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คํานํา

คู่มือแนวทางการปฏิบัตงิานบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิารเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบัตงิานด้านบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานด้านบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเนื้อหาภายในเล่มจําแนกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 สาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชนด์้านบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และลูกจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก ประกอบด้วย แบบพิมพต์่างๆ สําหรับการขอรับบําเหน็จบํานาญตัวอย่าง
คําสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญวิธีการคํานวณบําเหน็จบํานาญและตัวอย่างประเด็นทักท้วงกรณีต่างๆ

คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือนีจ้ะเป็นประโยชนต์่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบด้านบําเหน็จบํานาญข้าราชการและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเป็น ไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
ตามระเบียบกฎหมาย สร้างความพึงพอใจ ขวัญและกําลังใจใหแ้ก่ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทายาทผู้มีสิทธริับสวัสดิการด้านบําเหน็จบํานาญตังกล่าวซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง
ในภารกิจสําคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สํานักงานกองทุนปาเหนัจบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มีนาคม 2559
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ส่วนที่1 สิทธิประโยชนด์้านบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
และลูกข้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. บําเหน็จบํานาญพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
1.1 ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
1.2 งบประมาณสําหรับสวัสดิการบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
1.3 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
1.4 สิทธปิระโยชนเ์กี่ยวกับบําเหน็จบํานาญ

• หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญปกติ

• ประเภทของบําเหน็จบํานาญปกติ

• เวลาราชการและการนับเวลาราชการปกติ

• การนับเวลาราชการทวดิูณ

• การนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีการกลับเข้ารับราชการใหม่
1.5 แนวทางปฎิบตัิ และการคํานวณสิทธปิระโยชนต์่างๆ

• เงินเดือนทีใ่ชส้ําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

• วิธคีํานวณบําเหน็จบํานาญ

• การขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ

• บําเหน็จบํานาญพิเศษ

• บําเหน็จดํารงชีพ

• บําเหน็จตกทอด

1.6 การเสียสิทธริับสวัสดิการด้านบําเหน็จบํานาญของทายาท
1.7 เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
1.8 เงินช่วยพิเศษ
1.9 เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ช.ค.บ.)
1.10 การสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญ
1.11 การเบิกจ่ายบําเหน็จบํานาญ
1.12 การตรวจสอบการจ่ายบําเหน็จบํานาญ
1.13 การแสดงการดํารงชีวิตอยูข่องผูร้ับบํานใ่ญ
1.14 การเปลี่ยนแปลงสถานทีร่ับบํานาญ
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2. เงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการทีอ่อกจากราชการ
2.1 ข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจําการทีม่ีสิทธิรับเงินทดแทน
2.2 การจ่ายเงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจําการ
2.3 ข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจําการผูไ้มม่สีิทธไิดร้ับเงินทดแทน
2.4 งบประมาณในการจ่ายเงินทดแทนใหแ้ก'ข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจําการ 40

39
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40

40

3. บําเหน็จลูกจ้าง 40

3.1 ลูกจ้างผู้มีสิทธิรับบําเหน็จ
3.2 สิทธปิระโยชนด์้านบําเหน็จของลูกจ้าง

• บําเหน็จปกติ

41

41

41

• บําเหน็จพิเศษ

• บําเหน็จรายเดือน

• บําเหน็จพิเศษรายเดือน

• บําเหน็จตกทอด

4. ผังภาพแสดงสิทธิประโยชน์บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
• ข้าราชการ/พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น

• ตําแหน่งครู ครถู่ายโอน ครผููดู้แลเด็ก

• ตําแหน่งครถู่ายโอน/บุคลากรทางการศึกษา ทีเ่ป็นสมาชิก กบข.

• ข้าราชการถ่ายโอน เป็นสมาชิก กบข.
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ส่วนที่ 2 ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง i *1. ระเบียบกฎหมาย

• พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556)

• กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ69

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

• กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. 2548

• กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธกีารรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 75

• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 (ฉบับแรก จนถึงฉบับบีจธุบัน (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558)

• ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืน 114

บําเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง

52

70

73

92
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• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญ 117

ประจําการที่ออกจากราชการ พ.ศ. 2509

• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555)

2. หนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง
• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 97/2505 ลงวันที่ 3 มกราคม 2505 เรื่อง สิทธริับบําเหน็จ

บํานาญปกตติามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
• หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 18597 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2537

เรื่อง การนับอายบุุคคล

• หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1819 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544

เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 591 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 142

(ซักซ้อมกรณีข้าราชการถ่ายโอนไม่มสีิทธริับเงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบํานาญ)

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 468 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางและวิธีการขอรับบําเหน็จดํารงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 2598 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2548

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบํานาญประจําเดือน

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 2444 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552

เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการขอรับบําเหน็จดํารงชีพกรณีผูร้ับบํานาญอายตุั้งแต่
65ปีบรบิุรณข์ึนไป

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 53 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552

นําส่งสําเนาคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.392/2550
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ( กรณีข้าราชการที่โอนมารับราชการส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป ไม่มีสิทธริับเงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบํานาญ)

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
เรื่อง วิธีปฏิบัตใินการขอรับบําเหน็จรายเดือน และบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจํา

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 726 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553

เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/4265 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 172

เรื่อง การหารือบําเหน็จดํารงชีพของข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน
ประเภทที่ไดร้ับ ยกเว้นไมต่้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดห้รือไม่
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• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1050 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 177

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 178

เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ับบํานาญและข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งถึงแกค่วามตาย

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1873 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 180

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2131 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555

เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่น

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง การแสดง
เจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจําหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบําเหน็จลูกจ้างประจํา
• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 924 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556

เรื่อง พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 3102 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

เรื่อง การคืนบําเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กรณีมกีารตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปงีบประมาณ
พ.ศ. 2557

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 348 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.5/ 2914 ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 1294 ลงวันที่
23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558
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• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ 9132 ลงวันที่
23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 3739 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การขอรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําชึ่งมีกรณีหรือ
ต้องหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมกีรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา
โดยกรณีหรือคดีอาญายังไมถ่ึงที่สุค

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1443 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 235

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัตกิรณีผูร้ับบํานาญที่มกีารถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงคย์ื่น undo

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 16669 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 239

เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธจิะไตร้ับบําเหน็จบํานาญในปงีบประมาณ
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีอายุจะครบ 60ปีบรบิูรณใ์นปีงบประมาณ พ.ศ.2559

• หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.5/ว 40 , 41 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 5481 ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 เรื่อง แนวทาง 251

การเรียกคืนเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)
ซึ่งผูร้ับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทที่ไตร้ับไปเกินสิทธิ

• หนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 491 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558

เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญ(ช.ค.บ.)สําหรับผู้ทีแ่สดงความประสงค์
ขอกลับไปใชส้ิทธริับบํานาญตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.5/ว 20 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 255

เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ช.ค.บ.) สําหรับผู้ทีแ่สดงความประสงค์
ขอกลับไปใชส้ิทธริับบํานาญตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
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ส่วนที1
สิทธิประโยชนด์้านบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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สิทธิประโยชนด์้านบําเหน็จบํานาญข้าราชการและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

»๗1«๒
�กํานวยการส'้วนบําเหน็จป้านไญและสวั\'สดิกไร

1. บําเหน็จบํานาญพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
1.1 ระเบียบกฦหมายทีเ่กี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ซึ่งมีผลใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่
20 พฤศจิกายน 2500 คือ กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อกําหนดสิทธปิระโยชนด์้านบําเหน็จบํานาญใหแ้ก่
พนักงาน/ช้าราชการส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตําบล
และข้าราชการส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยพระราชบัญญัตดิังกล่าวไดม้ีการแก้ไข
เพิ่มเติมมาโดยตลอด เพื่อใหพ้นักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไดร้ับสิทธปิระโยชนด์้านบําเหน็จบํานาญ
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนที่มีสิทธริับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎหมายฉบับล่าสุดที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของ

พนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2556

นอกเหนือจากพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ดังกล่าวแล้ว

ยังมรีะเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับบําเหน็จบํานาญของพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกหลายฉบับ
อาทิ กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558

1.2 งบประมาณสําหรับสวัสดิการบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องลิ่น
หากเปรียบเทียบกรณีบําเหน็จบํานาญของข้าราชการพลเรือน รวมถึงข้าราชการพลเรือนทีเ่ป็น

สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งบางครังยังมีความเข้าใจผิดว่า ข้าราชการที่
เป็นสมาชิก กบข. รับเงินบําเหน็จบํานาญจาก กบข. สําหรับกรณีเงินบําเหน็จบํานาญของพนักงาน/
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณทีแ่ตกต่างกันตามประเภทตําแหน่งดังนี้
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1.2.1 ตําแหน่งครู ครถู่ายโอน ครผููดู้แลเด็ก
สิทธสิวัสดิการด้านบําเหน็จบํานาญจะเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นจะตังไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจําปรีายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา
ภาคบังคับ (บําเหน็จบํานาญ)ซึ่งเมื่อสํานักงบประมาณแจ้งอนุมัตงิวดเงินอุดหนุนนี้ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนจัดสรร
งบประมาณผ่านระบบ e-LAAS ยกเว้น กรณเีงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบํานาญและ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า

ในส่วนของเงินเพิมร้อยละ 25 จากเงินบํานาญของข้าราชการบํานาญตําแหน่งครู ใหเ้บิกจ่ายจากเงิน
ส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตังจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจําปหีรือกรณีงบประมาณตังกล่าวตั้งไว้ไม่พอจ่าย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งจังหวัดเพื่อดําเนินการขออนุมัติโอนเงินจาก กบท.
บํานาญตําแหน่งครู หรือทายาท ผู้มีสิทธติ่อไป

1.2.2 ตําแหน่งอื่น
สิทธสิวัสดิการด้านบําเหน็จบํานาญของพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตําแหน่งอื่น

ยกเว้น ตําแหน่งครู ครูผูดู้แลเด็ก ครูถ่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอน ใหเ้บิกจ่ายจากเงินส่งสมทบ กบท.
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจําปหีรือกรณีงบประมาณตังกล่าวตั้งไว้
ไม่พอจ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งจังหวัดเพื่อดําเนินการขออนุมัติโอนเงิน จาก กบท.

มาเพิ่มเพื่อจ่ายต่อไป ยกเว้นกรณี เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับปานไญ (ช.ค.บ.) และ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า

ในส่วนของเงิน ช.ค.บ. ใหเ้บิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปขีององค์กรใเกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งตังจ่ายในรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ

1.2.3 ข้าราชการถ่ายโอน ตําแหน่งอื่น
สิทธสิวัสดิการด้านบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งอื่นที่ถ่ายโอน

จากส่วนราชการตามภารกิจถ่ายโอนต่างๆ ยกเว้น ตําแหน่งครูถ่ายโอน จะเบิกจ่ายโดยแบ่งส่วนการรับภาระ
จ่ายคํานวณตามระยะเวลาราชการ โดยสัดส่วนที่คํ
จะเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่าย

ประจําปรีายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร และสําหรับสัดส่วนที่เหลือที่
คํานวณจากเวลาราชการที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นใหเ้บิกจ่ายจากเงินส่งสมทบ กบท. ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจําปหีรือกรณีงบประมาณตังกล่าวตั้งไว้ไม'พอจ่าย องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งจังหวัดเพื่อตําเนินการขออนุมัตโิอนเงินจาก กบท. มาเพิ่มเพื่อจ่ายต่อไป
ยกเว้น กรณเีงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ช.ค.บ.) และเงินช่วยพิเศษ 3 เท่าในส่วนของเงิน ช.ค.บ.
ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรโดยไมต่้อง
แบ่งส่วนการรับภาระ

มาเพิ่มเพื่อจ่ายใหแ้ก่ข้าราชการ

a c4 i>ทฌนขาราชการพณรอนานวณจากเวลาราชการ
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1.3 กองทุนปนหนีจบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 กําหนด
ให้มีกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อเป็นหลักประกันในการรับภาระ
การจ่าย เงินบําเหน็จบํานาญใหแ้ก่พนักงาน /ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกตําแหน่งยกเว้น ตําแหน่งครู
ครูถ่ายโอน ครผููดู้แลเด็ก (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าวแลัวตามข้อ 1.2.1) และข้าราชการถ่ายโอน
ตําแหน่งอื่นในสังกัดส่วนที่คํานวณเวลาราชการทีเ่ป็นข้าราชการพลเรือน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ดังกล่าว ตามข้อ 1.2.3)

1.3.1 แหล่งที่มาของเงิน
แหล่งที่มาของเงิน กบท. ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 7 และข้อ 8 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหักเงินจาก

ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปตีามอัตราที่กําหนดโดยกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละ 3

ของประมาณการรายรับ โดยไม’นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินผู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน
มารวมคํานวณเงินส่งสมทบ กบท. นี้ ใหต้ั้งจ่ายในรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายการ “เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น” บีจจุบันอัตราการส่งเงินสมทบ
กบท. เป็นไปตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม กําหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงิน

กบท.

สมทบ กบท. ในอัตราร้อยละ 1 ยกเว้น เทศบาล และเมืองพัทยา ใหส้่งในอัตราร้อยละ 2 ทังนี ดังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2542 เป็นด้นไป โดยก่อนนําเงินส่งสมทบ กบท. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักเงิน
เพื่อจ่ายเป็นบําเหน็จบํานาญ'ใหแ้ก่พนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธกิ่อนส่วนทีเ่หลือใหส้่ง
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของปงีบประมาณ

1.3.2 แนวทางการส่งเงินสมทบ กบท.

(1) การส่งเงินสมทบกบท. ประจําปงีบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหนังสือนําส่งเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือตั้วเ เลกเงิน

ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม “กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น” โดยหนังสือนําส่งจะต้อง
ระบุไว้โดยชัดเจนด้วยว่า เป็นเงินส่งสมทบ กบท. ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ใด งบประมาณตั้งจ่าย
เท่าใด หักจ่ายเป็นบําเหน็จและหรือบํานาญรายใด แต่ละรายเป็นจํานวนเงินเท่าใด รวมเงินหักจ่าย

บําเหน็จบํานาญเท่าใด แล้วรายงานใหจ้ังหวัดทราบทุกครังที่มกีารนําส่งเงินสมทบ กบท. ด้วย

ตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. ตั้งประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําป(ีไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินผู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน)
จํานวน100,000,000 บาท คํานวณเงินส่งสมทบ กบท. ในอัตราร้อยละ 1 ต้องดังงบประมาณรายจ่าย

เพื่อส่งเงินสมทบ กบท. จํานวน1,000,000 บาท ในรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
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และปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. มีข้าราชการบํานาญส่วนจังหวัด ตําแหน่งนักบริหารงาน
อบจ. รับบํานาญปกตเิดือนละ 48,000 บาท เงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบํานาญเดือนละ 12,000 บาท
(ไต้รับตามสิทธเินื่องจากบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นก่อน 1 ตุลาคม 2535) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
เดือนละ 60,000 บาท คํานวณจ่ายทั้งปี เป็นเงิน 720,000 บาท ซึ่งเมื่อนําไปหักออกจากเงินส่งสมทบ

กบท. แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก. จะต้องนําเงินส่วนที่เหลือจํานวน280,000 บาท ส่งสํานักงาน

กบท. ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ

(2) การหักเงินก่อนส่งสมทบกบท.
y รายการดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) สามารถ นําไปหักออกจากเงินส่งสมทบ กบท.

๐ เงินบําเหน็จเงินบํานาญเงินบํานาญพิเศษ และเงินบําเหน็จดํารงชีพของ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตําแหน่งอื่นทุกตําแหน่งยกเว้นตําแหน่งครู ครผููดู้แลเด็ก
o เงินบําเหน็จเงินบํานาญเงินบํานาญพิเศษ และเงินบําเหน็จดํารงชีพของ

ข้าราชการถ่ายโอน เฉพาะส่วนที่จ่ายจากเงินส่งสมทบ กบท. (ตําแหน่งอื่นทุกตําแหน่งยกเว้น ตําแหน่ง

ครูถ่ายโอน)

๐ เงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบํานาญ(ตําแหน่งอื่น และ ตําแหน่งครู)

o เงินบําเหน็จตกทอดของข้าราชการบํานาญและของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งถึงแกค่วามตายระหว่างรับราชการ (ตําแหน่งอื่นทุกตําแหน่งยกเว้นตําแหน่งครู ครผููดู้แลเด็ก)

o เงินบําเหน็จตกทอดของข้าราชการบํานาญถ่ายโอน และของข้าราชการถ่ายโอน
ซึ่งถึงแกค่วามตายระหว่างรับราชการเฉพาะส่วนที่จ่ายจากเงินส่งสมทบ กบท. (ตําแหน่งอื่นทุกตําแหน่ง
ยกเว้น ตําแหน่งครูถ่ายโอน)

o เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของเงินบํานาญและเงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบํานาญ
ตําแหน่งอื่น

o เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของเงินบํานาญข้าราชการถ่ายโอน เฉพาะส่วนที่จ่ายจาก

เงินส่งสมทบ กบท.

o เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของเงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบํานาญตําแหน่งครู

� รายการดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) ไม'สามารถนําไปหักออกฉากเงินส่งสมทบ กบท.

♦♦♦ เงินบําเหน็จเงินบํานาญเงินบํานาญพิเศษ และเงินบําเหน็จดํารงชีพ
ตําแหน่งครู และครูถ่ายโอน ซึ่งต้องเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน

♦♦♦ เงินบําเหน็จเงินบํานาญเงินบํานาญพิเศษ และเงินบําเหน็จดํารงชีพของ

ข้าราชการถ่ายโอน เฉพาะส่วนที่จ่ายจากเงินอุดหนุน
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♦♦♦ เงินบําเหน็จเงินบําเหน็จรายเดือน เงินบําเหน็จพิเศษ เงินบําเหน็จพิเศษ
รายเดือน และเงินบําเหน็จตกทอด ของลูกจ้างประจําตําแหน่งภารโรงโรงเรียน ซึ่งต้องเบิกจ่ายจาก

เงินอุดหนุน
เงินบําเหน็จเงินบําเหน็จรายเดือน เงินบําเหน็จพิเศษ เงินบําเหน็จพิเศษ

รายเดือน และเงินบําเหน็จตกทอด ของลูกจ้างประจําตําแหน่งอื่น ซึ่งต้องจ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดลุักษณะค่าตอบแทน หรือหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดทํางบประมาณตามรูปแบบของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ต้องจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง

♦♦♦ เงินบําเหน็จเงินบําเหน็จรายเดือน เงินบําเหน็จพิเศษ เงินบําเหน็จพิเศษ
รายเดือน และเงินบําเหน็จตกทอด ของลูกจ้างประจําถ่ายโอน ซึ่งแบ่งสัดส่วนจ่ายโดยจ่ายจากเงินอุดหนุน
และเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*1* เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ(ช.ค.บ.) ตําแหน่งอื่น ซึ่งต้องจ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ช.ค.บ.)ตําแหน่งครู ครถู่ายโอน และข้าราชการ

ถ่ายโอน ซึ่งจ่ายจากเงินอุดหนุน
♦♦♦ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินบํานาญและเงิน ช.ค.บ.และตําแหน่งครู ครูถ่ายโอน

ซึ่งจ่ายจากเงินอุดหนุน
♦♦♦ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินบํานาญข้าราชการถ่ายโอน เฉพาะส่วนที่รัฐบาล

รับภาระ และเงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงิน ช.ค.บ. ข้าราชการถ่ายโอน ซึ่งจ่ายจากเงินอุดหนุน
เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือน

เดือนสุดท้ายของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตําแหน่งอื่น) ซึ่งถึงแกค่วามตายระหว่างรับราชการ ซึ่งต้องจ่าย
จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

♦♦♦ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า ของเงินเดือนเดือนสุดท้ายของครู ครูถ่ายโอน และ

ข้าราชการถ่ายโอนซึ่งถึงแกค่วามตายระหว่างรับราชการ ซึ่งต้องจ่ายจากเงินอุดหนุน

(3) กรณขี'อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิบประมาณรพจ่ายประจําปีจัดทําไมแ่ล้วเสร็จ
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถส่งเงินสมทบไตภ้ายในเดือนธันวาคม

เนื่องจากการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปียังไมแ่ล้วเสร็จ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้ประมาณการรายรับ ตามข้อบัญญัติ / เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณที่ล่วงมา
เพื่อคํานวณส่งเงินสมทบ กบท. ไปพลางก่อน และหากข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีมกีารประกาศใชเ้มื่อใด ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงินสมทบ กบท. เพิ่มเติมในส่วน
ที่ขาดพร้อมสําเนาเอกสารประมาณการรายรับประกอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจําปใีหส้ํานักงาน กบท. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไต้มีการประกาศใชข้้อบัญญัติ/เทศบัญญัตฯิ
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(4) กรณมีกีารตราข้อบัญญัติ /เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารตราข้อบัญญัติ / เทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดส่งเงินสมทบ กบท. เพิ่มเติม ด้วย โดยเฉพาะ
การตราข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ตั้งแต่ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2557

เป็นต้นไป ในการคํานวณส่งเงินสมทบ กบท. เพิ่มเติม ใหค้ํานวณจากยอดประมาณการรายรับ
(ตามรูปแบบของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)) มใิช่ใชย้อดรายรับจริงที่เพิ่มขึ้นเป็นฐานการ
คํานวณดังเช่นการส่งเงินสมทบ กบท. ตามข้อบัญญัติ / เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมในปี
ก่อน ๆ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็น ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.ร/ว 1264 ลงวันที่
30 พฤษภาคม 2557

(5) การส่งเงินสมทบกบท. กรณี อบต. เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
ก. กรณีที่ อบต. ไต้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปกี่อนวันที่

ไตร้ับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย การจัดส่งเงินสมทบ กบท. ใหค้ํานวณ
ในอัตราร้อยละ 1

หากเมื่อใดมีการประกาศใชเ้ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีที่ไตร้ับ
การเปลี่ยนแปลงฐานะอีก ซึ่งเทศบัญญัติฯ ที่ประกาศใช้นั้นมีประมาณการรายรับรายการใดสูงกว่า
ข้อบัญญัติฯ เติมตามวรรคแรก จะต้องส่งเงินสมทบ กบท. เพิ่มเติม โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 2

เฉพาะประมาณการรายรับส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น (ยกเว้น ประมาณการรายรับรายการพันธบัตร เงินกู้
เงินที่มีผูอุ้ทิศให้ และเงินอุดหนุน)

ข. กรณี อบต. ไตร้ับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้ว
แตใ่นปงีบประมาณถัดมายังมไิตม้ีการประกาศใชเ้ทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปโีดยยังคงใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ของ อบต.ประจําปีทีผ่่านมา เบิกจ่ายไปพลางก่อนนั้น ในการคํานวณการ
ส่งเงินสมทบ กบท. ให้คํานวณในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรับตามข้อบัญญัติฯ เติม สําหรับ

งบประมาณส่วนที่ตั้งไว้ซึ่งมีไมเ่พียงพอใหพ้ิจารณาดําเนินการส่งเงินสมทบ กบท. เพิ่มเติม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และดําเนินการ
ตามข้อ ก. วรรคสอง แล้วแตก่รณีด้วย

(6) การส่งเงินสมทบกบท. กรณี มกีารจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เช่น

กิจการประปา กิจการขนส่ง ฯลฯ ซึ่งจัดทําข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตแิยกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
จะต้องดําเนินการจัดส่งเงินสมทบ กบท. ในส่วนนีต้วย โดยไม่ต้องนําประมาณการรายรับประเภท

เงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ ซึ่งตั้งไว้ใน งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

มารวมเป็นฐานในการคํานวณ
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1.3.3 การขอโอนเงิน กบท. เพื่อจ่ายบําเหน็จบํานาญ
ในกรณีที่จํานวนเงินเพื่อจ่ายเป็นบําเหน็จบํานาญใหแ้ก่พนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

หรือผู้มีสิทธสิูงกว่าเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งสมทบ กบท.
ส่วนท้องถิ่นส่งเงินสมทบกบท. แล้ว แต่ปรากฏมีรายการต้องจ่ายบําเหน็จบํานาญเกิดขึ้นภายหลัง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานจังหวัด เพื่อแจ้งไปยังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตโิอนเงิน กบท.
ไปเพิ่มใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายใหแ้ก่พนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสทิธิ ต่อไป

1.3.4 การคืนเงินเหลือจ่ายส่งกองทุนฯ
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไตห้ักเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญไว้จ่ายเป็น

เงินบําเหน็จบํานาญทั้งปแีล้ว ปรากฏว่ามีเงินดังกล่าวเหลือจ่าย ทงน

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ับบํานาญขอย้ายสถานทีร่ับบํานาญหรือมีข้าราชการบํานาญรายใดถึงแก่
ความตาย ทําใหม้ีภาระในการจ่ายบํานาญน้อยลง เมื่อถึงวันสิ้นปหีากมเีงินเหลือจ่ายเป็นจํานวนเท่าใด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนําส่งสํานักงาน กบท. แล้วรายงานจังหวัดทราบด้วย

1.4 สิทธปิระโยชนเ์กี่ยวกับบําเหน็จบํานาญ
สิทธปิระโยชน์ เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นสิทธิประโยชนท์ี่ใหแ้ก่

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีร่ับราชการครบ 1ปีบริบุรณ์ โดยเมื่อพ้น หรือ ออกจากราชการด้วยเหตแุละ
ระยะเวลา ตามที่กฎหมายกําหนดจะมีสิทธิไตร้ับเงินตอบแทนจากการที่ปฏิบัตหิน้าที่ สิทธิประโยชน์
ดังกล่าวประกอบด้วย

1) บําเหน็จปกติ

หรือกรณีที่องค์กรปกครอง

z J! อาจจะเป็นกรณีที่ในระหว่างปี

2) บํานาญปกติ
3) บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือบําเหน็จพิเศษ (จ่ายใหแ้ก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีต่้อง

พ้นจากราชการ เพราะเหตุทุพพลภาพอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นอกเหนือจากสิทธใินการ
รับบําเหน็จบํานาญปกติ)

4) บํานาญพิเศษ (จ่ายใหแ้ก่ทายาทกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติ
หน้าทีเ่สี่ยงภัยหรือนอกเขตพื้นทีต่ั้งสํานักงาน)

5) บําเหน็จดํารงชีพ
6) บําเหน็จตกทอด (จ่ายใหแ้กท่ายาทกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญทีเ่สียชีวิต

หรือกรณีไม่มทีายาทตามกฎหมาย ให้จ่ายแก่บุคคลที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญทีเ่สียชีวิต
แสดงเจตนาไว้)

7) เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

www.yotathai.com



8) เงินช่วยพิเศษ (จ่ายใหแ้กบุ่คคลที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญทีเ่สียชีวิต ระบุไว้
ในหนังสือแสดงเจตนาใหเ้ป็นผู้มีสิทธริับ หรือผู้มีสิทธติามที่กฎหมายกําหนดกรณี ไม่ได้มีการแสดง
เจตนาไว้)

9) เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ช.ค.บ.)

1.4.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญปกติ
1) สิทธใินบําเหน็จหรือบํานาญเป็นสิทธเิฉพาะตัวโอนไม่ได้ ‘และก่อนออกจากราชการ

ต้องไดร้ับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น2
2) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีสิทธิไดร้ับบําเหน็จบํานาญปกติ ได้แก่ 3

� ผูถู้กไล่ออกจากราชการเพราะมีความผิด
� ผูซ้ึ่งมเีวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม,ครบหนึ่งปีบรบิูรณ์

3) สิทธใินการขอรับบําเหน็จบํานาญปกตมิอีายคุวาม 3 ปี 4

4) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีพ่้นหรือออกจากราชการ โดยมีสิทธริับบําเหน็จบํานาญปกติ
ด้วยเหตุตามความในมาตรา 12 คือ เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตสุูงอายุ และเหตุรับราชการนาน

� กรณเีวลาราชการ (รวมทวคีูณ) ไม่ถึง 10ปีบริบูรณ์ มีสิทธิไดบ้ําเหน็จ5
� กรณเีวลาราชการ (รวมทวคีูณ) ตั้งแต่ 10ปีบรบิูรณข์ึ้นไป มีสิทธิไดบ้ํานาญ5

� กรณีที่มีสิทธิไดบ้ํานาญจะยื่นคําขอรับบําเหน็จแทนก็ได้ 6

5) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ลาออกจากราชการด้วยความสมัครใจ โดยไม่มีสิทธิ
รับบําเหน็จบํานาญปกตดิ้วยเหตุตามความในมาตรา 12

� กรณีมเีวลาราชการ (รวมทวคีูณ) ครบ 10ปีบรบิูรณแ์ล้ว มีสิทธิไดร้ับบําเหน็จ7

� ถ้ามเีวลาราชการ (รวมทวคีูณ) ไมค่รบ 10ปี ไม,มีสิทธริับบําเหน็จบํานาญใด ๆ เลย

6) เมื่อไดแ้จ้งการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกตใิหผู้้มีสิทธริับทราบล่วงพ้น 2 ปแีล้ว
ใหถ้ือว่าการคํานวณนันเป็นอันเด็ดขาด 8

' พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 9 วรรคสอง
2 มาดรา 10
3 มาตรา 11 (1) และ (4) แก้ไขเพิ่มเดิมโตย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
4 มาตรา 13
5 มาตรา 18
6 มาดรา 19

20 แก้ไขเพิ่มเดิมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508มาตรา

* มาตรา 33
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1.4.2 ประ๓ทของบําเหน็จบํานาญปกติ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมสีิทธิไดร้ับบําเหน็จบํานาญปกตดิ้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ตามมาตรา 12

แห่ง พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ดังนี้
1) เหตุทดแทน

กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งหรือไปดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง หรือซึ่งมคีําสั่งให้ออกโดยไม'มีความผิด9ซึ่งกรณีการออกจากราชการด้วยเหตุทดแทน
จะมีไดก้็แตก่รณีราชการสั่งให้ออกจากราชการเท่านั้น ไม่ใช่ลาออกด้วยความสมัครใจของตนเอง

2) เหตุทุพพลภาพ
กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ป่วยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทยท์ี่ทางราชการรับรองได้

ตรวจแสดงความเห็น ว่า ไม่สามารถที่จะรับราชการในตําแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัตอิยู่นั้นต่อไปได้10

การออกจากราชการด้วยเหตุนีจ้ะเป็นกรณีที่ลาออกเองหรือทางราชการสั่งให้ออกก็ได้
3) เหตสุุงอายุ

กรณีทีข่้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีอายคุรบ 60ปีบริบูรณแ์ล้ว ต้องพ้นจากราชการเพราะ

เกษียณอายุ หรือกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีอายคุรบ 50ปีบริบูรณแ์ล้ว ประสงคจ์ะลาออกจากราชการ

และผู้มีอํานาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได้11
4) เหตรุับราชการนาน

กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมเีวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ
30ปีบริบูรณแ์ล้ว มสีิทธทิี่จะลาออกจากราชการด้วยเหตรุับราชการนาน กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มี
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 25 ปีบรบิูรณแ์ล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการ

และผู้มีอํานาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตรุับราชการนานได้ 12

1.4.3 เวลาราชการและการนับเวลาราชการปกติ
1) การพ้นจากราชการเนื่องจากการเกษียณอายุ

กฎหมายกําหนดใหข้้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอายคุรบ 60ปีบรบิูรณแ์ล้ว เป็นอันพ้น

จากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายคุรบ 60ปีบรบิูรณน์ั้น โดยใหผู้้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่
ควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และใหเ้ป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณอายุ
ยื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะไดร้ับบําเหน็จบํานาญซึ่งจะมีอายุจะครบ 60ปีบริบูรณ์

ในปงีบประมาณถัดไปต่อคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 13

9 พ.ร.บ.ทําเหน็จบํานาญ1ไทราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500มาครา 14

10 นาตรา 15

" มาตรา 16 แอัไท)!•พม!ตมิ'โดย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2508
12 มาตรา 17 แบัไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508
15 มาตรา 21 - 23 แบัไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2508 และ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2520
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2) การนับเวลาเพื่อคํานวณอายขุองบุคคล
การนับอายุให้เริ่มนับแต่วันที่เกิด ตามมาตรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ เช่นกรณีเกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2496 จะมอีายคุรบ 60ปีบรบิุรณ์ ในวันที่ 30 กันยายน 2556

และเป็นผลใหบุ้คคลผูน้ั้นพ้นจากราชการ ตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 ในวันที่ 1ตุลาคม 2556 สําหรับผู้ที่เกิดวันที่ 2 ตุลาคม จะครบ 60ปีบริบุรณ์ในวันที่ 1 ตุลาคม
ดังนั้น จะเกษียณอายรุาชการในวันที่ 30 กันยายนของปถีัดไป จึงทําใหม้ีสิทธริับราชการต่อไปไดอ้ีก 1ปี 14

3) การนับเวลาราชการ15
� การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญให้นับแต่วันรับราชการและ

รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน แตต่้องไมก่่อนวันที่มีอายคุรบ 18 ปีบรบิูรณเ์ป็นด้นไป
� ผูซ้ึ่งไดข้ึ้นทะเบียนทหารกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

ใหม้ีสิทธนิับเวลาราชการตังแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจําการเป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญ

� กรณีที่มีการลาป่วย หรือลา หรือต้องพักราชการไดร้ับอนุญาตใหร้ับเงินเดือนเต็ม
เมื่อคํานวณบําเหน็จบํานาญให้นับเหมือนเต็มเวลาราชการ และในกรณีที่ ได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือน
ไมเ่ต็ม เมื่อคํานวณบําเหน็จบํานาญให้นับเวลาตามส่วนแห่งเงินเดือนที่ไดร้ับ และถ้าไม่ไดร้ับอนุญาต
ให้รับเงินเดือน จะไมน่ับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญแต่ทั้งนี้ มิได้หมายความรวมถึง
ผู้ที่มิไดอ้ยูร่ับราชการด้วยเหตุที่ถูกลงทัณฑท์างวินัยตามกฎหมายว่าด้วยวินัยตํารวจ__

*. ฯเ
________

I _ รุ/ a *4 111 J/w

___
« 111 J/ _ «/_

__
จ รุ/พ Ir กรณิขาราชการส่วนท้องถนซง เดรับการดัดเลอกหรอิ เดัสอบดัดเลอก เห เป

ดูงานหรือศึกษาวิชาในต่างประเทศ และใหน้ับเวลาดังกล่าวสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหว่าง
นั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ

� เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญใหน้ับแต่จํานวนปี เศษของปถี้าถึง
ครึ่งปี (6 เดือน) ใหน้ับเป็น 1ปี และสําหรับเดือนหรือวัน ใหค้ํานวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือน และใหน้ับ

12 เดือนเป็น 1ปี สําหรับจํานวนวัน ถ้ามรีวมกันหลายระยะใหน้ับ 30 วันเป็น 1 เดือน

1.4.4 การนับเวลาราชการทวีดูณ
1) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีสิทธนิับเวลาราชการที่ปฏิบัตริาชการเป็นทวคีูณ ดังนี้16

� กรณีกระทําหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดระหว่างเวลาที่มกีารรบ
หรือการสงคราม หรือมกีารปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินใหน้ับเวลาราชการที่ปฏิบัตกิารตามคําสั่งเป็นทวคีูณ

'รายละเอียดตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่ชุด ที่ มท 0313.4/ว 18597 ลงวันที่ 27 มิธนุายน 2537

15 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญท้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.พ.2500 มาตรา 25 แทไ้ขเที่มเติมโดย (ฉนับที่ 4 ) พ.ศ. 2520
และ มาตรา 27- มาตรา 29

16 มาตรา 26แก'!ขเพิ่มเติม โดย (ทนับที่ 6) พ.พ. 2543
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> กรณีที่มีการประกาศใชก้ฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ใหค้ณะรัฐมนต1มีอํานาจ
พิจารณาให้ช้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งประจําปฏิบัตหิน้าที่อยูใ่นเขตที่ไดป้ระกาศใชก้ฎอัยการศึกนั้น
เป็นทวคีูณ

� ถ้าผูใ้ดมเีวลาราชการทวคีูณในเวลาเดียวกันหลายประการ ใหน้ับเวลาระหว่างนั้น
เป็นทวคีูณแตป่ระการเดียว

2) ประกาศใช้กฎอัยการศึก บางกรณี ได้มีการประกาศใช้ทั่วประเทศ แต่ต่อมาก็ ได้มี
การยกเลิก และคงใหม้ีการใช้ประกาศกฎอัยการศึกต่อไปเป็นบางพื้นที่

ประกาศใชก้ฎอัยการศึกทั่วประเทศ มีดังนี้
� ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2519 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2520 รวม 3 เดือน
� ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2534 รวม 2 เดือน 8 วัน
ประกาศใชก้ฎอัยการศึกบางพื้นที่มีช่วงเวลา จากจังหวัดนั้นๆ ที่มกีารประกาศ1ใช้

กฎอัยการศึก
♦♦♦ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2534 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541

รวม 7ปี 6 เดือน 10 วัน
♦♦♦ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2541

รวม 2ปี - เดือน 3 วัน
♦♦♦ ตั้งแต่วันที่ 5

รวม 1ปี 6 เดือน 17 วัน

ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543

มกราคม 2547 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548

26 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2548

รวม 1ปี 5 เดือน 26 วัน

การนับเวลาราชการทวคีูณทีแ่ท้จริง ต้องหักวันที่มิไดป้ฏิบัตริาชการประจําในวันที่
ประกาศใชก้ฎอัยการศึก เช่น วันลาป่วย วันลากิจ วันลาคลอดบุตร เป็นต้น

1.4.5 การนับทลใราชการต่อเนื่องกรณีการกลับเข้ารับราชการใหม่ 17

1) กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูใ้ดออกจากราชการไปแล้ว ถ้าภายหลัง กลับเข้ารับ

ราชการใหม่นับแต่วันที่ พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2543 ใชบ้ังคับ คือ
ตั้งแตว่ันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไป ใหน้ับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญดอนก่อน

ออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได้ เว้นแต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูน้ั้น ถกปลดออก
หรือไล่ออกจากราชการเนื่องจากกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและไมม่สีิทธิไดร้ับบําเหน็จบํานาณ
จากการรับราชการตอนก่อนออกจากราชการ

17 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 30 แทไ้ขเพํ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2543
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2) กรณีจะนับเวลาราชการต่อเนื่องสําหรับการกลับเข้ารับราชการใหม่ ถ้าข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผูน้ั้นไดร้ับบําเหน็จบํานาญไปแล้ว ใหพ้ิจารณาดังนี้

� กรณรีับบําเหน็จ

กรณีรับบําเหน็จไปแล้วต้องคืน บําเหน็จที่ไดร้ับพร้อมดอกเบี้ย ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบําเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง ประกาศณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 (สืกษารายละเอียดในภาคผนวก) สาระสําคัญ
โดยสรุป คือ

- คืนภายใน 90 วันนับแตว่ันที่กลับเข้ารับราชการ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
12 เดือนของบุคคลทั่วไปของธนาคารออมสินในปีนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยไมต่้องนําดอกเบี้ยมาทบต้น
โดยเริ่มคิดตั้งแต่วันที่ไตร้ับบําเหน็จเป็นต้นไปจนถึงวันก่อนวันทีก่ลับเข้ารับราชการ

- สามารถทําหนังสือขอผ่อนผันเวลาคืนหากไม่สามารถคืนภายใน 90 วัน
แตค่ิดดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 7.5 ต่อปสีําหรับเวลาทีเ่กิน

- กรณีไมย่ื่นเรื่องขอคืนภายใน 90 วันนับแต่วันทีก่ลับเข้ารับราชการ ใหผู้้ว่า

ราชการจังหวัด มีอํานาจอนุมัติ และถ้าสาเหตุการคืนล่าช้าเกิดจากตัวข้าราชการเอง จะคิดดอกเบี้ย
เพิ่มอีกร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันทีก่ลับจนถึงวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเงินคืนครบถ้วน

- กรณีถ้าเติมไม,ไตเ้ป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใหส้่งบําเหน็จพร้อมดอกเบี้ย
คืนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดทีก่ลับเข้ารับราชการใหม่

- เงินบําเหน็จและดอกเบี้ยที่ส่งคืน ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําส่งสํานักงาน
กบท.ทันที พร้อมหลักฐานรายละเอียดประกอบการส่งคืนเงินบําเหน็จตามวิธีการส่งเงินสมทบ

- สิทธกิารนับเวลาราชการต่อเนื่อง มผีลต่อเมื่อไตค้ืนเงินบําเหน็จและดอกเปีย
ครบถ้วนแล้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไมส่ามารถปฏิบัตติามหลักเกณฑน์ี้ ใหข้อทํา

ความตกลงกับกระทรวงมหาดไทยเป็นราย ๆ ไป

�กรณีรับบํานาญ
- ใหง้ดจ่ายบํานาญตลอดเวลาทีก่ลับเข้ารับราชการใหมน่ั้น โดยใหอ้งค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ผู้นัน้กลับเข้ารับราชการใหม่ แจ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นรับบํานาญอยูเ่พื่องดการจ่าย
บํานาญ

- ถ้าประสงคจ์ะรับบํานาญต่อไป จะต้องมหีนังสือแจ้งความประสงคต์่อเจ้าสังกัด
ที่ผู้นัน้กลับเข้ารับราชการใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันกลับเข้ารับราชการ และจะนับเวลาราชการต่อเนื่อง
ไม่ไต้ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้

♦♦♦ ถ้าเงินเดือนที่ไต้รับในขณะกลับเข้ารับราชการใหมเ่ท่าหรือสูงกว่า

เงินเดือนเติมเมื่อออกจากราชการ (ครั้งแรก) ใหง้ดจ่ายบํานาญ
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♦♦♦ ถ้าเงินเดือนใหมน่้อยกว่าเงินเดือนเดิม ใหร้ับบํานาญเท่ากับผลต่างของ
เงินเดือนใหมแ่ละเงินเดือนเดิม ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้นัน้กลับเข้ารับราชการใหม่
แจ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผูน้ั้นรับบํานาญอยูท่ราบ และ

- สิทธกิารรับบํานาญครั้งหลัง เมื่อออกจากราชการใหม้ีสิทธิไดร้ับบํานาญ
โดยคํานวณจากเงินเดือนและเวลาราชการในตอนใหม่บวกเข้ากับบํานาญเดิม สิทธริับบํานาญในครั้ง
หลังจะเปลี่ยนเป็นขอรับบําเหน็จแทนก็ได้

- สิทธิการนับเวลาราชการต่อเนื่องนี้ ให้ใช้บังคับกับกรณีที่ข้าราชการ
ซึ่งกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

3) กรณีการโอนหรือสั่งให้ข้าราชการผู้ใดไปรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือการโอนหรือสั่งใหข้้าราชการส่วนท้องถิ่นไปรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
ให้นับเวลาราชการของข้าราชการ หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูน้ั้นสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ติดต่อกัน

1.5 แนวทางปฎิบตัิ และการคํานวณสิทธปิระโยชนต์่างๆ
1.5.1 เงินเดือนทีใ่ชส้ําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ18

1) ใชเ้งินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นเกณฑค์ํานวณโดยเงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายถึง
เงินเดือนที่ไดร้ับจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่
ออกจากราชการรวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสัรบแต่ไมร่วมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ 19

2) กรณีพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายู คือ พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่
อายคุรบ 60ปีบริบูรณ์ เงินเดือนเดือนสุดท้ายให้หมายรวมถึงเงินเดือนที่ ไดเ้ลื่อนในวันสุดท้ายของ

ปีงบประมาณนั้นด้วย แต่ทั้งนีก้ารเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท้ายของปงีบประมาณนั้น ไมก่่อใหเ้กิดสิทธิ
รับเงินเดือนที่ไดเ้ลื่อน

1.5.2 วิธคีํานวณบําเหน็จบํานาญ20

1) บําเหน็จหมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ไดร้ับราชการมาซึ่งจ่ายให้ครั้งเดียว 21

คํานวณโดย
� เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จํานวนปเีวลาราชการ

18 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 31 แก้ไขเพิ่มเติมโตข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518
19 มาตรา 4 วรรคท้า แก้ไขเพิ่มเติมใตย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530

20พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 32 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
21 มาตรา 4 วรรคเจ็ด
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2) บํานใณุ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน 22

คํานวณโดย
� เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จํานวนปเีวลาราชการ

50

จํานวนปเีวลาราชการ ที่ใชค้ํานวณบําเหน็จบํานาญนอกจากจะนับเวลาราชการปกตแิล้ว ให้นับเวลา
ทวคีูณเข้าด้วยเพราะถือว่าเป็นเวลาราชการเช่นกัน23

1.5.3 การขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ24
1) ผูป้ระสงค์จะขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ ต้องยื่นเรื่องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ตนสังกัดครังสุดท้าย ตามแบบ บ.ท. 1 (ผูม้ีสิทธเิป็นผูย้ื่นด้วยตนเอง) และแบบ บ.ท. 2 พร้อมทั้ง
สําเนาคําสั่ง หรือหนังสือรับรองการบรรจุ หรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวม 3 ชุด

2) เจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบเกี่ยวกับการขอรับบําเหน็จบํานาญรวบรวมหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง
เสนอจังหวัดภายใน 15 วันนับแต่วันที่ไดร้ับเรื่อง พร้อมแบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จบํานาญดังนี้

(1) สมุดประวัตหิรือบัตรประวัตขิ้าราชการส่วนท้องถิ่น
(2) ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม (ถ้ามี) และเวลาทวคีูณระหว่าง

ประจําปฏิบัตหิน้าที่ในเขตที่ไดป้ระกาศใชก้ฎอัยการศึกตามแบบ บ.ท. 3
(3) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกราชการ สําหรับผู้ที่ครบเกษียณอายุ

ใหใ้ชส้ําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 กันยายน ของปีทีพ่้นจากราชการ

(4) สําเนาคําสั่งทีใ่หอ้อก หรืออนุญาตใหล้าออกจากราชการ แล้วแต่กรณี
(5) สําหรับผู้ที่ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพต้องมดี้นฉบับหรือสําเนาภาพถ่าย

ใบเสดงความเห็นของแพทยท์ี่ทางราชการรับรอง ซึ่งตรวจและใหค้วามเห็นว่า ไม่สามารถจะรับราชการ

ในหน้าที่ไดต้่อไป
(6) หลักฐานการมสีิทธไิดน้ับเวลาทวคีูณ
-สําหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดต้องเป็นเอกสาร

ที่รับรองโดยกรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม
- สําหรับผู้ปฏิบัตริาชการปราบปรามผูก้่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ต้องเป็นเอกสาร

ทีร่ับรองโดย กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
- สําหรับผู้ปฏิบัตริาชการลับหรือปฏิบัตริาชการตามแผนป้องกันประเทศ หรือ

ปฏิบัติราชการกรณี อื่น ต้องเป็น เอกสารตามแบบที่กระทรวงกลาโหมขอทําความตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย หรือตามทีแ่จ้งใหก้ระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว
22 พ.ร.บ.ป้าเหนัจบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ท. 2500 มาตรา 4 วรรคแปด
23 หนังสือกระทรวงมาทดไทย ที่ มท 97/2505 ลงวันที่ 3 มกราคม 2505 ข้อ 4

24 ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินป้าเหนัจบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 16
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(7) หลักฐานการพิจารณาขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา)

- สําหรับผู้ที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนออกจากราชการ
ซึ่งมคีําสั่งปลดออก ถือเสมือนลาออกเพื่อประกอบการใชส้ิทธขิอรับบําเหน็จบํานาญ

- สําหรับผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถ และมีสิทธิขอรับ
บําเหน็จบํานาญด้วยเหตทุดแทน

- สําหรับผู้ที่ออกจากราชการโดยมกีรณีหรือต้องหาว่ากระทําความผิดวินัยก่อน
ออกจากราชการ หรือมีกรณีต้องหาว่ากระทําผิดทางอาญา และกรณียังไมถ่ึงทีสุ่ด ใหม้กีารประกันด้วย

บุคคลหรือทรัพย์สิน

1.5.4 บําเหน็จบํานาญพิเศษ
1) สิทธแิละเหตใุนการขอรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ

เป็นสิทธเิฉพาะตัวเช่นเดียวกับบําเหน็จบํานาญปกติ ช้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที่จะมีสิทธิไตร้ับบําเหน็จบํานาญพิเศษ เนื่องจากประสบเหตตุ่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก. กรณีที่ช้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัตริาชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะ
เหตกุระทําการตามหน้าที่ ทําให้ใตร้ับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองช้าง
หรือไต้รับการป่วยเจ็บซึ่งแพทยท์ี่ทางราชการรับรองไตต้รวจแล้วและแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม่สามารถ

จะรับราชการต่อไปไตอ้ีก เว้นแต่การไตร้ับอันตรายไตร้ับการป่วยเจ็บหรือการถูกประทุษร้ายนั้นเกิด
จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตนเอง 25 ซึ่งเมื่อมีสิทธริับบํานาญพิเศษ
ถึงแม้จะยังไม่มสีิทธริับบํานาญปกตกิ็ตาม ก็จะไตร้ับบํานาญปกติ คํานวณบวกรวมกับบํานาญพิเศษด้วย 26

ข. กรณีทีช่้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไตร้ับบําเหน็จหรือบํานาญไปแล้ว ถ้าภายใน 3 ปี
ออกจากราชการ หากปรากฎว่าเกิดป่วยเจ็บทุพพลภาพโดยปรากฎหลักฐานชัดแจ้งว่าการ

ป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพดังกล่าว เนื่องมาจากการปฏิบัตหิน้าที่ราชการในระหว่างที่รับราชการ

ช้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นก็จะมีสิทธิไตร้ับบําเหน็จบํานาญพิเศษ โดยจ่ายใหน้ับแต่วันขอ โดยล้ารับ
บํานาญไปแล้วก็ใหไ้ตร้ับบํานาญพิเศษด้วย ล้ารับบําเหน็จไปแล้วให้จ่ายเฉพาะบํานาญพิเศษ27

ค. กรณีช้าราชการส่วนท้องถิ่นไตร้ับการป่วยเจ็บทุพพลภาพ เนื่องจากต้องไปปฏิบัติ
ราชการเป็นครั้งคราวนอกตําบลที่ตั้งสํานักงานประจําหรือต้องประจําปฏิบัตริาชการในท้องที่กันดาร
ที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไขเ้จ็บ ซึ่งท้องที่นั้นไตก้ําหนดไวโ้ดยพระราชกฤษฎีกา และช้าราชการส่วนท้องถิ่น
เกิดป่วยเจ็บทุพพลภาพ ดังเช่นข้อ ก. ช้าราชการส่วนท้องถิ่นผ้นั้นมีสิทธิไตร้ับบํานาญพิเศษ28
25 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาดรา 36

26 มาดรา 39
27 มาตรา 37

28 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ท.2500 มาตรา 41

ตาบอด

นับแต่วันที่
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ง. กรณีประสบเหตุตามข้อ ก. หรือ ข้อ ข. และถึงแกค่วามตายก่อนไดร้ับบํานาญ
พิเศษให้จ่ายบํานาญพิเศษใหแ้ก่ ทายาท ดังนี 29

(1) ในยามปกติ ให้จ่ายทายาทเป็นจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผูต้าย
(2) กรณีปฏิบัตหิน้าที่ ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างเวลาที่มีการรบ

หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มกีารประกาศใชก้ฎอัยการศึก หรือ
ประกาศสถานการณฉ์ุกเฉิน ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ทีก่ระทํานั้น ให้จ่ายบํานาญพิเศษแก่ทายาท
จํานวน40 ใน 50 ส่วนของเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผูต้าย

จ. กรณีประสบเหตตุามข้อ ค. และถึงแกค่วามตายก่อนได้รับบํานาญพิเศษให้จ่าย

บํานาญพิเศษใหแ้ก่ ทายาท เป็นจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผูต้าย 30

ฉ. กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นสุญหายและมเีหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นัน ได้รับ

อันตรายดังกล่าวตามข้อ ก. ถึงแก่ความตายแถ้ว เมื่อพ้นกําหนด2 เดือนนับแต่วันสูญหาย ให้จ่าย

บํานาญพิเศษใหแ้กท่ายาท ตามข้อ ง. 31

2) หลักฐานประกอบการขอรับบํานาญพิเศษ
ต้องแสดงรายงานแพทยท์ี่ทางราชการรับรอง กับรายงานแสดงเหตุที่ด้องรับอันตราย

ไดร้ับการป่วยเจ็บหรือถูกประทุษร้ายนั้นด้วย โดยในกรณีสูญหายตามข้อ 1) ฉ. ใหแ้สดงถึงเหตุการณ์
อันทําใหค้วรเชื่อได้ว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูน้ั้นไดร้ับอันตรายถึงตาย32

3) การคํานวณบํานาญพิเศษ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้ําหนดการคํานวณบํานาญพิเศษตามสมควรแกเ่หตุการณ์

ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูน้ั้น ตามอัตราดังต่อไปนี้33
� ในยามปกตมิีอัตราตั้งแต่ 5 ใน 50ส่วนจนถึง20ใน 50ส่วนของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
� กรณีผู้ที่ด้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือ

โดยเรือดํานั้า หรือมหีน้าทีท่ําการดํานั้า หรือการกวาดทุ่นระเบิด หรือมีหน้าที่ขุดทําลายทําหรือประกอบ
วัตถุระเบิด หรือมหีน้าทีเ่กี่ยวกับไอพิษ ถ้าไดร้ับอันตรายด้วยหน้าที่ทีก่ระทํานั้น ให้ได้รับบํานาญพิเศษ
เป็นจํานวนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเดือนสุดท้าย

29 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 40 แกโขเพึ๋มเติมโดย (ฉบบที่ 2) พ.ศ. 2508
30 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 41 วรรคสอง
31 มาตรา 42

32 มาตรา 46

33 มาตรา 38
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�กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัตหิน้าทีต่ามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดใน
ระหว่างเวลาที่มกีารรบ หรือการสงคราม หรือมกีารปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มี
ประกาศสถานการณฉ์ุกเฉิน ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นไดร้ับอันตรายด้วยหน้าที่ทีก่ระทํานั้นก็จะไดร้ับ
บํานาญพิเศษเป็นจํานวน30 ใน 50 ส่วน จนถึง 35 ใน 50 ส่วนของเงินเดือนเดือนสุดท้าย และในกรณี
ที่ไม่มเีงินเดือนใหถ้ือเงินเดือนทหารตามทีก่ระทรวงกลาโหมกําหนดเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้าย

4) หลักเกณ'ท้ในการจ่ายบํานาญพิเศษแก'ทายาท
กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสียชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

ราชการหรือไม่ก็ตาม ทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูน้ั้นมีสิทธริับบําเหน็จตกทอด ตามหลักเกณฑ์

ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย แด'ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์

ปฏิบัตหิน้าที่ ทายาทมีสิทธริับบํานาญพิเศษ แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีเ่สียชีวิต นอกเหนือจาก
สิทธใินการรับบําเหน็จตกทอดด้วย ในอัตราตามข้อ ท ง.- ฉุ.

