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พระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๐๐ 
------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

เปนปที่ ๑๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภา

ผูแทนราษฎร ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 

๒๕๐๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเงินทดแทนพนักงานเทศบาล  พุทธศักราช ๒๔๘๘ 
ในกรณีที่มีบทกฎหมาย กฎหรือขอบังคับอื่นขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้ใหใช

พระราชบัญญัตินี้บังคับแทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตนิี้ 
“ขาราชการสวนทองถิ่น”๒ หมายความวา  ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และพนักงานของราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่
มีกฎหมายจัดตั้งราชการสวนทองถิ่นอื่นขึ้น แตไมรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร 

“ขาราชการ” หมายความวา  ขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ 
“ราชการสวนทองถิ่น”๓ หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลเมืองพัทยา องคการ

บริหารสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แตไมรวมถึง
กรุงเทพมหานคร 

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

ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “ราชการสวนทองถ่ิน” แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 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    

“เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ” หมายความวา  เวลาที่ขาราชการสวนทองถิ่นรับ
ราชการหรือปฏิบัติงานมาตั้งแตตนจนถึงวันสุดทายที่ไดรับเงินเดือนตามเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี ้

“เงินเดือนเดือนสุดทาย”๔ หมายความวา  เงินเดือนที่ไดรับจากเงินงบประมาณของราชการสวน
ทองถิ่นประเภทเงินเดือนเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา และหรือเงิน
เพิ่มการเลื่อนฐานะและหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝาอันตรายเปนปกต ิและหรือสําหรับการสูรบ และหรือ
สําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดแตไมรวมเงินเพิ่มอยางอื่น ๆ 

“เงินเดือนเดิม”๕ หมายความวา  เงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับสูงสุดในครั้งใดกอนออกจาก
ราชการ แตในกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎ ก.จ. ปรับอัตราเงินเดือนขาราชการสวนทองถิ่นเงินเดือนเดิมใหหมายความ
ถึงเงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับสูงสุดในครั้งใดกอนออกจากราชการและไดปรับตามกฎหมายหรือ กฎ ก.จ. ท่ีใช
บังคับแกขาราชการสวนทองถิ่นนั้นแลว 

“บําเหน็จ” หมายความวา  เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมาซึ่งจายครั้งเดียว 
“บํานาญ” หมายความวา  เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจายเปนรายเดือน 
“แพทยท่ีทางราชการรับรอง” หมายความวา  ผูที่ไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรค

ศิลปะตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบโรคศลิปะ หรือแพทยที่มีสิทธิประกอบโรคศิลปะในตางประเทศ
ซึ่งประกอบโรคศิลปะอยูในตางประเทศนั้น และกระทรวงมหาดไทยไดรับรองใหทําการตรวจและแสดงความเห็นตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ได 

“ทายาทผูมีสิทธิ”๖  หมายความวา 
(๑) บุตร และใหหมายความรวมถึงบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย

ของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรู
หรือควรไดรูถึงความตายของบิดา 

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

                                                           
๔ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “เงินเดือนเดือนสุดทาย” แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “เงินเดือนเดิม” แกไขโดยพระราชบัญญติับําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๖ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “ทายาทผูมีสิทธิ” เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๗ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “ผูอุปการะ” เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 



   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    

(๒) ผูท่ีไดอุปการะขาราชการสวนทองถิ่น หรือขาราชการบํานาญสวนทองถิ่นผูมีรายไดไมเพียงพอ
แกอัตภาพ หรือไดอุปการะขาราชการบํานาญสวนทองถิ่นผูซึ่งปวยเจ็บทุพพลภาพหรือวิกลจริตไมสามารถที่จะชวย
ตัวเองได ผูอุปการะตามขอนี้ตองเปนผูใหอุปการะประจําเปนสวนใหญ 

“ผูอยูในอุปการะ” หมายความวา  ผูท่ีไดอยูในความอุปการะของผูตายตลอดมาโดยจําเปนตองมีผู
อุปการะ และความตายของผูนั้นทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

ลักษณะ ๑ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

------------------- 
 
มาตรา ๖  ใหมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นขึ้น เพื่อจายบําเหน็จบํานาญใหแก

ขาราชการสวนทองถิ่น โดยใหราชการสวนทองถิ่นหักเงินงบประมาณรายไดประจําปสมทบเขาเปนกองทุนในอัตราซึ่ง
กระทรวงมหาดไทย จะไดกําหนดโดยกฎกระทรวงไมเกินรอยละสาม และตั้งประเภทเงินนี้ไวในงบประมาณรายจาย
ประจําปของราชการสวนทองถิ่นแตละแหง 

งบประมาณรายไดประจําปซึ่งพึงคํานวณหักสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น มิ
ใหนํางบประมาณรายไดประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุนมารวมคํานวณดวย 

เงินที่หักสมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นดังกลาวใหนําสง
กระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน" ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมมหาดไทย อธิบดีกรมตํารวจ 
อธิบดีกรมโยธาเทศบาล และผูแทนกระทรวงการคลัง เปนกรรมการ มีอํานาจควบคุมและดําเนินการรับจาย
เงินกองทุนรวมตลอดจนหาดอกผลจากกองทุนนี้ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดและใหมีอํานาจหนาที่
ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๘  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใหรวมถึงประเภทเงินดังกลาวตอไปนี้ดวย 
(๑) เงินดอกผลที่เกิดจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายนี้ และ 
(๒) เงินท่ีมีผูอุทิศสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
 

ลักษณะ ๒ 
บําเหน็จบํานาญปกต ิ

หมวด ๑ 
สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกต ิ

--------- 



   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    

 
มาตรา ๙  เมื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูใดออกจากราชการ ใหจายบําเหน็จหรือบํานาญจากกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใหตามเกณฑซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี ้
สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได 
 
มาตรา ๑๐  ภายใตบังคับมาตรา ๑๑ ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งจะไดรับบําเหน็จบํานาญตาม

