจรติตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
ผูนั้นหมดสิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดตั้งแตวันมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
 
มาตรา ๕๒๓๔  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยาง

รายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยเรื่องท่ีกระทําผิดวินัยนั้น ใหคณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอนจะตอง
ไดรับโทษถึงไลออกหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นจะตองไดรับโทษถึงไลออก ทายาทไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
ตกทอดตามมาตรา ๔๗ 

 
มาตรา ๕๓  ผูซ่ึงไดรับบํานาญปกติหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ หรือไดรับบํานาญ

พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผูใดกระทําความผิดอาญาซ่ึงไมใชความผิดในลักษณะฐานลหุโทษหรือ
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือถูกฟองวาเปนบุคคลลมละลายทุจริต ถาถึงแกความตายกอนมี
คดีหรือกอนคดีถึงท่ีสุด ใหคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพิจารณา
วินิจฉัยวา ผูนั้นไดกระทําความผิดจริงหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นกระทําความผิดซ่ึงกฎหมายกําหนดโทษ
จําคุกอยางสูงไวเกินกวาหน่ึงปแลว ทายาทไมมีสิทธิไดรับบํานาญตามมาตรา ๔๘ 

                                                 
๓๓ มาตรา ๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓๔ มาตรา ๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



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 
 

 
มาตรา ๕๔  ทายาทดังตอไปนี้ไมมีสิทธิท่ีจะไดรับบํานาญตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ 

มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ 
(๑) ผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดเจตนากระทําหรือพยายามกระทําใหเจาบํานาญ

หรือผูท่ีจะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตนถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๓ ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดเจตนากระทําหรือพยายาม

กระทําใหทายาทดวยกันถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรอื 
(๓) ผูใดฟองเจาบํานาญหรือผูท่ีจะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตน หาวาทําความผิด

โทษประหารชีวิต และตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา มีความผิดฐานฟองเท็จหรือทําพยานเท็จ 
 

ลักษณะ ๗ 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๕๕  เงินทุนทดแทนพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน

พนักงานเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๘ ท่ีมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหโอนเขาเปนกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๖  พนักงานเทศบาลผูใดถูกหักเงินเดือนไวเปนเงินออมตามพระราชบัญญัติ

เงินทดแทนพนักงานเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๘ เม่ือพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแลวหากยังคงรับ
ราชการอยู ก็ใหเงินท่ีหักไวเปนเงินออมยังคงอยูในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ และไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี ถาผูนั้นออกจากราชการภายหลังวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ก็ใหจายเงินท่ีหักไวเปนเงินออมจากกองทุนใหไปพรอมท้ังดอกเบี้ยรอยละ
สองตอป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันสุดทายท่ีอยูในราชการ ถาผูนั้นตาย ก็ให
จายเงินดังกลาวใหแกทายาท 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พจน สารสิน 
นายกรัฐมนตรี 



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 
 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. ๒๔๙๙ 
กําหนดใหมีขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานตําบล เปนผู
ดําเนินกิจการของสวนทองถิ่นซ่ึงเปนงานบริการสาธารณะเชนเดียวกับการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือน  จึงเปนการสมควรใหขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงไดแกขาราชการสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานตําบลมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญในทํานอง
เดียวกันกับขาราชการพลเรือน ฉะนั้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ินข้ึน 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๘  /  ๒  /  ๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘๓๕ 
 
มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไมกระทบกระท่ังสิทธิของผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับ

เงินบํานาญตกทอดอยูแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อแกไขคํานิยามของคําวา 
“เงินเดือนเดิม” และ “ผูอุปการะ” ตลอดจนแกไขหลักการบางประการในกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น เชน ใหขาราชการสวนทองถิ่นผูมีอายุครบหาสิบปบริบูรณหรือมีเวลา
ราชการครบยี่สิบหาปบริบูรณ ลาออกจากราชการขอรับบําเหน็จบํานาญได และยกเลิกบํานาญตกทอด
ซ่ึงปรากฏวาไดมีความยุงยากในทางปฏิบัติเปนอันมาก เปนใหรับบําเหน็จตกทอดแทนโดยให
สอดคลองเหมือนกับหลักการในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
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 - 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 
 

