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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒(£๔๒

และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๒
และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระฌียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายบําเหน็จลูกจ้า
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใหเ้หมาะสมยงขี้บ

อาศัยอํานาจตามความในมาดรา ๖ นละมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พั.ศ. ๒๔๒๑ มาตรา ๔ และมาตรา ๘๘
แห่งพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.๒๔๓๗ รัฐมนตรวิ่าการกระทรวงมหาดไทยจ้งออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

งของ

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรยิกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒”

ข้อ ๒'" ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้ังคับตั้งแตว่ับถัดจากวันประกาศใบราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ใหย้กเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างชองหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๓๖
บรรดาระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบําเหน็จลูกจ้างอื่นใดใบส่วนที่กําหนดไวแ้ล้วใบ

ระเบียบนีห้รอิชี่งขัดหรอิแย้งกันระเบียบนีใ้หใ้ชร้ะเบียบนีแ้ทบ
ข้อ ๔ ใหป้ลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหม้ือํานาจต้ความ

ริบีจฉัยบีญหา ยกเว้นหริอผ่อนผันการปฏิบัตติามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑแ์ละกําหนดริธปฏิบัตเิพื่อ
ตําเบีบการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนี้ง ตามวรรคหนี้งใหผู้ว้่าราชการ
จังหวัดไต้

หมวด ๑
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๔ ใบระเบียบนี้
“ลูกจ้างประจ่า” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวับ และรายชั่วโมง ชี่งหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น จ้างไวป้ฏิบัตงิาบที่มลืักษณะประจ่าไมม่ืกําหบดเวลาตามอัตราและจ่าบวบทีก่ําหนดไว้ โดย
จ่ายค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้าง หรอิหมวดค่าจ้างประจ่าของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แตท่ั้งนีไ้มร่วมลง

(๑) ลูกจ้างประจ่าที่มืลญัญาจ้าง
(๒) ลูกจ้างทีใ่หป้ฏิบัตงิาบของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ

* ระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหนจลูกจ้างของหน่วยการบริหารราซการส่วนท้องกิน ห.ศ. ๒<£๔to ประกาศใบราซกิจจาบุเบกพา เล่มที ๑®๖
คอบหิเศพ rtc£ ง หน้า ๙ ลงวับที ด ตุลาคม to<£๙to
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‘‘ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่งหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น จ้างไวป้ฏิบัตงิานที่มลีักษณะชั่วคราวและหรือโดยมกีําหนดเวลาจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณชองหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

“ค่าจ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างอัตราปกติ ตามอัตราที่กําหนดจ่ายใหส้ําหรับการทํางาน
ในระยะเวลาตามปกติ และหมายความรวมถึงเงินเที่มพิเศษสําหรับการสูร้บ (พ.ส.ร.) ด้วย

“ค่าจ้างเดือนสุดท้าย” หมายความว่า ค่าจ้างทั้งเดือนทีลู่กจ้างควรจะไดร้ับใบเดือนสุดท้ายก่อน
ออกจากงาน ถ้าลูกจ้างผูน้ั้นมาทํางานเต็มเวลาทีก่ําหนด

ลูกจ้างซึ่งไดร้ับค่าจ้างเป็นรายวัน ประเภททีท่ํางานมีวันหยุดประจําสัปดาห์หนึ่งวับ
ให้คิดค่าจ้างยี่สิบเจ็ดวันเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือน สําหรับประเภททีท่ํางานมวีันหยุดประจําสัปดาห์สองวับ ใหค้ิด
ค่าจ้างยี่สิบสามวันเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือน

สําหรับลูกจ้างซึ่งไดร้ับค่าจ้างรายชั่วโมง ใหค้ิดค่าจ้างเจ็ดชั่วโมงเป็นค่าจ้างหนึ่งวัน เว้นแตลู่กจ้าง
ทึ๋ใดก้ําหนดเวลาทํางานสําหรับหนึ่งวันเป็นอย่างอื่น กใ็หค้ิดค่าจ้างตามจํานวนชั่วโมงที่ใดก้ําหนดนั้นเป็นค่าจ้าง
หนึ่งวัน แล้วคิดเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือนตามวรรคก่อน

“บําเหน็จปกติ”,0 หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจําที่ออกจากงานเนื่องจาก
ทํางาบมานานซึ่งจ่ายครั้งเดืยว