พระราชบัญญัตินี ้เมื่อกอนออกจากราชการตองไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนของราชการสวน
ทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๑  บุคคลท่ีระบุไวตอไปนี้ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑)๘ ผูถูกไลออกจากราชการเพราะมีความผิด 
(๒) ขาราชการสวนทองถิ่นวิสามัญหรือลูกจาง เวนแตในกรณีท่ีมีขอกําหนดใหบําเหน็จบํานาญไวใน

หนังสือสัญญาจางตามความตองการของทางราชการสวนทองถิ่นนั้น ๆ โดยอนุมัติกระทรวงมหาดไทย 
(๓) ผูซึ่งราชการสวนทองถิ่นกําหนดเงินอยางอื่นไวใหแทนบําเหน็จหรือบํานาญแลว 
(๔) ผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบหนึ่งปบริบูรณ หรอื 
(๕) ผูซึ่งไมเคยรับราชการมากอนแตไดเปนทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เม่ือปลด

เปนกองหนุนแลวและไดเขารับราชการอีกโดยเวลารับราชการจะติดตอกับเวลาราชการกองประจําการหรือไมก็ตาม
ยังไมครบหนึ่งปบริบูรณ 

 
มาตรา ๑๒  ขาราชการสวนทองถิ่นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้ 
(๑) เหตุทดแทน 
(๒) เหตุทุพพลภาพ 
(๓) เหตุสูงอายุ 
(๔) เหตุรับราชการนาน 
 
มาตรา ๑๓  สิทธิในการขอบําเหน็จบํานาญปกติตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอายุความสามป 
 
มาตรา ๑๔  บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งออกจากราชการเพราะ

เลิกหรือยุบตําแหนง หรือไปดํารงตําแหนงการเมือง หรือซ่ึงมีคําส่ังใหออกโดยไมมีความผิด 
 
มาตรา ๑๕  บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นผูปวยเจ็บทุพพลภาพ

ซึ่งแพทยท่ีทางราชการรับรองไดตรวจแสดงความเห็นวาไมสามารถที่จะรับราชการในตําแหนงหนาที่ซ่ึงปฏิบัติอยูนั้น
ตอไป 

 

                                                           
๘ มาตรา ๑๑ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



   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    

มาตรา ๑๖๙  บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถิ่นผูมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณแลว 

ถาขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีอายุครบหาสิบปบริบูรณแลว ประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหผูมี
อํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบาํนาญเหตุสูงอายุได 

 
มาตรา ๑๗๑๐  บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานนั้น ใหแกขาราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงมีเวลา

ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบปบริบูรณแลว 
ถาขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบย่ีสิบหาปบริบูรณ

แลว ประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุรับ
ราชการนานได 

 
มาตรา ๑๘  ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมถึงสิบป

บริบูรณมีสิทธิไดบําเหน็จ 
ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแตสิบปบริบรูณขึ้นไปมี

สิทธิไดบํานาญ 
 
มาตรา ๑๙  ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีสิทธิไดบํานาญจะย่ืนคําขอรับบําเหน็จตามเกณฑในมาตรา 

๓๒ แทนบํานาญก็ได 
 
มาตรา ๒๐๑๑  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสิบป

บริบูรณแลว ออกจากราชการเพราะลาออกและไมมีสิทธิที่จะไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตามความในมาตรา ๑๒ ก็ให
ไดรับบําเหน็จตามเกณฑในมาตรา ๓๒ 

 
หมวด ๒ 

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
-------- 

 
มาตรา ๒๑๑๒  ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว เปนอันพนจากราชการเมื่อ

สิ้นปงบประมาณที่อายุครบหกสิบปบริบูรณนั้น 
 

                                                           
๙ มาตรา ๑๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๘ 
๑๐ มาตรา ๑๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

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

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

๒๕๒๐ 



   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    

มาตรา ๒๒  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนเจาหนาท่ีควบคุมเกษียณอายุของขาราชการสวนทองถิ่น 
 



   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    

มาตรา ๒๓๑๓  กอนสิ้นเดือนสุดทายของปงบประมาณทุกปใหเจาหนาที่ควบคุมเกษียณอายุ
ขาราชการสวนทองถิ่นดังบัญญัติไวในมาตรา ๒๒ ยื่นบัญชีรายชื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จ
บํานาญซึ่งมีอายุจะครบหกสิบปบริบรูณในปงบประมาณถัดไป ตอคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน 

 
มาตรา ๒๔  การตอเวลาราชการหนึ่งปคราวแรกนั้น ใหนับตั้งแตวันอายุครบหกสิบปบริบูรณ และถา

จะตอเวลาราชการใหในปถัดไปอีก ใหสั่งตอเวลาราชการลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งเดือนกอนสิ้นวันครบการตอเวลา
ราชการครั้งสุดทาย ถามิไดส่ังตอเวลาราชการภายในกําหนดดังกลาว ใหถือวาขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นพนจาก
ราชการถัดจากวันครบการตอเวลาราชการครั้งสุดทายนั้น 

 
มาตรา ๒๕๑๔  การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนัน้ ใหนับแตวันรับราชการและรับ

เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งมิใชอัตราขาราชการสวนทองถิ่นประเภทวิสามัญหรือลูกจาง 
ขาราชการสวนทองถิ่นประเภทวิสามัญท่ีไดมีบทบัญญัติของกฎหมายใหยกฐานะหรือใหเปลี่ยนฐานะ

เปนขาราชการสวนทองถิ่นท่ีมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๑๐ ได และเมื่อไดมีการยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะ
เปนขาราชการสวนทองถิ่นท่ีมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญดังกลาวแลว ก็ใหนับเวลาระหวางที่เปนขาราชการสวนทองถิ่น 
ประเภทวิสามัญที่ติดตอกับวันที่ไดมีการยกฐานะหรือการเปลี่ยนฐานะนั้น เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญไดดวย 

ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งทํางานหรือรับราชการกอนอายุครบสิบแปดปบริบรูณใหเริ่มนับเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแตวันท่ีมีอายุครบสิบแปดปบริบรูณเปนตนไป 

ผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ใหมีสิทธินับเวลา
ราชการตั้งแตวันขึ้นทะเบียนกองประจําการเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญได 

 
มาตรา ๒๖  ผูซึ่งกระทําหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาที่มีการรบหรือการ

สงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉิน ใหนับเวลาราชการที่
ปฏิบัติการตามคําสั่งเปนทวีคูณ แมวาในระยะเวลาดังกลาวนั้นจะไมไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภท
เงินเดือนก็ตาม 

ในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ใหคณะรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณาให
ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่ไดมีประกาศใชกฎอัยการศึกนั้นไดรับการนบัเวลาราชการที่
ปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นเปนทวีคูณไดตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หลักเกณฑดังกลาวใหพิจารณาความ

                                                           
๑๓ มาตรา ๒๓ วรรคหนึง่ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๐๘ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 

๑๔ มาตรา ๒๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 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    

จําเปนของสถานการณโดยคํานึงถึงความยากลําบากและการเสี่ยงอันตรายอยางแทจริงของขาราชการสวนทองถิ่นนั้น
๑๕ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหนับเวลาราชการเปนทวีคูณตามวรรคสอง 
ถาผูใดมีเวลาราชการซึ่งอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลายประการ ก็ใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแต
ประการเดียว๑๖ 

 
มาตรา ๒๗  เวลาปวยหรือลาหรือตองพักราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือนเต็มนั้น สําหรับ

การคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับเหมือนเต็มเวลาราชการ 
เวลาปวยหรือลาหรือตองพักราชการซึ่งไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือนไมเต็มนั้นสําหรับการคํานวณ

บําเหน็จบํานาญใหนับเวลาตามสวนแหงเงินเดือนท่ีไดรับ 
เวลาปวยหรือลาหรือตองพักราชการหรือมิไดอยูรับราชการซึ่งมิไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือน ไม

นับเปนเวลาราชการสําหรับคาํนวณบําเหน็จบํานาญ แตท้ังน้ีมิไดหมายความถึงผูท่ีมิไดอยูรับราชการดวยเหตุท่ีถูกลง
ทัณฑทางวินัยตามกฎหมายวาดวยวินัยตํารวจ 

 
มาตรา ๒๘  ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งทางราชการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกใหไปดูการหรือศึกษา

วิชาในตางประเทศ ใหนับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 
 
มาตรา ๒๙  เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญใหนับแตจํานวนป เศษของปถาถึงครึ่งปให

นับเปนหนึ่งป 
การนับระยะเวลาตามความในวรรคกอน สําหรับเดือนหรือวัน ใหคํานวณตามวิธีการจายเงินเดือน 

และใหนับสิบสองเดือนเปนหน่ึงป สําหรับจํานวนวันถามีรวมกันหลายระยะใหนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน 
 
มาตรา ๓๐๑๗  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดออกจากราชการไปแลว ถาภายหลังกลับเขารับราชการ

ใหมนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจาก
ราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได เวนแตขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นถูกปลดออกหรือไลออกจาก
ราชการเนื่องจากกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง และไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญจากการรบัราชการตอนกอน
ออกจากราชการ 

ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งไดรับบําเหน็จไปแลว จะนับเวลาราชการตอเนื่องตามวรรคหนึ่งไดจะตอง
คืนบําเหน็จที่ไดรับพรอมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจําของธนาคารออมสิน สวนระยะเวลาในการคืนบําเหน็จให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

                                                           
๑๕ มาตรา ๒๖ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) 

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

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๗ มาตรา ๓๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับท่ี 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    

ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติแลว ใหงดการจายบํานาญตลอดเวลาท่ี
กลับเขารับราชการใหมนั้น แตถาผูนั้นประสงคจะรับบํานาญตอไปจะตองมีหนังสือแจงความประสงคตอเจาสังกัดที่ผู
นั้นกลับเขารับราชการใหมภายในสามสิบวันนับแตวันกลับเขารับราชการ และจะนับเวลาราชการตอเนื่องมิได กรณีนี้
ถาเงินเดือนที่ไดรับในขณะกลับเขารับราชการใหมเทาหรือสูงกวาเงินเดือนเดิม เมื่อออกจากราชการใหงดการจาย
บํานาญ แตถาเงินเดือนใหมนอยกวาเงินเดือนเดิมใหรับบํานาญเทากับผลตางของเงินเดือนใหมและเงินเดือนเดิม 
โดยใหราชการสวนทองถิ่นที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหมแจงไปยังเจาสังกัดที่ผูนั้นรับบํานาญอยูเพื่องดหรือลดการ
จายบํานาญ เมื่อออกจากราชการใหมีสิทธิไดรับบํานาญโดยคํานวณจากเงินเดือน และเวลาราชการในตอนใหมบวก
เขากับบํานาญเดิม บํานาญในตอนหลังจะเปล่ียนเปนขอรับบําเหน็จแทนก็ได 

ความในมาตรานี ้ใหใชบังคับแกขาราชการซึ่งกลับเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น โดย
อนุโลม 

การโอนหรือสั่งขาราชการผูใดไปรับราชการสวนทองถิ่น หรือการโอนหรือสั่งขาราชการสวนทองถิ่น
ไปรับราชการระหวางราชการสวนทองถิ่นดวยกัน ใหนับเวลาราชการของขาราชการหรอืขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้น
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดตอกัน 

 
มาตรา ๓๐ ทวิ๑๘ 
 

หมวด ๓ 
วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

---------- 
 
มาตรา ๓๑๑๙  ในการคํานวณบาํเหน็จบํานาญนั้น ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายเปนเกณฑคํานวณ แต

ถาเปนการคํานวณบาํเหน็จบาํนาญของขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งพนจากราชการเพราะเกษียณอายุตามมาตรา ๒๑ 
เงินเดือนเดือนสุดทายใหหมายความรวมถึงเงินเดือนที่ไดเลื่อนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้นดวย 

การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้นไมกอใหเกิดสิทธิรับเงินเดือนที่ไดเลื่อน แต
เงินเดือนที่ไดเลื่อนนั้นใหถือเสมือนวาเปนเงินเดือนเดิม 

ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดเคยดํารงตําแหนงในขณะเดียวกันหลายตําแหนง แลวพนจากตําแหนงที่มี
เงินเดือนสูงสุดกอนพนจากราชการ ใหถือเงินเดือนเดือนสุดทายของตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงสุดจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนที่เคยไดรับอยูนั้นเปนเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับตั้งเปนเกณฑคํานวณ  ในกรณีที่มีกฎหมายหรือ
กฎ ก.จ.ปรับอัตราเงินเดือนของตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงกอนขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นพนจากราชการ ใหถือ
เงินเดือนของตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงสุดที่ปรับตามกฎหมายหรือกฎ ก.จ.นั้นแลวเปนเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับ
ตั้งเปนเกณฑคํานวณ 

 

                                                           
๑๘ มาตรา ๓๐ ทว ิยกเลิกโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๙ มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๑๘ 



   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    

มาตรา ๓๒๒๐  วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญใหกระทําดังนี้ 
(๑) สําหรับบําเหน็จ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปเวลาราชการ 
(๒) สําหรับบํานาญ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายหารดวยหาสิบคูณดวยจํานวนปเวลาราชการ 
 
มาตรา ๓๓  ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ เม่ือไดแจงการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติใหผูมีสิทธิ

รับทราบลวงพนสองปแลว ใหถือวาการคํานวณนั้นเปนอนัเด็ดขาด 
 

หมวด ๔๒๑ 
ผูรับบํานาญกลับเขารบัราชการใหม 

--------- 
 
มาตรา ๓๔ 
 
มาตรา ๓๔ ทวิ 
 

ลักษณะ ๓ 
บําเหน็จบํานาญพิเศษ 

------ 
 

มาตรา ๓๕  เมื่อขาราชการสวนทองถิ่นผูใดประสบเหตุดังที่บัญญัติไวในลักษณะนี้ใหจายบําเหน็จ
หรือบํานาญพิเศษให 

สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได 
 
มาตรา ๓๖  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกท้ังสองขาง 

ตาบอด หรือไดรับการปวยเจ็บซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจแลวและแสดงวาถึงทุพพลภาพไมสามารถจะรับ
ราชการตอไปไดอีกเลย ทั้งนี้เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่หรือถูกประทุษราย เพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี 
ใหผูนั้นไดรับบํานาญปกติกบัท้ังไดรับบํานาญพิเศษดวย เวนแตการไดรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บหรือการถูก
ประทุษรายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง 

 
มาตรา ๓๗  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับบําเหน็จหรือบํานาญไปแลวตามพระราชบัญญัตินี ้ถา

ภายในกําหนดเวลาสามปนับแตวันออกจากราชการปรากฏหลักฐานชัดแจงวาผูนั้นเกิดปวยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเปน
ผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางที่ผูนั้นรับราชการ ก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๓๖ และถาถึงตายก็ให
จายบํานาญตามมาตรา ๔๐ ทั้งนี้ใหจายใหนับแตวันขอ และในกรณีที่ไดรับบําเหน็จไปแลว ก็ใหจายเฉพาะบํานาญ
พิเศษแตอยางเดียว 
                                                           

๒๐ มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

๒๑ หมวด ๔ ผูรับบํานาญกลับเขารับราชการใหม มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๔ ทว ิยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 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    

 
มาตรา ๓๘  การคํานวณบาํนาญพิเศษ ใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดตามสมควรแกเหตุการณ 

ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของผูนั้นตามอัตราดังตอไปนี ้      (๑) ในยามปกติมีอัตราตั้งแต
หาในหาสิบสวนจนถึงยี่สิบในหาสิบสวนแหงเงินเดือนเดือนสุดทาย 

(๒) ผูมีหนาท่ีตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือตองไปราชการหรือ
ปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาที่ตองทําการดําน้ําหรือมีหนาที่ทําการกวาดทุนระเบิด หรือมีหนาท่ีขุด ทําลาย 
ทําหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหนาที่เกี่ยวกับไอพิษ ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ท่ีกระทํานั้น ใหมีอัตราเปน
จํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทาย 

(๓) เวลาทําหนาท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาท่ีมีการรบหรือการสงคราม หรอืมี
การปราบปราม การจลาจล หรือในระหวางเวลาท่ีมีประกาศสถานการณฉุกเฉิน  ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํา
นั้นใหมีอัตราตั้งแตสามสิบในหาสิบสวนจนถึงสามสิบหาในหาสิบสวนของเงินเดือนเดือนสุดทาย ในกรณีท่ีไมมี
เงินเดือนใหถืออัตราเงินเดือนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดเปนเงินเดือนเดือนสุดทาย 

 
มาตรา ๓๙  ผูไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพดังกลาวในมาตรา ๓๖ แมจะยังไมมีสิทธิรับบํานาญปกติ

ก็ใหไดรับบํานาญปกติได คิดตามอัตราที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๒ บวกกับบํานาญพิเศษดวย 
 
มาตรา ๔๐๒๒  ผูไดรับอันตรายดังกลาวในมาตรา ๓๖ ถาถึงแกความตายเพราะเหตุนั้นกอนไดรับ

บํานาญพิเศษไป นอกจากบาํเหน็จตกทอดซ่ึงจะไดรับตามที่บัญญัติไวในลักษณะ ๔ ก็ใหจายบํานาญพิเศษใหแก
ทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ อีกดวย ดังน้ี 

(๑) ในยามปกติเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 
(๒) ผูมีหนาที่ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศหรือมีหนาที่ตองทําการ

โดดรม หรือตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาที่ตองทําการดําน้ํา หรือมีหนาที่ทําการกวาด
ทุนระเบิด หรือมีหนาที่ขุดทําลายทําหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหนาท่ีเก่ียวกับไอพิษ หรือเวลาทําหนาท่ีตามท่ี
กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาท่ีมีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรอืใน
ระหวางเวลาที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่ท่ีกระทํา
นั้น ใหมีอัตราเปนจํานวนสี่สิบในหาสิบสวนแหงเงินเดือนเดือนสุดทายของผูตาย 

