
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๐๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเงินทดแทนพนักงานเทศบาล พุทธศักราช 

๒๔๘๘ 
ในกรณีที่ มีบทกฎหมาย  กฎหรือขอบั งคับอื่ น ขัดหรือแย ง กับบทแห ง

พระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการสวนทองถ่ิน”๒ หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และ
พนักงานของราชการสวนทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งราชการสวนทองถ่ินอื่นขึ้น แตไม
รวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร 

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๔/ตอนที่ ๙๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ขาราชการสวนทองถ่ิน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ราชการสวนทองถ่ิน”๓ หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมือง
พัทยา องคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และราชการสวนทองถ่ินอื่นตามที่มี
กฎหมายจัดตั้งข้ึน แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ” หมายความวา เวลาที่ขาราชการ
สวนทองถ่ินรับราชการหรือปฏิบัติงานมาตั้งแตตนจนถึงวันสุดทายที่ไดรับเงินเดือนตามเกณฑและ
วิธีการที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

“เงินเดือนเดือนสุดทาย”๔ หมายความวา เงินเดือนที่ไดรับจากเงินงบประมาณ
ของราชการสวนทองถ่ินประเภทเงินเดือนเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษ
รายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝา
อันตรายเปนปกติ และหรือสําหรับการสูรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดแต
ไมรวมเงินเพิ่มอยางอ่ืน ๆ 

“เงินเดือนเดิม”๕ หมายความวา เงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับสูงสุดในครั้ง
ใดกอนออกจากราชการ แตในกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎ ก.จ. ปรับอัตราเงินเดือนขาราชการสวน
ทองถ่ินเงินเดือนเดิมใหหมายความถึงเงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับสูงสุดในครั้งใดกอนออก
จากราชการและไดปรับตามกฎหมายหรือ กฎ ก.จ. ที่ใชบังคับแกขาราชการสวนทองถ่ินนั้นแลว 

“บําเหน็จ” หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายคร้ัง
เดียว 

“บํานาญ” หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายเปน
รายเดือน 

“แพทยที่ทางราชการรับรอง” หมายความวา ผูที่ไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทยที่มี
สิทธิประกอบโรคศิลปะในตางประเทศซึ่งประกอบโรคศิลปะอยูในตางประเทศนั้น และ
กระทรวงมหาดไทยไดรับรองใหทําการตรวจและแสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัตินี้ได 

“ทายาทผูมีสิทธ”ิ๖ หมายความวา 
(๑) บุตร และใหหมายความรวมถึงบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร

ชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับ
แตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา 
                                                 

๓ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ราชการสวนทองถ่ิน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เงินเดือนเดือนสุดทาย” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เงินเดือนเดิม” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ทายาทผูมีสิทธิ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

หรือ 
(๒) ผูที่ไดอุปการะขาราชการสวนทองถ่ิน หรือขาราชการบํานาญสวนทองถ่ินผูมี

รายไดไมเพียงพอแกอัตภาพ หรือไดอุปการะขาราชการบํานาญสวนทองถ่ินผูซึ่งปวยเจ็บทุพพล
ภาพหรือวิกลจริตไมสามารถที่จะชวยตัวเองได ผูอุปการะตามขอนี้ตองเปนผูใหอุปการะประจํา
เปนสวนใหญ 

“ผูอยูในอุปการะ” หมายความวา ผูที่ไดอยูในความอุปการะของผูตายตลอดมา
โดยจําเปนตองมีผูอุปการะ และความตายของผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความ
อุปการะ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 

ลักษณะ ๑ 
กองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

   
 

มาตรา ๖๘  ใหมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินขึ้น เพ่ือจาย
บําเหน็จบํานาญแกขาราชการสวนทองถ่ิน โดยใหราชการสวนทองถ่ินหักเงินจากประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือสมทบเขาเปนกองทุนในอัตราที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ไมเกินรอยละสาม และตั้งประเภทเงินนี้ไวในงบประมาณรายจายประจําปของราชการสวนทองถ่ิน
แตละแหง 

ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปซึ่งพึงคํานวณหักสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน มิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผู
อุทิศใหหรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณดวย 

เงินที่หักสมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินดังกลาว ให
นําสงกระทรวงมหาดไทย 

 

                                                 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูอุปการะ” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๘ มาตรา ๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๙  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดจํานวนสองคน ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนสองคน และผูแทน
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลจํานวนสองคน เปนกรรมการ 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตงตั้งขาราชการกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจํานวนหนึ่งคนเปนเลขานุการ และใหแตงตั้งขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จํานวนสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจควบคุม
และดําเนินการรับจายเงินกองทุน รวมทั้งหาดอกผลจากกองทุนตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ตามที่ กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๘  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินใหรวมถึงประเภทเงิน

ดังกลาวตอไปนี้ดวย 
(๑) เงินดอกผลที่เกิดจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินตาม

กฎหมายนี้ และ 
(๒) เงินที่มีผูอุทิศสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

ลักษณะ ๒ 
บําเหน็จบํานาญปกต ิ

   
 

หมวด ๑ 
สิทธิในบําเหนจ็บํานาญปกต ิ

   
 

มาตรา ๙  เมื่อขาราชการสวนทองถ่ินผูใดออกจากราชการ ใหจายบําเหน็จหรือ
บํานาญจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินใหตามเกณฑซึ่งกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได 
 

                                                 
๙ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑ ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งจะไดรับบําเหน็จ
บํานาญตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อกอนออกจากราชการตองไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนของราชการสวนทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๑  บุคคลที่ระบุไวตอไปนี้ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๑)๑๐ ผูถูกไลออกจากราชการเพราะมีความผิด 
(๒) ขาราชการสวนทองถ่ินวิสามัญหรือลูกจาง เวนแตในกรณีที่มีขอกําหนดให

บําเหน็จบํานาญไวในหนังสือสัญญาจางตามความตองการของทางราชการสวนทองถ่ินนั้น ๆ โดย
อนุมัติกระทรวงมหาดไทย 