มาตรา ๕  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น อยูในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับ
จนถึงวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหรวมบํานาญปกติและเงินเพิ่มท่ีไดรับอยูตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกันแลว
ปรับใหไดรับเปนบํานาญปกติอยางเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ภายหลังวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิจะ
ไดรับอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไดรับบํานาญปกติตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

ผูซ่ึงกลับเขารับราชการใหมกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยมิไดนับเวลา
ราชการติดตอกัน และถูกงดบํานาญตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ เม่ือออกจากราชการในหรือหลังวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ สําหรับ
บํานาญเดิมท่ีจะไดรับใหไดรับตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  ความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ มิใหใชบังคับแกผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญปกติตาม
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอยูในวันท่ี 

๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจนถึงวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรวม
บํานาญพิเศษและเงินเพิ่มท่ีไดรับอยูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกันแลวปรับใหไดรับเปนบํานาญพิเศษอยางเดียวตาม
อัตราในบัญชีหมายเลข ๒ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

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

 
มาตรา ๘  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะหรือผู

อยูในอุปการะอยูในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจนถึงวันท่ี
พระราชบัญญั ตินี้ ใ ช บั ง คับ  ให ร วมบํ านาญพิ เศษและ เ งิน เพิ่ ม ท่ี ได รั บอ ยู ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกันแลว
ปรับใหไดรับเปนบํานาญพิเศษอยางเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

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



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 
 

วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับใหไดรับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข  ๓ ทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดอยูในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูจนถึงวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรวมบํานาญตกทอด
และเงินเพิ่มท่ีไดรับอยูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกัน แลวปรับใหไดรับเปนบํานาญตกทอดอยางเดียวตามอัตราในบัญชี
หมายเลข ๔ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดภายหลังวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ 
เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูจนถึงวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไดรับบํานาญตก
ทอดตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๔ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐  ใหนําความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช
บังคับแกกรณีการคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงพนจากราชการเพราะ
เกษียณอายุตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ 
เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ ดวย 

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
บัญชีอัตราบํานาญ 

ทายพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

   
 

บัญชีหมายเลข ๑ 
บัญชีปรับอัตราบํานาญปกติ 

   
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 

บัญชีหมายเลข ๒ 
บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

   
 

๑.  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน (ถามี) ไมเกิน ๑๐๐ 
บาท ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีก ๕๐ บาท 



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 
 

๒.  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน (ถามี) เกิน ๑๐๐ 
บาท แตไมเกิน ๓๐๐ บาท ใหไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มข้ึนอีกกึ่งหนึ่งของบํานาญพิเศษและเงิน
เพิ่มรวมกัน 

๓.  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน (ถามี) เกิน ๓๐๐ 
บาท แตไมถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ใหไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มข้ึนอีก ๑๕๐ บาท แตเม่ือเพิ่มตามนี้
แลว ถามีจํานวนเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ใหไดรับเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔.  ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน (ถามี) ต้ังแต ๑๐,
๐๐๐ บาท ข้ึนไปใหคงไดรับเทาเดิม 

๕.  บํานาญพิเศษท่ีปรับแลวตาม ๑, ๒ และ ๓ ถามีเศษของบาทใหปดเปนหนึ่งบาท 
 

บัญชีหมายเลข ๓ 
บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษสําหรับทายาท ผูอุปการะ 

หรือผูอยูในอุปการะ 
   

 
๑.  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน (ถามี) ไมเกิน ๕๐ 

บาท ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีก ๒๕ บาท 
๒.  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน (ถามี) เกิน ๕๐ 

บาท แตไมเกิน ๑๐๐ บาท ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน (ถามี) 
๓.  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน (ถามี) เกิน ๑๐๐ 

บาท แตไมถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีก ๕๐ บาท แตเมื่อเพิ่มตามนี้แลว ถามีจํานวนเกิน ๑๐
,๐๐๐ บาท ใหไดรับเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔.  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มรวมกัน (ถามี) ต้ังแต ๑๐,
๐๐๐ บาทขึ้นไป ใหคงไดรับเทาเดิม 

๕.  บํานาญพิเศษท่ีปรับแลวตาม ๑, ๒ และ ๓ ถามีเศษของบาทใหปดเปนหนึ่งบาท 
 

บัญชีหมายเลข ๔ 
บัญชีปรับอัตราบํานาญตกทอด 

   
 