 
มาตรา ๔๑  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดไดรับการปวยเจ็บทุพพลภาพดังกลาวในมาตรา ๓๖ เพราะ

เหตุ 
(๑) ตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกตําบลที่ตั้งสํานักงานประจํา หรอื 
(๒) ตองประจําปฏิบัติราชการในทองที่กันดารที่จะตองเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บซึ่งทองที่นั้นไดกําหนด

ไวโดยพระราชกฤษฎีกา 
ถาปรากฏวา ความปวยเจ็บทุพพลภาพนั้นไดเกิดเนื่องจากการตองไปปฏิบัติราชการหรือตองประจํา

ปฏิบัติราชการนั้น ก็ใหจายบํานาญตามมาตรา ๓๖ และถาถึงตาย ก็ใหจายบํานาญพิเศษตามมาตรา ๔๐ (๑) 

                                                           
๒๒ มาตรา ๔๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๘ 



   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    

 
มาตรา ๔๒  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดสูญหายไปและมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูนั้นไดรับอันตราย

ดังกลาวในมาตรา ๓๖ ถึงตาย เมื่อพนกําหนดสองเดือนนับแตวันสูญหาย ใหสันนิษฐานไวกอนเพื่อประโยชนแหง
พระราชบัญญัตินี้วาผูนั้นถึงแกความตายในวันท่ีสูญหายและใหจายบํานาญพิเศษตามบทบัญญัติในมาตรา ๔๐ 

ถาปรากฏในภายหลังวา ผูท่ีตองสันนิษฐานวาตายตามความในวรรคกอนมิไดตายก็ใหงดจายบํานาญ
พิเศษนั้น และถาราชการสวนทองถิ่นจะตองจายเงินเดือนใหในระหวางเวลาที่ตองสันนิษฐานวาถึงแกความตาย ก็ให
หักจํานวนเงินทั้งหมดที่จายไปแลวออกจากจํานวนเงินที่ตองจายนั้น 

 
มาตรา ๔๓๒๓  บํานาญพิเศษท่ีบัญญัติในลักษณะนี้ ใหจายแกทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑ ดังน้ี 
(๑) บุตร ใหไดรับสองสวน  ถาผูตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไป ใหไดรับสามสวน 
(๒) สามีหรือภริยา ใหไดรับหน่ึงสวน 
(๓) บิดามารดา หรอืบิดา หรือมารดา ท่ีมีชีวิตอยูใหไดรับหน่ึงสวน 
ถาผูตายไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกลาว หรือทายาทน้ันไดตายไป

กอน ใหแบงบํานาญพิเศษนั้นระหวางทายาทผูมีสิทธิตามสวนในอนุมาตราท่ีมีทายาทผูมีสิทธิไดบํานาญพิเศษ 
ถาไดมีการจายบํานาญพิเศษไปแลว หากปรากฏวามีบุตรซ่ึงไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร

ชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตาย 
หรือนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้นใหแบงบํานาญพิเศษนั้นใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิ 
โดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของเจาบํานาญ กรณีเชนนี้ให
จังหวัดหักเอาจากทายาทซ่ึงรับบํานาญพิเศษไปกอนแลวคืนตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

กรณีท่ีไมสามารถหักเงินบํานาญพิเศษท่ีจายใหทายาทซึ่งรับเกินไปในสวนของตนตามวรรคสามคืน
ได จังหวัดไมตองรับผิดชอบจายเงินบํานาญพิเศษใหแกบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบํานาญพิเศษแตอยางใด 

ถาไมมีทายาทผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษดังกลาวท้ังสามอนุมาตราใหบุคคลซ่ึงผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูตายอยูหรือเปนผูอยูในอุปการะของผูตายเปนผูรับบํานาญ
พิเศษตามสวนที่ผูวาราชการจังหวัดจะไดกําหนดให และเม่ือไดจายบํานาญพิเศษใหแกผูอุปการะหรือผูอยูใน
อุปการะของผูตายแลว หากปรากฏภายหลังวามีบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของ
ผูตายซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควร
ไดรูถึงความตายของบิดาใหส่ังจายบํานาญพิเศษใหแกบุตรซึ่งศาลพิพากษาวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายดังกลาว  
กรณีเชนนี้ถาไมสามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษที่จายใหผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะของผูตายรับไปแลวคืนได ให
นําความในวรรคสามและวรรคส่ีมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เม่ือบุคคลซ่ึงไดรับบํานาญพเิศษอยูตามท่ีกลาวขางตนตายหรือหมดสิทธิไปใหสวนท่ีผูนั้นไดรับอยู
เปนอันยุติลงเพียงนั้น 

 

                                                           
๒๓ มาตรา ๔๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๐ 



   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    

มาตรา ๔๔  บํานาญพิเศษท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๓ ใหจายโดยกําหนดเวลาและเง่ือนไขดังน้ี 
(๑) บุตร ใหมีสิทธิไดรับจนอายุครบยี่สิบปบริบูรณเวนแตเมื่ออายุครบยี่สิบปบริบูรณนัน้กําลังศึกษา

อยูในชั้นเตรียมอุดมศึกษาหรือในชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาที่ทางราชการรับรองใหเทียบเทา ก็ใหไดรับตอไป
ตลอดเวลาที่ยังทําการศึกษาอยูในสถานศึกษาแตไมเกินอายุยี่สิบหาปบริบูรณ 

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

อยางบุตรแลวแตกรณี ถาไมเขาลักษณะดังกลาวแลวใหรับอยูเพียงสิบป 
ถาผูมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษเปนผูพิการถึงทุพพลภาพอยูกอนแลว หรือในระหวางที่มีสิทธิไดรับ

