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พระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖
และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖ ใหมีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นขึ้น เพื่อจายบําเหน็จบํานาญ
แกขาราชการสวนทองถิ่น โดยใหราชการสวนทองถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
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รายจา ยประจํา ปเ พื่อ สมทบเขา เปน กองทุน ในอัต ราที่กํา หนดโดยกฎกระทรวงไมเกินรอยละสาม
และตั้งประเภทเงินนี้ไวในงบประมาณรายจายประจําปของราชการสวนทองถิ่นแตละแหง
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปซึ่งพึงคํานวณหักสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น มิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงิน
อุดหนุนมารวมคํานวณดวย
เงินที่หักสมทบเขาเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นดังกลาว ใหนําสง
กระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๗ ให มี คณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ยกว า “คณะกรรมการกองทุ นบํ าเหน็ จบํ านาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น” ประกอบด วย ปลั ดกระทรวงมหาดไทย เป นประธานกรรมการ อธิ บดี กรม
การปกครอง อธิ บดี กรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ น ที่ ปรึ กษาด านกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสองคน
ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนสองคน และผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบลจํานวนสองคน เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแตงตั้งขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจํานวนหนึ่งคน
เป นเลขานุ การ และให แต งตั้ งข าราชการกรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่ นจํ านวนสองคนเป น
ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจควบคุมและดําเนินการรับ
จายเงินกองทุน รวมทั้งหาดอกผลจากกองทุนตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ดวย”
มาตรา ๔ ให เพิ่ มความต อไปนี้ เป นลั กษณะ ๓/๑ บํ าเหน็ จดํ ารงชี พ
มาตรา ๔๖/๑ แห ง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
“ลักษณะ ๓/๑
บําเหน็จดํารงชีพ
มาตรา ๔๖/๑ บําเหน็จดํารงชีพ ไดแก เงินที่จายใหแกผูรับบํานาญเพื่อชวยเหลือการดํารงชีพ
โดยจายใหครั้งเดียว
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ผูรั บบํ านาญปกติหรื อผู รับบํ านาญพิ เศษเพราะเหตุ ทุ พพลภาพมี สิ ทธิ ขอรั บบํ าเหน็ จดํารงชี พ
ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินสิบหาเทาของบํานาญรายเดือนที่ผูนั้นไดรับ
ผูรับบํานาญผูใดไดรับทั้งบํานาญปกติและบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพใหนําบํานาญปกติ
และบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเปนบํานาญรายเดือนเพื่อคํานวณจายเปนบําเหน็จดํารงชีพแกผูนั้น
เมื่อไดรับบําเหน็จดํารงชีพแลว ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพอีก ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการใหมและไดออกจากราชการในครั้ง
หลังโดยเลือกรับบํานาญ
ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผูใดไดรับบําเหน็จดํารงชีพไปแลว
ถาภายหลังผูนั้นกลับเขารับราชการใหมโดยมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนกอน
ออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลัง
โดยเลือกรับบําเหน็จ การจายบําเหน็จในกรณีเชนวานี้ ใหหักเงินออกจากบําเหน็จที่จะไดรับเทากับเงิน
บําเหน็จดํารงชีพเสียกอน
ในกรณี ที่ ผู รั บบํ านาญปกติ หรื อผู รั บบํ านาญพิ เศษเพราะเหตุ ทุ พพลภาพได แสดงเจตนาขอรั บ
บําเหน็จดํารงชีพไวแลว แตไดถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จดํารงชีพ ใหการจายเงินดังกลาวเปนอัน
ระงับไป”
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข าราชการส วนท องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่ งแก ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบั ญญั ติ บํ าเหน็ จบํ านาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
“ในกรณีที่ไดมีการรับบําเหน็จดํารงชีพไปแลว เมื่อผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพถึงแกความตาย การจายเงินบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งใหหักเงินออกจากบําเหน็จตก
ทอดที่จะไดรับเทากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียกอน”
มาตรา ๖ ผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ซึ่งไดรับบํานาญอยู
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
ดวย
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สภาวการณทางเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลง
ไปมาก อันมีผลกระทบตอการดํารงชีพของขาราชการบํานาญซึ่งไดรับบํานาญรายเดือนในจํานวนที่คงที่
ดังนั้น เพื่อเปนการชวยเหลือผูรับบํานาญใหสามารถดํารงชีพอยางเหมาะสมและพอเพียงกับเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน สมควรกําหนดใหผูรับบํานาญมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพจํานวนหนึ่งในระหวางที่ยังมีชีวิตอยู
โดยเงินจํานวนที่ไดรับดังกลาวจะนําไปหักออกจากบําเหน็จตกทอดซึ่งจะจายใหแกทายาทหรือบุคคลที่ผูรับ
บํานาญไดแสดงเจตนาใหเปนผูมีสิทธิที่จะไดรับตามกฎหมายเมื่อผูรับบํานาญถึงแกความตาย รวมทั้ง
กําหนดใหราชการสวนทองถิ่นหักเงินจากเงินประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปสมทบเขา
กองทุนและแกไขเพิ่มเติมองคประกอบคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