� ทายาทผู้มีสิทธริับบํานาญพิเศษ ใหแ้บ่งส่วนตามสิทธิ ดังนี้34
(1) บุตร ให้ไดร้ับ 2 ส่วน ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูต้าย มีบุตรตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป

ให้ไดร้ับ 3 ส่วน

(2) สามี หรือ ภริยา ให้ไดร้ับ 1 ส่วน

(3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ไดร้ับ 1 ส่วน

ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูต้ายไม่มีทายาท ผู้มีสิทธติามข้อ (1) (2) (3) หรือทายาท
ดังกล่าวนั้นไดต้ายไปก่อน ก็ใหแ้บ่งบํานาญพิเศษระหว่างทายาทผู้มีสิทธทิีเ่หลืออยูต่ามส่วน

�กรณีปรากฏมทีายาทเพิ่มขึ้นหลังจ่ายบํานาญพิเศษแล้ว
หากปรากฎว่ามีบุตรซึ่งไดม้คีําพิพากษาของศาลว่า เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

ของผูต้าย ซึ่งไดม้ีการฟ้องคดีขอใหร้ับเด็กเป็นบุตรก่อน หรือภายใน 1ปนีับแต่วันที่บิดาตาย หรือนับ
แต่วันที่ไดรู้ห้รือควรไดรู้ถ้ึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการจ่ายบํานาญแล้ว ใหแ้บ่งบํานาญ
พิเศษนั้นใหมแ่กท่ายาทผู้มีสิทธติั้งแต่วันตายของเจ้าบํานาญกรณีเช่นนีใ้ห้จังหวัดหักเอาจากทายาทซึ่ง
รับบํานาญพิเศษไปก่อนหน้าแล้วคืนตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดกรณีไม,สามารถหักคืน
ได้ จังหวัดไมต่้องรับผิดชอบการจ่ายแต่อย่างใด 35

ในกรณีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยไดก้ําหนดแนวทางปฏิบัตใินการสั่งจ่ายเงิน
บํานาญพิเศษกรณีมทีายาทเพิ่มขึ้น โดยใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผูเ้บิกเงินบํานาญพิเศษ หักเงิน

34 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนก้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 43 วรรคหนึ๋ง และวรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโตย (ฉบับที่ 5)

พ.ศ. 2530
35 มาดรา 43 วรรคสาม และวรรคสิ
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บํานาญพิเศษของผูซ้ึ่งไดร้ับเกินไปตั้งแต่วันเกิดสิทธิ คืนใหแ้ก่บุตรดังกล่าวตามสิทธทิี่บุตรผูน้ั้นจะไดร้ับ
ทุกเดือนจนกว่ายอดเงินที่หักจะครบจํานวนที่ผูน้ั้นรับเกินไปและในกรณีที่หักเงินบํานาญพิเศษได้ไม่ครบ
จํานวนที่รับเกิน ไป หรือไม่มีเงินบํานาญพิเศษที่ จะหักชดใช้ได้ ให้จังหวัดสั่งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผูเ้บิกเรียกเงินจากผู้ที่ไดร้ับเกินไป หรือไดร้ับไปโดยไม่มีสิทธคิืนเพื่อจ่ายใหแ้กบุ่ตรดังกล่าว
ตามสิทธทิี่บุตรผูน้ั้นจะไดร้ับ หากเรียกคืนไม่ได้หรือเรียกได้ไมค่รบใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
ใหบุ้ตรผูน้ั้นเรียกร้องเอาจากผู้ที่ไดร้ับเกินไปหรือไดร้ับไปโดยไม่มีสิทธติ่อไป 36

> กรณไีมม่ทีายาฑผู้มสีิทธิรับบํานาญพิเศษ37
(1) ให้บุคคลผูซ้ึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า มหีลักฐานแสดงได้ว่าเป็น

ผูอุ้ปการะผูต้ายอยู่ หรือเป็นผู้อยูใ่นอุปการะของผูต้าย ใหเ้ป็นผูร้ับบํานาญพิเศษตามส่วนที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะไดก้ําหนด

(2) ในกรณีที่ได้จ่ายบํานาญพิเศษใหแ้กผู่อุ้ปการะหรือผู้อยูใ่นอุปการะของผูต้ายแล้ว
หากปรากฏภายหลังว่ามีบุตรซึ่งได้มคีําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผูต้าย ซึ่งได้
มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายใน 1ปีนับแต่วันที่บิดาตาย หรือนับแต่วันที่ได้รห้รือ
ควรได้เถึงความตายของบิดา ให้สั่งจ่ายบํานาญพิเศษใหแ้ก่บุตรซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมายดังกล่าว

(3) กรณีไมส่ามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษที่จ่ายให้ ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ
ที่รับไปแล้วคืนได้ ใหน้ําความในวรรคสาม และวรรคสี่ในมาตรา 43 มาใชบ้ังคับ

�กําหนดเวลาและเงื่อนไขการจ่ายบํานาญพิเศษแก,ทายาท 38

(1) บุตร ให้มีสิทธิได้รับจนอายุครบ 20ปีบริบูรณ์ เว้นแตเ่มื่ออายุครบ 20ปี

บริบูรณ์ นั้นกําลังศึกษาในชั้นเตรียมอุดมสืกษาหรือในชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาที่ทางราชการ
รับรองใหเ้ทียบเท่า ก็ให้ไดร้ับต่อไปตลอดเวลาที่ยังทําการศึกษาในสถานศึกษา แต่ให้มีสิทธิรับโดย
อายตุ้องไมเ่กิน 25 ปีบรบิูรณ์

(2) สามหีรือภริยา ให้ไดร้ับตลอดชีวิตเว้นแตท่ําการสมรสใหม่
(3) บิดามารดา ใหไ้ดร้ับตลอดชีวิต
(4) บุคคลอื่นได้แกผู่อุ้ปการะ หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะ ล้าอายุยัง1ไม่ถึง 20ปีบริบูรณ์

ใหอ้บุโลมรับอย่างบุตร แตล่้าไมเ่ข้าลักษณะดังกล่าวใหร้ับเพียง 10ปี
(5) กรณผีู้มีสิทธริับบํานาญพิเศษเป็นผูพ้ิการถึงทุพพลภาพอยูก่่อนแล้ว หรือ

ในระหว่างที่มีสทิธไิดร้ับบํานาญพิเศษ ก็ใหผู้น้ั้นไดร้ับบํานาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่

36 ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 40

37 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาศรา 43 วรรทท้า แทไ้ขเพิ่มเดิมใดย (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2530

38พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ1ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาศรา 44
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(6) ทายาท หรือบุคคลซึ่งไดร้ับบํานาญพิเศษดังกล่าวข้างต้น ตายหรือหมดสิทธิไป
ให้ส่วนที่ผู้นัน้ไดร้ับอยูเ่ป็นอันยุติ 39

5) อัตราขนตํ่าฃองบํานาญพิเศษ/บําเหน็จพิเศษเหตุทุพพลภาพ 40

ผู้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพรายใด หากได้รับรวมกับบํานาญปกติ (ถ้ามี)แล้วไดร้ับ
ไมถ่ึงเดือนละ 15,000 บาท ให้ไดร้ับบํานาญพิเศษเพิ่มจนครบ 15,000 บาท และผู้มีสิทธิจะไดร้ับจะยื่น
คําขอเปลี่ยนเป็นรับบําเหน็จพิเศษแทนไดเ้ป็นจํานวนเท่ากับบํานาญพิเศษ 60 เดือน โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ปรากฎตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 924 ลงวันที่ 3 เมษายน 2556

6) การขอรับบํานาญพิเศษของทายาท
กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตายและทายาทมีสิทธริับบํานาญพิเศษ ใหผู้้มีสทิธริับบํานาญ

พิเศษยื่นคําขอพร้อมกับหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง41และใหเ้จ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเสนอจังหวัดภายใน
15 วัน นับแด่วันที่ไดร้ับเรื่อง ดังนี้

1) หลักฐานเช่นเดียวกับที่ฃอรับบําเหน็จตกทอด ตามข้อ 1.5.6

2) หลักฐานทีเ่กี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่

(1) คําสั่งของผูบ้ังคับบัญชา หรือหลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัตริาชการ
(2) รายงาน หรือรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุใหถู้กประทุษร้ายหรือ

ไดร้ับอันตราย
(3) รายงานของผูร้่วมงาน หรือผู้เ เห็นเหตุการณใ์กลช้ิด (ถ้ามี)

(4) รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจในกรณีที่ถูกประทุษร้าย หรือได้รับ
อันตรายนั้นเกิดจากการกระทําผิดอาญาของผูห้นึ่งผูใ้ด หรือสําเนาคําพิพากษาคดีนั้น

(5) ในกรณีที่ไมอ่าจแนบหลักฐานตาม (4) หรือหลักฐานตาม (4) ไม่ปรากฎชัดว่าการ

ถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเองหรือไม, ต้องมีเอกสารหลักฐานการสอบสวน พร้อมทั้งสรุป
ความเห็นของคณะกรรมการซึ่งผู้บังคับบัญชาไดแ้ต่งตั้งขึ้นสอบสวนว่า การถูกประทุษร้ายหรือไดร้ับ
อันตรายบันเกิดจากความผิด หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผูน้ั้นเองหรือไม่
(6)คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี)

”มาตรา 43 วรรคท้าย แทไ้ขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2530
40 มาครา 45 แสไํขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2557
41 ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ท.2546 ข้อ 20
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1.5.5 บําเหน็จดํารงชีพ42
บําเหน็จดํารงชีพ เป็นเงินที่จ่ายเพื่อช่วยเหลือการดํารงชีพใหแ้ก่ผูร้ับบํานาญเพื่อใหเ้กิด

ความเหมาะสม และพอเพียงกับเศรษฐกิจในปิจจุบัน ดังนี้
1) จ่ายใหแ้กผู่ร้ับบํานาญปกติ หรือผูร้ับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
2) สิทธใินการขอรับเป็นไปตามอัตราและวิธกีารทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 43 ดังนี้

� ไมเ่กิน 15 เท่าของบํานาญรายเดือน แต่ไมเ่กิน 400,000 บาท โดยขอรับดังนี้
(1) อายตุํ่ากว่า 65 ปีบรบิูรณ์ ขอรับบําเหน็จดํารงชีพได้ไมเ่กิน 200,000 บาท
(2) อายตุั้งแต่ 65 ปีบรบิูรณข์ึ้นไป ขอรับบําเหน็จดํารงชีพได้ไม,เกิน 400,000 บาท

แตถ่้าใชส้ิทธริับตาม (1) ไปแถ้ว ใหข้อรับบําเหน็จดํารงชีพได้ไม,เกินส่วนทีย่ังไมค่รบตามสิทธขิองผูน้ั้น
3) กรณีผูร้ับบํานาญรายใด รับทังบํานาญปกตแิละบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ

ให้นําบํานาญปกตแิละบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ รวมเป็นบํานาญรายเดือนเพื่อคํานวณ
จ่ายเป็นบําเหน็จดํารงชีพ

4) เมื่อผู้รับบํานาญรับบําเหน็จดํารงชีพแล้ว ผูร้ับบํานาญปกตหิรือผู้รับบํานาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จดํารงชีพอีก ล้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่
และไดอ้อกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบํานาญ

5) กรณีข้าราชการบํานาญกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา 30

และเมื่
ใชส้ิทธขิอรับไปแล้วนําไปหักออกจากเงินบําเหน็จทีค่ํานวณไดใ้นครั้งหลัง

6) กรณีผู้รับบํานาญปกตหิรือผูร้ับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ไดแ้สดงเจตนา

ขอรับบําเหน็จดํารงชีพแล้ว แต่ไดถ้ึงแก่ความตายก่อนไดร้ับบําเหน็จดํารงชีพ ให้ระงับการจ่ายเงิน
ดังกล่าว

โดยในครั้งหลังเลือกรับบําเหน็จให้นําจํานวนเงินบําเหน็จดํารงชีพที่เคยอออกจากราชการ

7) กรณีผู้รับบํานาญปกตหิรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตาย
การจ่ายบําเหน็จตกทอด ใหห้ักเงินออกจากบําเหน็จตกทอดที่จะไดร้ับเท่ากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียก่อน

8) กรณีผูร้ับบํานาญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถูกกล่าวหาหรือต้องหาว่ากระทําผิดวินัย
หรืออาญาก่อนออกจากราชการ จะขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดเ้มื่อกรณีหรือคดถีึงที่สุดและมสีิทธริับบํานาญ

9) ระยะเวลาในการขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
y ขอรับไดต้ั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
� ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการและเลือกรับบํานาญจะขอรับบําเหน็จ

42 พ.ร.บ.ฟ้าเทน็«ฟ้านาญข้าราชการส่วนข้องถิ่น พ.ท.2500 ลักบณะ3/1 มาตรา 46/1 เพิ่มเต็มโดย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
43 กฎกระทรวง ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 และ กฎกระทรวง ลงวันที่ 14 ก.ค. 2552
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ดํารงชีพพร้อมกับรับบํานาญในวันทีย่ื่นเรื่องขอรับบํานาญก็ได้ แต่ถ้าไม่ขอรับบําเหน็จดํารงชีพพร้อม
กับการยื่นเรื่องขอรับบํานาญไนวันดังกล่าว หากภายหลังจะขอรับบําเหน็จดํารงชีพใหข้อรับไดต้ั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

1.5.6 บําเหน็จตกทอด

เงินที่จ่ายใหแ้ก่ทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผูร้ับบํานาญที่ถึงแกค่วามตาย ดังนี้
1) การคํานวณบําเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแกค่วามตาย44

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ ถ้าความตายนั้นมิได้
เกิดขึ้นเนื่องจาก การประพฤตชิั่วอย่างร้า
เปีนจํานวนเท่ากับ

ให้จ่ายบําเหน็จตกทอดแกท่ายาทหรือผู้มีสิทธิยแรงของตนเอง

� เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จํานวนปเีวลาราชการ

โดยให้จ่ายแกผู่้มีสิทธติามหลักเกณฑแ์ละวิธีการจ่ายบําเหน็จตกทอด ตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการที่ใชบ้ังคับอยูใ่นวันที่ถึงแกค่วามตายโดยอนุโลม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการบัญญัติให้กระทรวงการคลังเป็นผูก้ําหนดในเรื่องใด ก็ใหก้ระทรวงมหาดไทย
เป็นผูก้ําหนดในเรื่องนั้นแทน

2) การคํานวณบําเหน็จตกทอดกรณีผูร้ับบํานาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย45
กรณีผู้ไดร้ับบํานาญปกติ หรือผู้มีสิทธิจะไดร้ับบํานาญปกติ หรือผู้รับบํานาญพิเศษ

เพราะเหตุทุพพลภาพ ถึงแกค่วามตาย ให้จ่ายบําเหน็จตกทอดแกท่ายาท หรือผู้มีสิทธิ เป็นจํานวนเท่ากับ

� (บํานาญรายเดือน + เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ช.ค.บ.)) X 30

กรณีผูร้ับบํานาญไดใ้ชส้ิทธขิอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพแล้วและเมื่อเสียชีวิต บําเหน็จตกทอดที่ต้องจ่าย
แก่ทายาท หรือผู้มีสิทธติ้องหักเงินตามจํานวนบําเหน็จดํารงชีพที่ผูร้ับบํานาญไดร้ับแล้วออกก่อนด้วย

3) หลักเกณฑก์ารจ่ายบําเหน็จตกทอด
จ่ายใหแ้ก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิ โดยอนุโลมตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ

พ.ศ. 2494 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยูใ่นปีจจุบัน4* ดังนี้
� ทายาทที่มีสิทธริับบําเหน็จตกทอด ได้แก่

(1) บุตรให้ไดร้ับ 2 ส่วน ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูต้าย มบีุตรตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป
ให้ไดร้ับ 3 ส่วน

(2) สามี หรือ ภริยา ให้ไดร้ับ 1 ส่วน

44 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 47 วรรคนรก แทไ้ขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543
45 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาครา 48 แท้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
46 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มาตรา 48 แทไ้ขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 16) ห.ศ.2539
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(3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยูใ่ห้ไดร้ับ 1 ส่วน
y กรณีที่ไม่มีทายาทตาม (1) (2) (3)หรือทายาทดังกล่าวนั้นได้ตายไปก่อน ใหแ้บ่ง

บําเหน็จตกทอดระหว่างทายาทผู้มีสิทธทิีเ่หลืออยูต่ามส่วน
� กรณี ไม่มีทายาทดังกล่าวเลย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ

ผูร้ับบํานาญทีเ่สียชีวิตไดแ้สดงเจตนาไวต้่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธกีารที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด

y กรณีไม่มีทายาทและบุคคลที่ไดแ้สดงเจตนาไว้ หรือบุคคลนั้นไดต้ายไปก่อนใหส้ิทธิ
ในบําเหน็จตกทอดเป็นอันยุตลิง

� กรณีจ่ายบําเหน็จตกทอดไปแล้ว หากปรากฏว่ามีบุตรเพิ่มขึ้นโดยคําพิพากษาของ
ศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผูต้าย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอใหร้ับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายใน
1ปนีับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ไดรู้ห้รือควรไดรู้ถ้ึงความตายของบิดา ใหแ้บ่งบําเหน็จตกทอดนั้น
ใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิ โดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิ
ตั้งแต่วันตายของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีเช่นนีใ้ห้จังหวัดเรียกคืนบําเหน็จตกทอดจากทายาท
ซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด

� กรณีไม่สามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จ่ายใหท้ายาทซึ่งรับเกินไปในส่วน
ของตนได้ จังหวัดไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดแกบุ่ตรซึ่งไดม้คีําพิพากษาของศาลว่า
เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธริับบําเหน็จตกทอดแต่อย่างใด

� กรณีได้จ่ายบําเหน็จตกทอดใหแ้กผู่้มีสิทธติามคําสั่งจังหวัดแล้ว หากปรากฏใน
ภายหลังว่ามีบุตรซึ่งไดม้คีําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผูต้ายตามเงื่อนไข
ที่กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ใหจ้ังหวัดสั่งจ่ายเงินรายนันใหม่47

4) การขอรับบําเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแกค่วามตาย 48

ทายาทผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไดแ้สดงเจตนาไวแ้ล้วแต่กรณี
ยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอดด้วยตนเองตามแบบ บ.ท. 1 แบบ บ.ท. 2 และแบบ บ.ท. 5 ต่อราชการ

ส่วนท้องถิ่นซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูต้ายสังกัดอยูค่รั้งสุดท้าย พร้อมด้วยสําเนามรณบัตร รวม 3 ชุด
และใหค้ํารับรองว่าจะชดใชเ้งินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิ ตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ คืนแก่ราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. 6 หรือแบบหนังสือรับรองการชดใชเ้งินคืนใหแ้ก่ทางราชการ (สําหรับผูเ้ยาว์
คนเสมือนไรค้วามสามารถ คนไรค้วามสามารถ ใหผู้ป้กครองในฐานะผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูพ้ิทักษ์
หรือผู้อนุบาล ลงชื่อแทนหรือใหค้วามยินยอม แล้วแตก่รณี)

>

47 ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 40

48 ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 19
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� เมื่อเจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบไดร้ับเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอดจากผูย้ื่นแล้ว ใหส้อบสวน

บันทึกปากคําของผูย้ื่นในหัวข้อรายละเอียด ดังนี้
(1) ผูต้ายไดต้ายด้วยเหตุใด
(2) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบิดาและมารดาของผูต้ายชื่ออะไร และยังมีชีวิต หรือ

ถึงแกก่รรมไปแล้ว ดังแตเ่มื่อใด
(3) ผูต้ายมสีามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้ามี ชื่อตัว ชื่อสกุลอะไร

และใหม้หีลักฐานใบสําคัญการสมรสประกอบด้วย หากไม่มหีลักฐานใหช้ีแ้จงเหตุผลโดยชัดแจ้ง
(4) ผู้ตายมีบุตรกี่คน ชื่ออะไร เกิดวันเดือนปีใด ถ้าเป็นบุตรเกิดก่อนสมรส

ต้องใหส้อบสวนโดยละเอียดต่อไปด้วยว่าต่อมาบิดามารดาไดส้มรสกัน หรือได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร
หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรหรือไม, ทั้งนี้ ให้ส่งหลักฐานต่าง ๆ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนา
ใบสําคัญการสมรส สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร และ
เอกสารทีเ่กี่ยวข้องอื่นใดประกอบการพิจารณาด้วย

V. o V V รุ่> ใหเจาหนาทรวบรวมหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องที่ใชใ้นการขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ
ตามข้อ 1.5.3 และใหเ้สนอจังหวัดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไดร้ับเรื่อง โดยใหแ้นบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้

(1) หลักฐานเกี่ยวกับการตาย
(ก) สําเนามรณบัตรกรณีตายโดยเหตุปกติ หรือสําเนามรณบัตร ประกอบ

หลักฐานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจเช่น รายงานการชันสูตรพลิกศพ รายงานประจําวัน
เกี่ยวกับคดี รายงานการสอบสวน ฯลฯ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ

(ข) สําเนาคําสั่งศาลสําหรับผู้ที่ศาลสั่งใหเ้ป็นคนสาบสูญ
(ค)หลักฐานการสอบสวน พร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งเพื่อสอบสวนพฤติการณแ์ละกรณีแวดล้อมทั่ว ๆ ไป สําหรับผู้ที่ ไม่ทราบแน่ชัด
ว่าการตายมีสาเหตเุนื่องจากการประพฤตชิั่วอย่างร้ายแรงของตนเองหรือไม่

(ง) หลักฐานการวินิจฉัยขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) ล้าผูน้ั้นไม,ถึงแกค่วามตายเสียก่อนจะต้อง

ไดร้ับโทษถึงไล่ออกจากราชการหรือไม, สําหรับผูต้ายที่มีกรณีหรือต้องหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และยังไม่ไดร้ับการวินิจฉัยเรื่องทีก่ระทําผิคนนั

(2) หลักฐานเกี่ยวกับทายาท
(ก) สําเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา กรณียังมีชีวิตอยู่หรือสําเนามรณบัตร

หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ทีค่วรเชื่อถือได้ (เช่น พี่ น้อง ลุง ป็า น้า อา หรือเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครอง)
กรณีทีต่ายไปก่อนแล้ว

(ข) หลักฐานการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผูต้าย ได้แก่
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- สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสําคัญการสมรสของบิดามารดา หรือ
สําเนาทะเบียนฐานะของภริยา (มารดาของผูต้าย) หรือ

- หนังสือรับรองของผูค้วรเชื่อถือได้ที่รับรองว่าบิดามารดาสมรสก่อนวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2478 หรือ

- สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ
ผูต้าย ซึ่งเกิดภายในปี พ.ศ. 2478 หรือก่อนนั้น

(3) หลักฐานเกี่ยวกับคูส่มรส
(ก) สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสําคัญการสมรส
(ข) สําเนาทะเบียนบ้าน

(ค) สําเนามรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือไดก้รณี
คู่สมรสตายไปก่อน

(ง) สําเนาทะเบียนการหย่า หรือใบสําคัญการหย่า หรือคําสั่งศาลกรณีที่มี
การหย่า

(จ) สําเนาคําพิพากษา หรือคําสั่งที่แสดงว่าคู่สมรสคนใดเป็นคู่สมรสที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย กรณีที่มีการสมรสช้อน

(4) หลักฐานเกี่ยวคับบุตร
(ก) สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของผูต้ายคับมารดาของ

บุตร หรือสําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
(ข) บันทึกรับรองการมบีุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภม์ารดา (ถ้ามี)

(ค) สําเนาใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้
กรณีบุตรตาย

(ง) สําเนาทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบุตรบุญธรรม
(5) หลักฐานการเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล

แล้วแต่กรณี ซึ่งลงชื่อใหค้วามยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบําเหน็จตกทอดแทนผู้มีสิทธิได้แก่
สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือสําเนาคําสั่งศาลตั้งผูป้กครอง
ผูพ้ิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี

5) การขอรับบําเหน็จตกทอดกรณีผูร้ับบํานาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย49
กระทรวงมหาดไทยกําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัตเิกี่ยวคับการขอรับบําเหน็จตกทอด

กรณีผูร้ับบํานาญถึงแกค่วามตาย ดังนี้
� เมื่อผูร้ับบํานาญถึงแก่ความตาย เป็นหน้าที่ของทายาท หรือผู้มีสิทธริับบําเหน็จ

ตกทอดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผูเ้บิกจ่ายบํานาญทราบ และใหผู้เ้บิกจ่ายบํานาญแจ้งการ
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หมดสิทธริับบํานาญของผู้นันใหส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบโดยเร็ว

> ให้'ทายาทผู้มีสิ'ทธิ หรือผู้ที่ผูร้ับบํานาญซึ่งถึงแกค่วามตายไดแ้สดงเจตนาไวใ้ห้
มีสิทธริับบําเหน็จตกทอด ยื่นคําขอรับบําเหน็จตกทอด พร้อมทั้งใหค้ํารับรองว่าจะชดใชเ้งินที่ไดร้ับ
ไปโดยไม่มีสิทธติลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ คืนแกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. 6 และ

สําหรับผูเ้ยาว์ คนเสมือนไรค้วามสามารถ หรือคนไรค้วามสามารถ ใหผู้ป้กครองในฐานะผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม หรือผูพ้ิทักษ์ หรือผู้อนุบาลลงชื่อแทนหรือใหค้วามยินยอม แล้วแต่กรณี โดยยื่นต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผูต้ายรับบํานาญครั้งสุดท้าย

� ใหเ้จ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบรวบรวมหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีช้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย

ตามข้อ 4) แนบแบบคําขอ และใหเ้สนอจังหวัดภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไดร้ับเรื่อง

1.6 การเสียสิทธริับสวัสดิการด้านบําเหน็จบํานาญของทายาท
1.6.1 กรณีการกระทําของข้าราชการส่วนท้องถิ่น50

สาเหตเุนื่องมาจากข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีกรณีหรือต้องหาว่ากระทําความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อนไดร้ับการวินิจฉัยเรื่องทีก่ระทําผิดวินัยนั้น ใหค้ณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยว่า ล้าข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผูน้ั้นไม่ถึงแกค่วามตายเสียก่อนจะต้องไดร้ับโทษถึงไล่ออกหรือไม่ ล้าเห็นว่าผู้นั้นจะต้องไดร้ับโทษ
ถึงไล่ออก ทายาทไมมสิทธิไดร้ับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา 47

1.6.2 กรณีการกระทําของผูร้ับบํานาญ5'
สาเหตเุนื่องมาจากผูร้ับบํานาญปกติ หรือมีสิทธิไดร้ับบํานาญปกติ หรือไดร้ับบํานาญ

พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ไดก้ระทําความผิดอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิด
อัน ไดก้ระทําโดยประมาท หรือถูกฟ้องว่าเปีนบุคคลล้มละลายทุจริต ล้าถึงแกค่วามตายก่อนมคีดีหรือ
ก่อนคดีถึงที่สุด ให้คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) มีหน้าที่
พิจารณาวินิจฉัยว่า ผูน้ั้นไดก้ระทําความผิดจริงหรือไม, ล้าเห็นว่าผู้นั้นไดก้ระทําความผิดซึ่งกฎหมาย
กําหนดโทษจําคุกอย่างสูงไวเ้กินกว่า 1ปี แล้ว ทายาทไม่มสีิทธไิดร้ับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา 48

1.63 กรณีการกระทําของทายาท52
ทายาทที่มีสัทธิไดร้ับบํานาญพิเศษ หรือทายาทที่มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดไม่มีสิทธิ

ไดร้ับบํานาญพิเศษหรือบําเหน็จตกทอด ล้าทายาทไดก้ระทําการ ดังนี้

49 ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 22 ข้อ 23

54 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาครา 52 แก้ไขเพิ่มเติมโคย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
51 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ห.ศ.2500 มาตรา 53
52 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 54
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�เป็นผูต้้องคําพิพากษาถึงที่สุคว่าไดเ้จตนากระทําหรือพยายามกระทําใหเ้จ้าบํานาญ
หรือผู้ที่จะก่อใหเ้กิดสิทธริับบํานาญแกต่นถึงตายโดยมชิอบด้วยกฎหมาย

y ทายาทที่มีสิทธิไดร้ับบํานาญพิเศษด้วยกัน ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าไดเ้จตนากระทํา
หรือพยายามกระทําใหท้ายาทด้วยกันถึงตายโดยมชิอบด้วยกฎหมาย หรือ

� ทายาทฟ้องเจ้าบํานาญหรือผู้ที่จะก่อใหเ้กิดสิทธริับบํานาญแก่ตน หาว่าทําความผิดโทษ
ประหารชีวิตและตนเองกลับต้องคําพิพากษาถึงทีสุ่ดว่ามคีวามผิดฐานฟ้องเท็จหรือทําพยานเท็จ

1.7 เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
1.7.1 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธไิดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

เงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบํานาญเป็นสิทธิประโยชนท์ี่กําหนดใหเ้ฉพาะแก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้รับบํานาญเท่านัน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 ซึ่งตอนหลังได้มีการยกเลิกระเบียบดังกล่าวและมีการปรับปรุง
การจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญดังนี้53

(1) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่ง ออกหรือพ้นจากราชการก่อนวันที่1 มกราคม 2509

และได้รับ หรือมีสิทธิไดร้ับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอด ไมม่สีิทธิไดร้ับเงิน
เพิ่มจากเงินบํานาญ

(2) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่ง ออกหรือพ้นจากราชการนับตังแตว่ันที่1มกราคม 2509

เป็นดน้ไปและไดร้ับหรือมีสิทธิ'ไดร้ับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษ มสีิทธิไดร้ับเงินเพิ่มร้อยละ 25

ของเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเพิ่มจากเงิน
บํานาญปกตหิรือเงินบํานาญพิเศษ จากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และให้รวมจ่ายพร้อมกับเงินบํานาญปกตหิรือเงินบํานาญพิเศษที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิ
จะพึงได้รับ แตเ่มื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าวทับเงินบํานาญปกตหิรือเงินบํานาญพิเศษเข้าด้วยกันแล้ว

จะต้องไม,สุงกว'ใเงินเดือนเดือนสุดทใ้ยที่ข้ใราชการส่วนท้องถิ่นไดร้ับอสุ่ก่อนออกหรือพ้นจากราชการ
I V «
ส่วนท้องถุน

(3) กรณีที่ข้าราชการซึ่งได้โอนหรือถูกสั่งไปรับราชการ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดต่อกัน ในการคํานวณเงินเพิ่มจาก

เงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษเพื่อจ่ายแก่ข้าราชการดังกล่าว ให้คิดตามสัดส่วนของระยะเวลา

ที่ไปรับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น คํานวณโดย

� เงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษ X 25 X จํานวนปเีวลาราชการทีเ่ป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
100 X เวลาราชการทังหมด (จํานวนปเีวลาราชการทีร่ับราชการอยูส่ังกัดเติม + สังกัด อปท.)

53 ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 39
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1.7.2 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีไ่ม'มสีิทธไิดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
(1) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งบรรจุ หรือโอนมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตังแต่วันที่

1 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป
เมื่อได้มกีารยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 โดยไดก้ําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2536 แต่หลักการของการจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญที่กําหนดไขใ้นข้อ 39 (1) (2) (3)

ยังคงมีข้อความกําหนดความไขเ้ช่นเดิม แต่ไดเ้พิ่ม ข้อ (4) 54 โดยมีสาระส่าคัญ คือ ยกเลิก สิทธกิารรับ
เงินเพิ่มจากเงินบํานาญสําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเข้ารับการบรรจุ หรือโอนมารับราชการในราชการ
ส่วนท้องถิ่น นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป เมื่อออกหรือพ้นจากราชการ และ ไดร้ับหรือ
มีสิทธิไดร้ับบํานาญปกตหิรือบํานาญพิเศษ หรือผู้มีสิทธจิะไดร้ับบํานาญพิเศษไม่มีสิทธิไดร้ับเงินเพิ่ม
ร้อยละ 25 จากเงินบํานาญปกตหิรือเงินบํานาญพิเศษ และต่อมาได้มีการยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 แต่ความในข้อ 39 (1) (2) (3) และ (4)

ดังกล่าวก็ยังคงนํามากําหนดไขใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ทุกประการ 55

กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา ซึ่งรับ
รับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างป

ราชการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2535 ถ้าโอนไป
ระเภท ตั้งแต่หรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2535 สถานะ

ความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ยังถือเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามความหมายที่บัญญัติไข้ใน
พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 วรรคแรก

ดังนั้น จึงมีสิทธิไดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญเช่น พนักงานเทศบาล ซึ่งไดร้ับการบรรจเุป็นพนักงาน

เทศบาลก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2535 ถ้าโอนมารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลเมื่อออกหรือพ้นจาก

ราชการและมีสิทธริับบํานาญจะมีสิทธิไดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญเป็นด้น แตถ่้าเป็นกรณีพนักงาน
ส่วนตําบลทีเ่ริ่มบรรจเุป็นพนักงานส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลครั้งแรก ซึ่งเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่กิดขึ้นหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2535 พนักงานส่วนตําบลทีเ่ริ่มบรรจุใหมเ่หล่านี้
เมื่อออกหรือพ้นจากราชการและมีสิทธริับบํานาญจะไมม่สีิทธิไดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

(2) ข้าราชการที่โอนมาตังแด'วันที่ 1 ตุลาคม 2535เป็นด้นไป หรือข้าราชการถ่ายโอน
เนื่องจากความในข้อ 39 (4) ใชค้ําว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่ง/ช้ารับราชการ'ในราชการ

ส่วนท้องถิ่นนับตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป ซึ่งคําว่าเข้ารับราชการดังกล่าวจะมคีวามหมายว่า
บรรจแุต่งตั้งเพื่อ เข้ารับราชการ ไนราชการสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนฑองถน

“ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 39

“ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ท.2546 ข้อ 39
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รับโอน และแต่งตั้ง เข้ารับราชการ ในราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น กรณีที่ข้าราชการประเภทอื่นๆ
ที่โอนมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป เมื่อออกหรือพ้นจากราชการ

และมีสิทธริับเงินบํานาญจะไม่มีสิทธิไตร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญทั้งนี้ ไต้มีข้อยุติตามสําเนาคํา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ.392/2550ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 (ราขละเอียด

ดามหนังสือกรมส่งเสรมปกครองท้องถิ่น ที่มท0808.5/ว 53 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552)สําหรับกรณีข้าราชการถ่ายโอนซึ่งเคย
รับราชการส่วนท้องถิ่นมาก่อนวันที่ 1ตุลาคม 2535 และไตโ้อนไปเป็นข้าราชการพลเรือน ต่อมาไตร้ับ
การถ่ายโอนกลับมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อพ้นหรือออกจากราชการและมีสิทธริับบํานาญจะ
ไม่มีสิทธริับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญเพราะตามหลักการตามกฎหมายแล้วถือว่า การที่ข้าราชการผู้นั้น
โอนจากราชการส่วนท้องถิ่น ไปเป็นข้าราชการพลเรือนเป็นการเปลี่ยนสังกัดการรับราชการ มใิช่การ
ออกจากราชการด้วยเหตตุ่างๆ ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500และทีแ่ท้ไข
เพิ่มเติม จึงยังไม,เกิดสิทธทิี่จะไตร้ับเงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบํานาญเมื่อข้าราชการถ่ายโอนมายังราชการ
ส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการโอนเปลี่ยนสถานะกลับมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังวันที่
(รายละเอียดคามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 591 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2547)

1.8 เงินช่วยพิเศษ
1.8.1 การจ'ใยเงินช่วยพิเศษ56

กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูไ้ตร้ับหรือมสีิทธริับบํานาญถึงแกค่วามตาย ให้จ่ายบํานาญ
รวมทั้งเงินเพิ่มจากบํานาญ(ท้ามี) ให้จนถึงวันทีถ่ึงแกค่วามตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษเป็นจํานวนเท่ากับ

� (บํานาญ+เงินเพิ่มจากบํานาญ(ท้ามี)+ เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ถ้ามี))

1.8.2 ผู้มีสทิธไิดร้ับเงินช่วยพิเศษ57
1) กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูต้ายไตแ้สดงเจตนาไวก้่อนตาย ตามแบบ บ.ท. 10

ยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินช่วยพิเศษให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูต้ายแสดง

เจตนา เช่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูต้ายมีคู่สมรส และมบีุตร แต่ไตย้ื่นแบบ บ.ท. 10 แสดงเจตนา

ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแกบุ่ตร เมื่อข้าราชการท่านนั้นเสียชีวิตต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษใหแ้กบุ่ตร
2) กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูต้ายมิไตแ้สดงเจตนาไว้ หรือกรณีที่ไต้มีการแสดง

เจตนาไวแ้ต่บุคคลดังกล่าวไต้ตายก่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตาย หรือไต้ตายก่อนมีการจ่าย
เงินดังกล่าว ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแกบุ่คคลตามลําดับดังนี้

(1) คู่สมรส

(2) บุตร
(3) บิดามารคา

1ตุลาคม 2535

X 3

“ ระฌียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 30 วรรคแรก

”ข้อ 30 วรรคสอง วรรคสาม วรรคร่ และวรรคท้า
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ทังนี หากบุคคลในลําดับก่อนยังมีชีวิตอยู่ บุคคลในลําดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ เช่น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูต้าขมีคู่สมรส มบีุตร เงินช่วยพิเศษต้องจ่ายใหแ้กคู่ส่มรสเท่านั้นแตถ่้าคู่สมรส
เสียชีวิตก่อนที่จะจ่ายเงิน ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่บุตร

3) กรณีผู้มีสิทธิไดร้ับเงินช่วยพิเศษเป็นบุตร และมีจํานวนมากกว่า 1 คนให้จ่าย ใหแ้ก่บุตร
ผูซ้ึ่งไดร้ับมอบหมายเป็นหนังสือจากบุตรคนอื่น ๆ ใหเ้ป็นผูร้ับเงิน หรือจ่ายใหแ้ก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
ที่จัดการศพ เช่น กรณีปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุตร 3 คนร่วมถันเป็นผู้ที่จัดการศพให้มอบเงินดังกล่าว
ใหแ้กบุ่ตรเหล่านัน

4) กรณีทายาทซึ่งเป็นผูร้ับบํานาญพิเศษถึงแก,ความตาย ไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ
และเงินบําเหน็จตกทอด

1.8.3 การขอรับเงินช่วยพิเศษ58
1) การขอรับเงินช่วยพิเศษ ใหก้ระทําภายใน 1ปนีับแต่วันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ไดร้ับ

หรือมีสิทธิไดร้ับบํานาญถึงแกค่วามตาย
2) กรณีที่ผู้มีสิทธริับบํานาญถึงแกค่วามตายก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งจ่ายบํานาญ

ใหน้ับระยะเวลาเพื่อขอรับเงินช่วยพิเศษตามความในข้อ 1) ตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งจ่ายบํานาญ

1.8.4 กรณีที่1ไมม่ีผู้ทีเ่ข้าจัดการศพ59
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมคีวามจําเป็นต้องเข้าจัดการศพข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผูต้าย เพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการในเวลาอันสมควร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักค่าใช้จ่ายจาก
เงินช่วยพิเศษไดเ้ท่าที่จ่ายจริง แถ้วมอบส่วนทีเ่หลือถ้ามีใหแ้กผู่้มีสิทธิไดร้ับต่อไป

1.9 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รบบํานาญ(V.ค.บ.)

หลักเกณฑท์ั่วไป และอัดราการจ่ายเงิน ช.ค.บ.

เงินบํานาญที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ับบํานาญไดร้ับ เป็นเงินทีค่ิดคํานวณตามระเบียบ
กฎหมายทีก่ําหนดไวช้ัดเจน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อคํานวณแล้วไดร้ับบํานาญรายเดือนเท่าใด
ก็จะไดร้ับตามจํานวนนั้นตลอดไปแตเ่มื่อเวลาผ่านไปสภาพเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต อัตราค่าครองชีพ
มกีารเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น เงินบํานาญที่ไดร้ับอยูจ่ึงไมเ่หมาะสมและเพียงพอต่อการดํารงชีวิต กฎหมาย
จึงกําหนดเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ช.ค.บ.) ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ับบํานาญมี
เงินไดร้ายเดือนเพิ่มขึ้น โดยเริ่มตั้งแตป่ี พ.ศ. 2522 เป็นด้นมา กระทรวงมหาดไทยไดก้ําหนดระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อใหส้อดคล้อง
กับการกําหนดเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของข้าราชการพลเรือนตลอดมา ซึ่งจนถึงบีจชุบันไดม้ี

1.9.1

■'* ระฌีขบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า5าชการส่วนท้องถิ่น ห.ศ.2546 ข้อ 31 วรรคหน็งและวรรคสอง
59 ข้อ 31 วรรคท้าอ
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การกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
รวม 15 ฉบับ โดยใหผู้้ไดร้ับหรือมีสิทธิไดร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาท หรือผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะได้รับเงิน
ช.ค.บ. ส3ปดังนี้

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2522 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2521

(1) ผู้ไดร้ับบํานาญปกติ หรือผูร้ับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ60
• ไดต้ํ่ากว่าเดือนละ 4,000 บาท ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เดือนละ 200 บาท

• ไดต้ั้งแตเ่ดือนละ 4,000 บาทขึ้นไป แด,ไมเ่กิน 4,200 บาท ให้ไดร้ับ
เดือนละ 200 บาท แตเ่มื่อรวม ช.ค.บ. กับบํานาญแล้วให้ไดร้ับไมเ่กิน 4,200 บาท

(2) ผู้ไดร้ับบํานาญปกตลิ้าเข้ารับราชการ หรือกลับเข้ารับราชการสังกัดราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ไม่มีสิทธิไดร้ับ ช.ค.บ.

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 มผีลบังคับตั้งแต่วันที่

(1) ผู้ที่ไดบ้ํานาญพิเศษในฐานะทายาท 61

• ไดต้ํ่ากว่าเดือนละ 4,000 บาท ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เดือนละ 100 บาท

• ไดต้ั้งแตเ่ดือนละ 4,000 บาท ขึ้นไป แต่ไมเ่กิน 4,100 บาท ให้ไดร้ับ ช.ค.บ.

• เดือนละ 100 บาท แตเ่มื่อรวม ช.ค.บ. กับบํานาญแล้วให้ไดร้ับไม,เกิน 4,100 บาท
(2) ผู้ไดร้ับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท ล้าเข้ารับราชการ หรือกลับเข้ารับราชการสังกัด

ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ไม่มีสิทธิไดร้ับ ช.ค.บ.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 มผีลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2525 กําหนดใหผู้้ไดร้ับบํานาญปกติ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษในฐานะทายาท ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ดังนี้62
(1) ผู้ไดร้ับบํานาญในวันที่ 1 มกราคม 2523 และยังคงไดร้ับอยู่ ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีก

ในอัตราเดือนละร้อยละ 39 ของจํานวนบํานาญที่ไดร้ับ
(2) ผู้ไดร้ับบํานาญตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2525 และยังคงไดร้ับ

อยู่ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 16 ของจํานวนบํานาญที่ไดร้ับ
“ ระฌียบ มท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้บบํานาญของราชการส่วนท้องถิ๋น พ.ศ.2522 ขอ 3 และข้อ 5 (กรณีข้อ 5 แทไ้ขโดย
(ฉบับที่ 7) พ.ท.2535)

“ ข้อ 4 แทไ้ขโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 และข้อ 5 แทไ้ขโดย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2535
62 ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้บบํานาญของราชการส่วนท้องถึ๋น พ.ศ.2522ข้อ 4ทวิ แทไ้ขเพิ่มเดิมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
และ แทไ้ขโดย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525

ช.ค.บ.

1 มกราคม 2523
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� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532 มผีลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 กําหนดใหผู้้ไดร้ับบํานาญปกติ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษในฐานะทายาทอยูแ่ล้ว ในวันที่

2532 ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ดังนี้63
(1) ผู้ไดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 6

ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับ
(2) ผู้ไดร้ับเฉพาะบํานาญให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 6 ของจํานวน

บํานาญที่ไดร้ับ
� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2533 มผีลบังคับดังแต่วันที่ 1 เมษายน 2533 กําหนดใหผู้้ไดร้ับบํานาญปกติ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบํานาญพิเศษในฐานะทายาทอยูแ่ล้ว ในวันที่ 1 เมษายน 2533

ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ดังนี้64
(1) ผู้ไดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ

10 ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับ
(2) ผูไ้ดร้ับเฉพาะบํานาญให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 10 ของ

จํานวนบํานาญที่ไดร้ับ
� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2534 มผีลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 กําหนดใหผู้ร้ับบํานาญปกติ
ที่มเีวลาราชการรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 25ปีบรบิูรณ์ และไดร้ับ ช.ค.บ. ตามข้อ 3 ข้อ 4 ทวิ
ข้อ 4 ตรี และข้อ 4 จัตวา แล้วแตก่รณีอยูแ่ล้ว ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ดังนี้65

(1) ผู้ไดร้ับบํานาญปกตมิอีายตุั้งแต่ 70 ปีบรบิูรณข์ึ้นไป แต่ไม่ถึง 80ปีบริบูรณ์และ

ไดร้ับบํานาญปกตริวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไมถ่ึง 3,000 บาท ให้ไดร้ับ ช.ค.บ.เพิ่มอีก
ในอัตราเดือนละเท่ากั ส่วนต่างของเงินจํานวน3,000 บาท หักด้วยบํานาญปกติ

ที่ไดร้ับอยู่
(2) ผู้ไดร้ับบํานาญปกติมีอายตุั้งแต่ 80ปีบริบูรณข์ึ้นไปแต่ไมถ่ึง 90ปีบริบูรณ์ และ

ไดร้ับบํานาญปกตริวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไม่ถึง 5,000 บาทให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่ม
อีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของเงินจํานวน5,000 บาทหักด้วยบํานาญ
ปกตแิละ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับอยู่

1 มกราคม

และ ช.ค.บ.

“ ระเบียบ บท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถํ่น พ.พ.2522 ข้อ 4 ตรี เพิ่มเติบโดย (ฉบับที่ 4) พ.พ.2532
“ข้อ4 จัตวา เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 5) พ.ท.2533
K ข้อ 4 เบญจ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6) ท.พ.2534
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(3) ผู้ไดร้ับบํานาญปกตมิีอายตูั้งแต่ 90ปีบรทิุรณข์ึ้นไปและไดร้ับบํานาญปกตริวม
กับ ช.ค.บ. เดือนละไมถ่ึง 6,000 บาท ไห้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับ
ส่วนต่างของเงินจํานวน6,000 บาทหักด้วยบํานาญปกตแิละ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับอยู่

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2535 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 กําหนดใหผู้้ไดร้ับบํานาญปกติ
บํานาญพิเศษ เพราะเหตทุุพพลภาพ บํานาญพิเศษในฐานะทายาทให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ดังนี้66

(1) ผู้ไดร้ับบํานาญก่อนวันที่ 2 กันยายน 2521 ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละ 40

ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับ
(2) ผู้ไดร้ับบํานาญตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2521 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2532 ให้ไดร้ับ

ในอัตราเดือนละร้อยละ 20 ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับ
(3) ผู้ไดร้ับบํานาญตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2532 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2535 ให้ไดร้ับ ช.ค.บ.

ในอัตราเดือนละร้อยละ 12 ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับ

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2538 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2537 กําหนดให้ผู้ ได้รับบํานาญปกติ
บํานาญพิเศษ เพราะเหตทุุพพลภาพ บํานาญพิเศษในฐานะทายาทอยูแ่ล้ว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2537

ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ดังนี้67
(1) ผู้ไดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 11

ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับ
(2) ผู้ไดร้ับเฉพาะบํานาญให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 11 ของจํานวน

บํานาญที่ไดร้ับ
> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547 มผีลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 กําหนดใหผู้้ไดร้ับบํานาญปกติ
บํานาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษในฐานะทายาทอยูแ่ล้ว ในวันที่ 1 เม.ย. 2547
ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ดังนี้68

... รพุ| Va, 0 _ _ Iเ 3>_ a I'M ___ 4 ๘ _ ชุ a. __ « _ V(1) ผู้ เดรัับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ลว ไหั เดรับ ช.ค.บ. เพิมอกไนอัตราเดอนละรัอยละ 3

ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับ
(2) ผู้ไดร้ับบํานาญเฉพาะบํานาญให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 3

ของจํานวนบํานาญที่ไดร้ับ

ช.ค.บ.

“ ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนด้องถิ่น ท.ศ.2522 ข้อ 4 ฉ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2535
67 ข้อ 4 สัดต เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2538
“ข้อ 4 อัฎฐ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547
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> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2548 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2548 กําหนดให้

• ผู้ไดร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษในฐานะ
ทายาท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับตํ่ากว่าเดือนละ 5,100 บาทให้ไดร้ับ ช.ค.บ.
เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน 5,100 บาท หักด้วยจํานวน
บํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับ69

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2549 มผีลบังคับตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2548 กําหนดใหผู้้ไดร้ับบํานาญปกติ
บํานาญพิเศษ เพราะเหตทุุพพลภาพ บํานาญพิเศษในฐานะทายาท อยูแ่ล้วในวันที่ 1 ตุลาคม 2548

ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ดังนี้70
(1) ผู้ไดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีก ในอัตราเดือนละ

ร้อยละ 5 ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับ
(2) ผู้ไดร้ับเฉพาะบํานาญให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 5 ของ

จํานวนบํานาญที่ไดร้ับ
(3) ผู้ไดร้ับบํานาญเปลี่ยนแปลงสถานทีร่ับบํานาญใหเ้ป็นหน้าทีข่ององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้'รับบํานาญลาออก หรือพ้นจากราชการเป็นผูเ้บิกจ่าย
ช.ค.บ.

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2550กําหนดใหผู้ไ้ดร้ับบํานาญปกติ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบํานาญพิเศษในฐานะทายาทอยูแ่ล้ว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2550

ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ดังนี้71
(1) ผูไ้ดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละ

ร้อยละ 4 ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับ
(2) ผู้ไดร้ับเฉพาะบํานาญใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 4

ของจํานวนบํานาญที่ไดร้ับ
� ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มผีลบังคับตั้งแตว่ันที่ 1 สิงหาคม 2552 ใหย้กเลิกความใน ช.ค.บ.

(ฉบับที่ 10) และกําหนดให้

" ระฌีขบ มท.ว่าท้วขเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับนํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น ห.«.2522 ขอ 4 นว เพิ่มเติมโดข (ฉบับที่ !0) พ.ศ.2548
™ ข้อ 4 ทศ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 10 พ.ศ.2549
71 ข้อ 4 เอกาทศ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551
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• ผู้ไดร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ บํานาญพิเศษในฐานะ
ทายาทถ้าได้รับบํานาญรวมกันทุกประเภท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. ที่ ไดร้ับตํ่ากว่า

เดือนละ 6,000 บาท ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของ

จํานวนเงิน 6,000 บาท หักด้วยจํานวนบํานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับ72
� ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2554 มผีลบังคับตั้งแต่วันที่ 1เมษายน 2554กําหนดใหผู้้ไดร้ับบํานาญปกติ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบํานาญพิเศษในฐานะทายาทอยูแ่ล้วในวันที่ 1 เมษายน 2554

ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ดังนี้73
(1) ผู้ไดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละ

ร้อยละ 5 ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับ
(2) ผู้ไดร้ับเฉพาะบํานาญให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 5

ของจํานวนบํานาญที่ไดร้ับ
� ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ 15)พ.ศ.2558 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10กรกฎาคม2557ใหย้กเลิกความใน ช.ค.บ.(ฉบับที่ 13)
และกําหนดให้

• ผู้ไดร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบํานาญพิเศษในฐานะทายาท
ถ้าไดร้ับบํานาญรวมกันทุกประเภท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. ที่ ไดร้ับตํ่ากว่าเดือนละ

9,000 บาท ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน
9,000 บาท หักด้วยจํานวนบํานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับ 74

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 มผีลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 กําหนดใหผู้้ไดร้ับบํานาญปกติ
บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบํานาญพิเศษในฐานะทายาทอยูแ่ล้ว ในวันที่ 1ธันวาคม 2558

ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ดังนี้75
(1) ผู้ไดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละ

ร้อยละ 4 ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับ
(2) ผู้ไดร้ับเฉพาะบํานาญให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 4

ของจํานวนบํานาญที่ไดร้ับ
73 ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ2522 ข้อ 4 นว แทไ้ขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 13) พ.ท.2552

โดยยกเลิกข้อ 4 นว(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2548
73 ข้อ 4 ทวาทศ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2554
74 ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองขีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ2522 ข้อ 4นว แทไ้ขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558

โดยยกเลิกข้อ 4นว(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
75 ข้อ 4 เดรส เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558
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1.9.2 การเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. 75

1) การจ่าย ช.ค.บ.ใหน้ํากฎหมายว่าต้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีผูร้ับบํานาญถึงแกค่วามตาย ให้จ่าย ช.ค.บ.
เพียงวันทีถ่ึงแกค่วามตาย

2) กรณีผูร้ับบํานาญเปลี่ยนแปลงสถานทีร่ับบํานาญใหเ้ป็นหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดที่ผูร้ับบํานาญออกจากราชการเป็นผูเ้บิกจ่าย ช.ค.บ.

3) ใหเ้บิกจ่าย ช.ค.บ. จากงบประมาณรายจ่าย งบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
4) การเบิกจ่าย ช.ค.บ. ไมต่้องแสดงรายการหักภาษีเงินไต้ แตใ่หน้ําไปคํานวณหักจาก

เงินบํานาญในฎีกาเบิกเงินบํานาญ

1. 10. การสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญ
1.10.1 ขนตอนการขอรับบําเหน็จบํานาญ

1) ช้าราชการส่วนท้องถิ่นผูใ้ดประสงคจ์ะออกจากราชการ ใหย้ื่นหนังสือขอลาออก
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีต่นสังกัด ตามแบบ บ.ท. 14 และกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ้นจาก
ราชการเพราะเกษียณอายใูหย้ื่นคําขอรับบําเหน็จหรือบํานาญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีต่นสังกัด
ล่วงหน้าไตเ้ป็นเวลา 5 เดือนก่อนวันครบเกษียณอายตุามหลักเกณฑท์ี่กระทรวงมหาดไทยกําหนด77

2) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไตร้ับเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญแล้วให้บันทึก
วัน เดือน ปีที่ไตร้ับเรื่อง แล้วตรวจสอบและสอบสวนหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาภายในกําหนดเวลาไมเ่กิน 15 วันนับแต่วันรับเรื่อง 78

3) ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นใชส้บุดประวัตซิึ่งมกีารรับรองโดยถูกต้องเป็นหลักฐาน
ในการตรวจสอบเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไต้ เว้นแต่

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จะไม่มีสบดุประวัตหิรือมแีตส่มุดประวัติไมถู่กต้องสมบูรณ์ หรือในกรณี
ที่หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเวลาราชการขัดแย้งหรือไม่ตรงกัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่ับเรื่อง
ขอรับบําเหน็จบํานาญสอบไปยังหน่วยราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้นันเคยรับราชการอยูเ่พื่อรับรองเวลาราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นันเป็นหลักฐานก่อน
เมื่อไตร้ับหลักฐานดังกล่าวแล้วใหร้ีบดําเนินการรวบรวมเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญหรือบําเหน็จตกทอด
พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆโดยเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดว่าสมควรจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ
หรือบําเหน็จตกทอดหรือไม่ประการใด ใหแ้ก่ใครเป็นจํานวนเท่าใด หรือเดือนละเท่าใด ตั้งแตเ่มื่อใด 79

* ข้อ 6 -8 ของระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้้นฟ้านาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และข้อ 4 แท้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉฟ'้นที่
II)พ.ศ.2549
77 ระเบียบ มท.ว่าท้วชเงินบําเหน็จฟ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ๋น พ.ศ.2546 ข้อ 41
7* ข้อ 24
79 ข้อ 25
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4) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญและเอกสารต่างๆ จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ใหบ้ันทึก วัน เดือน ปี ที่ไดร้ับไว้เปีนหลักฐาน แล้วรีบพิจารณาออก
คําสั่งจ่ายภายในกําหนดเวลา 21 วันนับแต่วันไดร้ับเรื่อง

1.10.2 คําสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญ80
1) จังหวัดจัดทําคําสั่งเป็น 3 ฉบับ โดยระบุใหช้ัดแจ้งว่า จ่ายเป็นบําเหน็จหรือบํานาญหรือ

บําเหน็จตกทอด ใหแ้ก่ใคร จํานวนเท่าใด หรือเดือนละเท่าใด จ่ายตั้งแต่เมื่อใด แล้วส่งคําสั่ง และเรื่อง
ขอรับบําเหน็จบํานาญใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่สนอเรื่องเพื่อถือจ่ายหนึ่งชุด เก็บรักษาไว้ที่
จังหวัดหนึ่งชุด และส่งไปยังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นหนึ่งชุด

2) บําเหน็จหรือบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ใหส้ั่งจ่ายไดต้ั้งแต่วันขาด
จากอัตราเงินเดือนเป็นด้นไป แตส่ําหรับบําเหน็จตกทอด หรือบํานาญพิเศษซึ่งจ่ายแกท่ายาทหรือผู้มีสิทธิ
ในกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตายหรือสูญหายนั้น ใหส้ั่งจ่ายไดต้ั้งแต่วันถัดจากวันที่ถึงแก่
ความตายหรือวันถัดจากวันที่สันนิษฐานว่าถึงแกค่วามตาย

3) ในกรณีที่มีการลดหรืองดบํานาญในระหว่างเวลาที่ข้าราชการกลับเข้ารับราชการใหม่
และต่อมาออกจากราชการครั้งหลังโดยไม'มีสิทธิไดร้ับบํานาญการสั่งจ่ายบํานาญที่เคยไดร้ับอยูเ่ติม
ตั้งแต่วันออกจากราชการครั้งหลัง จะจ่ายไดต้่อเมื่อผูร้ับบํานาญไดย้ื่นขอรับบํานาญเดิมต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีเ่คยไดร้ับและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมจ่ายบํานาญต่อไปทั้งนี้ ใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นรายงานผ่านจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้ง ก.บ.ท. ทราบอีกครั้งหนึ่ง

4) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดร้ับคําสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญจากจังหวัดแล้ว
ต้องแจ้งแกผู่ย้ื่นเรื่องรับทราบไวเ้ป็นหลักฐานโดยใหล้งลายมือชื่อรับทราบพร้อมทั้ง วัน เดือนปี ไวใ้น
คําสั่งจ่ายของจังหวัด พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบไวใ้นทะเบียนที่จัดทําไว้โดยเฉพาะด้วย ส่วนผู้ที่
อยู่ไกลหรืออยูต่่างจังหวัดไม่สะดวกแก่การติดต่อใหม้าลงนามทราบได้ ใหแ้จ้งใหท้ราบทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน และหมายเหตุในทะเบียนด้วยว่าไดแ้จ้งใหท้ราบตามหนังสือลงทะเบียน วัน เดือน ปีใด8'

1.11 การเบิกจ่ายบําเหน็จบํานาญ
1) การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญประจําเดือนหนึ่ง ๆ ให้ใช้ฎีกาค่าตอบแทนโดยกรอก

จํานวนเงินบําเหน็จบํานาญรวมทั้งเงินเพิ่มในประเภทเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และใหเ้ขียนใบแทรกแสดงรายชื่อจํานวนเงินที่ขอเป็นรายบุคคลลงในแบบ บ.ท. 7 แล้วรวมยอดทั้งสิ้น
ใหต้รงกับจํานวนขอเบิกแนบไวก้ับฎีกา82

" ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถํ่น «.«.2546 ข้อ 26

" ข้อ 27

" ข้อ 28
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2)การจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญรวมทั้งเงินเพิ่มจากบํานาญแก่ข้าราชกา
หน้าที่ของสมุหบ์ัญชี หรือหัวหน้าหน่วยการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผูร้ับผิดชอบ
และเบิกจ่ายตามระเบียบโดยให้ลงจ่ายในทะเบียนจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญเล่มหนึ่งต่างหากโดยใชแ้บบ
บ.ท. 8 และให้กรอกรายชื่อจํานวนเงินบําเหน็จบํานาญเรียงตามลําดับใบแทรกฎีกาค่าตอบแทน
และรวมยอดทั้งสิ้นไวต้อนท้าย พร้อมทั้งหมายเหตุว่าเบิกโดยฎีกาค่าตอบแทนทีเ่ท่าใด วัน เดือน ปใีด
การจ่ายในวันหนึ่ง ๆ รวมกีร่าย เป็นเงินเท่าใด ต้องแสดงไวใ้นช่องหมายเหตุ83

3) การขอรับบําเหน็จบํานาญผ่านทางธนาคารใหเ้ป็น ไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

4) การจ่ายบํานาญประจําเดือนให้จ่ายในวันทําการก่อนวันทําการชุดท้ายของเดือน 5 วันทําการ
สําหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคารหรือผู้มีสิทธริับบํานาญไตร้ับบํานาญทางธนาคารให้จ่ายใน
วันทําการก่อนวันทําการชุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้น 5 วันทําการ แต่ทั้งนีก้ระทรวงมหาดไทย

0 »4 ๘ Ul s' 84จะกาหนดวนจ่ายเบนอย่างอนก เด
5) กรณีผู้รับบํานาญลงชื่อรับเงิน ไม่ไต้ ให้ผู้รับพิมพ์ลายนิ้วมือแทน และให้ผู้จ่ายเงิน

หมายเหตตุ้วยว่าเป็นลายพิมพน์ิวมือของใคร
6) ในกรณีที่ผู้รับบําเหน็จบํานาญไม่สามารถจะมารับด้วยตนเองไต้ ต้องทําหนังสือมอบ

รส่วนท้องถิ่น ใหเ้ป็น

ฉันทะตามแบบ บ.ท. 9

1.12 การตรวจสอบการฉ่ายบําเหน็จบํานาญ
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําทะเบียนตรวจจ่ายบําเหน็จบํานาญไวเ้ล่มหนึ่ง

ตามแบบ บ.ท. 11 และให้มีข้อความดังนี้ ชื่อผูร้ับ จํานวนเงิน ทั้งแตเ่ดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน

รวม 12 เดือน ในช่องหมายเหตุใหห้มายเหตุว่าไต้รับคําสั่งจ่ายบําเหน็จหรือบํานาญตั้งแตเ่มื่อใด เดือนละ
เท่าใดโดยในการลงทะเบียนตรวจจ่ายต้องแยกประเภท ดังนี้85

(1) บําเหน็จบํานาญปกติ
(ก) เหตุทดแทน
(ข) เหตุทุพพลภาพ
(ค) เหตุสูงอายุ
(ง) เหตรุับราชการนาน

(2) บํานาญพิเศษ
(3) บําเหน็จตกทอด

85 ฟ้อ 2) ถึง ฟ้อ 6) ดามระเบียน มท.ว่าท้วขเงินทํา!หนีจทํานาญฟ้าราชการส่วนท้อาถิ่น ท.ศ.2546 ฟ้อ 29
M หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/2598 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2548
85 ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินทําเหนีจทํานาญฟ้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ฟ้อ 32 ฟ้อ 33
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2) การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญสมุห์บัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จ่ายเงินบําเหน็จบํานาญจะต้องเก็บเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญหลักฐานการ
เบิกจ่ายตลอดจนเอกสารประกอบการจ่ายไวป้ระกอบการตรวจสอบบัญชีการเงินเช่นเดียวกับใบสําคัญ
การจ่ายเงินประเภทอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไตเ้บิกจ่ายบําเหน็จดํารงชีพให้ผู้รับบํานาญแล้วให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมการจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพตามแบบ บ.ท. 17 เพื่อใชค้วบคุม
และตรวจสอบการเบิกจ่ายบําเหน็จดํารงชีพให้เปีนบีจจุบัน เพื่อเป็นหลักฐานเมื่อผู้รับบํานาญถึงแก่
กรรมและต้องจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดส่วนทีเ่หลือหลังหักบําเหน็จดํารงชีพใหแ้ก่ทายาท86

4) ในกรณีที่ช้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบํานาญขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นบันทึกเพิ่มเติมในรายการหมายเหตุตามแบบหนังสือสําคัญจ่ายเงินบํานาญครัง
สุดท้าย บ.ท. 13 เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานในการควบคุมและตรวจสอบการไต้รับเงินบําเหน็จดํารงชีพของ
ช้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ับบํานาญทีข่อเปลี่ยนแปลงสถานทีร่ับบํานาญ
1.13 การแสดงการดํารงชีวิตอยูข่องผูร้ับบํานาญ

1.13.1 ผูแ้สดงตนเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ับบํานาญ87
1) ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่ทุกปี ใหผู้ร้ับบํานาญแสดงการดํารงชีวิต

อยูต่่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะแสดงด้วยตนเอง หรือใหม้ีการรับรองของนายอําเภอหรือ

นายทะเบียนท้องถิ่นที่ผูร้ับบํานาญมีภูมลิําเนาอยูใ่นปีจจุบัน หรือช้าราชการประจําไมตากว่าระดับ 5

เป็นผูร้ับรองตามแบบ บ.ท. 12 ซึ่งรับรองว่าผูร้ับบํานาญยังดํารงชีวิตอยู่ เพื่อประกอบเป็นหลักฐานการ

เบิกจ่ายเงินโดย
2) ใหเ้จ้าหน้าที่ผู้จ่ายบํานาญจัดทําสมุดไวเ้ล่มหนึ่งเพื่อใช้ในการแสดงรายชื่อและ

ตําบลที่อยู่ของผู้รับบํานาญและใหผู้ร้ับบํานาญลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่แสดงการดํารงชีวิตอยู่
ไวเ้ป็นหลักฐาน

3) กรณีมอบฉันทะใหผู้้อื่นรับแทน ใหป้ฏิบัตติามความในข้อ 2) โดยอนุโลม

“ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 468 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2548
87 ระเบียบ มท. ว่าส'์วยเงินบําเหนีจบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 34
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1.13.2 ผูแ้สดงตนเป็นบุตรทีก่ําลังศึกษา88
กรณีผูร้ับบํานาญพิเศษเป็นบุตรซึ่งกําลังศึกษาอยูใ่นชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือชั้นอุดมศึกษา

หรือชันการศึกษาที่ราชการรับรองใหเ้ทียบเท่า ถ้าประสงคจ์ะขอรับบํานาญพิเศษต่อไปอีกหลังจากที่มี
อายคุรบ 20 ปีบรบิูรณแ์ล้ว ใหย้ื่นใบรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ และหลังจากนั้นใหย้ื่นใบรับรอง
เช่นว่านีภายในเดือนแรกของปงีบประมาณใหมทุ่กปีจนถึงอายคุรบ 25 ปีบรบิูรณ์

1.13.3 หลักฐานการดํารงชีวิต
1) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไถร้ับหลักฐานการดํารงชีวิตอยู่ หรือใบรับรอง

ของสถานศึกษาแล้ว ให้บันทึกไวใ้นทะเบียนการจ่ายเงินบํานาญและทะเบียนตรวจจ่ายเงินบํานาญว่า
ผูร้ับบํานาญรายใดไถแ้สดงการดํารงชีวิตอยูต่ั้งแต่วัน เดือนปีใด หรือไถย้ื่นใบรับรองของสถานศึกษา
ตั้งแต่วัน เดือนปีใด แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายบํานาญต่อไป ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีเ่บิกจ่ายเก็บรักษาหลักฐานดังกล่าวไว้ เพื่อตรวจสอบบัญชกีารเงินต่อไป

2) ถ้าปรากฎว่าผูร้ับบํานาญขาดสิทธทิี่จะไถร้ับบํานาญต่อไปแล้ว หรือผูร้ับบํานาญ
ไมแ่สดงการดํารงชีวิตอยู่ หรือไม,ยื่นใบรับรองของสถานศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับ
การจ่ายบํานาญไว้จนกว่าผู้รับบํานาญจะแสดงหลักฐานการดํารงชีวิตอยู่ หรือส่งใบรับรองของ
สถานศึกษาใหถู้กถ้อง89

การเปลี่ยนแปลงสถานทีร่ับบํานาญ90

ผู้รับบํานาญที่ย้ายภูมลิําเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบํานาญไปรับจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปเดียวกันในท้องที่ทีย่้ายไปอยูใ่หม่ ใหผู้ร้ับบํานาญยื่นเรื่องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จ่ายบํานาญเดิม และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นส่งเรื่องและหนังสือสําคัญจ่ายเงินบํานาญ
ครั้งสุดท้ายตามแบบ บ.ท. 13 ไปยังจังหวัด และให้จังหวัดรายงานเพื่อขออนุมัตกิระทรวงมหาดไทย

2. เงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการทีอ่อกจากราชการ
เงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการที่ออกจากราชการ เป็นเงินตอบแทน