(๓) ผูซึ่งราชการสวนทองถ่ินกําหนดเงินอยางอ่ืนไวใหแทนบําเหน็จหรือบํานาญ
แลว 

(๔) ผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบหนึ่งปบริบูรณ 
หรือ 

(๕) ผูซึ่งไมเคยรับราชการมากอนแตไดเปนทหารตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร เมื่อปลดเปนกองหนุนแลวและไดเขารับราชการอีกโดยเวลารับราชการจะติดตอกับ
เวลาราชการกองประจําการหรือไมก็ตามยังไมครบหนึ่งปบริบูรณ 

 
มาตรา ๑๒  ขาราชการสวนทองถ่ินมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติดวยเหตุ

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

ความสามป 
 
มาตรา ๑๔  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งออก

จากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนง หรือไปดํารงตําแหนงการเมืองหรือซึ่งมีคําส่ังใหออกโดย
ไมมีความผิด 

 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๑ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถ่ิน
ผูปวยเจ็บทุพพลภาพซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจแสดงความเห็นวาไมสามารถที่จะรับ
ราชการในตําแหนงหนาที่ซึ่งปฏิบัติอยูนั้นตอไป 

 
มาตรา ๑๖๑๑  บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถ่ินผูมี

อายุครบหกสิบปบริบูรณแลว 
ถาขาราชการสวนทองถ่ินผูใดมีอายุครบหาสิบปบริบูรณแลว ประสงคจะลาออก

จากราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได 
 
มาตรา ๑๗๑๒  บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น ใหแกขาราชการสวน

ทองถ่ิน ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบปบริบูรณแลว 
ถาขาราชการสวนทองถ่ินผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ

ย่ีสิบหาปบริบูรณแลว ประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจาก
ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานได 

 
มาตรา ๑๘  ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ

บํานาญไมถึงสิบปบริบูรณมีสิทธิไดบําเหน็จ 
ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแตสิบป

บริบูรณข้ึนไปมีสิทธิไดบํานาญ 
 
มาตรา ๑๙  ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งมีสิทธิไดบํานาญจะยื่นคําขอรับบําเหน็จ

ตามเกณฑในมาตรา ๓๒ แทนบํานาญก็ได 
 
มาตรา ๒๐๑๓  ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ

บํานาญครบสิบปบริบูรณแลว ออกจากราชการเพราะลาออกและไมมีสิทธิที่จะไดรับบําเหน็จ
บํานาญปกติตามความในมาตรา ๑๒ ก็ใหไดรับบําเหน็จตามเกณฑในมาตรา ๓๒ 

 
หมวด ๒ 

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบาํเหน็จบาํนาญ 
   

 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๒ มาตรา ๑๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๓ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑๑๔  ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว เปนอัน
พนจากราชการเมื่อส้ินปงบประมาณที่อายุครบหกสิบปบริบูรณนั้น 

 
มาตรา ๒๒  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุของ

ขาราชการสวนทองถ่ิน 
 
มาตรา ๒๓๑๕  กอนสิ้นเดือนสุดทายของปงบประมาณทุกปใหเจาหนาที่ควบคุม

เกษียณอายุขาราชการสวนทองถ่ินดังบัญญัติไวในมาตรา ๒๒ ย่ืนบัญชีรายชื่อขาราชการสวน
ทองถ่ินผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญซึ่งมีอายุจะครบหกสิบปบริบูรณในปงบประมาณถัดไปตอ
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

วรรคสอง๑๖  (ยกเลิก) 
วรรคสาม๑๗  (ยกเลิก) 
วรรคสี่๑๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๔๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๕๒๐  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้นใหนับแต

วันรับราชการและรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนซึ่งมิใชอัตราขาราชการสวน
ทองถ่ินประเภทวิสามัญหรือลูกจาง 

ขาราชการสวนทองถ่ินประเภทวิสามัญที่ไดมีบทบัญญัติของกฎหมายใหยกฐานะ 
หรือใหเปลี่ยนฐานะเปนขาราชการสวนทองถ่ินที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๑๐ ได และ
เมื่อไดมีการยกฐานะหรือเปล่ียนฐานะเปนขาราชการสวนทองถ่ินที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๑๕ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๑๖ มาตรา ๒๓ วรรคสอง ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๑๗ มาตรา ๒๓ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๑๘ มาตรา ๒๓ วรรคสี่ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๑๙ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๒๐ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดังกลาวแลว ก็ใหนับเวลาระหวางที่เปนขาราชการสวนทองถ่ิน ประเภทวิสามัญที่ติดตอกับวันที่ได
มีการยกฐานะหรือการเปลี่ยนฐานะนั้นเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดดวย 

ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งทํางานหรือรับราชการกอนอายุครบสิบแปดปบริบูรณ 
ใหเร่ิมนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแตวันที่มีอายุครบสิบแปดปบริบูรณเปน
ตนไป 

ผูซึ่งไดข้ึนทะเบียนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
ใหมีสิทธินับเวลาราชการตั้งแตวันขึ้นทะเบียนกองประจําการเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญได 

 
มาตรา ๒๖  ผูซึ่งกระทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาที่มี

การรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน ใหนับเวลาราชการที่ปฏิบัติการตามคําส่ังเปนทวีคูณ แมวาในระยะเวลา
ดังกลาวนั้นจะไมไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนก็ตาม 

ในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจ
พิจารณาใหขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่ไดมีประกาศใชกฎอัยการศึก
นั้นไดรับการนับเวลาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นเปนทวีคูณไดตามหลักเกณฑที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด หลักเกณฑดังกลาวใหพิจารณาความจําเปนของสถานการณโดยคํานึงถึง
ความยากลําบากและการเสี่ยงอันตรายอยางแทจริงของขาราชการสวนทองถ่ินนั้น๒๑ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหนับเวลาราชการเปน
ทวีคูณตามวรรคสอง ถาผูใดมีเวลาราชการซึ่งอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลายประการ 
ก็ใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแตประการเดียว๒๒ 

