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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
---------------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจาย 
บําเหน็จลูกจางของหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่นใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองการ 
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน 
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจาง 
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒" 
  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ  ๓  ใหยกเลิก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวย 
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ 
  บรรดาระเบียบและหลักเกณฑการจายเงินบําเหน็จลูกจางอื่นใดในสวนที่ 
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ  ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตี 
ความวินิจฉัยปญหา ยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและกําหนด
วิธี 
ปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามวรรคหน่ึงใหผูวา 
ราชการจังหวัดได 
 
            หมวด  ๑ 
        ขอความท่ัวไป 
       ---------------- 
  ขอ  ๕  ในระเบียบนี้ 
  "ลูกจางประจํา" หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมงซ่ึง 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จางไวปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจําไมมีกําหนดเวลาตาม 
อัตราและจํานวนท่ีกําหนดไว โดยจายคาจางจากเงินงบประมาณหมวดคาจาง หรือหมวดคาจาง 
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ประจําของหนวยการบริหารสวนราชการสวนทองถิ่น แตท้ังน้ีไมรวมถึง 
  (๑)  ลูกจางประจําที่มีสัญญาจาง 
  (๒)  ลูกจางที่ใหปฏิบัติงานของหนวยการบริหาราชการสวนทองถิ่นในตาง 
ประเทศ 
  "ลูกจางชั่วคราง" หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมง ซ่ึง 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น จางไวปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราวและหรือโดยมีกําหนด 
เวลาจาง โดยจายคาจางจากเงินงบประมาณของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
  "คาจาง" หมายความวา คาจางอัตราปกติ ตามอัตราที่กําหนดจายใหสําหรับ 
การทํางานในระยะเวลาตาปกต ิและหมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
ดวย 
  "คาจางเดือนสุดทาย" หมายความวา คาจางทั้งเดือนที่ลูกจางควรจะไดรับใน 
เดือนสุดทายกอนออกจากงาน ถาหากลูกจางผูนั้นมาทํางานเต็มเวลาที่กําหนด 
  ลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายวัน ประเภทที่ทํางานมีวันหยุดประจําสัปดาหหนึ่ง 
วัน ใหคิดคาจางยี่สิบเจ็ดวันเปนคาจางหนึ่งเดือน สําหรับประเภทที่ทํางานมีวันหยุดประจําสัปดาห 
สองวัน ใหคิดคาจางย่ีสิบสามวันเปนคาจางหน่ึงเดือน 
  สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายชั่วโมง ใหคิดคาจางเจ็ดช่ัวโมงเปนคาจางหน่ึง 
วัน เวนแตลูกจางที่ไดกําหนดเวลาทํางานสําหรับหนึ่งวันเปนอยางอื่น ก็ใหคิดคาจางตามจํานวน 
ชั่วโมงที่ไดกําหนดนั้นเปนคาจางหนึ่งวัน แลวคิดเปนคาจางหนึ่งเดือนตามวรรคกอน 
  "หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น" หมายความวา องคการบริหารสวน 
จังหวัด เทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้นและหนวยการ 
บริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
  "ปงบประมาณ" หมายความวา ปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบ 
ประมาณ 
 
           หมวด  ๒ 
        บําเหน็จปกติ 
    ------------------- 
  ขอ  ๖  ลูกจางประจําจะไดรับบําเหน็จปกติ เม่ือตองออกจากงานดวยเหตุหน่ึง 
เหตุใด ดังตอไปนี ้
  (๑)  ลาออกโดยไมมีความผิด และไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตง 
ต้ัง หรือผูไดรับมอบหมายแลว 
  (๒)  กระทําผิดวินัยอยางแรง และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 
  (๓)  ปวยเจ็บไมอาจปฏิบัติหนาท่ีการงานของตนโดยสมํ่าเสมอ หรือโดยมีใบ 
ตรวจแพทย ซ่ึงทางราชการรับรองวาไมสามารหรือไมสมควรทํางานตอไป 
  (๔)  ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาติ 



