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ข้อบัญญติักรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  บําเหน็จและเงินช่วยเหลือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยบําเหน็จและเงินช่วยเหลือลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร   

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๖๘  วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประกอบกับมาตรา  ๙๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  
จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  บําเหน็จ
และเงินช่วยเหลือลูกจ้างกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ให้ใช้ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้แทน 

ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้   
และให้มีอํานาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“ลูกจ้างประจํา”  หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมง  ซึ่งกรุงเทพมหานคร

จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจําไม่มีกําหนดเวลาตามอัตราและจํานวนที่กําหนดไว้  โดยจ่ายค่าจ้าง
จากเงินงบประมาณ  และให้รวมถึงลูกจ้างประจําที่ได้รับค่าจ้างจากเงินบํารุงหรือเงินอุดหนุนต่าง ๆ  ด้วย  
แต่ทั้งนี้  ไม่รวมถึงลูกจ้างประจําที่มีสัญญาจ้าง 

“ลูกจ้างชั่วคราว”  หมายความว่า  ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายชั่วโมง  ซึ่งกรุงเทพมหานคร  
จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว  และหรือโดยมีกําหนดเวลาจ้าง  โดยจ่ายค่าจ้างจากเงินงบประมาณ  
และให้รวมถึงลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับค่าจ้างจากเงินบํารุงหรือเงินอุดหนุนต่างๆ  ด้วย 
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“ค่าจ้าง”  หมายความว่า  ค่าจ้างอัตราปกติ  ตามอัตราที่กําหนดจ่ายให้สําหรับการทํางาน 
ในระยะเวลาตามปกติ  และหมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ  (พ.ส.ร.)  ด้วย 

“ค่าจ้างเดือนสุดท้าย”  หมายความว่า  ค่าจ้างทั้งเดือนที่ลูกจ้างควรจะได้รับในเดือนสุดท้าย 
ก่อนออกจากงาน  ถ้าลูกจ้างผู้นั้นมาทํางานเต็มตามเวลาที่กําหนด 

ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันประเภทท่ีทํางานมีวันหยุดประจําสัปดาห์หนึ่งวัน  ให้คิดค่าจ้าง
ย่ีสิบเจ็ดวันเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือน  สําหรับประเภทที่ทํางานมีวันหยุดประจําสัปดาห์สองวัน  ให้คิดค่าจ้าง
ย่ีสิบสามวันเป็นค่าจ้างหน่ึงเดือน 

สําหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง  ให้คิดค่าจ้างเจ็ดชั่วโมงเป็นค่าจ้างหนึ่งวัน  เว้นแต่
ลูกจ้างที่ได้กําหนดเวลาทํางานสําหรับหนึ่งวันเป็นอย่างอื่นก็ให้คิดค่าจ้างตามจํานวนชั่วโมงที่ได้กําหนดนั้น
เป็นค่าจ้างหน่ึงวัน  แล้วคิดเป็นค่าจ้างหน่ึงเดือนตามวรรคก่อน 

“บําเหน็จปกติ”  หมายความว่า  เงินตอบแทนของลูกจ้างประจําที่ออกจากงานเนื่องจาก 
ทํางานมานาน  ซึ่งจ่ายคร้ังเดียว 

“บําเหน็จรายเดือน”  หมายความว่า  เงินตอบแทนของลูกจ้างประจําที่ออกจากงานเนื่องจาก
ทํางานมานาน  ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน 

“บําเหน็จพิเศษ”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับอันตราย
หรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ซึ่งแพทย์
ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลยซึ่งจ่ายคร้ังเดียว 

“บําเหน็จพิเศษรายเดือน”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจําที่ได้รับอันตรายหรือ
ป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่
ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลยซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน” 

“ปีงบประมาณ”  หมายความว่า  ปีงบประมาณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

ข้อ ๖ การจ่ายเงินตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ให้เป็นอํานาจของปลัดกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๗ วิธีการในการย่ืนเร่ืองขอรับเงินบําเหน็จและเงินช่วยเหลือค่าทําศพให้ทําตามแบบ  

และวิธีการที่ปลัดกรุงเทพมหานครกําหนด 
หมวด  ๒ 

บําเหน็จปกติ 
 

 