๑.  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกัน (ถามี) ไมเกิน 
๒๐ บาท ไดรับเพิ่มขึ้นอีกคนละ ๑๐ บาท 

๒.  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกัน (ถามี) เกิน ๒๐ 
บาท แตไมเกิน ๑๐๐ บาท ไดรับเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่งของบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกัน (ถามี) 

๓.  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มรวมกัน (ถามี) เกิน ๑๐๐ 
บาท ขึ้นไป ใหไดรับเพิ่มขึ้นอีก ๕๐ บาท 



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 
 

๔.  บํานาญตกทอดและเงินเพิ่มท่ีปรับแลวตาม ๑, ๒ และ ๓ ถามีเศษของบาทใหปด
เปนหนึ่งบาท 

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงอัตรา
บํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมแกคาครองชีพในปจจุบันและเพื่อใหผูรับบํานาญ
เสียภาษีเงินไดเอง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 
ดวงใจ/แกไข 
๖ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐๓๗ 

 
มาตรา ๘  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้สําหรับผูท่ีเขารับ
ราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบอกเลิกไดภายในระยะเวลา
หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตท้ังนี้ตองกระทําในขณะท่ียังรับราชการอยู 
และในกรณีท่ีไดรับบํานาญรวมกับเงินเดือนมาแลว ใหคืนบํานาญและเงินท่ีจายควบกับบํานาญท่ีรับไป
แลวตั้งแตวันที่เขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่นใหหมดเสียกอนวันออกจากราชการ 

 
มาตรา ๙  บทบัญญัติมาตรา ๓๔ ทวิ ไมกระทบกระเทือนสิทธิของขาราชการซ่ึงไดรับ

หรือมีสิทธิในบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซ่ึงภายหลังไดเขารับราชการ
เปนขาราชการสวนทองถิ่น กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นไมได
ใชสิทธิบอกเลิกรับบํานาญเพื่อตอเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๘ 

 
มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ี 
(๑) กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงบัญญัติใหขาราชการ

สวนทองถิ่นซ่ึงมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ อาจไดรับการตอเวลาราชการใหรับราชการตอไปอีกไดใน
กรณีพิเศษนั้น ไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน สมควรที่จะเลิกการตอเวลาราชการใหแกขาราชการ
สวนทองถิ่นซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณไมวาในกรณีใด 

(๒) สมควรใหขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการซ่ึงออกจาก
ราชการแลว ภายหลังเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น มีสิทธิขอตอเวลาราชการระหวางท่ีเปน
ขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการกับเวลาราชการระหวางท่ีเปนขาราชการสวน
ทองถิ่นสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับกรณีการกลับเขารับราชการใหม 

                                                 
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 
 

(๓) สมควรใหขาราชการสวนทองถิ่นประเภทวิสามัญท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหยกฐานะ
หรือเปลี่ยนฐานะเปนขาราชการสวนทองถิ่นประเภทสามัญมีสิทธินับเวลาระหวางท่ีเปนขาราชการสวน
ทองถิ่นประเภทวิสามัญเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดทํานองเดียวกับหลักการ
ของกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(๔) สมควรใหผูซ่ึงไดข้ึนทะเบียนเปนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหารมีสิทธินับเวลาราชการต้ังแตวันข้ึนทะเบียนเปนทหารกองประจําการเปนเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดทํานองเดียวกับหลักการของกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติขึ้น 

 
ปรียนันท/แกไข 

๒๘   /  ๒  /  ๔๕ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๓๘ 

 
มาตรา ๙  ในกรณีท่ีมีผูรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการปราบปรามผูกระทํา

ความผิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๒๑ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเงินเพิ่มพิเศษดังกลาวมีผลใชบังคับในการรวมเปน
เงินเดือนเดือนสุดทายต้ังแตวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการจายบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซ่ึงทําให
เกิดประโยชนแกขาราชการตามความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน  ฉะนั้น เพื่อใหขาราชการสวน
ทองถิ่นไดรับประโยชนเชนเดียวกัน สมควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 
๒๔๙๔ ซ่ึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี 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 



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  พนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่งถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จบํานาญ 
ใหทายาทมีสิทธิไดรับบําเหนจ็ตกทอด 

