
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัต ิ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที ่๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
------------ 

 
           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
      ใหไว ณ วันที ่๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
      เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
สวนทองถ่ิน 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๓/๑๐๕ก/๑/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ขาราชการสวนทองถิ่น” ในมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ 
ใหใชความตอไปน้ีแทน 
  ““ขาราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวน 
จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
และพนักงานของราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งราชการสวนทองถิ่นอื่นขึ้น  
แตไมรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานคร” 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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  มาตรา ๔  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ราชการสวนทองถิ่น” ในมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ 
ใหใชความตอไปน้ีแทน 
  ““ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และราชการสวนทองถิ่นอื่น 
ตามท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร” 
 
  มาตรา ๕  ใหยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จ 
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “(๑) ผูถูกไลออกจากราชการเพราะมีความผิด” 
 
  มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๒๖ แหง 
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “ในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ใหคณะรัฐมนตรี 
มีอํานาจพิจารณาใหขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งประจําปฏิบัติหนาท่ีอยูในเขตท่ีไดมีประกาศ 
ใชกฎอัยการศึกนั้นไดรับการนับเวลาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นเปนทวีคูณไดตาม 
หลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หลักเกณฑดังกลาวใหพิจารณาความจําเปนของสถานการณ 
โดยคํานึงถึงความยากลําบากและการเสี่ยงอันตรายอยางแทจริงของขาราชการสวนทองถิ่นนั้น 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหนับเวลาราชการ 
เปนทวีคูณตามวรรคสอง ถาผูใดมีเวลาราชการซึ่งอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลาย 
ประการ ก็ใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแตประการเดียว” 
 
  มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จ 
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๓๐  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดออกจากราชการไปแลว ถาภายหลัง 
กลับเขารับราชการใหมนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณ 
บําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได เวนแต 
ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นถูกปลดออกหรือไลออกจากราชการเนื่องจากกระทําความผิดวินัย 
อยางรายแรง และไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญจากการรับราชการตอนกอนออกจากราชการ 
  ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งไดรับบําเหน็จไปแลว จะนับเวลาราชการตอเนื่อง 
ตามวรรคหนึ่งไดจะตองคืนบําเหน็จที่ไดรับพรอมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจําของธนาคาร 
ออมสิน สวนระยะเวลาในการคืนบําเหน็จใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวง 
มหาดไทยกําหนด 



   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    

  ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติแลว ใหงดการ 
จายบํานาญตลอดเวลาท่ีกลับเขารับราชการใหมนั้น แตถาผูนั้นประสงคจะรับบํานาญตอไป 
จะตองมีหนังสือแจงความประสงคตอเจาสังกัดที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหมภายใน 
สามสิบวันนับแตวันกลับเขารับราชการ และจะนับเวลาราชการตอเนื่องมิได กรณีนี้ถาเงินเดือน 
ที่ไดรับในขณะกลับเขารับราชการใหมเทาหรือสูงกวาเงินเดือนเดิม เมื่อออกจากราชการ 
ใหงดการจายบํานาญ แตถาเงินเดือนใหมนอยกวาเงินเดือนเดิมใหรับบํานาญเทากับผลตางของ 
เงินเดือนใหมและเงินเดือนเดิม โดยใหราชการสวนทองถิ่นที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหม 
แจงไปยังเจาสังกัดที่ผูนั้นรับบํานาญอยูเพื่องดหรือลดการจายบํานาญ เมื่อออกจากราชการ 
ใหมีสิทธิไดรับบํานาญโดยคํานวณจากเงินเดือน และเวลาราชการในตอนใหมบวกเขากับ 
บํานาญเดิม บํานาญในตอนหลังจะเปล่ียนเปนขอรับบําเหน็จแทนก็ได 
  ความในมาตรานี ้ใหใชบังคับแกขาราชการซึ่งกลับเขารับราชการเปน 
ขาราชการสวนทองถิ่น โดยอนุโลม 
  การโอนหรือสั่งขาราชการผูใดไปรับราชการสวนทองถิ่น หรือการโอนหรือ 
สั่งขาราชการสวนทองถิ่นไปรับราชการระหวางราชการสวนทองถิ่นดวยกัน ใหนับเวลาราชการ 
ของขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดตอกัน” 
 
  มาตรา ๘  ใหยกเลิกมาตรา ๓๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 
  มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๓๒  วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญใหกระทําดังนี้ 
  (๑) สําหรับบําเหน็จ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปเวลาราชการ 
  (๒) สําหรับบํานาญ ใหต้ังเงินเดือนเดือนสุดทายหารดวยหาสิบคูณดวยจํานวน 
ปเวลาราชการ” 
 
  มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกหมวด ๔ ผูรับบํานาญกลับเขารับราชการใหม มาตรา ๓๔ 
และมาตรา ๓๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๒๐  
 
  มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติ 



   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    

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จ 
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๔๗  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดตายในระหวางรับราชการอยู  
ถาความตายนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง ใหจายเงินเปน 
บําเหน็จตกทอดเปนจํานวนตามเกณฑคํานวณในมาตรา ๓๒ (๑) โดยจายใหแกผูมีสิทธิตาม 
หลักเกณฑและวิธีการการจายเงินบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
ท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีถึงแกความตายโดยอนุโลม และเพื่อประโยชนในการนี้ ในกรณีท่ีกฎหมาย 
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติใหกระทรวงการคลังเปนผูกําหนดในเรื่องใด ก็ให 
กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดในเรื่องนั้นแทน 
  ในกรณีที่ไดมีการจายบําเหน็จตกทอดไปแลว หากปรากฎวามีบุตรเพิ่มขึ้นโดย 
คําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซ่ึงไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็ก 
เปนบุตรกอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตาย 
ของบิดา ใหแบงบําเหน็จตกทอดน้ันใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิ โดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมาย 
ตามคําพิพากษานั้นเปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้น หากปรากฏวา 
บุตรชอบดวยกฎหมายนั้นเปนผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ใหจังหวัดเรียกคืนบําเหน็จ 
ตกทอดจากทายาทซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปกอนแลวตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  ในกรณีที่ไมสามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จายใหทายาทซึ่งรับเกินไป 
ในสวนของตนตามวรรคสองได จังหวัดไมตองรับผิดชอบจายเงินบําเหน็จตกทอด 
ใหแกบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึง 
วันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแตอยางใด 
  มาตรา ๔๘  ภายใตบังคับมาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีผูไดรับบํานาญปกติอยู ผูมีสิทธิ 
จะไดรับบํานาญปกติ หรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแกความตาย ใหจายเงิน 
เปนบําเหน็จตกทอด รวมเปนจํานวนสามสิบเทาของบํานาญรายเดือนท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับนั้น 
ใหแกผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๗ ตามสวนและหลักเกณฑท่ี 
กําหนดในมาตรานั้น” 
 
  มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๕๒  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทําผิดวินัยนั้น ใหคณะกรรมการ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตาย 
เสียกอนจะตองไดรับโทษถึงไลออกหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นจะตองไดรับโทษถึงไลออก ทายาท 
ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๗” 
 



   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 ๑๓  พนักงานสวนตําบลผูใดออกจากราชการกอนวันที่พระราชบัญญัตินี ้
ใชบังคับใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
  ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลตามวรรคหนึ่งถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จ 
บํานาญ ใหทายาทมีสิทธิไดรับบําเหนจ็ตกทอด 
 
  มาตรา ๑๔  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ถาผูบังคับ 
บัญชาสั่งลงโทษปลดออกจากราชการภายหลังวันที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับแลว และเปนการลงโทษตามกฎหมายที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ ขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นหรือ 
ทายาท แลวแตกรณี ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๑๕  สิทธิที่จะนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการสวนทองถิ่น 
ซึ่งประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่มีประกาศใชกฎอัยการศึกกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหเปนอันยุติลงนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เวนแตคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาใหมีสิทธิ 
นับเวลาราชการเปนทวีคูณตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๑๖  การนับเวลาราชการของผูกลับเขารับราชการใหมกอนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการสวนทองถิ่นที่ใชอยูกอนที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
          ชวน  หลีกภัย 
 นายกรัฐมนตร ี
 
----------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ : -  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล 



   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    

เปนราชการสวนทองถิ่นและมีพนักงานสวนตําบลซึ่งมีฐานะเปนขาราชการสวนทองถิ่น 
จึงสมควรใหพนักงานสวนตําบลมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเชนเดียวกับขาราชการสวนทองถิ่น 
อื่น และโดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหขาราชการ 
พลเรือนสามัญซึ่งถูกลงโทษปลดออกจากราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติเสมือนวา 
ผูนั้นลาออกจากราชการ นอกจากนั้นไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อปรับปรุงการคิดเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการ 
ที่ออกจากราชการไปแลวและภายหลังกลับเขารับราชการใหม ใหนับเวลาราชการตอนกอน 
ออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได ปรับปรุงใหขาราชการทุกประเภท 
ใชหลักเกณฑเดียวกันในการคํานวณบํานาญและปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิในการรับ 
บําเหน็จตกทอดในกรณีไมมีทายาทผูมีสิทธิ จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
บําเหน็จบํานาญในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐  
ใหสอดคลองกัน ประกอบกับหลักเกณฑการนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการ 
สวนทองถิ่นในปจจุบันถูกกําหนดใหเปนไปโดยอัตโนมัติเมื่อไดมีประกาศใชกฎอัยการศึก 
ซึ่งไมเหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจที่รัฐตองการจะประหยัดงบประมาณรายจาย 
สมควรแกไขเพิ่มเติมใหการนับเวลาราชการเปนทวีคูณของขาราชการสวนทองถิ่นเปนอํานาจ 
ของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาใหตามหลักเกณฑที่กําหนด  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
         ดวงใจ/แกไข 
          ๖ ธ.ค. ๔๔ 
         A+B (C) 
 
 
 
 