   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    

  (๕)  ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไมเปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวย 
ความบริสุทธ์ิใจ 
  (๖)  ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล 
สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน 
  (๗)  ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
  (๘)  ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ 
ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมาย วา
ดวย 
ระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (๙)  ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน 
พรรคการเมือง 
  (๑๐)  ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเปนบุคคลลมละลาย 
  (๑๑)  หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเลิกตําแหนงหรือยุบตําแหนง 
  (๑๒)  หยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีการงานของตน ไมมี 
ประสิทธิภาพหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงาน หรือบกพรองในหนาที่ดวย 
เหตุใด 
  (๑๓)  ถูกส่ังใหออกจากราชการเน่ืองจากมีเหตุอันสมควรสงสัยอยางย่ิงวาผูน้ัน 
ไดกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะลงโทษปลดออก  
หรือไลออกได แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้นซึ่งถาใหปฏิบัติงานตอไปอาจจะ 
เปนการเสียหายแกทางราชการ 
  (๑๔)  ถูกสั่งออกจากราชการเนื่องจากรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล หรือตองรับ 
โทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหคุกถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความ
ผิด 
ลหุโทษ ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก 
  (๑๕)  ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
  (๑๖)  ขาดคุณสมบัติในการทํางานเปนลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการจางลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
  ในกรณ ี(๑) และ (๒) ตองทํางานเปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวาหาป 
บริบูรณ 
  ในกรณ ี(๓) ถึง (๑๖) ตองทํางานเปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวาหนึ่งป 
บริบูรณ 
  ขอ  ๗  บําเหน็จปกติที่จะจายตามความในขอ ๖ ถาลูกจางประจําผูมีสิทธิไดรับ 
ตายเสียกอนไดรับเงินบําเหน็จปกติ เงินดังกลาวยอมเปนมรดกตกทอดแกทายาทตามประมวล 
กฎหมายเพงและพาณิชย 



   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    

  ขอ  ๘  ลูกจางประจําผูใดตายในระหวางรับราชการ ถาลูกจางประจําผูนั้นได 
ทํางานเปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวาหนึ่งปบริบูรณ และความตายนั้นมิใหเกิดขึ้นเนื่องจาก 
ความประพฤติชั่วอยางแรงของตนเอง ใหจายเงินบําเหน็จปกติเปนจํานวนตามเกณฑคํานวณในขอ  
๑๗ แกทายาทผูมีสิทธิไดรับมรดกตามประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยโดยอนุโลม 
  เงินบําเหน็จปกติตามวรรคหนึ่ง ใหแบงจายแกผูมีสิทธิตามสัดสวนของเงินมรดก 
โดยมิตองกันสวนเปนสินสมรสกอนแบง เนื่องจากเงินดังกลาวไมถือเปนสินสมรส 
  ขอ  ๙  ลูกจางประจําผูใด มีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือ 
ถูกฟองคดีอาญา หรืออยูในระหวางถูกพักงาน ถาถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยเรื่องที่ 
กระทําผิดวินัยหรือกอนคดีอาญาถึงที่สุด ใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาวินิจฉัยวาถาผูนั้นไมถึง
แก 
ความตายเสียกอนจะตองไดรับโทษถึงไลออกหรือไม ถาเห็นวาผูน้ันจะตองถูกลงโทษถึงไลออก  
ทายาทของลูกจางประจําผูนั้น ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติตามขอ ๘ 
   
            หมวด  ๓ 
        บําเหน็จพิเศษ 
                 ---------------- 
  ขอ  ๑๐  ลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวผูใดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ 
เพราะเหตุปฏิบัติในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ซึ่งแพทยที่ทาง 
ราชการรับรองไดตรวจและแสดงวา ไมสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ตอไปไดอีกเลย นอกจากจะได 
รับบําเหน็จปกติตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ แลวใหไดรับบําเหน็จพิเศษอีกดวย เวนแตอันตรายที่
ได 
รับหรือการปวยเจ็บนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตน
เอง 
  สําหรับลูกจางชั่วคราวไมมิสิทธิไดรับบําเหน็จปกติตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ 
   ขอ  ๑๑  การกําหนดอัตราบําเหน็จพิเศษ กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดตาม 
สมควรแกเหตุการณ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผูนั้น ตามอัตราดังตอไปนี ้
  (๑)  ปฏิบัติหนาที่ในเวลาปกติใหมีอัตราตั้งแตหกถึงยี่สิบสี่เทาของอัตราคาจาง 
เดือนสุดทาย 
  (๒)  ปฏิบัติหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาที่มีการรบการ 
สงคราม การปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกหรือ 
ประสบการณฉุกเฉิน ใหมีอัตราต้ังแตสามสิบหกถึงส่ีสิบสองเทาของอัตราคาจางเดือนสุดทาย 
  ขอ  ๑๒  ลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว ผูไดรับอันตรายดังกลาวในขอ ๑๐ 
ถาถึงแกความตายเพราะเหตุนั้นกอนไดรับบําเหน็จพิเศษไป ใหจายบําเหน็จพิเศษแกทายาทผูมี 
สิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยโดยอนุโลมตามอัตราดังตอไปน้ี 
  (๑)  ปฏิบัติหนาที่ในเวลาปกติ เปนจํานวนเทากับอัตราคาจางเดือนสุดทายสาม 