ความชอบใหแ้ก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการที่ออกจากราชการ เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบ
ของทางราชการ และสอดคล้องตามหลักแห่งพระราชบัญญัตโิอนโรงเรียนประถมศึกษาบางประเภท
ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2509 กระทรวงมหาดไทยจึงไถก้ําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าถ้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการที่ออกจากราชการ พ.ศ. 2509
และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2514 ขึ้น ซึ่งมหีลักเกณฑแ์ละสิทธปิระโยชน์ โดยสรุปดังนี

1.14

“ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.«.2546 ข้อ 35 ข้อ 36

" ข้อ 37
90 ข้อ 38
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2.1 ข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจําการทีม่สีิทธริันเงินทดแทน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการที่มีสิทธริับเงินทดแทน ได้แก่ ข้าราชการส่วนจังหวัด

วิสามัญ พนักงานเทศบาลวิสามัญ ซึ่งไดร้ับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึง

• ข้าราชการส่วนจังหวัดวิสามัญชั่วคราว

• พนักงานเทศบาลวิสามัญชั่วคราว

• ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการที่มีสัญญาจ้าง

2.2 การจ่ายเงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องลิ่นวสิามัณประจําการ
1) การคํานวณเงินทดแทน คํานวณโดย

� เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จํานวนปเีวลาราชการสัาหรับคํานวณเงินทดแทน

2) เวลาราชการสําหรับคํานวณเงินทดแทน หมายความว่า เวลาราชการปกตริวมกับเวลา
ราชการทวคีูณ (ให้นับถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2508) กรณีเศษของปถี้าถึง 6 เดือนใหน้ับเป็น 1ปี

3) กรณีเงินทดแทนที่จ่ายใหข้้าราชการวิสามัญประจําการ หากผู้มีสิทธิไดร้ับตายเสียก่อน
ไดร้ับเงินทดแทน เงินดังกล่าวเป็นมรดกตกแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

4) สิทธใินการรับเงินทดแทนใหม้อีายคุวาม 3ปี
2.3 ข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจําการซึ่งไมมสิทธไิดร้ับเงินทดแทน

1) ไดร้ับอนุญาตใหล้าออกจากราชการก่อนหรือมเีวลาราชการครบ 5 ปีบรบิูรณ์
2) ถูกไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือตายเพราะกระทําความผิด หรือประพฤติ

ชั่วอย่างร้ายแรง
3) มเีวลาราชการสําหรับคํานวณเงินทดแทนไมค่รบ 1ปีบรบิูรณ์ ยกเว้นกรณียุบเลิกตําแหน่ง

2.4 งบประมาณในการจ่ายเงินทดแทนใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจําการ
1) กรณีพนักงานเทศบาลวิสามัญภารโรงโรงเรียน ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุน
2) กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการ นอกเหนือจากตําแหน่งพนักงานเทศบาล

วิสามัญภารโรงโรงเรียน ตามข้อ 1) ใหเ้บิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. บําเหน็จลูกจ้าง
บําเหน็จลูกจ้าง ดือ เงินตอบแทนความชอบที่จ่ายใหแ้ก่ถูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่พ้นหรือออกจากราชการ ทังนีเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปีจจุบัน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2555 ซึ่งมหีลักเกณฑแ์ละสิทธปิระโยชนต์่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้
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3.1 pryจ้างผูม้สีิทธริับบําเหน็จ
ลูกจ้างที่มีสิทธริับบําเหน็จจะต้องเป็นถูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบลจําแนกไตด้ังนี้
1) ลูกจ้างประจําได้แก่ ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมงซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ้างไวป้ฏิบัติงานที่มีลักษณะประจําไม่มกีําหนดเวลาตามอัตราและจํานวนที่กําหนดไว้โดยจ่ายค่าจ้าง
จากงบประมาณหมวดค่าจ้าง หรือหมวดค่าจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไมร่วมถึง

• ลูกจ้างประจําที่มีสัญญาจ้าง

• ลูกจ้างที่จ้างใหป้ฏิบัตงิานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ
2) ลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จ้างไวป้ฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือโดยมีกําหนดเวลาจ้าง โดยจ่ายค่าจ้าง
จากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 สิทธปิระโยชนด์้านบําเหน็จของลูกจ้าง

บําเหน็จลูกจ้างให้จ่ายจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น ลูกจ้างประจํา
ภารโรงโรงเรียนให้จ่ายจากเงินอุคหนุน และกรณีลูกจ้างประจําถ่ายโอนภารกิจจะมีการแบ่งสัดส่วน
ภาระการจ่ายบําเหน็จระหว่างงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐ และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยคํานวณตามระยะเวลาที่ปฏิบัตหิน้าที่ประจําส่วนราชการเดิมและ ราชการส่วนท้องถิ่น สิทธิ
ประโยชนด์้านบําเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น บําเหน็จปกติ บําเหน็จราย
เดือน บําเหน็จพิเศษ บําเหน็จพิเศษรายเดือน และบําเหน็จตกทอด ดังนี้

1)บําเหน็จปกติ

1.1 สิทธใินการรับบําเหน็จปกติ
บําเหน็จปกติ คือ เงินตอบแทนที่จ่ายครั้งเดียวใหแ้ก่ ลูกจ้างประจําเท่านั้น

ทีอ่อกจากงาน โดยต้องมรีะยะเวลาทํางานและลาออกจากงานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้

� ทํางานเป็นลุกจ้างประจํามาแล้วไมน่้อยกว่า 5 ปีบรบิุ?ณ์ และลาออกจากการ

ทํางานด้วยเหตุ ดังนี
(1) ลาออกโดยไม,มีความผิด และได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ

และแต่งดัง หรือผู้ไดร้ับมอบอํานาจแล้ว
(2) กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษปลดออกจากราชการ

� ทํางานเป็นลุกจ้างประจํามาแล้วไมน่้อยกว่า 1ปีบรyิรฌ์และลาออกจาก

การทํางานด้วยเหตุ ดังนี้
(1) ป่วยเจ็บไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานของตนโดยสมํ่าเสมอ หรือโดยมี

ใบตรวจแพทยซ์ึ่งทางราชการรับรองว่าไม,สามารถ หรือไม,สมควรทํางานต่อไป
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(2) ขาดคุณสมบัตเิกี่ยวกับสัญชาติ
(3) ขาดคุณสมบัตเินื่องจาก ไม่เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประบุฃตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทยด้วย
ความบริสุทธึใ๋จ

(4) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากไปดํารงตําแหน่งกํานันแพทยป์ระจําตําบล
สารวัตรกํานันผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน และผูช้่วยผู้ใหญ่บ้าน

(5) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากไปดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเป็นผู้ทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้

ไรค้วามสามารถ หรือจิตฟินพเือน ไม,สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ขาดคุณสมบัตเินื่องจากไปเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง
(8) ขาดคุณสมบัตเินื่องจากตกเป็นบุคคลล้มละลาย
(9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลิกตําแหน่งหรือยุบตําแหน่ง
(10) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัตหิน้าทีก่ารงานใหม้ปีระสิทธิภาพ

หรือประพฤตตินไมเ่หมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่การงาน หรือบกพร่องในหน้าทีด่้วยเหตุใด
(11) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ เนื่องจากมเีหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผูน้ั้น

ไดก้ระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ไดค้วามแน่ชัดพอที่จะลงโทษปลดออกหรือ
ไล่ออกได้ แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบนั้น ซึ่งถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไปอาจจะเป็น
การเสียหายแก่ทางราชการ

(12) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากรับโทษจําคุกโดยศาล หรือต้อง
รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดที่ไดก้ระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ซึ่งยังไมถ่ึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

(13) ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

(14) ขาดคุณสมบัตใินการทํางานเป็นลูกจ้างประจําตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

1.2 การคํานวณบําเหน็จปกติ___
o
__

o ๗ I «*61 3>0
__

¥การคานวณบาเหนจปกต ไหคานวณ ดงน

� ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จํานวนเดือนทีท่ํางาน
12
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(1) ค่าเ เางหมายถึง ค่าจ้างอัตราปกติ ตามอัตราที่กําหนดจ่ายในการทํางาน
ในระยะเวลาตามปกติ และหมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการล้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย

(2) ค่าจ้างเตือนสุดท้าย หมายถึง ค่าจ้างทั้งเดือนที่ลูกจ้างควรจะ ได้รับในเตือน
สุดท้ายก่อนออกจากงาน

(3) เวลาทํางานนับเป็นเดือน เศษของเตือนท้าถึง 15 วันให้นับเป็น 1 เตือน ท้าไม่ถึง
15 วันใหป้ิดทั้ง สําหรับจํานวนวันท้ามีหลายตอนใหร้วมกันแล้วนับ 30 วันเป็น 1 เตือน

(4) ท้าลูกจ้างประจําผู้มีสิทธิได้รับบําเหน็จปกติตายเสียก่อน ได้รับบําเหน็จปกติ
เงินดังกล่าวถือเป็นมรดกแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2) บําเหน็จพิเศษ
บําเหน็จพิเศษ คือ เงินตอบแทนที่จ่ายครั้งเดียวใหแ้ก่ ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว

ที่ไดร้ับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัตงิานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตกุระทําตามหน้าที่
ซึ่งแพทยท์ีท่างราชการรับรองไดต้รวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ไดอ้ีกเลย

2.1 สิทธใินการรับบําเหน็จพิเศษ
(1) ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ดังกล่าว นอกจากจะไดร้ับ
บําเหน็จปกตแิล้วให้ไดร้ับบําเหน็จพิเศษอีกด้วย เวันแต่ อันตรายที่ได้รับหรือการป่วยเจ็บนั้นเกิดจาก

ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง
(2) กรณีลูกจ้างชั่วคราวที่มีสิทธริับบําเหน็จพิเศษไม่มีสิทธิไดร้ับบําเหน็จปกติ

2.2 อัตราบําเหน็จพิเศษ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้ําหนดตามสมควรแกเ่หตุการณ์ ประกอบกับความพิการ

และทุพพลภาพ ดังนี้
(1) ลูกจ้างประจํา

� กรณีปฏิบัตหิน้าที่ในเวลาปกติ ให้ไดร้ับ 6 ถึง 24 เท่าของอัตราค่าจ้าง
เตือนสุดท้าย

� ระหว่างเวลาที่มกีารรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือใน
ระหว่างที่มีการประกาศใชก้ฎอัยการสืก หรือประกาศสถานการณช์ุกเฉิน
ให้ไดร้ับ 36 ถึง 42 เท่าของอัตราค่าจ้างเตือนสุดท้าย

(2) ลูกจ้างชั่วคราว

> ให้ไดร้ับ 3 ใน 4 ส่วนของลูกจ้างประจํา
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(3) ทายาท
กรณีลูกจ้างผู้มีสิทธริับบําเหน็จพิเศษตายก่อนไดร้ับบําเหน็จพิเศษ ถ้าตายเพราะเหตุ

ตามข้อ 2) ให้จ่ายบําเหน็จพิเศษแกท่ายาทผู้มีสิทธริับมรดกตามประมวลกฎหมายแฟงและพาณิชยด์ังนี้
(3.1) กรณีผูต้ายเป็นถูกจ้างประจํา
� ในกรณีปฏิบัตหิน้าที่ในเวลาปกติ ให้ไดร้ับ

= อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย X 30 เดือน
� ในระหว่างเวลาที่มีการรบการสงครามการปราบปรามจลาจลหรือในระหว่าง

ที่มกีารประกาศใชก้ฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉ์ุกเฉินให้ไดร้ับ
= อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย X 48 เดือน

(3.2) กรณีผูต้ายเป็นลูกจ้างชั่วคราว
�ให้ไดร้ับ = 3 ใน 4 ส่วนของลูกจ้างประจํา

2.3 กรณสีูกจ้างผูม้สีิทธริับบํานาญพิเศษ ไดร้ับเงินช่วยเหลือประเภทอื่น ๆ อยู่

กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวได้รับอันตราย หรือป่วยเจ็บตามข้อ (1)

หรือถึงแกค่วามตาย ตามข้อ (3) ถ้าลูกจ้างหรือทายาทมีสิทธิได้รับทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้
เงินสงเคราะหผ์ู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ
การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัตติามหน้าที่มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วย

การจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบในการปราบปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการ หรือจากหน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สั่งให้ไปปฏิบัตงิานใหเ้ลือกรับไดเ้พียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก

3) บําเหน็จรายเดือน
บําเหน็จรายเดือน คือ เงินตอบแทนของลูกจ้างประจําที่ออกจากงานและมเีวลาการปฏิบัตงิาน

เป็นระยะเวลานานตั้งแต่25ปีบรบิูรณข์ึ้นไป ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าลูกจ้างผูร้ับบําเหน็จรายเดือน
จะเสียชีวิต

3.1 สิทธกิารรับบําเหน็จรายเดือน
1) ลูกจ้างประจําที่มีสิทธริับบําเหน็จปกติ และมรีะยะเวลาทํางาน ตั้งแต่ 25 ปี

บริบูรณข์ึ้นไปจะแสดงความประสงคข์อรับเป็นบําเหน็จรายเดือนแทนก็ได้
2) สิทธใินบําเหน็จรายเดือนใหเ้ริม่ตังเ เต่วันทีลู่กจ้างประจิาออกจากงานจนถึงแกค่วามตาย

3.2 วิธกีารคํานวณบําเหน็จรายเดือน

� ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จํานวนเดือนทีท่ํางาน
12 X 50
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4) ปาพนีจพิเศษรายเดือน
บําเหน็จพิเศษรายเดือน คือ เงินที่จ่ายใหแ้ก่ลูกจ้างประจําที่ได้รับอันตราย หรือป่วยเจ็บ

เพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ซึ่งแพทยท์ี่ทาง
ราชการรับรอง และแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัตงิานในหน้าที่ ไดอ้ีกเลย ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน

4.1 สิทธกิารรับบําเหน็จพิเศษรายเดือน
1) ลูกจ้างประจําที่มีสิทธริับบําเหน็จพิเศษจะขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้
2) สิทธใินบําเหน็จพิเศษรายเดือนใหเ้ริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจําออกจากงาน

จนถึงแกค่วามตาย
4.2 อัตราบําเหน็จพิเศษรายเดือน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผูก้ําหนดตามสมควรแกเ่หตุการณป์ระกอบกับ
ความพิการ และทุพพลภาพของลูกจ้างประจําดังนี้

� กรณีปฏิบัตหิน้าที่ในเวลาปกติ ให้ไดร้ับ
= 6 ถึง 24 เท่า ของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย

50

� ระหว่างเวลาที่มกีารรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่าง
ที่มีการประกาศ'ใชก้ฎอัยการสืก หรือประกาศสถานการณฉ์ุกเฉิน ให้ไดร้ับ
= 36 ถึง 42 เท่า ของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย

50

5) บําเหน็จตกทอด

บําเหน็จตกทอด คือ เงินที่จ่ายใหแ้ก่ทายาทของลูกจ้างประจําที่รับบําเหน็จรายเดือน
หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแกค่วามตาย

5.1 ผู้มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด และวิธคีํานวณ
5.1.1 กรณีผูร้ับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย

ให้จ่ายบําเหน็จตกทอด เป็นจํานวน= 15 เท่าของบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน
5.1.2 จ่ายใหแ้ก่ทายาทผู้มีสิทธิ ดังนี้

(1) บุตรให้ไดร้ับ 2 ส่วน ถ้าผูต้ายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ไดร้ับ 3 ส่วน

(2) สามี หรือ ภริยา ให้ไดร้ับ 1 ส่วน

(3) บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยูใ่ห้ไดร้ับ 1 ส่วน

(4) กรณีไม่มีทายาทตาม (1) (2) (3) หรือทายาทดังกล่าวนั้นได้ตายไปก่อน ก็ให้
แบ่งบําเหน็จตกทอดระหว่างทายาทผู้มีสิทธทิี่อยูต่ามส่วน
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5.1.3 กรณี ไม่มีทายาทตามข้อ 5.1.2 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างประจําผู้ตายได้
แสดงเจตนาไวต้่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดตามแบบและวิธกีารทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด

5.1.4 กรณีไม,มีทายาทหรือบุคคลที่ไดแ้สดงเจตนาไว้ หรือบุคคลนั้นไดต้ายไปก่อน
ใหส้ิทธใินบําเหน็จตกทอดเป็นอันยุตลิง

5.1.5 กรณีจ่ายบําเหน็จตกทอดไปแล้ว หากปรากฎว่ามีบุตรเพิ่มขึ้นโดยคําพิพากษา
ของศาลว่า เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผูต้าย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอใหร้ับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือ
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่บิดาตาย หรือนับแต่วันที่ไดรู้้ หรือควรไดรู้ถ้ึงความตายของบิดา ใหแ้บ่ง

บําเหน็จตกทอดนันใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสทิธิ โดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้น
เป็นทายาทผู้มีสิทธติั้งแต่วันตายของลูกจ้างผูร้ับบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแตก่รณี
ในกรณีเช่นนีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเรียกคืนบําเหน็จตกทอดจากทายาท ซึ่งรับ
บําเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด

กรณี ไม่สามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปใน
ส่วนของตนได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดไม,ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดใหแ้ก่บุตร
ซึ่งได้มคีําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธริับบําเหน็จ
ตกทอดแต่อย่างใด

5.1.6

6) งบประมาณในการจ่ายเงินบําเหน็จใหแ้ก'ลูกจ้างประจํา
6.1 กรณลีูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียน ลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียนถ่ายโอน

บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ บําเหน็จพิเศษรายเดือน บําเหน็จตก
ทอด และเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียน ลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียนถ่ายโอน
ถึงแกก่รรมในตําแหน่ง(3 เท่าของค่าจ้าง) เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน

6.2 กรณลีูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ บําเหน็จพิเศษรายเดือน บําเหน็จ

ตกทอด และเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจําถึงแก่กรรมในตําแหน่ง(3 เท่าของค่าจ้าง) เบิกจ่ายจาก

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3 กรณีลูกจ้างประจําถ่ายโอน

(1) บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ บําเหน็จพิเศษ รายเดือน
และบําเหน็จตกทอด รายการดังกล่าวทั้งหมดเฉพาะส่วนทีร่ัฐบาอรับภาระ เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน

(2) บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ บําเหน็จพิเศษรายเดือน
และบําเหน็จตกทอด รายการดังกล่าวทั้งหมดเฉพาะส่วนที่ท้องถิ่นรับภาระ เบิกจ่ายจากงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) เงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจําถ่ายโอนถึงแก'กรรมในตําแหน่ง(3 เท่าของ

ค่าจ้าง) เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน
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6.4 บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ บําเหน็จพิเศษรายเดือน และ

บําเหน็จตกทอด ถ้ามเีศษของบาทใหป้็ดทิ้ง

7) การสั่งจ่ายเงินบําเหน็จลูกจ้าง
การสั่งจ่ายบําเหน็จลูกจ้างตามระเบียบว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 19 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 เป็นอํานาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้วแตก่รณี

4. ผังภาพแสดงสิทธิประโยชนบ์ําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
• ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• ตําแหน่งครู ครถู่ายโอน ครผููดู้แลเด็ก

• ตําแหน่งครถู่ายโอน/บุคลากรทางการศึกษา ทีเ่ป็นสมาชิก กบข.

• ข้าราชการถ่ายโอนทีเ่ป็นสมาชิก
(รายละเอียดผังภาพในหน้า 48-51)

กบข.
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ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง อุปท. ขรก.ถ่ายโธน***
(ไม่!ปีนนบไชก กบช.)

00
>f

Iขรก.ท้องถิ่นคําแหน่งอนื ลูกจ้างประพชํั่วคราวครู /ครูถ่ายโอน/ผดด. เวลาราชการตั้งแต่ 6 เคอนขึ้นไป
I. วั5 uar 8ปท.รัมภาระโแอนบ่ง

ร่วนคานช่วง1101ปฎิฟท้งาน
2. ชทรท่ไนว*น!หม1#บท่ไนหน่งลน

นค่กใรนนํงเทนรับ/แระท่านวช!
โคขHiวซา«รง (ชุดทHนซม)

I It
สิทธเหมอน ขรก. ฑ้องถน
จ่ายจาก ทินชุดหทุน (ต#ุ110ทา:)

คาย/ ฬนหรอออกจากราชการ
พ้นจากราชการ

เนองจากเฮยชีวิฅ
พ้น/ออกจากราชการดํวยเหตุ 4 เหตุ**

ลูกจ้างประจํา (เกชํางประท่า/ช่วดราว

เวลาราชการ ดงแต่ 1ปีนต่ < 10 ใ]เวลาราชการ > หรอ= 10จ
ใ f

ปาเหนัจปกค
- ค่าจ้างเดธน||คทาย X ท่านวนเด้ลนทึท๋ํางาน

1. ทช.ประท่า /ธช.ชวดราว
บททรรับปนหม่ชห!ทษ.

2.0«.ประท่า ทึ๋รฬหรรับปา!หม่ช
พํ!ทบชะชครับปา!หม่นห!ทบ
ราซ!ด้ธนแทนกีได้

3. กรน ทช.ประท่า /ธช.ชั่วทราว
1ท0ชวดก่ธนรับปา!หม่ชห1ทษ

ทาซาทบททเรับปา!หฟ้ชห!ทษ
4. กรนตุรับปา!หนชราผดธน/

ท!ทบราทเดลนเรขชวด ทาซาฑ
ทรทธ รับปนหม่ชดกฑธด- 15 เท่าช®งปา!หฟ้ช

ฑใขไฑมสีิทธริับ
12มสีิทธริับบําเหน็จ

= เงินเคอนเดอนชคุา1รัาฃ xllntnราชการ

มสีิทธขินขอรับ
ฟ้าเหนัจแทนบํานาญ

ปา!ทนชราย!ดอน หไร!พบด้วย 50*มสีิทธริับบํานาญ ****

เงินบําเหน็จฅกฑอด
= เงนเดอนเดอนชุคถา้ย X ปีเวลาราชการ

เงินเหม 25%

จากบํานาญ
(ท)นขรก.ส่วน
ทองถโเ ก่อน
1 ต.ค. 2535

พนบํานาญ
“เงินเตือนเตือนชุคถ้าย X ปีเวลาราชการ

เงิน ช.ค.บ.
(อปท. รับภาระจ่าย)>

เงินช่วยพิเคษ (อปท. รับภาระจ่าย)

= เงินเตือนเดือนชุดทาย X 3 เตือน
50

(ถาม) >
เงินบําเหน็จดํารงชพ

“เงินบํานาญX 15 เท่า(ไมเ่กน400,00 อบาฑ
รับ 200,000 บาทแรก พรัอมบํานาญ
ทีเ่หทอร'บเบึ๋ออายุ 65 ปีบรชรุณขนไป)

* หมูไยเหๆ
** กรฌทาออกโดยไม่!ข้าด้วย 4 เหตุ
(ทด!!ทน,ทพุฑลูภาพ, ตุงอายุ ,รับ
ราชการนาน) คองม่!วทาราชการ ทั้งแค่
10Tเชี้นไป ชงชะมรท!ช©รับปา!หนัช
*** ชรก. จ่ายโอน เป็นnมาชก กบข.
ไขตุ้ฅรแบบ กบช. (ตผุงเทพาะ)

กรผ ทช.มททาทํางาน ทั้งแค่ 25
ปีชี้นไป มสฑรชอรับปาเหมช่ราขเตือน
ไขตุ้ครบําเหม่ชปกฅ หาร!หมดู้วย 50

กรณ ทช.ประท่าดานหม่งภารโรง
ร.ร. รัเรับภาระ ชําซชากทินชุดพทุน
กรณอช. ประท่ากําซโลน รัฐนอะ ธปท. รับ
ภาระชํา&ปา1หม่ช น'ปงทัดส่วนดาม1ช่วงเวท1าทึ๋
ปฎปค้งาน

(ถาม) จ่ายจากเงินส่งสมทบ กบท.
หรือเงินที่ฃอโอนเพิ่มจาก กบท.

ฌอเสียชีวิฅทายาทมสีิทธริับ >

> เงินบําเหน็จฅกฑอด
= (เงินบํานาญ+ ช.ค.บ. ) X 30 หกฟ้าเหนัจดํารงชหกรณขอรับนสิว

****ยกเรัน
เงินเพิ่ม
25%

จ่ายจาก
กบท.

*****
เงินช่วยพิเศษ «= (เงินบำนาญ+ ช.ก.บ. (ถ้ามี) + เงินเหม 25% (ถ้ามี)) X 3 เตือน

(เงิน ช.ค.บ. 3 เคอน อปท. รับภาระจ่าย)
>

- .1/
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ค] /ค]ถ่ายโอน* / ค]ผดด.
เวอา■ราชการดั้งแค่ 6 เสือนฃึ๋นไป

f
ใร้นงากราชการ
เนึอ๋งจากเสยชึวคิ

พ้น/ออกจากราชการสืวยเหตุ 4 เหตุ**
หมาผพคุ
♦ กรผก]อ,-เยโอน เป็นสมาชก j
กบบ.โ5คุกวทํานวฌ
เช่นอ■เวทน พก.ลํายโอน :

ทอาราชการ ตงแต่1ปี แต่<10ปีเวอาราชการ=หรือ>10ปี :
'

ทายไฑมสืิฑธรับ* ♦♦กรสเทาBอกโดยไณ่พ้าพ้รซ I
I เหคุ 4 เหคุพ้องรทจา I
! รารการ เอปีช่นไ!)จงจะปีมสํ'ทธิรับป้าเหนอ

= ทิน!สือนเสือนธ[ุดท้าย Xปีทลาราชการ
ขอรับป้าเหป้อแทน

ป้านาญไท้

I

รฑธรอรบฆําเหนจมีสิฑธรับบํานาญ

* เงินบําเหน็จดกฑธด
ะะ* เงินฟ้อนฟ้อนคุดวัาช *จ1ว0าราชการ

++
เงิน!หม 25%

อากปานาญ
( ฟ็นขรก.!รวน
กอ่งทน ก่อน

1ต.ท. 2535 )

เงินบํานาญ
« เงินฟ้อนฟ้อนคุดวัาอ Xปพีจาราชถาร

(ถาม)(ถาม) เงิน ช.ค.บ. (ท่อจากน,น

ชุ*หตุน (ท•น

พิ่นั้พ่ใ!!(ปีน
เงนMBนก]

ประน!หนั้น ๆ

50
เงินไทยพิเศษ
- พน!ดอนฟ้อนคุดทาย X 3 ฟ้อน

จ่ายจากพนก่ง
สมทบกบท.

พงิอขอโอนเหม
จาก ทบท.
นวัรเฟก้รณ

>
เงินบําเหน็จคํารงชีพ

=เงินบานา(เเX 15 เก่า(ไมเ่กน400,00 0บาท

รบ 200,000 บาทแรกทวอับม่านาญ
ทึ๋พทอรบป้ออาคุ 65ป็บรอุรณ4์ฆไป)

2 I

*
จ่ายจากเงินอุดหบุนทั่วไปกําหนดวัดอุประสงด

พนอตทบุบก่าหวับการวัตการรกพภาดปงศบ
(ปาพบจปานาญ)

>

ฌี่อเสยชีวิดทายาทมีฮิฑรรับ

เงินบําเหน็จดกฑธค
= (เงินบํานาญ+ช.ค.บ.) I 30 - บําเหน็จคํารงชีพ (กรก่ทสขืฺอรบันวัว) I

จ่าขจใทเงินก่ง
สมทบกบท.

หรอขอโอนทเม
จาก กบท.

นวัวแคก่รณ

ปานาญนสะ ช,ค.บ. X 3 เสือน
เงินไทยพิเศษ

* = (เงินป้ในาญ*ช.ค.บ.+เงินเพิ่มร้อยทะ 25) X 3 เสือน ทินเพิ่มร้อยaะ 25 X 3 เสือน -น
�๐
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ครถู่ายโอน /บุคลากรทางการคึกษา สมาชิก กบข.
เวลาราชการตั้งแค่ 6 เสือนขี้นไป น/าo

i หมายเหตุ

** กรณลาทธกโดซ ไม่เ{กพ้วข
ท้นจากราชการ

เนองจากเสกรวคิ
พ้น/ออกจากราชการด้วยเหตุ 4 เหตุ ** เหๆ 4 เหตุ พ้องปีเวทา

ราชทาร roปี ชื้นไปจงชะปี
เวลาราชกา■ร ตั้งแต่ 1ปี แค่< 10ปีเวลาราชการ = หรึอ >10ปี

สูทชิชอรับงาเหป้จ
*** จเวลาราชการไมป่ีดเดษ

เดทน แฅ่ฟบ้ทเทเดทน
และรันใหเเพ้ม((ปีนเด
ทกนขม)

งามาตเุทีค่ํานวณไพ้พธ้ง
ไมเ่กน รธขละ 70 ชทง

ilumeuioaa to เด,ทน

1 ทายาทมสีิทธริับ
มสีิทธริับบําเหน็จ

เงินเสือนเสือนธโุดท้าย Xปีเวฉาราชการ
ขอรับบําเหน็จแทน

บํานาญไท้มสีิทธริับบํานาญ *** •***

เงินบําเหน็จคกฑอด
- เงินเดธนเดธนธโุดท้าย Xจเวลาราชการ(ถาม) 1-*เงินบํานาญ****

" เงิน/ดธน/000 60 เดธนyดท้าซ X ปเีวลาราชทาร***
เงน ช.ค.บ. ***

จ่ายจากเงิน
ชุดหนุนฯ

ที่ฅั้งจ่ายเงินเดธน

50
เงินช่วยพเศษ

- เงินเดธนเสือนธโุคท้าย X 3 เสืธน *เงินบําเหน็จดํารงชีพ
«เงินปานาญ X 15 เท่า (ไมเ่กน400,00 0บาท

รับ 200,000 บาทแรกท?ธมป้านาญ
ทีเ่หลธรับเมึ๋ธธาชุ 65จบร;!รณชื้นไป)

จ่ายจากเงนธุดหบุนตัว้ไปกําหนด
วัตอุประสงกสําหรับการจัดการสืกบา

ภาคบังคับ (ปาเหฟ้จ ปานาญ)

*■

>
4

เมื่อเสียชวีิดทายาทมสีิทธิรับ 4

เงินฟ้าเหนึจตกทอค
= (เงินบํานาญ+ข.ค.บ. ) X 30 - ฟ้าเห'พจดํารงชีพ (กรจ่ทคขั8รับนแร)

เงินช่วยพิเศษ
= {เงินฟ้านาญ+ ข.ค.บ.) X 3 เดือน

กรฌใมม่ี ข.ค.บ. (เงินบํานาญX 3 เดือน)
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ข้าราชการถ่ายโอน สมาชิก กบข.
เวอาราชการตั้งแต่ 6 เดือน1ขึ้น,ใป

I หมูไท!หg}

** ทรทnnoซทโคฃไม่!ข้าด้วข j
1«ดุ 4 1หตุ ด้ซงมทสา Iนีนจากราชการ

1นีองจากเรยชีวิต
สัน/ออกฉากราชการด้วย!หตุ 4 เหตุ **

ทอาราชการ ตังแต่ 1ปีแต่ <10ปีทอาราชการ=■ทรอ>10ปี mt1ชกร้า!บํไ!หนฉุ
**♦ ปทีซาราชการไม่!?ค!ทน

(คอน แคนฃทซา!คอน
แซะวันให!คม {เป็น!ค
ฑทนยม)

**** บํานาญทีฑ่ํานวณไดค้ซง
ไม่!กํน ¥อขซะ 70 ของ
ibmmmiu 60mm
พ่ท้พ

1 ทายาฑมีสฑิธริับ1 f

มสีิทธริับบําเหน็จ
พน!ดอนเดือนgดท้าย Xปีทอาราชการ***

ขอรับปาเหน็รนิทฒ
บํานาญได้มสีิทธริับบํานาญ

เงินบําเหน็จฅกฑอด
= พน!คอน!คืซนชคุากาท X ปิเวสาราชการ***

(ด้าC)เงินบํานาญ
= พน!พอบ;POP 601คอนชุคฑไข X จ!'30าราชการ**'*

**** เงิน ช.ก.บ.
ถ่ายจากพน

ชุดหชุนฯ
ฑี๋คั๋งจ่าย
พน!คือน

50 จ่าชจาทพน
ชุดหชุนฯ
(จ่าซโอน
ชพุอโทร)

พนช่วยพิเศษ
* - พน!คือน!คือนชุดท้าย X 3 เคือนเงินบําเหน็จด๊ารงชีพ

=พนบํานาญX 15 เท่า (ไมเ่กน400,00 own
วับ 200,000 บาทนรก ทวอัมบํานาญ
ทีเ่หสอวับท}ออาชุ 65ปีบรชุรทโ่'บนไฟ่)

>

>
แปงจ่ายระหววํง วัฐ นละ๗ท. เทนสัคม่วนระยะเวลา
การเป็น ขรก.หลเรอน และท้องถน (ฝืนชุคหบุนทัว๋ไป

รายการพนอุคหชนุม่าหรบTTTรถายโอนไ{คลากร
นละ พนส่งสมทบ กบท/หรอชอโอพาก กนท.)

*
เมื่อเสิยชีวตฑายาทมสีิทธริับ

> 1งินนํา!หนจีคกฑธด
= (เงินนํานใญ+ช.อ.บ.) X 30 - นํา!หนจีดํารงชีพ (ทรอทสัพรับแทว้)

]
จ่าอจาทพน
ชุดหชุนฯ
{จ่าชโลน
ชคุทากร)

กรฌฝ็นงานาญ X 3 เดอน
เงินช่วยพิเศษ

* = (เงินนํานาญ+ช.ค.บ.) X 3 เดือน
นา

กรฟ็ฝ็น ช.ค-บ. X 3 เรอน
>
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ส่วนที่ 2
ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง
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52

พระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕00

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไ้ว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕00

เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปีจธุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ใหป้ระกาศว่า
โดยทีเ่ป็นการสมควรมีกฎหมายว่าห้วยบําเหน็จบํานาญ‘บาราชการส่วนทองถิ่นจึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ใหต้ราพระราชบัญญัตขิึ้นไล้ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแ้ทนราษฎร
ดังต่อไปนี้

พระราชบัญญัตนิีเ้รียกว่า “พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาตรา ©

พ.ศ. ๒๕00”
๒ พระราชบัญญัตนิีใ้หใ้ชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาพุเบกษา° มาตรา

เป็นห้นไป
มาตรา ๓ ใหย้กเลิกพระราชบัญญัตเิงินทดแทนพนักงานเทศบาล พุทธศักราช๒๔๘๘
ในกรณีที่มบีทกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับอื่นข้คหรือแล้งคับบทแห่งพระราชบัญญัตนิี

ใหใ้ชพ้ระราชบัญญัตนิีบ้ังคับแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตนิี้

๒“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนักงาน
เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตําบลตามกฎหมายว่าห้วยการนั้น และพนักงานของ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มกีฎหมายจัดตั้งราชการส่วนท้องถิ่นอื่นขึ้น แต่ไม่รวมถึงข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร

■ พระราชบัญญัตบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ประกาศ1ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๔ ดอนที่
ธธ (ฉบับพิเศษ)หน้า ๑ ลงวันที่ ®ธ พฤศจิกายน
b มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ข้าราชการส่วนห้องถิ่น” แห้ไขโคยหระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐» ประกาศในราชกิจจาฤเบกนาเล่มที่ ®ร)๗ดอนที่ ๑๐๕ กหน้า๑ ลงวันที่ ©๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

๒๕๐๐
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“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
01 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา

องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มกีฎหมาย
จัดตั้งขึ้น แต่ไมร่วมถึงกรุงเทพมหานคร

“เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ”หมายความว่า เวลาทีข่้าราชการส่วนท้องถิ่น
รับราชการหรือปฏิบัตงิานมาตั้งแตด่้นจนถึงวันชุดท้ายที่ไดร้ับเงินเดือนตามเกณฑแ์ละวิธกีารที่บัญญัตไิวั
ไนพระราชบัญญัตนิี้

๔“เงินเดือนเดือนชุดท้าย” หมายความว่า เงินเดือนที่ไดร้ับจากเงินงบประมาณของราชการ

ส่วนท้องถิ่นประเภทเงินเดือนเดือนชุดท้ายทีอ่อกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับ
ค่าวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะและหรือสําหรับประจําตําแหน่งที่ดอ้งฝ่าอันตรายเป็นปกติ และ
หรือสําหรับการสัรบ และหรือสําหรับการปราบปรามผูก้ระทําความผิดแต่ไมร่วมเงินเพิ่มอย่างอื่นๆ

‘’‘“เงินเดือนเติม” หมายความว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายทีเ่คยไดร้ับสงชุดไนครั้งใดก่อนออก
จากราชการ แตใ่นกรณีที่มกีฎหมายหรือกฎ ก.จ. ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเงินเดือน
เติมไทห้มายความถึงเงินเดือนเดือนสุดท้ายทีเ่คยไดร้ับสูงสุดในครั้งใดก่อนออกจากราชการและไดป้รับ
ตามกฎหมายหรือ กฎ ก.จ. ที่ใขบ้ังคับแกข่้าราชการส่วนท้องถิ่นทั้นเ เลว

“บําเหน็จ”หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ไดร้ับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเคียว
“บํานาญ”หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ไดร้ับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
“แพทยท์ี่ทางราชการรับรอง” หมายความว่า ผู้ที่ไดข้ึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น

ผูป้ระกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ หรือแพทยท์ี่มีสิทธิ
ประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศซึ่งประกอบโรคศิลปะอยูใ่นต่างประเทศนั้น และกระทรวงมหาดไทย
ไดร้ับรองไทท้ําการตรวจและแสดงความเห็นตามความในพระราชบัญญัตนิีไ้ด้

๖ “ทายาทผู้มีสทิธิ”หมายความว่า
(©) บุตร และใท้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งไดม้คีําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วย

กฎหมายของผูต้าย ซึ่งไดม้กีารฟ้องคดีขอใหร้ับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปนีับแต่วันที่บีตาตาย
หรือนับแตว่ันที่ไครห้รือควรไดร้้ถึงความตายของบีตา

■ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ราชการส่วนท้องถิ่น”แดไ้ขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่

๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ «๑๗ ตอนที่ ๑๐๕ กหน้า๑ ลงวันที่ «๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

* มาตรา๔ นิยามคําว่า “เงินเดือนเดือนชุดท้าย”แท้ไขโดยพระราชบัญญัตบิําเหมืจบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่

๕) ห.ศ. ๒๕๓๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๐๔ ตอนที่ ๒๕๔ (ฉบับหเศษ)หน้า๔๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม

๒๕๓๐

*มาตรา ๔ นิยามคําว่า “เงินเดือนเติม”แทไ้ขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)

ห.ศ. ๒๕๑๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๙๒ ตอนที่ ๒๐ (ฉบับพิเศษ)หน้า๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๘

”มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ทายาทผู้มีสทิธั” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ.๒๕๓๐ประกาศ'ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๐๔ ตอนที่ ๒๕๔ (ฉบับพิเศษ)หน้า๔๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๐
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(๒) สามหีรือภริยา
(๓) บิดามารดา

๗“ผูอุ้ปการะ”หมายความว่า
(©) ผู้ที่ไดอุ้ปการะเลียงดใหก้ารศึกษาผูต้ายมาแตเ่ยาว์ ฉันทบ์ิดามารดากับบุตรหรือ
(๒) ผู้ที่ไดอุ้ปการะข้าราชการส่วนห้องถิ่น หรือข้าราชการบํานาญส่วนห้องถิ่นผู้มีรายได้

ไมเ่พียงพอแก่อัตภาพ หรือได้อุปการะข้าราชการบํานาญส่วนห้องถิ่นผูซ้ึ่งป่วยเจ็บทุพพลภาพหรือ
วิกลจริตไมส่ามารถที่ฉะช่วยตัวเองได้ ผูอุ้ปการะตามข้อนีต้้องเป็นผูใ้หอุ้ปการะประจําเป็นส่วนใหญ่

“ผูอ้ยูใ่นอุปการะ” หมายความว่า ผู้ที่ไดอ้ยูใ่นความอุปการะของผูต้ายตลอดมา โดยจําเป็นต้อง
มีผู้อปุการะ และความตายของผู้นี้นทําใหไ้ดร้ับความเดือดร้อนเพราะขาดความอุปการะ

มาตรา ๕ ใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิีแ้ละใหม้ี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตนิี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วใหใ้ชบ้ังคับได้

ลักษณะ ๑

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๘มาตรา ๖ ใหม้กีองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่นขึ้น เพื่อจ่ายบําเหน็จบํานาญ
แก่ข้าราชการส่วนห้องถิ่น โดยใหร้าชการส่วนห้องถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีเพื่อสมทบเข้าเป็นกองทุนในอัตราทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวงไมเ่กินร้อยละสาม และ

ตังประเภทเงินนีไ้วใ้นงบประมาณรายจ่ายประจําปขีองราชการส่วนห้องถิ่นแตล่ะแห่ง
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่งพึงคํานวณหักสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น มใิหน้ํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผูอุ้ทิศใหห้รือ
เงินอุดหนุนมารวมคํานวณด้วย

เงินที่หักสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่นตังกล่าว ใหน้ําส่ง
กระทรวงมหาดไทย

๗ ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญมาตรา

** มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผูอุ้ปการะ” แล้ไขโคยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๐๘ ประกาศในราชกิจจานุฌกษาเล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ®๑๔ (ฉบับพเศษ)หล้า ๖๓ ลงวันที่ รท® ธันวาคม ๒๕๐๘
๙ มาตรา ๖ แก้ไขโคยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๗)พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ร®๒ ตอนที่ ๑๓ก(ฉบับพิเศษ)หล้า๔® ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

*มาตรา ๗ แก้ไขโคยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๑๓ ก (ฉบับพิเศษ) หล้า ๔® ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
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ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการ
ปกครอง อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทีป่รึกษาด้านกฎหมายกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ทน
กระทรวงการคลัง ผูแ้ทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนสองคน
ผูแ้ทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวนสองคน และผูแ้ทนคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบลจํานวนสองคน เป็นกรรมการ

ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจํานวน
หนึ่งคนเป็นเลขานุการ และใหแ้ต่งตั้งข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจํานวนสองคนเป็น
ผูช้่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจควบคุมและ
ดําเนินการรับจ่ายเงินกองทุน รวมทั้งหาดอกผลจากกองทุนตามระเบียบทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และใหม้อีํานาจหน้าทีต่ามทีก่ําหนดไวใ้นพระราชบัญญัตนิีด้้วย

มาตรา ๘ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหร้วมถึงประเภทเงิน
ดังกล่าวต่อไปนีด้้วย

(©) เงินดอกผลทีเ่กิดจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายนี้
และ

(๒) เงินที่มีผู้อุทิศสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ลักษณะ ๒

บําเหน็จบํานาญปกติ

หมวด ๑

สิทธใินบําเหน็จบํานาญปกติ

มาตรา ๙ เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใคออกจากราชการ ใหจ้่ายบําเหน็จหรือบํานาญจาก
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหต้ามเกณฑซ์ึ๋งกําหนดไวใ้นพระราชบัญญัตนิิ

สิทธใินบําเหน็จหรือบํานาญเป็นสิทธเิฉพาะตัวจะโอนไม่ได้
มาตรา ©๐ ภายใตบ้ังคับมาตรา ©๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งจะไดร้ับบําเหน็จบํานาญตาม

พระราชบัญญัตนิี้ เมื่อก่อนออกจากราชการต้องไดร้ับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน
ของราชการส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๑© บุคคลทีร่ะบุไวต้่อไปนีไ้มม่สีิทธิไดร้ับบําเหน็จบํานาญปกตติามพระราชบัญญัตนิี้
“° (®)ผูถู้กไล่ออกจากราชการเพราะมคีวามผิด

“° มาตรา 0๑ (๑) แต้ไขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓

ประกาศในราชกิจจาบุฌกษา เล่มที่ ๑๑๗ ตอนที่ ๑๐๕ ก หน้า ๑๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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(๒) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญหรือลูกจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อกําหนดใหบ้ําเหน็จ
บํานาญไว้ในหนังสือสัญญาจ้างตามความตองการของทางราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ โดยอนุมัติ
กระทรวงมหาดไทย

(๓) ผูซ้ึ่งราชการส่วนท้องถิ่นกําหนดเงินอย่างอื่นไวใ้หแ้ทนบําเหน็จหรือบํานาญแล้ว
(๔) ผูซ้ึ่งมเีวลาราชการสัาหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมค่รบหนึ่งปีบรนิุรณ*’หรือ
(๕) ผูซ้ึ่งไมเ่คยรับราชการมาก่อนแต่ไดเป็นทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

เมือปลดเป็นกองหนุนแล้วและไดเ้ข้ารับราชการอีกโดยเวลารับราชการจะติดต่อกับเวลาราชการ
กองประจําการหรือไมก่ต็ามยังไมค่รบหนึ่งปีบรนิุรณ์

มาตรา ๑๒ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมสีิทธไิดร้ับบําเหน็จบํานาญปกตดิ้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

(๑) เหตทุดแทน
(๒) เหตทุุพพลภาพ
(๓) เหตุสูงอายุ
(๔) เหตรุับราชการนาน
มาตรา ๑๓ สิทธใินการขอบําเหน็จบํานาญปกตติามพระราชบัญญัตนิีใ้หม้อีายคุวามสามปี
มาตรา ๑๔ บําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนนั้น ใหแ้ก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจาก

ราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งหรือไปดํารงตําแหน่งการเมือง หรือซึ่งมคีําสั่งให้ออกโดยไมม่ี
ความผิด

มาตรา ๑๕ บําเหน็จบํานาญเหตทุุพพลภาพนั้น ใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่นผูป้่วยเจ็บ
ทุพพลภาพซึ่งแพทยท์ี่ทางราชการรับรองไดต้รวจแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการใน
ตําแหน่งหน้าทีซ่ึ่งปฏิบัตอิยูน่ั้นต่อไป

08 มาตรา ๑๖ บําเหน็จบํานาญเหตสุูงอายนุั้น ใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มอีายคุรบหกสิบปี
บริบูรณแ์ล้ว

ล้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใคมีอายคุรบห้าสิบปีบรบิูรณแ์ล้ว ประสงคจ์ะลาออกจาก
ราชการ กใ็หผู้้มอีํานาจสั่งอนุญาตใหล้าออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตสุูงอายุได้

818 มาตรา ๑๗บําเหน็จบํานาญเหตรุับราชการนานนั้น ใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมเีวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสามสิบปีบรบิูรณแ์ล้ว

ล้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใคมเีวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบยี่สิบห้าปี
บริบูรณแ์ล้ว ประสงคจ์ะลาออกจากราชการ ก็ใหผู้้มีอํานาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อ
รับบําเหน็จบํานาญเหตรุับราชการนานได้

‘“มาตรา ©๖ แล้ไขโคยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญจ้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕0๘ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ©©๔ (ฉบับพิเศษ)หน้า ๖๓ ลงวันที่ ๓© ธันวาคม ๒๕0๘
‘๒มาตรา ©๗ แล้ไขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญจ้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ประกาศ
ในราชกิจจานุฒกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ©©๔ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๖๓ ลงวันที่ ๓® ธันวาคม ๒๕0๘
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ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมเีวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมถ่ึงมาตรา ๑๘
สิบปีบรบิูรณม์สีิทธิไคบ้ําเหน็จ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมเีวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต่สิบปีบรบิูรณ์
ขึ้นไปมสีิทธไิคบ้ํานาญ

มาตรา ๑๙ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิไคบ้ํานาญจะยื่นคําขอรับบําเหน็จตามเกณฑ์

ในมาตรา ๓๒ แทนบํานาญถึไค้
*" มาตรา ๒๐ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูใ้ดมเีวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ

สิบปีบรบิูรณแ์ล้ว ออกจากราชการเพราะลาออกและไม่มสีิทธทิี่จะไคร้ับบําเหน็จบํานาญปกตติามความ
ในมาตรา ๑๒ ก็ใหไ้คร้ับบําเหน็จตามเกณฑใ์นมาตรา ๓๒

หมวด ๒

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

’๔ มาตรา ๒๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมอีายคุรบหกสิบปีบรบิูรณแ์ล้ว เป็นอันท้นจากราชการ
เมื่อสิ้นปงีบประมาณที่อายคุรบหกสิบปีบรบิูรณน์ั้น

มาตรา๒๒ ใหผู้้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าหน้าทีค่วบคุมเกษียณอายขุองข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๓ ก่อนสิ้นเตือนชุดท้ายของปีงบประมาณทุกปใีหเ้จ้าหน้าทีค่วบคุมเกษียณอายุ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตังบัญญัติไวใ้นมาตรา ๒๒ ยื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธจิะ
ไคร้ับบําเหน็จบํานาญซึ่งมอีายจุะครบหกสิบปีบรบิูรณใ์นปงีบประมาณถัดไป ต่อคณะกรรมการกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

"๖ มาตรา ๒๔

"มาตรา ๒๐ แลไ้ขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ประกาศ

ในราชกิจจานุฌกบาเล่มที่ ๘๒ ตอนที่ »๑๔ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๖0) ลงวันที่ 0)0 ธันวาคม๒๕๐๘
■๔ มาตรา ๒» แลไ้ขโดยหระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกาศ

ในราชกิจจาบุเบกบาเล่มที่ ส๔ ตอนที่ 0๗ (ฉบับพิเศษ) หน้า๒๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม๒๕๒๐
*๕ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แลไ้ขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๐๘ ประกาศโนราชกิจจาบุเบกบา เล่มที่ ๘๒ คอนที่ »»๔ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๖๓ ลงวันที่ ๓® ธันวาคม ๒๕๐๘

วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสิ ยกเลิกโดยหระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องยื่น (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกาศในราชกิจจาบุเบกบา เล่มที่ ๕๔ ตอนที่ »๗ (ฉบับพิเศษ)หน้า๒๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม๒๕๒๐
*๖ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องยื่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกบาเล่มที่ ๕๔ ตอนที่ »๗ (ฉบับพิเศษ) หน้า๒๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๐
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‘'๗ มาตรา ๒๕ การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญใ4น ใหน้ับแตว่ันรับราชการ
และรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งมใิช่อัตราข้าราชการส่วนห้องถิ่นประเภท
วิสามัญหรือถูกจ้าง

ข้าราชการส่วนห้องถิ่นประเภทวิสามัญที่ไค้มบีทบัญญัตขิองกฎหมายใหย้กฐานะหรือให้
เปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการส่วนห้องถิ่นที่มีสิทธริับบําเหน็จบํานาญตามมาตรา oo ไค้ และเมื่อไคม้กีาร
ยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการส่วนห้องถิ่นที่มีสิทธริับบําเหน็จบํานาญดังกล่าวแล้ว ก็ใหน้ับ
เวลาระหว่างทีเ่ป็นข้าราชการส่วนห้องถิ่น ประเภทวิสามัญทีต่ิดต่อกับวันที่ไค้มกีารยกฐานะหรือการ
เปลี่ยนฐานะนั้น เป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไคด้้วย

ข้าราชการส่วนห้องถิ่นซึ่งทํางานหรือรับราชการก่อนอายคุรบสิบแปดปีบรบิูรณใ์หเ้ริ่มนับ
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต่วันที่มีอายคุรบสิบแปดปีบรบิูรณเ์ป็นค้นไป

ผูซ้ึ่งไคข้ึ้นทะเบียนทหารกองประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารใหม้ีสิทธิ
นับเวลาราชการตั้งแตว่ันขึ้นทะเบียนกองประจําการเป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไค้

มาตรา ๒๖ ผู้ซึ่งกระทําหน้าทีต่ามทีก่ระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างเวลาที่มกีารรบ
หรือการสงคราม หรือมกีารปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณฉ์ุกเฉิน
ใหน้ับเวลาราชการที่ปฏิบัตกิารตามคําสั่งเป็นทวคีูณ แมว้่าในระยะเวลาดังกล่าวนั้นจะไม่ไคร้ับเงินเดือน
จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนกต็าม

’๘ ในกรณีที่มกีารประกาศใขก้ฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ใหค้ณะรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณา
ใหข้้าราชการส่วนห้องถิ่นซึ่งประจําปฏิบัตหิน้าที่อยูใ่นเขตที่ไคม้ปีระกาศใขก้ฎอัยการศึกนั้นไคร้ับการ
นับเวลาราชการที่ปฏิบัตหิน้าที่ในระหว่างนั้นเป็นทวคีูณ ไคต้ามหลักเกณฑท์ี่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หลักเกณฑด์ังกล่าวใหพ้ิจารณาความจําเป็นของสถานการณโ์ดยคํานึงถึงความขากลําบากและการเสี่ยง
อันตรายอย่างแหจ้ริงของข้าราชการส่วนห้องถิ่นนั้น

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีทีค่ณะรัฐมนตรีพิจารณาใหน้ับเวลาราชการเป็นทวคีูณตาม

วรรคสอง ล้าผู้ใคมเีวลาราชการซึ่งอาจนับเป็นทวคีูณในเวลาเดียวกันไค้หลายประการก็ใหน้ับเวลา
ระหว่างนั้นเป็นทวคีูณแตป่ระการเดียว

เวลาป่วยหรือลาหรือค้องพักราชการซึ่งไคร้ับอนุญาตใหร้ับเงินเดือนเต็มนั้นมาตรา ๒๗

สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหน้ับเหมือนเต็มเวลาราชการ
เวลาป่วยหรือลาหรือต้องพักราชการซึ่งไคร้ับอนุญาตใหร้ับเงินเดือนไมเ่ต็มนันสําหรับการ

คํานวณบําเหน็จบํานาญใหน้ับเวลาตามส่วนแห่งเงินเดือนที่ไคร้ับ

นาตรา ๒๕ แลไ้ขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกาศ

ในราชกิจจาบุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอนที่ ร>๗ (ฉบับพิเศษ)หน้า๒«ท ลงวันที่๙ มีนาคม๒๕๒๐
*๘ มาตรา ๒๖ วรรคสอง แลไ้ขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๗ ตอนที่ ๑๐๕ กหน้า๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐)

‘''มาตรา ๒๖ วรรคสาม แลไ้ขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐)

ประกาศในราชกิจจาบุเบกษาเล่มที่ ๑๑๗ ตอนที่ ๑๐๕ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔«))
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เวลาป่วยหรือลาหรือต้องพักราชการหรือมิไค้อยูร่ับราชการซึ่งมิไคร้ับอนุญาตให้รับ
เงินเดือน ไม่นับเป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญแต่ทั้งนีม้ิ,ไคห้มายความถึงผู้ที่มิ,ไคอ้ยู่
รับราชการด้วยเหตุทีถู่กลงทัณฑท์างวินัยตามกฎหมายว่าค้วยวินัยตํารวจ

มาตรา ๒๘ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งทางราชการคัดเสือกหรือสอบคัดเลือกให้ไปลกูาร
หรือศึกษาวิชาในต่างประเทศ ใหน้ับเวลาสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็ม
เวลาราชการ

มาตรา ๒๙ เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญใหน้ับแต่จํานวนปี เศษของปถี้าถึง
ครึ่งปใีหน้ับเป็นหนึ่งปี

การนับระยะเวลาตามความในวรรคก่อน สําหรับเดือนหรือวัน ใหค้ํานวณตามวิธีการจ่าย
เงินเดือน และใหน้ับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี สําหรับจํานวนวันถ้ามรีวมกันหลายระยะใหน้ับสามสิบวัน
เป็นหนึ่งเดือน

''"มาตรา 0)0 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูใ้ดออกจากราชการไปแล้ว ถ้าภายหลังกลับเข้ารับ
ราชการใหม่นับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิี้ใขบ้ังคับ ใหน้ับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องคับการรับราชการในตอนหลังไค้ เว้นแต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูน้ั้น
ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการเนื่องจากกระทัาความผิดวินัยอย่างรัายแรง และไมม่ีสิทธิไดร้ับ
บําเหน็จบํานาญจากการรับราชการตอนก่อนออกจากราชการ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งไคร้ับบําเหน็จไปแล้ว จะนับเวลาราชการต่อเนื่องตามวรรคหนึ่ง
ไค้จะค้องดืนบําเหน็จที่ ไค้รับพร้อมคอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจําของธนาคารออมสิน
ส่วนระยะเวลาในการคืนบําเหน็จใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งไคร้ับหรือมสีิทธิไคร้ับบํานาญปกตแิล้ว ใหง้ดการจ่ายบํานาญ
ตลอดเวลาที่กลับเข้ารับราชการใหมน่ั้น แต่ถ้าผูน้ั้นประสงคจ์ะรับบํานาญต่อไปจะค้องมีหนังสือแจ้ง
ความประสงคต์่อเจ้าสังกัดที่ผู้นัน้กลับเข้ารับราชการใหมภ่ายในสามสิบวันนับแต่วันกลับเข้ารับราชการ
และจะนับเวลาราชการต่อเนื่องมไิค้ กรณีบีถ้้าเงินเดือนที่ไคร้ับในขณะกลับเข้ารับราชการใหมเ่ท่าหรือ
สูงกว่าเงินเดือนเติม เมื่อออกจากราชการใหง้ดการจ่ายบํานาญแตถ่้าเงินเดือนใหมห่้อยกว่าเงินเดือนเติม
ใหร้ับบํานาญเท่ากับผลต่างของเงินเดือนใหมแ่ละเงินเดือนเดิม โดยใหร้าชการส่วนท้องถิ่นที่ผู้นัน้กลับ
เข้ารับราชการใหมแ่จ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผูน้ั้นรับบํานาญอยูเ่พื่องดหรือลดการจ่ายบํานาญเมื่อออกจาก
ราชการใหม้สีิทธิไคร้ับบํานาญโดยคํานวณจากเงินเดือน และเวลาราชการในตอนใหมบ่วกเข้าคับ
บํานาญเติม บํานาญในตอนหลังจะเปลี่ยนเป็นขอรับบําเหน็จแทนก็ไค้

ความในมาตราบี้ ใหใ้ขบ้ังคับแก่ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น โดยอนุโลม

๒0 มาตรา ๓0 แก้ไขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท่องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ

ในราชกิจจานุณกษา เล่มที่ ๑๑๗ ตอนที่ ๑0๕ กหห้า ๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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การโอนหรือสั่งข้าราชการผู้ใคไปรับราชการส่วนท้องถิ่น หรือการโอนหรือสั่งข้า
ส่วนท้องถิ่นไปรับราชการระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ใหน้ับเวลาราชการของข้าราชการหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูน้ั้นสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดต่อกัน

๒* มาตรา ๓๐ ทวิ

ราชการ

หมวด ๓

วิธคีํานวณบําเหน็จบํานาญ

'‘’'"มาตรา ๓® ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ใหต้ั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นเกณฑ์

คํานวณแต่ถ้าเป็นการคํานวณบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งพ้นจากราชการเพราะ
เกษียณอายตูามมาตรา ๒๑ เงินเดือนเดือนสุดท้ายใหห้มายความรวมถึงเงินเดือนที่ไดเ้ลื่อนในวันสุดท้าย
ของปงีบประมาณนั้นด้วย

การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท้ายของปงีบประมาณนั้นไมก่่อใหเ้กิดสิทธริับเงินเดือนที่ไดเ้ลื่อน
แตเ่งินเดือนที่ไดเ้ลื่อนนั้นใหถ้ือเสมือนว่าเป็นเงินเดือนเติม

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใคเคยดํารงตําแหน่งในขณะเคียวกันหลายตําแหน่งแล้วพ้นจาก
ตําแหน่งที่มเีงินเดือนสูงสุดก่อนพ้นจากราชการ ใหถ้ือเงินเดือนเดือนสุดท้ายของตําแหน่งที่มเีงินเดือน
สูงสุดจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนทีเ่คยไดร้ับอยูน่ั้นเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสําหรับตั้งเป็น
เกณฑค์ํานวณในกรณีที่มกีฎหมายหรือกฎ ก.จ. ปรับอัตราเงินเดือนของตําแหน่งที่มเีงินเดือนสูงก่อน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูน้ั้นพ้นจากราชการ ใหถ้ือเงินเดือนของตําแหน่งที่มเีงินเดือนสูงสุดทีป่รับตาม
กฎหมายหรือกฎ ก.จ. นั้นแล้วเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายสําหรับตั้งเป็นเกณฑค์ํานวณ

'"“มาดรา ๓๒วิธคีํานวณบําเหน็จบํานาญใหก้ระทําดังนี้
(๑) สําหรับบําเหน็จใหต้ั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจํานวนปเีวลาราชการ
(๒) สําหรับบํานาญใหต้ั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณด้วยจํานวนปเีวลาราชการ
มาตรา ๓๓ ภายใดบ้ังคับมาตรา ๓๗ เมื่อไดแ้จ้งการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกตใิหผู้้มีสิทธิ

รับทราบล่วงพ้นสองปแีล้ว ใหถ้ือว่าการคํานวณนั้นเป็นอันเด็ดขาด

๒* มาตรา ๓๐ ทวิ ขกเลิกโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญจ้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกบา เล่มที่ 0®๗ ตอนที่ ๑๐๕ กหน้า0 ลงวันที่ 0๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
๒๒ มาตรา ๓® แล้ไขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญจ้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕0๘ ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกบา เล่มที่ ๙๒ ตอนที่ ๒๓๘ (ฉบับพิเศษ) หน้า 0 ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕0๘
๒°’ มาตรา ๓๒ แลไ้ขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญจ้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 00๗ ตอนที่ 0๐๕ กหน้า 0 ลงวันที่ 0๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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๒๔ หมวด ๔

ผูร้ับบํานาญกลับเข้ารับราชการใหม่

มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๔ ทวิ

ลักษณะ ๓
บําเหน็จบํานาญพิเศษ

มาตรา ๓๕ เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูใ้ดประสบเหตดุังที่บัญญัติไวใ้นลักษณะนีใ้ห้จ่าย
บําเหน็จหรือบํานาญพิเศษให้

สิทธใินบําเหน็จหรือบํานาญพิเศษเป็นสิทธเิฉพาะตัวจะโอนไม1ได้
มาตรา ๓๖ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูใ้ดไดร้ับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขาหูหนวก

ทังสองข้าง ตาบอด หรือไดร้ับการป่วยเจ็บชึ๋งแพทย์ที่ทางราชการรับรองไดต้รวจแล้วและแสดงว่าถึง
ทุพพลภาพไม,สามารถจะรับราชการต่อไปไดอ้ีกเลย ทั้งนีเ้พราะเหตุปฏิบัตริาชการในหน้าที่หรือ
ถูกประทุษร้าย เพราะเหตกุระทําการตามหน้าที่ ใหผู้้ทั้นไดร้ับบํานาญปกตกิับทั้งไดร้ับบํานาญพิเศษด้วย
เว้นแตก่ารไดร้ับอันตราย ไดร้ับการป่วยเจ็บหรือการถูกประทุษร้ายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือจากความผิดของตนเอง

มาดรา ๓๗ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใคไดร้ับบําเหน็จหรือบํานาญไปแล้วตาม
พระราชบัญญัตนิี้ ล้าภายในกําหนดเวลาสามปนีับแต่วันออกจากราชการปรากฎหลักฐานชัดแจ้งว่าผูน้ั้น
เกิดป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัตหิน้าที่ราชการระหว่างที่ผูน้ั้นรับราชการ ก็ให้
จ่ายบํานาญตามมาตรา ๓๖ และล้าถึงตายก็ใหจ้่ายบํานาญตามมาตรา ๔๐ ทั้งนีใ้ห้จ่ายใหน้ับแต่วันขอ
และในกรณีที่ไดร้ับบําเหน็จไปแล้ว ก็ใหจ้่ายเฉพาะบํานาญพิเศษแตอ่ย่างเดียว

มาตรา ๓๘ การคํานวณบํานาญพิเศษ ใหก้ระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้ําหนดตามสมควรแก่
เหตุการณ์ ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของผูน้ั้นตามอัตราดังต่อไปนี้

(๑) ในยามปกตมิอีัตราตั้งแต่ห้าในห้าสิบส่วนจนถึงยี่สิบในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย
(๒)ผู้มีหน้าทีด่้องไปราชการหรือปฏิบัตริาชการโดยอากาศยานในอากาศ หรือต้องไปราชการ

หรือปฏิบัตริาชการโดยเรือดํานั้า หรือมหีน้าทีต่้องทําการคํานา หรือมหีน้าทีท่ําการกวาดทุ่นระเบิด หรือ
มหีน้าที่ชุด ทําลายทําหรือประกอบวัตสุระเบิด หรือมหีน้าทีเ่กี่ยวกับไอพิษล้าไดร้ับอันตรายด้วยหน้าที่
ทีก่ระทํานั้น ใหม้อีัตราเป็นจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย

'■๔ หมวด ๔ ผูร้ับบํานาญกลับเจ้ารับราชการใหม่ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๔ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จ
บํานาญจ้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกบา เล่มที่ ๑๑๗ ตอนที่ ๑๐๕ ก

หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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(๓) เวลาทําหน้าทีต่ามทีก่ระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างเวลาที่มกีารรบหรือการ
สงคราม หรือมกีารปราบปราม การจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณช์ุกเฉินถ้าไดร้ับ
อันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทํานั้นใน้มีอัตราตั้งแต่สามสิบในน้าสิบส่วนจนถึงสามสับน้าในน้าสิบส่วน
ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ในกรณีที่ไมม่เีงินเดือนใหถ้ืออัตราเงินเดือนทหารตามทีก่ระทรวงกลาโหม
กําหนดเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้าย

มาตรา๓๙ผูไ้ดร้ับอันตรายถึงทุพพลภาพดังกล่าวในมาตรา๓๖ แมจ้ะยังไมม่สีิทธริับบํานาญปกติ
ก็ใน้ไดร้ับบํานาญปกติได้ คิดตามอัตราที่บัญญัติไวใ้นมาตรา ๓๒ บวกกับบํานาญพิเศษด้วย

๒๕ มาตรา ๔๐ ผูไ้ดร้ับอันตรายดังกล่าวในมาตรา ๓๖ ถ้าถึงแกค่วามตายเพราะเหตุนั้นก่อน
ไดร้ับบํานาญพิเศษไป นอกจากบําเหน็จตกทอดซึ่งจะไดร้ับตามทีบ่ัญญัติไวใ้นลักษณะ๔ ก็ในจ้่าย

บํานาญพิเศษใหแ้ก่ทายาทผู้มีสิทธติามเกณฑด์ังที่บัญญัติไวใ้นมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ อีกด้วย ดังนี้
(๑) ในยามปกตเิป็นจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผูต้าย
(๒) ผู้มหีน้าทีด่้องไปราชการหรือปฏิบัตริาชการโดยอากาศยานในอากาศหรือมหีน้าทีต่้อง

ทําการโดดร่ม หรือด้องไปราชการหรือปฏิบัตริาชการโดยเรือดํานั้า หรือมหีน้าทีด่้องทําการดํานั้า หรือ
มีหน้าทีท่ําการกวาดทุ่นระเบิด หรือมหีน้าที่ขุดทําลายทําหรือประกอบวัดอรุะเบิดหรือมหีน้าทีเ่กี่ยวกับ
ไอพิษ หรือเวลาทําหน้าทีต่ามทีก่ระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างเวลาที่มกีารรบหรือการสงคราม
หรือมกีารปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มกีารประกาศใชก้ฎอัยการศึก หรือประกาศ
สถานการณช์ุกเฉิน ถ้าไดร้ับอันตรายด้วยหน้าที่ทีก่ระทํานั้น ใน้มอีัตราเป็นจํานวนสี่สิบในน้าสิบส่วน
แห่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผูต้าย

๔© ช้าราชการส่วนท้องถิ่นผูใ้ดไดร้ับการป่วยเจ็บทุพพลภาพดังกล่าวในมาตรา ๓๖มาตรา

เพราะเหตุ
(๑) ต้องไปปฏิบัตริาชการเป็นครั้งคราวนอกตําบลทีต่ั้งสํานักงานประจําหรือ
(๒) ต้องประจําปฏิบัตริาชการในท้องทีก่ันดารที่จะดอ้งเสี่ยงต่อโรคภัยไขเ้จ็บ ซึ่งท้องที่นั้น

ไดก้ําหนดไวโ้ดยพระราชกฤษฎีกา
ถ้าปรากฎว่า ความป่วยเจ็บทุพพลภาพนั้นไดเ้กิดเนื่องจากการด้องไปปฏิบัตริาชการหรือ

ต้องประจําปฏิบัตริาชการนั้น ก็ในจ้่ายบํานาญตามมาตรา ๓๖ และถ้าถึงตายก็ใน้จ่ายบํานาญพิเศษตาม
มาตรา ๔๐ (๑)

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูใ้ดสุญหายไปและมเีหตอุันควรเชื่อไดว้่าผูน้ั้นไดร้ับ
อันตรายดังกล่าวในมาตรา ๓๖ ถึงตาย เมื่อพ้นกําหนดสองเดือนนับแด,วันสุญหาย ใหส้ันนิษฐานไว้
ก่อนเพื่อประโยชนแ์ห่งพระราชบัญญัตนิีว้่าผู้นั้นถึงแกค่วามตายในวันที่สุญหายและให้จ่ายบํานาญ
พิเศษตามบทบัญญัตใินมาตรา ๔๐

มาตรา ๔๒

๒“ มาตรา ๔๐ แก้ไขโคขพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๐๘ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ๑©๔ (ฉบับพิเศษ)หน้า ๖๐) ลงวันที่ 0)๑ ธันวาคม๒๔๐๘
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ถ้าปรากฎในภายหลังว่า ผู้ที่ตอ้งสันนิษฐานว่าตายตามความในวรรคก่อนมไิคต้ายก็ใหง้ด
จ่ายบํานาญพิเศษนั้น และถ้าราชการส่วนห้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินเดือนให้ในระหว่างเวลาที่ค้อง
สันนิษฐานว่าถึงแกค่วามตาย กใ็หห้ักจํานวนเงินทั้งหมดที่จ่ายไปแถ้วออกจากจํานวนเงินที่คอ้งจ่ายนั้น

tob มาตรา ๔๓บํานาญพิเศษที่บัญญัตใินลักษณะนี้ ใหจ้่ายแกท่ายาทผู้มีสิทธติามเกณฑ์, ดังนี้
(๑) บุตร ให้ไคร้ับสองส่วน ถ้าผูต้ายมบีุตรตั้งแตส่ามคนขึ้นไป ใหไ้คร้ับสามส่วน
(๒) สามีหรือภริยา ใหไ้คร้ับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารคา ที่มีชีวิตอยูใ่หไ้คร้ับหนึ่งส่วน
ถ้าผูต้ายไมม่ทีายาทผู้มีสิทธิไคร้ับบํานาญพิเศษในอนุมาตราใดดังกล่าว หรือทายาทนั้นไค้

ตายไปก่อน ใหแ้บ่งบํานาญพิเศษนั้นระหว่างทายาฑผู้มสีิทธติามส่วนในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิไค้
บํานาญพิเศษ

ถ้าไคม้กีารจ่ายบํานาญพิเศษไปแล้ว หากปรากฎว่ามบีุตรซึ่งไคม้คีําพิพากษาของศาลว่าเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมายของผูต้าย ซึ่งไคม้กีารฟ้องคดีขอใหร้ับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปนีับแต่
วันทีบ่ิดาตาย หรือนับแด่วันที่ไครู้ห้รือควรไค้!'ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้นใหแ้บ่งบํานาญพิเศษนั้น
ใหมร่ะหว่างทายาทผู้มีสิทธิ โดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิ
ตั้งแต่วันตายของเจ้าบํานาญกรณีเช่นนีใ้หจ้ังหวัดหักเอาจากทายาทซึ่งรับบํานาญพิเศษไปก่อนแถ้วคืน
ตามระเบียบทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด

กรณีที่ไม่สามารถหักเงินบํานาญพิเศษที่จ่ายใหท้ายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตนตาม
วรรคสามคืนไค้ จังหวัดไม่คอ้งรับผิดชอบจ่ายเงินบํานาญพิเศษใหแ้กบุ่ตรซึ่งไคม้คีําพิพากษาของศาลว่า
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธริับบํานาญพิเศษแต่อย่างใด

ถ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิไคร้ับบํานาญพิเศษดังกล่าวทั้งสามอนุมาตราใหบุ้คคลซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาเห็นว่ามหีลักฐานแสดงไค้ว่าเป็นผูอุ้ปการะผูต้ายอยูห่รือเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผูต้ายเป็นผูร้ับบํานาญ
พิเศษตามส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะไคก้ําหนดให้ และเมื่อไค้จ่ายบํานาญพิเศษใหแ้กผู่อุ้ปการะหรือ
ผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูต้ายแล้ว หากปรากฎภายหลังว่ามีบุตรซึ่งไคม้คีําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบ
ด้วยกฎหมายของผูต้ายซึ่งไคม้กีารฟ้องคดขีอใหร้ับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปนีับแต่วันที่บิดาตาย
หรือนับแตว่ันที่ไครู้ห้รือควรไครู้ถ้ึงความตายของบิดาใหส้ั่งจ่ายบํานาญพิเศษใหแ้กบุ่ตรซึ่งศาลพิพากษา
ว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวกรณีเช่นนีถ้้าไมส่ามารถเรียกเงินบํานาญพิเศษที่จ่ายใหผู้อุ้ปการะ
หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะของผูต้ายรับไปแล้วคืนไค้ ใหน้ําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม

เมื่อบุคคลซึ่งไคร้ับบํานาญพิเศษอยูต่ามทีก่ล่าวช้างค้นตายหรือหมดสิทธิไปใหส้่วนที่ผูน้ั้น
ไคร้ับอยูเ่ป็นอันอุตลิงเพียงนั้น

๔๔ บํานาญพิเศษที่บัญญัติไวใ้นมาตรา ๔๓ ให้จ่ายโดยกําหนดเวลาและเงื่อนไขดังนี้มาตรา

'■‘’มาตรา ๔๐) แก้ไขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๐>๐ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ©©๔ ตอนที่ ๒๕๔ (ฉบับพิเศษ) หน้า๔๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม๒๔๐)๐
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(a) บุตร ใหม้สีิทธิไดร้ับจนอายคูรบยี่สิบปีบรบิูรณ์ เว้นแตเ่มื่ออายคูรบยี่สิบปีบรบิูรณน์ั้น
กําลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอุดมศึกษาหรือในชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาที่ทางราชการรับรองให้
เทียบเท่า ก็ใหไ้ดร้ับต่อไปตลอดเวลาทีย่ังทําการศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแต่ไมเ่กินอายยุี่สิบห้าปีบรบิูรณ์

(๒) สามหีรือภริยา ใหไ้ดร้ับตลอดชีวิตเว้นแตท่ําการสมรสใหม่
(๓) บิดามารดา ใหไ้ดร้ับตลอดชีวิต
(๔) บุคคลอื่นนอกจากที่ไดก้ล่าวใน (๑) (๒) และ (๓) ถ้าอายยุังไมถ่ึงยี่สิบปีบรบิูรณ์

ใหอ้บุโลมรับอย่างบุตรแล้วแตก่รณีถ้าไมเ่ข้าลักษณะดังกล่าวแล้วใหร้ับอยูเ่พียงสิบปี
ถ้าผู้มีสิทธิไดร้ับบํานาญพิเศษเป็นผู้พิการถึงทุพพลภาพอยูก่่อนแล้ว หรือในระหว่างที่มี

สิทธิไดร้ับบํานาญพิเศษ กใ็หผู้น้ั้นไดร้ับบํานาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่
'*๗ มาตรา ๔๕ บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพที่ไดร้ับรวมกับบํานาญปกตถิ้ามีจํานวนเงินรวมกัน

ไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ให้ไดร้ับบํานาญพิเศษเพิ่มขึ้นอีกจนครบหนึ่งหมื่นห้าพันบาท และ
บรรดาผู้มีสิทธจิะไดร้ับจะยื่นขอเปลี่ยนเป็นการรับบําเหน็จพิเศษแทนไดเ้ป็นจํานวนเงินเท่ากับบํานาญ
พิเศษหกสิบเดือน

มาตรา ๔๖ การขอบํานาญพิเศษต้องแสดงรายงานแพทยท์ี่ทางราชการรับรองกับรายงาน
แสดงเหตุที่ดอ้งรับอันตรายไดร้ับการป่วยเจ็บหรือถูกประทุษร้ายนั้นด้วยในกรณีดังบัญญัติไวใ้นมาตรา ๔๒
ใหแ้สดงถึงเหตุการณอ์ันทําใหค้วรเชื่อไดว้่าผูน้ั้นไดร้ับอันตรายถึงตาย

๒๘ ลักษณะ ๓/๑
บําเหน็จดํารงชีพ

มาตรา ๔๖/๑ บําเหน็จดํารงชีพ ได้แก่ เงินที่จ่ายใหแ้กผู่ร้ับบํานาญเพื่อช่วยเหลือการดํารงชีพ
โดยจ่ายใหค้รั้งเคียว

ผูร้ับบํานาญปกตหิรือผูร้ับบํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพมสีิทธขิอรับบําเหน็จดํารงชีพ
ตามอัตราและวิธีการทีก่ําหนดในกฎกระทรวง แต่ดอ้งไม,เกินสิบห้าเท่าของบํานาญรายเดือนที่ผูน้ั้นไดร้ับ

ผูร้ับบํานาญผูใ้ดไดร้ับทั้งบํานาญปกตแิละบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพใหน้ําบํานาญ
ปกตแิละบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเป็นบํานาญรายเดือนเพื่อคํานวณจ่ายเป็นบําเหน็จดํารงชีพ
แกผู่น้ั้น

เมื่อไดร้ับบําเหน็จดํารงชีพแล้ว ผูร้ับบํานาญปกตหิรือผูร้ับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
VI Id -=aVl 3/a/ o d o d d 3/

__
a/ 3/ Of _ a/ 3/ V

______
« _ _ * _ Vl 3/________

CJไมมสิทธไครับบาเหนจดํารงชพอก ถาภายหลงผูนนกลบเขารับราชการไหมและ เดออกจากราชการไน
ครั้งหลังโดยเลือกรับบํานาญ

๒'* มาตรา ๔๕ แก้ไขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนถ้องอื่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ1ในราชกิจจาบุเบกษา เล่มที่ ๑๓0 ตอนที่ ๒๕กหน้า๑0 ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
๒dลักษณะ ๓/® บําเหน็จดํารงชีพ มาตรา ๔๖/® เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนถ้องอื่น (ฉบับที่ ๗)

พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑®๒ ตอนที่ ๑๓ก(ฉบับพิเศษ)หน้า ๔® ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์๒๕๔๘
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ผูร้ับบํานาญปกตหิรือผูร้ับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผูใ้ดไคร้ับบําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว
ถ้าภายหลังผูน้ั้นกลับเข้ารับราชการใหม่โดยมีสิฑธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนก่อน
ออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓0 และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลัง
โดยเลือกรับบําเหน็จการจ่ายบําเหน็จในกรณีเช่นว่านี้ ใหห้ักเงินออกจากบําเหน็จที่จะไคร้ับเท่ากับเงิน
บําเหน็จดํารงชีพเสียก่อน

ในกรณีที่ผูร้ับบํานาญปกตหิรือผูร้ับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพไคแ้สดงเจตนาขอรับ
บําเหน็จดํารงชีพไวแ้ล้ว แต่ไคถ้ึงแกค่วามตายก่อนไคร้ับบําเหน็จดํารงชีพ ใหก้ารจ่ายเงินดังกล่าวเป็นอันระงับไป

b£ ลักษณะ ๔

บําเหน็จตกทอด
“° มาตรา ๔๗ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใคตายในระหว่างรับราชการอยู่ ล้าความตายนั้นมไิค้

เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤตชิั่วอย่างรัายแรงของตนเอง ใหจ้่ายเงินเป็นบําเหน็จตกทอดเป็นจํานวนตาม
เกณฑค์ํานวณในมาตรา ๓๒ (๑) โดยจ่ายใหแ้กผู่้มีสิทธติามหลักเกณฑแ์ละวิธีการการจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดตากฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการที่ใขบ้ังคับอยูใ่นวันทีถ่ึงแกค่วามตายโดยอนุโลม
และเพื่อประโยชน์ในการนี้ ในกรณีทีก่ฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการบัญญัติให้
กระทรวงการคลังเป็นผูค้ําหนคในเรื่องใด ถึใหก้ระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้ําหนดในเรื่องนั้นแทน

ในกรณีที่ไคม้กีารจ่ายบําเหน็จตกทอดไปแล้ว หากปรากฎว่ามบีุตรเพิ่มขึ้นโดยคําพิพากษาของศาล
ว่าเป็นบุตรชอบค้วขกฎหมายของผูต้าย ซึ่งไคม้ีการฟ้องคดีขอใหร้ับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปนีับแต่วันที่
ผู้มีสิทธิ โดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธติั้งแต่วันตายของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้น หากปรากฎว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นผู้มีสิทธติามวรรคหนึ่ง
ในกรณีเช่นนีใ้หจ้ังหวัดเรียกคืนบําเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งรับบําเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จ่ายใหท้ายาทซึ่งรับเกินไป
ในส่วนของตนตามวรรคสองไค้ จังหวัดไม่คอ้งรับผิดชอบจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดใหแ้กบุ่ตรซึ่งไคม้ี
คําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธริับบําเหน็จตกทอดแต่อย่างใด

0,8 มาตรา ๔๘ ภายใตบ้ังคับมาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้ไคร้ับบํานาญปกตหิรือผู้มีสิทธิจะไคร้ับ
บํานาญปกติ หรือผูร้ับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแกค่วามตาย ใหจ้่ายเงินบําเหน็จตกทอด
ใหแ้กผู่้มีสิทธริับเงินบําเหน็จตกทอดคังที่บัญญัตไิวใ้นมาตรา ๔๗ เป็นจํานวนสามสิบเท่าของบํานาญ
รายเดือน รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ที่ไคร้ับหรือมสีิทธิ
ไคร้ับและให้จ่ายตามส่วนและหลักเกณฑท์ีก่ําหนดในมาตรานั้น

“ลักษณะ๔ บํานาญดกทอด มาครา๔๗ กามาครา๔ร แกไิขโดยทระราชบัญญัตบิํพนจบํานาญขําราชการส่วนบัองทน (ทบบัที่ ๒)ท.ศ.๒๔0๘ ประกาสในราช

ทิพทบุเมกษาเล่มที่๘๒ตอนที่ 00๔(0บับทแบ)หนา๖๓กท้นที่๓0Ilfาาคม๒๔๐๘
๔๗ แกิไขโดยหระราชบัญญัตบิ่า!หมจีบํานาญขําราชการส่วน'ลัยงทน (ทบับที่ ๖) ท.ศ. ๒๔๔« ประกาศในราชกิ!)วาบุ!บกษา แน่]ที่ 00๗

ครนที่ 00๔ กทนา o ลาวันที่ 0๔ ทฤศรเ็กายน ๒๔๔๓
”มาครา ๔๘ แลัไขโดยทระราชบัญญัตบิําเหมีจบํานาญขําราชการส่วนลัราทน (ทบับที่ ๘) ท.ศ. ๒๔๔๖ ประกาศในราชกิจจาบุ!บกษา เล่มที่ 0๓0
ครนที่ ๒๔ ก หนา oe ลาวันที่ 0๘ มีนาคม ๒๔๔๖

มาตรา
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"๒ ในกรณีที่ไดม้กีารรับบําเหน็จดํารงชีพไปแล้ว เมื่อผูร้ับบํานาญปกตหิรือผูร้ับบํานาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพถึงแกค่วามตาย การจ่ายเงินบําเหน็จตกทอคตามวรรคหนึ่งให้หักเงินออกจาก
บําเหน็จตกทอดที่จะไดร้ับเท่ากับเงินบําเหน็จดํารงชีพเสียก่อน

๔๙ การคํานวณเงินบําเหน็จตกทอดตามความในลักษณะนีร้ายใดไดผ้ลเป็นยอดเงิน
บําเหน็จตกทอดไมถ่ึงสามพันบาท กึให้จ่ายเป็นบําเหน็จตกทอดสามพันบาท

มาตรา

ลักษณะ ๕
การพิจารณาสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญ

""มาตรา ๕0 เมื่อราชการส่วนท้องถิ่น ไดร้ับเรื่องราวขอรับบําเหน็จบํานาญแล้วให้รบ
ตรวจสอบและนําส่งใหถ้ึงผูว้่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันรับ และใหผู้้ว่าราชการจังหวัด
รีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแตว่ันรับ ทั้งนี้ เว้นแตค่วามล่าช้าเป็นเพราะความผิดของผูข้อหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นเจัาสังกัด แล้วแตก่รณี

การขอไหส้ั่งจ่ายและการสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญใหเ้ป็นไปตามระเบียบทีก่ระทรวงมหาดไทย
กําหนด

ลักษณะ ๖

การเสียสิทธริับบํานาญ

"๔ มาตรา ๕©
“* มาตรา ๕๒ช้าราชการส่วนท้องถิ่นผูใ้ดมกีรณีหรือตองหาว่ากระท้าผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึง

แก,ความตายก่อนไดร้ับการวินิจฉัยเรื่องทีก่ระท้าผิดวินัยนั้น ใหค้ณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ช้าราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผูน้ั้นไมถ่ึงแกค่วามตายเสียก่อนจะดอ้งไดร้ับโทษถึงไล่ออก
หรือไม่ ถ้าเห็นว่าผูน้ั้นจะต้องไดร้ับโทษถึงไล่ออก ทายาทไม่มสีิทธิไดร้ับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๗

"๒มาตรา ๔๘ วรรคสอง เที่มเติมโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศในราชกิจจาทุเบกษาเล่มที่ ««๒ตอนที่ ๑๓ ก (ฉบับพิเศษ)หน้า ๔® ลงวันที่ ๔ คุมภาพันธ์๒๕๔๘
""มาตรา ๕๐ แลไ้ขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๔ ตอนที่ ๒๕๔ (ฉบับพิเศษ)หน้า๔๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม๒๕๓๐
"๔ มาตรา ๕๑ ยกเลิกโดยหระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่

มาตรา ๕๒ แล้ไขโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๗ ตอนที่ ©๐๕ กหน้า ๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

ตอนที่ ๒๕ กหน้า ๑® ลงวันที่ ©๘ มีนาคม๒๕๕๖๑GO๐
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มาตรา ๕๓ ผู้ชึ่งไดร้ับบํานาญปกตหิรือมสีิทธิไดร้ับบํานาญปกติ หรือไดร้ับบํานาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพผูใ้ดกระทําความผิดอาญาซึ่งไม่ใชค่วามผิดในลักษณะฐานลหุโทษหรือความผิด
อันไดก้ระทําโดยประมาท หรือถูกฟ้องว่าเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ถ้าถึงแกค่วามตายก่อนมคีดีหรือ
ก่อนคดถีึงที่สุด ใหค้ณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาวินิจฉัยว่า ผูน้ั้น
ไดก้ระทําความผิดจริงหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผูน้ั้นกระทําความผิดซึ่งกฎหมายกําหนดโทษจําคุกอย่างสูงไว้
เกินกว่าหนึ่งปแีล้ว ทายาทไม่มีสิทธิไดร้ับบํานาญตามมาตรา ๔๘

มาตรา ๕๔ ทายาทดังต่อไปนีไ้ม่มีสิทธทิี่จะไดร้ับบํานาญตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘

(๑) ผู้ดอ้งคําพิพากษาถึงที่สุดว่าไดเ้จตนากระทําหรือพยายามกระทําใหเ้จ้าบํานาญหรือผู้ที่
จะก่อใหเ้กิดสิทธริับบํานาญแกต่นถึงตายโดยมชิอบด้วยกฎหมาย

(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๓ ด้องคําพิพากษาถึงทีสุ่ดว่าไดเ้จตนากระทําหรือพยายามกระทํา
ใหท้ายาทด้วยกันถึงตายโดยมชิอบด้วยกฎหมาย หรือ

(๓) ผู้ใดฟ้องเจ้าบํานาญหรือผู้ที่จะก่อใหเ้กิดสิทธริับบํานาญแกต่น หาว่าทําความผิดโทษ
ประหารชีวิต และตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงทีสุ่ดว่า มคีวามผิดฐานฟ้องเท็จหรือทําพยานเท็จ

ลักษณะ ๗
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๕ เงินทุนทดแทนพนักงานเทศบาลตามพระราชบัญญัตเิงินทดแทนพนักงาน
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๘ ที่มอียูใ่นวันทีพ่ระราชบัญญัตนิีใ้ชบ้ังกับให้โอนเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตนิี้

มาตรา ๕๖ พนักงานเทศบาลผู้ใคถูกหักเงินเดือนไวเ้ป็นเงินออมตามพระราชบัญญัตเิงินทดแทน
พนักงานเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๘ เมื่อพระราชบัญญัตนิีใ้ชบ้ังคับแล้วหากยังคงรับราชการอยู่ ก็ให้
เงินที่หักไวเ้ป็นเงินออมยังคงอยูใ่นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตนิี้
และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ถ้าผูน้ั้นออกจากราชการภายหลังวันที่พระราชบัญญัตนิี
ใชบ้ังคับ ก็ให้จ่ายเงินที่หักไวเ้ป็นเงินออมจากกองทุนใหไ้ปพรอัมทั้งคอกเบี้ยร้อยละสองต่อปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตนิีใ้ชบ้ังคับจนถึงวันสุดท้ายที่อยูใ่นราชการ ถ้าผูน้ั้นตายก็ให้จ่ายเงินดังกล่าวใหแ้กท่ายาท

ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ
พจน์ สารสิน
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบัญญัตฉิบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัตริะเบียบ
บริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖พระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนตําบลพ.ศ. ๒๔๙๙
กําหนดใหม้ีช้าราชการส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานตําบลเป็น
ผู้ดําเนินกิจการของส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นงานบริการสาธารณะเช่นเดียวกับการปฏิบัตริาชการของ
ข้าราชการพลเรือน จึงเป็นการสมควรให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้แก่ ข้าราชการส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงานตําบลมีสิทธิไดร้ับบําเหน็จบํานาญในทํานอง
เดียวกันกับข้าราชการพลเรือน ฉะนั้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นขึ้น

'
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)

ออกดามความในพระราชบัญญ้ตบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ตังต่อไปนี้

ข้อ® ใหย้กเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตบิําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐

ข้อ๒ ใหร้าชการส่วนท้องถิ่นหักเงินงบประมาณรายได้ประจํา!)สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละหนึ่ง เว้นแตเ่ทศบาลและเมืองพัทยาใหห้ักในอัตราร้อยละสอง

ข้อ๓ กฎกระทรวงนีใ้หใ้ขบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นด้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๒

ชํานศิักดเิศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โคยที่กองทุนบําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ประสบปีญหาขาดแคลนเงินที่จะจ่ายเป็นเงินบําเหน็จ
บํานาญใหแ้ก่หนักงานเทศบาลและพนักงานเมืองพัทยา เนื่องจากในขณะนีเ้ทศบาลและเมืองพัทยามีผู้ชึ่งลาออกและ
เกษียณอาดเูป็นจํานวนมากและมแีนวโท้มว่าจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ หากยังคงกําหนดอัตราการหักเงิน
งบประมาณรายไดป้ระจําปีสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลและเมืองพัทยาเป็นอัตรา
ร้อยละหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลและเมืองพัทยา
จนไม,อาจคําเนินงานต่อไปได้ สมควรแกไขเพิ่มเดิมอัตราการหักเงินงบประมาณรายไดป้ระจําปีสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ช้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลและเมืองพัทยาเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละสองเพื่อใหก้องทุนดังกล่าวสามารถคําเนินงาน
ต่อไปได้ จึงจําเป็นด้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศราชกิจ9านุฒกพา 1ล่มที่ 0๑๖ ตอนที่ ๘๙ ท หน้าm ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒
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หน้า ๒๐
ราชกิจจานุฌกษาเล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ก มีนาคม ๒๕๔๘๑๐

กฎกระทรวง
กําหนคอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ

พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และมาตรา ๔๖/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้

ตังต่อไปนี้
ข้อ ๑ บําเหน็จดํารงชีพให้จ่ายในอัตราไมเ่กินสิบน้าเท่าของบํานาญรายเดือนที่ไดร้ับแต่

ไมเ่กินสองแสนบาท

ข้อ ๒ ผูร้ับบํานาญซึ่งประสงคจ์ะขอรับบําเหน็จดํารงชีพ ให้ขอรับได้ตั้งแต่วันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ ในกรณีที่ผูร้ับบํานาญคนใดมไิดข้อรับภายใน

กําหนดระยะเวลาตังกล่าว ให้ขอรับบําเหน็จดํารงชีพได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม ของทุกปี

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการและเลือกรับบํานาญจะขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
พร้อมกับการขอรับบํานาญก็ได้ ในกรณีที่ยังไม,ขอรับบําเหน็จดํารงชีพพร้อมกับการขอรับบํานาญ
หากภายหลังจะขอรับบําเหน็จดํารงชีพ ใหข้อรับไดต้ามระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง
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หน้า ๒©
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ©๒๒ ตอนที่ ๒© ก ©๐ มีนาคม ๒๕๔๘

ข้อ ๓ ในกรณีที่ผูร้ับบํานาญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการมีกรณีหรือ
ต้องหาว่ากระทําความผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการ จะขอรับบําเหน็จคํารงชีพไตเ้มื่อกรณี
หรือคดถีึงทีสุ่ดและมีสิทธริับบํานาญโดยขอรับตามระยะเวลาทีก่ําหนดไวใ้นข้อ ๒

ข้อ ๔ กฎกระทรวงนีใ้หใ้ชบ้ังคันตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ประชา มาลีนนท์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ก มีนาคม ๒๕๔๘๑๐

หมายเห?) ะ- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โคขที่มาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนน้องถิ่น ห.ศ. ๒๕๐0 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ช้าราชการส่วนน้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดในช้้าราชการส่วนน้องถิ่นผูร้ับบํานาญมีสิทธิ
ขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดต้ามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นด้องออกกฎกระทรวงนี้
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หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ก ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

กฎกระทรวง
กําหนดอัตราและวิธกีารรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอํานาจดามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ และมาตรา ๔๖/® วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ห.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗)

พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ใหย้กเลิกความไนข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ

พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหไ้ขค้วามต่อไปนีแทน
“ข้อ ๑ บําเหน็จดํารงชีพใหจ้่ายในอัตราสิบห้าเท่าของบํานาญรายเดือนที่ไดรัับแต่ไมเ่กินสีแ่สนบาท

โดยใหม้สีิทธขิอรับบําเหน็จดํารงชีพไดต้ามวิธกีารดังต่อไปนี้
(๑) ผูร้ับบํานาญซึ่งมอีายตุํ่ากว่าหกสิบห้าปีบรบิูรณ์ ใหม้ีสิทธขิอรับบําเหน็จดํารงชีพได้ไมเ่กิน

สองแสนบาท
(๒) ผูร้ับบํานาญซึ่งมีอายตุั้งแต่หกสิบห้าปีบรบิูรณข์ึ้นไป ให้มสีิทธขิอรับบําเหน็จดํารงชีพ

ได้ไม,เกินสีแ่สนบาท แตก่้าผูร้ับบํานาญนี้นได้ใข้สิทธติาม (๑) ไปแล้ว ใหข้อรับบําเหน็จดํารงชีพ
ไดไ้ม,เกินส่วนทีย่ังไมค่รบตามสิทธขิองผูน้ั้น แตร่วมก้นแล้วไม,เกินสีแ่สนบาท”

ใหไ้ว้ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
บุญจง วงศไ์ตรรัตน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัตริาชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

www.yotathai.com



74

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา(ล่ม ๑๒๖ ดอนที่ ๔๖ ก ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

หมาขเห?) ะ- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราบําเหน็จดํารงชีพไม,สอดคล้อง
กับสถานการณท์างเศรษฐกิจทีเ่ปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับป}งอัตราบําเหน็จดํารงชีพใน้มคีวามเหมาะสม
กับสถานการณท์างเศรษฐกิจในปีจฐบัน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ระฒืยบคระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๔๖

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ‘รกราชการ
ส่วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อใหส้อดคลองกับพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยหระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๖)

พ.ศ.๒๕๔๓และพระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕
อาศัยอํานาจคามความในมาครา ๗ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนห้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๐๐มาดรา ๖ และมาตรา๗๖ แห่งพระราชบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๖๙

และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล ห.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาดรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ® ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ห้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖”

ข้อ๒ ระเบียบนี้ใขบ้ังดับตั้งแตว่ันประกาศเป็นด้นไป
ข้อ๓ ไหย้กเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๓๖

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ราชการส่วนห้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน

ตําบลเมืองพัทยา และราชการส่วนห้องถิ่นอึ่นฅามทีม่กีฎหมายจัดตั้งขึ้น แตไ่มร่วมถึงกรุงเทพมหานคร
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนและเงินอึ๋นทีบ่กีําหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ

รายจ่ายหมวดเงินเดือน
“บําเหน็จบํานาญ”ถามิได้ว่าไวเ้ป็นการเฉพาะในเรื่องใด ใหห้มายถึงบําเหน็จปกติ บํานาญปกติ

บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ บําเหน็จตกทอดและหรือบํานาญพิเศษ กรณีข้าราชการส่วนห้องถิ่นตาย และ

บําเหน็จตกทอดกรณผีูรับบํานาญส่ว้นห้องถิ่นตาย
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“กองทุน” หมายถึง กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนจังหวัด กองทุนบําเหน็จบํานาญ
พนักงานเทศบาล กองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วนตําบลหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญราชการส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มกีฎหมายกําหนด

ข้อ ๕ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามความในพระราชบัญญัตบิําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ ใหมีสํานักงาน่กลางตั้งอยูท่ี่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ข้อ ๖ ใท้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้และมอีํานาจตคีวามหรือวินิจฉัยบีญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัตติามระเบียบนีไ้ท้ ในกรฌีที่มเีหตุพิเศษสมควรยกทนการปฏิบัตติามความในระเบียบนี้
ใหราชการส่วนท้องถิ่น ขอทําความตกลงกับปลัคกระทรวงมหาดไทยไทเ้ป็นกรณีๆ ไป

หมวด ๑

การตั้งงบประมาณและการนําส่งเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อ ฟ้ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นไทห้ักไวั
จากเงินงบประมาณทั่วไปตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ CD (พ.ศ. ๒๕๑๕)ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหตัั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจําปีของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนีน้ๆ ในรายจ่ายงบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพันหรือหมวดรายจ่ายอื่น แล้วแตก่รณี
โดยใหเัรียกชื่อว่า “เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น” และใทต้ั้งจ่ายเฉพาะราชคาร
ส่วนท้องถิ่นที่มขี้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัตหิท้าทีเ่ท่านั้น

ข้อ๘ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไทห้ักและดังจ่ายไวต้ามข้อ๗
เมื่อไลห้ักไวเ้พื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญแกข่้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสทิธจิะไทร้ับตามความใน
พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแทไ้ขเพื่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๐๘ และเงินเพิ่มบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามความไนหมวด c5 แห่งระเบียบนีแ้ล้ว ส่วนทีเ่หลือเท่าใด ใหหััวหท้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ จัดการเบิก
ถอนนําส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเช็คหรือดราฟทข้ีดคร่อมในนามกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผูร้ับภายในเสือนธันวาคมของปงีบประมาณและใหรัะบุไวโ้ดย
ชัดเจนว่าเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของราชการส่วนท้องถิ่นใด เป็นเงิน
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ใด งบประมาณตั้งจ่ายเท่าใด หักจ่ายเป็นบําเหน็จหรือบํานาญรายใดแตล่ะรายเป็น
เงินเท่าใด รวมเงินหักจ่ายบําเหน็จบํานาญเท่าใด แล้วรายงานใหจัังหวัดทราบทุกครั้งที่มกีารนําส่งเงินท้วย
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ในกรณีทีร่าชการส่วนท้องถิ่นใดมเีงินงบประมาณสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นไม่พอจ่ายตลอดปี หรือมรีายจ่ายเกิดขึ้นใหมห่ลังจากที่ไดส่งเงินไปสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นแลัว ไทห้ัวหท้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ รายงานจังหวัดเพื่อแจงไปยังสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มใท้ตอ่ไป และในกรณีที่
วงเงินที่ไดห้ักไวัจ่ายตามความในวรรคหนึ่งเหลือจ่ายเมื่อวันสิ้นปเีป็นจํานวนเท่าใดใทน้ําส่งสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแลัวรายงานจังหวัดทราบอีกส่วนหนึ่งค่างหากเช่นเดียวกัน

ข้อ & ใทค้ณะกรรมการดามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐0 มชีื่อเรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ท.”

ไทค้ณะกรรมการตามความในวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการและ
เลือกผูทีเ่ห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

มอีํานาจหนัาที่ ด้งนี้
(๑) พิจารณาจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปเพิ่มไทแ้กร่าชการ

ส่วนท้องถิ่น หน่วยที่มีวงเงินไมพ่อจ่ายเป็นบําเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดหน่วยงานบัน
หรือจะมอบอํานาจการจ่ายเงินด้งกล่าวใทแ้กป่ระธาน ก.บ.ท. ก็ได้

(๒)พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทร้าชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับท้องถิ่นรวมทั้งสหกรณอ์อมทรัพยข์้าราชการส่วนจังหวัด จํากัด

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานเทศบาล จํากัดสหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มกีฎหมาย
กําหนดล้ไปดําเนินกิจการต่างๆ ภายในกําหนดเวลาก้ไมเ่กินสิบท้าปี ดอกเบี้ย'ในอัตรา'ไมเ่กินรัอยละสิบเกาค่อปี

(๓) พิจารณากําหนดวงเงินค่าใช้จ่ายประจําปขีองกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นในอัตราไมเ่กินร้อยละสามสิบแห่งออดเงินรายไดป้ระจําปี

วงเงินค่าใช้จ่ายประจําปไีท้จัดทําเป็นประมาณการรายจ่ายประจําปตีามระเบียบที่
คณะอนุกรรมการดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ.บ.ท.) กําหนด

(๔) พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภท
ด้งกล่าวไวัในมาดรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ไนกรณี
ด้งต่อไปนี้

ข้อ ©๐ ก.บ.ท.

(ก) ในกรณีทีเ่งินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไดร้ับจาก
ราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ในปใีดไมพ่อที่จะโอนไปเพิ่มจ่ายไทก้ับราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามความในข้อ ๘ วรรคสอง

(ข) ในกิจการชื่งคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชนก์ับกิจการของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเป็นงาน
เร่งต่วนและประมาณการรายจ่ายที่ไดท้ั้งจ่ายไวใันข้อ ๑๐ (๓) ไมพ่อจ่ายหรือไมไ่ดท้ั้งจ่ายไว้
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ข้อ ๑® ใหม้ีอนุกรรมการดําเนินการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการดําเนินการกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น” เรียกโดยย่อว่า “อ.บ.ท.” ประกอบควย อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองห้องถิ่นเป็นประธาน รองอธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นคนหนึ่งทีป่ระธาน
เห็นชอบเป็นรองประธาน ผูอ้ํานวยการส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
และอนุกรรมการอื่นซึ่งประธาน ก.บ.ท. จะไดพิจารณาแต่งตั้งขึ้น ไมเ่กินห้าคน

ข้อ ๑๒ อ.บ.ท. มอีํานาจหห้าทีต่ังนี้

ก.บ.ท.

(๑) รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินทุน เฉพาะการจ่ายเงินทุนจะกระทําไหต้่อเมื่อไดรับอนุมัติ
จาก ก.บ.ท. แห้วเท่านั้น และใหป้ระธาน อ.บ.ท. หรือรองประธาน อ.บ.ท. ในกรณีทีป่ระธาน อ.บ.ท. ไมอ่ยู่

ปฎิบตํหินาทีเ่ป็นผูพ้ิจารณาสั่งจ่าย
(๒)พิจารณากําหนดระเบียบต่างๆ เพื่อใข้ปฎิบัตใินการจัดดําเนินกิจการกองทุน
(๓) พิจารณากําหนดแบบบัญชกีองทุน และควบคุมบัญชกีารเงินของกองทุน
(๔) เก็บรักษาเอกสารต่างๆ
(๕) พิจารณากําหนดตัวพบักงานเจัาหนาทีเ่พื่อใหด้ําเนินกิจการต่างๆ ของกองทุน
(๖) จัดใหม้กีารตรวจสอบบัญชีการเงินของกองทุน และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชี

พรอัมห้วยงบดุล งบรายไหแ้ละรายจ่ายและรายงานกิจการประจําปขีองกองทุนใหป้ระธาน ก.บ.ท. ทราบและ

จัดส่งงบดุลแสดงฐานะการเงินของกองทุนแตล่ะปใีหร้าชการส่วนห้องถิ่นที่จัคส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่นทุกหน่วยทราบภายในปงีบประมาณถัดไป

(๗) รวบรวมเรื่องต่างๆ ทีค่วรเสนอต่อทีป่ระชุม ก.บ.ท.
(๘) ดําเนินกิจการใดๆ คามที่ ก.บ.ท. มอบหมาย

ข้อ ๑๓ การประชุมของ ก.บ.ท. ตามความในข้อ ©๒ (๗)แห่งระเบียบนีใ้หป้ระธาน ก.บ.ท. เป็น
ผูก้ําหนดและเรียกประชุมเป็นครั้งคราวตามความจําเป็นและการประชุมของคณะกรรมการ ก.บ.ท. และ

คณะอนุกรรมการ อ.บ.ท. ห้องมกีรรมการมาประชุมไมห่้อยกว่ากึ๋งจํานวนจึงเป็นองคป์ระชุมการลงมตใิดๆ
ใหถ้ือเสียงข้างมาก ห้าคะแนนเท่ากันใหป้ระธานในทีป่ระชุมเป็นผู้ชขีาด

ข้อ ๑๔ ในกรณีทีข่้าราชการส่วนห้องถิ่นผูใ้ดจะครบเกษียณอายกูารทําราชการจากราชการส่วน

.ห้องถิ่นนั้นๆ ห้องรายงานฝานจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจังให้ ก.บ.ท. ทราบล่วงหนาอย่างห้อย
สามเดือนก่อนครบเกษียณอายู เมื่อครบกําหนดเกษียณอาถแูละราชการส่วนห้องถิ่นไหส้ั่งใหข้้าราชการส่วน
ห้องถิ่นผูน้ั้นออกจากราชการแห้ว ใหร้ายงานผ่านจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจัง ก.บ.ท. ทราบอีก
ครั้งหนึ่ง

ข้อ©๕ ราชการส่วนห้องถิ่นใดจะสั่งใหข้้าราชการส่วนห้องถิ่นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็�
บํานาญปกตหิรือบํานาญพิเศษ ดามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐

ซึ่งแหไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ห.ศ. ๒๕๐๘ ห้อง

ระนุไวใันคําสั่งใหช้ัคแจังว่าใหอ้อกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญห้วยเหดอุย่างใด มาดราใดและใหส้่ง
ส์าเนาคําสั่งนั้นๆ ไปยังจังหวัดเพื่อรายงานสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่นทราบทุกราย
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หมวด๒

การขอรับบําเหน็จบํานาญ,บาราชการส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑
บําเหน็จบํานาญปกติ

ข้อ ร)๖ ใน้ผูช้ึ๋งประสงคจ์ะขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ ยื่นเรื่องตามแบบ บ.ท. ๑ และแบบ บ.ท. ๒

พร้อมทั้งสําเนาคําสั่งบรรจหุรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยทีต่น
สังกัดครั้งอ[ุคท้าย รวมสามชุดและใหเจาหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบเกี่ยวกับการขอรับบําเหน็จบํานาญรวบรวม
หลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) สมุดประวัตหิรือบัตรประวัตขิ้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๒)ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม (ท้ามี) และเวลาทวคีูณระหว่างประจํา

ปฏิบัตหิน้าที่ในเขตที่ไดปัระกาศใขก้ฎอัยการสืกดามแบบ บ.ท.๓
0๓) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 0)0 กันยายน ของ!เที่ออกจากราชการส่วนท้องถิ่น

สําหรับผู้ที่ครบเกษียณอายุ
(๔) สําเนาคําสั่งที่ในอ้อก หรอือนญาตในล้าออกจากราชการส่วนท้องถิ่นแล้วแตก่รณี
(๕) ตนฉบับหรือสําเนาภาพถ่ายใบแสดงความเห็นของแพทยท์ีท่างราชการรับรอง ชึ๋ง

ดรวจและใน้ความเห็นว่า ไมส่ามารถจะรับราชการในหน้าที่ไดัตอ่ใปสําหรับผู้ที่ออกจากราชการเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ

(๖) หลักฐานการตรวจสอบและรับรองเวลาราชการของกรมการเงินกลาโหม
กลาโหมสําหรับผู้ทีเ่คยรับราชการทหารกองประจําการก่อนหรือภายหลังทีเ่ข้ารับราชการแล้ว

(๗) หลักฐานเกี่ยวกับการถูกสั่งพักราชการ ใน้ออกจากราชการไวกั่อน ใหออก ปลดออก’
หรือไล่ออก และหลักฐานการรับเงินเดือนระหว่างนั้น สําหรับผู้ทีเ่คยถูกสั่งพัก หรือออกจากราชการ
ในลักษณะดังกล่าว ทนแต่ไดบัันทึกไวใันสมุดประวัตโิดยชัดแจงแล้ว

(๘) หลักฐานการอมุมัตขิอง ก.พ. หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี

สําหรับผู้ที่มสีิทธไิดับบัเวลาธุดมศึกษาในต่างประเทศ
(ส) หลักฐานเกี่ยวกับการที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นสั่งใน้ไปทําการใดๆ ตามมติ

คณะ รัฐมนตรีชึ่งไดับับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ สําหรับผูท้ี่ไดไัปปฏิบัตงิานดังกล่าว ดังนี้
(ก) คําสั่งไน้ออกจากราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่อไปทําการนั้นๆ
(ข) คําสั่งใน้กลับเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตามเติม หรือหลักฐานการแสดงเจตนา

ขอรับบําเหน็จบํานาญหรือหลักฐานการออกจากงานทางหน่วยที่ไปปฏิบัตนิั้นๆ แล้วแตก่รณี

กระทรวง
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(®o) หลักฐานการมีสิทธิไดน้ับเวลาทวีคูณสําหรับผูป้ฏิบัตหิห้าทีต่ามที่กระทรวงกลาโหม
กําหนดในระหว่างที่มกีารรบ หรือการสงคราม หรือการปราบจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณช์ุกเฉิน หรือในระหว่างทีส่ั่งใหเ้ป็นนักดําเรือดํานั้า ซึ่งรับรองโดยกรมการเงินกลาโห์ม
กระทรวงกลาโหม

(©๑) หลักฐานการมสีิทธิไดน้ับเวลาทวคีูณสําหรับผูป้ฏิบัตริาชการปราบปรามผูก้่อการรัาย
คอมมิวนิสต์ ซึ่งรับรองโคยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

(๑๒)หลักฐานการมสีิทธิไดน้ับเวลาทวคีูณสําหรับผูป้ฏิบัตริาชการลับหรือปฏิบัตริาชการ
ตามแผน!)องกันประเทศ หรือปฏิบัตริาชการกรณีอื่น ตามแบบที่กระทรวงกลาโหมขอทําความตกลงกบ
กระทรวงมหาดไทย หรือตามทีแ่จ้งใหก้ระทรวงมหาดไทยทราบแลัว

(๑๓) หลักฐานการพิจารณาขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนทองถิ่น (ก.จ.จ.

หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา)สําหรับผู้ที่มกีรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างรัายแร4
ก่อนออกจากราชการหรือถูกสั่งใหอ้อกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถ หรือประพฤตตินไมเ่หมาะสม
หรือบกพร่องในหนัาที่หรือมมีลทินบัวหมองหรือกระทําผิดวินัยอย่างรัายแรง ซึ่งมรีะเบียบใหส้่วนราชการ
เจ้าสังกัดรายงานผลการปฏิบัตใินเรื่องดังกล่าวใหอ้งค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการนันๆ ทราบ

หรือหลักฐานการประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินสําหรับผู้ที่เจ้าสังกัดยังไม่ไดร้ายงานผลการปฏิบัติ หรือ
รายงานแล้วแตอ่งค์กรกลางบริหารงานบุคคลนั้นๆ ยังพิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องดังกล่าวไมเ่สรึจสิ้น

(๑๔)หลักฐานการชดใขเ้งินคืนกรณีลาศึกษาหรือดูงานแล้วกลับมาปฏิบัตริาชการ ชดใข้

ไมค่รบตามสัญญา
(๑๕)แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ(แบบ บ.ท.๔)
ใหเ้สนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวัน นับแตว่ันไดร้ับเรื่อง

ส่วนที่ ๒
บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ

ข้อ 0๗ กรณีที่ผู้ออกจากราชการส่วนห้องถิ่นอยูใ่นข่ายมสีิทธจิะไดร้ับบํานาญพิเศษ ใหผู้้มีสิทธิ
และเจ้าหห้าที่ผูร้ับผิดชอบดําเนินการตามข้อ ๑๖ และใหแ้นบหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) คําสั่งของผูบ้ังคับบัญชาหรือหลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัตริาชการ
(๒)รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัตหินาทีร่าชการจนเป็นเหตใุหถู้กประทุษรัายหรือ

ไดร้ับอันตราย
(๓) รายงานของผูร้่วมงานหรือผู้เ เห็นเหตุการณใ์กลช้ิด (ล้ามี)
(๔) รายงานการสอบสวนของเจ้าหห้าทีต่ํารวจในกรณีทีถู่กประทุษร้าย หรือไดร้ับอันตราย

นั้นเกิดจากการกระทําผิดอาญาของผูห้นึ่งผูใ้ด หรือสําเนาคําพิพากษาคดีนั้น
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(๕) หลักฐานการสอบสวนพร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการซึ่งผูบ้ังกับบัญชาได้
แต่งตั้งขึ้นสอบสวนว่าการถูกประทุษร้ายหรือไดร้ับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผูน้ั้นเองหรือไม่ ในกรณีที่ไมอ่าจแนบหลักฐานตาม (๔) หรือหลักฐานตาม (๔) ไมป่รากฎ
ชัดว่าการถูกประทุษร้ายหรือไดร้ับอันตรายนั้น เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของ
ผูน้ั้นเองหรือไม่

(๖) ใบรับรองของแพทยท์ีท่างราชการรับรอง ซึ่งไดต้รวจและใหค้วามเห็นว่าผูน้ั้นไดร้ับ
อันตรายเสียแขน ขา หหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด หรือไดร้ับการป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรับ
ราชการต่อไปได้

(๗)คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถามี)

ไหเสนอต่อจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตว่ันไดร้ับเรื่อง

ส่วนที่ ๓
บํานาญพิเศษ

ข้อ «๘ การขอรับบํานาญพิเศษ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการโดยไดร้ับบําเหน็จ
หรือบํานาญปกตไิปแลัว ป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพ อันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัตหิน้าทีร่ะหว่างที่ผูน้ั้นรัน
ราชการ ภายในสามปี นับแตว่ันออกจากราชการนอกจากจะดอ้งดําเนินการในส่วนทีเ่กี่ยวข้องตามข้อ ๑๗
แล้ว ใหแ้นบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้

(๑) หลักฐานการสอบสวนของราชการส่วนท้องถิ่นทีเ่คยสังกัดว่าการป่วยเจ็บเกิคขึ้น
เพราะเหตปุฏิบัตหิน้าที่ราชการหรือไม่

(๒) หลักฐานแสดงว่าการป่วยเจ็บไดเ้กิดขึ้นภายในสามปีนับแตว่ันออกจากราชการ
(๐)) หลักฐานแสดงวันเดือนปีที่เข้าตัวไดย้ื่นขอรับบํานาญพิเศษ
ใหเ้สนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแตว่ันไดร้ับเรื่อง

ส่วนที่ ๔
บําเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนห้องถิ่นตาย

ข้อ ๑๙ การขอรับบําเหน็จตกทอดใหท้ายาฑผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ข้าราชการส่วนห้องถิ่นไดแ้สดง
เจตนาไข้ แล้วแตก่รณี ยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอดด้วยตนเองตามแบบ บ.ท. ๑ แบบ บ.ท. ๒ และแบบ

บ.ท. ๕ ต่อราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งข้าราชการส่วนห้องถิ่นผูต้ายสังกัดอยูค่รั้งชุดท้าย พร้อมด้วยส์าเนามรณบัตร
รวม ๐) ชุด และใหค้ํารับรองว่าจะชดใขเ้งินที่ไดร้ับไปโดยไม,มสีิทธติลอดจนคําเสียหายต่างๆ ดืนแก,ราชการ
ส่วนห้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๖ หรือแบบหนังสือรับรองการชดใขเ้งินคืนใหแ้กท่างราชการ (สําหรับผูเ้ยาว์
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คนเสมือนไร'ความสามารถ คนไร'ความสามารถใหผู้ป้กครองในฐานะผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผูพ้ิทักษ์ หรือผู้
อนุบาล ลงชื่อแทนหรือใหค้วามยินยอมแล้วแตก่รณี) เมื่อเจ้าหห้าที่ผูร้ับผิดชอบไลร้ับเรื่องขอรับบําเหน็จตก
ทอดจากผูย้ื่นแล้ว ใหส้อบสวนบันทึกปากคําของ ผูย้ื่นในหัวจ้อรายละเอียด ดังนี้

(๑) ผูค้ายไลต้ายล้วยเหตใุด
(๒) ชื่อตัว ชื่อสกลของบิดาและมารดาของผูต้ายชื่ออะไรและยังมชีีวิตหรือถึงแกก่รรม

ไปแล้ว ตั้งแตเ่มื่อใด
(๓) ผูต้ายมสีามหีรือภริยาโดยชอบล้วยกฎหมายหรือไม่ ล้ามี ชื่อตัวชื่อสกุลอะไรและใหม้ี

หลักฐานใบสําคัญการสมรสประกอบล้วย หากไม,มหีลักฐานใหช้ีแ้จงเหตุผลโดยชัดแจ้ง
(๔) ผูด้ายมบีุตรกีค่น ชื่ออะไร เกิดวันเดือนปใีด ล้าเป็นบุตรเกิดก่อนสมรสขอใหส้อบสวน

โดยละเอียดต่อไปล้วยว่าต่อมาบิดามารดาไลส้มรสกัน หรือไล้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่า
เป็นบุตรหรือไม่ ทั้งนี้ ใหส้่งหลักฐานต่างๆ เช่น สําเนาทะเบียนบาน สําเนาใบสําคัญการสมรส สําเนุา
ทะเบียนการรับรองบุตร หรือคําพิพากษาของศาล และเอกสารทีเ่กี่ยวจ้องมื่นใดประกอบการพิจารณาล้วย

ใหเ้จ้าหห้าทีร่วบรวมหลักฐานทีเ่กี่ยวจ้องตามจ้อ ©๖ และแนบหลักฐานเพิ่มเติมตังนี
(๑) หลักฐานเกี่ยวกับการดาย

(ก) สําเนามรณบัตร กรณีตายโดยเหตปุกติ หรือสําเนามรณบัตรประกอบหลักฐาน

การสอบสวนของเจ้าหนาทีต่ํารวจเช่น รายงานการชันสูตรพลิกศพ รายงานประจําวันเกี่ยวกับคดี รายงาน
การสอบสวน ฯลฯ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ

(ข) สําเนาคําสั่งศาลสําหรับผู้ทีศ่าลสั่งใหเ้ป็นคนสาบสูญ
(ค) หลักฐานการสอบสวน พร้อมทั้งส�ปความเห็นของคณะกรรมการทีผู่บ้ังคับบัญชา

แต่งตั้งเพิ่อสอบสวนพฤตกิารณแีละกรณีแวดล้อมทั่วๆ ไป สําหรับผู้ที่ไมท่ราบแน่ชัดว่าการตายมีสาเVเตุ
เนื่องจากการประพฤตชิั่วอย่างร้ายแรงของตนเองหรือไม,

(ง) หลักฐานการวินิจฉัยขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนห้องถิ่น
(ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) ล้าผู้ทั้นไม,ถึงแกค่วามตายเสียก่อนจะตองไลร้ับ
โทษถึงไลอ่อกจากราชการหรือไม่ สําหรับผูด้ายที่มีกรณีหรือดองหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงแฤะยัง
ไม,ไลร้ับการวินิจฉัยเรื่องทีก่ระทําผิดทั้น

(๒) หลักฐานเกี่ยวกับทายาท
(ก) สําเนาทะเบียนห้านของบิดามารคา กรณียังมชีีวิตอยูห่รือสําเนามรณบัตรหรือ

หนังสือรับรองการตายของผู้ทีค่วรเชื่อถือไล้ (เช่น พี่ ห้อง ลุง ป็า ห้า อา หรือเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครอง) กรณีที่
ตายไปก่อนแล้ว

(ข) หลักฐานการเป็นบิดาโดยชอบล้วยกฎหมายของผูต้ายไลแ้ก่
๑. สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของบิดามารดาหรือสําเนา

ทะเบียนฐานะของภริยา (มารดาของผูต้าย) หรือ
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หนังสือรับรองของผูค้วรเชื่อถือได’ ทีร่ับรองว่าบิดามารดาสมรสก่อนวันที่๒.