“บําเหน็จรายเดือน"0’ หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจําที่ออกจากงานเนื่องจาก
ทํางาบมานานซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน

“บําเหน็จพิเศษ”๔ หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก'ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว
ทีไ่ดร้ับอันตรายหรือบํวยเจ็บเพราะปฏิบัติหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตกุระทําการตามหน้าที่
ซึ่งแพทยท์ีท่างราชการรับรองไดต้รวจและแสดงว่าไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าทีไ่ดอ้กเลยซึ่งจ่ายครั้งเดียว

“บําเหน็จพิเศษรายเดือน”4: หมายความว่า เงินที่จ่ายใหแ้กลู่กจ้างประจําทีไ่ดร้ับอันตรายหรือ
ป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงาบใบหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทาง
ราชการรับรองไดต้รวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัตหินาที่ใดอ้ีกเลยซึ่งจายเป็นรายเดือน

“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจ้งหวัด เทศบาล
เมืองพทยา องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

“ปงีบประมาณ” หมายความว่า ปงีบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ

หมวด ๒
บําเหน็จปกติ

ข้อ ๖ ลูกจ้างประจําจะไดร้ับบําเหน็จปกติ เมื่อต้องออกจากงานด้วยเหตหุนึ่งเหตใุด
ดังต่อไปบี้

๒ บทนิยามกําว่า “บ*'าเทนิจปกติ” เหั่มเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วนท้องกน (ฉบับที ๓)
ท.ศ. ๒๕«£๒ ประกาศโบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบพิศพ๗ ง หน้า ๕ ลงวับที ๑«ะ มกราคม ๒๕๕๓

■ บทนิยามกําว่า “น้าเหบจีรายเสือบ' เทีมเติม'โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วนท้องถํ่บ
(ฉบับที ๓) ท.ศ. ๖๕๕๖ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบหิเศบ๗ ง หน้า ๕ ลงวับที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

* บทนิยามกําว่า “น้าเหบีจพเิศบ” เพมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วบท้องถึ๋บ (ฉบับที ๓)
พ.ศ. ๒๕<£๒ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบทิเศพ ๗ ง หน้า ๕ ลงวันที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

* บทนิยามกําว่า “น้าเหบีจพเิศบรายเสือบ” เทีมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการปรหิารราชการล่วบท้องถํ่บ
(ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕«£๒ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอนพิเศบ๗ ง หน้า ๕ ลงวันที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
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(๑) ลาออกโดยไมม่คีวามผํด และไดร้ับอนุญาตจากผู้มอ่ํานาจสั่ง’บรรจแุละแต่งตั้ง หรือ
ผูไ้ดร้ับมอบหมายแล้ว

(๒) กระทําผดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทบปลดออกจากราขการ
(๓) ป่วยเจ็บไมอ่าจปฏิบัตหิน้าทีก่ารงาบของตนโดยสมํ่าเสมอ หรือโดยมโีบตรวจแพทย์

ชึ๋งทางราชการรับรองว่าไมส่ามารถหรือไมส่มควรทํางานต่อไป
(๔) ขาดคุณสมบัตเิกียวกับสัญชาติ
(๔) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่เป็นผู้เลื่อมใสใบการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษ้ตรํย์ทรงเป็นประบุฃตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบรืสุทธึใ๋จ
(๖) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหน่งกํานันแพทย์ประจําตําบลสารวัตรกํานัน

ผู้ใหญบ่้าน และผูช้่วยผู้ใหญบ่้าน
(๗) ขาดคุณสมบัตเินื่องจากไปตํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(๘) ขาดคุณสมบัตเินื่องจากเป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ดไ้ร้

ความสามารถ หรือจํตฟ้นเท้ อบไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดใบกฎหมาย ว่าด้วยระเบยบ
ข้าราขการพลเรือน

(๙) ขาดคุณสมบัตเินื่องจากไปเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่บพรรคการเมือง
(๑๐) ขาดคุณสมบัตเินื่องจากเป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) หน่วยการบรหืารราขการส่วนท้องลื่นเลิกตําแหน่งหรือยุบตําแหน่ง
(๑๒) หย่อนความสามารถในอันทีจ่ะปฏิบัตหิน้าทีก่ารงาบของตน ไม่มปืระสิทธิภาพหรือ