ข้อ ๘ ลูกจ้างประจําซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว  เป็นอันพ้นจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น 
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ข้อ ๙ ลูกจ้างประจําจะได้รับบําเหน็จปกติ  เม่ือต้องออกจากงานด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลาออกโดยไม่มีความผิด  และได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจสั่งจ้างและแต่งตั้ง  หรือผู้ได้รับ
มอบอํานาจแล้ว 

(๒) กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 
(๓) มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๔) เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานของตนโดยสมํ่าเสมอ  หรือโดยมีใบตรวจแพทย์ 

ซึ่งทางราชการรับรองว่าไม่สามารถหรือไม่สมควรทํางานต่อไป 
(๕) ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับสัญชาติ 
(๖) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
(๗) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหน่งกํานัน  แพทย์ประจําตําบล  สารวัตรกํานัน  

ผู้ใหญ่บ้าน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(๘) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
(๙) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(๑๐) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปเป็นกรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๑๑) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๒) ทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่ง 
(๑๓) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานของตนให้มีประสิทธิภาพ  หรือประพฤติตน

ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่การงาน  หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุใด 
(๑๔) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเน่ืองจากถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มี 

การสอบสวนแล้ว  การสอบสวนไม่ได้ความว่ากระทําผิดที่จะถูกลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  แต่มีมลทิน
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน  ซึ่งจะให้ปฏิบัติราชการต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

(๑๕) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเน่ืองจากรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล  หรือต้องได้รับโทษจําคุกโดย
คําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ซึ่งยังไม่ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษ  ปลดออก  หรือไล่ออก 

(๑๖) ไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
 ในกรณี  (๑)  และ  (๒)  ต้องทํางานเป็นลูกจ้างประจํามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีบริบูรณ์ 
 ในกรณี  (๓)  ถึง  (๑๖)  ต้องทํางานเป็นลูกจ้างประจํามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์ 
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ข้อ ๑๐ บําเหน็จปกติที่จะจ่ายตามความในข้อ  ๙  ถ้าลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับตายไปเสียก่อน
ได้รับเงินบําเหน็จปกติ  เงินดังกล่าวย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อ ๑๑ ลูกจ้างประจําผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ  ถ้าลูกจ้างประจําผู้นั้นได้ทํางาน 
เป็นลูกจ้างประจํามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์  และความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงของตนเอง  ให้จ่ายเงินบําเหน็จปกติเป็นจํานวนตามเกณฑ์คํานวณในข้อ  ๓๑  แก่ทายาท 
ผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม 

เงินบําเหน็จปกติตามวรรคหนึ่งให้แบ่งจ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามสัดส่วนของเงินมรดก  โดยมิต้องกันส่วน
เป็นสินสมรสก่อนแบ่ง  เนื่องจากเงินดังกล่าวไม่ถือเป็นสินสมรส 

ข้อ ๑๒ ลูกจ้างประจําผู้ใดมีกรณีหรือถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้อง
คดีอาญาหรืออยู่ในระหว่างถูกพักงาน  ถ้าถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยเร่ืองที่ได้กระทําผิดวินัย  
หรือก่อนคดีอาญาถึงที่สุด  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาวินิจฉัยว่า  ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อน
จะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกหรือไม่  หากเห็นว่าผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออกแล้ว  ทายาทของลูกจ้างประจํา
ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จปกติตามข้อ  ๑๑ 

หมวด  ๓ 
บําเหน็จรายเดือน 

 
 

ข้อ ๑๓ ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิรับบําเหน็จปกติซึ่งมีเวลาทํางานตั้งแต่ย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป
จะแสดงความประสงค์ขอรับเป็นบําเหน็จรายเดือนแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ลูกจ้างประจําได้รับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนจากกรุงเทพมหานครไปแล้ว 
จะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์อกีไม่ได้ 

ข้อ ๑๔ สิทธิในบําเหน็จรายเดือนให้เร่ิมตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจําออกจากงานจนกระท่ัง 
ถึงแก่ความตาย  โดยคํานวณตามเกณฑ์ในข้อ  ๓๒ 

หมวด  ๔ 
บําเหน็จพิเศษ 

 
 