 
มาตรา ๒๗  เวลาปวยหรือลาหรือตองพักราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือน

เต็มนั้น สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเหมือนเต็มเวลาราชการ 
เวลาปวยหรือลาหรือตองพักราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือนไมเต็มนั้น 

สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเวลาตามสวนแหงเงินเดือนที่ไดรับ 
เวลาปวยหรือลาหรือตองพักราชการหรือมิไดอยูรับราชการซึ่งมิไดรับอนุญาตให

รับเงินเดือน ไมนับเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ แตทั้งนี้มิไดหมายความถึงผูที่
มิไดอยูรับราชการดวยเหตุที่ถูกลงทัณฑทางวินัยตามกฎหมายวาดวยวินัยตํารวจ 

 

                                                 
๒๑ มาตรา ๒๖ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๒ มาตรา ๒๖ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๘  ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกให
ไปดูการหรือศึกษาวิชาในตางประเทศ ใหนับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหวาง
นั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 

 
มาตรา ๒๙  เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับแตจํานวนป เศษ

ของปถาถึงครึ่งปใหนับเปนหนึ่งป 
การนับระยะเวลาตามความในวรรคกอน สําหรับเดือนหรือวัน ใหคํานวณตาม

วิธีการจายเงินเดือน และใหนับสิบสองเดือนเปนหนึ่งป สําหรับจํานวนวันถามีรวมกันหลายระยะ
ใหนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๓๐๒๓  ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดออกจากราชการไปแลว ถาภายหลัง

กลับเขารับราชการใหมนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได เวนแต
ขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นถูกปลดออกหรือไลออกจากราชการเนื่องจากกระทําความผิดวินัยอยาง
รายแรง และไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญจากการรับราชการตอนกอนออกจากราชการ 

ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งไดรับบําเหน็จไปแลว จะนับเวลาราชการตอเนื่องตาม
วรรคหนึ่งไดจะตองคืนบําเหน็จที่ไดรับพรอมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจําของธนาคารออม
สิน สวนระยะเวลาในการคืนบําเหน็จใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติแลว ใหงดการจาย
บํานาญตลอดเวลาที่กลับเขารับราชการใหมนั้น แตถาผูนั้นประสงคจะรับบํานาญตอไปจะตองมี
หนังสือแจงความประสงคตอเจาสังกัดที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหมภายในสามสิบวันนับแตวัน
กลับเขารับราชการ และจะนับเวลาราชการตอเนื่องมิได กรณีนี้ถาเงินเดือนที่ไดรับในขณะกลับเขา
รับราชการใหมเทาหรือสูงกวาเงินเดือนเดิม เมื่อออกจากราชการใหงดการจายบํานาญ แตถา
เงินเดือนใหมนอยกวาเงินเดือนเดิมใหรับบํานาญเทากับผลตางของเงินเดือนใหมและเงินเดือน
เดิม โดยใหราชการสวนทองถ่ินที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหมแจงไปยังเจาสังกัดที่ผูนั้นรับบํานาญ
อยูเพ่ืองดหรือลดการจายบํานาญ เมื่อออกจากราชการใหมีสิทธิไดรับบํานาญโดยคํานวณจาก
เงินเดือน และเวลาราชการในตอนใหมบวกเขากับบํานาญเดิม บํานาญในตอนหลังจะเปลี่ยนเปน
ขอรับบําเหน็จแทนก็ได 

ความในมาตรานี้ ใหใชบังคับแกขาราชการซึ่งกลับเขารับราชการเปนขาราชการ
สวนทองถ่ิน โดยอนุโลม 

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การโอนหรือส่ังขาราชการผูใดไปรับราชการสวนทองถ่ิน หรือการโอนหรือส่ัง
ขาราชการสวนทองถ่ินไปรับราชการระหวางราชการสวนทองถ่ินดวยกัน ใหนับเวลาราชการของ
ขาราชการหรือขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดตอกัน 

 
มาตรา ๓๐ ทวิ๒๔  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๓ 
วิธีคํานวณบาํเหน็จบาํนาญ 

   
 

มาตรา ๓๑๒๕  ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทาย
เปนเกณฑคํานวณ แตถาเปนการคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งพนจาก
ราชการเพราะเกษียณอายุตามมาตรา ๒๑ เงินเดือนเดือนสุดทายใหหมายความรวมถึงเงินเดือนที่
ไดเล่ือนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้นดวย 

การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้นไมกอใหเกิดสิทธิรับ
เงินเดือนที่ไดเล่ือน แตเงินเดือนที่ไดเล่ือนนั้นใหถือเสมือนวาเปนเงินเดือนเดิม 

ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดเคยดํารงตําแหนงในขณะเดียวกันหลายตําแหนงแลว
พนจากตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงสุดกอนพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนเดือนสุดทายของตําแหนง
ที่มีเงินเดือนสูงสุดจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนที่เคยไดรับอยูนั้นเปนเงินเดือนเดือน
สุดทายสําหรับตั้งเปนเกณฑคํานวณ ในกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎ ก.จ. ปรับอัตราเงินเดือนของ
ตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงกอนขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนของ
ตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงสุดที่ปรับตามกฎหมายหรือกฎ ก.จ. นั้นแลวเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย
สําหรับตั้งเปนเกณฑคํานวณ 

 
มาตรา ๓๒๒๖  วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญใหกระทําดังนี้ 
(๑) สําหรับบําเหน็จ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปเวลาราชการ 
(๒) สําหรับบํานาญ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายหารดวยหาสิบคูณดวยจํานวนป

เวลาราชการ 
 

                                                 
๒๔ มาตรา ๓๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 

๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๕ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๖ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ เมื่อไดแจงการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ปกติใหผูมีสิทธิรับทราบลวงพนสองปแลว ใหถือวาการคํานวณนั้นเปนอันเด็ดขาด 

 
หมวด ๔ 

ผูรับบาํนาญกลับเขารับราชการใหม๒๗ 
   

 
มาตรา ๓๔๒๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๓๔ ทวิ๒๙  (ยกเลิก) 
 