ประพฤตตินไมเ่หมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน หรือบกพร่องใบหน้าทีด่้วยเหตใุด
(๑๓) ถูกสั่งใหอ้อกจากราขการเนื่องจากมเีหตอุันควรสงสัยอย่างยงว่าผูน้ั้นไดก้ระทํา

ความผํดวนิัยอย่างร้ายแรง แตก่ารสอบสวนไมไ่ดค้วามแนข่ัดพอทีจ่ะลงโทบปลดออกหรือไลอ่อกได้ แตม่ืมลท้นหรือ
มัวหมองในกรณทีีถู่กสอบสวนนั้นขึ้งล้าใหป้ฏิบัตงิานต่อไปอาจจะเป็นการเลิยหายแกท่างราชการ

(๑๔) ถูกสั่งออกจากราขการเนื่องจากรับโทษจําคุกโดยตําสั่งศาล หรือต้องรับโทษโดย
ตําฟพ้ากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ําคุกในความฝ็ดทีไ่ดก้ระทําโดยประมาทหรือความผํดลหุโทษ ขึ้งยังไมถ่ึงกับจะต้องถูก
ลงโทษปลดออก หรือไลอ่อก

(๑๔) ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๑๖) ขาดคุณสมบัตใิบการปฏิบัตงิาบเป็นลูกจ้างประจําตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบรหืารราชการส่วนท้องถน
ใบกรณี (๑) และ (๒) ต้องทํางาบเป็นลูกจ้างประจํามาแล้วไมน่้อยกว่าท้าปีบรบืูรณ์
ในกรณี (๓) ถึง (๑๖) ต้องทํางานเป็นลูกจ้างประจํามาแล้วไมน่้อยกว่าหนื่งปีบรบืูรณ์

ข้อ ๗ บําเหน็จปกตทิีจ่ะจ่ายตามความในข้อ ๖ ล้าลูกจ้างประจําผู้มืลทิธไิดร้ับตายเสืยก่อนไดร้ับ
เงินบําเหน็จปกติ เงินด้งกล่าวย่อมเป็นมรดกตกทอดแกท่ายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณีขย์

ข้อ ๘ ลูกจ้างประจําผูใ้ดตายในระหว่างรับราชการ ล้าลูกจ้างประจําผู้นั้บไดท้ํางาบเป็น
ลูกจ้างประจํามาแล้วไมน่้อยกว่าหนื่งป็บรบืูรณ์ และความตายนั้นมใืหเ้กิดขึ้นเนื่องจากความประพฤตชิั่วอย่าง
แรงของตนเอง ใหจ้่ายเงินบําเหน็จปกติเป็นจํานวนตามเกณฑค์ํานวณใบข้อ ๑๗ แกท่ายาทผู้มืลทิธไิดร้ับมรดก
ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณีชยโ์ดยอนุโลม

เงินบําเหน็จปกติตามวรรคหนื่ง ให้แบ่งจ่ายแกผู่้มืลิทธติามสัดส่วนของเงินมรดก โดยมืดอ้งกัน
ส่วนเป็นลิบสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินด้งกล่าวไมถ่ึอเป็นสินสมรส
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ข้อ ๙ ลูกจ้างประจําผูใ้ด มกรณ์หรอต้องหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรอถูกฟ้อง
คดอาญา หร้ออยูใ่นระหว่างถูกพักงาน ถ้ากิงแกค่วามตายก่อนใตร้ับการวินิจฉัยเรึ๋องที่กระทําผิดวินัยหรอก่อน
คดอาญาถงทีสุ่ด ใหก้ระทรวงมหาดไทยพิจารณาวินิจฉัยว่าถ้าผูน้ั้นไมก่ิงแกค่วามตายเสิยก่อนจะต้องใตร้ับโทษ
ถ้งใล1ออกหรอไม่ ถ้าเห็นว่าผูน้ั้นจะต้องถูกลงโทษถงไล่ออก ทายาทของลูกจ้างประจําผู้นั้บ ไม,มสิทธไิตร้ับนําเหนิจ
ปกตติามข้อ ๘

หมวด๒/๑๖
นําเหนิจรายเดอบ

ข้อ ๘/๑ ลูกจ้างประจําผูม้สิทธรํับนําเหนิจปกติ ซึ่งมเวลาทํางาบตั้งแตย่ี่สิบห้าปีบวิ�รณ์ขี้,นไป'จะ
แสดงความประสงคข์อรับเป็นนําเหนิจรายเดอบแทบกใ็ต้

