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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 
------------- 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินบําเหน็จ 
ลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
มาตรา 6 และมาตรา 95 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 
มาตรา 5 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542" 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3  ใหยกเลิก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหาร 
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2536 
 บรรดาระเบียบและหลักเกณฑการจายเงินบําเหน็จลูกจางอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว 
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย 
ปญหา ยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ 
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามวรรคหนึ่งใหผูวาราชการ 
จังหวัดได 
              หมวด 1 
          ขอความท่ัวไป 
         ---------------- 
 ขอ 5  ในระเบียบนี้ 
 "ลูกจางประจํา" หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมง ซ่ึงหนวยการ
บริหาร 
ราชการสวนทองถิ่น จางไวปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะประจําไมมีกําหนดเวลาตามอัตราและจํานวนท่ี 
กําหนไว โดยจายคาจางจากเงินงบประมาณหมวดคาจาง หรือหมวดคาจางประจําหนวยการบริหาร 
ราชการสวนทองถิ่น แตท้ังน้ีไมรวมถึง 
 (1) ลูกจางประจําที่มีสัญญาจาง 



   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    

 (2) ลูกจางที่จางใหปฏิบัติงานของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในตางประเทศ 
 "ลูกจางชั่วคราว" หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมง ซ่ึงหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่น จางไวปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราวและหรือโดยมีกําหนดเวลาจาง 
โดยจายคาจางจากเงินงบประมาณของหนวยของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
 "คาจาง" หมายความวา คาจางอัตราปกติ ตามอัตราที่กําหนดจายใหสําหรับการทํางาน 
ในระยะเวลาตามปกติ และหมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.)ดวย 
 "คาจางเดือนสุดทาย" หมายความวา คาจางทั้งเดือนที่ลูกจางควรจะไดรับในเดือน 
สุดทายกอนออกจากงาน ถาหากลูกจางผูนั้นมาทํางานเต็มตามเวลาที่กําหนด 
 ลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายวัน ประเภทที่ทํางานมีวันหยุดประจําสัปดาหหนึ่งวัน 
ใหคิดคาจางยี่สิบเจ็ดวันเปนคาจางหนึ่งเดือน สําหรับประเภทที่ทํางานมีวันหยุดประจําสัปดาห 
สองวัน ใหคิดคาจางย่ีสิบสามวันเปนคาจางหน่ึงเดือน 
 สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายชั่วโมง ใหคิดคาจางเจ็ดช่ัวโมงเปนคาจางหน่ึงวัน 
เวนแตลูกจางที่ไดกําหนดเวลาทํางานสําหรับหนึ่งวันเปนอยางอื่น ก็ใหคิดคาจางตามจํานวน 
ชั่วโมงที่ไดกําหนดนั้นเปนคาจางหนึ่งวัน แลวคิดเปนคาจางหนึ่งเดือนตามวรรคกอน 
 "หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้นและหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 "ปงบประมาณ" หมายความวา ปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
                หมวด 2 
           บําเหน็จปกติ 
            ------------- 
 ขอ 6  ลูกจางประจําจะไดรับบําเหน็จปกติ เม่ือตองออกจากงานดวยเหตุหน่ึงเหตุใด 
ดังตอไปนี ้
 (1) ลาออกโดยไมมีความผิด และไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 
หรือผูไดรับมอบหมายแลวง 
 (2) กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 
 (3) ปวยเจ็บไมอาจปฏิบัติหนาท่ีการงานของตนโดยสมํ่าเสมอ หรือโดยมีใบตรวจแพทย 
ซ่ึงทางราชการรับรองวาไมสามารถหรอืไมสมควรทํางานตอไป 
 (4) ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาติ 
 (5) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไมเปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 (6) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน 
ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน 
 (7) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
 (8) ขาดคุณสมบัติเนื่อจากเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  