ลักษณะ ๓ 
บําเหน็จบํานาญพิเศษ 

   
 

มาตรา ๓๕  เมื่อขาราชการสวนทองถ่ินผูใดประสบเหตุดังที่บัญญัติไวในลักษณะ
นี้ใหจายบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษให 

สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได 
 
มาตรา ๓๖  ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดไดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา 

หูหนวกทั้งสองขาง ตาบอด หรือไดรับการปวยเจ็บซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจแลวและ
แสดงวาถึงทุพพลภาพไมสามารถจะรับราชการตอไปไดอีกเลย ทั้งนี้เพราะเหตุปฏิบัติราชการใน
หนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ ใหผูนั้นไดรับบํานาญปกติกับทั้งไดรับ
บํานาญพิเศษดวย เวนแตการไดรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บหรือการถูกประทุษรายนั้นเกิดขึ้น
จากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 

 
มาตรา ๓๗  ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดไดรับบําเหน็จหรือบํานาญไปแลวตาม

พระราชบัญญัตินี้ ถาภายในกําหนดเวลาสามปนับแตวันออกจากราชการปรากฏหลักฐานชัดแจงวา
ผูนั้นเกิดปวยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเปนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางที่ผูนั้นรับ
ราชการ ก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๓๖ และถาถึงตายก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๔๐ ทั้งนี้ให
จายใหนับแตวันขอ และในกรณีที่ไดรับบําเหน็จไปแลว ก็ใหจายเฉพาะบํานาญพิเศษแตอยางเดียว 

                                                 
๒๗ หมวด ๔ ผูรับบํานาญกลับเขารับราชการใหม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๘ มาตรา ๓๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๙ มาตรา ๓๔ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับ

ท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๘  การคํานวณบํานาญพิเศษ ใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดตาม

สมควรแกเหตุการณ ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของผูนั้นตามอัตราดังตอไปนี้ 
(๑) ในยามปกติมีอัตราตั้งแตหาในหาสิบสวนจนถึงย่ีสิบในหาสิบสวนแหง

เงินเดือนเดือนสุดทาย 
(๒) ผูมีหนาที่ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือ

ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาที่ตองทําการดําน้ํา หรือมีหนาที่ทําการ
กวาดทุนระเบิด หรือมีหนาที่ขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหนาที่เก่ียวกับไอพิษ 
ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตราเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทาย 

(๓) เวลาทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาที่มีการรบหรือ
การสงคราม หรือมีการปราบปราม การจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้นใหมีอัตราตั้งแตสามสิบในหาสิบสวนจนถึงสามสิบหาในหา
สิบสวนของเงินเดือนเดือนสุดทายในกรณีที่ไมมีเงินเดือนใหถืออัตราเงินเดือนทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนดเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย 

 
มาตรา ๓๙  ผูไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพดังกลาวในมาตรา ๓๖ แมจะยังไมมี

สิทธิรับบํานาญปกติก็ใหไดรับบํานาญปกติได คิดตามอัตราที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๒ บวกกับ
บํานาญพิเศษดวย 

 
มาตรา ๔๐๓๐  ผูไดรับอันตรายดังกลาวในมาตรา ๓๖ ถาถึงแกความตายเพราะ

เหตุนั้นกอนไดรับบํานาญพิเศษไป นอกจากบําเหน็จตกทอดซึ่งจะไดรับตามที่บัญญัติไวในลักษณะ 
๔ ก็ใหจายบํานาญพิเศษใหแกทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๓ และมาตรา 
๔๔ อีกดวย ดังนี้ 

(๑) ในยามปกติเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 
(๒) ผูมีหนาที่ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือมี

หนาที่ตองทําการโดดรม หรือตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาที่ตองทํา
การดําน้ํา หรือมีหนาที่ทําการกวาดทุนระเบิด หรือมีหนาที่ ขุด ทําลาย ทําหรือประกอบวัตถุระเบิด 
หรือมีหนาที่เก่ียวกับไอพิษ หรือเวลาทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาที่มี
การรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีการประกาศใช
กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํานั้น ใหมีอัตรา
เปนจํานวนสี่สิบในหาสิบสวนแหงเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 

 
มาตรา ๔๑  ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดไดรับการปวยเจ็บทุพพลภาพดังกลาวใน

มาตรา ๓๖ เพราะเหตุ 
                                                 

๓๐ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกตําบลที่ตั้งสํานักงานประจํา หรือ 
(๒) ตองประจําปฏิบัติราชการในทองที่กันดารที่จะตองเส่ียงตอโรคภัยไขเจ็บ ซึ่ง

ทองที่นั้นไดกําหนดไวโดยพระราชกฤษฎีกา 
ถาปรากฏวา ความปวยเจ็บทุพพลภาพนั้นไดเกิดเนื่องจากการตองไปปฏิบัติ

ราชการหรือตองประจําปฏิบัติราชการนั้น ก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๓๖ และถาถึงตาย ก็ใหจาย
บํานาญพิเศษตามมาตรา ๔๐ (๑) 

 
มาตรา ๔๒  ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผู

นั้นไดรับอันตรายดังกลาวในมาตรา ๓๖ ถึงตาย เมื่อพนกําหนดสองเดือนนับแตวันสูญหาย ให
สันนิษฐานไวกอนเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้วาผูนั้นถึงแกความตายในวันที่สูญหายและ
ใหจายบํานาญพิเศษตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๐ 

ถาปรากฏในภายหลังวา ผูที่ตองสันนิษฐานวาตายตามความในวรรคกอนมิได
ตาย ก็ใหงดจายบํานาญพิเศษนั้น และถาราชการสวนทองถ่ินจะตองจายเงินเดือนใหในระหวาง
เวลาท่ีตองสันนิษฐานวาถึงแกความตาย ก็ใหหักจํานวนเงินทั้งหมดที่จายไปแลวออกจากจํานวน
เงินที่ตองจายนั้น 