ใบกรณ์ทีลู่กจ้างประจําไตร้ับนําเหนิจปกตหิรอนําเหนิจรายเดอบจากหน่วยการบวิหารราขการ
ส่วนท้องกินผู้เนิกไปแล้วจะขอเปลยีบแปลงความประสงคอ์กไมใต้

ข้อ ๙/๒ สิทธใินนําเหนิจรายเดอบใหเ้รํ่มตั้งแตว่ันทีลู่กจ้างประจําออกจากงาบจบกระทั่งกิง
แกค่วามตาย โดยคํานวณตามเกณทใํบข้อ ๑๗/๑

หมวด ๓
นําเหนิจพิเศษ

ข้อ ๑๐ ลูกจ้างประจําหรอลูกจ้างขั่วคราวผูใ้ดใตร้ับอันตรายหรอป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏํปต่ิ
ในหน้าที่ หวิอถูกประทุษร้ายเพราะเหตกุระทําการตามหน้าทีซ่ึ่งแพทยท์ีท่างราขการรับรองไตต้รวจและแสดงว่า
ไม่สามารถปฎบตังิานในหน้าที่ต,อไนไํตอ้กเลย บอกจากจะใตร้ับนําเหนิจปกติตามที่ก่าหนดไวใ้บหมวด ๒ แล้วให้

ไตร้ับนําเหนิจพิเศษอกด้วย เว้นแตอ่ันตรายทีไ่ตร้ับหรอการป่วยเจ็บนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรอจากความผิดของตบเอง

ล้าหรับลูกจ้างขั่วคราวไมม่สิิทธไิตร้ับนําเหนิจปกตติามทีก่ําหนดไวใ้นหมวด ๒
ข้อ ๑๑ การกําหนดอัตรานําเหนิจพิเศษ กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้ําหนดตามสมควรแก1

เหตกุารณ์ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผู้นั้บ ตามอัตราดังต่อ'ไปบี้
(๑) ปฎิบต้หิน้าทีไ่นเวลาปกตใิหม้อิัตราตั้งแตห่กถงยีส่ิบลเีท่าของอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้าย
(๒) ปฎิปต่หิน้าทีต่ามทีก่ระทรวงกลาโหมกําหนดใบระหว่างเวลาที่มกิารรบการสงคราม การ

ปราบปรามการจลาจล หรอใบระหว่างที่มกิารประกาศไขก้ฎอัยการค์กหรอประสบการณ์ฉุกเรบ ใหม้อัตรา
ตั้งแตส่ามสิบหกกิงลสีิบสองเท่าของอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้าย

ข้อ ๑๒ ลูกจ้างประจําVIรอลูกจ้างขั่วคราวผู้!ต้รับอันตรายดังกล่าวในข้อ ๑๐ถ้าถงแกค่วามตายเพราะ
เหตุนั้นก่อนไตร้ับบำเหนิจพิเศษไป ใหจ้่ายนําเหนิจพิเศษแกท่ายาทผู้มิสิทธริับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิขยโ์ดยอนุโลมตามอัตราดังต่อ'ไปนี้

(๑) ปฏิปต่หิน้าทีใ่บเวลาปกติ เป็นจําบวบเท่ากับอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้ายสามสิบเดอน
(๒) ปฎปต่หิน้าทีใ่นเวลาดังกล่าวใบข้อ ๑๑ (๒) เป็นจําบวบเท่ากับอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้ายลสีิบ

แปดเดอบ

“ หมวต fe/ffl บ่าเพ่)จทยเสือบ ข้อ ๙/® และข้อ ๙/๒ เทีมเรมโศยระเบียบกระทใทงมทาคไทย ว่าท้ายบ่าเพ่จถูกจ้างของพ่วยการปรทิารราขการ
ส่วนท้องถั๋บ (อบับที ๓) ห.ศ. b<r<tte ประกาศในราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ®bri ตอบหเิศษ ฟ ง หน้า ๕ ลงวบที «<t มกราคม ๒<&£๓
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เงินบําเหน็จพิเศพามวรรคหนื่ง ใหแ้บ่งจ่ายแกท่ายาทผู้มิสิทธติามลัดส่วนของเงินมรดกโดยมิ
ต้องกันส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินด้งกล่าวไมถ่อเป็นสิบสมรส

