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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
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
จึง ทรงพระกรุณ าโปรดเกลา ฯ ให ต ราพระราชบั ญญั ติ ขึ้ น ไว โ ดยคํา แนะนํ า และยิ น ยอม
ของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ขาราชการสวนทองถิ่น” “พนักงานมหาวิทยาลัย” และ
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” ระหวางบทนิยามคําวา “ขาราชการ” และ “กองทุน” ในมาตรา ๓
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖
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““ขาราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน หรือผูปฏิบัติงาน ซึ่งเรียก
ชื่ออยางอื่น ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงาน บุคลากร หรือผูปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกชื่ออยางอื่น
ของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในกํ า กั บ ของรั ฐ ตามกฎหมายว า ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ แตไมหมายความรวมถึงลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น”
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
ใหบ ริก ารสาธารณะที่ รัฐ ดํา เนิน การอยูแ ก องคก รปกครองส วนทอ งถิ่น ให สมาชิก ซึ่ง โอนไปเป น
ขาราชการสวนทองถิ่นตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ ยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกตอไป
ใหนําบทบัญญัติใ นหมวด 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 การสงเงินสะสมเขากองทุน ของสมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑ และการสงเงิน
สมทบและเงินชดเชยเขากองทุน ใหนํามาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๐/๔ บําเหน็จบํานาญของสมาชิกตามมาตรา ๗๐/๑ ใหจายจากกองทุน บําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
การคํานวณบําเหน็จบํานาญ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
การขอรับบําเหน็จบํานาญใหนําระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๐/๕ การดํ าเนิน การตามพระราชบั ญญั ตินี้ ในสว นที่ กล าวถึง สว นราชการให
หมายความรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
หมวด ๓/๒
การรับพนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนสมาชิก
มาตรา ๗๐/๖ ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปน
หนวยงานในกํากับของรัฐ ใหสมาชิกซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและประสงคจะเปน
สมาชิกตั้งแตวันที่บทบัญญัติแหงหมวดนี้ใชบังคับ ยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกตอไป
ใหนําบทบัญญัติใ นหมวด 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
ใหมหาวิทยาลั ยหรือ สถาบัน อุดมศึ กษาในกํากับ ของรัฐ ที่สมาชิกผูนั้น สังกัด สงเงิน ชดเชย
เขากองทุน โดยคํานวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง และตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๐/๙ ใหคํานวณบําเหน็จบํานาญโดยนําบัญชีอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๗๐/๘ วรรคหนึ่ง
มาใชบังคับ
การจายเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ และบําเหน็จตกทอด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด”
มาตรา ๕ ข า ราชการซึ่ ง โอนไปเป น ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น เพราะมี ก ฎหมายหรื อ มติ
คณะรัฐ มนตรีกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐ ดําเนิน การอยูแ กองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกอนวันที่บทบัญญัติแ หงหมวด ๓/๑ ใชบังคับ ถากอนโอนไปเปน ขาราชการ
สวนทองถิ่นผูนั้นเปนสมาชิก ใหผูนั้นยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนตอไป และใหผูนั้นสงเงิน
สะสมเขากองทุน และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําสงเงินสมทบและเงินชดเชยเขากองทุนตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๖ ข า ราชการซึ่ ง โอนไปเป น ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น เพราะมี ก ฎหมายหรื อ มติ
คณะรัฐ มนตรีกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐ ดําเนิน การอยูแ กองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตามมาตรา ๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ผู ใ ดออกจากราชการก อ นวั น ที่
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหผูนั้น มีสิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จตกทอด เงิน สะสม
เงิ น สมทบ เงิน ประเดิ ม เงิ น ชดเชย และผลประโยชน ต อบแทนเงิ น ดัง กลา วตามที่ บัญ ญั ติไ ว ใ น
พระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ โดยที่นโยบายของรัฐหรือกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทําใหตองมีการถายโอนขาราชการของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคไปเปนขาราชการ
สวนทองถิ่น รวมทั้งไดมีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกําหนดใหมหาวิทยาลัยของรัฐเปนหนวยงาน
ในกํากับของรัฐอันมีผลทําใหสมาชิกภาพของสมาชิก กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการของบุคคลดังกลาว
สิ้นสุดลงดวย ดังนั้น เพื่อใหระบบสิทธิประโยชนของบุคคลดังกลาวยังคงอยูเชน เดิม สมควรกําหนดให
บุคคลดังกลาวยังคงเปนสมาชิกและไดรับสิทธิประโยชนของสมาชิกตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