 
มาตรา ๔๓๓๑  บํานาญพิเศษที่บัญญัติในลักษณะนี้ ใหจายแกทายาทผูมีสิทธิตาม

เกณฑ ดังนี้ 
(๑) บุตร ใหไดรับสองสวน  ถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไป ใหไดรับสาม

สวน 
(๒) สามีหรือภริยา ใหไดรับหนึ่งสวน 
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู ใหไดรับหนึ่งสวน 
ถาผูตายไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกลาว หรือ

ทายาทนั้นไดตายไปกอน ใหแบงบํานาญพิเศษนั้นระหวางทายาทผูมีสิทธิตามสวนในอนุมาตราที่มี
ทายาทผูมีสิทธิไดบํานาญพิเศษ 

ถาไดมีการจายบํานาญพิเศษไปแลว หากปรากฏวามีบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของ
ศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือ
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตาย หรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น 
ใหแบงบํานาญพิเศษนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิ โดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคํา
พิพากษานั้นเปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของเจาบํานาญ กรณีเชนนี้ใหจังหวัดหักเอาจาก
ทายาทซึ่งรับบํานาญพิเศษไปกอนแลวคืนตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

กรณีที่ไมสามารถหักเงินบํานาญพิเศษที่จายใหทายาทซึ่งรับเกินไปในสวนของตน
ตามวรรคสามคืนได จังหวัดไมตองรับผิดชอบจายเงินบํานาญพิเศษใหแกบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษา

                                                 
๓๑ มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบํานาญพิเศษแตอยางใด 
ถาไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษดังกลาวทั้งสามอนุมาตรา ใหบุคคลซึ่ง

ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตายอยูหรือเปนผูอยูใน
อุปการะของผูตายเปนผูรับบํานาญพิเศษตามสวนที่ผูวาราชการจังหวัดจะไดกําหนดให และเมื่อได
จายบํานาญพิเศษใหแกผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะของผูตายแลว หากปรากฏภายหลังวามีบุตร
ซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตายซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเดก็
เปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตาย
ของบิดา ใหส่ังจายบํานาญพิเศษใหแกบุตรซึ่งศาลพิพากษาวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาว 
กรณีเชนนี้ถาไมสามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษที่จายใหผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะของผูตาย
รับไปแลวคืนได ใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อบุคคลซึ่งไดรับบํานาญพิเศษอยูตามที่กลาวขางตนตายหรือหมดสิทธิไป ให
สวนที่ผูนั้นไดรับอยูเปนอันยุติลงเพียงนั้น 

 
มาตรา ๔๔  บํานาญพิเศษที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๓ ใหจายโดยกําหนดเวลาและ

เง่ือนไขดังนี้ 
(๑) บุตร ใหมีสิทธิไดรับจนอายุครบย่ีสิบปบริบูรณเวนแตเมื่ออายุครบย่ีสิบป

บริบูรณนั้นกําลังศึกษาอยูในชั้นเตรียมอุดมศึกษาหรือในชั้นอุดมศึกษา หรือช้ันการศึกษาที่ทาง
ราชการรับรองใหเทียบเทา ก็ใหไดรับตอไปตลอดเวลาที่ยังทําการศึกษาอยูในสถานศึกษาแตไม
เกินอายุย่ีสิบหาปบริบูรณ 

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

บริบูรณใหอนุโลมรับอยางบุตร แลวแตกรณี ถาไมเขาลักษณะดังกลาวแลวใหรับอยูเพียงสิบป 
ถาผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษเปนผูพิการถึงทุพพลภาพอยูกอนแลว หรือใน

ระหวางที่มีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษ ก็ใหผูนั้นไดรับบํานาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู 
 
มาตรา ๔๕๓๒  บํานาญพิเศษรายใดมีจํานวนยอดรวมไมถึงเดือนละสามรอยบาท 

บรรดาผูมีสิทธิจะไดรับจะยื่นคําขอเปลี่ยนเปนรับบําเหน็จพิเศษแทนไดเปนจํานวนเทากับบํานาญ
พิเศษหกสิบเดือน แตตองไมนอยกวาสามพันบาท 

 
มาตรา ๔๖  การขอบํานาญพิเศษตองแสดงรายงานแพทยที่ทางราชการรับรอง 

กับรายงานแสดงเหตุที่ตองรับอันตรายไดรับการปวยเจ็บหรือถูกประทุษรายนั้นดวย 

                                                 
๓๒ มาตรา ๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีดังบัญญัติไวในมาตรา ๔๒ ใหแสดงถึงเหตุการณอันทําใหควรเชื่อไดวาผู
นั้นไดรับอันตรายถึงตาย 

 
ลักษณะ ๓/๑ 

บําเหน็จดาํรงชีพ๓๓ 
   

 
มาตรา ๔๖/๑๓๔  บําเหน็จดํารงชีพ ไดแก เงินที่จายใหแกผู รับบํานาญเพื่อ

ชวยเหลือการดํารงชีพ โดยจายใหครั้งเดียว 
ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพมีสิทธิขอรับ

บําเหน็จดํารงชีพตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินสิบหาเทาของ
บํานาญรายเดือนที่ผูนั้นไดรับ 

ผูรับบํานาญผูใดไดรับทั้งบํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
ใหนําบํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเปนบํานาญรายเดือนเพื่อคํานวณ
จายเปนบําเหน็จดํารงชีพแกผูนั้น 

เมื่อไดรับบําเหน็จดํารงชีพแลว ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพอีก ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการใหมและได
ออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบํานาญ 

ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผูใดไดรับบําเหน็จ
ดํารงชีพไปแลว ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการใหมโดยมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ 
และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบําเหน็จ การจายบําเหน็จในกรณีเชนวานี้ ใหหัก
เงินออกจากบําเหน็จที่จะไดรับเทากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียกอน 

ในกรณีที่ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพไดแสดง
เจตนาขอรับบําเหน็จดํารงชีพไวแลว แตไดถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จดํารงชีพ ใหการ
จายเงินดังกลาวเปนอันระงับไป 