ใบกรณลูกจ้างชั่วคราวตาย ใหใ้ตร้ับบําเหน็จพิเศษสามส่วนในสสี่วนของลูกจ้างประจํา
ข้อ ๑๓ ในกรณีทีลู่กจ้างประจําหรัอลูกจ้างชั่วคราวไตร้ับอันตราย หรัอป่วยเจ็บตามข้อ ๑0 หรัอ

ถงแก,ความตายตามข้อ ๑๒ ถ้าลูกจ้างผูโ้ท]หรัอทายาทแล้วแตก่รณ มสิิทธใิตร้ับทั้งบําเหน็จพิเศษตาม
ระเบํยบบี้ เงินสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนื่องจากการ
ช่วยเหล้อราชการการปฏิบัตงิาบของชาติ หรัอการปฏิบัตติามหน้าทั้มนุษยธรรม เงินค่าทดแทบตาม
ระเบิยบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทบและการพิจารณาบําเหน็จความชอบใบการปราบปรามผูก้่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะเดืยวกับจากทางราชการหรือจากหน่วยงาบอื่บทีห่น่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องอื่นสั่งใหไ้ปปฏิปต่งานใหเ้ลอกรับไตเ้พิยงอย่างหบี๋งแล้วแตจ่ะเลอก

หมวด ๓/๑๙
บําเหน็จพิเศษรายเดือน

ข้อ ๑๓/๑ ลูกจ้างประจําผู้มิสิทธริับบําเหน็จพิเศษจะแสดงความประสงค์ขอรับเป็น
บําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนกไ็ต้

ใบกรณีทีลู่กจ้างประจําไตร้ับบําเหน็จพิเศษหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนจากหน่วยการบริหาร
ราขการส่วนท้องอื่นผูเ้บิกไปแล้วจะขอเปสยีนแปลงความประสงคอ์กไมใ่ต้

ข้อ ๑๓/๒ สิทธใิบบําเหน็จพิเศษรายเดือนให้เรํ่มทั้งแต่วับที่ลูกจ้างประจําออกจากงาบ
จบกระทั้งลงแกค่วามตาย โดยคํานวณตามเกณฑใ์นข้อ ๑๗/๒ หรือข้อ ๑๗/๓ แล้วแตก่รณี

ข้อ ๑๓/๓ ในกรณีทีลู่กจ้างประจําผูใ้ดไตร้ับอันตรายห่รอืป่วยเจ็บตามข้อ๑๐ถ้าลูกจ้างประจําผูบ้ั้น
มสิิทธริับทั้งบําเหน็จพิเศษรายเดือนตามระเบิยบบี้ เงินสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหล้อราชการ การปฏิบตัิ'งาน'ของ'ขาติ ห่รือการปฏิบัตติามหน้าที่
มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบิยบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทบและการพิจารณาบําเหน็จความชอบใบการ
ปราบปรามผูก้่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะเดืยวกับจากทางราชการหรือหน่วยงาบอื่บทีห่น่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องอื่นสั่งใหใ้ปปฏิป่ตงาน ใหเ้ลอกรับไตเ้พยิงทางเดืยว

หมวด ๓/๒๘
บําเหน็จตกทอด

ข้อ ๑๓/๔ ในกรณีที่ผูร้ับบําเหน็จรายเดือน หรือผูร้ับบําเหน็จพิเศษรายเดือนลงแกค่วามตายให้
จ่ายบําเหน็จตกทอดเป็นจําบวบสิบห้าเท่าของบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแตก่รณใีหแ้ก่
ทายาทผู้มิสิทธติามเกณฑด์้งบี้

(๑) บุตรใหใ้ตร้ับสองส่วน ถ้าผูต้ายมบิุตรทั้งแตส่ามคบขึ้นไปใหใ้ตร้ับสามส่วน
(๒) สามหิรือภริยาใหใ้ตร้ับหนื่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มชิริตอยูใ่หใ้ตร้ับหนื่งส่วน

" หมวด ๓/๑ บําเหน็จหเิศษรายพีอน ข้อ ๑01/๑ ข้อ ๑๓/๒ และข้อ ๑01/๓ เพบพีมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าศ้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วย
การปรหิารราชการส่าบท้องลํ่บ(อบบัที ๓)ห.ท.๒๔๔๒ ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๒๒ศอบหเิศษ๒งหน้า๔ลงวับที ๑๔ มกราศม kxtltin