บํานาญพิเศษ ก็ใหผูนั้นไดรับบํานาญพิเศษตลอดเวลาท่ีทุพพลภาพอยู 
 
มาตรา ๔๕๒๔  บํานาญพิเศษรายใดมีจํานวนยอดรวมไมถึงเดือนละสามรอยบาท บรรดาผูมีสิทธิจะ

ไดรับจะยื่นคําขอเปลี่ยนเปนรับบําเหน็จพิเศษแทนไดเปนจํานวนเทากับบํานาญพิเศษหกสิบเดือน แตตองไมนอย
กวาสามพันบาท 

 
มาตรา ๔๖  การขอบํานาญพเิศษตองแสดงรายงานแพทยท่ีทางราชการรับรอง กับรายงานแสดงเหตุ

ที่ตองรับอันตรายไดรับการปวยเจ็บหรือถูกประทุษรายนั้นดวย 
ในกรณีดังบัญญัติไวในมาตรา ๔๒ ใหแสดงถึงเหตุการณอันทําใหควรเชื่อไดวาผูนั้นไดรับอันตราย

ถึงตาย 
 

ลักษณะ ๔ 
บํานาญตกทอด 

--------- 
 
มาตรา ๔๗๒๕  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดตายในระหวางรับราชการอยู ถาความตายนั้นมิไดเกิดขึ้น

เนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง ใหจายเงินเปนบําเหน็จตกทอดเปนจํานวนตามเกณฑคํานวณใน
มาตรา ๓๒ (๑) โดยจายใหแกผูมีสิทธิตามหลักเกณฑและวิธีการการจายเงินบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีถึงแกความตายโดยอนุโลม และเพื่อประโยชนในการนี้ ในกรณีที่
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติใหกระทรวงการคลังเปนผูกําหนดในเรื่องใด ก็ให
กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดในเรื่องนั้นแทน 

ในกรณีที่ไดมีการจายบําเหน็จตกทอดไปแลว หากปรากฎวามีบุตรเพิ่มขึ้นโดยคําพิพากษาของศาล
วาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่

                                                           
๒๔ มาตรา ๔๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๘ 
๒๕ มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



   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    

บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา ใหแบงบําเหน็จตกทอดน้ันใหมระหวางทายาทผูมี
สิทธิ โดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของขาราชการสวนทองถิ่น
ผูนั้น หากปรากฏวาบุตรชอบดวยกฎหมายนั้นเปนผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ใหจังหวัดเรียกคืนบําเหน็จตก
ทอดจากทายาทซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปกอนแลวตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ในกรณีที่ไมสามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จายใหทายาทซึ่งรับเกินไปในสวนของตนตามวรรค
สองได จังหวัดไมตองรับผิดชอบจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแตอยางใด 

 
มาตรา ๔๘๒๖  ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีผูไดรับบํานาญปกติอยู ผูมีสิทธิจะไดรับบํานาญ

ปกติ หรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแกความตาย ใหจายเงินเปนบําเหน็จตกทอด รวมเปนจํานวน
สามสิบเทาของบํานาญรายเดือนท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับนั้น ใหแกผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดดังที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๔๗ ตามสวนและหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรานั้น 

 
มาตรา ๔๙๒๗  การคํานวณเงินบําเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนี้รายใดไดผลเปนยอดเงิน

บําเหน็จตกทอดไมถึงสามพันบาท ก็ใหจายเปนบําเหน็จตกทอดสามพันบาท 
 

ลักษณะ ๕ 
การพิจารณาส่ังจายบําเหน็จบํานาญ 

---------- 
 
มาตรา ๕๐๒๘  เม่ือราชการสวนทองถิ่นไดรับเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญแลวใหรีบตรวจสอบและ

นําสงใหถึงผูวาราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันรับ และใหผูวาราชการจังหวัดรีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบ
เอ็ดวันนับแตวันรับ  ท้ังน้ี เวนแตความลาชาเปนเพราะความผิดของผูขอหรือราชการสวนทองถิ่นเจาสังกัด แลวแต
กรณี 

การขอใหส่ังจายและการส่ังจายบําเหน็จบํานาญ ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 

ลักษณะ ๖ 
การเสียสิทธิรับบํานาญ 

--------- 
 
มาตรา ๕๑  ผูใดรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดอยู ถา 

                                                           
๒๖ มาตรา ๔๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๒๗ มาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๘ 
๒๘ มาตรา ๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๐ 



   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    

(๑) กระทําความผิดถึงตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะฐานลหุ
โทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรอื 

(๒) เปนบุคคลลมละลายทุจริตตามกฎหมายวาดวยลมละลาย 
ผูนั้นหมดสิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญตกทอดตั้งแตวันมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
 
มาตรา ๕๒๒๙  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงถึงแก

ความตายกอนไดรับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทําผิดวินัยนั้น ใหคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่นพิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอนจะตองไดรับโทษถึงไลออกหรือไม ถาเห็นวาผูนั้น
จะตองไดรับโทษถึงไลออก ทายาทไมมีสิทธิไดรับบําเหนจ็ตกทอดตามมาตรา ๔๗ 

 
มาตรา ๕๓  ผูซึ่งไดรับบํานาญปกติหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกต ิหรือไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุ

ทุพพลภาพผูใดกระทําความผิดอาญาซึ่งไมใชความผิดในลักษณะฐานลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
หรือถูกฟองวาเปนบุคคลลมละลายทุจริต ถาถึงแกความตายกอนมีคดีหรือกอนคดีถึงที่สุด ใหคณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพิจารณาวินิจฉัยวา ผูนั้นไดกระทําความผิดจริงหรือไมถาเห็นวาผูนั้นกระทํา
ความผิดซ่ึงกฎหมายกําหนดโทษจําคุกอยางสูงไวเกินกวาหนึ่งปแลว ทายาทไมมีสิทธิไดรับบํานาญตามมาตรา ๔๘ 

 
มาตรา ๕๔  ทายาทดังตอไปนี้ไมมีสิทธิท่ีจะไดรับบํานาญตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ 

มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ 
(๑) ผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดเจตนากระทําหรือพยายามกระทําใหเจาบํานาญหรือผูท่ีจะ

กอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตนถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๓ ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดเจตนากระทําหรือพยายามกระทําใหทายาท

ดวยกันถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรอื 
(๓) ผูใดฟองเจาบํานาญหรือผูท่ีจะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตน หาวาทําความผิดโทษประหาร

ชีวิต และตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา มีความผิดฐานฟองเท็จหรือทําพยานเท็จ 
 

ลักษณะ ๗ 
บทเฉพาะกาล 

--------- 
 
มาตรา ๕๕  เงินทุนทดแทนพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพนักงานเทศบาล 

พุทธศักราช ๒๔๘๘ ท่ีมีอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหโอนเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                           
๒๙ มาตรา ๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



   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    

มาตรา ๕๖  พนักงานเทศบาลผูใดถูกหักเงินเดือนไวเปนเงินออมตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พนักงานเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๘ เมื่อพระราชบัญญตัินี้ใชบังคับแลวหากยังคงรับราชการอยู ก็ใหเงินท่ีหักไวเปน
เงินออมยังคงอยูในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้และไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี ถาผูนั้นออกจากราชการภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ก็ใหจายเงินท่ีหักไวเปนเงินออม
จากกองทุนใหไปพรอมท้ังดอกเบ้ียรอยละสองตอป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันสุดทายที่อยูใน
ราชการ ถาผูนั้นตาย ก็ใหจายเงินดังกลาวใหแกทายาท 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พจน สารสิน 
นายกรัฐมนตร ี



   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    

 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบญัญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนตําบล พ.ศ. ๒๔๙๙ กําหนดใหมีขาราชการสวนจังหวัดพนักงานเทศบาล 
พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานตําบล เปนผูดําเนินกิจการของสวนทองถิ่นซึ่งเปนงานบริการสาธารณะเชนเดียวกับ
การปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน  จึงเปนการสมควรใหขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งไดแกขาราชการสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานตําบลมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญในทํานองเดียวกันกับ
ขาราชการพลเรือน ฉะนั้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นขึ้น 

 
ปรียนันท/แกไข 
๒๘  /  ๒  /  ๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘๓๐ 
 
มาตรา ๑๓  บทบัญญัติมาตรา ๑๒ ไมกระทบกระท่ังสิทธิของผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับเงินบํานาญตก

ทอดอยูแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อแกไขคํานิยามของคําวา “เงินเดือนเดิม” และ 
“ผูอุปการะ” ตลอดจนแกไขหลักการบางประการในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น เชน ให
ขาราชการสวนทองถิ่นผูมีอายุครบหาสิบปบริบูรณหรือมีเวลาราชการครบยี่สิบหาปบรบิูรณ ลาออกจากราชการขอรับ
บําเหน็จบํานาญได และยกเลิกบํานาญตกทอดซึ่งปรากฏวาไดมีความยุงยากในทางปฏิบัติเปนอันมาก เปนใหรับ
บําเหน็จตกทอดแทนโดยใหสอดคลองเหมือนกับหลักการในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
ดวงใจ/แกไข 
๖ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘๓๑ 

 
มาตรา ๕  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน อยูในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหรวมบํานาญปกติและเงินเพิ่มท่ีไดรับอยูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ

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



   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    

ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกันแลวปรับใหไดรับเปนบํานาญปกติอยางเดียวตามอัตราในบัญชี
หมายเลข ๑ ทายพระราชบัญญัตินี ้

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
ภายหลังวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหไดรับบํานาญปกตติามอัตราในบัญชีหมายเลข ๑ ทายพระราชบัญญัตินี ้

ผูซึ่งกลับเขารับราชการใหมกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยมิไดนับเวลาราชการติดตอกัน 
และถูกงดบํานาญตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ เม่ือออก
จากราชการในหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ สําหรับบํานาญเดิมที่จะไดรับใหไดรับตามอัตราในบัญชี
หมายเลข ๑ ทายพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๖  ความในมาตรา ๓๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๐๘ มิใหใชบังคับแกผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญปกติตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๗  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพอยูในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรวมบํานาญพิเศษและเงินเพิ่มท่ี
ไดรับอยูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกัน
แลวปรับใหไดรับเปนบํานาญพิเศษอยางเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๒ ทายพระราชบัญญัตินี ้

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ภายหลังวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๐๖ เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไดรับบํานาญพิเศษตาม
อัตราในบัญชีหมายเลข ๒ ทายพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ

อยูในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรวม
บํานาญพิเศษและเงินเพิ่มท่ีไดรับอยูตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกันแลวปรับใหไดรับเปนบํานาญพิเศษอยางเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ทาย
พระราชบัญญัตินี ้

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทผูอุปการะ หรือผูอยูในอุปการะ ภายหลัง
วันที ่๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา และไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
ไดรับบํานาญพิเศษตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๓ ทายพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๙  ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดอยูในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และ

ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรวมบํานาญตกทอดและเงินเพิ่มท่ีไดรับอยูตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๑ เขาดวยกัน แลวปรับให
ไดรับเปนบํานาญตกทอดอยางเดียวตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๔ ทายพระราชบัญญัตินี ้



   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    

ผูไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับบํานาญตกทอดภายหลังวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนตนมา และ
ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหไดรับบํานาญตกทอดตามอัตราในบัญชีหมายเลข 
๔ ทายพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๐  ใหนําความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติบาํเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกกรณีการคํานวณบาํเหน็จ
บํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งพนจากราชการเพราะเกษียณอายุตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ ดวย 

 
มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงอัตราบํานาญของ
ขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อใหเหมาะสมแกคาครองชีพในปจจุบันและเพื่อใหผูรับบํานาญเสียภาษีเงินไดเอง  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี้ขึ้น 