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือ
๓. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของบดุรร่วมบิดามารคาเดียวกันกับผูต้าย

ชื่งเกิดภาย'ใน'ปี พ.ศ.๒๔๗๘ หรือก่อนนั้น
(๓) หลักฐานเกี่ยวกับคู่สมรส

(ก) สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรส
(ข) สําเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สําเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้ทีค่วรเชื่อถือไดก้รณีที่คูส่มรส

ตายไปก่อน
(ง) สําเนาทะเบียนการหย่า หรือใบสําคัญการหย่าหรือคําสั่งศาลกรณีที่บกีารหย่า
(จ) สําเนาคําพิพากษา หรือคําสั่งทีแ่สดงว่าคูส่มรสคนใดเป็นคูส่มรสที่ชอบด้วย

กฎหมาย กรณีที่มกีารสมรสช้อน
(๔) หลักฐานเกี่ยวกับบุตร

(ก) สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของผูต้ายกับมารดาของบุตรหรือ
สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร

(ข) บ้นฑกึรับรองการมบีุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภม์ารดา (ถ้ามี)

(ค) สําเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้ทีค่วรเชื่อถือไดก้รณีทีบุ่ตรคาย
(ง) สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบดุรบุญธรรม

(๕) หลักฐานการเป็นผูป้กครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือผูพ้ิทักษ์ หรือผูอ้นุบาลแลวแตก่รณี

ชึ๋งลงชื่อใบค้วามยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบําเหน็จตกทอดแทนผู้มีสิทธิ ได้แก่สําเนาทะเบียน
การรับรองบุตร สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือสําเนาคําสั่งศาลตั้งผูป้กครอง ผูพ้ิทักษ์ หรือผูอ้นุบาล
นถ้วนด,กรณี

ใบเ้สนอต่อจังหวัดภายในสิบบ้าวันนับแต่วันไดร้ับเรื่อง

ส่วนที่ ๕
บํานาญพิเศษกรณีช้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย

ช้อ๒๐การขอรับบํานาญพิเศษกรณีช้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย นอกจากหลักฐานทีเ่กี่ยวช้องชึ๋ง
ด้องแนบตามขอ ๑๗ (๑) ถืงชอ้ ๑๗ (๕)และช้อ ๑๙ แลวใบแ้นบหลักฐานทีเ่กี่ยวช้องเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) ใบแสดงความเห็นหรือรายงานของแพทยท์ี่ทางราชการรับรอง ชึ๋งแสดงว่าการป่วยเจ็บ
ถืงตายเกิดขึ้นเพราะเหตปุฎิบตัริาชการในหบ้าที่
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(๒) รายงานการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการในระยะก่อนตายเป็นเวลาไมน่้อยกว่าสามสัปดาห์

สําหรับผู้ที่ราชการส่วนห้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าถึงแกค่วามตายเพราะปฏิบัติงานในลักษณะดรากตรําเร่งรัด
หรือเคร่งเครียดเกิบกว่าปกตธิรรมดา

(๓) หลักฐานการสอบสวนในกรณีสูญหายว่าสูญหายตั้งแตเ่มื่อใด และมเีหตุอันควร
เชื่อไดว้่าผูน้ั้นไดร้ับอันตรายถึงตายหรือไม่

(๔) คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถามี)

ใหเ้สนอต่อจังหวัดภายในสิบน้าวันนับแต่วันไดร้ับเรื่อง
ข้อ ๒® การขอรับบํานาญพิเศษกรณีข้าราชการส่วนห้องถิ่นชึง๋ออกจากราชการโดยไดร้ับบําเหน็จ

หรือบํานาญปกติไปแลัว ป่วยเจ็บถึงตายอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัตหิน้าทีร่ะหว่างที่ผู้นัน้รับราชการ
ภายในสามปี นับแตว่ันออกจากราชการ นอกจากหลักฐานทีเ่กี่ยวข้องชึ๋งดอ้งแนบตามข้อ ๑๙ แห้ว ใหแ้นบ

หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) หลักฐานการสอบสวนของราชการส่วนห้องถิ่นทีเ่คยสังกัดว่าการป่วยเจ็บถึงตาย

เกิดขึ้นเพราะเหตปุฏิบัตหิน้าทีร่าชการหรือไม่
(๒) หลักฐานชื่งแสดงว่า การป่วยเจ็บถึงตายไดเ้กิดขึ้นภายในสามปี นับแต่วันออกจาก

ราชการ

(๓) หลักฐานชึ๋งแสดงวันเดือนปีทีท่ายาทไดย้ื่นขอรับบํานาญพิเศษ
ใหเ้สนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแตว่ันไดร้ับเรื่อง

ส่วนที่ ๖
บําเหน็จตกทอดกรณีผูร้ับบํานาญตาย

ข้อ๒๒ เมื่อผูร้ับบํานาญถึงแกค่วามตาย ใหท้ายาทหรือผู้มีสทิธริับบําเหน็จตกทอดแข้งใหร้าชการ
และใหผู้เ้บิกจ่ายบํานาญแข้งการหมดสิทธริับบํานาญของผู้นั้นส่วนห้องถิ่นผูเ้บิกจ่ายบํานาญทราบ

ใหส้ํานักงา,นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นทราบโดยเร็ว
ข้อ๒๓ ใหท้ายาทผู้มีสทิธขิองผูร้ับบํานาญชึ๋งถึงแกค่วามตายหรือผู้ที่ผูร้ับบํานาญซึ่งถึง แกค่วามตาย

ไดแ้สดงเจตนาไวัให้มีสทิธยิื่นคําขอรับบําเหน็จดกทอดพรัอมนั้งใหค้ํารับรองว่าจะชดใขเ้งินที่ไดร้ับไป
โดยไม,มสีิทธติลอดจนค่าเสียหายต่างๆ คืนแกร่าชการส่วนห้องถิ่นตามแบบ บ.ท. ๖ (สําหรับผูเ้ยาว์ คนเสมือน
ไรค้วามสามารถ หรือคนไรค้วามสามารถ ใหผู้ป้กครองในฐานะผูแ้ทน โดยชอบธรรม หรือผูพ้ิทักษห์รือ
ผู้อทบุาล ลงชื่อแทนหรือใหค้วามยินยอมแห้วแตก่รณี)ยื่นต่อราชการส่วนห้องถิ่นที่ผูด้ายรับบํานาญครั้งชุดห้าย
และใหเ้ข้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบรวบรวมหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีข้าราชการส่วนห้องถิ่นตายตามข้อ ๑๙
แนบแบบคําขอ

ใหเ้สนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแด,วันไดร้ับเรื่อง
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หมวด๓

การสั่งจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

งการขอรับบําเหน็จบํานาญจากผูข้อและผูย้ื่นตามความ
ในหมวด ๒ แห่งระเบียบนีแ้ล้ว ใหบ้ันทึก วัน เดือน ปี ที่ไคร้ับเรื่องแล้วตรวจสอบและสอบสวนหลักฐาน
ต่างๆ เพื่อนําเสนอผูว้่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในกําหนดเวลาไมเ่กินสิบห้าวันนับแต่วันรับเรื่อง

ข้อ ๒๕ ใหข้้าราชการส่วนท้องถิ่นใช้สมุดประวัตทิี่มกีารรับรองโดยถูกค้องเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไคท้นแตข่้าราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆ จะไม่มีสมุดประวัตหิรือมแีด'สมุดประวัติไมถู่กค้องสมบุรณห์รือในกรณีที่หลักฐานต่างๆ
เกี่ยวกับเวลาราชการขัดแยงหรือไมต่รงกันก็ใหร้าชการส่วนท้องถิ่นทีร่ับเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญสอบไป
ยังหน่วยราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นทีช่้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นี้นเคยรับราชการอยู่ เพื่อรับรองเวลา
ราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นี้นเป็นหลักฐานก่อน เมื่อไคร้ับหลักฐานดังกล่าวแล้ว ให้รบดําเนินการ
รวบรวมเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญหรือบําเหน็จตกทอดพร้อมค้วยหลักฐานต่างๆ โดยเสนอความเห็นไปยัง
ผูว้่าราชการจังหวัด ว่าสมควรจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญหรือบําเหน็จตกทอดหรือไม,ประการใดใหแ้กใ่คร เป็น
จํานวนเท่าใดหรือเดือนละเท่าใด ตั้งแตเ่มื่อใด

ข้อ๒๖ เมื่อผูว้่าราชการจังหวัดไคร้ับเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญและเอกสารต่างๆ จากราชการ

ส่วนท้องถิ่น ตามความในข้อ ๒๕ แห่งระเบียบนี้ แล้วใหบ้ันทึกวัน เดือนปี ที่ไคร้ับไวเ้ป็นหลักฐาน แล้วรีบ
พิจารณาสั่งจ่ายภายในกําหนดเวลายี่สิบเอ็ดวันนับแตว่ันไคร้ับเรื่องการสั่งจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญใหท้ําคําสั่ง
เป็นสามฉบับโดยระบใุหช้ัดแข้งว่าจ่ายเป็นบําเหน็จหรือบํานาญหรือบําเหน็จตกทอดใหแ้กใ่ครจํานวนเท่าใด
หรือเดือนละเท่าใด จ่ายตั้งแตเ่มื่อใดแล้วส่งคําสั่งและเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญใหแ้กร่าชการส่วนท้องถิ่นที่
เสนอเรื่องเพื่อถือจ่ายหนึ๋งชุด เก็บรักษาไวท้ี่จังหวัดหนึ๋งชุดและส่งไปยังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหนึ๋งชุด

บําเหน็จหรือบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพใหส้ั่งจ่ายไคด้ังแต่วันขาดจากอัตรา

ข้อ๒๔ เมื่อราชการส่วนท้องถิ่น ไคร้ับเรื่อ

เงินเดือนเป็นค้นไป
บําเหน็จตกทอด หรือบํานาญพิเศษในกรณีถึงแกค่วามตายหรือสูญหาย ชึ๋งจ่ายแกท่ายาทหรือผู้มี

สิทธนิั้น ใหส้ั่งจ่ายไคต้ั้งแตว่ันกัดจากวันที่ถืงแก,ความตาย หรือวันลัดจากวันทีส่ันนิษฐานว่าถึงแกค่วามตาย
ตามกฎหมายว่าค้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ไนกรณีที่มกีารลดหรืองดบํานาญไนระหว่างเวลาที่ข้าราชการกลับเข้ารับราชการใหมแ่ละต่อมา
ออกจากราชการครั้งหลังโดยไมม่สีิทธไิคร้ับบํานาญการสั่งจ่ายบํานาญทีเ่คยไคร้ับอยูเ่ติมตั้งแต่วันออกจาก
ราชการครั้งหลัง จะจ่ายไคต้่อเมื่อผูร้ับบํานาญไคย้ื่นขอรับบํานาญเติมต่อราชการส่วนท้องถิ่นทีเ่คยไคร้ับและ
ใหร้าชการส่วนท้องถิ่นเติมจ่ายบํานาญต่อไป ฑงน
กระทรวงมหาดไทยเพื่อแข้ง ก.บ.ท. ทราบอีกครั้งหนึ๋ง

V ¥
พ์ *ะ1 ใหร้าชการส่วนท้องถิ่นนั้นรายงานผ่านจังหวัดไปยัง
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กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งไม่อนุมัตกิารจ่ายบําเหน็จบํานาญแกข่้าราชการส่วนท้องถิ่นดามที่
ราชการส่วนท้องถิ่นเสนอขอ ใท้ผูว้่าราชการจังหวัดที่ไทร้ับเรื่องรายงานเหตุผลไปยังกระทรวงมหาดไทย

สําหรับอัตราบํานาญพิเศษชี่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้ําหนดไทแ้ก’ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามสมควรแกเ่หตุการณ์ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผูน้ั้นดามความในมาตรา 0)๘ แท้ง
พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๐๘ ใท้ผูว้่าราชการจังหวัดเสนอกระทรวงมหาดไทย เป็นรายๆ ไป
ชี่งแกัไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ๒๕๐๐

หมวด ๔

การเบิกจ่ายบําเหน็จบํานาญ

ข้อ ๒๗ เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นไทร้ับคําสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญจากผู้ว่าราชการจังหวัดแทว้ท้อง
แจังแกผู่ย้ื่นเรื่องรับทราบไวเ้ป็นหลักฐาน โดยไทล้งลายมือชื่อรับทราบพร้อมทั้งวัน เดือน ปี ไวใ้นคําสั่งจ่าย
ของผูว้่าราชการจังหวัดกับไทล้งลายมือชื่อรับทราบไวใ้นทะเบียนที่จัดทําไวโ้ดยเฉพาะท้วย ส่วนผู้ทีอ่ยูไ่กล
หรืออยูต่่างจังหวัดไมส่ะดวกแกก่ารติดต่อไทม้าลงนามทราบไทก้็ใทแ้ข้งไทท้ราบทางไปรษณียล์งทะเบียน

และหมายเหตใุนทะเบียนท้วยว่าไทแ้ข้งไทท้ราบตามหนังสือลงทะเบียน วัน เดือนปใีด
ข้อ๒๘ การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญประจําเดือนหนึ่งๆ ไท้ไข้ฎีกาค่าตอบแทนโดยกรอก

จํานวนเงินบําเหน็จบํานาญรวมทั้งเงินเพิ่มในประเภทเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และไท้

เขียนใบแทรกแสดงรายชื่อจํานวนเงินทีข่อเป็นรายบุคคลลงในแบบ บ.ท. ๗ แท้วรวมยอดทังสินไทต้รงกับ
จํานวนที่ขอเบิกแนบไวก้ับฎีกา

ข้อ ๒๙ การจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญรวมทั้งเงินเพิ่มจากบํานาญแก,ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไทเ้ป็น
หน้าที่ของสบุหบ์ัญชีหรือหัวหนาหน่วยการคลังของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผูร้ับผิดชอบและ
ปฏิบัตกิารเบิกจ่ายตามระเบียบ โดยไทล้งจ่ายในทะเบียนจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญเล่มหนึ่งต่างหาก โดยไข้

แบบ บ.ท. ๘ และไทก้รอกรายชื่อจํานวนเงินบําเหน็จบํานาญเรียงตามลําดับใบแทรกฎีกาค่าตอบแทนแสร?

รวมยอดทั้งสิ้นไวต้อนท้าย พร้อมทั้งหมายเหตุว่าเบิกโดยฎีกาค่าตอบแทนทีเ่ท่าไค วัน เดือนปใีด การจ่าย

ในวันหนึ่งๆ รวมกีร่าย เป็นเงินเท่าใดท้องแสดงไวใ้นช่องหมายเหตุ
การขอรับบําเหน็จบํานาญผ่านทางธนาคาร ไทเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กระทรวง

มหาดไทยกําหนค
การจ่ายบํานาญประจําเดือน ไทจ้่ายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายของเดือนสองวันทําการ

สําหรับกรณีทีท่้องเบิกเงินจากธนาคาร หรือผู้มีสิทธริับบํานาญไทร้ับบํานาญทางธนาคาร ไทจ้่ายในวันทําการ
ก่อนวันทําการชุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นสองวันทําการ แตท่ั้งนีก้ระทรวงมหาดไทยจะกําหนดวันจ่าย
เป็นอย่างอื่นก็ไท้
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บํานาญทีค่้างเบิกหรือที่ผูร้ับตายหรือหมดสิทธลิงในระหว่างเดือนใหเ้ริ่มจ่ายไคท้ันที
ในกรณีที่ผูร้ับบํานาญลงชื่อรับเงินไม่ไค้ ก็ใหผู้ร้ับพิมพล์ายนิ้วมือแทนและใหผู้จ้่ายเงินหมายเหตุ

ค้วยว่าเป็นลายพิมพน์ิ้วมือของใคร
ในกรณีที่ผู้รับบําเหน็จบํานาญไม่สามารถจะมารับค้วยตนเองไคค้้องทําหนังสือมอบฉันทะ

ตามแบบ บ.ท.&

ข้อ๓๐ กรณีข้าราชการส่วนทัองถิ่นผู้ไคร้ับหรือมสีิทธริับบํานาญถึงแกค่วามตายให้จ่ายบํานาญ
รวมทั้งเงินเพิ่มจากบํานาญ(ค้ามี) ให้จนถึงวันทีถ่ึงแกค่วามดายนอกจากนิ้ใหจ้่ายเงินช่วยพิเศษจํานวนเท่ากับ
บํานาญเงินเพิ่มจากบํานาญ(ค้ามี) รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ค้ามี) สามเดือนโดย

(a) กรณผีูร้ับบํานาญราชการส่วนห้องถิ่นตําแหน่งคร ให้จ่ายเงินบํานาญและเงินช่วย
ค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ค้ามี) จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนเงินเพิ่มจากบํานาญ(ค้ามี) ใหจ้่ายจากเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนทองถิ่น

(๒) กรณีผูร้ับบํานาญราชการส่วนค้องถิ่นนอกจากตําแหน่งคร ให้จ่ายเงินบํานาญและ
เงินเพิ่มจากบํานาญ(ค้ามี) จากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนทัองถิ่น ส่วนเงินช่วย
ค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ค้ามี) ใหจ้่ายจากเงินงบประมาณของราชการส่วนค้องถิ่น

ผู้มีสิทธริับบํานาญที่ถึงแกค่วามตายเป็นผูร้ับบํานาญตกทอดหรือบํานาญพิเศษในฐานะ
ทายาทไม,ใหจ้่ายเงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหจ้่ายแกบุ่คคลซึ่งข้าราชการส่วนค้องถิ่นผูด้ายแสดงเจตนา
โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อราชการส่วนค้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๑๐

ค้าข้าราชการส่วนทองถิ่นผูต้ายมไิคแ้สดงเจตนาไวต้ามวรรคสามหรือบุคคลซึ่งข้าราชการ
ส่วนค้องถิ่นผูต้ายแสดงเจตนาไวด้ายก่อนข้าราชการส่วนค้องถิ่นผูด้ายหรือก่อนมกีารจ่ายเงินก็ให้จ่ายแก่
บุคคลตามลําดับดังนี้

(๑) ค,สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา

เมื่อปรากฐว่าบุคคลในลําดับก่อนตามวรรคสี่มีชีวิตอยู่ บุคคลในลําดับถัดไปใม่มีสิทธไิคร้ับ
เงินช่วยพิเศษ

ค้าผู้มีสทิธไิคร้ับเงินช่วยพิเศษตามความในวรรคสี่ในลําดับเดียวกันมหีลายคนใหจ้่ายใหแ้กผู่ซ้ึ่ง
บุคคลในลําดับนิ้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใคที่จัดการศพ

ข้อ ๓® การขอรับเงินช่วยพิเศษ ใหก้ระทําภายในเวลาหนึ่งปนีับแด,วันที่ข้าราชการส่วนค้องถิ่น
ผูไ้คร้ับหรือมสีิทธริับบํานาญถึงแก,ความตาย

กรณีที่ผู้มีสิทธริับบํานาญถึงแก1ความตายก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งจ่ายบํานาญใหน้ับ
ระยะเวลาเพิ่อขอรับเงินช่วยพิเศษดามความในวรรคหนึ่ง ทั้งแตว่ันที่ผูว้่าราชการจังหวัดสั่งจ่ายบํานาญ
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ในกรณีทีร่าชการส่วนท้องถิ่นมคีวามจําเปีนต้องเข'าจัดการศพข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูต้าย เพราะ

ไมม่ีผูใ้ดเข้าจัดการในเวลาอันสมควร ใทท้างราชการส่วนท้องถิ่นพักค่าใขจ้่ายจากเงินช่วยพิเศษไตเ้ท่าที่จ่ายจริง
แต้วมอบส่วนทีเ่หลือถ้ามีใพแักผู่้มีสิทธิไตร้ับดามข้อ๓0

ข้อ๓๒ เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบจ่ายบําเหน็จบํานาญใพัราชการส่วนท้องถิ่นจัดทํา
และใพัมขี้อความดังนี้ ชื่อผูร้ับ จํานวนเงินทะเบียนตรวจจ่ายบําเหน็จบํานาญไวเ้ล่มหนึ่งตามแบบ

แด,เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนรวม ๑๒ เดือน ในช่องหมายเหตใุพัหมายเหตุว่าไตร้ับคําสั่งจ่ายบําเหน็จ
บ.ท. ๑©

หรือบํานาญตั้งแตเ่มื่อใด เดือนละเท่าใด
การลงทะเบียนตรวจจ่ายต้องแยกประเภท ดังนี้
(๑) บําเหน็จบํานาญปกติ

(ก) เหตทุดแทน
(ข) เหตทุุพพลภาพ
(ค) เหตุสงอายุ
(ง) เหตรุับราชการนาน

(๒) บํานาญพิเศษ
(๓) บําเหน็จตกทอด

ข้อ๓๓ การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญสมุหบ์ัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการคลังของราชการส่วน
ท้องถิ่นที่จ่ายเงินบําเหน็จบํานาญจะต้องเก็บเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญหลักฐานการเบิกจ่ายคลอดจนเอกสาร
ประกอบการจ่ายไวป้ระกอบการตรวจสอบบัญชีการเงินเช่นเคียวกับใบส่ากัญการจ่ายเงินประเภทอึ๋นของ
ราชการส่วนท้องถิ่น

หมวด๕

การแสดงการดํารงชีวิตอยูข่องผูร้ับบํานาญส่วนท้องถิ่น

ข้อ๓๔ ภายในเดือนแรกของปงีบประมาณใหมทุ่กปี ใพัผูร้ับบํานาญแสดงการดํารงชีวิตอยูต่่อ
ราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะแสดงต้วยตนเอง หรือใหมกีารรับรองของนายอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่
ผูร้ับบํานาญมีภูมลิําเนาอยูใ่นบิจฐบันหรือข้าราชการประจําไม,ตํ่ากว่าระดับ๕ เป็นผูร้ับรองตามแบบ
บ.ท.๑๒ซึ่งรับรองว่าผูร้ับบํานาญยังดํารงชีวิตอยู่ เพื่อประกอบเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน

ใพัเข้าหน้าทีผู่จ้่ายบํานาญจัดทําสมุดไวเ้ล่มหนึ่งเพื่อใข้ในการแสดงรายชื่อและดําบลที่อยูข่อง
ผูร้ับบํานาญและใหผูร้ับบํานาญลงลายมือชื่อ วัน เดือนปีทีแ่สดงการดํารงชีวิตอยู่ไวเ้ป็นหลักฐาน

กรณีมอบฉันทะใหผูอ้ื่นรับแทนใพปัฏิบัตติามความในวรรคค่อนโดยอมุโลม
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ข้อ๓๕ ในกรณีที่ผูร้ับบํานาญพิเศษเป็นบุตรชี่งกําลังศึกษาอยูใ่นชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือ
ชั้นอุคมศึกษา หรือชั้นการศึกษาทีร่าชการรับรองใหเ้ทียบเท่า ถาทคีวามประสงคจ์ะขอรับบํานาญพิเศษต่อไป
อีกหลังจากที่ทอีายคุรบยี่สิบปีบรบิุรฉนเลัวใหย้ื่นใบรับรองของสถานศึกษานั้นๆ และหลังจากนั้นใหย้ื่น
ใบรับรองเช่นว่านกายในเตือนแรกของปีงบประมาณใหมทุ่กปี

ข้อ ๓๖ เมื่อราชการส่วนห้องถิ๋นไครับหลักฐานการดํารงชีวิตอยูต่ังกล่าวในข้อ๓๔ หรือใบรับรอง
ของสถานศึกษาตังกล่าวในข้อ ๓๕ แลัว ใหบ้ันทึกไวในทะเบียนจ่ายเงินบํานาญและทะเบียนตรวจจ่ายเงิน
บํานาญว่า ผูร้ับบํานาญรายใดไหแ้สดงการคํารงชีวิตอยูแ่ต่วันเตือนปใีดหรือผูร้ับบํานาญพิเศษรายใดทีอายุ
ครบยี่สิบปีบรบิรุอนเลัวตั้งแต่วันเตือนปใีด และไหย้ื่นใบรับรองของสถานศึกษาใดตั้งแต่วันเตือนปีใด
แห้วแตก่รณี เทื่อเป็นหลักฐานการจ่ายบํานาญต่อไป ส่วนหลักฐานการคํารงชีวิตอยู่หรือใบรับรองของ
สถานศึกษาใหร้าชการส่วนห้องถิ่นทีเ่บิกจ่ายเก็บรักษาไวเ้ป็นหลักฐานในการตรวจสอบบัญชกีารเงินต่อไปห้วย

ข้อ๓ฟ้ ห้าปรากฎว่าผูร้ับบํานาญขาดสิทธทิีจ่ะไหร้ับบํานาญต่อไปแห้ว หรือผูร้ับบํานาญไมแ่สดง
การคํารงชีวิตอยู่ หรือไมย่ื่นใบรับรองของสถานศึกษาดามทีร่ะบไุวใันข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ ใหร้าชการส่วน

ห้องถิ่นระงับการจ่ายบํานาญไวจ้นกว่าผูร้ับบํานาญจะแสดงหลักฐานการคํารงชีวิตอยูห่รือส่งใบรับรองของ
สถานศึกษาใหถู้กห้อง

หมวด ๖

การเปลี่ยนแปลงสถานทีร่ับบํานาญ

ข้อ๓๘ ผูร้ับบํานาญที่ว้ายภบลิําเนาและประสงคจ์ะโอนการรับเงินบํานาญไปรับทางราชการส่วน
ห้องถิ่นรปเดียวกันในห้องที่ทีว่้ายไปอยูใ่หม่ ใหผู้ร้ับบํานาญยื่นเรื่องต่อราชการส่วนห้องถิ่นที่จ่ายบํานาญใหเ้ดิม
และไหร้าชการส่วนห้องถิ่นนั้นส่งเรื่องและหนังสือสํากัญจ่ายเงินบํานาญครั้งสุดห้ายตามแบบ
ไปยังจังหวัดและไหจ้ังหวัดรายงานเหึ๋อขออนุมัตกิระทรวงมหาดไทย

บ.ท. 0๓

หมวด๗
เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญใหร้าชการส่วนห้องถิ่นปฏิบัตติังนี้
(0) ข้าราชการส่วนห้องถิ่นชึง๋ออกหรือหนจากราชการก่อนวันที่ 0 มกราคม๒๕0๙และ

ไหร้ับหรือทสีิทธิไหร้ับบํานาญปกดี หรือบํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดตามความในหระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น ห.ศ.๒๕00 ใหร้าชการส่วนห้องถิ่นเบิกจ่ายใหต้ามอัตราทีเ่คย
เบิกจ่ายอยูเ่ติมก่อนใขบ้ังคับระเบียบนี้
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(๒) นับตั้งแตว่ันทึ่
พ้นจากราชการ และไดรับหรอืรสิทธิไพร้ับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษ หรือผูร้สิทธจิะพิงไคร้ับบํานาญพิเศษ
ดามความในหระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนพ้องถิ่น ห.ศ. ๒๕๐๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๐๘ ใพร้าชการส่วนพ้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษแลวแตก่รณี
ในอัตรารัอยละยี่สิบพ้าของเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษ ซึ่งจะพิงไคร้ับตามความในพระราชบัญญัติ

บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนพ้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แพไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นอีกส่วนหนีง้
ต่างหาก โดยเบิกจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนพ้องถิ่นและไหรวมจ่ายหรอืมกับ
เงินบํานาญปกตหิรือบํานาญพิเศษทีข่้าราชการส่วนพ้องถิ่นหรือผู้มีสทิธจิะพิงไคร้ับเมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าว
กับเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษเข้าดวยกันแพว้จะค้องไมส่งุกว่าเงินเดือนเดือนสุดทายที่ข้าราชการ
ส่วนพ้องถิ่นไคร้ับอยูก่่อนออกหรือ พ้นจากทางราชการส่วนพ้องถิ่น

(น}) ข้าราชการซึ่งไคโ้อนหรือถูกสั่งไปรับราชการทางราชการส่วนพ้องถิ่น ซึ่งจะมสีิทธิ
ไคน้ับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดต่อกันในการคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ หรือ
เงินบํานาญพิเศษเพื่อจ่ายแกข่้าราชการซึ่งไคโ้อนหรือถูกสั่งไปรับราชการทางราชการส่วนพ้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิ
จะพิงไคร้ับบํานาญพิเศษคามความในพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนพ้องถิ่น ห-ศ. ๒๕๐๐

แพไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๐๘ ไหคํานวณโดยตั้งเงินเพิ่มในอัดรารือยละยี่สิบพ้าของเงินบํานาญปกติ
หรือเงินบํานาญพิเศษ ซึ่งจะพิงไคร้ับตามความในพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนพ้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ แพไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ แพว้แตก่รณี คฌคว้ยจํานวนปอีันเป็นเวลาราชการที่

๒๕๐ย เป็นค้นไป ข้าราชการส่วนพ้องถิ่นซึ่งออกหรือ๑ มกราคม

ข้าราชการผูน้ั้นมารับราชการทางราชการส่วนพ้องถิ่นหารค้วยจํานวนจอันเป็นเวลาราชการทีข่้าราชการผูน้ั้น
รับราชการอยูท่างสังกัดเติม และทางราชการส่วนพ้องถิ่นรวมกัน ตั้งนี้ เมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าวกับเงิน
บํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษ ซึ่งจะพิงไคร้ับเป็นอีกส่วนหนี้งต่างหากเข้าค้วยกันแพว้ จะค้องไมส่งุกว่า
เงินเดือนเดือนสุดทายทีข่้าราชการผูน้ั้นไคร้ับอยูก่่อนออกหรือพ้นจากราชการทางราชการส่วนพ้องถิ่น

(๔) ข้าราชการส่วนพ้องถิ่น ซึ่งเข้ารับราชการในราชการส่วนพ้องถิ่นนับดังแต่วันที่
e ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นค้นไป เมื่อออกหรือพ้นจากราชการ และไคร้ับหรือมสีิทธไิคร้ับบํานาญปกตหิรือ
บํานาญพิเศษ หรือผู้มีสทิธจิะไคร้ับบํานาญพิเศษดามความในพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนพ้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แพไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ห.ศ. ๒๕๐๘ ไมม่สีิทธไิคร้ับเงินเพิ่มรัอฮละยี่สิบหา
จากเงินบํานาญปกตหิรือเงินบํานาญพิเศษ

หมวด ๘

การหักบํานาญพิเศษและหรอ บําเหน็จ
ดกทอดจากค้ที่ไคร้ับสิทธหิรือไมม่สีิทธิ

ข้อ๔๐ ในกรณีฑึ๋ไคเ้บิกจ่ายบํานาญพิเศษและหรือบําเหน็จดกทอดใหแ้กผู่้มีสิทธติามคําสั่งจ่าย
ของจงหวัดแพว้ หากปรากฎภายหลังว่ามบีุตรซึ่งไคม้คีําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบค้วยกฎหมายของ
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ดต้ายตามเงื่อนไขทีก่ฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนทองถิ่นกําหนดเพิ่มขึ้น ไหจังหวัดสั่ง

จ่ายเงินรายนั้นใหม่โดยใหรัาชการส่วนทองถิ่นผเูบิกหักเงินบํานาญพิเศษของด้ชึ๋งรับเกินไปตั้งแต่วันเกิดสิทธิ
คืนใหแักบุ่ตรดังกล่าวตามสิทธทิีบุ่ตรผูนั้นจะไดร้ับทุกเดือนจนกว่ายอดเงิน ที่หักจะครบจํานวนที่ผูน้ั้น
รับเกินไป

ในกรณีทีห่ักเงินบํานาญพิเศษไดไ้มค่รบจํานวนทีร่ับเกินไป หรือไมม่เีงินบํานาญพิเศษที่จะหัก
ชดใชได้ ใหจัังหวัดสั่งใหรัาชการส่วนหัองถิ่นผเูบิกเรียกเงินจากผูที่ไดร้ับเกินไปหรือไดร้ับไปโดยไมม่สีิทธคิืน
เพื่อจ่ายใหแักบุ่ตรดังกล่าวตามสิทธทิีบุ่ตรด้นั้นจะไดร้ับหากเรียกคืนไม,ไดห้รือเรียกไดไ้มค่รบ ใหัผเูบิกแข้ง
ไหบัุตรผนั้นเรียกรัองเอาจากผู้ที่ไดร้ับเกินไปหรือไดร้ับไปโดยไมม่สีิทธติ่อไป

หมวด ๙
เบ็ดเคล็ด

ข้อ ๔«» ข้าราชการส่วนทองถิ่นด้ใคประสงคจ์ะออกจากราชการ ใหัยืน่หนังสือขอลาออกจากราชการ
ส่วนทองถิ่นต่อราชการส่วนทองถิ่นทีต่นสังกัด ดามแบบ บ.ท. ©๔

กรณีข้าราชการส่วนหัองถิ่นหันจากราชการเพราะเกษียณอายู ใหัยนคําขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ
ต่อราชการส่วนหัองถิ่นทีต่นสังกัดล่วงหนัาได้เปีนเวลา๕ เดือนก่อนวันครบเกษียณอายดูามหลักเกณฑท์ี่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ข้อ๔๒ เพิ่อไหัไดท้ราบถึงฐานะการเงิน และสถิตขิองกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน

ทองถิ่นเปีนประจํากรณีทีร่าชการส่วนหัองถิ่นไดมกีารจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญแกข่้าราชการส่วนหัองถิ่น
ในเดือนได ใหรัาชการส่วนทองถิ่นนั้นจัดทํางบเดือนแสดงการรับ - จ่ายเงินตามแบบ บ.ท. ©๕ ส่งไ'ปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองหัองถิ่นภายในวันที่ ©๐ ของเดือนใหมทุ่กเดือน

ข้อ ๔๐» บรรดาแบบพิมพท์ี่ใขต้ามระเบียบนี้ ใหัเปีนไปตามทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด

ประกาศณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๖
ประชา มาลีนนพ์

รัฐมนตรชี่วยว่าการฯ ปฎินตัริาชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระฌีชบกระทรวงมหาคไทธว่-เท้ว๓งินบ่-ทหนรป้-เนาญร่ท์ท'*ก-!รส่วนท้องทน ห.ท. พ,<*๔๖ ประกาสในทา๓«าบุฒกษา เท่นทึ๋ eWo คอนทิเทษ
aWei ง หน้าe ลงว้นที๋ ๖ หอุทรกาชน พ<*๔๖
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช,วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ

ของราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๒๒

โดยทีเ่ห็นเป็นการสมควรกําหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการ
ส่วนทองถิ่น อาศัยอํานาจดามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๔๙๙
มาตรา ©๒ พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗.๗ พระราชบัญญัตสิุขาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๓๒ และพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาดรา ๙๕

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการ
ส่วนก้องถิ่นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของ
ราชการส่วนก้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒”

ข้อ๒ ระเบียบนีใ้หใ้ขบ้ังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม๒๕๒๑ เป็นด้นไป
ข้อ๓ ผูไ้ดร้ับบํานาญปกตหิรือผู้มีสิทธริับบํานาญปกติ หรือผูร้ับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ

ตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนก้องถิ่นตํ่ากว่าเดือนละสี่พันบาทใหไ้ดร้ับเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนก้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า “ช.ค.บ.” ในอัตราเดือนละสองรี'อยบาท

ผู้ไดร้ับบํานาญปกตหิรือผู้มีสิทธิไดร้ับบํานาญปกตหิรือบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนก้องถิ่นตั้งแตเ่ดือนละสีพ่ันบาทขึ้นไปแต่ไมเ่กินสีพ่ันสองร้อยบาท
ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละสองร้อยบาท แด,เมื่อรวม ช.ค.บ. กับบํานาญแก้วใหไ้ดร้ับไมเ่กินเดือนละ
สี่พันสองร้อยบาท

ข้อ ๔ ทายาทผูร้ับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดตํ่ากว่าเดือนละสี่พันบาท ให้ไดร้ับ ช.ค.บ.
ในอัตราเดือนละหนึ่งร้อยบาท

ทายาทผูร้ับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดตั้งแตเ่ดือนละสี่พันบาทขึ้นไป แต่ไมเ่กิน สี่พัน
หนึ่งร้อยบาท ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งร้อยบาท แด,เมื่อรวม ช.ค.บ.คับบํานาญแก้ว ใหไ้ดร้ับ
ไมเ่กินเดือนละสีพ่ันหนึ่งร้อยบาท
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ข้อ ๕ ผู้ไดร้ับบํานาญปกตหิรือมสีิทธิไดร้ับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
หรือทายาทผู้รับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

(๑) เข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการ หรือเข้าทํางานหรือกลับเข้าทํางานสังกัด
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนทองถิ่น

(๒) เข้าทํางานหรือกลับเข้าทํางานในรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้นๆ

ทังนี้ ไม,ว่าจะไดร้ับบํานาญควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างด้วยหรือไม่
ข้อ ๖ การจ่าย ช.ค.บ. ใหน้ํากฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่น

ในลักษณะเคียวกัน มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม ทนแต่ในกรณีผูร้ับบํานาญถึงแกค่วามตาย ให้จ่าย ช.ค.บ.
เพียงวันทีถ่ึงแก,ความตาย

กรณีที่ผูร้ับบํานาญเปลี่ยนแปลงสถานทีร่ับบํานาญใหร้าชการส่วนห้องถิ่นเดิมแจ้งใหร้าชการสํวน
ห้องถิ่นใหมท่ราบว่าได้จ่าย ช.ค.บ. ใหแ้ล้วถึงวันใด เป็นจํานวนเท่าใด และใหร้าชการส่วนห้องถิ่นใหม่
เบิกจ่ายใหต้่อไปตั้งแตว่ันทีล่ัดจากวันดังกล่าว

ข้อ๗ ใหเ้บิกจ่าย ช.ค.บ. จากงบประมาณรายจ่าย งบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
ข้อ๘ การเบิกจ่าย ช.ค.บ. ใม่ดอ้งแสดงรายการหักภาษีเงินได้ แด,ใหน้ําไปคํานวณหักจากเงินบํานาญ

ในฎีกาเบิกเงินบํานาญ
ข้อ ๙ ในกรณีทีร่าชการส่วนห้องถิ่นมีป็ญหาเกี่ยวกับการปฎิบตัติามระเบียบนี้ กระทรวงมหาดไทย

จะเป็นผูว้ินิจฉัยและกําหนดวิธีปฏิบัตติามความจําเป็น
ข้อ ๑0 การปฏิบัตนิอกเหนือไปจากระเบียบนี้ ใหข้อทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๒

(ลงนาม) เล็กแนวมาลี
(เล็ก แนวมาลี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประก!ศ'ในรา*กิจร!นุฌกษ! เล่มที่ 0๒๒ตอนพิเศษที่ ๑๔๒ ง หฉ1ั๖ ลงวันที่ 0๓ ขันว!กน ๒๔๔๘
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ระฌียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒CD

โดยทีเ่ป็นการสมควรแก้ไข*ทิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับ
บํานาญของราชการส่วนก้องถิ่นใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริะเบียบบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตสิุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และ มาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่ง

พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ © ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของ
ราชการส่วนก้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓”

ข้อ๒ ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้ังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๓เป็นด้นไป
ข้อ๓ ใหย้กเลิกความในข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนก้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒และใหใ้ชค้วามต่อไปนีแ้ทน
“ข้อ ๔ ผู้ไดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะ

หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะ ตํ่ากว่าเดือนละสี่พันบาท ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งรัอยบาท
ผู้ไดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือ

ผูอ้ยูใ่นอุปการะ ตั้งแตเ่ดือนละสี่พันบาทขึ้นไป แต่ไมเ่กินสีพ่ันหนึ่งร้อยบาท ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ.ในอัตราเดือนละ
หนึ่งร้อยบาทแตเ่มื่อรวม ช.ค.บ. กับบํานาญแล้วใหไ้ดร้ับไมเ่กินเดือนละสี่พันหนึ่งร้อยบาท”

ข้อ ๔ ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นข้อ๔ ทวิแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนก้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒

“ข้อ ๔ ทวิ ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษ
หรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนก้องถิ่นในวันที่ ๑ ม1กราคม๒๕๒๓ เดือนละตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชอีัตรา
เงินเดือนหมายเลข ๒ ของข้าราชการพลเรือนให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละยี่สิบของ
จํานวนบํานาญที่ไดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับ แตเ่มื่อรวม ช.ค.บ. ตามข้อนีก้ับบํานาญและเงินเพิ่มจากบํานาญ
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ในอัตราร้อยละยี่สิบห้าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ©๐ เงินเพิ่มจากเงินบํานาญข้อ 0)0) แล้วใหไ้ดรับไมเ่กินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของ
บัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข๒ของข้าราชการพลเรือน

การคํานวณช.ค.บ. ล้ามเีศษของหนึ่งสตางคใ์หบ้ีดทิง้”
ข้อ ๕ ใหย้กเลิกความในข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒และใหใ้ชค้วามต่อไปนีแ้ทน
“ข้อ๕ ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับบํานาญไมม่สีิทธไิดร้ับ ช.ค.บ. ตามข้อ๓หรือข้อ ๔ ในกรณีอย่างใด

อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เข้ารับราชการ กลับเข้ารับราชการ เข้าทํางานหรือกลับเข้าทํางาน สังกัดราชการ

บริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
(๒) เข้าทํางานหรือกลับเข้าทํางานในรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ

ในองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้นๆ

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะไดร้ับบํานาญควบกับเงินเดือนหรือค่าข้างด้วยหรือไม่”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๓

ประเทืองกีรตบิุตร
(นายประเทือง กีรตบิุตร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ'ในราชกิจจานุเบmn เล่มที่ ร>๒๒ตอนพิเศษที่ 0๔๒ง หน้า๘ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม๒๕๔๘
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๕

โดยทีเ่ป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนก้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของข้าราชการส่วนก้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๓ใกเ้หมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
สุขาภิบาล พ.ศ.๒๔๙๕ และมาดรา ๖ และมาตรา๙๕ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ.๒๕๒® รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไวดัังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของ
ราชการส่วนก้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕”

ข้อ๒ ระเบียบนีใ้หใ้ขบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นด้นไป
ข้อ๓ ใหย้กเลิกความในข้อ ๔ ทวิ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนก้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนก้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ และใหใ้ข้ความ

ต่อไปนีแ้ทน
“ข้อ ๔ ทวิ ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหดุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษ

หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาท หรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนก้องถิ่นในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๓และยังคงไดร้ับ หรือมสีิทธไิดร้ับอยูใ่นวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๒๕ เดือนละตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชอีัตราเงินเดือนหมายเลข๓ ของข้าราชการพลเรือน
ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละสามสิบเก้าของจํานวนบํานาญที่ไดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับ
แตท่ั้งนีเ้มื่อรวม ช.ค.บ. ตามข้อนีค้ับบํานาญและเงินเพิ่มจากบํานาญในอัตราร้อยละยี่สิบห้าตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนก้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด
เงินบํานาญข้อ ๓๓ แก้ว ใหไ้ดร้ับไมเกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชอีัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของ
ข้าราชการพลเรือน

เงินเพิ่มจาก๑๐
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ผูไ้คร้ับหรือมสีิทธิไคร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษหรือบํานาญ
ตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๓ เป็นค้นมา และยังคงไคร้ับหรือมีสิทธิไค้รับอยู่ในวันที่
๑ มกราคม ๒๕๒๕ เดือนละตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของ

ข้าราชการพลเรือน ใท้ไคร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละสิบหกของจํานวนบํานาญที่ไคร้ับ
หรือมสีิทธิไคร้ับ แต่ทั้งนีเ้มื่อรวม ช.ค.บ. ตามข้อนีก้ับบํานาญและเงินเพิ่มจากบํานาญในอัตราร้อยละยี่สิบห้า
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด

เงินเพิ่มจากเงินบํานาญข้อ
หมายเลข๓ ของข้าราชการพลเรือน

สําหรับผู้มีสัทธิไคร้ับบํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผู้อ'ยู่

๑๐

แล้ว ให้ไคร้ับไม,เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือน๓๓

ในอุปการะ ใหถ้ือบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของผู้ที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในบํานาญพิเศษหรือบํานาญ
รตกทอดนน

การคํานวณช.ค.บ. ล้ามเีศษของบาทใหบ้ีดทิง้”

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕

สิทธิ จิรโรจน
(สิทธิ จิรโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลเอก

ประกาศในราชกิจจานุฌกษา เล่นที »๒๒ ต0นทเีศษที่ 0๔๒ 4 หน้า งวันที่ 0๓ ธันวาคม๒๕๔๘๑๐ ล
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒

โดยทีเ่ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่นใหเ้หมาะสมยิ่งฃึน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
ซึ่งแทใ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตสิุขาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ © ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๒”

ข้อ๒ ระเบียบนีใ้หไ้ขบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นด้นไป
ข้อ๓ ใหเ้พิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๔ ตรี แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครอ�ชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒
“ข้อ ๔ ตรี ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ บํานาญพิเศษ

หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยูแ่ทว้ ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๒ ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้

(๑) ผู้ที่ไดร้ับหรือมีสิทธิไดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๔ ทวิ
แท้วแต่กรณีอยูแ่ท้ว ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละหกของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ.
ที่ไดร้ับหรือมีสิทธิไดร้ับ

(๒) ผู้ที่ไดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับเฉพาะบํานาญใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละหก
ของจํานวนบํานาญที่ไดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับ

การคํานวณช.ค.บ. ท้ามเีศษของบาทใหป้ิดทิ้ง”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๒
พลตํารวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร

(ประมาณ อติเรกสาร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศในราชกิจจาบุฌกษา เล่มที๋ ©๒๒ ตอนพิเศษที่ ©๔๒ ง ษน้า ©๒ ลงวันที่ ©O) ธันวาศม๒๔๔๘
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ระเบียบกระฑรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนทองถิ่น

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓0)

โดยทีเ่ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยล่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่นใหเ้หมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาดรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘,

ซึ่งแทไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา 0)๒ แห่งพระราชบัญญัตสิุขาภิบาล
พ.ศ.๒๔๙๕และมาตรา ๖ และมาตรา๙๕ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒®
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดัวยเงินช่วยล่าครองชีพผูร้ับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๓”

ข้อ๒ ระเบียบนีใ้หไ้ขบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๓เป็นต้นไป
ข้อ๓ ใหเ้พิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ๔ จัตวาแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าต้วยเงินช่วยล่าครองชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒
“ข้อ ๔ จัตวา ผูไ้ตร้ับหรือมีสิทธิไตร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพบํานาญ

พิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะ ตามกฎหมายว่าต้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยูแ่ทว้ ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๓ ใหไ้ตร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้

(๑) ผู้ที่ไตร้ับหรือมสีิทธไิตร้ับบํานาญและ ช.ค.บ.ตามข้อ๓ข้อ๔ ข้อ ๔ ทวิ หรือข้อ ๔ ตรี
แล้วแตก่รณีอยูแ่ท้ว ใหไ้ตร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละสิบของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ.
ที่ไตร้ับหรือมสีิทธไิตร้ับ

(๒) ผู้ที่ไตร้ับหรือมสีิทธิไตร้ับเฉพาะบํานาญใหไ้ตร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสิบ
ของจํานวนบํานาญที่ไตร้ับหรือมสีิทธไิตร้ับ

การคํานวณช.ค.บ. ท้ามเีศษของบาทใหบ้ีดทิง้”

ประกาศณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๓
บรรหาร ศิลปอาชา

(นายบรรหาร ศิลปอาชา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศในรไชกิจจไนุเบกษา เล่มที่ «๒๒ดอนฟ้เศษที่ «๔๒ 4 ษน้ใ«๔ ลงวันที่ 801 ธันวาดม๒๔๔๘
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๓๔

โดยทีเ่ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่นใหเ้หมาะสมยิ่งขึน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘

ซึ่งแทไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙

และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตสิุขาภิบาล
พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒®
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๓๔”

ข้อ๒ ระเบียบนีใ้หใ้ขบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นไป
ข้อ๓ ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นข้อ๔ เบญจแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าต้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒

“ข้อ ๔ เบญจ ผูไ้ตร้ับบํานาญปกตทิี่มเีวลาราชการรวมกันตั้งสิ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบรบิูรณแ์ละ
ไตร้ับ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ทวิ ข้อ ๔ ตรี หรือข้อ ๔ จัตวา แต้วแตก่รณีอยูแ่ท้ว ใหไ้ตร้ับ ช.ค.บ. ในอัตรา
ดังนี้

(๑) ต้าผูท้ี่ไตร้ับบํานาญปกตมิีอายตุั้งแตเ่จ็ดสิบปีบรบิูรณข์ึ้นไปแต่ไม,ถึงแปดสิบปีบรบิูรณ์

และไตร้ับบํานาญปกตริวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไมถ่ึงสามพันบาทใหไ้ตร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละ
เท่ากับส่วนต่างของเงินจํานวนสามพันบาทหักต้วยบํานาญปกตแิละ ช.ค.บ ที่ไตร้ับอยู่

(๒) ท้าผู้ที่ไตร้ับบํานาญปกตมิอีายตุั้งแตแ่ปดสิบปีบรบิูรณข์ึ้นไปแต่ไมถ่ึงเท้าสิบปีบรบิูรณ์

และไตบ้ํานาญปกตริวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไมถ่ึงห้าพันบาทใหไ้ตร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละ
เท่ากับส่วนต่างของเงินจํานวนห้าพันบาทหักต้วยบํานาญปกตแิละ ช.ค.บ ที่ไตร้ับอยู่

www.yotathai.com



101

(๓) ถ้าผู้ที่ไดร้ับบํานาญปกตมิีอายตูั้งแตเ่ถ้าสิบปีบริบูรณข์ึ้นไป และไดร้ับบํานาญปกติ
รวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไมถ่ึงหกพันบาทไหไดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของ
เงินจํานวนหกพันบาทหักด้วยบํานาญปกตแิละ ช.ค.บ ที่ไดร้ับอยู่”

ประกาศณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๔

พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
(อิสระพงศ์ หนุนภักดี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ'ในราชกิจจาบุฌกพา เล่มที่ £>๒๒ ตอนหิเศมที่ £๔๒ ง หน้า £๖ ลงวันที่ ££> ธันวาคม๒๕๔๘
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๓๕

โดยทีเ่ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น ใหส้อดคล้อง

กับการปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการประเภทต่างๆ อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๔๓ แห่ง

พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ชึ๋งแล้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙ และมาตรา๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ มาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัตสิุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕

แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒® รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ® ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕”

ข้อ๒ ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้ังคับดั้งแตว่ันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นด้นไป
ข้อ๓ ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นข้อ ๔ ฉ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒
“ข้อ ๔ ฉ ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ บํานาญพิเศษ

หรือบํานาญดกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะ หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยูแ่ล้วและยังคงไดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับอยูใ่นวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ ใหไ้ดร้ับ

ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้
(๑) ผู้ที่ไดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับบํานาญก่อนวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒® ให้ไดร้ับ

ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสีส่ิบของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับ
(๒) ผู้ที่ ไดร้ับหรือมีสิทธิไดร้ับบํานาญดั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒® ถึงวันที่

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละยี่สิบของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ.

ที่ไดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับ
(๓) ผู้ที่ไดร้ับหรือมีสิทธิไดร้ับบํานาญดั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึงวันที่

๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ไดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสิบสองของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ.

ที่ไดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับ
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การคํานวณช.ค.บ. ถ้ามเีศษของบาทใหบ้ีดทิง้”
ข้อ ๔ ใหย้กเลิกความในข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับ

บํานาญของราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๒0)และใหใ้ชค้วามต่อไปนีแ้ทน
“ข้อ ๕ ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับบํานาญไม,มสีิทธไิดร้ับ ช.ค.บ. ดามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ถ้าเข้ารับ

ราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้าทํางานหรือกลับเข้าทํางานสังกัดราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น”

ประกาศณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๕
พลตํารวจเอก เภา สารสิน

(เภา สารสิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ'ในราชกิจเทนุเบกษา เล่มที่ 0๒๒ตอนพิเศษที่ 0๔๒ ง หน้า 0๘ ลงวันที่ 0๓ ธันวาคม๒๕๔๘
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘

โดยทีเ่ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น ใหส้อดคล้อง

กับการปรับปรุงบัญชอีัตราเงินเดือนข้าราชการประเภทต่างๆ อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๔® แห่ง

พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ชึ๋งแล้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙ และมาตรา๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัตสิุขาภิบาล พ.ศ.๒๔๙๕ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕
แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๒๑ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ร ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๓๘”

ข้อ๒ ระเบียบนีใ้หไ้ขบ้ังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นด้นไป
ข้อ๓ ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นข้อ๔ สัตตแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒
“ข้อ ๔ สัตต ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบํานาญพิเศษ

หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะ หรือผูอ้ยูใ่นอุปการะตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยูแ่ล้ว ในวันที่ ๑ ตุลาคม๒๕๓๗ ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้

(๑) ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตรา
เดือนละร้อยละสิบเอ็ดของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับ

(๒) ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับเฉพาะบํานาญใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสิบเอ็ด
ของจํานวนบํานาญที่ไดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับ

การคํานวณช.ค.บ. ล้ามเีศษของบาทใหป้ีดทิง้”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
สนั่น ขจรประศาสน์
(สนั่น ขจรประศาสน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พลตรี

ประกาศในราชกิจจานุฌกษา 1ลม่ทื่ ๑๒๒ ตอนพิเศษที่ ๑๔๒ งหปา๒๐ ลงวันที่ ๑0) ธันวาคม๒๕๔๘
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ส) พ.ศ.๒๕๔๗

โดยทีเ่ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น ใท้สอดคลอง
กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของข้าราชการพลเรือน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๗๖
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแท้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๗ แห่ง

พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแทไ้ขเพิ่มเติม มาตรา๘๘วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตสิภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแทไ้ขเพิ่มเติม และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ® ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗”

ข้อ๒ ระเบียบนี้ใทใ้ชบ้ังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นด้นไป
ข้อ๓ ไทเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นข้อ ๔ อัฎฐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒
“ข้อ ๔ อัฎฐ ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษ เพราะเหดุทุพพลภาพ บํานาญ

พิเศษหรือบํานาญดกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะตามกฎหมายว่าด้วยบําเหมืจ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยูแ่ทว้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ใท้ไดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้

(๑) ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ทว้ ใทไ้ดร้ับ ช.ค.บ.
เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละสามของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับ

(๒) ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบํานาญใทไ้ดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละ
ร้อยละสามของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญที่ไดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับ

การคํานวณช.ค.บ. ท้ามเีศษของบาทใท้บดีทิ้ง”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗
ประชา มาลนีนท์

(นายประชา มาลีนนท์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัตริาชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศในราชfmานุฒกษา เล่มที่ 0๒» คอนพศษที่ £๔ ง หน้า 0๔ ลงวันที่ fari สิงหาคม ๒๕๔๗
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๘

โดยทีเ่ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น ใท้สอดคลอง

กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีฑผูร้ับบํานาญของข้าราชการพลเรือน อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๗๖
แหงพระราชบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔0 มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และ

มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไวั ดังต่อไปนี้

ข้อ « ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดัวยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ©๐) พ.ศ.๒๕๔๘”

ข้อ๒ ระเบียบนี้ใทไ้ขบ้ังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ห.ศ.๒๕๔๘ เป็นท้นไป
ข้อ๓ ไทเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นข้อ ๔ นว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าท้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒

“ข้อ๔ นว ผูไ้ทร้ับหรือมสีิทธไิทร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษ เพราะเหตทุุพพลภาพบํานาญพิเศษ
หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าควยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แลวดํ่ากว่าเดือนละท้าพันหมื่งรัอยบาทไทไ้ทร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีก
ในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงินท้าพันหนึ๋งรัอยบาทพักท้วยจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ.

ที่ไทร้ับหรือมสีิทธิไทร้ับ”

ประกาศ ณ วันที่ ©๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

สมชาย สุนทรวัฒน็
(นายสมชาย สุนทรวัฒน)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัตริาชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศในรา*กรเทาjmกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนฟ้เศพที่ ๑๔๒ ร หนา๒๒ ลาวันที่ ๑๑) รันวาทม๒๕๔๘
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๑©) พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยทีเ่ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น ใหส้อดคล้อง

กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญของขาราชการพลเรือน อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔0 มาตรา ๖๙ และ

มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสิภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปบี้

ข้อ ๑ ระเบียบบีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดัวยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑®) พ.ศ. ๒๕๔๙”

ข้อ๒ ระเบียบบีใ้หใ้ขบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นท้นไป
ข้อ๓ ใหเ้พิ่มความต่อไปบี้ เป็นข้อ ๔ ทศ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าท้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒
“ข้อ ๔ ทศผูไ้ทร้ับหรือมสีิทธไิทร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ บํานาญพิเศษ

หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะ ตามกฎหมาย ว่าท้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยูแ่ล้วในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ใหไ้ทร้ับ ช.ค.บ. อัตราดังบี้

(๑) ผู้ไทร้ับหรือมีสิทธิไทร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ให้ไทร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีก
ในอัตราเดือนละรัอยละห้าของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ไทร้ับหรือมสีิทธไิทร้ับ

(๒) ผูไ้ทร้ับหรือมสีิทธิไทร้ับเฉพาะบํานาญใหไ้ทร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละ
รัอยละห้าของจํานวนบํานาญที่ไทร้ับหรือมสีิทธิไทร้ับ

การคํานวณช.ค.บ. ล้ามเีศษของบาทใหป้ีคทิง้”
ข้อ๔ ใหย้ณลกิความในวรรคสองของข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าท้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒และใหใ้ชความต่อไปบีแ้ทน
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“กรณีที่ผูร้ับบํานาญเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญใหเ้ปึนหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น
ที่ผูร้ับบํานาญออกจากราชการเป็นผูเ้บิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตาบวิธีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙

สมชาย สุนทรวัฒน์

(นายสมชาย สุนทรวัฒน้)

รัฐมนตรชี่วยว่าการฯ ปฏิบัตริาชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ1ในราชกิจจาบุฒก«1เล่มที่ ๑๒๓ตอนพิเศษที่ ๒๙ ง หน้า๑๓ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
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หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ©๒๕ ตอนพิเศษ ๖๘ ง ๔ เมษายน ๒๕๕©

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนน้องถิ่น (ฉบับที่ ©๒)

พ.ศ. ๒๕๕©

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนน้องถิ่น
ใน้สอดคล้องกับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญของข้าราชการพลเรือน อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวั ดังต่อไปนี้

ข้อ © ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับ
บํานาญของราชการส่วนน้องถิ่น (ฉบับที่ ©๒) พ.ศ. ๒๕๕©”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ในไ้ขบ้ังคับดั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ในเ้พิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๔ เอกาทศ ของระเบียบกระทรวงมหาคไทย ว่าด้วย

เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนน้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
“ข้อ ๔ เอกาทศ ผู้ไดร้ับหรือบสีิทธิไดร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ

บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยูใ่นอุปการะ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนน้องถิ่นอยูแ่ล้วในวันที่ © ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใน้ไดร้ับ
ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้

(๑) ผู้ไดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ให้ไดร้ับ ช.ค.บ.
ในอัตราเตือนละร้อยละสี่ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ.