๘ หมวด ๓/๒ บําเหน็จศกทอด ข้อ ๑๓/๙ และข้อ ๑๓/a เหิมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถั๋บ (อบ'นที ๔) ห.ศ. ๒๔๔๔ ประกาศไนราชกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๒๘ ดอนหเิศษ ๙๘ ง หน้า ๒ ลงวับที ๒๒ มิถุนายบ๒๔๔๔
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ในกรณทีีไ่มม่ทีายาทข้อใด หรอทายาทนั้นใดต้ายใปเสียก่อนใหแ้บ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาท
ผู้มีสิทธใินข้อทีเ่หลออยู่

ใบกรณีทีไ่ม่มทีายาททั้งสามข้อดังกล่าว ใหจ้่ายแกบุ่คคลซึ่งผูต้ายไดแ้สดงเจตนาไวต้่อ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดตามแบบและวิธกิารทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด

ในกรณีทีไ่มม่ทีายาทและบุคคลซึ่งผูต้ายไดแ้สดงเจตนาไวต้ามวรรคสาม หรอบุคคลนั้นไดต้าย
ไปก่อนใหส้ิทธใินบําเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุตลิง

ในกรณีทีไ่ดม้กีารจ่ายบําเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามบีุตร ซึ่งไดม้คีําพิพากษาของ
ศาลว่าเป็นบุตรขอบด้วยกฎหมายของผูต้ายซึ่งไดม้กีารฟ้องคดขีอใหร้ับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีบับแตว่้นที่
ป็ดาตายหรือนับแตว่ับทีไ่ดรู้้ หรือควรไดรู้ถ้ึงความตายของปดีาเพื่มขึ้น ใหแ้บ,งบําเหน็จตกทอดนั้นใหมร่ะหว่าง
ทายาทผู้มีสิทธโิดยถือว่าบุตรขอบด้วยกฎหมายตามคําฟพ้าก,พานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธติั้งแต่วันตายของ
ลูกจ้างผูไ้ดร้ับบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณ ใบกรณีเซ่นนั้ ใหห้น่วยการบรหืาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งไดร้ับบําเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเปียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ในกรณีทีไ่มส่ามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดทีจ่่ายใหท้ายาทซึ่งรับเกินไบใ่นส่วนของตนตาม
วรรคห้าได้ หน่วยการบรืหารราชการส่วนท้องกิ,บเจ้าสังกัดไมต่้องรับผิดขอบจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดใหแ้กบุ่ตรซึ่งได้
มคีําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไบ่ถงืวันเกิดสิทธริับบําเหน็จตกทอดแต่อย่างใด

บําเหน็จตกทอดตามข้อนี้ ถ้ามเีศษของบาทใหป้็ดทิ้ง
ข้อ ๑๓/๕ วิธกิารใบการยีนเรื่องราวขอรับบําเหน็จตกทอดใหน้ําข้อ ๑๘ มาใขบ้ังคับโดย

อนุโลม
หมวด ๔

การนับเวลาทํางานของลูกจ้างบร่ะจําส์าหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จบ่กดื

ข้อ ๑๔ การนับเวลาสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จบ่กดนืั้น ใหเ้รื่มนับตั้งแตว่ับเรื่มเข้าบ่ฏํบตัิงานโดย
ไดร้ับค่าจ้าง แตไ่มก่่อนวันที่มอีายคุรบสิบแบ่ดปีบรบิูรณจ์นถึงก่อนออกจากงาน หรือก่อนวันพ้นจากหน้าที่ หรือจนถึง
วับทีถ่ึงแกค่วามตายแล้วแตก่รณี

ลูกจ้างบร่ะจําผูใ้ดไดร้ับค่าจ้างเพราะลา ขาดงาน ถูกสั่งพัก ให้ดัดเวลาทํางานสําหรับคํานวณ
บําเหน็จปกตติามส่วนแห่งวับทีไ่มไ่ดร้ับค่าจ้างนั้น

ลูกจ้างประจําผูใ้ดถูกดัดอัตรามาจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญโดยไมไดร้ับเงินทดแทบใหน้ับ
เวลาราชการตอนเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่นวิสามัญมารวมกับเวลาตลอดเป็นลูกจ้างประจําเที่อประโยชนใ์บการ
คํานวณจ่ายบําเหน็จปกตไิด้