   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    

สิบเดือน 
  (๒)  ปฏิบัติหนาที่ในเวลาดังกลาวในขอ ๑๑ (๒) เปนจํานวนเทากับอัตราคาจาง 
เดือนสุดทายส่ีสิบแปดเดือน 
  เงินบําเหน็จพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหแบงจายแกทายาทผูมีสิทธิตามสัดสวนของ 
เงินมรดกโดยมิตองกันสวนเปนสินสมรสกอนแบง เนื่องจากเงินดังกลาวไมถือเปนสินสมรส 
  ในกรณีลูกจางชั่วคราวตาย ใหไดรับบําเหน็จพิเศษสามสวนในสี่สวนของลูกจาง 
ประจํา 
  ขอ  ๑๓  ในกรณีที่ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราวไดรับอันตราย หรอืปวย 
เจ็บตามขอ ๑๐  หรือถึงแกความตายตามขอ ๑๒ ถาลูกจางผูนั้นหรือทายาทแลวแตกรณ ีมีสิทธิได 
รับทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้ เงินสงเคราะหผูประสบภัยตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผู 
ประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหนาที ่
มนุษยธรรม เงินคาทดแทนตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จ 
ความชอบในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทาง 
ราชการหรือจากหนวยงานอื่นที่หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสั่งใหไปปฏิบัติงานใหเลือกรับ 
ไดเพียงอยางหน่ึงแลวแตจะเลือก 
 
           หมวด  ๔ 
 การนับเวลาทํางานของลูกจางประจําสําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกต ิ
     --------------------- 
  ขอ  ๑๔  การนับเวลาสําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกตินั้น ใหเริ่มนับตั้งแตวัน 
เริ่มเขาปฏิบัติงานโดยไดรับคาจาง แตไมกอนวันที่มีอายุครบสิบแปดปบริบูรณจนถึงกอนออกจาก 
งาน หรือกอนวันพนจากหนาที่ หรือจนถึงวันที่ถึงแกความตายแลวแตกรณี 
  ลูกจางประจําผูใดไดรับคาจางเพราะลา ขาดงาน ถูกส่ังพัก ใหตัดเวลาทํางาน 
สําหรับคํานวณบําเหน็จปกติตามสวนแหงวันทีไมไดรับคาจางนั้น 
  ลูกจางประจําผูใดถูกตัดอัตรามาจากขาราชการสวนทองถิ่นวิสามัญโดยไมได 
รับเงินทดแทนใหนับเวลาราชการตอนเปนขาราชการสวนทองถิ่นวิสามัญมารวมกับเวลาตลอด 
เปนลูกจางประจําเพื่อประโยชนในการคํานวณจายบําเหน็จปกติได 
  ลูกจางประจําที่ไปรับราชการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารโดยมิได 
รับบําเหน็จเมื่อออกจากกองประจําการหรือไดรับการลาพักเพื่อรอการปลดโดยไมมีความเสียหาย 
แลวกลับเขาทํางานเปนลูกจางประจําในสังกัดเดิมภายในกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน ก็ใหนับเวลา 
ตอนกอนไปรับราชการทหารกองประจําการและเวลาระหวางรับราชการทหารกองประจําการรวม 
เปนเวลาทํางานสําหรับการคํานวณจายบําเหน็จปกติได 
  การนับเวลาตอนไปรับราชการทหารดังกลาวในวรรคกอนนั้น ใหนับตั้งแตวันที ่
ไดเขาประจําการในกองประจําการ จนถึงวันออกจากกองประจําการ หรือวันที่ไดรับการลาพักเพื่อ 
รอการปลด แตไมรวมถึงเวลาที่ตองอยูชดใชตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 