 
ลักษณะ ๔ 

บําเหน็จตกทอด๓๕ 
   

                                                 
๓๓ ลักษณะ ๓/๑ บําเหน็จดํารงชีพ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๔ มาตรา ๔๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 

๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓๕ ลักษณะ ๔ บําเหน็จตกทอด แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๗๓๖  ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดตายในระหวางรับราชการอยู ถาความ

ตายนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของตนเอง ใหจายเงินเปนบําเหน็จตก
ทอดเปนจํานวนตามเกณฑคํานวณในมาตรา ๓๒ (๑) โดยจายใหแกผูมีสิทธิตามหลักเกณฑและ
วิธีการการจายเงินบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ใชบังคับอยูใน
วันที่ถึงแกความตายโดยอนุโลม และเพ่ือประโยชนในการนี้ ในกรณีที่กฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการบัญญัติใหกระทรวงการคลังเปนผูกําหนดในเรื่องใด ก็ใหกระทรวงมหาดไทย
เปนผูกําหนดในเรื่องนั้นแทน 

ในกรณีที่ไดมีการจายบําเหน็จตกทอดไปแลว หากปรากฏวามีบุตรเพิ่มขึ้นโดยคํา
พิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตร
กอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา 
ใหแบงบําเหน็จตกทอดนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิ โดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคํา
พิพากษานั้นเปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้น หากปรากฏวาบุตร
ชอบดวยกฎหมายนั้นเปนผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ใหจังหวัดเรียกคืนบําเหน็จตกทอด
จากทายาทซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปกอนแลวตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในกรณีที่ไมสามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จายใหทายาทซึ่งรับเกินไปในสวน
ของตนตามวรรคสองได จังหวัดไมตองรับผิดชอบจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกบุตรซึ่งไดมีคํา
พิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแต
อยางใด 

 
มาตรา ๔๘๓๗  ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผูไดรับบํานาญปกติอยู ผูมี

สิทธิจะไดรับบํานาญปกติ หรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแกความตาย ใหจายเงิน
เปนบําเหน็จตกทอดรวมเปนจํานวนสามสิบเทาของบํานาญรายเดือนที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับนั้น 
ใหแกผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๗ ตามสวนและหลักเกณฑที่
กําหนดในมาตรานั้น 

ในกรณีที่ไดมีการรับบําเหน็จดํารงชีพไปแลว เมื่อผูรับบํานาญปกติหรือผูรับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแกความตาย การจายเงินบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งให
หักเงินออกจากบําเหน็จตกทอดที่จะไดรับเทากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียกอน๓๘ 

 

                                                 
๓๖ มาตรา ๔๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๗ มาตรา ๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๘ มาตรา ๔๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๙๓๙  การคํานวณเงินบําเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้รายใด
ไดผลเปนยอดเงินบําเหน็จตกทอดไมถึงสามพันบาท ก็ใหจายเปนบําเหน็จตกทอดสามพันบาท 

 
ลักษณะ ๕ 

การพิจารณาสัง่จายบําเหน็จบํานาญ 
   

 
มาตรา ๕๐๔๐  เมื่อราชการสวนทองถ่ินไดรับเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญแลว

ใหรีบตรวจสอบและนําสงใหถึงผูวาราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันรับ และใหผูวา
ราชการจังหวัดรีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแตวันรับ ทั้งนี้ เวนแตความลาชาเปนเพราะ
ความผิดของผูขอหรือราชการสวนทองถ่ินเจาสังกัด แลวแตกรณี 

การขอใหส่ังจายและการสั่งจายบําเหน็จบํานาญ ใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ลักษณะ ๖ 

การเสียสิทธิรับบาํนาญ 
   

 
มาตรา ๕๑  ผูใดรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดอยู ถา 
(๑) กระทําความผิดถึงตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตความผิด

ในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือ 
(๒) เปนบุคคลลมละลายทุจริตตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
ผูนั้นหมดสิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดตั้งแตวันมีคําพิพากษาถึงที่สุด 
 
มาตรา ๕๒๔๑  ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัย

อยางรายแรง ถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทําผิดวินัยนั้น ใหคณะกรรมการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินพิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตาย
เสียกอนจะตองไดรับโทษถึงไลออกหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นจะตองไดรับโทษถึงไลออก ทายาทไมมี
สิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๗ 

 

                                                 
๓๙ มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
๔๐ มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๔๑ มาตรา ๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  ผูซึ่งไดรับบํานาญปกติหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ หรือไดรับ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผูใดกระทําความผิดอาญาซ่ึงไมใชความผิดในลักษณะฐานลหุ
โทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือถูกฟองวาเปนบุคคลลมละลายทุจริต ถาถึงแก
ความตายกอนมีคดีหรือกอนคดีถึงที่สุด ใหคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ินพิจารณาวินิจฉัยวาผูนั้นไดกระทําความผิดจริงหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นกระทําความผิดซึ่ง
กฎหมายกําหนดโทษจําคุกอยางสูงไวเกินกวาหนึ่งปแลว ทายาทไมมีสิทธิไดรับบํานาญตามมาตรา 
๔๘ 

 
มาตรา ๕๔  ทายาทดังตอไปนี้ไมมีสิทธิที่จะไดรับบํานาญตามมาตรา ๔๐ มาตรา 

๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ 
(๑) ผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดเจตนากระทําหรือพยายามกระทําใหเจา

บํานาญหรือผูที่จะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตนถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๓ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดเจตนากระทําหรือ

พยายามกระทําใหทายาทดวยกันถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือ 
(๓) ผูใดฟองเจาบํานาญหรือผูที่จะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตน หาวาทํา

ความผิดโทษประหารชีวิต และตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา มีความผิดฐานฟองเท็จหรือ
ทําพยานเท็จ 

 
ลักษณะ ๗ 

บทเฉพาะกาล 
   

 
มาตรา ๕๕  เงินทุนทดแทนพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน

พนักงานเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหโอนเขาเปน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๖   พนักงานเทศบาลผู ใดถูกหักเงินเดือนไว เปนเงินออมตาม