ลูกจ้างประจําทีไ่ปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยมไิดร้ับบําเหน็จเมื่อ
ออกจากกองประจําการหรือไดร้ับการลาพักเพื่อรอการปลดโดยไม่มคีวามเสียหายแล้วกลับเข้าทํางานเป็น
ลูกจ้างประจําในสังกัดเติมภายใบกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวับ กใิห้นับเวลาตอบก่อนใปรับราชการทหารกอง
ประจําการและเวลาระหว่างรับราชการทหารกองประจําการรวมเป็นเวลาทํางานสําหรับการคํานวณจ่าย
บําเหน็จปกตไิด้

การนับเวลาตอนไปรับราชการทหารดังกล่าวในวรรคก่อนนั้น ใหน้ับตั้งแตว่ับทีไ่ดเ้ข้าประจําการในกอง
ประจําการ จนถึงวันออกจากกองประจําการ หรือวันทีไ่ดร้ับการลาพักเพื่อรอการปลด แตไ่มร่วมถึงเวลาที่ดอ้งอยู่
ชดใชต้ามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
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การนับเวลาทำงาบสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติของลูกจ้างประจําทโีอนมาจากหน่วยรา•ซการ
ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น ใหน้ับเวลาทางาบสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติตาม
ระเบยบว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของราชการหรือระเบยบว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นทีใขอ้ยูใ่น
วันโอนรวมเป็นเวลาทํางาบสําหรับคํานวณบําเหน็จปกตดิ้วย

การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติของลูกจ้างทโีอบมาจากลูกจ้างประจํา
ขี่งไดร้ับค่าจ้างจากเงํนนอกงบประมาณของทางราชการส่วนท้องถิ่นใหน้ับเวลาทํางาบสําหรับคํานวณบําเหน็จ
ปกตติามระเบํยบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งทีใขอ้ยูใ่นวันโอน รวมเป็นเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกตดิ้วย

ข้อ ๑๕ ลูกจ้างประจําผูใ้ดถูกสั่งใหป้ฏิบัตหิน้าทตีามทกีระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างทีม
การรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างเวลาทีมการประกาศใชก้ฎอัยการคักหรือประกอบ
สถานการณ์ฉุกเรบ กใ็หน้ับเวลาทํางาบทปีฏิบัตกิารตามสั่งนั้นเป็นทวคีูณได้

ลูกจ้างประจําผูใ้ดประจํ าปฎํบัติหน้าทีอยูใ่นเขตทไีดม้การประกาศใช้กฎอัยการคักขีง่คณะรัฐมนตรไืด้
กําหนดใหข้้าราขการส,วนท้องถิ่นขี่งประจําการปฏิบัตหิน้าทอียูใ่บเขตนั้นนับเวลาราชการเป็นทวคีูณ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใหลูกจ้างประจําผู้'นั้นไดน้ับเวลาทํางาบ
ทีปฏินัตหิน้าทใีบระหว่างนั้นเป็นทวคีูณด้วย๙

ในกรณีทลีูกจ้างมเวลาทํางาน ขี่งอาจนับเป็นทวคีูณในเวลาเดยวกันไดห้ลายประการใหน้ับเวลา
ระหว่างนั้นเป็นทวคีูณแตป่ระการเดยว

หมวด ๕*°
วีธคํานวณบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน และบําเหน็จพิเศษรายเดือน

ข้อ ๑๖ การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จปกติ และบําเหน็จรายเดือน
ใหน้ับเป็นจํานวนเดือน สําหรับเวลาทํางาบถ้ามหลายระยะ ใหน้ับเวลาทํางาบรวมกับโดยคัดสามสิบวันเป็นหบึ๋ง
เดือน เศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันใหน้ับเป็นหนี่งเดือน ถ้าไมถ่้งสิบห้าวันใหป้ิดทิ้ง

ข้อ ๑๗ การคํานวณบําเหน็จปกติ ใหค้ํานวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วยจํานวนเดือนที
ทํางานหารด้วยสิบสอง

ข้อ ๑๗/๑ การคํานวณบําเหน็จรายเดือน ใหค้ํานวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วย

จํานวนเดือนททีํางานหารด้วยสิบสอง แล้วหารด้วยห้าสิบ
ข้อ ๑๗/๖ การคํานวณบําเหน็จพิเศษรายเดือน กรณีปฏิบัตหิน้าทใีนเวลาปกตใิหห้น่วยการ

บรหืารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเป็นผู้กําหนดตามจํานวนทเีห็บสมควร โดยคํานึงถ้งความร้ายแรงของ
เหตุการณป์ระกอบกับความพิการและทุพพลภาพของลูกจ้างประจําโดยกําหนดไมน่้อยกว่าหกเท่าของค่าจ้าง
เดือนสุดท้ายแตใม,เกินยี่สิบสี่เท่าของค่าจางเดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยห้าสิบ

ข้อ ๑๗/๓ การคํานวณบําเหน็จพิเศษรายเดือน กรณีปฏิบัติหน้าทีตามทีกระทรวงกลาโหมกําหนดใน
ระหว่างทีมการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือใบระหว่างทีมการประกาศใชก้ฎอัยการคัก หรือ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเอน ใหห้น่วยการบรืหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเป็นผู้กําหนดตามจํานวนที
เห็บสมควร โดยคํานึงถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์ประกอบกับความพิการและเหตุทุพพลภาพของ

* ข้อ ๑๙ วรรคสอง แก้ไขเพมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหนจลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที te) พ.ค. 10๕๔๙
ประกาศไนราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๑๘ ตอบพิเศษ ๖๑ ง หน้า ๗ ลงริ'นที ๖๙ มิธนุายน ๖๙๙๙

•° หมวด ๙ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๗/๑ ข้อ ๑๗/๖ ข้อ ๑๗/๓ ข้อ ๑๗/๙ และข้อ ๑๘ แก้ไขเทีมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ่าเหบีจ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๓) พ.ค. ๖๙๙๖ ประกาศใบราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๖๗ ตอนพิเศษ ๗ ง หน้า ๙
ลงวันที ๑๙ มกราคม ๖๙๙๓
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ลูกจ้างประจําโดยกำหนดไมน่้อยกว่าสามสิบหกเท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้ายแตไ่มเ่กิน?!สิบสองเท่าของค่าจ้าง
เดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยท้าสิบ

ข้อ ๑๗/๔ บำเหน็จปกดื บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และบำเหน็จพเศษรายเดือน ของ
ลูกจ้างประจำ ถ้าม่เศษของบาทใหป้ิดทิ้ง

ข้อ ๑๘ การยีนเรึอ๋งราวขอรับบำเหน็จลูกจ้าง ใหท้ำตามแบบและวิธการทีก่รมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนด

หมวด ๖"*
การสั่งจ่ายบำเหน็จ

ข้อ ๑๙ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรอิบายกเทศมนตริ หรอิบายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล แล้วแตก่รณเีป็นผู้มอำนาจพิจารณาสั่งจ่ายเงํบบำเหน็จตามระเปิยบบี้

หมวด ๗
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๐ การสั่งให้ลูกจ้างประจําของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่บผูใ้ดไปปฎิบดัิงาบ
ระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกับ ไทน้ับเวลาระหว่างทีถู่กสั่งใหป้ฎิบดิงาบบั้นเป็นเวลาส่าหรับคํานวณจ่าย
เป็นบำเหน็จปกดไืด้

ข้อ ๒๑ ลูกจ้างประจําผูใ้ดทางหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งใหไ้ปปฎบิดงานเป็น
การชั่วคราว ใบส่วนราชการยีน หรอิรัฐวิสาหกิจก่อนวันใชร้ะเปิยบนีโ๋ดยใมใดร้ับค่าจ้างทางสังกัดเดิมใหน้ับเวลา
ระหว่างทีถู่กสั่งใหI้ปปฏํบด้ิงานบั้นเป็นเวลาส่าหรับคํานวณจ่ายบำเหน็จปกดไิด้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กับยายบ พ.ศ. ๒๕๔๒
ชำนิ ศักดเิศรษฐ์

รัฐมนตรชิ่วยว่าการ ๆ รักษาราชการแทบ
รัฐมนตรวิ่าการกระทรวงมหาดไทย

** หมวด to ข้อ ®๙ เนาโขเทีมเดิมโดยระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหนจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วบท้องกบ (อบนัที ๓)
พ.ด. bdttte ประกาศใบราชกิจจาบุเบกษา เล่มที «1tort ดอนพิเศษ๗ ง หน้า <f ลงวันที ®๕ มกราทม lo<r<fm