(๒) ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับเฉพาะบํานาญให้ไดร้ับ ช.ค.บ.
จํานวนบํานาญที่ไดร้ับหรือมสีิทธิไดร้ับ

การคํานวณช.ค.บ. ล้ามเีศษของบาทใหบ้ีคทิง้”

เพิ่มขึ้นอีก
ที่ไดร้ับหรือมีสิทธไิดร้ับ

ในอัตราเตือนละร้อยละสี่ของ

ประกาศ ณ วันที่ ©๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕©
สพุล ฟ่องงาม

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัตริาชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓ ง ๑๑ มกราคม ๒<£๕๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าควยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนน้องถิ่น (ฉบับที่ 0๓)

พ.ศ. ๒๕๕๒

โคยที่เป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนน้องถิ่น
ใพสัอดกน้องกับการปรับปรงเงินช่วยค่าครองชีฑฺผูร้ับเบี้ยหวัคบํานาญของข้าราชการพลเรือน

อาศัยอํานาจดามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัตอิงค์การบริหาร
ส่วนจังหวัค พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖ส และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๕๖
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาคไทย จึงออกระเบียบไวั ดังต่อไปบี้

ระเบียบบีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาคไทย ว่าค์วขเงินช่วยค่าครองชีพข์อ ๑

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนน้องถิ่น (ฉบับที่ ©๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ระเบียบบี้ในไ้ชบีังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ขอ ๓ ใน้ขกเลิกความในข้อ ๔ นว ของระเบียบกระทรวงมหาคไทย ว่าต้วยเงินช่วย
ข้อ ๒

ค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนน้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ ชึ๋งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาคไทย ว่าควยเงินช่วยค่าครองชีหผูร้ับบํานาญของราชการส่วนน้องถิ่น (ฉบับที่ ©๐)
พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใขค้วามต่อไปบีแ้ทน

“ข้อ ๔ นว ผู้ไตร้ับหรือมีสิทธิไตร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอคในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผู้อยใ่นอุปการะ ตามกฎหมาย
ว่าควยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนน้องถิ่น น้าไตร้ับบํานาญรวมกันทุกประเภท เมึ๋อรวมกับ ช.ค.บ.
แลวตํ่ากว่าเดือนละหกพันบาท ให่ไครับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเห่ากับส่วนต่างของจํานวน
เงินหกพันบาทพักควยจํานุวนบํานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ไตร้ับหรือมสีิทธิไตร้ับ”

ประกาศ ณ วันที่ ©๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

บุญจง วงศไ์ตรรัตน์

รัฐมนตรชี่วยว่าการ ฯ ปฏิบัตริาชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

www.yotathai.com



หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๑ ง ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕:๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญชองราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๑๔)

พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยทีเ่ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่นไทส้อดคล้อง
กับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญชองช้าราชการพลเรือน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัตอิงค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาดรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ด้งต่อไปบี้

ช้อ ๑ ระเบียบบีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔”

ช้อ ๒ ระเบียบนี๋ไหใ้ชบ้ังคับตั้งแตว่ับที่
ข้อ ๓ ไทเ้พิ่มความต่อไปบี้เปบ็ช้อ ๔ ทวาทศ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
“ช้อ ๔ ทวาทศ ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ

บํานาญพิเศษ หรือบํานาญดกทอดใบฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูไ่นอุปการะตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนท้องถิ่นอยูแ่ล้วในวับที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหไ้ดร้ับ
ช.ค.บ. ในอัตราด้งบี้

(๑) ผูI้ด้รับหรือมสีิทธไิดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ไหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกใบอัตรา
เตือนละรัอยละท้าของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ทีไ่ดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับ

(๒) ผูไ้ดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับเฉพาะบํานาญไทไ้ดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราเตือนละร้อยละท้า
ของจํานวนบํานาญทีI่ด้รับหรือมสีิทธไิดร้ับ

การคํานวณช.ค.บ. ล้ามเีศษของบาทไทบ้ีดทิง้”

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นด้นไป

ประกาศ ณ วับที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชวรตัน้ ชาญวีรทูล

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย
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หน้า ๑
ราชกิจจาบุเบกษา1ลม่ ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๘ ง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ (ร)๕)

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยทีเ่ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองขีพผูร้ับบํานาญของราขการส่วนท้องถิ่นใหส้อดคล้อง
กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญของข้าราชการ

อาศัยอํานาจตามความใบมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐. มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปบี้

ข้อ ๑ ระเบียบบี้ เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘"

ข้อ ๒ ระเบียบทีใ่หใ้ชบ้ังคับตั้งแตว่ับที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นด้นไป
ข้อ ๓. ใหย้กเลิกความในข้อ ๔ นว ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

๑๐

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใ้ช้
ความต่อไปบีแ้ทน

"ข้อ ๔ นว ผูไ้ดร้ับหรือมีสิทธไิด้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ
บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่บอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าไดร้ับบํานาญรวมกันทุกประเภท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว

ตํ่ากว่าเดือนละเก้าพับบาท ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน
เก้าพันบาทหักด้วยจํานวนบํานาญทุกประเภท และ ซ.ค.บ. ทีไ่ดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับ"

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย
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หน้า ๑
ราชกจจาบุเบกษาเล่ม 6)๗0 ตอบพิเศษ 6)01๓ ง ๑6) มิถุนายน ๖๕๕๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบำนาญของราชการส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๖)

พ.ศ. ๖๕๕๘

โดยทีเ่ป็นการสมควร'เพิ่มเงินช่วยค่ากรองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนห้องถิ่นใหส้อดคล้อง
กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญของข้าราชการ

อากัยอํานาจตามความใบมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญ้ตองคก์ารบรัหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๖๕๔๐ มาดรา ๖๘ และมาดรา ๗๗ แห่งหระราชบัญญตัเทศบาล พ.ศ. ๖๔๙๖
มาตรา ๕ และมาดรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญตัสภาตําบลและองค์การบรหีารส่วนตําบลพ.ศ. ๖๕๓๗
รัฐมนดรว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ด้งต่อไปบี้

ข้อ ๑ ระเบียบบี้เรัยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ
ของราชการส่วนฺห้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๖๕๕๘”

ข้อ ๖ ระเบียบบีไ้หไ้ขบ้ังคับตั้งแตว่ับที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๖๕๕๘ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ไหเ้พิ่มความต่อไปบีเ้ป็นข้อ ๔ เดรส ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วย

ค่าครองชีหผูร้ับบํานาญของราชการส่วนห้องถิ่น พ-ศ. ๖๕๖๖
“ข้อ ๔ เตรส ผูไ้ดร้ับหรีอมีสิทรไดร้ับบํานาญปกตํ บํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ

บํานาญพิเศษ หรัอบํานาญตกทอดไนฐานะทายาทหรัอผูอุ้ปการะหรัอผู้อยูใ่บอุปการะตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหนจบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่นอยูแ่ล้วไนวันทีร่ะเบียบบี้ไชบ้ังคับ ไหไ้ดร้ับ ช.ค.บ.
ใบอดราดังบี้

(๑) ผูไ้ดร้ับหรีอมีสิทธัไดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอกในอัตรา
เด้อบละรัอยละสีข่องจำนวนบํานาญและ ช.ค.บ. ทีไ่ดร้ับหรีอมีสิทธํไดร้ับ

(๖) ผู้ไดรัับหรือมีสิทรไดร้ับเฉพาะบำนาญ ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. ไนอัตราเด้อบละรัอยละสี่
ของจํานวนบํานาญทีไ่ดร้ับหรัอมสิทธัไดร้ับ

การคำนวณ ช.ค.บ. ล้ามเีศษของบาทใหบ้ีดทิง้"

ประกาศ พ วับที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๖๕๕๘
พลเอก อบพุงษ เผ่าจินดา

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย
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หน้า ๒๒
ราชกิจจานIุบกษาเล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๙ กันยายน ๖๕๕๕๑๐๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบําเหน็จช้าราชการส่วนท้องถิ่น

เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง

โดยที่เปีนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบําเหน็จ
ช้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์และเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัตหิน้าที่ของช้าราชการส่วนท้องถิ่น
ทีก่ลับเช้ารับราชการใหม่ และประสงคจ์ะคืบบําเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง

อาศัยอํานาจตามความในมาดรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
พ.ศ. ๒๕:๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญช้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕:๔๓ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปบี้
ข้อ ๑ ใหย้กเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ

ระยะเวลาใบการคืนบําเหน็จช้าราชการส่วนท้องถิ่น ลงวับที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕:๔๗
ข้อ ๒ ประกาศบีใ้หใ้ชบ้ังดับตั้งแตว่ันทีป่ระกาศเป็นด้นไป
ข้อ ๓ ช้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งประสงค์จะคืนบําเหน็จทีไ่ดร้ับไปแล้วเพื่อนับเวลาราชการ

ต่อเนื่องใหค้ืนบําเหน็จที่โดร้ับแล้วพร้อมดอกเบี้ยภายในเก้าสิบวันนับแตว่ับทีก่ลับเช้ารับราชการ
ข้อ ๔ ช้าราชการผูใ้ดออกจากราชการ โดยไดร้ับบําเหน็จตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ

บํานาญช้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญช้าราชการ แล้วแต่กรณีไปแล้ว
หากภายหลังกลับเช้ารับราชการใหมเ่ป็นช้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ช้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๐๐ และประสงค์จะคืบบําเหน็จทีไ่ดร้ับไปแล้วเพื่อนับเวลาราชการ
ต่อเนื่องกับ ให้คืนบําเหน็จทีไ่ดร้ับไปตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญช้าราชการหรือกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญช้าราชการ แล้วแตก่รณี พร้อมดอกเบี้ย ต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้นสังกัด
ทีร่ับราชการอยูภ่ายในเก้าสิบวันนับแตว่ันทีก่ลับเช้ารับราชการใหม่

ข้อ ๕: สิทธใิบการนับเวลาราชการต่อเนื่อง จะมผีลต่อเมื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้นสังกัดทีแ่จ้ง
ความประสงคจ์ะคืนบําเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องไดร้ับเงินบําเหน็จพร้อมดอกเบี้ยครบล้วนแล้ว
เท่านั้น กรณีทีย่ังไม่ทราบวันรับเงินบําเหน็จทีแ่ทจ้ริง ใหร้าชการส่วนท้องถิ่นด้นสังกัดทีร่ับราชการ
อยูต่รวจสอบ วับรับเงินบําเหน็จจากหลักฐานการรับเงิน (ฎีกาขอเบิกเงิน) จากราชการส่วนท้องถิ่น
ด้นสังกัดเติม หรือกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงาบคลังจังหวัด หรือสํานักงาบคลังจังหวัด ณ อําเภอ
แล้วแตก่รณี และใหน้ับต่อจากวันรับฎีกาจากราชการส่วนท้องถิ่นด้นสังกัดเติมหรือคลังไปอีกสิบห้าวันทําการ
โดยใหถ้ือวันลัดจากวับทีค่รบ สิบห้าวับทําการเป็นวันรับบําเหน็จเพื่อคํานวณดอกเบี้ยตามวิธกีารในข้อ ๖

หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไมป่รากฏหลักฐานว่าวับใดเป็นวันรับเงินบําเหน็จใหถ้ือเอา
วับทีพ่ับกําหนดเวลาห้าสิบเอ็ดวับนับแตว่ันถัดจากวับทีบุ่คคลนั้นลาออกจากราชการเป็นวันรับเงิน
บําเหน็จเพื่อใชใ้บการคํานวณดอกเบี้ย

ช้าราชการส่วนท้องถิ่น
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หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกบาเล่ม ๑๒๘ ตอนพิเคษ ๑0๓ ๙ กันยายน ๒๕๕๔

ข้อ ๖ การคํานวณดอกเบี้ย ใหเ้ริ่มคิดตั้งแตว่ันทีไ่ดร้ับบําเหน็จเน้นตับไป โดยคิดดามอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจําหนึ่งน้ชองธนาคารออมสิบทีค่ิดใหแ้กบุ่คคลทั่วไปในน้นั้น ๆ เน้นเกณฑ์ โดยไมต่้อง
นําดอกเบี้ยมาทบตัน

ข้อ ๗ กรณีทีข่้าราขการส่วนท้องถิ่นไดแ้จ้งความประสงค์จะคืนบําเหน็จภายในระยะเวลา
เก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราซการแล้ว แตไ่ม่สามารถคืนบําเหน็จพร้อมดอกเบี้ยไดภ้ายใบ
ระยะเวลา เก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ ใหข้้าราชการส่วนท้องถิ่นขอผ่อนผับระยะเวลา
ต่อราชการส่วนท้องถิ่นตับสังกัดเน้นราย ๆ ไป โดยข้าราชการส่วนท้องถิ่บผูน้ั้นจะต้องเสียดอกเบี้ย
ใบอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อน้ ไนตันเงินบําเหน็จพร้อมดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลาทีเ่กินเก้าสิบวัน

การขอผ่อนผันระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหท้ําเน้นหนังสือยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่น
ตับลังกัดก่อนท้นระยะเวลาเก้าสิบวับ

ความใบวรรคหนึ่ง
การสอบเข้ารับราชการด้วย

ข้อ ๘ กรณีทีข่้าราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งความประสงคจ์ะคืบบําเหน็จแตไ่ดล้่วงพ้นระยะเวลา
เก้าสิบวับนับแตว่ันทีก่ลับเข้ารับราชการแล้ว ใหผู้ว้่าราชการจังหวัดมอีํานาจพิจารณาอนุมัตใิหข้้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นคืนบําเหน็จเพี่อนับเวลาราชการต่อเนื่องได้ แมจ้ะท้นระยะเวลาเก้าสิบวับนับแตว่ันที่
กลับเข้ารับราชการ โดยใหค้ืบบําเหน็จพร้อมดอกเบี้ยภายใบเก้าสิบวับนับแตว่ันทีข่้าราชการส่วนท้องถิ่น
ไดร้ับแจ้งจากราชการ ส่วนท้องถิ่นตันลังกัด โดยวิธกีารคํานวณดอกเบี้ย ดังบี้

(๑) กรณีการคืบบําเหน็จล่าข้าเกิดจากความบกพร่องชองราชการส่วนท้องถิ่น ใหเ้ริ่มคิด
ดอกเบี้ยตั้งแตว่ันทีไ่ดร้ับบําเหน็จจบถึงวันก่อนวับทีก่ลับเข้ารับราชการ ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
หนึ่งน้ของธนาคารออมสิบที่คืดใหแ้กบุ่คคลทั่วไปไบน้นั้น ๆ เน้นเกณฑ์ โดยไมต่้องนําดอกเบี้ยมาทบตับ
และภายใบเก้าสิบวับนับแตว่ับทีข่้าราชการส่วนท้องถิ่นไดร้ับแจ้งจากราชการส่วนท้องถิ่นด้นลังกัด
แล้วว่าการคืบบําเหน็จล่าข้าเกิดจากความบกพร่องของราชการส่วนท้องถิ่นจะไมค่ิดคอกเบี้ย หากท้น
กําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไห้คิดคอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อน้ใบด้นเงินบําเหน็จ
พร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันทีร่าชการส่วนท้องถิ่น ด้นสังกัดทีแ่จ้งความประสงค์จะคืบบําเหน็จเพี่อนับเวลา
ราชการต่อเนื่องไดร้ับเงินบําเหน็จคืนพร้อมดอกเบี้ย

(๒) กรณีการคืบบําเหน็จส่าข้าเกิดจากความบกพร่องของตัวข้าราชการส่วนท้องถิ่บ่เอง
ใหเ้ริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแตว่ับทัI่ตัรับบําเหน็จจบถึงวันก่อนวับทีก่ลับเข้ารับราชการในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจําหนึ่งน้ของธนาคารออมสิบทีค่ิดใหแ้กบุ่คคลทั่วไปใบน้นั้บ ๆ เน้นเกณฑ์ โดยไมต่้องนําดอกเบี้ย
มาทบด้น และตั้งแตว่ันทีก่ลับเข้ารับราชการจนถึงวันทีร่าชการส่วนท้องถิ่นตันสังกัดทีแ่จ้งความประสงค์
จะคืบบําเหน็จเพี่อนับเวลาราชการต่อเนื่องไดร้ับเงินบําเหน็จคืนพร้อมดอกเบี้ย ใหค้ิดตอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อน้ ใบด้นเงินบําเหน็จพร้อมดอกเบี้ย

ใหใ้ชบ้ังคับกับผู้ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ เนื่องจากและวรรคสอง
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หน้า ๒๔
ราขกิจจาบุญกษาเล่น ๑๒๘ ตอนพิเศ■ษ ๙ กันยายบ ๒๔๔๔๑0๓ ง

ข้อ ๙ เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดทีแ่จ้งความประสงค์จะคืนบําเหน็จเพื่อนับเฺวลา
ราชการต่อเนื่องไตร้ับเงินบําเหน็จคืนพร้อมดอกเบี้ยแล้วใท้นน้ทกีไวใ้นสมุดหรือแฟ้มประวัตใิหช้ัดเจน
แล้วแจ้งใหก้ระทรวงมหาดไทยทราบและใหน้ําเงินบําเหน็จพร้อมดอกเบี้ยส่งกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทันที

ข้อ ๑๐ กรณไีมส่ามารถปฎินต้ติามหสักเกณฑบ์ี1้ต้ ใหข้อทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย
เป็นราย ๆ ไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๔
บุญจง วงศไ์ตรรัตน์

รัฐมนตรชี่วยว่าการ ๆ ปฏิบัตริาชการแทน
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย
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SB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก,ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการ

ทีอ่อกจากราชการ พ.ศ. ๒๕0ส

โดยที่กระทรวงมหาคไทยไค้พิจารณาเห็นสมควรกําหนคระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน
ทดแทนแก,ขาราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการที่ออกจากราชการ เหึ๋อใหเ้ป็นการสอดคล้อง
คามระเบียบของทางราชการ และสอดคล้องดามหลักแห่งพระราชมัญญต้โิอนโรงเรียนประถมสืกษา

บางประเภทไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๙ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ มาครา ๔6ท แลไ้ขเที่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๑๒
พระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๙ และมาตรา พระราชบัญญัติสุขาภิบาล
พ.ศ.๒๔๙๕ มาตรา๓๒และพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการส่วนตําบลพ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา๕๓

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก,ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการดังนี้

ข้อ 8 ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน
แก,ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการที่ออกจากราชการ ห.ศ.๒๕๐๙”

ข้อ๒ ใหย้กเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแกพ่นักงานเทศบาล
วิสามัญประจําการที่ออกจากงาน ห.ศ. ๒๕๐๐ และกําสั่ง หรีอหนังสือสั่งการใดที่ขัดหรีอแย้งกับ
ระเบียบนี้และใหใ้ข้ความต่อไปนีแ้ทน

ข้อ๓ “ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการ” หมายความว่า ข้าราชการส่วนจังหวัด
วิสามัญ ห!อพนักงานเทศบาลวิสามัญ ห!อหนักงานสุขาภิบาลวิสามัญ ห!อพนักงานตําบลวิสามัญ
คามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ชึ๋งรับเงินเดอนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเคอนและยังประจํากํางานอยู่
นั้งนี้ ไม,รวมดงข้าราชการส่วนจังหวัดวิสามัญชั่วกราว ห!อหนักงานเทศบาลวิสามัญชั่วคราว ห!อ
พนักงานสุขาภิบาลวิสามัญชั่วคราว ห!อหนักงานตําบลวิสามัญชั่วคราวห!อที่มสีัญญาข้าง

“เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาราชการปกติ
“เวลาราชการสําหรับคํานวณเงินทดแทน” หมายความว่า เวลาราชการปกตแิละเวลา

ราชการทวคีูณรวมกัน
ข้อ๔ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการที่ห้นจากราชการแล้ว ใหไ้ดร้ับเงินทดแทน

คามหลักเกณฑด์ังนี้
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(ก) ใหไ้ดร้ับเงินทดแทนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจํานวนปเีวลาราชการสําหรับ
คํานวณเงินทดแทน เศษของปถีาถึงหกเดือนใทน้ับเป็นหนึ่งปี

(ข) ในกรณีที่ ท้นจากราชการเพราะเหตยุุบเลกตําแหน่งหรือตัดทอนงานใหไ้ด้รับเงิน
ทดแทนตามความในข้อ (ก) แด่ด้ามเีวลาราชการสําหรับคํานวณเงินทดแทนดํ่ากว่าสามปีใหไ้ดร้ับเงิน
ทดแทนเท่ากับจํานวนเวลาราชการสําหรับคํานวณเงินทดแทนสามปี

ข้อ ๕ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการไม่มสีิทธิไดร้ับเงินทดแทนตังนี้
(ก) ไดร้ับอนุญาตใหล้าออกจากราชการก่อนหรือมเีวลาราชการครบห้าปีบรบิรฌ์
(ข) ถูกไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือคายเพราะกระทําความผิด หรือ

ประพฤตชิั่วอย่างรัาขแรง
(ค) มเีวลาราชการสําหรับคํานวณเงินทดแทนไมค่รบหนึ่งปีบรบิรณ์ เวนกรณียูบเลิก

ตําแหน่ง

ข้อ ๖ การนับเวลาราชการฟ้าหรับคํานวณเงินทดแทนนี้นใหน้ับตั้งแต่วิ'นรับราชการโดย
ไดร้ับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แด,ไมก่่อน
วันที่มอีายคุรบสิบแปดปีบรบิุรณํจนถึงวันทีท่้นจากราชการ รวมตั้งเวลาทีร่ับราชการทหารคามกฎหมาย
และคําสั่งของทางราชการในระหว่างที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการด้วย

ข้าราชการพลเรือนวิสามัญซึ่งได้โอนหรือถูกสั่งไปรับราชการทางหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นใหน้ับเวลาราชการของข้าราชการผูตั้นสําหรับคํานวณเงินทดแทนติดต่อกัน

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการทีป่ระจําปฎบิคหน้าทีอ่ยูใ่นเขคที่ได้มีประกาศใข้
กฎอัยการสืก ใหน้ับเวลาราชการเฉพาะวันทีป่ระจําปฎบัตหิน้าทีแ่ท้จริง ไม,รวมวันลาหรือวันขาดจาก
ราชการในระหว่างตั้น เป็นทวคีูณ และใหน้ับถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม๒๕๐๘ เท่าตั้น

♦ข้อ ei ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการที่ออกจากราชการเพราะถึงแก,ความตาย
และความตายนี้นมิไดเ้กิดขึ้นจากการกระทําความผดหรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง
ใหจ้่ายเงินทดแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการด้ตั้นใหแ้ก่ทายาท ซึ่งมสีิทธิได้รับ
มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการมีสิทธิไดร้ับเงินทดแทนอยูแ่ล้วถึง
แก,ความคาย ให้จ่ายเงินทดแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการด้ตั้นใหแ้ก'ผู้มีสิทธไิดร้ับ
มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อ ๘ เงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการที่ออกจากราชการใหเ้บิกจ่าย
จากเงินงบประมาณหมวดเงินคอบแทนต่างๆ หรือหมวดค่าตอบแทนของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นตัน้ๆ

ข้อ 6 การขึ๋นคําร้องขอรับเงินทดแทนให้ยูข้อรับยนคําขอตามแบบท้ายระเบียบนีต้่อหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการผูตั้นสังกัดอยู่ เมื่อหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสังกัดไดร้ับเรื่องราวแล้วใหพ้ิจารณาเสนอขอรับอนุมัติจากจังหวัด

สิทธใินการขอรับเงินทดแทนตามความในระเบียบนีใ้หม้อีายคุวามสามปี
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ความดังกล่าวในวรรคก่อนนิ๋มผีลใชบ้ังกับย้อนหลังไปถึงระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน
ทคแทนพนักงานเทศบาลวิสามัญทุกฉบับที่ใช้มาก่อนวันใชร้ะเบียบนีด้้วย

ข้อ <30 การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทยก่อน

ข้อ <33 ใหใ้ชร้ะเบียบนีต้ั้งแต่วันที่ <5 ตุลาคม ๒๕๐๙ เป็นด้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๐๙
(ลงนาม) พลเอก ป.จารเุสถียร

(ประภาส จารุเสถียร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

• ช้อ rf แก้ไขเหํ่มเติมโดยช้อ ๒แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการข่ายเงินทดแทนแกช่้าราชการส่วนทองทน
วิสามัญประจําการทีอ่อกจากราชการ (0มับที๒่) ห.ศ. ๒๕๑๔
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒(£๔๒

และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๒
และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระฌียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายบําเหน็จลูกจ้า
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใหเ้หมาะสมยงขี้บ

อาศัยอํานาจตามความในมาดรา ๖ นละมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พั.ศ. ๒๔๒๑ มาตรา ๔ และมาตรา ๘๘
แห่งพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.๒๔๓๗ รัฐมนตรวิ่าการกระทรวงมหาดไทยจ้งออก
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

งของ

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรยิกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒”

ข้อ ๒'" ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้ังคับตั้งแตว่ับถัดจากวันประกาศใบราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ใหย้กเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างชองหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๓๖
บรรดาระเบียบและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบําเหน็จลูกจ้างอื่นใดใบส่วนที่กําหนดไวแ้ล้วใบ

ระเบียบนีห้รอิชี่งขัดหรอิแย้งกันระเบียบนีใ้หใ้ชร้ะเบียบนีแ้ทบ
ข้อ ๔ ใหป้ลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหม้ือํานาจต้ความ

ริบีจฉัยบีญหา ยกเว้นหริอผ่อนผันการปฏิบัตติามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑแ์ละกําหนดริธปฏิบัตเิพื่อ
ตําเบีบการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนี้ง ตามวรรคหนี้งใหผู้ว้่าราชการ
จังหวัดไต้

หมวด ๑
ข้อความทั่วไป

ข้อ ๔ ใบระเบียบนี้
“ลูกจ้างประจ่า” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวับ และรายชั่วโมง ชี่งหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น จ้างไวป้ฏิบัตงิาบที่มลืักษณะประจ่าไมม่ืกําหบดเวลาตามอัตราและจ่าบวบทีก่ําหนดไว้ โดย
จ่ายค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้าง หรอิหมวดค่าจ้างประจ่าของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
แตท่ั้งนีไ้มร่วมลง

(๑) ลูกจ้างประจ่าที่มืลญัญาจ้าง
(๒) ลูกจ้างทีใ่หป้ฏิบัตงิาบของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ

* ระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหนจลูกจ้างของหน่วยการบริหารราซการส่วนท้องกิน ห.ศ. ๒<£๔to ประกาศใบราซกิจจาบุเบกพา เล่มที ๑®๖
คอบหิเศพ rtc£ ง หน้า ๙ ลงวับที ด ตุลาคม to<£๙to
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‘‘ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่งหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น จ้างไวป้ฏิบัตงิานที่มลีักษณะชั่วคราวและหรือโดยมกีําหนดเวลาจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณชองหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

“ค่าจ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างอัตราปกติ ตามอัตราที่กําหนดจ่ายใหส้ําหรับการทํางาน
ในระยะเวลาตามปกติ และหมายความรวมถึงเงินเที่มพิเศษสําหรับการสูร้บ (พ.ส.ร.) ด้วย

“ค่าจ้างเดือนสุดท้าย” หมายความว่า ค่าจ้างทั้งเดือนทีลู่กจ้างควรจะไดร้ับใบเดือนสุดท้ายก่อน
ออกจากงาน ถ้าลูกจ้างผูน้ั้นมาทํางานเต็มเวลาทีก่ําหนด

ลูกจ้างซึ่งไดร้ับค่าจ้างเป็นรายวัน ประเภททีท่ํางานมีวันหยุดประจําสัปดาห์หนึ่งวับ
ให้คิดค่าจ้างยี่สิบเจ็ดวันเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือน สําหรับประเภททีท่ํางานมวีันหยุดประจําสัปดาห์สองวับ ใหค้ิด
ค่าจ้างยี่สิบสามวันเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือน

สําหรับลูกจ้างซึ่งไดร้ับค่าจ้างรายชั่วโมง ใหค้ิดค่าจ้างเจ็ดชั่วโมงเป็นค่าจ้างหนึ่งวัน เว้นแตลู่กจ้าง
ทึ๋ใดก้ําหนดเวลาทํางานสําหรับหนึ่งวันเป็นอย่างอื่น กใ็หค้ิดค่าจ้างตามจํานวนชั่วโมงที่ใดก้ําหนดนั้นเป็นค่าจ้าง
หนึ่งวัน แล้วคิดเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือนตามวรรคก่อน

“บําเหน็จปกติ”,0 หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจําที่ออกจากงานเนื่องจาก
ทํางาบมานานซึ่งจ่ายครั้งเดืยว

“บําเหน็จรายเดือน"0’ หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจําที่ออกจากงานเนื่องจาก
ทํางาบมานานซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน

“บําเหน็จพิเศษ”๔ หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก'ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว
ทีไ่ดร้ับอันตรายหรือบํวยเจ็บเพราะปฏิบัติหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตกุระทําการตามหน้าที่
ซึ่งแพทยท์ีท่างราชการรับรองไดต้รวจและแสดงว่าไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าทีไ่ดอ้กเลยซึ่งจ่ายครั้งเดียว

“บําเหน็จพิเศษรายเดือน”4: หมายความว่า เงินที่จ่ายใหแ้กลู่กจ้างประจําทีไ่ดร้ับอันตรายหรือ
ป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงาบใบหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทาง
ราชการรับรองไดต้รวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัตหินาที่ใดอ้ีกเลยซึ่งจายเป็นรายเดือน

“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจ้งหวัด เทศบาล
เมืองพทยา องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

“ปงีบประมาณ” หมายความว่า ปงีบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ

หมวด ๒
บําเหน็จปกติ

ข้อ ๖ ลูกจ้างประจําจะไดร้ับบําเหน็จปกติ เมื่อต้องออกจากงานด้วยเหตหุนึ่งเหตใุด
ดังต่อไปบี้

๒ บทนิยามกําว่า “บ*'าเทนิจปกติ” เหั่มเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วนท้องกน (ฉบับที ๓)
ท.ศ. ๒๕«£๒ ประกาศโบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบพิศพ๗ ง หน้า ๕ ลงวับที ๑«ะ มกราคม ๒๕๕๓

■ บทนิยามกําว่า “น้าเหบจีรายเสือบ' เทีมเติม'โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วนท้องถํ่บ
(ฉบับที ๓) ท.ศ. ๖๕๕๖ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบหิเศบ๗ ง หน้า ๕ ลงวับที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

* บทนิยามกําว่า “น้าเหบีจพเิศบ” เพมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วบท้องถึ๋บ (ฉบับที ๓)
พ.ศ. ๒๕<£๒ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบทิเศพ ๗ ง หน้า ๕ ลงวันที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

* บทนิยามกําว่า “น้าเหบีจพเิศบรายเสือบ” เทีมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการปรหิารราชการล่วบท้องถํ่บ
(ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕«£๒ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอนพิเศบ๗ ง หน้า ๕ ลงวันที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
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(๑) ลาออกโดยไมม่คีวามผํด และไดร้ับอนุญาตจากผู้มอ่ํานาจสั่ง’บรรจแุละแต่งตั้ง หรือ
ผูไ้ดร้ับมอบหมายแล้ว

(๒) กระทําผดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทบปลดออกจากราขการ
(๓) ป่วยเจ็บไมอ่าจปฏิบัตหิน้าทีก่ารงาบของตนโดยสมํ่าเสมอ หรือโดยมโีบตรวจแพทย์

ชึ๋งทางราชการรับรองว่าไมส่ามารถหรือไมส่มควรทํางานต่อไป
(๔) ขาดคุณสมบัตเิกียวกับสัญชาติ
(๔) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่เป็นผู้เลื่อมใสใบการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษ้ตรํย์ทรงเป็นประบุฃตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบรืสุทธึใ๋จ
(๖) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหน่งกํานันแพทย์ประจําตําบลสารวัตรกํานัน

ผู้ใหญบ่้าน และผูช้่วยผู้ใหญบ่้าน
(๗) ขาดคุณสมบัตเินื่องจากไปตํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(๘) ขาดคุณสมบัตเินื่องจากเป็นผู้มกีายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ดไ้ร้

ความสามารถ หรือจํตฟ้นเท้ อบไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดใบกฎหมาย ว่าด้วยระเบยบ
ข้าราขการพลเรือน

(๙) ขาดคุณสมบัตเินื่องจากไปเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่บพรรคการเมือง
(๑๐) ขาดคุณสมบัตเินื่องจากเป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) หน่วยการบรหืารราขการส่วนท้องลื่นเลิกตําแหน่งหรือยุบตําแหน่ง
(๑๒) หย่อนความสามารถในอันทีจ่ะปฏิบัตหิน้าทีก่ารงาบของตน ไม่มปืระสิทธิภาพหรือ

ประพฤตตินไมเ่หมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน หรือบกพร่องใบหน้าทีด่้วยเหตใุด
(๑๓) ถูกสั่งใหอ้อกจากราขการเนื่องจากมเีหตอุันควรสงสัยอย่างยงว่าผูน้ั้นไดก้ระทํา

ความผํดวนิัยอย่างร้ายแรง แตก่ารสอบสวนไมไ่ดค้วามแนข่ัดพอทีจ่ะลงโทบปลดออกหรือไลอ่อกได้ แตม่ืมลท้นหรือ
มัวหมองในกรณทีีถู่กสอบสวนนั้นขึ้งล้าใหป้ฏิบัตงิานต่อไปอาจจะเป็นการเลิยหายแกท่างราชการ

(๑๔) ถูกสั่งออกจากราขการเนื่องจากรับโทษจําคุกโดยตําสั่งศาล หรือต้องรับโทษโดย
ตําฟพ้ากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ําคุกในความฝ็ดทีไ่ดก้ระทําโดยประมาทหรือความผํดลหุโทษ ขึ้งยังไมถ่ึงกับจะต้องถูก
ลงโทษปลดออก หรือไลอ่อก

(๑๔) ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๑๖) ขาดคุณสมบัตใิบการปฏิบัตงิาบเป็นลูกจ้างประจําตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบรหืารราชการส่วนท้องถน
ใบกรณี (๑) และ (๒) ต้องทํางาบเป็นลูกจ้างประจํามาแล้วไมน่้อยกว่าท้าปีบรบืูรณ์
ในกรณี (๓) ถึง (๑๖) ต้องทํางานเป็นลูกจ้างประจํามาแล้วไมน่้อยกว่าหนื่งปีบรบืูรณ์

ข้อ ๗ บําเหน็จปกตทิีจ่ะจ่ายตามความในข้อ ๖ ล้าลูกจ้างประจําผู้มืลทิธไิดร้ับตายเสืยก่อนไดร้ับ
เงินบําเหน็จปกติ เงินด้งกล่าวย่อมเป็นมรดกตกทอดแกท่ายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณีขย์

ข้อ ๘ ลูกจ้างประจําผูใ้ดตายในระหว่างรับราชการ ล้าลูกจ้างประจําผู้นั้บไดท้ํางาบเป็น
ลูกจ้างประจํามาแล้วไมน่้อยกว่าหนื่งป็บรบืูรณ์ และความตายนั้นมใืหเ้กิดขึ้นเนื่องจากความประพฤตชิั่วอย่าง
แรงของตนเอง ใหจ้่ายเงินบําเหน็จปกติเป็นจํานวนตามเกณฑค์ํานวณใบข้อ ๑๗ แกท่ายาทผู้มืลทิธไิดร้ับมรดก
ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณีชยโ์ดยอนุโลม

เงินบําเหน็จปกติตามวรรคหนื่ง ให้แบ่งจ่ายแกผู่้มืลิทธติามสัดส่วนของเงินมรดก โดยมืดอ้งกัน
ส่วนเป็นลิบสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินด้งกล่าวไมถ่ึอเป็นสินสมรส
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ข้อ ๙ ลูกจ้างประจําผูใ้ด มกรณ์หรอต้องหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรอถูกฟ้อง
คดอาญา หร้ออยูใ่นระหว่างถูกพักงาน ถ้ากิงแกค่วามตายก่อนใตร้ับการวินิจฉัยเรึ๋องที่กระทําผิดวินัยหรอก่อน
คดอาญาถงทีสุ่ด ใหก้ระทรวงมหาดไทยพิจารณาวินิจฉัยว่าถ้าผูน้ั้นไมก่ิงแกค่วามตายเสิยก่อนจะต้องใตร้ับโทษ
ถ้งใล1ออกหรอไม่ ถ้าเห็นว่าผูน้ั้นจะต้องถูกลงโทษถงไล่ออก ทายาทของลูกจ้างประจําผู้นั้บ ไม,มสิทธไิตร้ับนําเหนิจ
ปกตติามข้อ ๘

หมวด๒/๑๖
นําเหนิจรายเดอบ

ข้อ ๘/๑ ลูกจ้างประจําผูม้สิทธรํับนําเหนิจปกติ ซึ่งมเวลาทํางาบตั้งแตย่ี่สิบห้าปีบวิ�รณ์ขี้,นไป'จะ
แสดงความประสงคข์อรับเป็นนําเหนิจรายเดอบแทบกใ็ต้

ใบกรณ์ทีลู่กจ้างประจําไตร้ับนําเหนิจปกตหิรอนําเหนิจรายเดอบจากหน่วยการบวิหารราขการ
ส่วนท้องกินผู้เนิกไปแล้วจะขอเปลยีบแปลงความประสงคอ์กไมใต้

ข้อ ๙/๒ สิทธใินนําเหนิจรายเดอบใหเ้รํ่มตั้งแตว่ันทีลู่กจ้างประจําออกจากงาบจบกระทั่งกิง
แกค่วามตาย โดยคํานวณตามเกณทใํบข้อ ๑๗/๑

หมวด ๓
นําเหนิจพิเศษ

ข้อ ๑๐ ลูกจ้างประจําหรอลูกจ้างขั่วคราวผูใ้ดใตร้ับอันตรายหรอป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏํปต่ิ
ในหน้าที่ หวิอถูกประทุษร้ายเพราะเหตกุระทําการตามหน้าทีซ่ึ่งแพทยท์ีท่างราขการรับรองไตต้รวจและแสดงว่า
ไม่สามารถปฎบตังิานในหน้าที่ต,อไนไํตอ้กเลย บอกจากจะใตร้ับนําเหนิจปกติตามที่ก่าหนดไวใ้บหมวด ๒ แล้วให้

ไตร้ับนําเหนิจพิเศษอกด้วย เว้นแตอ่ันตรายทีไ่ตร้ับหรอการป่วยเจ็บนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรอจากความผิดของตบเอง

ล้าหรับลูกจ้างขั่วคราวไมม่สิิทธไิตร้ับนําเหนิจปกตติามทีก่ําหนดไวใ้นหมวด ๒
ข้อ ๑๑ การกําหนดอัตรานําเหนิจพิเศษ กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้ําหนดตามสมควรแก1

เหตกุารณ์ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผู้นั้บ ตามอัตราดังต่อ'ไปบี้
(๑) ปฎิบต้หิน้าทีไ่นเวลาปกตใิหม้อิัตราตั้งแตห่กถงยีส่ิบลเีท่าของอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้าย
(๒) ปฎิปต่หิน้าทีต่ามทีก่ระทรวงกลาโหมกําหนดใบระหว่างเวลาที่มกิารรบการสงคราม การ

ปราบปรามการจลาจล หรอใบระหว่างที่มกิารประกาศไขก้ฎอัยการค์กหรอประสบการณ์ฉุกเรบ ใหม้อัตรา
ตั้งแตส่ามสิบหกกิงลสีิบสองเท่าของอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้าย

ข้อ ๑๒ ลูกจ้างประจําVIรอลูกจ้างขั่วคราวผู้!ต้รับอันตรายดังกล่าวในข้อ ๑๐ถ้าถงแกค่วามตายเพราะ
เหตุนั้นก่อนไตร้ับบำเหนิจพิเศษไป ใหจ้่ายนําเหนิจพิเศษแกท่ายาทผู้มิสิทธริับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิขยโ์ดยอนุโลมตามอัตราดังต่อ'ไปนี้

(๑) ปฏิปต่หิน้าทีใ่บเวลาปกติ เป็นจําบวบเท่ากับอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้ายสามสิบเดอน
(๒) ปฎปต่หิน้าทีใ่นเวลาดังกล่าวใบข้อ ๑๑ (๒) เป็นจําบวบเท่ากับอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้ายลสีิบ

แปดเดอบ

“ หมวต fe/ffl บ่าเพ่)จทยเสือบ ข้อ ๙/® และข้อ ๙/๒ เทีมเรมโศยระเบียบกระทใทงมทาคไทย ว่าท้ายบ่าเพ่จถูกจ้างของพ่วยการปรทิารราขการ
ส่วนท้องถั๋บ (อบับที ๓) ห.ศ. b<r<tte ประกาศในราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ®bri ตอบหเิศษ ฟ ง หน้า ๕ ลงวบที «<t มกราคม ๒<&£๓
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เงินบําเหน็จพิเศพามวรรคหนื่ง ใหแ้บ่งจ่ายแกท่ายาทผู้มิสิทธติามลัดส่วนของเงินมรดกโดยมิ
ต้องกันส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินด้งกล่าวไมถ่อเป็นสิบสมรส

ใบกรณลูกจ้างชั่วคราวตาย ใหใ้ตร้ับบําเหน็จพิเศษสามส่วนในสสี่วนของลูกจ้างประจํา
ข้อ ๑๓ ในกรณีทีลู่กจ้างประจําหรัอลูกจ้างชั่วคราวไตร้ับอันตราย หรัอป่วยเจ็บตามข้อ ๑0 หรัอ

ถงแก,ความตายตามข้อ ๑๒ ถ้าลูกจ้างผูโ้ท]หรัอทายาทแล้วแตก่รณ มสิิทธใิตร้ับทั้งบําเหน็จพิเศษตาม
ระเบํยบบี้ เงินสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนื่องจากการ
ช่วยเหล้อราชการการปฏิบัตงิาบของชาติ หรัอการปฏิบัตติามหน้าทั้มนุษยธรรม เงินค่าทดแทบตาม
ระเบิยบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทบและการพิจารณาบําเหน็จความชอบใบการปราบปรามผูก้่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะเดืยวกับจากทางราชการหรือจากหน่วยงาบอื่บทีห่น่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องอื่นสั่งใหไ้ปปฏิปต่งานใหเ้ลอกรับไตเ้พิยงอย่างหบี๋งแล้วแตจ่ะเลอก

หมวด ๓/๑๙
บําเหน็จพิเศษรายเดือน

ข้อ ๑๓/๑ ลูกจ้างประจําผู้มิสิทธริับบําเหน็จพิเศษจะแสดงความประสงค์ขอรับเป็น
บําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนกไ็ต้

ใบกรณีทีลู่กจ้างประจําไตร้ับบําเหน็จพิเศษหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนจากหน่วยการบริหาร
ราขการส่วนท้องอื่นผูเ้บิกไปแล้วจะขอเปสยีนแปลงความประสงคอ์กไมใ่ต้

ข้อ ๑๓/๒ สิทธใิบบําเหน็จพิเศษรายเดือนให้เรํ่มทั้งแต่วับที่ลูกจ้างประจําออกจากงาบ
จบกระทั้งลงแกค่วามตาย โดยคํานวณตามเกณฑใ์นข้อ ๑๗/๒ หรือข้อ ๑๗/๓ แล้วแตก่รณี

ข้อ ๑๓/๓ ในกรณีทีลู่กจ้างประจําผูใ้ดไตร้ับอันตรายห่รอืป่วยเจ็บตามข้อ๑๐ถ้าลูกจ้างประจําผูบ้ั้น
มสิิทธริับทั้งบําเหน็จพิเศษรายเดือนตามระเบิยบบี้ เงินสงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหล้อราชการ การปฏิบตัิ'งาน'ของ'ขาติ ห่รือการปฏิบัตติามหน้าที่
มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบิยบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทบและการพิจารณาบําเหน็จความชอบใบการ
ปราบปรามผูก้่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะเดืยวกับจากทางราชการหรือหน่วยงาบอื่บทีห่น่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องอื่นสั่งใหใ้ปปฏิป่ตงาน ใหเ้ลอกรับไตเ้พยิงทางเดืยว

หมวด ๓/๒๘
บําเหน็จตกทอด

ข้อ ๑๓/๔ ในกรณีที่ผูร้ับบําเหน็จรายเดือน หรือผูร้ับบําเหน็จพิเศษรายเดือนลงแกค่วามตายให้
จ่ายบําเหน็จตกทอดเป็นจําบวบสิบห้าเท่าของบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแตก่รณใีหแ้ก่
ทายาทผู้มิสิทธติามเกณฑด์้งบี้

(๑) บุตรใหใ้ตร้ับสองส่วน ถ้าผูต้ายมบิุตรทั้งแตส่ามคบขึ้นไปใหใ้ตร้ับสามส่วน
(๒) สามหิรือภริยาใหใ้ตร้ับหนื่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มชิริตอยูใ่หใ้ตร้ับหนื่งส่วน

" หมวด ๓/๑ บําเหน็จหเิศษรายพีอน ข้อ ๑01/๑ ข้อ ๑๓/๒ และข้อ ๑01/๓ เพบพีมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าศ้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วย
การปรหิารราชการส่าบท้องลํ่บ(อบบัที ๓)ห.ท.๒๔๔๒ ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๒๒ศอบหเิศษ๒งหน้า๔ลงวับที ๑๔ มกราศม kxtltin

๘ หมวด ๓/๒ บําเหน็จศกทอด ข้อ ๑๓/๙ และข้อ ๑๓/a เหิมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถั๋บ (อบ'นที ๔) ห.ศ. ๒๔๔๔ ประกาศไนราชกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๒๘ ดอนหเิศษ ๙๘ ง หน้า ๒ ลงวับที ๒๒ มิถุนายบ๒๔๔๔

www.yotathai.com



125

ในกรณทีีไ่มม่ทีายาทข้อใด หรอทายาทนั้นใดต้ายใปเสียก่อนใหแ้บ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาท
ผู้มีสิทธใินข้อทีเ่หลออยู่

ใบกรณีทีไ่มม่ทีายาททั้งสามข้อดังกล่าว ใหจ้่ายแกบุ่คคลซึ่งผูต้ายไดแ้สดงเจตนาไวต้่อ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดตามแบบและวิธกิารทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด

ในกรณีทีไ่มม่ทีายาทและบุคคลซึ่งผูต้ายไดแ้สดงเจตนาไวต้ามวรรคสาม หรอบุคคลนั้นไดต้าย
ไปก่อนใหส้ิทธใินบําเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุตลิง

ในกรณีทีไ่ดม้กีารจ่ายบําเหน็จตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามบีุตร ซึ่งไดม้คีําพิพากษาของ
ศาลว่าเป็นบุตรขอบด้วยกฎหมายของผูต้ายซึ่งไดม้กีารฟ้องคดขีอใหร้ับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีบับแตว่้นที่
ป็ดาตายหรือนับแตว่ับทีไ่ดรู้้ หรือควรไดรู้ถ้ึงความตายของปดีาเพื่มขึ้น ใหแ้บ,งบําเหน็จตกทอดนั้นใหมร่ะหว่าง
ทายาทผู้มีสิทธโิดยถือว่าบุตรขอบด้วยกฎหมายตามคําฟพ้าก,พานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธติั้งแต่วันตายของ
ลูกจ้างผูไ้ดร้ับบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณ ใบกรณีเซ่นนั้ ใหห้น่วยการบรหืาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งไดร้ับบําเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเปียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ในกรณีทีไ่มส่ามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดทีจ่่ายใหท้ายาทซึ่งรับเกินไบใ่นส่วนของตนตาม
วรรคห้าได้ หน่วยการบรืหารราชการส่วนท้องกิ,บเจ้าสังกัดไมต่้องรับผิดขอบจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดใหแ้กบุ่ตรซึ่งได้
มคีําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไบ่ถงืวันเกิดสิทธริับบําเหน็จตกทอดแต่อย่างใด

บําเหน็จตกทอดตามข้อนี้ ถ้ามเีศษของบาทใหป้็ดทิ้ง
ข้อ ๑๓/๕ วิธกิารใบการยีนเรื่องราวขอรับบําเหน็จตกทอดใหน้ําข้อ ๑๘ มาใขบ้ังคับโดย

อนุโลม
หมวด ๔

การนับเวลาทํางานของลูกจ้างบร่ะจําส์าหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จบ่กดื

ข้อ ๑๔ การนับเวลาสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จบ่กดนืั้น ใหเ้รื่มนับตั้งแตว่ับเรื่มเข้าบ่ฏํบตัิงานโดย
ไดร้ับค่าจ้าง แตไ่มก่่อนวันที่มอีายคุรบสิบแบ่ดปีบรบิูรณจ์นถึงก่อนออกจากงาน หรือก่อนวันพ้นจากหน้าที่ หรือจนถึง
วับทีถ่ึงแกค่วามตายแล้วแตก่รณี

ลูกจ้างบร่ะจําผูใ้ดไดร้ับค่าจ้างเพราะลา ขาดงาน ถูกสั่งพัก ให้ดัดเวลาทํางานสําหรับคํานวณ
บําเหน็จปกตติามส่วนแห่งวับทีไ่มไ่ดร้ับค่าจ้างนั้น

ลูกจ้างประจําผูใ้ดถูกดัดอัตรามาจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญโดยไมไดร้ับเงินทดแทบใหน้ับ
เวลาราชการตอนเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่นวิสามัญมารวมกับเวลาตลอดเป็นลูกจ้างประจําเที่อประโยชนใ์บการ
คํานวณจ่ายบําเหน็จปกตไิด้

ลูกจ้างประจําทีไ่ปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยมไิดร้ับบําเหน็จเมื่อ
ออกจากกองประจําการหรือไดร้ับการลาพักเพื่อรอการปลดโดยไม่มคีวามเสียหายแล้วกลับเข้าทํางานเป็น
ลูกจ้างประจําในสังกัดเติมภายใบกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวับ กใิห้นับเวลาตอบก่อนใปรับราชการทหารกอง
ประจําการและเวลาระหว่างรับราชการทหารกองประจําการรวมเป็นเวลาทํางานสําหรับการคํานวณจ่าย
บําเหน็จปกตไิด้

การนับเวลาตอนไปรับราชการทหารดังกล่าวในวรรคก่อนนั้น ใหน้ับตั้งแตว่ับทีไ่ดเ้ข้าประจําการในกอง
ประจําการ จนถึงวันออกจากกองประจําการ หรือวันทีไ่ดร้ับการลาพักเพื่อรอการปลด แตไ่มร่วมถึงเวลาที่ดอ้งอยู่
ชดใชต้ามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
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การนับเวลาทำงาบสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติของลูกจ้างประจําทโีอนมาจากหน่วยรา•ซการ
ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น ใหน้ับเวลาทางาบสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติตาม
ระเบยบว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของราชการหรือระเบยบว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นทีใขอ้ยูใ่น
วันโอนรวมเป็นเวลาทํางาบสําหรับคํานวณบําเหน็จปกตดิ้วย

การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติของลูกจ้างทโีอบมาจากลูกจ้างประจํา
ขี่งไดร้ับค่าจ้างจากเงํนนอกงบประมาณของทางราชการส่วนท้องถิ่นใหน้ับเวลาทํางาบสําหรับคํานวณบําเหน็จ
ปกตติามระเบํยบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งทีใขอ้ยูใ่นวันโอน รวมเป็นเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกตดิ้วย

ข้อ ๑๕ ลูกจ้างประจําผูใ้ดถูกสั่งใหป้ฏิบัตหิน้าทตีามทกีระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างทีม
การรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างเวลาทีมการประกาศใชก้ฎอัยการคักหรือประกอบ
สถานการณ์ฉุกเรบ กใ็หน้ับเวลาทํางาบทปีฏิบัตกิารตามสั่งนั้นเป็นทวคีูณได้

ลูกจ้างประจําผูใ้ดประจํ าปฎํบัติหน้าทีอยูใ่นเขตทไีดม้การประกาศใช้กฎอัยการคักขีง่คณะรัฐมนตรไืด้
กําหนดใหข้้าราขการส,วนท้องถิ่นขี่งประจําการปฏิบัตหิน้าทอียูใ่บเขตนั้นนับเวลาราชการเป็นทวคีูณ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใหลูกจ้างประจําผู้'นั้นไดน้ับเวลาทํางาบ
ทีปฏินัตหิน้าทใีบระหว่างนั้นเป็นทวคีูณด้วย๙

ในกรณีทลีูกจ้างมเวลาทํางาน ขี่งอาจนับเป็นทวคีูณในเวลาเดยวกันไดห้ลายประการใหน้ับเวลา
ระหว่างนั้นเป็นทวคีูณแตป่ระการเดยว

หมวด ๕*°
วีธคํานวณบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน และบําเหน็จพิเศษรายเดือน

ข้อ ๑๖ การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจ่ายบําเหน็จปกติ และบําเหน็จรายเดือน
ใหน้ับเป็นจํานวนเดือน สําหรับเวลาทํางาบถ้ามหลายระยะ ใหน้ับเวลาทํางาบรวมกับโดยคัดสามสิบวันเป็นหบึ๋ง
เดือน เศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันใหน้ับเป็นหนี่งเดือน ถ้าไมถ่้งสิบห้าวันใหป้ิดทิ้ง

ข้อ ๑๗ การคํานวณบําเหน็จปกติ ใหค้ํานวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วยจํานวนเดือนที
ทํางานหารด้วยสิบสอง

ข้อ ๑๗/๑ การคํานวณบําเหน็จรายเดือน ใหค้ํานวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วย

จํานวนเดือนททีํางานหารด้วยสิบสอง แล้วหารด้วยห้าสิบ
ข้อ ๑๗/๖ การคํานวณบําเหน็จพิเศษรายเดือน กรณีปฏิบัตหิน้าทใีนเวลาปกตใิหห้น่วยการ

บรหืารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเป็นผู้กําหนดตามจํานวนทเีห็บสมควร โดยคํานึงถ้งความร้ายแรงของ
เหตุการณป์ระกอบกับความพิการและทุพพลภาพของลูกจ้างประจําโดยกําหนดไมน่้อยกว่าหกเท่าของค่าจ้าง
เดือนสุดท้ายแตใม,เกินยี่สิบสี่เท่าของค่าจางเดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยห้าสิบ

ข้อ ๑๗/๓ การคํานวณบําเหน็จพิเศษรายเดือน กรณีปฏิบัติหน้าทีตามทีกระทรวงกลาโหมกําหนดใน
ระหว่างทีมการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือใบระหว่างทีมการประกาศใชก้ฎอัยการคัก หรือ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเอน ใหห้น่วยการบรืหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเป็นผู้กําหนดตามจํานวนที
เห็บสมควร โดยคํานึงถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์ประกอบกับความพิการและเหตุทุพพลภาพของ

* ข้อ ๑๙ วรรคสอง แก้ไขเพมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหนจลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที te) พ.ค. 10๕๔๙
ประกาศไนราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๑๘ ตอบพิเศษ ๖๑ ง หน้า ๗ ลงริ'นที ๖๙ มิธนุายน ๖๙๙๙

•° หมวด ๙ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๗/๑ ข้อ ๑๗/๖ ข้อ ๑๗/๓ ข้อ ๑๗/๙ และข้อ ๑๘ แก้ไขเทีมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ่าเหบีจ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๓) พ.ค. ๖๙๙๖ ประกาศใบราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๖๗ ตอนพิเศษ ๗ ง หน้า ๙
ลงวันที ๑๙ มกราคม ๖๙๙๓
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ลูกจ้างประจําโดยกำหนดไมน่้อยกว่าสามสิบหกเท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้ายแตไ่มเ่กิน?!สิบสองเท่าของค่าจ้าง
เดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยท้าสิบ

ข้อ ๑๗/๔ บำเหน็จปกดื บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และบำเหน็จพเศษรายเดือน ของ
ลูกจ้างประจำ ถ้าม่เศษของบาทใหป้ิดทิ้ง

ข้อ ๑๘ การยีนเรึอ๋งราวขอรับบำเหน็จลูกจ้าง ใหท้ำตามแบบและวิธการทีก่รมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนด

หมวด ๖"*
การสั่งจ่ายบำเหน็จ

ข้อ ๑๙ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรอิบายกเทศมนตริ หรอิบายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล แล้วแตก่รณเีป็นผู้มอำนาจพิจารณาสั่งจ่ายเงํบบำเหน็จตามระเปิยบบี้

หมวด ๗
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๐ การสั่งให้ลูกจ้างประจําของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่บผูใ้ดไปปฎิบดัิงาบ
ระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกับ ไทน้ับเวลาระหว่างทีถู่กสั่งใหป้ฎิบดิงาบบั้นเป็นเวลาส่าหรับคํานวณจ่าย
เป็นบำเหน็จปกดไืด้

ข้อ ๒๑ ลูกจ้างประจําผูใ้ดทางหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งใหไ้ปปฎบิดงานเป็น
การชั่วคราว ใบส่วนราชการยีน หรอิรัฐวิสาหกิจก่อนวันใชร้ะเปิยบนีโ๋ดยใมใดร้ับค่าจ้างทางสังกัดเดิมใหน้ับเวลา
ระหว่างทีถู่กสั่งใหI้ปปฏํบด้ิงานบั้นเป็นเวลาส่าหรับคํานวณจ่ายบำเหน็จปกดไิด้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กับยายบ พ.ศ. ๒๕๔๒
ชำนิ ศักดเิศรษฐ์

รัฐมนตรชิ่วยว่าการ ๆ รักษาราชการแทบ
รัฐมนตรวิ่าการกระทรวงมหาดไทย

** หมวด to ข้อ ®๙ เนาโขเทีมเดิมโดยระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหนจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วบท้องกบ (อบนัที ๓)
พ.ด. bdttte ประกาศใบราชกิจจาบุเบกษา เล่มที «1tort ดอนพิเศษ๗ ง หน้า <f ลงวันที ®๕ มกราทม lo<r<fm
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ที่ ๕๗/๒๕๐๕ กระทรวงมหาคไทย

๓ มกราคม ๒๕๐๕

เรือง สิทธริับบําเหน็จบํานาญปกตติามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ และนายกเทศมนตรีนครธนบุรี

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๘๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๖ คุมกาพันธ์๒๕๐๓

ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยไดส้ั่งการมายังจังหวัคเพื่อใหก้วดขันเจ้าหนัาที่ ชึ๋งมีหน้าทีพ่ิจารณา
สั่งจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น ชึ๋งออกจากราชการใหเ้ป็นไปโดยถูกต้องตาม
ระเบียบและกฎหมายว่า ถ้ามีการสั่งจ่ายผิดพลาดเพราะประมาทเลินเล่อแล้วเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา

ลําดับชั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใข้และจะไดร้ับการพิจารณาโทษทางวินัยอีกสถานหนึ่งด้วย
ความละเอียดแจ้งอยูแ่ล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยไดส้ังเกตเห็นว่า นับแค'ไดส้ั่งการมาแล้วกย็ังปรากฎว่ามบีางจังหวัดสั่งจ่าย
เงินบําเหน็จบํานาญใหแ้ก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ออกจากราชการผิดพลาดไปจากระเบียบและ
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นชึ๋งดอ้งทักท้วงใหแ้ลไ้ขอยูเ่สมอ ความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นส่วนมากเป็นเรื่องทีเ่จ้าหน้าทีเ่ข้าใจเงื่อนไขการจ่ายบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายผิดพลาดไป โดย

ไปยึดหลักตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๘ ว่า เนึ่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ ถ้ามเีวลา
ราชการเกินกว่า ๑ปขีึ้นไปแต่ไมเ่กิน ๑๐ปีก็ให้มีสิทธไิดร้ับบําเหน็จแค,ถ้าเกิน ๑๐ปขีึ้นไปก็ใหม้สีิทธิ
ไดร้ับบํานาญนั้งนีโ้ดยมไิดพ้ิจารณาหลักเกณฑใ์นมาดราอื่นประกอบ ฉะนั้น เพื่อ{เองกันการผิดพลาด
ชึ๋งอาจจะมีขึ้นในทํานองนีต้่อไปอีก จึงใคร่ขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จบํานาญใหแ้ก1ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีอ่อกจากราชการเพื่มเติมมา ดังนี้

ตาม

๑. บุคคลชึ๋งมีสิทธิที่จะได้รับบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นชึ๋งบัญญัติไวัในมาตรา ๔ คือ
ข้าราชการส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานชุขากบิาล และพนักงานสภาตําบลตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น โดยเฉพาะพนักงานเทศบาลนั้น หมายถึงพนักงานสามัญแตป่ระเภทเดียว พนักงานวิสามัญ
ประจําการและลูกจ้างไมมสิทธไิดร้ับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายนี้ แตพ่นักงานวิสามัญประจําการมี
สิทธิไดร้ับเงินทดแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก,พนักงานเทศบาล
วิสามัญประจําการที่ออกจากงาน พ.ศ. ๒๕๐๓ และลูกจ้างมีสิทธิได้รับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๓
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๒. สิทธริับบําเหน็จบํานาญปกตใินเหตุต่างๆ ตามพระราชบัญญตํบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐© มตีังนี้

(๑) เหตทุดแทน ตามมาตรา ๑๔ ไทแ้ก,ผู้'ชงออกจากราชการ เพราะ
ก. เสิกหรอิยูบตําแหน่ง
ข. ไปตํารงตําแหน่งการเมีอง
ค. ทางราชการมคีําสั่งให้ออกโคยไม,มีความผํค เช่น ผูบ้ังคับบัญชาสั่งใหอ้อกจาก

ราชการตามมาตรา ๕๐ (ก) หรอ (ข) หรอ (ง) แห่งหระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.
๒๔๘๖ เป็นท้นไป

การออกจากราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตทุดแทนนี้
จะมไีทก้แ็ตก่รณีทีท่างราชการสั่งใหอ้อกจากราชการเท่าทั้น ไม,ใชล่าออกท้วยใจสมัครของตนเอง

(๒)เหตุทุพพลภาพ ตามมาดรา ๑๕ ไทแ้ก,ผูอ้อกจากราชการเพราะเจ็บป๋วยทุพพลภาพ ชึ๋ง
แพทยท์ี่ทางราชการรับรองไทต้รวจและใหค้วามเห็นว่า เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ ไมส่ามารถที่จะรับ
ราชการในตําแหน่งหนัาที่ชึ๋งปฐบตััอยูน่ี้นไทต้่อไป การออกตามมาตรานีจ้ะเป็นโคยเข้าตัวลาออกเอง
หรัอทางราชการสั่งใหอ้อกก็ไท้

(๓) เหตสุุงอายู คามมาตรา ๑๖ ไทแ้ก,ผู้ที่มีอายคูรบ ๖๐ปีบรนิุรณ’ีแทว้ และทางราชการสั่งให้
ออกจากราชการ

(๔) เหตรุับราชการนาน ตามมาตรา erf ไทแ้ก,ผู้ที่มเีวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญ(รวมทั้งเวลาทวคีูณและเวลาอื่นๆ ที่กฎหมายยอมให้นับเป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญไท้) ครบ๓๐ปีบรนิุรณแ์ทว้และทางราชการสั่งใหอ้อกจากราชการ

(๕)ผู้ชึ่งมเีวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ ๑๐ ปีบรนิุรฌแ์ท้ว ไม่มีสิทธิ
ไทร้ับบําเหน็จบํานาญคามข้อ (๑) หรอิ (๒) หรอิ (๓) หรอิ (๔) ตังกล่าวข้างท้น ท้าไทร้ับอนุญาตให้
ลาออกจากราชการมสีิทธไิทร้ับบําเหน็จคามมาตรา๒๐

๓. กรณีใครับบําเหน็จกรณีใครับบํานาญ
ก. บําเหน็จไทแ้ก,

(๑) ผู้ที่ออกจากราชการควยเหตตุ่างๆ ๔ ประการ ตามข้อ ๒ (๑) หรอิ (๒) หรอิ (๓)

หรอิ (๔) ตังกล่าวข้างท้นโคยมเีวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม,ถึง ๑๐ปีบรบิุรณค์าม

มาตรา ๑๘ วรรคแรก
(๒)ผู้ทีล่าออกเพื่อรับบําเหน็จตามข้อ ๒ (๕) และผูบ้ังตับบัญชาไทอ้นุมัตใิหอ้อกแทว้มี

สิทธิไทร้ับบําเหน็จตามมาตรา๒๐ เช่น อ.ก.ท. เทศบาลอนุมัตใิหพ้นักงานสามัญลาออกจากงานตาม
มาตรา ๔๙ แห่งหระราชกฤษฎีการะเบียบหนักงานเทศบาล ห.ศ.๒๔๘๖

(๓) ผู้ชึ่งมสีิทธไิทร้ับบํานาญท้วยเหตุใคๆ กต็าม มีสิทธทิี่จะขอรับบําเหน็จแทนบํานาญ
ตามมาตรา ๑๙ ไท้
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ข. บํานาญได้แก่ ผูอ้อกจากราชการด้วยเหตุใดๆ ตามข้อ๒ (๑) หรือ (๒)หรือ (๓) หรือ (๔)
ซึ่งมเีวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต่ ๑0 ปีบรบิูรณข์ึ้นไปตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง

๔. การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ในการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น'ไดม้ีบัญญัติ'ไว้'ในหมวด๒ แห่ง

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕00 ว่า นอกจากจะนับเวลาราชการปกติ
ตามมาตรา๒๕ แล้ว ตามมาตรา ๒๖ ไดบ้ัญญัตใิหนับเวลาทวคีูณเข้าด้วย เพราะถือว่าเป็นเวลาราชการ
เหมือนกัน ฉะนั้น ในการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญจึงดอ้งนับเวลาราชการปกติ
และเวลาทวคีูณรวมเข้าด้วยกัน แล้วจึงพิจารณาตาม ข้อ๒ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) หรือ (๔) หรือ (๕)
แล้วแต่กรณี ส่วนสิทธทิี่จะไดร้ับบําเหน็จหรือบํานาญนั้นจะด้องเป็นไปตามมาตรา.๑๘ โดยถือตาม
จํานวนเวลาราชการทีน่ับไดอ้ย่างแท้จริงเมื่อยังมิได้ป็ดเศษปีตามมาตรา ๒๙

*๕.การหาตัวหารเงินบํานาญ
การหาตัวหารเพึ่อคํานวณเงินบํานาญว่าจะเป็น ๕0 หรือ ๕๕ ตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จ

บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕00 มาตรา ๓๒ นั้น ใหน้ับเฉพาะเวลาราชการปกตทิี่ไดร้ับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนแตอ่ย่างเคียวเท่านั้น ไมร่วมเวลาทวคีูณเข้าด้วยกล่าวดือ
ล้าเวลาราชการปกตนิับได้ ๒๕ปีบรบิูรณข์ึ้นไปก็ใหแ้บ่งเป็น ๕0 ส่วนคูณด้วยจํานวนปเีวลาราชการ แต่
ล้าเวลาราชการปกตินับไดต้ํ่ากว่า ๒๕ ปีบรบิูรณล์งมาก็ใหแ้บ่งเป็น ๕๕ ส่วนคูณด้วยจํานวนปเีวลา
ราชการ ส่วนในการคํานวณเงินบํานาญเพึ๋อจ่ายนั้นจะด้องเอาเวลาราชการปกตแิละเวลาทวีคูณ
รวมกันเพื่อคํานวณด้วย

๖. การออกคําสั่ง
ในการออกคําสั่งใหข้้าราชการส่วนท้องถิ่น เช่น พนักงานสามัญของเทศบาลออกจากราชการ

ขอใหร้ะบใุหช้ัดเจนด้วยว่า สั่งใหบุ้คคลใด ตําแหน่งหน้าที่ใด ออกจากราชการ ตามกฎหมายบทใด และ
ด้วยเหตุผลประการใด นั้งนี้ เพื่อประโยชนใ์นการพิจารณาออกคําสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญตาม
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕00 และเพื่อใหก้ารออกคําสั่ง
เป็นแบบเคียวกัน จึงขอส่งแบบคําสั่งใหพ้นักงานสามัญออกจากราชการ แบบคําสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญ
รวม๓แบบ มาเพื่อเป็นแบบในการปฏิบัตติ่อไป

