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พระราชบัญญัติ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม 

ของรัฐสภา  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “ขาราชการสวนทองถิ่น”  “พนักงานมหาวิทยาลัย”  และ  

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  ระหวางบทนิยามคําวา  “ขาราชการ”  และ  “กองทุน”  ในมาตรา  ๓   
แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   พ.ศ .  ๒๕๓๙  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
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““ขาราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ  พนักงาน  หรือผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงเรียก 
ชื่ออยางอื่นขององคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร   
เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงาน  บุคลากร  หรือผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงเรียกชื่ออยางอื่น
ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษานั้น  ๆ  แตไมหมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ
บริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึน” 

มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด  ๓/๑  การรับขาราชการซึ่งโอนไปเปนขาราชการ
สวนทองถิ่นเปนสมาชิก  มาตรา  ๗๐/๑  มาตรา  ๗๐/๒  มาตรา  ๗๐/๓  มาตรา  ๗๐/๔  และมาตรา  ๗๐/๕  
และหมวด  ๓/๒ การรับพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนสมาชิก  มาตรา  ๗๐/๖  มาตรา  ๗๐/๗  
มาตรา  ๗๐/๘  และมาตรา  ๗๐/๙  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

 

“หมวด  ๓/๑ 
การรับขาราชการซึ่งโอนไปเปนขาราชการสวนทองถิ่นเปนสมาชิก 

 
 

มาตรา  ๗๐/๑  ในกรณีที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการ
ใหบริการสาธารณะที่ รัฐดําเนินการอยูแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหสมาชิกซ่ึงโอนไปเปน
ขาราชการสวนทองถิ่นต้ังแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ  ยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกตอไป 

ใหนําบทบัญญัติในหมวด  ๓  วาดวยสมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิกมาใชบังคับกับ
สมาชิกตามหมวดนี้โดยอนุโลม  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงหมวดนี้ 

มาตรา  ๗๐/๒  ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา  ๗๐/๑  ไดเคยเปนขาราชการและสมาชิกมากอนที่
จะโอนไปเปนขาราชการสวนทองถิ่น  ใหสมาชิกผูนั้นมีสมาชิกภาพตอเนื่องกับสมาชิกภาพเดิมได  ในการนี้  
ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติ  บําเหน็จตกทอด  เงินสะสม  เงินสมทบ  เงินประเดิม  เงินชดเชย  
และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว  แลวแตกรณี  ตอเนื่องจากสิทธิที่เคยมีอยูเดิมตอไป  และใหนับ
เวลาราชการตอเนื่องกับการเปนขาราชการสวนทองถิ่น  ทั้งนี้  ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๓๘  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม  เวนแตบําเหน็จดํารงชีพและบําเหน็จบํานาญพิเศษใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
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มาตรา  ๗๐/๓  การสงเงินสะสมเขากองทุนของสมาชิกตามมาตรา  ๗๐/๑  และการสงเงิน
สมทบและเงินชดเชยเขากองทุน  ใหนํามาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๔๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา  ๗๐/๔  บําเหน็จบํานาญของสมาชิกตามมาตรา  ๗๐/๑  ใหจายจากกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

การคํานวณบําเหน็จบํานาญ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
การขอรับบําเหน็จบํานาญใหนําระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
มาตรา  ๗๐/๕  การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ในสวนที่กลาวถึงสวนราชการให

หมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 
 

หมวด  ๓/๒ 
การรับพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนสมาชิก 

 
 

มาตรา  ๗๐/๖  ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปน
หนวยงานในกํากับของรัฐ  ใหสมาชิกซ่ึงเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและประสงคจะเปน
สมาชิกต้ังแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ  ยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกตอไป 

ใหนําบทบัญญัติในหมวด  ๓  วาดวยสมาชิกและสิทธิประโยชนของสมาชิกมาใชบังคับกับ
สมาชิกตามหมวดนี้โดยอนุโลม  เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงหมวดนี้ 

มาตรา  ๗๐/๗  ในกรณีที่สมาชิกตามมาตรา  ๗๐/๖  ไดเคยเปนขาราชการและสมาชิกมากอนที่
จะเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ใหสมาชิกผูนั้นมีสมาชิกภาพตอเนื่องกับสมาชิกภาพ
เดิมได  ในการนี้  ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติ  บําเหน็จดํารงชีพ  บําเหน็จตกทอด  เงินสะสม  
เงินสมทบ  เงินประเดิม  เงินชดเชย  และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว  แลวแตกรณี  ตอเนื่องจาก
สิทธิที่เคยมีอยูเดิมตอไป  และใหนับเวลาราชการตอเนื่องกับการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  ใหนํา
บทบัญญัติมาตรา  ๓๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา  ๗๐/๘  ใหสมาชิกตามมาตรา  ๗๐/๖  สงเงินสะสมเขากองทุนโดยคํานวณตามบัญชี
อัตราเงินเดือนและตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  แตทั้งนี้  การสงเงินสะสมดังกลาวจะตองไมเกิน
รอยละสิบหาของเงินเดือน 
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เงินสะสมตามวรรคหนึ่ง  ใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐที่สมาชิกผูนั้น
สังกัดหักสงและจายสมทบในจํานวนที่เทากับอัตราเงินสะสมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  พรอมการ
สงเงินสะสมนั้น 

ใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐที่สมาชิกผูนั้นสังกัดสงเงินชดเชย 
เขากองทุน  โดยคํานวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง  และตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา  ๗๐/๙  ใหคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยนําบัญชีอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๗๐/๘  วรรคหนึ่ง  
มาใชบังคับ 

การจายเงินบําเหน็จบํานาญ  บําเหน็จดํารงชีพ  และบําเหน็จตกทอด  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

มาตรา ๕ ขาราชการซึ่งโอนไปเปนขาราชการสวนทองถิ่นเพราะมีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกอนวันที่บทบัญญัติแหงหมวด  ๓/๑  ใชบังคับ  ถากอนโอนไปเปนขาราชการ 
สวนทองถิ่นผูนั้นเปนสมาชิก  ใหผูนั้นยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนตอไป  และใหผูนั้นสงเงิน
สะสมเขากองทุน  และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําสงเงินสมทบและเงินชดเชยเขากองทุนตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๖ ขาราชการซึ่งโอนไปเปนขาราชการสวนทองถิ่นเพราะมีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรา   ๕   แหงพระราชบัญญัตินี้   ผูใดออกจากราชการกอนวันที่
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  ใหผูนั้นมีสิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญ  บําเหน็จดํารงชีพ  บําเหน็จตกทอด  เงินสะสม   
เงินสมทบ  เงินประเดิม  เงินชดเชย  และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่นโยบายของรัฐหรือกฎหมายหรือ 
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  ทําใหตองมีการถายโอนขาราชการของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคไปเปนขาราชการ 
สวนทองถ่ิน  รวมทั้งไดมีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกําหนดใหมหาวิทยาลัยของรัฐเปนหนวยงาน 
ในกํากับของรัฐอันมีผลทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการของบุคคลดังกลาว
ส้ินสุดลงดวย  ดังนั้น  เพ่ือใหระบบสิทธิประโยชนของบุคคลดังกลาวยังคงอยูเชนเดิม  สมควรกําหนดให
บุคคลดังกลาวยังคงเปนสมาชิกและไดรับสิทธิประโยชนของสมาชิกตอไป  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