   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    

ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 
ระเบียบขาราชการพลเรือน 
 (9) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน 
พรรคการเมือง 
 (10) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากตกเปนบุคคลลมละลาย 
 (11) หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเลิกตําแหนงหรือยุบตําแหนง 
 (12) หยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีการงานของตน ใหมีประสิทธิภาพ 
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงาน หรือบกพรองในหนาที่ดวยเหตุใด 
 (13) ถูกสั่งใหออกจากราชการเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้นได 
กระทําความผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะลงโทษปลดออก 
หรือไลออกได แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนน้ัน ซ่ึงถาใหปฏิบัติงานตอไป 
อาจจะเปนการเสียหายแกทางราชการ 
 (14) ถูกสั่งใหออกจากราชการเนื่องจากรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล หรอืตองรับโทษ 
จําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก 
 (15) ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
 (16) ขาดคุณสมบัติในการทํางานเปนลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
 ในกรณ ี(1) และ (2) ตองทํางานเปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวาหาปบริบูรณ 
 ในกรณ ี(3) ถึง (16) ตองทํางานเปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวาหนึ่งปบริบูรณ 
 ขอ 7  บําเหน็จปกติที่จะจายตามความในขอ 6 ถาลูกจางประจําผูมีสิทธิไดรับตาย 
เสียกอนไดรับเงินบําเหน็จปกติ เงินดังกลาวยอมเปนมรดกตกทอดแกทายาทตามประมวล 
กฎหมายแพงและพาณิชย 
 ขอ 8  ลูกจางประจําผูใดตายในระหวางรับราชการ ถาลูกจางประจําผูนั้นไดทํางาน 
เปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวาหนึ่งปบริบูรณ และความตายนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากความ 
ประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง ใหจายเงินบําเหน็จปกติเปนจํานวนตามเกณฑคํานวณ 
ในขอ 17 แกทายาทผูมีสิทธิไดรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยอนุโลม 
 เงินบําเหน็จปกติตามวรรคหนึ่ง ใหแบงจายแกผูมีสิทธิตามสัดสวนของเงินมรดก 
โดยมิตองกันสวนเปนสินสมรสกอนแบง เนื่องจากเงินดังกลาวไมถือเปนสินสมรส 
 ขอ 9  ลูกจางประจําผูใด มีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือ 
ถูกฟองคดีอาญา หรืออยูในระหวางถูกพักงาน ถาถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยเรื่อง 
ที่กระทําผิดวินัยหรือกอนคดีอาญาถึงที่สุด ใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาวินิจฉัยวาถาผูนั้น 
ไมถึงแกความตายเสียกอนจะตองไดรับโทษถึงไลออกหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นจะตองถูกลงโทษ 
ถึงไลออก ทายาทของลูกจางประจําผูนั้นไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติตามขอ 8 
                            หมวด 3 