อนึ่ง ใคร,ขอกําชับมาอีกครั้งหนึ่งว่า ในการสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญใหแ้ก,ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นทีอ่อกจากราชการ ขอใหพ้ิจารณาระเบียบและตัวบทกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เช่น พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นด้น ใหร้อบคอบเสียก่อนที่จะตําเนินการออกคําสั่ง เพราะล้าสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญ
ใหแ้ก, ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ออกจากราชการผิคพลาดไปเพราะความประมาทเสินเล่อแล้ว นอกจาก

* การหาตัวหารเงินบํานาญแลไ้ขแล้ว และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ต่วนมาก ที่ มท ๐0)๑๒/๑๒๗๙0) ลงวันที่ ๒๒
ล้นยายน ๒๕๑๗
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เจ้าหน้าทีผู่พ้ิจารณาตามลําดับชั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใชเ้งินที่จ่ายผิดพลาดไปคืนให้กับทาง
ราชการเป็นส่วนดัวจนครบจํานวนแล้ว ยังจะต้องไตร้ับการพิจารณาโทษทางวินัยอีกสถานหนึ๋งด้วย
ดังไตส้ั่งการมาดามนัยหนังสือล้างถึงช้างต้นแล้ว

จงเรียนมาเพื่อทราบ โปรดแจ้งใหเ้จ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทราบและถึอปgปดโดยเคร่งครัคด้วย

ขอแสดงความนับถอึอย่างสูง

(ลงชื่อ) อรรถวิภาคไพศาลย
(หลวงอรรถวิภาคไพศาลย)

รองปลัดกระทรวง ลงนามแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมมหาดไทย
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ด,วนทีสุ่ด
ที่ มท. 0313.4/ว 18597 กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กฑ 10200

27 มิถุนายน 2537

เรื่อง การนับอายุบุคคล
เริยน ผูว้่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมการปกครองไดว้ับแจังจากกระทรวงการคลังว่า เนึ๋องจากในปัจจุบันไดม้ิ
การแก้ไขเที่มเติมประมวลกฎทมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนทีเ่ที่ยวกับการนับอายุบุคคล โดย
บัญญ้ดวิธการนับอายขุองบุคคลไวเัป็นเรื่องเฉพาะดามมาตรา 16 ซึ่งบัญญัติว่า “การนับอายขุอง
บุคคลใหเ้รื่มนับแตว่ัน๓ด... ฯลฯ” (มิผลใชบ้ังคับตามกฎหมาย เมึ๋อวันที่ 8 มิถุนายน 2535) จืงทําให้
การนับอายุของบุคคลซึ่งถือปฎิบตํอยูเ่ติมเปลี่ยนแปลงไป มิผลกระทบต่อการคํานวณนับอายุของบุคคล
กรณิด้องออกจากราชการเพราะเหตุสูงอายุ รวมทั้งการฌักจ่ายบํานาญพิเศษ และบําเหน็จดกทอด
ในส่วนของบุตรช้าราชการผูด้าย เป็นด้น

กรมการปกครองพิจารณาแลัวเห็นว่า เที่อ'ใหว้ิธปีฎํบตัิเที่ยวกับการคํานวณนับอายุ
ของบุคคลเป็นไปตามกฎหมาย ทีไ่ดม้ิบทบัญญัตใินการนับอายุของบุคคลไวโดยเฉพาะ และเพื่อให้
การปฎิบ้ดเป็นไปในแนวทางเติยวกัน จึงขอใหจ้ังหวัดแจ้งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องกิ'นทุกแห่ง
ถือปฎิบตักิารนับอายุบุคคล คังนี้

1. บุคคลซึ่งเกดในวันที่ 1 ตุลาคม 2477 จะมิอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30
กันยายน 2537 ตามนัยมาดรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ทีใ่ชบ้ังคับในปัจจุบัน)
ใหบุ้คคลผูน้ั้นท้นจากราชการ ดามพระราชบัญญ้ดบําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนท้องที่น พ.ศ.
2500 แก้ไขเพื่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2537 (วับราชการไดถ้ืงวันที่ 30
กันยายน 2537)

สําหรับผู้ทีเ่กิดในวันที่ 1 ตุลาคม 2478 และวันที่ 1 ตุลาคม ของปตี่อๆ ไป กใิหถ้ือ
หลักการนับอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และท้นจากราชการตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ช้าราชการส่วนท้องกิ,น ดามนัยด้งกล่าวช้างด้น

12. การนับอายุ....
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2. การนับอายขุองบุคคลในกรณิอึ๋นๆ ๗'น การลาออกจากราชการเพราะอายคุรบ
ท้าสบปีบรบิุรณ์ หรอิการเบิกจ่ายเงินปานาญพิเคษและปาเหน์จดกทอดในส่วนชองบุตรข้าราชการ
ผูต้าย ในทัอปฎิบต้ัการนับอายขุองบุคคลตามนัยมาดรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(ทีใ่ขบ้ังคับในปัจจุบัน) ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นคันไป

จึงเริยนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนํนการต่อไป

ขอแสดงความนับกอ

(นายไพทูรย์ บุญวฒัน์)
รองอธิบดี ปฎิบ้ตราชการนทน

อธิบดกีรมการปกครอง

ส่านักบริหารการคลังส่วนท้องกน
ส่วนการคลังท้องที่น
โทร (02) 2227832
โทรสาร (02) 2236780
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mxmmm กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กท 10200

ทิมท. 0313.4/ว 1819

1 สิงหาคม 2544

เรื่อง การแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 38 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2544

ดามที่กระทรวงมหาดไทยไคก้ําหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับ
บําเหน็จตกทอด ตามนัยมาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ชึ๋งแอไ้ขเพิ๋มเติมโดยพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2543 โดยออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด
เพื่อไทข้้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญซึ่งไม่มีทายาทผู้มีสิทธไิคแ้สดงเจตนาระบุตัวผูร้ับบําเหน็จ
ตกทอด โดยทําเป็นหนังสือยื่นไวัคอ่ราชการส่วนท้องถิ่นเจัาลังกัคที่กําหนดไวัในประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตามหนังสือทีอ่้างถึง นั้น

เนื่องจากปรากฎว่า มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญรวมนั้งเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง
บางส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด
เช่น กรอกแบบแสดงเจตนาระบตุัวทายาทผู้มีสิทธิจะไคร้ับบําเหน็จตกทอดทีก่ําหนดไวตัามกฎหมาย
(บุตร สามีหรือภริยา บิดามารคาที่ชอบค้วยกฎหมาย) หรือส่งแบบหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับ
บําเหน็จดกทอดไปยังกรมการปกครอง ตังนั้น เพื่อใท้การปฎํบตัใินเรื่องตังกล่าวเป็นไปอย่างถูกค้องชัดเจน
และเป็นไปในแนวทางเคียวกัน จึงขอซ้อมความเข้าใจ ตังนี้

1. เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญถึงแกค่วามตายใทท้ายาทที่กําหนดไว
ดามกฎหมาย ไคแ้ก่ บุตร สามีหรือภริยา บิดามารคาที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้มีสิทธขิอรับบําเหน็จตกทอด
ลําตับแรก แต่อ้าไม่มีทายาทตามที่กฎหมายกําหนดใทบุ้คคลซึ่งผูต้ายไคแ้สดงเจตนาไว้ต่อราชการ
ส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือเมืกํงพัทยา หรือองค์การบริหาร
ส่วนตําบล)ตามแบบและวิธีการทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนดเป็นผูย้ื่นกําขอรับบําเหน็จตกทอด

2. การแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด จะแสดงไวเ้ฉพาะบุคคลธรรมคาเท่านัน
โดยไมร่วมถึงนิติบุคคล ซึ่งการแสดงเจตนาตังกล่าวจะค้องระบุชื่อสทุลของบุคคลและลัดส่วนของบําเหน็จ
ตกทอดใทช้ัดเจน โดยทําขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน

/3.เมือ่ข้าราชการ...
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3. เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญไทก้รอกแบบแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับ
บําเหน็จตกทอดแล้ว โทย้ื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสังกัด หรอราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสังกัดผู้เบกํจ่าย
บํานาญและใหเ้ข้าหน้าทีท่ีร่าชการส่วนท้องถิ่นมอบหมายซึ่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไมตากว่าระตับ 3

ตรวจสอบข้อความที่ผูแ้สดงเจตนากรอกในแบบหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดให้
ถูกท้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด
แล้วจึงลงชื่อในแบบแสดงเจตนาตังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ คนใหผู้แ้สดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับเก็บไวเป็น
หลักฐานในสมุด/แฟ้มประวัติ หรือเก็บไวท้ีร่าชการส่วนท้องถิ่นเข้าสังกัดผูเ้บิกจ่ายบํานาญ(องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือเมืองพัทยา หรือองค์การบริหารส่วนตําบล)

อนึ่ง สัาหรับแบบหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดที่ราชการส่วน
ท้องถิ่นไทร้ับแล้วจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญขอใหต้ําเบินการตรวจสอบความถูกท้อง
ใหเ้ป็นไปดามประกาศกระทรวงมหาดไทยตังกล่าวข้างท้นท้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแข้งให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ และแข้งให้
เข้าหน้าที่ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัตโิคยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรช ตัชมาตย์)

รองอธิบดี ปฏิบัตริาชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สํานักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
โทร. 0-2226-0530-4 ต่อ 18

โทรสาร 0-2221-1382, 0-2223-6780
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«2
m

พื่ jjyi 0ÿÿÿ.๔/'ว ๓๘

ลืง ททีำการปกครองจ้งหวัด (ฝ่ายท้องถิ่น) ทุกจ้งหวัด

ดามที่ไคสั่งสำเนาพระราชบัญญ้ดบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบบที ๖)
พ.ค. ๒๕๔๓ ซึ่งลงประกาคในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ดอนที ๑0๕ก วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๔๓ มผีลใข้บงัคับดั้งแด,วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นคันไป เพึ๋อโปรดแจงองค์กร
ปกครองส่วนท้องกินทราบ และกิอปฎิบ้ด คามหนังลือกรมการปกครอง ที่ มฑ 0๓๑๓.๔/ว ๑๖๑
ลงวันที่ ๒๗ ข้นวาคม ๒๕๔๓ นั้น

กรมการปกครองขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรึอ๋ง การแสดงเจดนาระบคุัวผูรบ
บําเหน็จดกทอด ลงวน้ที ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ พร้อมแบบหนังลือแสดงเจดนาระบคุัวฝร่ิบ
บําเหน็จดกทอด และใบมอบฉันทะ เพื่อโปรดแจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและ
ทอปฎิบ้ดด่อไป

กรมการปกครอง
วัลลภ พริ้งพงษ
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๔

ส่านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนการคคังท้องกิน
โทร. (๑๒) ๒๒๖0๕๓0-๔ ด่อ ๑๘
โทรสาร (0๒) ๒๒๑๑๓๘๒, ๒๒๓๖๗๔0
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด

อาศ้ยอํานาจดามความในมาดรา๔๗และมาดรา๔๘แห่งพระราชบัญญต้บําเหน็จบํานาญ
■ชาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไ่ขเพิ่มเดิมโดยพระราชบัฌญ้ดบําเหน็จบํานาญ
‘ขาราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนดรวื่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออก
ประกาศไว' ดังต่อไปนิ้

■นอ Q ใทข้้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญแสดงเจตนาระบดุัวผูร้ับบําเหน็จ
ตกทอดดามแบบทีแ่นบท้ายประกาศนิ้ ต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจาสังกัด หรัอราชการส่วน
ท้องถิ่นเจาสังกัดผู้เบกจ่ายบํานาญ

ข้อ ๒ การแสดงเจตนาระบดุัวผูร้บบําเหน็จดกทอดจะมผีลนับแตว่ันทีไ่ต่ยึน่หนังสือแสดง
เจคนาต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจ่าสังกัด หรือราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผู้เบกจ่ายบํานาญ

ข้อ cn ใทข้้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญแสดงเจดนาระบดุัวผูร้้บบําเหน็จ
ดฺกทอดไตไ่ปเกนสามคน กรณทีีแ่สดงเจดนาระบดุัวผูร้ับบําเหน็จดกทอดเก็นกว่าหนึ่งคน ใท้

กําหนดส่วนของบุคคลทีจ่ะมีสืทธิไดรัับไหช่ดเจนดัวย ในกรณทีีไ่มไ่ตก่ําหนดส่วนไว่ใหก่อว่า
บุกคนมีสทืธไิตร่บในกัดราส่วนทีเ่ท่ากัน

กรณบีุคคลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ับบํานาญไตแ่สดงเจตนาใท้มสี่ฑธไิครับ
บําเหน็จดกทอดรายใดไตก่งแกก่รรมไปก่อน ใท้แบ่งบําเหน็จดกทอดนึ่นใท้แกบุ่คคลผู้มีสท่ธิ
ทีย่ังมชีวดอยู่ คามส่วนทีร่ะบไุวใ่นหนังสือแสดงเจตนาระบดัวผูร้บบําเหน็จตกทอด

ข้อ ๔ กรณผีูแ้สดงเจตนาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหมอบหนังสือแสดงเจตนาระบดุัว
ผูร้ับบําเหน็จดกทอดไวัทีร่าชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด และใทเ้ก็บหนังสือแสคงเจตนาดังกลําว
ไว่ในสมุด/แฟ้มประวัต ดัวย
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‘บอ ๕ กรณผีูแ้สดงเจตนาเป็นผู้ร้บบำนาญ ใหม้อบหนังสือแสดงเจตนาระบดุ้วผูร้ับ
บําเหน็จดกทอดไวท้ีร่าชการส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดผูเ้บิกจ่ายบํานาญเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน
เมื่อมกีารโอนบํานาญไปเบิกจ่ายทีใ่ด กใ็หร้าชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผูเ้บิกจ่ายบำนาญ
ส่งหนังสือแสดงเจดนาด้งกล่าวดามไปพร้อมคูฉ่บับหนังสือส่ากัญการโอนบํานาญเพื่อใหราชการ
ส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผูเ้บิกจ่ายบํานาญแห่งใหมเ่ก็บไวเ้ป็นหลักฐาน

‘ซอ ๖ กรณขีาราชการส่วนกัองถิ่นหร้อผูร้ับบํานาญประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงด้วผูร้ับ
บําเหน็จดกทอดในภายหลัง ใหท้ําหนังสือแสดงเจตนาระบดุ้วผูร้ับบําเหน็จดกทอดฉบับใหม่
แทนฉบับเดิมเพื่อนำไปยีนดํอราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด หรีอราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด
ผูเ้บิกจ่ายบํานาญและใหบ้ันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลกหนังสือแสดงเจดนาในหนังสือ
แสดงเจตนาฉบับเดิมด้วย ในกรณทีีไ่มส่ามารถไปยื่นหนังสือแสดงเจตนาฉบับใหม่ และดําเนิน
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วผูร้ับบําเหน็จดกทอดด้วยดนเอง ใหท้ําหนังสือมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นไปดําเนินการแทนดามแบบทีแ่นบท้าย ประกาศนี้

‘นอ ๗ การขูดลบ ขีดฆ่า หรอการนก็ไฃเปลี่ยนแปลงในหนังสือแสดงเจคนาระบดุ้ว
ผูร้ับบําเหน็จดกทอดใหล้งลายมือชื่อกำกับไว้

ทั้งนีด้ั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นด้นไป

ประกาศ ณ ว้นที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ร้อยตํารวจเอกt J$1(22 (£2

___
T '

(ปรุะชัย เปียมสมบูรณ์)
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาคไทย
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แบบหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด

เขียนที่.
.เดือน__

ข้าพเจา

_________
(๒) เป็น [ ] ข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ ] ผู้ร้บบํานาญ

....สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น __
วันที่. - («).พ.ศ.

ระดับ
อําเภอ

..ตําแหน่ง.

...จังหวัด- -ไดรบ [ ] เงํนเดือนเดือนละ. .(๓) บาท
(๓) บาท โนกรณขี้าพเจ้าไม่มทีายาทผู้มีสทํธจะไดัรบ้บําเหน็จ[ ] บํานาญเดือนละ

ตกทอด (บุตร สามี หรีอภรยา และบิดามารดาที่ชอบดัวยกฎหมาย) ตามมาดรา ๔๗ และ
มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญ้ตบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไข
เพมเดืมโดยพระราชบัญญ้ดบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
จึงขอแสดงเจดนาระบดุัวผูร้้บบําเหน็จดกทอด โดยหนังสีอ ฉบับนีว้่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแกค่วาม
ตายข้าพเจ้าประสงค็ใทจ้่ายเงํนบําเหน็จตกทอดแกบุ่คคล

คน ดังมรีายชื่อต่อไปนี้(Oรวม.
.(๖) ส่วน ซึ่งมีภูมลีําเนาอยู่.(๕) โหไ่ดัรบ้.๑.

บัานเลขที่ หมูท่ี่.
อําเภอ/เขต
โทรดัพท์

________
ตําบล/แขวง___________
รหัสไปรษณีย์.

._ถนน

.จังหวัด _______
(๖) ส่วน ซึ่งมีภูมลีําเนาอยู่

.ตําบล/แขวง___

..รหัสไปรษณีย์

(๕) ไหไ่ดรบ๒.
____
หมูท่ี่ ถนน.

___________
.จังหวัด.

บัานเลขที่
อําเภอ/เขต
โทรศัพท์.

_________
(๖) ส่วน ซึ่งมีภูมลีําเนาอยู่

.ตําบล/แขวง
-รหัสไปรษณีย์.

(๕) โหไ่ดรบ.๓.

.„หมูท่ี่.บัานเลขที่.....
อําเภอ/เขด.
โทรศัพท์

_.ถนน.
.จังหวัด.

A

______
ผูแ้สดงเจดนาลงชอ

(
A

)
ลงชอ .พยาน
(-

A
)

ลงชอ ....พยาน
( )
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นนําหนังสือแสดงเจตนาระบคุัวผู้รบบำเหน็จดกทอดเก็บไวเ้ป็นหลัก;ทนแลัว
.เจ้าหนาที่.(๗).ลงชิอ.

)
คำแหนํง.
วันที่

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจนนาระบคุัวผู้รบบําเหน็จตกทอดฉบับนี้ โดยไคแัสดง

ซึ่งให้เจดนาใหมด่ามหนังสอแสดงเจดนาลงวันที่

เป็นผู้มีสทืธริ้บบำเหน็จดกทอดเมี่อข้าพเจ้าถึงแกค่วามตาย

.ผูแ้สดงเจตนา/ผู้รบมอบฉันทะลงชิอ.
( )

วันที่.

หมายเหตุ ๑. การขูดลบ ขํดฆ่า หรอการแกไ่ขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสอแสดงเจตนา
ระบคุัวผู้รบบําเหน็จดกทอดใหล้งลายมีอชื่อกำกับไว้

๒. ใหใ้สเ่ครื่องหมาย/ในข่อง [ ] ที่ใข้
๓. หนังสือแสดงเจตนานีใ้หท้ําขึ้น ๒ ฉบับ มขี้อความถูกคัองดรงกันเกบไวท้ี่

ผูแ้สดงเจตนา ๑ ฉบับ อกฉบับหนึ่ง ส่งไปเก็บไวท้ีส่มุด/แฟ้มประว้ดั ลําหร้บ
ผูร้บบํานาญใหเ้ก็บไวท้ีร่าชการส่วนทองลี่นเจ้าลังกัดผู้เบกบํานาญ๑ ฉบับ

คำอธิบายการกรอกแบบหนังสือแฮคงเจตนาระบฅุัวผู้ร'บบําเหน็จตกฑอค
(๑) ใหร้ะบวุัน เดือน ปี ทีแ่สดงเจตนาระบคุัวผู้รบบําเหน็จดกทอด
(๒) ใหร้ะบคุำนําหนัา ชื่อ และนามสกุล ของผูแ้สดงเจตนา
(๓) ใหร้ะบเุงนเดือน บํานาญที่ไดวืับอยูข่ณะทีแ่สดงเจตนา
(๔) ใหร้ะบจุำนวนผู้มีสทืธไิคัรบ้บําเหน็จดกทอดไดไืมเ่ก็น ๓ คน
(๕) ใหร้ะบคุํานําหนัา ชื่อ และนามสกุล ของผู้มีสทืธริ้บบําเหน็จดกทอด
(๖) กรณรีะบคุัวผูว้ับบําเหน็จดกทอดไวมัากกว่าหนึ่งคนใหก้ำหนดส่วนที่จะมี

สืฑธใิดรบ'ใหช้ัดเจนคัวย เข่น นาย ก. ใหไ้ดร้บ ๑ ส่วน นางสาว ข. ใหไ้ดรบ ๑
ส่วน และเด็กหญํง ค. ใหไ้ดร้บ ๒ ส่วน เป็นคัน

(๗) เจ้าหนัาที่ทีร่าชการส่วนห้องถึนมอบหมาย ซึ่งเป็นข้าราชการส่วนห้องอื่น
ไมด่ากว่า ระคับ ๓
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ใบมอบฉันทะ

เขยนที่-_เดอน.__
เป็น [ ] ข้าราซการส่วนท้องถิ่น [ ] ผู้ร้บบํานาญ
.ตําแหน่ง1

วันที่ .พ.ศ.
ข้าพเจา
ระดับ
ดังกัดราชการส่วนท้องทน.
จังหวัด

.อําเภอ
J .AI V.อยบูานเลขท

.อําเภอ/เขต.
หมูฑ .ถนน._______

จังหวัด
...ขอมอบฉ้นฑะใท้_________

ตําบล/แขวง-
________

รห้สไปรษณีย์.

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย_์
อยูบ่้านเลขที่ หมูฑ
อําเภอ/เขด
โทรศัพท์—

ดกทอดและบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพี่อยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาฉบับเดํมแทน ข้าพเจ้าตาม

.โทรศัพท์.J ..ถนน.
.จังหวัด
เป็นผูด้ําเนินการยึ่นหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนตัวผู้ร้บบําเหน็จ

.ทีแ่นบมาพร้อมนี้หนงสอแสดงเจตนาลงวันที่.V A

A
ผูม้อบกันทะลงซอ

( )
A

..ผูร้้บมอบกันทะลงซอ
( )

Aลงซอ พยาน
( )

Aลงซอ .พยาน
( )

ใหแันบสําเนาบัตรประจําตัวของผูม้อบกันทะและผู้ร้บมอบกันทะพร้อมกับ
ร้บรองสําเนาถูกดอังดัวย
ใหเ้ก็บหนังสือฉบับนี้ไวรัวมกับหนังสือแสดงเจตนาระบดุัวผู้รบบําเหน็จตกทอด
ฉบับฑบี่นไวต่อราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ ๑.

๒.
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ที่ มฑ. 0808.4/ว 591

ถึง สัาปกังานท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไดร้ับข้อหารือเป็นจํานวนมากในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้
1.ข้าราชการพลเรือนทีเ่คยรับราชการส่วนท้องถิ่นมาก่อน เมึ๋อไดร้ับการถ่ายโอนไปยัง

ราชการส่วนท้องถิ่น จะมสีิทธิไดร้ับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญปกตหิรือไม่
2.หา รือการคํานวณการแบ่งสัดส่วนการรับผิดชอบของเงินบําเหน็จบํานาญระหว่าง

ราชการส่วนกลางกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นที่ไดร้ับการถ่ายโอน หรือระหว่างราชการส่วนกลางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของลูกจ้าง
ที่ไดร้ับการถ่ายโอน

3.หารือแนวทางปฏิบัตใินการออกคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการทีถ่่ายโอน
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเป็นแนวทางการจ่ายเงิน บําเหน็จบํานาญบําเหน็จดกทอดหรือบําเหน็จลูกจ้าง
ของข้าราชการและลูกจ้างทีถ่่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ขอเรียนว่า

1.ข้าราชการพลเรือนทีเ่คยรับราชการส่วนท้องถิ่นมาก่อน เมื่อไดร้ับการถ่ายโอนไปยัง
ราชการส่วนท้องถิ่น จะมสีิทธไิดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตริ้อยละยี่สิบห้าหรือไม่ นั้น ตามหลักการ

ตามกฎหมายแล้วถึอว่าการทีข่้าราชการผูน้ั้นโอนจากราชการส่วนท้องถิ่น ไปเป็นข้าราชการพลเรือนใน
ครั้งแรกนั้นเป็นการเปลี่ยนสังกัดการรับราชการ ไม่ใช่การออกจากราชการด้วยเหตุต่างๆ
พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไัขเพิ่มเติม จึงยังไมเ่กิดสิทธิ
ที่จะ ได้รับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อข้าราชการถ่ายโอน
มายังราชการส่วนท้องถิ่น หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2535 เมื่อเกษียณอายลุง จึงไมม่สีิทธิไดร้ับเงินเพิ่มร้อยละ
ยี่สิบห้าจากเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 39

2.การคํานวณการแบ่งสัคส่วนเงินบําเหน็จบํานาญขอใหถ้ือปฏิบัตติามแนวการคํานวณ

ตาม

A I V A!
ฑสงมาพรอมน

/3. การออกคําสั่ง
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3.การออกคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญใหถ้ือปฏิบัตเิช่นเคยปฏิบัติ ตาระเบียบกระทรวง
มหาคไทยไหค้ําหนคไวแ้ล้ว กล่าวคอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นห้ออกคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น และระบไุหช้ัดเจนว่าจ่ายใหแ้ก,ใครเป็นเงินเท่าไดห!อเดอนละเท่าไค ตั้งแตเ่มื่อใด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าห้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 26

ส่วนกรณีลูกจ้างประจําผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น เป็นผู้ออกคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จลูกจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าห้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ข้อ 19

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบห้วย

กใม/งเ�การิปิกค�)งท�ทน

น.\J|M-'Jรุ
•3

สํานักบริหารการคลังห้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวสัตกิาร
โทร. 0-2241-9030, 0-2241-9033
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ดวนมาก
ที่Mช608.5/ว ว่68

กระทรวงนทากไทอ
ถนนกัษฎางค์ กทม. 10200

14 กุมภาพันธ์ 2548

ITอง ชักซ้อมแนวทางและวิธีการขอรับบําเหน็จดํารงชหีของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ถิ่งทีส่่งมาท้วย 1. หระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 7)ห.ด. 2548

2. หนังสือส่ากัญว่ายเงินบํานาญครั้งชุดทาย(บ.ท. 13)
3. แบบรับบําเหน็จดํารงชหี (บ.ท. 16)
4. แบบทะเบียนกุมการว่ายเงินบําเหน็จดํารงชหี (บ.ท.17)

กระทรวงมหาดไทย ไดแกัไขปรับป�งหระราชบัญญดับํําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนทองถิ่น ห.ศ. 2500 (และทีแ่ก้ไขเที่มเดิม) โดยจัดทําเป็นหระราชบัญญํตบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) ห.ศ. 2548 (รายละเอยดตามถิ่งทีส่่งมาท้วย 1)และร่างกฎกระทรวงกําหนดกัดรา
และวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีหของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ห.ศ. ... โดยมสาระส่ากัญเที่มเดิมหลักการ
ของบําเหน็จดํารงชีหที่ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ับบํานาญขอรับบําเหน็จดํารงชีหไทใ้นกัดรา
ไม๓่นสืบห้าเท่าของบํานาญรายเดอนทีไ่ทร้ับ แด,ไมเ่ดินสองแสนบาท

บัดนี้ หระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) ห.ศ. 2548
ไทป้ระกาศในราชดิจจาบุฒกษา เล่ม 122 ตอนที่ 13 ก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548และบผีลบังกับไซแ้ก้ว
กังนี้นเที่อให้องกักรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชหีใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผูร้ับบํานาญไทอ้ย่างรวดเร็ว ท้นฑทีก่ฎกระทรวงบผีลบังกับใซ้ จงใหจ้ังหวัดดําเนันการ กังนี้

จํานวน1 ฉบับ

จํานวน1 ฉบับ
จํานวน1 ฉบับ
จํานวน1 ฉบับ

1. ใหอ้งกักรปกครองส่วนท้องถิ่นแจังใหข้้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ับบํานาญทราบ
สาระส่ากัญของหระราชบัญญัตดิามสงทีส่่งมาท้วย1หากผูร้ับบํานาญประสงกจัะขอรับบําเหน็จดํารงชีห
ใหก้รอกแบบท่อธ์มขอรับบําเหน็จดํารงชีห (บ.ท. 16) คามถิ่งทีส่่งมาท้วย 3 ถิ่นต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2. ใหเ้ข้าหนัาที่ผู้รบัผคชอบท้านการเบักว่ายบําเหน็จบํานาญขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกท้องของข้อมุลตามแบบขอรับบําเหน็จดํารงชีห (บ.ท. 16) ดามข้อ 1
กับข้อมลุการจ่ายเงินบํานาญปกตแิละบํานาญหเศษเหราะเหกุทุหหลภาห (ก้าม) ในทะเบียนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินบํานาญประจําเดิอน และใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแบบ
ขอรับบําเหน็จดํารงชหี (บ.ท. 16) ทีต่รวจสอบแก้วส่งใหจ้ังหวัด
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3. ใหจ้ังหวัด โดยสํานักงานห้องถิ่นจังหวัด เด'รยีมจัดทําคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพ
โดยสาระสําคัญดามระเบียบกระทรวงมหาดไทยาว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น
ท.ศ. 2546 ข้อ 26 เพื่อให้สามารถนําเสนอผูว้่าราชการจังหวัดในฐานะผู้มสีํานาจพิจารณาสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จบํานาญดามหระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น ท.ศ. 2500 (และทีแ่หไ้ข
เพื่มเติม) มาดรา 50 ไดท้นทที่กระทรวงมแลบังคับใช้ โดยแบ่งประเกทการจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพ
ของข้าราชการส่วนห้องถิ่นผูร้ับบํานาญคังนี้

(1) ผูร้ับบําเหน็จดํารงชีทดํ าเเหน่งข้าราชการครสุังกัดองคกัารบรหารส่วนจังหวัด
ครุสังกัดเทศบาล ใหจ้่ายจากเงินชุดหนุนรัฐบาล

(2) ผูร้ับบําเหน็จดํารงชีพของข้าราชการทีถ่่ายโอนมายังองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
ดามโครงการถ่ายโอนบุคลากรภาครัฐ ใหจ้่ายจากเงินชุดหนุนรัฐบาลและเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามหนังสือกรมส่งเสร่ิมการปกครองห้องถิ่น ที่ มฑ 0808.4/ว 1323

ลงวันที่ 11หฤศจิกายน 2546

(3) ผูร้ับบําเหน็จดํารงชีพดําแหน่งอน ใหจ้่ายจากเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น (ก.บ.ท.)

4. เมึ๋อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ไดเ้บักจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพใหข้้าราชการ
ส่วนห้องถิ่นผูร้ับบํานาญแห้ว ใหเ้ข้าหน้าทีผู่ร้ับศํคชอบจัดทําทะเบียนคุมการจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพ
(บ.ท.17)ตามสั่งทีส่่งมาด้วย4เพื่อใชค้วบคุมและตรวจสอบการเบักจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพใหเ้ป็นบีจฐบัน
เพื่อเป็นหลักฐานเมึ๋อผูร้ับบํานาญถงแก'กรรมและด้องจ่ายเงินบําเหน็จดกทอดใหแ้ก’ทายาท

5. ในกรณีที่ข้าราชการส่วนห้องถิ่นผูร้ับบํานาญเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญ
ให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นบันทกเทมเติมในรายก เรห่ม1ยเหคุดามแบบพนัง'สัอสํ าคัญจั่ายเงิน
ครงชุดห้าย (บ.ท. 13) ดามสั่งทีส่่งมาด้วย 2 เพื่อใชเ้ป็นหลักฐานในการควบคุมและตรวจสอบการ
ไดร้ับบําเหน็จดํารงชีพของข้าราชการส่วนห้องถิ่นผูร้ับบํานาญทีข่อเปลี่ยนแปลงสถานทีร่ับบํานาญ

จบิุรยีนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดําเนนการต่อไป เมํ่อกระทรวงบีคลบังคับใชแ้ห้ว
จะไดแ้ข้งใหท้ราบโดยด่วนต่อไป

ขอแสดงความนับถอ

(นายชาญชญ ชุนุทรบัฎฐ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น
สํานักบริ?ทรการคลังห้องถิ่น
โทร. 0-2241-9000ต่อ 1402-1405

โทรสาร 0-2241-9032
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ทึ่มท. 0808.5/ว 2598 กระทรวงมหาคไทย
ถนนอับฎางค์ กทม 10200

16 สิงหาคม 2548

เรื่อง การเบิกจ่ายเงํนบํานาญประจําเดือน

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัค ทุกจังหวัค

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนทองถิ่น
พ.ศ. 2546 ข้อ 29 วรรคสาม กําหนดให้จ่ายบํานาญประจําเดือนใหแ้ก,ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ับ
บํานาญในวันทําการก่อนวันทําการชุดท้ายของเดือนสองวันทําการ สําหรับกรณีทึ่ดอ้งเบิกเงินจาก
ธนาคารหรือผู้มีสิทธริับบํานาญไดร้ับบํานาญทางธนาคาร ให้จ่ายในวันทําการก่อนวันทําการชุดท้าย
ของธนาคารในเดือนนั้น สองวันทําการ นั้น

เนื่องจากกระทรวงการคลังไดก้ําหนดวันจ่ายเงินเดือนและบํานาญประจําเดือนขึ้นใหม่
โดยการจ่ายบํานาญประจําเดือน ให้จ่ายในวันทําการก่อนวันทําการชุดท้ายของเดือนห้าวันทําการ
สําหรับกรณีทึ่ดอ้งเบิกจากธนาคารหรือผู้มีสิทธริับบํานาญไดร้ับบํานาญทางธนาคารให้จ่ายในวันทําการ
ก่อนวันทําการชุดท้ายของเดือนห้าวันทําการ ดังนั้น เพื่อใหก้ารเบิกจ่ายบํานาญรายเดือนของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กับทึ่กระทรวงการคลังกําหนดจึงขอใหแ้จังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้จ่ายเงินบํานาญประจําเดือนในวันทําการก่อนวันทําการชุดท้ายของเดือน
ห้าวันทําการ สําหรับกรณีทึ่ดอ้งเบิกเงินจากธนาคารหรือผู้มีสิทธริับบํานาญไดร้ับบํานาญทางธนาคาร
ใหจ้่ายในวันทําการก่อนวันทําการชุดท้ายของเดือนห้าวันทําการ นั้งนีด้ั้งแตเ่ดือนสิงหาคม 2548 เป็นด้นไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุชา โมกขะทส)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหนัากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น
สํานักบรหีารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. 0-2241-9000 ต่อ.1402- 1405 โทรสาร 0-2241-9032
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ต่รนม๊าก Jที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว พ กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กฑม. ๑๐100๐

frfo กรกฎาคม 10๕๕fa

เรึ๋อง แนวทางปฎีบ้ด๊ เกี่ยวกับการขอรับบําเหน็จด่ารงชีพกรณผีูร้ีบบํานาญอายดุั้งแด่ ๖๕ ปีบรบิูรณข์ึ้นไป

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่๙งมาด้วย ๑. กฎกระทรวงกําหนดอัดราและวิธการรับบําเหน็จด่ารงชีพ (ฉบับที่ fa)พ.ศ. ๖)๕๕fa ’รานวน ๑ ฉบับ
fa. ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เร่ม ๑๒๖ ดอนที่ ๔๖ ก

วันที่ fafa กรกฎาคม ๒๕๕๒
๓. หนังสือรับรองและขอรับบําเหน็จด่ารงชีพกรณผีูร้ับบํานาญอายดุั้งแด่ ๖๕ ปีบรบีูรณ์

ขึ้นไป (บ.ท. ๑๘)
๔. ทะเปียนคุมการจ่ายเงินบําเหน็จด่ารงชีพ (บ.ท. «๗) จ่านวน ๑ ฉบับ
๕. หนังสือสําคัญจ่ายเงินป้านาญครั้งรุดทาย (บ.ท. ๑๓) จ่านวน ๑ ฉบับ

ด้วยรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย ไดล้งนามในกฎกระทรวงกําหนดอัดรานละวิธการ
รับป้าเหน็จด่ารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมสีาระสําคัญคือ ไหข้้าราชการส่วนท้องถนผูร้ับบํานาญ
มีสืทธขิอรับบําเหน็จด่ารงชีพไนอัดรา «๕ เท่าของบํานาญรายเดอนทีไ่ดร้ับ แดไ่มเ่กิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดย

(๑) ผูร้ีบบํานาญขึ้งมีอายดุํ่ากว่า ๖๕ ปีบรบีูรณ์ โหมสืทธขิอรับบําเหน็จด่ารงชีพไดโ้ม่เกิน

(๒) ผูร้ีบบํานาญขึ้งมอีายดุั้งแด่ ๖๕ จบรบีูรณข์ึ้นไป โห้มสีืฑธขิอรับบําเหน็จตารงชีพไดโ้มเ่กิน
๔๐๐,๐๐๐ บาท แด่ถาผูร้ับบํานาญนั้นได่ใชสีิทธดิาม (๑) ไปแล้ว ไหข้อรับบําเหน็จด่ารงชีพไดโ้มเ่กินส่วนทีย่ังไมค่รบ
ดามสิทธขิองผูน้ั้น แดร่วมกันแล้วไมเ่กิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้งกฎกระทรวงด้งกล่าวไดป้ระกาศโนราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม »๒๖ ดอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และมผีลบังคับโชี'แล้ว ด้งรายละเอียด
ดามสิ่งทีส่่งมาด้วย ๑ และ ๒

จ่านวน ๑ ฉบับ

จํานวน๑ ฉบับ

๒๐๐,๐๐๐ บาท

เพี่อใหก้ารเปีกจ่ายบําเหน็จด่ารงชีพดามกฎกระทรวงด้งกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบรัอย
กระทรวงมหาดไทยไดก้ําหนดแนวทางปฎีบํดเกี่ยวกับการขอรับบําเหน็จด่ารงชีพกรณผีูร้ับบํานาญอายดุั้งแด่
๖๕ ปีบรีบูรณข์ึ้นไป ด้งนี้

๑. ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องทนแจ้งข้าราชการส่วนท้องกี่นผูร้ับบํานาญทราบสาระสําคัญของ'
กฎกระทรวงกําหนดอัดราและวิธกิารรับบําเหน็จด่ารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหผู้ร้ับบํานาญที่มีสทิธิ
ขึ้งมีอายดุั้งแด, ๖๕ ปีบรบีูรณข์ึ้นไป และประสงคจ์ะขอรีบบําเหน็จด่ารงชีพดามกฎกระทรวงด้งกล่าว กรอกรายการ'
ในหนังสือรับรองและขอรับบําเหน็จด่ารงชีพกรณผีูร้ับบํานาญอายุดั้งแด่ ๖๕ ปีบริบูรณข์ึ้นไป (บ.ท. ๑๘)
ดามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ โดยยี๋นดอ่องค์กรปกครองส่วนท้องทนทีร่ับบํานาญอยูใ่นปัจจุบัน สําหรับผูร้ับบํานาญที่มี
อายุยังไมค่รบ ๖๕ ปีบรบิูรณ์ สามารถใชีสทิธไิดด้ั้งแด่วันที่มอีายคุรบ ๖๕ ปีบรบิูรณเ์ป็นด้นไป

/๒. ใหผู้อ้ํานวยการ
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te. ใหผู้อ้ํานวยการ/ห้วหนัาสว่นการคลังหริอเจ้าหน้าทีทไีตร้ับมอบหมายเกี่ยวกับการขอรับ
บําเหน็จบํานาญขององค์กรปกครองส่วนห้องทิน ตรวจสอบอําขอนละเอกสารทเกี่ยวของ และรับรองสิทธขิอง
ผู้ยี่นขอรับบําเหน็จอํารงชีพโดยลงนามในหนังสิอรับรองฯ (บ.ท.«๘) และจัดส่งใหจ้ังหวัดเพื่ออําเน็นการจัดห้!
อําสั่งจ่ายต่อไป

๓. ใหส้ํานักงานส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัดดรวจสอบความถูกต้องและจัดห้าอําสั่งจ่าย
บําเหน็จอํารงชีพผูร้ับบํานาญอายดุั้งแต่ ๖๕ ปีบรบิูรณข์นไป เสนอผูว้่าราชการจังหวัดลงนามในอําสั่งดามกฎหมาย
แล้วเร่งส่งส่าเนาอําสั่งใหอ้งค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น « ชุด เพื่ออําเนินการเปิกจ่ายเงินใหผู้ร้ับบํานาญโดยเร็ว
พร้อมทั้งจัดส่งสําเนาอําสั่งอีก ร; ชุดใหส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.) ทราบต้วย

๔. กรณก์ารเบิกจ่ายเงินใหอ้ําเนินการดามประเภทอําแหน่งข้าราชการบํานาญดังนี้
- อํานหนง่ครู และครถู่ายโอน ใหส้ํานักงานส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัดเร่ง

อําเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากคลังจังหวัด
- ตําแหน่งข้าราชการทถี่ายโอนมายง้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุน

และเงินกองทุนบำเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.) โดยแบ่งสัดส่วนการรับภาระดามระยะเวลาทีปฎิบํดราชการ
- ตําแหน่งอื่น ใหเ้บิกจ่ายจากเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.)

ดามแนวทางการเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ
๕. เมอไตเ้บิกจ่ายบําเหน็จอํารงชีพผูร้บบํานาญทีอายดุั้งแต่ ๖๕ปขีึ้นไปเริยบร้อยแล้วใหอ้งค์กรปกครอง

ส่วนห้องถิ่นบันทึกจ่านวนเงินทจี่ายลงในทะเปียนคุมการจ่ายเงินบําเหน็จอํารงชีพ (บ.ท. «๗) ดามสั่งทสี่งมาด้วย ๔
ลงในข้องหมายเหตดุ้วย

๖. ผูร้ับบํานาญทไีตร้ับบําเหน็จอํารงชีพกรณอีายดุั้งแต่ ๖๕ปีบรบิูรณข์ึ้นไปแล้ว หากประสงคจ์ะขอ
เปลี่ยนแปลงสกานทรีับบํานาญใหอ้งค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นบันทึกรายละเอียดการรับบําเหน็จอํารงชีพ
กรณผีูร้ับบํานาญอายดุั้งแต่ ๖๕ ปีบรบิูรณข์ึ้นไป ลงในหนังสิอสํ าต้ญจ่ายเงินบํานาญครั้งสุดท้าย (บ.ท. ๑๓)
โดยบันทึกเพิ่มเดิมในหมายเหตุ ข้อ ๓ ดามสั่งทีสํงมาด้วย ๕

จงเริยนมาเพี่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นและสํานักงานห้องถิ่นจังหวัดอําเน็นการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(บายวบู:ไ:) ส-ทบทงศ)
รอฟ-วัก:ไ"ทบไทแหใดไทย

หวั่หหา้กอุม่ภารแจคใ์บฟ้virนาชุมฺชน
และส่งเสร๊ พกบ’]กกรกงห้องอื่น

กรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น
ส่านักบริหารการคลังห้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร ๐-๒๒๔«-๙๐๓๙
โทรสาร ๐-๒๒๔«-๙๐๓๒
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ที่ มท 0808.5/ว 53

ถึง สํานักงานส่งเสรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วย กรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น ไดร้ัชข้อหารือเป็นจํานวนมากกรณขี้าราชการซึ่งไดโ้อนมารับราชการ
ทางราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป เมึ่อพฺันหรือลาออกจากราชการและมสีิทธขิอรับบํานาญ,
จะมสีิทธใินการขอรับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญปกติ ตามข้อ 39 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 หรือไมป่ระการได

ดังนั้น เพี่อไหก้ารดําเน็นการเบีกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญของข้!ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อยตามทีร่ะเบียบกฎหมายกําหนดกรมส่งเส์รมืการปกครองท้องถิ่นฃอเรืยนว่า เนื่องจากกรณขี้อหารือไนลักษณะ
ดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดไดม้คีําพิพากษาโดยสรุปว่า ข้าราชการทีไ่ดโ้อนหรือถูกสั่งใหไ้ปรันราชการทางราชการ
ส่วนท้องถิ่นตั้งแตว่ันที่ 1ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป ไมม่สีิทธริับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญปกติ เนื่องจาก
ถูกจํากัดสิทธดิ้วยเงื่อนไขเวลาของการเข้าเป็นข้าราชการในราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อ 39 (4) ของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฎตามสําเนาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คตหิมายเลขแดงที่ อ.392/2550
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งไดแ้นบมาพร้อมนิ้ เพี่อถึอเป็นแนวทางปฏิบัตติ่อไป

1ทอ้'งถิ่น

รไิ!?-?

สํานักบรหืารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร 0-2241-9033 1 0-2241-9039
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ลําเนา
o คําฟ้พาทษา

(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)น ivf %พ
’i-v

พ
คดีหมายเลขดําที่ อ.๓๓๖/๒๕-๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ 6.6าฟเ!ร/ไอ๔do

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสด

วันที่ bb เดือน พฤศจกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ผูฟ้้องคดืนายสุบิน ข้นต

ระหว่าง -๙

ผเกกฟ้องคดื
จ! Vผูว้่าราชการจังหวัดหนองคาย

ITอง คดืฟ้พาทเกี่ยวกับการที่เจัาหน้าที่ของรัฐออกคําสงโดยไม่ชอบศัวยกฎหมาย
(อุทธรณค์ําพพากษา)

ผูถู้กฟ้องคดียื่นอุทธรณค์ําพพากษา ในคดีหมายเลขดําที่ ๓๙๑/๒๕๔๖
หมายเลขแตงที่ ๒๑๐/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นค้น (ศาลปกครองขอนแก่น)

คดีนั้ผู้ฟ้ องคดีฟ้อง'ว่า ผูฟ้้องคดรีับราชการครั้งแรกในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
สังกัดกรมการปกครอง เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
ไดํโอนไปรับราชการในราชการส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งปสัดสฃาภิบาลหนองหาน อำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี หสังจากนั้นตําแหน่งดังกล่าวไคเ้ปลี่ยนเป็นตําแห่น่งปสัดเทศบาลคามผล
ของพระราชษัญญ้ตเปลี่ยนฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟ้้องคดไีคล้าออก
จากราชการขณะทีด่ํารงตําแหน่งปสัดเทศบาลปากคาค อําเภอปากลาด จังหวัดหนองคาย
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ต่อมาสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญจ้าราชการส่วนห้องถิ่นไดแ้จ้งใหผู้ถู้กฟ้องคดทีบทวน
การคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ พร้อมทั้งแกไขรายละเอียดของคําสงจ่ายเงินบํานาญ
ใหถู้ทดอ้ง ผูฟ้้องคดีจึงไดท้บทวนการคํานวณเงินบํานาญของผูฟ้้องคดีพบว่า ผูฟ้้องคดี
โอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นเมึ๋อวันที่ ๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นการโอนมา
ภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม๒๕๓๕ผูฟ้้องคดจีึงไม่มสีิทธร์ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ#ามจอ้๓๙(๔)

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญจ้าราชการส่วนห้องถิ่น พ-ศ. ๒๕๓๖

ผูถู้กฟ้องคดีจึงมคีําสั่งที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ อนุมัตใิหเ้ทศบาล
ด้าบลปากคาดจ่ายเฉพาะเงินบํานาญปกติเป็นเงินเดีอนละ *๘1๗๒๖.๔๐ บาท ใหแ้ก่

ผูฟ้้องคดี และส่งใหส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการส่วนห้องถิ่นตรวจสอบ
ความถูกดอ้ง ซึ่งไดร้ับแจ้งว่า คําสั่งของผูถู้กฟ้องคดีทีแ่กัใขถูกดอ้งแล้ว จึงใหผู้ถู้กฟ้องคดี
แจ้งเทศบาลตําบลปากคาดเบีกจ่่ายเงินจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญจ้าราชการ
ส่วนห้องถิ่น ต่อมาเมื่อวัน่ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๖ ผูฟ้้องคดีไดอุ้ทธรณค์ําสั่งด้งกล่าว
ต่อผูถู้กฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูก่ฟ้องคตไิดส้่งคําอุทธรณพ์ร้อมความเห็นไปยงสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญจ้าราชการส่วนห้องถิ่นเพี่อพจารณา ผลการพจารณาปรากฎว่า ผูฟ้้องคดี
ไม่มสีิทธไ์ดร้ับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญปกติ เนื่องจากผูฟ้้องคดไีดโ้อนมารับราชการ
ส่วนห้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นการโอนภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕
และผูถู้กฟ้องคดีเห็นว่าจ้อ ๓๙ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญจ้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๖ กําหนดว่า จ้าราชการส่วนห้องถิ่นซึ่งเจ้ารับราชการ
ในราชการส่วนห้องถิ่นไมว่่าจะบรรจใุหม่หรือโอนมารับราชการส่วนห้องถิ่นนับดั้งแด่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป เมื่อออกจากราชการหรือพ่ันจากราชการไม่มสิทธไ์ดร้ับเงินเพิ่ม
ร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญปกติ ซึ่งไมใ่ชกรณก์ารนับอายรุาชการต่อเนื่องสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญติดต่อกันในการคํานวณเงินเพิ่มดามจ้อ ๓๙ (๓)ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญจ้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ดามที่ผูถู้กฟ้องคดกีล่าวจ้าง

ผูฟ้้องคดีคัดด้านคําใหก้ารว่า ดามคู่มอการถ่ายโอนบุคลากรส่วนห้องถิ่น
ข่องสํานักงานคณะกรรมการจ้าราชการพลเรือนไดป้รากฎดามคําถาม คําดอบในลักษณะ
เช่นเดียวกับกรณขีองผูฟ้้องคดโีดยไดต้อบคําถามว่าสิทธใ์นการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
เพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจะใหเ้ฉพาะสําหรับผู้ที่เบนจ้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่นก่อนวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ นอกจากทั้น การนับอายรุาชการของผูโ้อนเป็นจ้าราชการหรือพนักงาน

�2S พ.0. 255» ไ;�I
/สว่นห้องถิ่น...

ณร■

www.yotathai.com



153

ส่วนท้องถิ่น ดามระเปียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนดใทน้ับแต่วันที่เขารับ
ราชการเป็นผลใ่หข้้าราชการปกครองส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาคทีถ่่ายโอนไปเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ จะไดร้ับสิทธิ
ประเภทนีด้้วย

ศาลปกครองชั้นด้นมคิําสั่งเมื่อวันที่ ร)๙ ธันวาคม๒๕๔๖ ใหง้ดการทําคําใหก้าร
เที่มเติมของผูถู้กฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าข้อเท็จจรืงทีไ่ดจ้ากคูก่รณเีพียงพอทีจ่ะพจารณา
หรือมคิําสั่งชีข้าดคดี โดยไม่ดอ้งคําเนินการแสวงหาข้อเท็จจ่รืงจนครบทุกชั้นตอน

ศาลปกครองชั้นด้นมคิําพีพากษาว่า ผูฟ้้องคดีบ�รจุเข้ารับราชการครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๑๖ ท้นยายน ๒๕๑๑ ในคําแหน่งเข้าหน้าที่ปกครอง สังกัดกรมการปกครอง
จึงมิสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนดามมาดรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๐ ต่อมาไดโ้อนไปสังกัดสุขาภิบาลหนองหาน คําบลหนองหาน จังหวัดอุดรธาน็
ตงแตว่ันที่ ๑ ทุมภาพันธ์๒๕๔๐จึงเปลี่ยนสถานะจากข้าราชการพล'เรือนเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คามมาตรา ๑๐ แห่งพระJาชบฌัญ้ตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และ
เห็นว่าตามข้อ ๓๙ ของระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ,ศ. ๒๕๓๖ ไดก้ําหนดจ่ายเงินเที่มจากเงินบํานาญใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งศาลปกครองชั้นด้นพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผูฟ้้องคดเีป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ต่อมาไดม้กิารเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ดามพระราชบัญญัตเิปลี่ยนแปลงฐานะ
ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ การนับอายกุารทํางานของผูฟ้้องคดจีึงดอ้งนับต่อเนื่อง
ดามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติด้งกล่าว ประกอบกับมาดรา ๓๐ วรรคท้าย แห่ง

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ กรณขีองผูฟ้้องคด
จึงเป็นการทีข่้าราชการไดโอนหรือถูกสั่งใหใ้ปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมสิิทธิ
ไดน้ับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตดิต่อกันในการคํานวณเงินเพมจากเงินบํานาญปกดี
หรือบํานาญพิเศษ คามข้อ ๓๙ (๓) ของระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ สําหรับกรณดีามข้อ ๓๙ (๔)ของระเปียบกระทรวงมหาดไทย
ด้งกล่าว ด้องเป็นกรณทีีข่้าราชการผูน้ั้นเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕
เป็นด้นไป หรือเป็นกรณีที่ข้าราชการผูน้ั้นรับราชการเป็นข้าราชการอึ่นตั้งแต่หลังวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ แล้วโอนมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด้งนั้น คําสั่งของผูถู้กฟ้องคดี
ที่ ๒๔๓๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่อนุมิดใหเ้ทศบาลตําบลปากคาดจ่ายเฉพาะ
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พนบํานาญปกติ 1ติอนละ ๑๘1๗๒๖.๔๐ บาท โดยไมจ่่ายเงินเพิ่มจากบํกนาญปกตริ้อยละยี่สิบห้าอีก
เติอนละ ๘๒๖.๑๖ บาท ใหแ้กผู่ฟ้้องคดโีดยอ้างว่า กรณขีองผูฟ้้องคดีต้องด้วยข้อ ๓๙ (๔)

ของร่ะเปียบกร่ะทรวงมหาดไทยฉบับด้งกล่าวนั้นจึงเป็นคําสั่งทีไ่มช่อบด้วยกฎหมาย
ศาลปกครองชั้นด้นจึงพิพากษาใหเ้พิกถอนคําสั่งของผูถู้กฟ้องคดี ที่ ๒๔๓๘/๒๕๔๕

ลงวันที่ ๒๖ ธ้นวาคม ๒๕๔๕
ผ้ถกฟ่้องคดีอุทธรณว์่า ไมเ่ห็นพ้องด้วยกับคําพิพากษาทีว่นจฉัยไหข้้าราชการอึ่น

ซึ่งรับราชการก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ด่อมาโอนมาเป็นข้าราชภารส่วนพ้องถิ่น
เมื่อข้าราชก่ารผูน้ั้นออกหรือพ้นจากราชการมีสิทธํไดร้ับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าของ
เงินบํานาญปกตติามข้อ๓๙(๓)ของระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชโทร
ส่วนพ้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ย่อมไมเ่ป็นไปดามเจตนารมณ์ ดามนัยข้อ ๓๙ (๔) ของระเปียบ
กระทรวงมห่าดไทยฉบับเดียวกัน และไมเ่ป็นธรรมตอข้าราชการส่วนพ้องถิ่น ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนพ้องถิ่นจะดอ้งรับภาระก่ารเงินและการคลังเป็นอย่างมาก กล่าวคอ
การจ่ายเงินเพิ่มรัอยละ‘ยี่สิบห้าของเงินบํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษ เติมถูกกําหนดไวั
ดามข้อ ๓๓ ของระเปียบกร้ะทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนพ้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยมวัดคุประสงคเ์พิ่อจูงไจใหบุ้คคลภายนอกห่รือข้าราชการหน่วยงานอน
เข้าร้บราชการห่รีอโอนหรือถูกสั่งให้!ปรับราชโทรส่วนพ้องถิ่นใหไ้ดร้บประโยชนม์ากกว่าข้าราชการอึ๋น
เนื่องจากขณะนั้นยังขาดบุคลากร และไม่มีผูส้นใจจะเข้ารับราชการส่วนพ้องถิ่น ต่อมา

ไดม้กีารแกไ่ขระเปียบกระทรวงมหาดไทยฉบับด้งกล่าว โดยระเปียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนพ้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๐) พ;ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งไดเ้พิ่มข้อความ
ในข้อ ๓๓ (๔) กําหนดว่า ข้าร่าชการซึ่งเข้ารับราชการในหน่วยงานส่วนพ้องถิ่น ตั้งแตว่ันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป เมื่อออกหรือพ้นจากราชการและไดร้ับหรือมีสิฑธไดร้ับบํานาญ
หรือบํานาญพิเศษ หรือผู้มีสทิธจะไดร้ับบํานาญพิเศษ ตามพระราชบัญญ้คบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนพ้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ไม่มีสิทธไดร้ับเงินเพิ่มรัอยละยี่สิบห้าจากบํานาญปกติ
หรือบํานาญพิเศษ ต่อม่าระเปียบกระทรวงมหาดไทยด้งกล่าวได้แกไ่ขเพิ่มเติมใน
พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๓๓ ของระเปียบได้แกไ่ขเป็นข้อ ๓๙ โดยมีข้อค่วามคงเดีม ผูถู้กฟ้องคดี
เห็นว่าการแกไ่ขระเปียบด้งกล่าวมเีจตนารมณเ์พื่อใหบุ้คคลภายนอกซึ่งบรรจุเข้ารับราชการ
ส่วนพ้องถิ่นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ไม่มีสิทธไดร้ับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าของ
เงินบํานาญปกตหิรือบํานาญพิเศษอกต่อไป และหมายถิ่งข้าร่าชการทีโ่อนมาเป็นข้าร่าชการ
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ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ด้วย แมจ้ะเป็นข้าราชการก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๓๕ กต็าม เนื่องจากสถานการณเ์ปลี่ยนแปลงไปและส่งผลกระทบต่อการเงิน การคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับเพี่อใหสทิธขิองข้าราชการส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง
กับข้าราชการพลเรือน จงมการแกไ่ขระเปียบกระทรวงมพาดไทยด้งกล่าว

สําหรับกรณีที่ศาลปกครองชั้นด้นเห็นว่าผูฟ้้องคดีมสถานะเป็นข้าราชการ
พลเรือนและโอนมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณจีงดอ้งด้วยข้อ ๓๙ (๓) ของระเปียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖
และเห็นว่าดามข้อ ๓๘ (๔) ของระเปียบกระทรวงมหาดไทยด้งกล่าว ด้องเป็นกรณีที่
ข้าราชการผูน้ั้นเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป
หรือข้าราชการผูน้ั้นรับราชการอื่นตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ แลัวโอนมาเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น ผูถู้กฟ้องคดีเห็นว่ามาดรา ๓๐ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกัไขถงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดก้ล่าวถึงกรณี
โอนหรือสงใหข้้าราชการไปรับราชการส่วนท้องถิ่นหรือการโอนหรือสั่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ไปรับราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ใหน้ับเวลาราชการของข้าราชการผูน้ั้น สําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญติดต่อกัน โดยมไิดก้ล่าวถึงเงินเพี่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญปกตหิรือ
บํานาญพิเศษไวั ด้งนั้น มาดราด้งกล่าวจงหมายถึงการใหน้ับเวลาราชการต่อเนื่องกัน
เพี่อประโยชนส์ําหรับการค่ํานวณบําเหน็จบํานาญเท่านั้น ไมร่วมถึงสิทธทิี่จะไดร้ับเงินเพี่ม
ร้อยละอื่สํบห้าของบําเหน็จบํานาญแต่อย่างใด เนื่องจากการจะไดส้ิทธริ้บเงินเพี่มร้อยละยี่สิบห้า
ย่อมเป็นไปดามระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๙ ประกอบฉบับแกไ่ขเพี่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพ.ศ. ๒๕๓๖

นอกจากนั้นผูถู้กฟ้องคดเีห็นว่าการไดร้ับสิทธดิามข้อ ๓๙ (๓) ของระเปียบ
กระทรวงมหาดไทยด้งกล่าวข้างด้น จะดอ้งประกอบด้วยข้อ ๓๙ (๔) ชึ่งไดก้ําหนดไวชััดเจนว่า
บุคคลทีไ่ดร้ับการบรรจเุข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕
เป็นด้นไป จะไม่มิสทํธไิดร้ับเงินเพี่มร้อยละยี่สํบห้าจากเงินบําเหน็จปกตหิรือเงินบํานาญพิเศษ
อีกต่อไป ชื่งหมายความรวมถึงกรณขี้าราชการอื่นทีไ่ดโ้อนบาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป กไ็ม่มีสท่ธไิดร้ับเงินเพี่มพิเศษด้วย แมร้ับราชการมา
ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม๒๕๓๕ก็คาม มเิช่นนั้นจะไมเ่ป็นธรรมต่อข้าราชก่ารส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับราชภาร
ส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป ด้วยเหตุผลด้งกล่าวจงขอให้

/ศาลปกครอง...

c V
Tjfra

www.yotathai.com



156

ศาลปกครองสูงสดไดม้คีําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นดั้น และใหค้ําสั่ง
ของผูถู้กฟ้องคดี ที่ ๒๔๓๙๒๕๔๕ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม๒๕๔๕เป็นการกระทําทีช่อบด้วยกฎพม่าย

