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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานสวนทองถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๓ 
------------ 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานสวนทองถิ่น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ 
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหยกเลิก 
  (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๐ 
  (๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับ 
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ 
ตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและ 
กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคหนึ่งให 
ผูวาราชการจังหวัดได 
  ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
  "เบี้ยกันดาร"  หมายความวา เงินที่จายชวยเหลือพนักงานสวนทองถิ่นเนื่องจาก 
การปฏิบัติราชการประจําในทองที่กันดาร 
  "ทองท่ีกันดาร"  หมายความวา อําเภอหรือกิ่งอําเภอ ซึ่งกระทรวงการคลัง 
ประกาศกําหนดใหเปนทองที่กันดาร 
  "พนักงานสวนทองถิ่น"  หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และใหรวมตลอดถึงนายก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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องคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี เทศมนตร ี
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรับเงินคาจางประจําตามอัตราที่กําหนดไว 
ในงบประมาณรายจาย 
  "เงินเดือน"  หมายความรวมถึงเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
และรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งพระราชกฤษฎีกาไดกําหนดไว 
  "เงินคาปวยการ"  หมายถึง เงินคาปวยการรายเดือนของนายกเทศมนตรีและ 
เทศมนตรีซึ่งพระราชกฤษฎีกาไดกําหนดไว 
  "เงินคาตอบแทน"  หมายถึง เงินคาตอบแทนรายเดือนของประธานกรรมการ 
บริหารองคการบริหารสวนตําบล และกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลซึ่งระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดไว 
  "เงินคาจางประจํา"  หมายความถึงเงินคาจางท่ีไดรับเปนรายเดือน รายวัน และ 
รายชั่วโมงตามอัตราปกติที่รับจริงในเดือนหนึ่ง 
  ขอ ๖  พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและปฏิบัติราชการ 
ประจําอยูในทองที่กันดาร หรือไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการในลักษณะประจําอยูในทองที ่
กันดารใหมีสิทธิไดรับเบี้ยกันดารในอัตรารอยละสิบของเงินเดือน เงินคาปวยการ เงิน 
คาตอบแทน หรือเงินคาจางประจํารายเดือนที่ไดรับจริงแตไมนอยกวาเดือนละสองรอยบาท 
  ผูไดรับเบี้ยกันดารตามวรรคหนึ่ง ไมมีสิทธิไดรับคาเบ้ียเล้ียงเดินทางตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการในระหวางที่ปฏิบัติ 
ราชการในทองที่กันดาร เวนแตคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในระหวางที่เดินทางไปปฏิบัติราชการนอก 
ที่ตั้งปกติในระหวางที่ปฏิบัติราชการอยูในทองที่กันดาร 
  ขอ ๗  พนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีสิทธิไดรับเบี้ยกันดารตามขอ ๖ หากไดรับ 
คําสั่งใหไปชวยราชการหรือไปรักษาราชการแทน หรือไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรมหรือ 
ดูงาน นอกทองที่กันดารเกินสิบหาวัน ไมมีสิทธิไดรับเบี้ยกันดารสําหรับระยะเวลาที่เกินสิบหาวัน 
นั้น 
  ขอ ๘  การขอรับเบี้ยกันดารใหปฏิบัติดังนี้ 
  (๑)  ใหพนักงานสวนทองถิ่นผูมีสิทธิรับเบี้ยกันดาร ยื่นคําขอรับเบี้ยกันดาร 
ตามแบบคําขอรับเบี้ยกันดารทายระเบียบนี้ตอผูบังคับบัญชาที่กําหนดใหเปนผูรับรองการใชสิทธิ 
ตามขอ ๙ 
  (๒)  เมื่อผูบังคับบัญชาที่กําหนดใหเปนผูรับรองการใชสิทธิตามขอ ๙ ได 
พิจารณาคําขอรับเบี้ยกันดารแลว หากเห็นวาผูยื่นคําขอมีสิทธิไดรับเบี้ยกันดารตามระเบียบนี ้
ก็ใหลงลายมือชื่อรับรองในคําขอแลวใหดําเนินการเสนอผูมีอํานาจอนุมัติโดยมิชักชา 
  ขอ ๙  ใหผูบังคับบัญชาหรือพนักงานสวนทองถิ่นตอไปนี้เปนผูมีอํานาจรับรอง 
การใชสิทธิขอรับเบี้ยกันดาร 
  (๑)  พนักงานสวนทองถิ่น ผูดํารงตําแหนงหัวหนางาน เปนผูมีอํานาจรับรอง 



   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    

การใชสิทธิสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งดํารงตําแหนงไมสูงกวาระดับ ๔ หรือเทียบเทาหรือ 
ลูกจางประจํา 
  (๒)  พนักงานสวนทองถิ่น ผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๕ หรือเทียบเทาข้ึนไป 
รวมตลอดถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายก 
เทศมนตร ีเทศมนตร ีประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล กรรมการบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบล ใหมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของตนเอง 
  ขอ ๑๐  การจายเบี้ยกันดารใหปฏิบัติตามวิธีการจายเงินเดือน เงินคาปวยการ 
เงินคาตอบแทนหรือคาจางโดยอนุโลม 
  ขอ ๑๑ การเบิกจายเบี้ยกันดารตามระเบียบนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เบิกจายจากงบประมาณ หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา หรือหมวดคาตอบแทนใชสอยและ 
วัสดุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี 
  ขอ ๑๒  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรอืนายกเทศมนตรี หรอื 
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หรือผูที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณีเปน 
ผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเบี้ยกันดารของพนักงานสวนทองถิ่น 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
            ชําน ิ ศักดิเศรษฐ 
        รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
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