   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    

           บําเหน็จพิเศษ 
             ------------- 
 ขอ 10  ลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวผูใดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ เพราะเหตุ 
ปฏิบัติงานในหนาท่ี หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ ซ่ึงแพทยท่ีทางราชการ 
รับรองไดตรวจและแสดงวา ไมสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ตอไปไดอีกเลย นอกจากจะไดรับ 
บําเหน็จปกติตามที่กําหนดไวในหมวด 2 แลว ใหไดรับบําเหน็จพิเศษอีกดวย เวนแตอันตราย 
ที่ไดรับหรือการปวยเจ็บนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิด 
ของตนเอง 
 สําหรับลูกจางชั่วคราวไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติตามที่กําหนดไวในหมวด 2 
 ขอ 11  การกําหนดอัตราบําเหน็จพิเศษ กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดตามสมควร 
แกเหตุการณ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผูนั้น ตามอัตราดังตอไปนี ้
 (1) ปฏิบัติหนาที่ในเวลาปกติใหมีอัตราตั้งแตหกถึงยี่สิบสี่เทาของอัตราคาจางเดือนสุด
ทาย 
 (2) ปฏิบัติหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาที่มีการรบ การสงคราม 
การปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกหรือประกาศสถาน
การณ 
ฉุกเฉิน ใหมีอัตราต้ังแตสามสิบหกถึงส่ีสิบสองเทาของอัตราคาจางเดือนสุดทาย  
 ในกรณีลูกจางชั่วคราว ใหไดรับบําเหน็จพิเศษสามสวนในสี่สวนของลูกจางประจํา 
 ขอ 12  ลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว ผูไดรับอันตรายดังกลาวในขอ 10 ถาถึงแก 
ความตายเพราะเหตุนั้นกอนไดรับบําเหน็จพิเศษไป ใหจายบําเหน็จพิเศษแกทายาทผูมีสิทธิ 
รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยอนุโลม ตามอัตราดังตอไปนี ้
 (1) ปฏิบัติหนาที่ในเวลาปกติ เปนจํานวนเทากับอัตราคาจางเดือนสุดทายสามสิบเดือน 
 (2) ปฏิบัติหนาที่ในเวลาดังกลาวในขอ 11 (2) เปนจํานวนเทากับอัตราคาจางเดือนสุด
ทาย 
สี่สิบแปดเดือน 
 เงินบําเหน็จพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหแบงจายแกทายาทผูมีสิทธิตามสัดสวนของเงิน 
มรดกโดยมิตองกันสวนเปนสินสมรสกอนแบง เนื่องจากเงินดังกลาวไมถือเปนสินสมรส 
 ในกรณีลูกจางชั่วคราวตาย ใหไดรับบําเหน็จพิเศษสามสวนในสี่สวนของลูกจาง 
ประจํา  
 ขอ 13  ในกรณีที่ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราวไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บ 
ตามขอ 10 หรือถึงแกความตายตามขอ 12 ถาลูกจางผูนั้นหรือทายาท แลวแตกรณี มีสิทธิ 
ไดรับทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้ เงินสงเคราะหผูประสบภัยตามกฎหมายวาดวยการ 
สงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาต ิหรือการ 
ปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรม เงินคาทดแทนตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและ 
การจายบําเหน็จความชอบในการปราบปรามผูกอการรายคอมมินิสต หรือเงินอื่นในลักษณะ 



   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    

เดียวกันจากทางราชการหรือจากหนวยงานอื่นที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสั่งให 
ไปปฏิบัติงานใหเลือกรับไดเพียงอยางใดอยางหน่ึงแลวแตจะเลือก 
                        หมวด 4 
                    การนับเวลาทํางานของลูกจางประจําสําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกต ิ
             ------------- 
 ขอ 14  การนับเวลาสําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกตินั้น ใหเริ่มนับตั้งแตวันเริ่มเขา 
ปฏิบัติงานโดยไดรับคาจาง แตไมกอนวันที่มีอายุครบสิบแปดปบริบูรณจนถึงวันกอนออกจาก 
งาน หรือกอนวันพนจากหนาที่ หรือจนถึงวันที่ถึงแกความตาย แลวแตกรณี 
 ลูกจางประจําผูใดไมไดรับคาจางเพราะลา ขาดงาน ถูกส่ังพัก ใหตัดเวลาทํางานสําหรับ 
คํานวณบําเหน็จปกติลงตามสวนแหงวันที่ไมไดรับคาจางนั้น 
 ลูกจางประจําผูใดถูกตัดอัตรามาจากขาราชการสวนทองถิ่นวิสามัญโดยไมไดรับเงิน 
ทดแทนใหนับเวลาราชการตอนเปนขาราชการสวนทองถิ่นวิสามัญมารวมกับเวลาตอนเปนลูกจาง 
ประจําเพื่อประโยชนในการคํานวณจายบําเหน็จปกติได 
 ลูกจางประจําที่ไปรับราชการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารโดยมิไดรับบําเหน็จ 
เมื่ออกจากกองประจําการหรือไดรรับการลาพักเพื่อรอการปลดโดยไมมีความเสียหายแลวกลับ 
เขาทํางานเปนลูกจางประจําในสังกัดเดิมภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ก็ใหนับเวลาตอนกอน 
ไปรับราชการกองประจําการและเวลาระหวางรับราชการทหารกองประจําการรวมเปนเวลาทํางน 
สําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกติได 
 การนับเวลาตอนไปรับราชการทหารดังกลาวในวรรคกอนนั้น ใหนับต้ังแตวันท่ีไดเขา 
ประจําการในกองประจําการ จนถึงวันออกจากกองประจําการ หรือวันที่ไดรับการลาพักเพื่อรอ 
การปลด แตไมรวมถึงเวลาที่ตองอยูชดใชตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
 การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติของลูกจางประจําที่โอนมาจากหนวย 
ราชการ ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการสวนทองถิ่น ใหนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณ 
บําเหน็จปกติตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจางของราชการหรือระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจาง 
ของราชการสวนทองถิ่นที่ใชอยูในวันโอนรวมเปนเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติดวย 
 การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติของลูกจางประที่โอนมาจากลูกจาง 
ประจํา ซึ่งรับคาจางจากเงินนอกงบประมาณของทางราชการสวนทองถิ่น  ใหนับเวลาทํางาน 
สําหรับคํานวณบําเหน็จปกติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังท่ีใชอยูในวันโอน รวมเปนเวลา 
ทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติดวย 
 ขอ 15  ลูกจางประจําผูใดถูกส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดใน 
ระหวางที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศ 
ใชกฎอัยการศึกหรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน ก็ใหนับเวลาทํางานที่ปฏิบัติการตามสั่งนั้น 
เปนทวีคูณได 
 ลูกจางประจําผูใดประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึก 
ใหนับเวลาทํางานที่ปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นเปนทวีคูณ 