   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    

  การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติของลูกจางประจําที่โอนมาจาก 
หนวยราชการ ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม  หรือราชการสวนทองถิ่น ใหนับเวลาทํางานสําหรับ 
คํานวณบําเหน็จปกติตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลูกจางของราชการหรือระเบียบวาดวยบําเหน็จ 
ลูกจางของราชการสวนทองถิ่นที่ใชอยูในวันโอนรวมเปนเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกต ิ
ดวย 
  การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติของลูกจางที่โอนมาจากลูกจาง 
ประจํา ซึ่งไดรับคาจางจากเงินนอกงบประมาณของทางราชการสวนทองถิ่นใหนับเวลาทํางาน 
สําหรับคํานวณบําเหน็จปกติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังท่ีใชอยูในวันโอน รวมเปนเวลาทํา 
งานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติดวย 
  ขอ  ๑๕  ลูกจางประจําผูใดถูกส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหม 
กําหนดในระหวางที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีการ 
ประกาศใชกฎอัยการศึกหรือประกอบสถานการณฉุกเฉิน ก็ใหนับเวลาทํางานที่ปฏิบัติการตามสั่ง 
นั้นเปนทวีคูณได 
  ลูกจางประจําผูใดประจําปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการ 
ศึกใหนับเวลาทํางานที่ปฏิบัติหนาที่ในระหวางนั้นเปนทวีคูณ 
  ในกรณีที่ลูกจางมีเวลาทํางาน ซึ่งอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลาย 
ประการใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแตประการเดียว 
 
         หมวด  ๕ 
       วิธีคํานวณจายบําเหน็จปกติ 
            --------------------- 
  ขอ  ๑๖  การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกต ิใหนับเปนจํานวน 
เดือนเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันใหนับเปนหนึ่งเดือน สําหรับจํานวนวันถามีหลายตอน ใหรวม
กัน 
แลวนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน 
  ขอ  ๑๗  บําเหน็จปกติที่จายใหแกลูกจางตามขอ ๖ มีจํานวนเทากับคาจาง 
เดือนสุดทายคูณดวยจํานวนเดือนที่ทํางานหารดวยสิบสอง 
  การคํานวณบําเหน็จลูกจาง ถามีเศษของบาทใหปดท้ิง 
  ขอ  ๑๘  การขอรับเงินบําเหน็จตามระเบียบนี้ ใหผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จยื่นเรื่อง 
ตามแบบตอผูบังคับบัญชาของลูกจางภายในกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันพนจากงาน หากยื่นพน 
กําหนดนี้ไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ 
 
           หมวด  ๖ 
      การสั่งจายเงินบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
    ---------------------- 



   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    

  ขอ  ๑๙  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือนายกเทศมนตร ีหรือปลัด 
เมืองพัทยาหรือประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรอืหัวหนาฝายบริหารของ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น แลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจพิจารณาส่ังจายเงินบําเหน็จ 
           
         หมวด  ๗ 
     บทเฉพาะกาล 
    -------------------- 
  ขอ  ๒๐  การสั่งใหลูกจางประจําของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นผูใด 
ไปปฏิบัติงานระหวางราชการสวนทองถิ่นดวยกัน ใหนับเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหปฏิบัติงานนั้นเปน 
เวลาสําหรับคํานวณจายเปนบําเหน็จปกติได 
  ขอ  ๒๑  ลูกจางประจําผูใดทางหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นสั่งใหไป 
ปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว ในสวนราชการอื่น หรือรัฐวิสาหกิจกอนวันใชระเบียบนี้โดยไมไดรับคา 
จางทางสังกัดเดิมใหนับเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหไปปฏิบัติงานนั้นเปนเวลาสําหรับคํานวณจาย 
บําเหน็จปกติได 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
               ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
       รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๒/พ๗๕ง/๙/๑ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
 
       อาภรณ/พิมพ 
       ๒๘/๑๒/๔๔ 
 
 
 
 