ข้อ ๑๕ ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้ใดได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ  เพราะเหตุ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่  ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไปได้อีกเลย  นอกจากจะได้รับบําเหน็จปกติตามที่
กําหนดไว้ในหมวด  ๒  แล้ว  ให้ได้รับบําเหน็จพิเศษอีกด้วย  เว้นแต่อันตรายที่ได้รับหรือการป่วยเจ็บนั้น
เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  หรือจากความผิดของตนเอง 

สําหรับลูกจ้างชั่วคราวไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จปกติตามที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒ 



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ    ๒๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๑๖ การกําหนดอัตราบําเหน็จพิเศษ  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้กําหนดตามสมควร
แก่เหตุการณ์ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผู้นั้น  ตามอัตราดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติให้มีอัตราตั้งแต่หกถึงย่ีสิบสี่เท่าของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ราชการกําหนดในระหว่างเวลาท่ีมีการรบ  การสงคราม  การปราบปราม

การจลาจล  หรือปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความม่ันคงในราชอาณาจักร  
หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึกในพื้นที่นั้น  
ให้มีอัตราตั้งแต่สามสิบหกถึงสี่สิบสองเท่าของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย 

ข้อ ๑๗ ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้ได้รับอันตรายดังกล่าวในข้อ  ๑๕  ถ้าถึงแก่ความตาย
เพราะเหตุนั้นก่อนได้ รับบําเหน็จพิเศษไป   ให้จ่ายบําเหน็จพิเศษให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ รับมรดก 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม  ตามอัตราดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติ  เป็นจํานวนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสดุท้ายสามสิบเดือน 
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างเวลาดังกล่าวในข้อ  ๑๖  (๒)  เป็นจํานวนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือน

สุดท้ายสี่สิบแปดเดือน 
เงินบําเหน็จพิเศษตามวรรคหน่ึง  ให้แบ่งจ่ายแก่ทายาทผู้มีสิทธิตามสัดส่วนของเงินมรดก   

โดยมิต้องกันส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง  เนื่องจากเงินดังกล่าวไม่ถือเป็นสินสมรส 
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บตามข้อ  ๑๕  

หรือถึงแก่ความตายตามข้อ  ๑๗  ถ้าลูกจ้างผู้นั้นหรือทายาท  แล้วแต่กรณี  มีสิทธิได้รับทั้งบําเหน็จพิเศษ
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  การปฏิบัติงานของชาติ  หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม  เงินค่าทดแทน
ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์  หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการ  หรือจากหน่วยงานอื่นที่ทางราชการสั่งให้
ไปปฏิบัติงาน  ให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงแล้วแต่จะเลือก 

หมวด  ๕ 
บําเหน็จพิเศษรายเดือน 

 
 

ข้อ ๑๙ ลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษจะแสดงความประสงค์ขอรับเป็นบําเหน็จพิเศษ
รายเดือนแทนก็ได้ 

ในกรณีที่ลูกจ้างประจําได้รับบําเหน็จพิเศษหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนจากกรุงเทพมหานคร 
ไปแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์อีกไม่ได้ 

ข้อ ๒๐ สิทธิในบําเหน็จพิเศษรายเดือนให้เ ร่ิมตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจําออกจากงาน
จนกระทั่งถึงแก่ความตาย  โดยคํานวณตามเกณฑ์ในข้อ  ๓๓ 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ    ๒๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ลูกจ้างประจําผู้ใดได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บตามข้อ  ๑๕  ถ้าลูกจ้างประจําผู้นั้น
มีสิทธิได้รับทั้งบําเหน็จพิเศษรายเดือนตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  การปฏิบัติงานของชาติ  
หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม  เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและ 
การพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
จากทางราชการ  หรือจากหน่วยงานอื่นที่ทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงาน  ให้เลือกรับไดเ้พียงทางเดียว 

หมวด  ๖ 
บําเหน็จตกทอด 

 
 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้รับบําเหน็จรายเดือน  หรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย  
ให้จ่ายบําเหน็จตกทอดเป็นจํานวนสิบห้าเท่าของบําเหน็จรายเดือน  หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน   
แล้วแต่กรณี  ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน  ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนข้ึนไปให้ได้รับสามส่วน 
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน 
(๓) บิดามารดา  หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในข้อใด  หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาท 

ผู้มีสิทธิในข้อที่เหลืออยู่ 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทท้ังสามข้อดังกล่าว  ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อหน่วยงาน

เจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กรุงเทพมหานครกําหนด 
ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม  หรือบุคคลนั้น 

ได้ตายไปก่อน  ให้สิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง 
ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบําเหน็จตกทอดไปแล้ว  หากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาลว่า

เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย  ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหน่ึงปี 
นับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้  หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น  ให้แบ่งบําเหน็จ 
ตกทอดน้ันใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเป็นทายาท 
ผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตายของลูกจ้างผู้ได้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน  แล้วแต่กรณี   
ในกรณีเช่นนี้  ให้กรุงเทพมหานครเรียกคืนบําเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปก่อนแล้ว 

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตน 
ตามวรรคห้าได้  กรุงเทพมหานครไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคําพิพากษา
ของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแต่อย่างใด 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ    ๒๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

บําเหน็จตกทอดตามข้อนี้  ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
ข้อ ๒๓ ผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนอาจนําสิทธิในบําเหน็จตกทอด

ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้รวมทั้งการชําระคืนเงินกู้ให้สถาบันการเงิน  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กรุงเทพมหานครกําหนด   

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือน  ซึ่งได้นําสิทธิ 
ในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินถึงแก่ความตายหรือผิดสัญญากู้เงินจนต้อง
บังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน  ให้กรุงเทพมหานคร
จ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินที่ผู้นั้นได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน
เท่ากับจํานวนที่ถูกบังคับ  แต่ไม่เกินจํานวนที่นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
การกู้เงิน 

การจ่ายเงินให้แก่สถาบันการเงินตามวรรคหน่ึง  ให้กรุงเทพมหานครจ่ายจากงบประมาณท่ีตั้งไว้
สําหรับการเบิกจ่ายบําเหน็จตกทอด 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่กรุงเทพมหานครได้จ่ายเงินแก่สถาบันการเงินไปแล้วตามข้อ  ๒๔   
ให้กรุงเทพมหานครหักจํานวนเงินนั้นออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดเท่ากับจํานวนที่จ่ายให้แก่ 
สถาบันการเงิน 

ในกรณีที่กรุงเทพมหานครไม่อาจหักเงินตามจํานวนที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงินจากสิทธิ 
ในบําเหน็จตกทอดตามวรรคหนึ่งได้  ให้กรุงเทพมหานครเรียกเงินคืนจากผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนหรือจากกองมรดกของผู้นั้น  แล้วแต่กรณี  เป็นจํานวนเท่ากับจํานวนที่กรุงเทพมหานคร
ได้จ่ายให้แก่สถาบันการเงิน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรุงเทพมหานครกําหนด 

ข้อ ๒๖ ภายใต้บังคับข้อ  ๒๒  ในกรณีที่ผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือน
ได้นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน  หากสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยไม่มี
การบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน  ทายาทมีสิทธิได้รับ
บําเหน็จตกทอดเต็มตามจํานวนที่จะพึงได้รับตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  หากผู้รับบําเหน็จรายเดือน
หรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตายหรือสัญญากู้เงินสิ้นสุดลงโดยมีการบังคับเอากับสิทธิ 
ในบําเหน็จตกทอดที่นําไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน  ทายาทมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอด
เท่ากับจํานวนที่เหลือหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้หักเงินจํานวนที่จ่ายให้แก่สถาบันการเงินออกจากสิทธิ
ในบําเหน็จตกทอดตามข้อ  ๒๕  วรรคหน่ึง 

หมวด  ๗ 
การนับเวลาทํางานของลูกจ้างประจําสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จปกติ 

 
 

ข้อ ๒๗ การนับเวลาสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จปกตินั้น  ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันเร่ิมเข้าปฏิบัติงาน
โดยได้รับค่าจ้าง  แต่ไม่ก่อนวันที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์จนถึงวันก่อนออกจากงานหรือก่อนวันพ้น



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ    ๒๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

จากหน้าที่  และไม่หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  หรือจนถึงวันที่ 
ถึงแก่ความตาย  แล้วแต่กรณี 

ลูกจ้างประจําผู้ใดไม่ได้รับค่าจ้างเพราะลา  ขาดงาน  ถูกสั่งพักราชการ  ให้ตัดเวลาทํางาน
สําหรับคํานวณบําเหน็จปกติลงตามส่วนแห่งวันที่ไม่ได้รับค่าจ้างนั้น 