 
มาตรา ๑๔  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยูกอน

วันท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ถาผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษ
ปลดออกจากราชการภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ
แลว และเปนการลงโทษตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นหรือทายาท แลวแตกรณี ไมมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕  สิทธิท่ีจะนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการสวนทองถิ่นซ่ึงประจํา

ปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีมีประกาศใชกฎอัยการศึกกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเปนอันยุติ
ลงนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาใหมีสิทธินับเวลาราชการเปน
ทวีคูณตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๑๖   การนับเวลาราชการของผูก ลับ เข ารับราชการใหมกอนวัน ท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่นที่ใชอยูกอนที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลเปนราชการสวน
ทองถิ่นและมีพนักงานสวนตําบลซึ่งมีฐานะเปนขาราชการสวนทองถิ่น จึงสมควรใหพนักงานสวนตําบล
มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับขาราชการสวนทองถิ่นอื่น และโดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงถูกลงโทษปลดออกจาก
ราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ นอกจากนั้นไดมีการแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อปรับปรุงการคิดเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ

                                                                                                                                            
๓๙ รก.๒๕๔๓/๑๐๕ ก/๑/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



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 
 

บํานาญของขาราชการท่ีออกจากราชการไปแลวและภายหลังกลับเขารับราชการใหม ใหนับเวลา
ราชการตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได ปรับปรุงใหขาราชการทุก
ประเภทใชหลักเกณฑเดียวกันในการคํานวณบํานาญและปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิในการรับ
บําเหน็จตกทอดในกรณีไมมีทายาทผูมีสิทธิ จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับบําเหน็จ
บํานาญในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหสอดคลองกัน 
ประกอบกับหลักเกณฑการนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการสวนทองถิ่นในปจจุบันถูก
กําหนดใหเปนไปโดยอัตโนมัติเม่ือไดมีประกาศใชกฎอัยการศึก ซ่ึงไมเหมาะสมกับสภาวการณทาง
เศรษฐกิจท่ีรัฐตองการจะประหยัดงบประมาณรายจาย สมควรแกไขเพิ่มเติมใหการนับเวลาราชการ
เปนทวีคูณของขาราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีท่ีจะพิจารณาใหตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ดวงใจ/แกไข 
๖ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
สุกิจ/กองเกียรติ จัดทํา 

๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๐ 
 

มาตรา ๖๘  ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐  
ใหแกไขคําวา “อธิบดีกรมการปกครอง” เปน “อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น” และคําวา 
“อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ังสวนราชการข้ึนใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงไดมี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจ
หนาที่ที่โอนไปดวย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ 
เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาท่ีวา
ตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของ

                                                 
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 
 

หนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปล่ียนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี 
ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทน
สวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวน
ราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ทรงยศ/สราวุฒิ 
จัดทํา 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
 

สุนันทา/แกไข 
๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ 

 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘๔๑ 
 

มาตรา ๖  ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ซ่ึงไดรับ
บํานาญอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสภาวการณทางเศรษฐกิจได
เปล่ียนแปลงไปมาก อันมีผลกระทบตอการดํารงชีพของขาราชการบํานาญซ่ึงไดรับบํานาญรายเดือน
ในจํานวนท่ีคงท่ี ดังนั้น เพื่อเปนการชวยเหลือผูรับบํานาญใหสามารถดํารงชีพอยางเหมาะสมและ
พอเพียงกับเศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรกําหนดใหผูรับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพจํานวน
หน่ึงในระหวางท่ียังมีชีวิตอยู โดยเงินจํานวนท่ีไดรับดังกลาวจะนําไปหักออกจากบําเหน็จตกทอดซ่ึงจะ
จายใหแกทายาทหรือบุคคลท่ีผูรับบํานาญไดแสดงเจตนาใหเปนผูมีสิทธิท่ีจะไดรับตามกฎหมายเม่ือ
ผูรับบํานาญถึงแกความตาย รวมท้ังกําหนดใหราชการสวนทองถิ่นหักเงินจากเงินประมาณการรายรับ
ในงบประมาณรายจายประจําปสมทบเขากองทุนและแกไขเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึนดวย  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

เพ็ญพิชชา/แกไข 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

 
 
                                                 

๔๑ รก.๒๕๔๘/๑๓ ก/๔๑/๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 