พระราชบัญญัติเงินทดแทนพนักงานเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๘ เมื่อพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
แลวหากยังคงรับราชการอยู ก็ใหเงินที่หักไวเปนเงินออมยังคงอยูในกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ และไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี ถาผูนั้น
ออกจากราชการภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ก็ใหจายเงินที่หักไวเปนเงินออมจาก
กองทุนใหไปพรอมทั้งดอกเบี้ยรอยละสองตอป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวัน
สุดทายที่อยูในราชการ ถาผูนั้นตาย ก็ใหจายเงินดังกลาวใหแกทายาท 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พจน  สารสิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

บัญชีอัตราบาํนาญทายพระราชบัญญตัิบาํเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 

 
๑. บัญชีหมายเลข ๑ บัญชีปรับอัตราบํานาญปกติ 
๒. บัญชีหมายเลข ๒ บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
๓. บัญชีหมายเลข ๓ บัญชีปรับอัตราบํานาญพิเศษสําหรับทายาท ผูอุปการะ 

หรือผูอยูในอุปการะ 
๔. บัญชีหมายเลข ๔ บัญชีปรับอัตราบํานาญตกทอด 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๔๙๙ กําหนดใหมีขาราชการสวนจังหวัดพนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และ
พนักงานตําบล เปนผูดําเนินกิจการของสวนทองถ่ินซึ่งเปนงานบริการสาธารณะเชนเดียวกับการ
ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน จึงเปนการสมควรใหขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งไดแก
ขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานตําบลมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จบํานาญในทํานองเดียวกันกับขาราชการพลเรือน ฉะนั้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินขึ้น 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘๔๒ 
 

มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไมกระทบกระทั่งสิทธิของผูไดรับหรือมีสิทธิ
ไดรับเงินบํานาญตกทอดอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือแกไขคํานิยามของคําวา 
“เงินเดือนเดิม” และ “ผูอุปการะ” ตลอดจนแกไขหลักการบางประการในกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน เชน ใหขาราชการสวนทองถ่ินผูมีอายุครบหาสิบปบริบูรณหรือมี
เวลาราชการครบยี่สิบหาปบริบูรณ ลาออกจากราชการขอรับบําเหน็จบํานาญได และยกเลิก
บํานาญตกทอดซึ่งปรากฏวาไดมีความยุงยากในทางปฏิบัติเปนอันมาก เปนใหรับบําเหน็จตกทอด
แทนโดยใหสอดคลองเหมือนกับหลักการในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘๔๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ 
เปนตนไป 
 

มาตรา ๕  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน อยูในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะ
ไดรับจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรวมบํานาญปกติและเงินเพิ่มที่ไดรับอยูตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกนัแลว

                                                 
๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๒/ตอนที่ ๑๑๔/ฉบับพิเศษ หนา ๖๓/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๘ 
๔๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๒/ตอนที่ ๒๓๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปรับใหไดรับเปนบํานาญปกติอยางเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ทายพระราชบัญญัตินี้ 
ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ินภายหลังวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิ
จะไดรับอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไดรับบํานาญปกติตามอัตราในบัญชีหมายเลข 
๑ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

ผูซึ่งกลับเขารับราชการใหมกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยมิไดนับเวลา
ราชการติดตอกัน และถูกงดบํานาญตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อออกจากราชการในหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ สําหรับบํานาญเดิมที่จะไดรับใหไดรับตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  ความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ มิใหใชบังคับแกผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับ
บํานาญปกติตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๗  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอยูใน

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหรวมบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มที่ไดรับอยูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกันแลวปรับใหไดรับเปนบํานาญ
พิเศษอยางเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๒ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ภายหลังวันที่ ๒๓ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหไดรับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๒ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๘  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะ 

หรือผูอยูในอุปการะอยูในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจนถึง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรวมบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มที่ได รับอยูตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกัน
แลวปรับใหไดรับเปนบํานาญพิเศษอยางเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ทายพระราชบัญญัติ
นี้ 

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทผูอุปการะ หรือผูอยูใน
อุปการะ ภายหลังวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยู
จนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ทาย
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๙  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดอยูในวันที่ ๒๓ สิงหาคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหรวมบํานาญ
ตกทอดและเงินเพิ่มที่ไดรับอยูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกัน แลวปรับใหไดรับเปนบํานาญตกทอดอยางเดียว
ตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๔ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดภายหลังวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๐๖ เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหไดรับ
บํานาญตกทอดตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๔ ทายพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๑๐   ใหนํ าความในมาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ งและวรรคสอง  แหง

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกกรณีการคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งพน
จากราชการเพราะเกษียณอายุตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ ดวย 

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
อัตราบํานาญของขาราชการสวนทองถ่ินเพื่อใหเหมาะสมแกคาครองชีพในปจจุบันและเพื่อใหผูรับ
บํานาญเสียภาษีเงินไดเอง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๒๐๔๔ 
 

มาตรา ๘  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้สําหรับ
ผูที่เขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถ่ินกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบอกเลิกได
ภายในระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตทั้งนี้ตองกระทําใน
ขณะที่ยังรับราชการอยู และในกรณีที่ไดรับบํานาญรวมกับเงินเดือนมาแลว ใหคืนบํานาญและเงิน
ที่จายควบกับบํานาญที่รับไปแลวตั้งแตวันที่เขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถ่ินใหหมด
เสียกอนวันออกจากราชการ 

 
มาตรา ๙  บทบัญญัติมาตรา ๓๔ ทวิ ไมกระทบกระเทือนสิทธิของขาราชการซึ่ง

ไดรับหรือมีสิทธิในบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งภายหลังไดเขา
รับราชการเปนขาราชการสวนทองถ่ิน กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และขาราชการสวน
ทองถ่ินผูนั้นไมไดใชสิทธิบอกเลิกรับบํานาญเพื่อตอเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