 
ดวงใจ/แกไข 
๖ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐๓๒ 

 
มาตรา ๘  การบอกเลิกรับบํานาญตามมาตรา ๓๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบาํนาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้สําหรับผูที่เขารับราชการเปนขาราชการ
สวนทองถิ่นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบอกเลิกไดภายในระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตทั้งนี้ตองกระทําในขณะที่ยังรับราชการอยู และในกรณีท่ีไดรับบํานาญรวมกับเงินเดือน
มาแลว ใหคืนบํานาญและเงินที่จายควบกับบํานาญที่รับไปแลวตั้งแตวันที่เขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่นให
หมดเสียกอนวันออกจากราชการ 

 
มาตรา ๙  บทบัญญัติมาตรา ๓๔ ทวิ ไมกระทบกระเทือนสิทธิของขาราชการซึ่งไดรับหรือมีสิทธิใน

บํานาญปกติตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งภายหลังไดเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น 
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นไมไดใชสิทธิบอกเลิกรับบํานาญเพื่อตอเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตามมาตรา ๘ 

 
มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ี 

                                                           
๓๒ รก.๒๕๒๐/๑๗/๒๓พ/๙ มีนาคม ๒๕๔๐ 



   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    

(๑) กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งบัญญัติใหขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมี
อายุครบหกสิบปบริบูรณ อาจไดรับการตอเวลาราชการใหรับราชการตอไปอีกไดในกรณีพิเศษนั้น ไมเหมาะสมกับ
สภาวการณปจจุบันสมควรที่จะเลิกการตอเวลาราชการใหแกขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งมีอายุครบหกสิบปบริบูรณไม
วาในกรณีใด 

(๒) สมควรใหขาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการซึ่งออกจากราชการแลว 
ภายหลังเขารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น มีสิทธิขอตอเวลาราชการระหวางที่เปนขาราชการตามกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการกับเวลาราชการระหวางท่ีเปนขาราชการสวนทองถิ่นสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
เชนเดียวกับกรณีการกลับเขารับราชการใหม 

(๓) สมควรใหขาราชการสวนทองถิ่นประเภทวิสามัญที่มีกฎหมายบัญญัติใหยกฐานะหรือเปลี่ยน
ฐานะเปนขาราชการสวนทองถิ่นประเภทสามัญมีสิทธินับเวลาระหวางที่เปนขาราชการสวนทองถิ่นประเภทวิสามัญ
เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไดทํานองเดียวกับหลักการของกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ 

(๔) สมควรใหผูซ่ึงไดขึ้นทะเบียนเปนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
มีสิทธินับเวลาราชการตั้งแตวันขึ้นทะเบียนเปนทหารกองประจําการเปนเวลาราชการสาํหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ไดทํานองเดียวกับหลักการของกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัติขึ้น 
 

ปรียนันท/แกไข 
๒๘   /  ๒  /  ๔๕ 

A+B (C) 
 

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐๓๓ 
 
มาตรา ๙  ในกรณีที่มีผูรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการปราบปรามผูกระทําความผิดตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเงินเพิ่มพิเศษดังกลาวมีผลใชบังคับในการรวมเปนเงินเดือนเดือนสุดทายตั้งแตวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๖ แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายบําเหน็จบํานาญตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งทําใหเกิดประโยชนแกขาราชการตามความเหมาะสมกับ
สภาพการณปจจุบัน  ฉะนั้น เพื่อใหขาราชการสวนทองถิ่นไดรับประโยชนเชนเดียวกัน สมควรใหมีการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

                                                           
๓๓ รก.๒๕๓๐/๒๕๔/๔๐พ/๗ ธันวาคม ๒๕๓๐ 



   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    

ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 
๒๕๒๖ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ดวงใจ/แกไข 
๖ ธ.ค. ๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓๓๔ 

 
มาตรา ๑๓  พนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหมีสิทธิ

ไดรับบําเหน็จบํานาญตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่งถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จบํานาญ ใหทายาทมี
สิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด 

 
มาตรา ๑๔  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยูกอนวันที่

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ถาผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ
ภายหลังวันที่พระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับแลว และเปนการลงโทษตาม
กฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ขาราชการสวน
ทองถิ่นผูนั้นหรือทายาท แลวแตกรณ ีไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕  สิทธิท่ีจะนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งประจําปฏิบัติหนาที่อยู

ในเขตที่มีประกาศใชกฎอัยการศึกกอนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ ใหเปนอันยุติลงนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ เวนแตคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาใหมีสิทธินับเวลาราชการเปนทวีคูณตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๖  การนับเวลาราชการของผูกลับเขารับราชการใหมกอนวันท่ีพระราชบัญญตัินี้ใชบังคับให

เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นท่ีใชอยูกอนท่ีจะมีการแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบลเปนราชการสวนทองถิ่นและมีพนักงานสวน
ตําบลซึ่งมีฐานะเปนขาราชการสวนทองถิ่น จึงสมควรใหพนักงานสวนตําบลมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับ

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



   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    

ขาราชการสวนทองถิ่นอื่น และโดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหขาราชการ
พลเรือนสามัญซึ่งถูกลงโทษปลดออกจากราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ 
นอกจากนั้นไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อปรับปรุงการคิดเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญของขาราชการท่ีออกจากราชการไปแลวและภายหลังกลับเขารับราชการใหม ใหนับเวลาราชการตอนกอน
ออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได ปรับปรุงใหขาราชการทุกประเภทใชหลักเกณฑเดียวกันใน
การคํานวณบํานาญและปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิในการรับบําเหน็จตกทอดในกรณีไมมีทายาทผูมีสิทธิ จึง
สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญในพระราชบัญญัตบิําเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหสอดคลองกัน ประกอบกับหลักเกณฑการนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการสวนทองถิ่นใน
ปจจุบันถูกกําหนดใหเปนไปโดยอัตโนมัติเม่ือไดมีประกาศใชกฎอัยการศึก ซึ่งไมเหมาะสมกับสภาวการณทาง
เศรษฐกิจที่รัฐตองการจะประหยัดงบประมาณรายจาย สมควรแกไขเพิ่มเติมใหการนับเวลาราชการเปนทวีคูณของ
ขาราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีท่ีจะพิจารณาใหตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
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