   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    

 ในกรณีที่ลูกจางประจํามีเวลาทํางาน ซึ่งอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลาย 
ประการใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแตประการเดียว 
              หมวด 5 
          วิธีคํานวณจายบําเหน็จปกติ 
           ------------- 
 ขอ 16  การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกต ิใหนับเปนจํานวนเดือนเศษ 
ของเดือนถาถึงสิบหาวันใหนับเปนหนึ่งเดือน สําหรับจํานวนวันถามีหลายตอน ใหรวมกันแลว 
นับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน 
 ขอ 17  บําเหน็จปกติที่จายใหแกลูกจางตามขอ 6 มีจํานวนเทากับคาจางเดือนสุดทาย 
คูณดวยจํานวนเดือนท่ีทํางานหารดวยสิบสอง 
 การคํานวณบําเหน็จลูกจาง ถามีเศษของบาทใหปดท้ิง 
 ขอ 18  การขอรับเงินบําเหน็จตามระเบียบนี้ ใหผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จยื่นเรื่องตามแบบ 
ตอผูบังคับบัญชาของลูกจางภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันพนจากงานหากย่ืนพนกําหนดนี้ 
ไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ 
              หมวด 6 
      การสั่งจายเงินบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
            ------------- 
 ขอ 19  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือนายกเทศมนตร ีหรือปลัดเมืองพัทยา 
หรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรอืหัวหนาฝายบริหารของหนวย 
การบริหารราชการสวนทองถิ่น แลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจพิจารณาส่ังจายเงินบําเหน็จ 
              หมวด 7 
          บทเฉพาะกาล 
            ------------- 
 ขอ 20  การสั่งใหลูกจางประจําของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นผูใดไป 
ปฏิบัติงานระหวางราชการสวนทองถิ่นดวยกัน ใหนับเวลาระหวางท่ีถูกส่ังใหปฏิบัติงานน้ัน 
เปนเวลาสําหรับคํานวณจายเปนบําเหน็จปกติได 
 ขอ 21  ลูกจางประจําผูใดทางหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติงาน 
เปนการชั่วคราวในสวนราชการอื่น หรือรัฐวิสาหกิจกอนวันใชระเบียบนี้โดยไมไดรับคาจาง 
ทางสังกัดเดิมใหนับเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหไปปฏิบัติงานนั้นเปนเวลาสําหรับคํานวณจาย 
บําเหน็จปกติได 
     ประกาศ ณ วันที ่17 กันยายน พ.ศ. 2542 
              ชําน ิ ศักดิเศรษฐ    
       รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   
 



   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    
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