ลูกจ้างประจําที่ได้รับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยมิได้รับบําเหน็จ   
เม่ือออกจากกองประจําการหรือได้รับการลาพักเพื่อรอการปลดโดยไม่มีความเสียหาย  แล้วกลับเข้าทํางาน
เป็นลูกจ้างประจํา  ในสังกัดเดิมภายในกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันก็ให้นับเวลาต่อเนื่องไปรับราชการ
ทหารกองประจําการ  และเวลาระหว่างรับราชการทหารกองประจําการรวมเป็นเวลาทํางานสําหรับ
คํานวณจ่ายบําเหน็จปกติได้ 

การนับเวลาทํางานตอนไปรับราชการทหารดังกล่าวในวรรคก่อนนั้น  ให้นับตั้งแต่วันที่ได้เข้า
ประจําการในกองประจําการจนถึงวันออกจากกองประจําการ  หรือวันที่ได้รับการลาพักเพื่อรอการปลด  
แต่ไม่รวมถึงเวลาที่ต้องอยู่ชดใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

ข้อ ๒๘ ลูกจ้างประจําผู้ใดถูกสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างที่มี
การรบ  การสงคราม  การปราบปรามการจลาจล  หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก  
หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  ก็ให้นับเวลาทํางานที่ปฏิบัติการตามสั่งนั้นเป็นทวีคูณได้  

ลูกจ้างประจําผู้ใดปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก  ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
ได้กําหนดให้ข้าราชการซึ่งประจําหน้าที่อยู่ในเขตน้ันนับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ  ให้ลูกจ้างประจําผู้นั้นได้นับเวลาทํางานที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้น 
เป็นทวีคูณด้วย 

ในกรณีที่ลูกจ้างประจํามีเวลาทํางานซึ่งอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลายประการ   
ให้นับเวลาระหว่างนั้นเป็นทวีคูณแต่ประการเดียว 

หมวด  ๘ 
วิธีคํานวณบําเหน็จปกติ  บําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จพิเศษรายเดือน 

 
 

ข้อ ๒๙ การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จปกติให้นับเป็นจํานวนปี  สําหรับ 
เวลาทํางานถ้ามีหลายระยะให้นับเวลาทํางานรวมกันโดยให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี  เศษของปีถ้าถึงหกเดือน
ให้นับเป็นหนึ่งปี  สําหรับจํานวนวันถ้ามีหลายตอนให้นํามารวมกันแล้วนับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน 

ข้อ ๓๐ การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จรายเดือนให้นับเป็นจํานวนเดือน  
สําหรับเวลาทํางานถ้ามีหลายระยะให้นับเวลาทํางานรวมกันโดยคิดสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน  เศษของเดือน
ถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน  ถ้าไม่ถึงสิบห้าวันให้ปัดทิ้ง 

ข้อ ๓๑ การคํานวณบําเหน็จปกติ  ให้คํานวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจํานวนปีที่ทํางาน 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ    ๒๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ข้อ ๓๒ การคํานวณบําเหน็จรายเดือน  ให้คํานวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจํานวนเดือน
ที่ทํางานหารด้วยสิบสอง  แล้วหารด้วยห้าสิบ 

ข้อ ๓๓ การคํานวณบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจํา  กรณีปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติ  
ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้กําหนดตามจํานวนที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์
ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของลูกจ้างประจํา  โดยกําหนดไม่น้อยกว่าหกเท่าของค่าจ้าง 
เดือนสุดท้ายแต่ไม่เกินย่ีสิบสี่เท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้าย  แล้วหารด้วยห้าสิบ 

ข้อ ๓๔ การคํานวณบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจํา  กรณีปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ราชการกําหนดในระหว่างเวลาที่มีการรบ  การสงคราม  การปราบปรามจลาจล  หรือปฏิบัติหน้าที่ 
ในระหว่างเวลาที่มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยความม่ันคงในราชอาณาจักร  หรือกฎหมายว่าด้วย 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  หรือกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึกในพื้นที่นั้น  ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้กําหนดตามจํานวนที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์ประกอบกับความพิการ
และทุพพลภาพของลูกจ้างประจํา  โดยกําหนดไม่น้อยกว่าสามสิบหกเท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้ายแต่ไม่เกิน 
สี่สิบสองเท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้าย  แล้วหารด้วยห้าสิบ   