                                                 
๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หนา ๒๓/๙ มีนาคม ๒๕๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามมาตรา ๘ 
 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่ 

(๑) กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งบัญญัติให
ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ อาจไดรับการตอเวลาราชการใหรับราชการ
ตอไปอีกไดในกรณีพิเศษนั้น ไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันสมควรที่จะเลิกการตอเวลา
ราชการใหแกขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณไมวาในกรณีใด 

(๒) สมควรใหขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการซึ่งออก
จากราชการแลว ภายหลังเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถ่ิน มีสิทธิขอตอเวลาราชการ
ระหวางที่เปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการกับเวลาราชการระหวางที่
เปนขาราชการสวนทองถ่ินสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับกรณีการกลับเขารับราชการ
ใหม 

(๓) สมควรใหขาราชการสวนทองถ่ินประเภทวิสามัญที่มีกฎหมายบัญญัติใหยก
ฐานะหรือเปล่ียนฐานะเปนขาราชการสวนทองถ่ินประเภทสามัญมีสิทธินับเวลาระหวางที่เปน
ขาราชการสวนทองถ่ินประเภทวิสามัญเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดทํานอง
เดียวกับหลักการของกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(๔) สมควรใหผูซึ่งไดข้ึนทะเบียนเปนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหารมีสิทธินับเวลาราชการตั้งแตวันข้ึนทะเบียนเปนทหารกองประจําการเปนเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดทํานองเดียวกับหลักการของกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ 

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติข้ึน 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๔๕ 
 

มาตรา ๙  ในกรณีที่มีผู รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการปราบปราม
ผูกระทําความผิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเงินเพิ่มพิเศษดังกลาวมีผลใช
บังคับในการรวมเปนเงินเดือนเดือนสุดทายตั้งแตวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ 
 

                                                 
๔๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๕๔/ฉบับพิเศษ หนา ๔๐/๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ
เก่ียวกับการจายบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่ง
ทําใหเกิดประโยชนแกขาราชการตามความเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน ฉะนั้น เพ่ือให
ขาราชการสวนทองถ่ินไดรับประโยชนเชนเดียวกัน สมควรใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓๔๖ 
 

มาตรา ๑๓  พนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่งถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จ
บํานาญ ใหทายาทมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด 

 
มาตรา ๑๔  ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยู

กอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ถาผูบังคับบัญชาสั่ง
ลงโทษปลดออกจากราชการภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ใชบังคับแลว และเปนการลงโทษตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ขาราชการสวนทองถ่ินผูนั้นหรือทายาท แลวแตกรณี 
ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕  สิทธิที่จะนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการสวนทองถ่ินซึ่ง

ประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่มีประกาศใชกฎอัยการศึกกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
เปนอันยุติลงนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาใหมีสิทธินับ
เวลาราชการเปนทวีคูณตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖  การนับเวลาราชการของผูกลับเขารับราชการใหมกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ินที่ใชอยูกอนที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๐๕ ก/หนา ๑/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลเปนราชการสวน
ทองถ่ินและมีพนักงานสวนตําบลซึ่งมีฐานะเปนขาราชการสวนทองถ่ินจึงสมควรใหพนักงานสวน
ตําบลมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับขาราชการสวนทองถ่ินอื่น และโดยที่พระราชบญัญตัิ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งถูกลงโทษปลด
ออกจากราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ นอกจากนั้น
ไดมีการแก ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบํ า เหน็จบํานาญขาราชการ  พ .ศ .  ๒๔๙๔  โดย
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือปรับปรุงการคิดเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการที่ออกจากราชการไปแลวและภายหลังกลับ
เขารับราชการใหม ใหนับเวลาราชการตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอน
หลังได ปรับปรุงใหขาราชการทุกประเภทใชหลักเกณฑเดียวกันในการคํานวณบํานาญและ
ปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับสิทธิในการรับบําเหน็จตกทอดในกรณีไมมีทายาทผูมีสิทธิ จึงสมควร
แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับบําเหน็จบํานาญในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหสอดคลองกัน ประกอบกับหลักเกณฑการนับเวลาราชการเปนทวีคูณ
ของขาราชการสวนทองถ่ินในปจจุบันถูกกําหนดใหเปนไปโดยอัตโนมัติเมื่อไดมีประกาศใชกฎ
อัยการศึกซึ่งไมเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจที่รัฐตองการจะประหยัดงบประมาณรายจาย
สมควรแกไขเพิ่มเติมใหการนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการสวนทองถ่ินเปนอํานาจของ
คณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาใหตามหลักเกณฑที่กําหนด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๗ 

 
มาตรา ๖๘  ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

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

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
                                                 

๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘๔๘ 
 

มาตรา ๖  ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ซึ่ง
ไดรับบํานาญอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาวการณทางเศรษฐกิจ
ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก อันมีผลกระทบตอการดํารงชีพของขาราชการบํานาญซึ่งไดรับบํานาญราย
เดือนในจํานวนที่คงที่ ดังนั้น เพ่ือเปนการชวยเหลือผู รับบํานาญใหสามารถดํารงชีพอยาง
เหมาะสมและพอเพียงกับเศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรกําหนดใหผูรับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จ
ดํารงชีพจํานวนหนึ่งในระหวางที่ยังมีชีวิตอยู โดยเงินจํานวนที่ไดรับดังกลาวจะนําไปหักออกจาก
บําเหน็จตกทอดซึ่งจะจายใหแกทายาทหรือบุคคลที่ผูรับบํานาญไดแสดงเจตนาใหเปนผูมีสิทธิที่จะ
ไดรับตามกฎหมายเมื่อผูรับบํานาญถึงแกความตาย รวมทั้งกําหนดใหราชการสวนทองถ่ินหักเงิน
จากเงินประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปสมทบเขากองทุนและแกไขเพิ่มเติม
องคประกอบคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินใหมีความเหมาะสม
ย่ิงข้ึนดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ 

 
 

                                                 
๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๓ ก/หนา ๔๑/๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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