ข้อ ๓๕ การคํานวณบําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้  ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 

หมวด  ๙ 
เงินช่วยเหลือค่าทําศพ 

 
 

ข้อ ๓๖ ลูกจ้างประจํา  หรือลูกจ้างชั่วคราวผู้ใดตายในระหว่างรับราชการให้จ่ายเงินจํานวนหนึ่ง
เรียกว่า  “เงินช่วยเหลือค่าทําศพ”  เป็นจํานวนสามเท่าของอัตราค่าจ้างปกติเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย
ถ้าหากลูกจ้างผู้นั้นมาทํางานเต็มตามกําหนดเป็นเกณฑ์คํานวณเงินช่วยเหลือค่าทําศพ 

ลูกจ้างประจํา  หรือลูกจ้างชั่วคราวผู้ใดตายในระหว่างถูกสั่งพักราชการให้จ่ายเงินช่วยเหลือ 
ค่าทําศพเป็นจํานวนสามเท่าของอัตราค่าจ้างปกติเดือนสุดท้ายก่อนที่จะถูกสั่งพักราชการ  ถ้าหากลูกจ้าง 
ผู้นั้นมาทํางานเต็มตามกําหนดเป็นเกณฑ์คํานวณเงินช่วยเหลือค่าทําศพ 

ลูกจ้างประจาํ  หรือลูกจ้างชั่วคราวผู้ใดตายในระหว่างขาดราชการ  ให้จ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสุดท้าย
ที่ผู้นั้นมาปฏิบัติงานและไม่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทําศพ 

อํานาจการอนุมัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทําศพให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําส่งเงิน  และการตรวจเงิน   

ข้อ ๓๗ เงินช่วยเหลือค่าทําศพให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างได้แสดงเจตนาระบุไว้เป็นหนังสือ
ก่อนตาย  ตามแบบที่กรุงเทพมหานครกําหนด    

ถ้าลูกจ้างผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ตามวรรคหนึ่ง  หรือบุคคลซึ่งลูกจ้างผู้ตายได้แสดงเจตนา
ระบุไว้ได้ตายไปเสียก่อน  ให้จ่ายแก่บุคคลตามลําดับก่อนหลัง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) คู่สมรส 
(๒) บุตร 
(๓) บิดา  มารดา 
(๔) ผู้ที่ได้อยู่ในความอุปการะของผู้ตายตลอดมาโดยจําเป็นต้องมีผู้อุปการะและความตาย 

ของผู้นั้นทําให้ได้รับความเดือดร้อน  เพราะขาดความอุปการะ  ซึ่งผู้มีอํานาจอนุมัติในการเบิกจ่ายตามข้อ  ๓๖  
เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อยู่ในความอุปการะของผู้ตาย 

(๕) ผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาผู้ตายมาแต่เยาว์ฉันบิดามารดากับบุตร  ซึ่งผู้มีอํานาจอนุมัติ 
ในการเบิกจ่ายตามข้อ  ๓๖  เห็นว่ามีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะผู้ตาย 

เม่ือปรากฏว่ามีบุคคลในลําดับก่อนดังกล่าวในวรรคสอง  บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 
ค่าทําศพแต่ในลําดับเดียว  ผู้ที่อยู่ในลําดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าทําศพ 

การขอรับเงินช่วยเหลือค่าทําศพให้กระทําภายในเวลาสิบสองเดือนนับแต่วันที่ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิ
รับค่าจ้างตาย  เว้นแต่ในกรณีที่ลูกจ้างผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ  ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
หรือผู้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษ  ระยะเวลาสิบสองเดือนให้นับตั้งแต่วันที่การถูกสั่งพักราชการ  การออกจาก
ราชการไว้ก่อน  หรือการอุทธรณ์คําสั่งลงโทษสิ้นสุดลง  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีทางราชการมีความจําเป็นต้องเข้าเป็นผู้จัดการศพลูกจ้างผู้ตายเพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการศพ
ในเวลาอันควร  ก็ให้ทางราชการหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยเหลือค่าทําศพที่ต้องจ่ายตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้ได้เท่าที่จ่ายจริง  และมอบส่วนที่เหลือให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
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