ผูฟ้้องคดีแก้อุทธรณข์องผูถู้กฟ้องคดีว่า ผูฟ้้องคดีเป็นข้าราชการลังกัด
กรมการปกครองโอนไปรับราชการในตําแหน่งปลัดสุขาภบาล ด่อม่าไดเ้ปลี่ยนเป็นตําแหน่งปลัดเทศบาล
และดามพระราชบํญญคเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหถ้ือ
เวลาทํางานของบุ่คคลระหว่างทีเ่ป็นพนักงาน หรือลูกข้างสุขาภิบาลเป็นเวลาทํางานของพนักงาน
หรือลูกข้างของเทศบาลด้วย ด้งนั้น จึงดอ้งนับระยะเวลาราชการของผูฟ้้องคดี ซึ่งเป็นข้าราชการ
ส่วนก้องถิ่น ส่าหร้บคํานวณบําเหน็จบานาญด้วย ดามมาตรา ๓๐ วรรคท้าย แห่งพระราชบ้ญญ้ด
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพมเคม (ฉบบที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
และกรณของผูฟ้้องคดจีึงดอ้งด้วยข้อ๓๙(๓)ของระเมียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ทีก่ําหนดใหข้้าราชการซึ่งโอนหรือถูกสั่งให่ไปร้บราชการ
ส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีสีทธํิไดน้ับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญดีดต่อกันฯ
ใหก้ําหนดโดยดั้งเง๊นเพิ่มในลัดรารัอยละยี่สิบห้าของเงํนบํานาญปกดีฯลฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความนัยข้อ ๓๘ (๓) ของระเมียบกระทรวงมหาดไทยด้งกล่าว ก็หาไดม้กีารกําหนดหรือ
แก้ไขเพมเดมีในส่วนระยะเวลาในการโอนมารับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่นว่า หากโอน
ไปรับราชการส่วนท้องถิ่น ดั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป จะไมไ่ดร้ับเงนเพิ่ม
แตป่ระการใด จึงเห็นไดถ้ืงความแดกต่างกับข้อ ๓๔ (๔) ของระเมียบกระทรวงมหาดไทย
ฉ้บับเดียวกันทีไ่ดก้ําหนดเรื่องของระยะเวลาไวอ้ย่างชัดเจนว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่น นับดั้งแต่วันที่ ร) ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป
เมื่อออกจากราชการหรือพนจากราชการและไดั้รบืหรือมสีิทธไิดัร้บบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษ
ไมม่สีิทธไิดร้ับเงนเพิ่มรัอยละยี่สิบห้าจากเงนบํานาญปกตหิรือบํานาญพิเศษซึ่งกระทรวงมหาดไทย
มเีจตนารมณใ์หบุ้คคลภายนอกหรือข้าราชการอื่นเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยใขบ้ําเหน็จบํานาญ
เป็นลี่งจูงใจ ต่อมาเมื่อสถานะเปลี่ยนไปจึงไดอ้อกระเมียบใหมแ่ก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๙ (๔)

เพื่อตัดสิทธทิี่จะไดร้ับเงนเพิ่มด้งกล่าวก็ควรจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๓๙ (๓) เสียใหช้ัดเจน
ในคราวเดียวกันว่า ข้าราชการทีโ่อนหรือถูกสั่งไปรับราชการส่วนท้องถิ่นดั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป เมื่อออกจากราชการไม่มีสิทธไิดร้ับเงํนเพิ่มรัอยละยี่สิบห้า
เพราะไมเ่ช่นนั้นจะเภิดความไมเ่ป็นธรรมอย่างยิ่งต่อข้าราชการทีโ่อนหรือสั่งให้!ปรับราชการ
ส่วนท้องถิ่นในหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ หรือภายหลัง
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จากนั้น เพราะข้าราชการทีโ่อนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณาถึงสิทธพิิเศษ
ในส่วนนีเ้ป็นองศป์ระกอบต้วย ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาตไทย ว่าต้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ไตป้ระกาศใขว้ันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ แดกลับ
กําหนดใหม้ผ่ลยอนหลังเป็นการดัดสิทธไิปจนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ผู้ทีร่ับโอนมา
เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นในช่วงนีย้่อมเสืยเปรียบ

สําหรับกรณีที่ผูถู้กฟ้องคดีอทธรณวี่าสิทธติามข้อ ๓๙ (๓) ของระเบียบ
กระทรุวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น จะต้องพิจารณาประกอบกับ ข้อ ๓๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับเดียวกัน โดยยกดวัอย่างประกอบนั้น ผูฟ้้องคดเีห็นว่าผูถู้กฟ้องคดี
เสนอข้อเท็จจรีงไมค่รบถวน ซึ่งผูฟ้้องคดีเห็นว่าการยกตัวอย่างไม่ครบกัวน อาจเห็นว่า
เงินที่เพิมขึ้นนั้นมจํานวนมากและดกเป็นภาระของท้องถิ่นและกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยรับกัดชอบอยู่ส่วนหนึ่ง แด่หากพิจารณา
ดามระเบียบทีเ่กี่ยวข้องแล้วจะเห็นว่า การคํานวณเงินเพมดังกล่าวชอบต้วยระเบียบกฎหมาย
และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพราะแมโ่อนมารับราชการส่วนท้องถิ่นไมน่านย่อมไตร้ับเงินเที่ม
ในลัดส่วนที่น้อยกว่าผูโ้อนมารับราชการส่วนท้องถิ่นเป็นเวลานาน ซึ่งมหลักการคํานวณ
ชัดเจน หาใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับภาระทางการเงินและการคลังในการจ่าย
บําเหน็จบํานาญเพิ,มขึ้นจํานวนมาก อกทั้งการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับโอน
ข้าราชการใดมารับราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงต้องพิจารณาถึงผลประโยชน้ที่ท้องถิ่นจะไตร้ับ
จากความรัความสามารถของผูน้ั้น อีกทั้งสถานะทางการเงินการคลังอย่างรอบคอบแล้ว
ผูฟ้้องคดีเห็นว่าความเห็นของศาลปกครองชั้นต้นที่วน็จฉัยว่า กรณีของผูฟ้้องคดี -
เป็นข้าราชก่ารดามนัยข้อ ๓๙ (๓) แห่งระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าต้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ จึงชอบต้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว จึงขอ
ศาลปกครอง่สูงสดพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสูดออกนั้งพิจารณาคดีโดนไตร้ับพิงสรุปข้อเท็จจรีง
ของตุลาการเจาของสํานวนและคําขึแ้จงต้วยวาจาประกอบคาแถลงการณีของตุลาการ
ผูแ้ถลงคดี

ศาลปกครองสูงสูดไตต้รวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสํานวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯ'ลฯ ทีเ่กี่ยวข้องประกอบแล้ว
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ข้อเท็จจริงรับฟังไดว้่า ผูฟ้้องคดีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปกครอง สังกัดกรมการปกครอง เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๑ ต่อมา เมื่อวันที่
๑ กุมภาพันธ์๒๕๔0ผูฟ้้องคดไีดเ้อนไปรับราชการส่วนท้องถิ่นในตําแหน่งปลัดสุขาภิบาลหนองหาน
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และต่อมาไดเ้ปลี่ยนตําแหน่งเป็นปลัดเทศบาล โดยผลของ
พระราชบัญญดัีเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ หลังจากนั้น
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ผูฟ้้องคดไีดเ้ข้าร่วมโครงการพนักงานเทศบาลออกจากราชการอย่าง
มเีกยรดี และไดร้ับอนุญาตไหออกจากราชการ ตั้งแตว่ันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ดามคําสั่ง
เทศบาลตําบลปากคาด ที่ ๒๗๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔กันยายน๒๕๔๕ในตําแหน่งปลัดเทศบาล
ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย ผูฟ้้องคดีไดข้อรับเงินบํานาญปกดี
โดยเสนอต่อผู้ถู่กฟ้องคดี ชึ่งผูถู้กฟ้องคดไีดม้คี่าสั่งที่ ๑๙๔๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม
๒๕๔๕ อนุม้ดใหเ้ทศบาลตําบลปากคาดจ่ายเงินบํานาญปกดีเดีอนละ ๑๘,๗๒๖.๔0 บาท
และเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกดีรัอยละยีส๋ืบห้า เป็นเงินเดีอนละ ๘๒๖.«๖ บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๙1๕๕๒.๕๖ บาท่ และไดร้ายงานใหส้่านักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น เพื่อดรวจสอ่บความดูกดอ้ง ต่อมาส่านักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นขอใหผู้ถู้กฟ้องคดีทบทวนการคํานวณเงินเพิ่มจ่ากเงินบํานาญปกตอกครั้ง
และแกไขคําสั่งจ่ายเงินบํานาญใหถู้กตอง ผูถู้กฟ้องคดไีดท้บทวนแลัวเห็นว่า ผูฟ้้องคดี
ไดโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔0 จึงเป็นการโอนุ
มาภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ผูฟ้้องคดจีึงไม่มีสืทธรัับเงินเพิ่มจ่ากเงินบํานาญปกดี
ดามข้อ ๓๙(๔)ชองระฌยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๖ ผูถู้กฟ้องคดจีึงมีค่าสั่งที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ อนมุ้ต
ใหเ้ท่ศบาลตําบลปากคาดจ่ายเฉพาะเงินบํานาญปกดเีป็นเงินเดีอนละ ๑๘,๗๒๖.๔๐ บาท
ใหแ้กผู่ฟ้้องคดี ผูฟ้้องคดีอุทธรณค์่าสั่งด้งกล่าวเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๖ ไดร้ับแจ้ง
ผลการพจารณาอุทธรณ์ ตามหนังสือของผูถู้กฟ้องคดีลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ยืนตามค่าสั่งเดีมผูฟ้้องคดจีึงไดน้ําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอใหศ้าลมีค่าพิพากษาหรอิ
ค่าสั่งเพิกถอนค่าสั่งที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ และใหส้ั่งจ่ายบํานาญปกดี
และเงินเพิ่ม'ใหถู้กดอ้งดามค่าสั่งเดีม,ของผูถู้ก',ฟ้องคดเีป็นเงินเดีอนละ ๑๘,๕๕๒.๕๖ บาท
นับแดว่ันที่ผู้ฟ้ องคดีมีสืทธัตามกฎหมาย
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คดีมีประเด็นจะต้องวินิจฉัยว่าคําสั่งของผูถู้กฟ้องคดีที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ สั่งจายบํานาญปกดีใตแ้ก่ผูฟ้้องคดีเป็นเงิน1ดีอนละ
๑๘1๗๒๖.๔๐ บาท โดยไมจ่่ายเงินเพื่มรัอยละยี่สิบต้าของเงินบํานาญปกดี ชอบต้วยกฎหมาย
หรอไม่

พิเคราะหแ์ล้วคดีมปีระเด็นทีต่้องวินิจฉัยเบื้องต้นว่า ผูฟ้้องคดเีป็นข้าราชการ
ส่วนต้องถิ่นดั้งแด่เมื่อใด พิจารณาตามมาดรา ๔ แห่งพระราชบัญญดับีําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนต้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ไตบ้ัญญดีนิยามคําว่า ข้าราชการส่วนต้องถิ่น
หมายความว่า ข้าราชการองคก์ารบรหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมีองพัทยา
พนักงานส่วนตําบลคามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และพนักงานของราชการส่วนต้องถิ่นอื่น
ดามที่มกีฎหมายจัดดั้งราชการสํวนต่้องถิ่นอื่นขึ๋น แดไ่มร่วมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่ๆ เดีมผูฟ้้องคดตีํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีป่กครอง สังกัดกรมก่ารปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ดั้งแดว่ันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๑ จึงมฐีานะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งอาจปฏบดํรีาชการใน?าชการบริหารส่วนกลาง ห่รือในราชก่ารบริหารส่วนภมภีาค แล้วแด,
กรณีที่ไตร้ับการแต่งดั้งไหไ่ปปฎบดัีหนาัที่นั้น ต่อมาเมื่อผูฟ้้องคดีโอนไปรับราชการ
ในตําแหน่งปลัดสุขาภิบาลหนองหาน ในวันที่ ๑ กมภาพันธั ๒๕๔๐ สถานะของผูฟ้้องคดี
จึงเปลี่ยนจากข้าราชการพลเรือนสามัญไปเป็นข้าราชการส่วนต้องถิ่นในวันด้งกล่าว
และต่อมาผู้ฟ้องคดไีตเ้ปลี่ยนตําแหน่งจากปลัดสุขาภิบาลเป็นปลัดเทศบาลโดยผลของมาดรา ๗
แห่งพระราชบัญญดัีเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ..ศฺ. ๒๕๔๒
ทีก่ําหนดว่า ไหโ่อนบรรดาพนัก’ทนและลูกจ้างของสุขาภิบาลซึ่งมีอยูใ่นวันทีพ่ระราชบัญญด้นีี้
ใขบ้ังคับไปเป็นพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลทีจ่ัดดั้งใหมด่ามพระราชบัญญด้ีนี้
โดยใตใ้ตร้ับเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งสิทธแิละประโยชนด์่าง ๆ ไม่ดํ่ากว่าทีไ่ดร้ับอยู่เดีม
และเพื่อประโยชนไ์นการนับเวลาทํางาน ใตถ้ึอเวลาทํางานของบุคคลด้งกล่าวในระหว่าง
ทีเ่ป็นพนักงานหรือลูกจ้างสุขาภิบาลเป็นเวลาทํางานของพนักงานหรือลูกจ้างของเทศบาล
แล้วแตก่รณี ด้งนั้น สถานะของผูฟ้้องคดจีึงยังคงเป็นข้าราชการส่วนต้องถิ่นนับแดโ่อนไป
ดํารงตําแหน่งปลัดสุขาภิบาล

คดีมปีระเด็นพิจารณาวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟ้ องคดีมสีิทธไิดร้ับเงินเพื่มจากเงินบํานาญ
หรือไม่ เห็นว่า เมื่อผูฟ้้องคดเีป็นข้าราชการส่วนต้องถิ่นสิทธใินการไดร้ับบํานาญของผูฟ้้องคดี
จึงเป็นไปตามพระราชบัญญด้บีําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนต้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แด่สําหรับสิทธิ
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ไนการไดร้ับเงินเพิ่มจากบํานาญของข้าราชการส่วนท้องลิ่นนั้นเป็นไปตามข้อ ๓๙ ของ
ระเบียบกระทรวงมนาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖
ทีก่ําหนดไวว้่า.การจ่่ายเงินเพิ่มจากบํานาญใหร้าชการส่วนท้องลิ่นปฎบตํดิ้งนี้

(๑) ข้าราชการส่วนท้องลิ่นซึ่งออกหรือพ้นจากราชการกอนว้นที่ ๑ มกราคม ๒๕0๙
และไดร้ับหรือบีสทธไํดร้ับบํานาญปกต หรือบํานาญพเศษ่ หรือบําเหน็จตกทอดตามความ
ในพระราชบัฌญตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องลิ่น พ.ค. ๒๕๐๐ ใหร้าชการส่วนท้องลิ่น
เบกจ่ายใหต้ามอัดราทีเ่คยเบกจ่ายอยูเ่ติมก่อนใข้บงัคับระเบียบนี้

(๒) นับตั้งแต่ว้นที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ เป็นด้นไป ข้าราชการส่วนท้องลิ่น
ซึ่งออกหรือพ้นจากราชการ และไดร้ับหรือบีสิทรไืดร้ับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษ
หรือผู้บีสฑิธจะพึงไดรุ้้บบํานาญพิเศษ ดามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกไํขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ค. ๒๕๐๘ ใหร้าชการส่วนท้องลิ่น
เบักจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษแล้วแต่กรณี ในอัดราร้อยละ
ยีส่บห้าของเงินบํานาญปฑติ หรือเงินบํานาญพิเศษ ซึ่งจะพึงไดร้ับตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
เป็นอีกส่วนหนึ่งด่างหาก โดยเบกจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องลิ่น
และใหร้วมจ่ายพร้อมคับเงินบํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษทีข่้าราชการส่วนท้องลิ่นหรือ
ผูม้สทิ!)จะพึงไดร้ับเมื่อรวมเงินเพิ่มด้งกล่าวคับเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษ
เข้าด้วยคันแล้วจะต้องไมสู่งกว่าเงินเดอนเดอนสุดท้ายทีข่้าราชการส่วนท้องลิ่นไดร้ับอยูก่่อนออก
หรือพ้นจากทางราชการส่วนท้องลิ่น

(๓) ข้าราชการซึ่งไดโอนหรือถูกสงไปรับราชการทางราชการส่วนท้องลิ่น
ซึ่งจะบีสิทธไดน้ับเวลาราชการส่าหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดต่อคันในการคํานวณ
เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษ เพี่อจ่ายแก่ข้าราชการซึ่งไดโ้อน
หรือถูกสั่งไปรับราชการทางราชการส่วนท้องลิ่นหรือผู้บีสฑิธจะพึงไดร้ับบํานาญพิเศษ
ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ใหค้ํานวณโดยตั้งเงินเพิ่มในอัดราร้อยละยี่สิบห้า
ของเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษ ซึ่งจะพึงไดร้ับดามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกํใขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
แล้วแต่กรณี คูณด้วยจํานวนปีอันเป็นเวลาราชการทีข่้าราชการผูน้ั้นมารับราชการ
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ทางราชกฺารส่วนท้องถิ่นหารด้วยจํานวนปีอันเป็นเวลาราชการทีข่้าราชการผูน้ั้นรับราชการ
อยู่ทางสังกัดเดิม และทางราชการส่วนท้องถิ่นรวมกัน ทั้งนีเ้มื่อรวมเงินเที่มด้งกล่าวกับ
เงินบํานาญปกดหิรือเงินบํานาญพิเศษ ซึ่งจะพึงไดร้ับเป็นอีกส่วนหนึ่งด่างหากเข้าด้วยกันแสัว
จะดอ้งไม่สูงกว่าเงินเดิอนเดิอนสุดท้ายทีข่้าราชการผูน้ั้นไดร้ับอยู่ก่อนออกหรือท้นจากราชการ
ทางราชการสํวนท่้องถิ่น

(๔) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นนับดั้งแด่
รันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป เมื่อออกหรือท้นจากราชการ และไดร้ับหรือมีสํทธ
ไดร้ับบํานาญปกดิหรือบํานาญพิเศษ หรือผู้มีสทธจะไดร้ับบํานาญพิเศษดามความใน
พระราชบุญญ้ดบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ,ศ. ๒๕00 แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๘ ไม่มสีิทธไิดร้ับเงินเพิ่มร้อยละยีล่บท้าจากเงินบํานาญปกดหิรือเงินบํานาญพิเศษ

พิจารณาดามบทบัญญ้ดดังกล่าวและความม่งหมายของการจ่ายเงินเพิ่มจ่าก
เงินบํานาญตามระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๖ แล้วเห็นว่า ตามข้อ ๓๙ ของระเปียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างด้น
ไดก้ําหนดใหร้าชการส่วนท้องถิ่นปฎบัดเิยี่ยวกับการเปีกจ่ายเงินเพิ่มรัอยละยี่ส์บห้าของ
เงินบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะมีสทธไดร้ับเงินเพิ่มจ่ากเงินบํานาญและไดก้ําทนด
ทลักเกณฑว์ธกีารในการคํานวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สบห้าของข้าราชการที่โอนทรือ
ถูกสงไปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น โดยใข้เงิอนไขเวลาในการกําหนดสิทธ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะไดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญกล่าวคอ ดามข้อ ๓๙ (๑)

เป็นกรณีทีก่ําหนดว่าระเปียบุกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวไม่ม�ลบังคับย้อนหลังไป
ถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ออกหรือท้นจากราชการไปก่อนรันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ และ
ดามข้อ ๓๙ (๒) เป็นกรณทีีก่ําหนดให็สฑธแกข่้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ออกหรือท้นจากราชการ
ดั้งแดร่ันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ เป็นด้นไป จึงจะมีสํทธเปีกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษร้อยละยี่สบหา
ของเงินบํานาญเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง แด่ทั้งนีด้ามข้อ ๓๙ (๔) ไดก้ําหนดจํากัดสิทเของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นดั้งแดร่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป'
เมื่อออกหรือท้นจากราชการไม่มีสิฑธไดร้ับเงินเพิ่มร้อยละยี่สบห้าจากเงินบํานาญ
โดยข้อความดามข้อ ๓๙(๔)ไดแ้ก้ไขเพิ่มเดิมภายหลังโดยเหตุผลใหเ้หมาะลมกับสถานการณป์ัจจบัน
และเป็นแนวทางเดิยวกับข้าราชการพลเรือน เมื่อพิจารณาสถานการณช์่วงดังกล่าว
แล้วเห็นว่าไดฆ้การปรับเปลี่ยนการบรหืารการปกครองโดยรัฐบาลใหค้วามสําดัญเถิ่ยวกับ
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ถๆรกิระจายอํานาจการบริหารราชการไปสูบ่ริหารราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นเหตใุหบุ้คลากร
ที่มีความรูค้วามสามารถประสงคจ์ะเข้ามาปฎิบ้ตราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
ปัญหาขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรูแ้ละประสบการณข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงสตลง อีกทงเพิ่อตองการใหเ้ป็นไปดามแนวทางเดียวกับข้าราชฤารพลเริอน ซึ่งเมื่อพจารณา
ตามพระราชบัญฌดีบําเหน็จบํานาญข้าราชการฺพลเริอนพ.ศ. ๒๔๙๔ กไ็ม่ปรากฏว่า
ข้าราชการพฺลเริอ่นไดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญแต่อย่างใด ดังนั้น ตามข้อ ๓๙ (๔) นี้
จึงมคีวามบุ่งหมาย จํากัดสิทธขิ้าราชการส่วนท้องถิ่นทีเ่ข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่น
ดงแตร่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ไมใ่หม้ีสิทธไิดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญอีกต่อไป สําหรับ
ข้อ ๓๙ (๓) ไดก้ําหนดวธกิารในการคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญของข้าราชการทีไ่ดโอน
หรอิถูกสงไปรับร่าชการทางราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมสีิทธไิดน้ับเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญดีดต่อกันในการคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญใหค้ํานวณเงินเพิ่ม
จากเงินบํานาญแกข่้าราชการดังกล่าวคาม่วธกิารที่กําหนดในข้อ ๓๙ (๓) ของระเบียบ
ฉบับเดียวกัน และเห็นว่าดามข้อ ๓๙ (๓) มไีดก้ําหนดไหข้้าราชการทีโ่อนหรอิถูกสงให็ไปรับ
ราชการส่วนท้องถิ่น ใหถ้ือว่าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปฎบํคหน้าที่อยูใ่นหน่วยงาน
เดีมแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผูฟ้้องคดีเป็นข้าราชการพล่เริอนสามัญตั้งแต่
รันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๑ แล้วโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
แมผู้ฟ้้องคดีจะรับราชฤารทางสังกัดเดีมอยูก่่อนรันที่ ๑ ตุลาคม่ ๒๕๓๕ กต็าม แตผู่ฟ้้องคดี

- จะมสีถานะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต่อเมื่อไดรบราชการในหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ดามความไนมาดรา ๔ แห่งพระราชบัญญ้ดบําเหน็จบ่ํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕QO

ดังไตว่ิน็จนัยไวแล้วข้างด้น ผูฟ้้องคดจีึงมสีถานะเป็นข้าราชการส่วนท้อง่ถิ่นนับแตร่ันท
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ จึงเป็นกรณ์เข้ารับราชการในหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หลังรันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ดามข้อ ๓๙ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
เป็นเห่ตใุหผู้ฟ้้องคดีไม่มีสิทธไิดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญข้าราชการ และแมผู้ฟ้้องคดี
จะเป็นขาราชการซึ่งไดโ้อนไปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นผูซ้ึ่งมีสิทธิ
ไดน้ับระยะเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญดีดต่อกันกต็าม แตเ่นื่องจากผูฟ้้องคดี
เป็นผูซ้ึ่งไม่มสีิทธไิดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญเพราะถูกจํากัดสิทธดิ้วยเงื่อนไขเวลาของ
การเข้าเป็นข้าราชการในราชการส่วนท้องถิ่นดามข้อ ๓๙ (๔) เสิชแล้ว กรณจ์ึงไม่มเีหตุ
ที่จะด้องน่าวิธกิารคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญตามวธกีารทีก่ําหนดไวใ่นข้อ ๓๙ (๓)
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ใชก้ับกรณีนี้ ดังนั้น คําสงของผูถู้กฟ้องคดี ที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕
ทีไ่มใ่หผู้ฟ้้องคดีมีสิทธไิดร้ับเงินเพิ่มของเงินบํานาญปกติ เนื่องจากโอนไปเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องกนหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ นั้น จึงชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลปกครองชั้นดัน
พิพากษาใหเ้พิกถอนคําส์ง์ฃองผ้ถกฟ้องคดี ที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ นั้น

V V

ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นดัน เป็นใหย้กฟ้อง

นายไพบูลย์ เสียงก้อง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสํานวน

นายอําพล สิงหโกวินท้
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

I#นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

*h

นายวรพจน้ วิศรุดพิชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอุดมดักด นิติมนตรี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผูแ้ถลงคดี ะ นายอตุล จันทรศกัด

สําเนาถถูต1M
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ที่ มฑ 0808.5/ว 391 กรมส่ง1สริมการปกครองท้องทิน
ถนนนครราชสีมา 1ฃตดุสิต กทม. 10300

23 กุมกาท้นร 2553

เรอิง ริธีปฎท้ตใินการซอรันปาIหน็จรายเดอนและบําเหน็จพเคนรายIดีอนลูกจ้างประจํา

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ยกเวันจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลี่น ที่ มฑ 0808.5/ว 2176 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
2. หนังสีอกรมส่งเสริมการปกครองท้องทน ที่ มน 0808.5/ว 2214 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

สิงทีส่่งมาดวย 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าอ้วยบําเหน็จลูกจ้างซองหน่วยการบรหีารราชการส่วนท้องลี่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

2. แบบซอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเติอน บําเหน็จพเศษ และหรือบําเหน็จพเศษ
รายเติอนลูกจ้าง

3: แนบหนังสือแสดงเจตนาซอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์พี่อขอรับเงินบําเหน็จรายเดือน
หรือเงินบําเหน็จพิเศษรายเดีอน (แบบ สจป.1)

4. แบบหนังสือแสดงเจตนาซอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์พี่อซอรับเงินบําเหน็จปกติ
หรือเงินบําเหน็จพิเศษ (แบบ สจป.2)

ตามทีแ่จ้งใท้ทราบว่า กระทรวงมหาดไทยไอป้รับปรุงแกไํขเพิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าอ้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องลีน่ พ.ศ. 2542 โดยกําหนดใหลู้กจ้างประจําซอง
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องลี่นทีท่ํางานถึงวันสินปงีบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นอ้นไป ซึ่งมสีิทธไิอร้ับ
บําเหน็จปกตแิละมเวลาทํางาน 25 ปี บริบูรณซ์ึ่นไป (รวมเวลาทวคณู) หรือมสีิทธไิอร้ับบําเหน็จท้เศน มีสิทธ

.ปลี่ยนแปลงความประสงคซ์อรับเป็นบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพเศบรวยเดือนไอ้ พรอมแจ้งใหห้น่วยกาว่
บริหารราชการส่วนท้องลี่นเตรียมความพร้อมในการดําเน็นการตามระเบียบดังกล่าว นั้น

นัดนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าอ้วยบําเหน็จลูกจ้างซองหน่วยการบริหารราชการล่าหห้องกิห
(ฉนับที่ 3) พ.ศ. 2552 ไอล้งประกาศในราชกจจาบุเบกษา เล่ม 127 คอนพิเศษ 7 ง วันที่ 15 มกราคม 2553;
และมีผลใชบ้ังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 30~กนัยายน 2552 ดังนั้น เพี่อใหก้ารดําเนินการน็เบไปตานใะ-น่]ขบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจิงกําหนดริรีปฎินัตไิว้ ดังนี้

1. ใหลู้กจ้างประจําซึ่งมีสิทธฃอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ หรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือน กรอกรายการในแบบซอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ และหรือบําเหน็จพิเศษ
รายเดือนลูกจ้าง ตามสิงทีส่่งมาอ้วย 2 ยื่นต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องลี่นเจ้าสังกัด

2. ใหเ้จ้าหนัาที่ผูร้ับผิดชอบตรวจสอบความถูกอ้องและรวบรวมหลักฐานใหค้รบล้วนแล้ว
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังทวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแตก่รณ

เพิจารณา...
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พจารณาสั่งจ่ายพนตาJJ ข้อ 19 ของระIบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท,'องกิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเนาไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ มฑ. บําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องกิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2552

3. ลูกจ้างประจํารายใดไดร้ับเงินบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดีอน บําเหน็จพิเศษ หรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนไปแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงคอ์ีกไมไ่ด้ แต่ล้ายังไมไ่ดร้ับเงินดังกล่าว ก็ไทแ้จ้ง
เปลี่ยนแปลงความประสงดไ้ดต้ามแบบหนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์พื่อขอรับเงินบําเหน็จ
รายเดือนหรือเงินบําเหน็จพิเศษรายเดือน (แบบ สจป.1) ตามสิงทีส่่งมาด้วย 3 หรือแบบหนังสือแสดงเจตนา
ขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์พื่อขอรับเงินบําเหน็จปกตหิรือเงินบําเหน็จพิเศบ (แบบ สจป. 2) ดามลี่งทีส่่ง
มาด้วย 4 แล้วแด,กรณี

4. กรณีลูกจ้างประจําหมดสิทธริับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนไทห้น่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องกิ'นเจ้าสังกัดงดเบีกบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศบรายเดือนทันที

5. การจ่ายบําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จพิเศษรายเดือนไทจ้่ายวันเดียวกันกับการจ่ายบํานาญ
ยัาราชการส่วนท้องถิ่นประจําเดือน

6. กรณีลูกจ้างประจําซึ่งออกจากงานโดยมกีรณีหรือด้องหาว่ากระทําความผิดวินัยหรืออาญา
กํอนออกจากราชการ และกรณีหรือคดีอาญาดังกล่าวยังไมถ่ึงทีสุดจะยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จ
รายเดือน บําเหน็จพิเศษ หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ไดต้่อเมี่อดําเนินการจัดหาบุคคลหรือทรัพย์สินประกัน
การรับเงินดังกล่าวไวักบัส่วนราชการเจ้าสังกัดตามหลักเก{นทท้ีก่ําหนดไวัไนหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มฑ 0313.4/ว 377 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 เรื่องการรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมกีรณีหรือดัองหาว่ากระทําผิดวินัยแล้วออกจากราชการ โดยกรณยีังไมถ่ึงทีสุ่ด โดยอนุโลม

7. สําหรับลูกจ้างประจําทีเ่กษียณอายรุาชการหรือออกจากงานในวันสินปงีบประมาณ พ.ศ. 2552
ไทด้ําเนินการ ดังนี้

7.1 กรณีทีลู่กจ้างประจําผู้มีสทิธขิอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ หรือ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนยังไมไ่ตย่ื่นแบบดําขอรับเงินบําเหน็จลูกจ้างไวต้่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หากประสงคจ์ะขอรับเงินดังกล่าว ไทก้รอกแบบขอรับเงินบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ และ
หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง ตามสิงทีส่่งมาด้วย 2 ยื่นต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และไท้
สามารถเปลี่ยนแปลงความประสงคไ์ดอ้ย่างขําไม,เกินวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยยื่นแบบ สจป.1ตามสิงทีส่่ง
มาด้วย 3 หรือแบบ สจป.2 ตามสิงทสี่งมาด้วย 4 แล้วแตก่รณี ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

7.2 กรณีทีลู่กจ้างประจําผู้มีสทิธขิอรับเงินบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ
หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนไดย้ื่นแบบขอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษหรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนไวต้่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หากจะเปลี่ยนแปลงคว้ามประสงคไ์ทย้ื่นแบบ สจป.!
ตามสิงทีส่่งมาด้วย 3 หรือแบบ สจป.2 ดามสิงทีส่่งมาด้วย 4 ต่อหน่วยการบริหารราชก่ารส่วนท้องถิ่นอย่างขํา
ไมเ่กินวันที่ 31 มีนาคม 2553

ทั้งนี้ กรณีดามข้อ 7.1 และ 7.2 หากไดม้ีการจ่ายไทแ้ก,ลูก.จ้างประจํารายใดแล้ว ล้าจะ
เปลี่ยนแปลงความประสงคไ์ทลู้กจ้างประจํารายนั้นนําเงินทีไ่ดร้ับไปแล้วทั้งหมดดืนต่อทน,วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด แล้วแตก่รณี ก่อนแสดงเจตนาเปลี่ยนแปลงความประสงค์ หากไมด่ีนเงินดังกล่าวไท้
ถูกดอ้งครบล้วนก็จะไม,สามารถแสดงเจดบาเปลี่ยนแปลงความประสงคไ์ด้ ทั้งนี้ ไทห้น่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดตรวจสอบความถูกดอ้งของการดืนเงินของลูกจ้วงรายนั้น แล้วดําเนินการยกเสิก
การสั่งจ่ายเดืมและสั่งจ่ายไทใ้หม่

/8. กรณี...
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8. กรณีฑีมไิดก้ําหนดวิธปีฏิบัตเิกี่ยวกับการขอรับและการจ่ายบํๅเนน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน
บําเหน็จพิเศษ หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนชองลูกจ้างประจําไวเน็นการเฉพาะในเรื่องใด ใหถ้ือปฏิบัตติานระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญชําราชการส่วนห้องกิ'น พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม

จึงเรียนมาเพี่อโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัด/อําเภอและหน่วยการ
บริหารราชการส่วนห้องถิ่นถือปฏิบัตติ่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวริะวัฒใ! ชี่ใ!วาริน)
รองอธบดกืรมส่งเสริมrทรปกครองท้น!ถิ่น ปฏ๊บัดรืาชการแทน

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังห้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวสัตกิาร
โทรศัพห้ 0-2241-9033,39
โทรสาร. 0-2241-9032
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แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายIฬีอน บําเหน็จพิเศษและหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง

ชื่อลูกจ้าง
เริ่มเข้ารับราชการ (ทํางาน) เมี่อวันที่
สังกัด .

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ..........เดือน
เริ่มเข้าทํางานอายุ
... พ.ศ.

........พ.ศ...........ตําแหน่ง

ปี.......เดือน........วัน ออกจากราชการ (งาน)
เดือน วันะ JI V เดือน ปีตงแดวนท ออกจากงานอายุ

รายละเอียดการทํางาน
dบท วัน เดือน ปี ค่าจ้างตําแหน่ง หมายเหตุ -

.วันเดือน
เดือน
เดือน

เวลาราชการปกติ (เวลาทํางานปกติ) .
เวลาราชการทวคีูณ (เวลาทํางานทวคีูณ) ...
รวมเวลาราชการทั้งสิน (เวลาทํางาน)
ปัดเศษแล้วเป็นเวลาราชการ (เวลาทํางาน)
ค่าจ้างเดือนสุดท้าย
คํานวณเป็นเงิน o บําเหน็จปกติ o บําเหน็จรายเดือน o บําเหน็จพิเศษ o บําเหน็จพิเศษรายเดือน

วัน
วัน

เดือน
บาท

จํานวน
ข้าพเจ้าขอรับเงิน o บําเหน็จปกติ o บําเหน็จรายเดือน o บําเหน็จพิเศษ o บําเหน็จพิเศษรายเดือน
จํานวน

บาท

บาท

ผูข้อ -ลงซอ
)(

ยื่นขอวันที่ เดือน พ.ศ

ความเห็นหัวหท้าหน่วยการบรหืารราชการส่วนท้องถิ่น

Aลงซอ
)(

วันที่ เดือน พ.ศ .

หัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เทศบาล ดือ นายกเทศมนตรี
3. องค์การบริหารส่วนตําบลดือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
4. หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดือ หัวหน้าผูบ้ริหารของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นทีเ่รียกชื่ออย่างอื่น

หมายเหตุ
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(แบบ สจป. 1)

หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์
เพี่อขอรับเงินบําเหน็จทยเดือนหรือเงินบําเหน็จพิเศษรายเดือน

ที'อยู่ วันที่

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์พี่อขอรับเงินบําเหน็จรายเดือนหรือเงินบําเหน็จพิเศษรายเดือน

เคยทํางานเป็นลูกจ้างประจําข้าพเจ้า/นาย/นาง/นางสาว/ยศ.................ออกจากงานเมึ๋อวันที่

.วัน ไดืยีน่ขอรับ o บําเหน็จปกต o บําเหน็จพิเศษ ไปแล้ว

และซอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์ป็นขอรับ o บําเหน็จรายเดือน o บําเหน็จพิเศษรายเดือน

สังกัด

สืเวลาทํางาน ปี เดือน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

■)(
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(แบบ สจป. 2)

หนังสือแสดงIจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์
เพื่อขอรับเงินบําเหน็จปกติหรือเงินบําเหน็จพิเศษ

ทีอ่ยู่ วันที่

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์พื่อขอรับเงินบําเหน็จปกติหรือเงินบําเหน็จพิเศษ

เคยทํางานเป็นลูกจ้างประจําข้าพเจ้า/นาย/นาง/นางสาว/ยศ

ออกจากงานเมื่อวันที่

เดือน..........วัน ไดํยีน่ฃอรับo บําเหน็จรายเดือน o บําเหน็จพิเศษรายเดือน ไปแล้ว

และขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเ์ป็นขอรับ o บําเหน็จปกติ o บําเหน็จพิเศษ

มเีวลาทํางาน ปี

ขอแสดงความนับถือ

Aลงซอ

.)(.
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ที่ มท 0808.5 /ว กรมส่งเสริมการปกดรองท้องถิ่น
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เซตดุสิต กทม. 10300

726

12 เมษายน 2553

เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เรียน ผูว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อางถึง หนังสิอสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.ร/ว 46

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

ตามทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องสินไดช้ักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานุา่ญข้าราชการส่วนห้องถิ่นฺใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบัญญตัิบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2542) ออกดามความไนพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสุ่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยไห
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วฺนห้องถิ่นภายในสินเดึอนธันวาคม
ของทุกปี เพี่อประโยชนัซอ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยรวมและความ
บําเหน็จบํานาญซองข้าราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อออกจากราชการ ความละเอียดแจังแล้ว นั้น

นั้นคงและเป็นหลักประกันซี่งสิทธใินการรับ

เนื่องจากปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมไิดจ้ัดส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหเ้ป็นไปดามนัยกฎหมายและหนังสือดังกล่าว และยังคงด้างส่งเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องสิ,นเป็นระยะเวลาหลายปี อันมสีาเหตเุกิดซึ้นโดฺยเจตนา หรีอจงใจ ทีจ่ะไม่
ปฏิบัตกิารใหเ้ป็นไปดามกฎหมายดังกล่าวอย่างชัดแจัง หรีอการทุจริตหรือการประมาทเลนเล่อ ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงต่อราชการ ดังนั้น เพี่อปฏิบัตใิหเ้ป็นไปดามระเบียบกฎหมายและสิทธิประโยชน์
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จึงซอแจังแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. กําชับเจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบในการตรวจร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหต้รวจสอบว่าร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย
ประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไดด้ั้งงบประมาณเพี่อส่งสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่ว่นท้องถิ่นครบถ้วนและถูกดอ้งตามกฎหมายหรือไม่ หากไมค่รบถ้วนถูกดอ้ง
ใหแ้นะนําใหด้ําเนินการใหค้รบถ้วนและถูกดอ้ง

2. มอบหมายใหเ้จัาหนัาทีซ่องสํานักงานส่งเสริมการปกครองห้องสินจังหวัด/อําเภอที่ออก
นิเทศ ตรวจงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชีแ้จง ใหค้วามรู้ ความเข้าใจแกผู่บ้ริหารท้องถิ่นและข้า:ข้เชการ
ส่วนท้องถิ่นไดด้ระหนักถึงความสําคัญตลอดจนสิทธปิระโยชนซ์องข้าราชการส่วนห้องถิ่น อันจะพึงไดร้ับจากการ
ส่งเงินสมทบซองกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่นใหค้รบถ้วนถูกดอ้งตามกฎหมาย

/3. ในกรณี...
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3. ในกรณีที่องค์กรปกครองท้องถิ่นใดด้างส่งหรือส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ท้าราชการส่วนท้องทินไมค่รบท้วน ชอใท้ผูก้ํากับดูแลใชอ้ํานาจกำกับดูแลตามมาดรา 77 แห่งพระราชบัญญัติ
องคก์ารบรVิทรสว่นจังหวัด พ.ศ. 2540 มาดรา 71 แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 90 แห่งพํระราช
บัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ,ศ. 2537 หรือมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหาร
ราชการเมิองพัทยา พ.ศ. 2542 แทว้แตก่รณี ชีแ้จง แบะนําตักเดือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นใหส้่งเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญท้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายพร้อมใหช้ีแ้จงแสดงเหตุผลของการด้างหรือไม่
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญท้าราชการส่วนท้องทบ และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพิกเฉย
ไม,ดําเนินการตามตําชีแ้จง แนะนําตักเดือนดังกล่าว ไทแ้ต่งดั้งคณะกรรมการตรวจสอบท้อเท็จจริงเพี่อไหไ่ด้
ความแน่ชัดว่ามคีวามเป็นมาอย่างไร มเีหตุผลและพยานหลักฐานสามารถรับฟังไตหัรือไม่ มีผูใ่ดเกี่ยวท้องและ
ตัองรับผิดชอบต่อกรณีที,เทิดชี้น ตลอดจบก่อใหเ้กดความเสียหายต่อราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือไม่ อย่างไรแทว้
แจ้งผลการตรวจสอบท้อเท็จจริงตังกล่าวพรอัมเอกสารทีเ่กี่ยวท้องไทก้รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย

4. หากผลการตรวจสอบท้อเท็จจริงไดค้วามชัดแจ้งว่า การด้างส่งเงินสมทบหรือส่งเงินสม้ทษ
กองทุนบําเหน็จบํานาญท้าราชการส่วนท้องถิ่นไมค่รบท้วนเทิดชี้นโดยเจตนา จงไจ ทุจริต ประมาทเสินเล่อหรือ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่มเีหตุผลและพยานหลักฐานอันสามารถรับฟังได้ และมีผูเ้กี่ยวท้องด้อง
รับผิดชอบ รวมทั้งก่อไทเ้ทิดความเสียหาย ขอไทด้ําเนินการดามควรแก,กรณีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ทั้งทาง
แพ่งดามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมีดฃองเฺจ้าหนําที่ ทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวท้อง และทางปกครองโดยการดําเนินการทางวินัยดามกฎหมายระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่นํหรือ
การดําเนินการไทพ้ันจากตําแหน่งดามกฎหมายจัดดั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทว้แตก่รณี

จึงเรียบมาเพี่อโปรดแจ้งเจ้าหน้าทีผู่เ้กี่ยวท้องถือปฏิบัตโิดยเคร่งครัดต่อฺไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน้ สกลพันธุ)
อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานอนุกรรมการดําเนินการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญท้าราชการส่วนท้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังท้องทิน
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร 0-2241-9039
โทรสาร 0-2241-9032
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ที่ มฑ 0808.5/ 4265 กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา 1ชตดุสิต กนม. 10300

iO พฤษภาคม 2553

เรื่อง การหารือบําเหน็จดํารงชพซองข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นเป็นเงนไดพ้งประเมนประเภททีไ่ดว้ับ
ยกเว้นไม,ด้องรวมคํานวณเพี่อเสียภาษีเงนไดห้รือไม,

เรืยน ผูว้่าราชการจ้ง์หวัด ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดบุรืวมัย'’

สิงทีส่่งมาด้วย หนังสิอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0901/0416 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553

ด้วยกรมส่งเสรมการปกครองท้องถ,นไดห้ารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า
บําเหน็จดํารงซพชองข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นเป็นเงนไดพ้ังประเมนประเภททีไ่ดว้ับยกเว้นไม,ตองรวม
คํานวณเพี่อเสียภาษเีงนไดห้รือไม, ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) น็ความเห็นว่าบําเหน็จดํารงชืพฃอง
ข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นไดว้ับยกเว้นไม,ด้องคํานวณภาษีเงนไดต้ามทีไ่ดว้ับยกเว้นไ'ทนกฎกระทรวง
นบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในวษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นวัษฎากร รายละเอียดปรากฎตาม
สิงทีส่่งมาพวอัมนี้

จังเรืยนมาเพี่อโปรตนจังองค์กรปกครองส่วนท้องถ,นทุกแห่งเผยนพร,ประชาสัมพันธ์
ใท้ผูเ้กี่ยวข้องและข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันต่อไป ทั่งนี้ กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น
ไดน้จัง้ประสานการปฎีบตัโนเรื่องด้งกล่าวไปยังกรมสรรพากรด้วยเเสวั

ขอแสดงความนับถีอ

K
(นายไพวัคน สกลพัน()

อธบิดํกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น

สํานักบรหืารการคสังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร 0- 2241 - 9039
โทรสาร 0- 2241 - 9032
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อรมส่งเธรนิ,,น-.., บ-nioงถืน££7.4?ว่ฬ่ 3 0 15เ.บ. 2553J � 3 0 1&ย. 2553I •'*

ที่ นร ๐๙๐๑/ (ร C าพัไเงวนค-ผะ-ทรรมกา-รท-ฤษเกา
๑ ถนนพระอาทิตย,' เจตพระนคร __
กรุงเทพๆ «๐๒๐๐ dr,iนําพท�.- ชุ}นรพH่fBfTW

IUeJ /Ml 7 3 m 2553เม■เทอบ ๒๕๕๓

เรื่อง รพพ-
อกเว้นไม,ต้องรวมคํานวณเพึ๋อเสียภาษเงนไคห้รอไม่

เริยน อรบดกรมส่งเสริมการปกครองต้องทน

อํางกง หนังสิอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ต่วนที่สุต ที่ นร ๐๙๐๑.«/ป «๐๘
ลงวันที่ «๘ มีนาคม ๒๕๕๓

สิงทีส่่งมาตว้อ บันฑกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเสียภาษเีงินไตบุ้คคลธรรมตา
กรณบําเหน็จคํารงชํพของชําราชการบํานาญส่วนต้องทน

ตามทีก่รมส่งเสริมการปกครองต้องที่นไต้ชอหารํอเกี่อวกับการเสีอภาษเีงินไต้
บุคคลธรรมดากรณบําเหน็จคํารงชํพชองชําราชการส่วนต้องทิน นละสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไตข้อไตก้ระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) และกระทรวงมหาตไฑอ (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกรมส่งเสริมการปกครองต้องทน) แต่งตั๊งผูน้ทนไปขี้นจงชํอเท็จจริง นั๊น

บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ «) ไตพ้จารณาชํอหาริอต้งกล่าว และ
มคีวามเห็บปรากฏตามบันฑกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทีไ่ตส้่งมาดวอ อนึ่ง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไตแ้จํงผลการพจารผาไปอังสํานักเลขาธการคณะรัฐมนตรเิพี่อทราบตาม
ระเบอบต้วอแลัว

จึงเริยนมาเพี่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักอ่า'เทอการ
โทร 0.๒๒๒.๒..๐๒0๖-๙
ฟ้ารพ}หพยการเมีองการปกครอง'
โทร o ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๔ ต่อ ๑๔๒๒ (นาอพ้ฒนสัอฯ)
โทรสาร ๐๒๒๒๒ ๔๑๖๒
www.krisdika.go.th
WWW.lawreform.go.th
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เรื่องเสร็จที่ ๒๕๐/๒๕๕๐»

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤบฎีกา
เรื่อง การเสียภาษเีงินไดบุ้คคลธรรมดากรณีบําเหน็จด่ารงชีพชองข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่นไดม้ีหนังสิอที่ มท ๐๘๐๘.๕/๒0)๘๘๙ ลงวับที่
©๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดว้่า นางสาวเรณู สุทธลิัก'ษณี
กับพวก ข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นได่ยี่นหนังสิอรอังขอความเป็นธรรมว่า สํานักงานสรรพากร
พี้นทีบุ่รรีัมยไ่ดแ้จ้งใท้ผูร้้องชําระภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙©) เพี้มเติม สําหรับ
เงินบําเหน็จดํารงชีพทีไ่ดร้ับคนละสองแสนบาท เมี่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยด้างว่าข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นมใีชข่ําราชการหรีอข้าราชการพลเรีอน จึงไมไดร่ับยกเวันไมด่้อ่งนําเงินบําเหน็จดํารงชีพ
มารวมคํานวณเพี่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่นไดพ้ิจารณา
มาดรา ๔๖/9 ประกอบกับมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แด้ว เห็นว่า กฎหมายมเีจตนารมณไ์ทจ้่ายบําเหน็จดํารงชีพแกข่้าราชการ
บํานาญส่วนท้องถิ่นเพี่อช่วยเหลอผูร้ับบํานาญในขณะที่มีชีวตอยู่ การจ่ายบําเหน็จดํารงชีพ
แกข่้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการนําเงินที่ดอ้งจ่ายเป็นบําเหน็จตกทอดไทแ้กท่ายาท
เมื่อผูร้ับบํานาญถึงแกค่วามตายมาจ่ายไทแ้ก,ผูร้ับบํานาญในขณะทีย่ังมีชีวตอยูเ่ช่นเดย่วกับ
ผูร้ับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ อกทั้ง ข้อ ๒ (๖๔) แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ©๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเวันรษัฎากร
มวีัตถปุระสงคํใทข้ําราชการบํานาญทุกประ๓ทซึ่งรับบําเหน็จด่ารงชีพไดร้ับสิทธปิระโยชนท์่างภาษี
เช่นเดย่วกับผูไ้ดร้ับบําเหน็จดกทอด ด้งจะเห็นไดจ้ากคําว่า “บําเหน็จด่ารงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ” ซึ่งมคีวามหมายครอบคลุมถึงบําเหน็จด่ารงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการทุกประเภท โดยหากมุ่งหมายไทห้มายถึงเฉพาะบําเหน็จดํารงชีพชอง
ขําราชการบํานาญประ๓ทใดประ๓ทหนึ่งแลัว กฎหมายกค็งจะระบไุวัอย่างชัดแจ้งว่าเป็นบําเหน็จ
ดํารงชีพซองข้าราชการบํานาญประเภทใด อีกทั้ง ไมม่เีหตุผลใดๆ ทีจ่ะไทข้้าราชการบํานาญ
ส่วนท้องถิ่นทีไ่ดร้ับบําเหน็จดํารงชีพไดร้ับสิทธปิระโยชนท์างภาษีทีแ่ตกต่างจากข้าราชการบํานาญ
ประเภทอื่นๆ มีฉะนั้น อาจเป็นการเลอกปฎีบัติทีไ่มเ่ป็นธรรมกับผูร้ับบําเหน็จดํารงชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญขําราชการส่วนท้องถิ่น

แตก่รมสรรพากรมคีวามเห็นว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น
มใีชข่้าราชการหรีอข้าราชการพลเรีอนตามความหมายฺในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ส่งพร้อมหนังสิอ ที่ บร ๐๙๐©/๐๔©๔ ลงวันฺที่ ๒๗ เมนาอน ๒๕๕๓ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามถีึงสํานักเลขาธการคณะรัฐมนตรี
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๒

ชาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และพระราชบัญญัติระเบยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
พนบําเหน็จตํารงรพทีไ่ดร้ับตามมาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องที่นฯ จืงไม,เข้าลักษณะเป็นบําเหน็จตํารงรพตามกฎหมายวาด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ. ข้าราชการส่วนท้องกน
และพนักงานส่วนท้องถ,นจงไมไ่ดร้ับยกเว้นไม่ดอ้งนําเงํนบําเหน็จตํารงรพมารวมตํานวณเพี่อเสีย
ภาษเีงินไดบุ้คคลธรรมดาตามมาดรา ๔๒ (๑๗) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๒ (๖๕)

แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ©๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ๆ ดังนั้น เพี่อให่ใดข้้อยุติ กรมส่งเสรัม
การปกครองท้องกนจงขอหารัอว่า บําเหน็จตํารงรพซองข้าราชการบํานาญส่วนท้องกิ'นเป็นเงินได้
พงประเมนประเภททีไ่ดร้ับยกเว้นไม,ต้องรวมคํานวณเพี่อเสียภาษเีงินไดห้รัอไม่

คณะกรรมการกฤษฎกา (คณะที่ ๑) ไดพ้ิจารณาข้อหารือซองกรมส่งเสรัม
การปกครองท้องกน โดยไดร้ับพิงข้อเท็จจรืงจากผูแ้ทนกระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) และ
ผูแ้ทนกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสรืมการปกครองท้องกน) แล้ว มความเห็นว่า มาดรา ๔๒ (๑๗)*
แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๒ (๖๔)๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)

ออกตามความใบประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ไดก้ําหนดใหบ้ําเหน็จตํารงชพตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
เป็นเงินไดท้ีใ่หไ้ดร้ับยกเว้นไม่ดอ้งรวมคำนวณเพี่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซึ่งตําว่า
“กฎหมายว่าด้วย” ในกรณนีีเ้ป็นตําที่มีความหมายอย่างกว้างโดยหมายความกึงกฎหมายทีว่่าด้วย
เรื่องนั้น ๆ นั้งหมด ตําว่า “กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ” จึงย่อมหมายความกึงกฎหมายทีว่่าด้วยบําเหน็จบํานาญซอง
ข้าราชการโดยไมจ่ํากัดว่าเป็นข้าราชการประเภทใด ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฎว่ามกีฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการอยู่ ๓ ฉบับ คอ พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งใขก้ับข้าราชการประเภทตําง ๆ เป็นส่วนใหญ่ พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องกึ๋น
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งใขก้ับข้าราชการ

ซึ่งใข้กชัข้าราชการและพนักงานส่วนท้องกึ๋น และพ.ศ. ๒๕๐๐

‘’มาตรา๔๒ ฝ็นไดพ้ิงประเมินประเภทต่อไปนี้ให้!ด้รับยกเว้นไม่ดอ้ง'ทมด'ํทภพเพี่อเสีย/ฑษีเงินได้
ฯลฯ ฯลฯ

(«๗) เงินไดต้ามทีจ่ะไดก้ําหนดยกเว้นโดยกฎกระทรวง
- ฯลฯ

'’ข้อ ๒ ใหก้ําหนดเงินไดต้่อไปนีเ้ป็นเงินไดต้าม (©๗) ของมาตรา ๙๒ แห่งประมวลรับฎากร่
ซึ่งแกํไฃเพีม่เติมโดยพระราชบัญญัตแิกํไฃเพีม่เติมประมวลรับฎากร (ฉบับที่ «๐) พ.ศ.๒๔๙๖

ฯลฯ

ฯลฯ ฯลฯ
(๖๔)'บําเหน็จดํารงชีพตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และกฎหมาย

ว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ทีง่นี้ ดงํ้แตว่ันที่ 9๑ พฤศจกายน พ.ศ. ๒๕๔๖
ฯลฯ ฯลฯ
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กรุงเทพมหานคร การที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ๆ ยกเว้นภาษเงินไดใ้หแ้ก่
บําเหน็จด้ารงชีพตาม “กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญช้าราชการ” จีงดอ้งหมายถีงกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญช้าราชการทั้งสามฉบับนี้ เพราะฤาประสงดจ้ะใหห้มายกงพระราชบัญญตั
ฉบับใดฉบับหนึ่ง ก็ดอ้งใชช้ี่อของพระราชบัญญัตินั้นตามที่บัญญัตไิวไ้นมาดรา ๑ แห่ง

พระราชบัญญัตินั้นๆ แห้ว ด้วยเหตุผลช้างด้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) จงเห็นว่า
บําเหน็จดํารงชีพของชําราชการบํานาญส่วนห้องกนไดร้ับยกเว้นไม่ดอ้งรวมคํานวณเพี่อเสียภาษ
เงินไดต้ามทีไ่ดร้ับยกเว้นไวต้ามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ๆ h

'พ—
(คุณพรทพย์ จาละ)

เลขารการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๕๓
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ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว 1050 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราซสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

24 พ£|ษภาคม <0๕๕๔

เรึอ่ง การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)

เรียบ ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญชองราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๒๒

๒. หนังสิอสํานักงาบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๕/'ว ๔๑
ลงวับที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๕๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๒๖ข้อ๗กําหนดไทอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ซ.ค.บ.) จากงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน และสํานักงาบกองทุบบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไดแ้จ้งซักข้อมแนวทางปฎํบต้ใินการส่งเงินสมทบกอุ่งทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยไมใหน้ําเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ช.ค.บ.) ไปหักออกจากเงินทีอ่ื่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่บดอ้งนําส่งสมทบ
กองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังรายละเอียดตามอ้างถุง ๑ และ ๒

บิจจบุันปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนท้อง้ถิ่นหลายแห่ง ไดนําเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ซ.ค.บ.)

ไปหักออกจากเงินที่ดอ้งส่งสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จึงทําใหส้่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไมค่รบถ้วน ดังบั้น จึงขอซักฺซอัมการเบิกจ่าปเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ซ.ค.บ.) ดังบี้

๑. กรณขี้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นตําแหน,งอื่น ให้?)งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายพนช่วย
ค่าครองชีพผูร้ับบํานาญจากงบประมาณรายจ่าย งบกสางั'ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

๒. กรณขี้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นตําแหน่งครู ครถูึายโอบ และข้าราชการถ่ายโอบไหเ้บิกจ่าย
จากเงินอุดหนุน ซึ่งตั้งจ่าย ณ คลังจังหวัดต่ามรหัสงบประมาณที่กรมํส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งไหท้ราน
ไนแตล่ะปง็บประมาณ

จึงเรียนมาเพี่อโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไนเขตจังหวัดทราบและถึอปฎิบิตติ่อไป

ขอแสดงความนับถึอ

(บายวีระวัฒนํ ชนวาริบ)
รองอรบอี ปฐน'้ไ';าร;การ"หน

อธบดกีรมส่งเสริมกกรปกครองท้องถิ่น

ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๓ ๐-๒๒๔๑-๘๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๒-๑๔๐๕
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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ที่ มท 0๘0๘.๕/ว 1093 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทบบนครราชสีมา 1ขตคุสิด กทม. <ร«ว๓00

31พฤษภาคม ๒๕๕๔

1รึอ่ง การจ่ายเงินช่วยพิเศษของช้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ับบํานาญและช้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแกค่วามตาย

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งทีส่่งมาด้วย ร). ตัวอย่างคําสิ่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพเศษ
กรณชี้าราชการส่วนท้องถิ่บผูร้ับบํานาญถึงแก1.ความตาย

๒. ตัวอย่างคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอด'
กรณชี้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแกค่วามตาย

ตามรฺะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญช้าราชการส,วนท้องถิ่น พ.ค.๒๕๔๖
ข้อ ๓0 กําหนดไทจ้่ายเงินช่วยพิเศษใหแ้กช่้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ับบํานาญซึ่งถึงแกค่วามตายเป็นจํานวน
เท่ากับบํานาญเงินเที่มจากบํานาญ(ถ้ามี) รวมทั้งเงินช่วยค่าครองช้พผูร้ับบํานาญ(ถ้ามี) สามเดือน สําหรับ
ช้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแกค่วามคายระหว่าง'รบราชการ ไทจ้่ายเงินช่วยพิเศษเป็นจํานวนสามเท่าของ
เงินเดือนเต็มเดือนทีช่้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้บมสีิทธไิดร้ับใบเดือนทีถ่ึงแกค่วามตาย ตามพระราชกฤษฎีกา การจ่าย
เงินเดือน เงินบี บําเหน็จบํานาญและเงินอี่นไบลักษณะเดืยวกับ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา๒๓โคยอนุโลม แตป่รากฎว่า
ในการออกคําสั่งจ่ายเงินช่วยพเศษ กรณีช้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแกค่วามดายระหว่างรับราชการพบว่ามกีารอ้าง
ระเบียบกฎหมายไมถู่กต้อง

จําบวบ ๑ ฉบับ

จํานวน6) ฉบับ

ตังนั้น เพื่อไทก้ารออกคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพเศษของช้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผูร้ับบํานาญซึ่งถึงแกค่วามตาย และช้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแกค่วามตายระหว่างรับราชการ เป็นไปโดยถูกต้อง
จึงขอซักซ้อมแนวทางปฎีบ้ต ตังนี้

กรณีการจ่ายเงินช่วยพิเศษไทแ้กท่ายาทของช้าราชการส่วนท้องถิ่บผูร้ับบํานาญซึ่งถึงแกค่วานตาย
ไทจ้่ายเป็นเงินจํานวนเท่ากับเงินบํานาญเงินเพื่มจากเงินบํานาญ(ถ้ามี) รวมกับเงินช่วยค่าครองชพผูร้ับบํานาญ
(ถ้ามี) สามเดือน ตามข้อ ๓0 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๖ ด้งตัวอย่างคําสั่งจ่ายฯ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย ๑

๒. กรณีการจ่ายเงินช่วยพิเศษไทแ้กท่ายาทของช้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก,ความตายระหว่าง
รับราชการใหจ้่ายเป็นเงินจําบวบสามเท่าของเงินเดือนเต็มเดือนทีช่้าราชการส่วนท้องถิ่บผูน้ั้นมสีิทธไิดร้ับในเดือนซึ่ง
ถึงแกค่วามตาย และหากช้าราชการผูน้ั้นมสีิทธไิดร้ับเงินเพื่มพิเศษค่ารขิา เงินประจําตําแหน่งทีต่้องฝ่าอับตราย
เป็นปกต็ เงินเพื่มพิเศษสําหรับการสูร้บ และเงินเพื่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผูก้ระทําผิด ไทร้วมเงินตังกล่าว
กับเงินเดือนเพื่อคํานวณเป็นเงินช่วยพิเศษจํานวนสามเท่าด้วย ตามมาตรา๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา การ"จ่าย
เงินเดือน เงินบี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใบลักษณะเดืยวกับ ห.ศ.๒๕๓๕ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ไทอ้งค์กร
ปกครองส่วบท่้องถิ่นเบีกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประ๓ทเงินช่วยค่าทําศพ ตังนั้น จึงไมต่้องระบุ
การจ่ายเงินช่วยพิเศษนีล้งในคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดแตอ่ย่างใด ตังตัวอย่างคําสั่งจ่ายๆ ตามสิ่งทีส่่งมาด้วย๒

ร).

/จึงเรียนมา..
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จึงเริยนมาเพี่อโปรดแจ้งสํานักงาบส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือปฎํบ้ต๊ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขวัอทุโย วงสันตกร)
อธิบดกีรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดกีาร
โทร. 0-๒๒๔๑-๙๐๐๐1ต่อ ๑๔๐๒-®๔๐๕
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๒

“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”
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ทีมท ©๘©๘.«เ/ไ. กรนส่งเสริมการปกกรองท้องรน
กนมนสรราชสมิา เชสสฺสิฅ กทน. *0๓00

กรกฎาสม พะ๔๔

เรื่อง รพปย็บกระหรางมVttสโ)พําอ้ายปาเหปีจลูกจ้างชองพน่ายการบริพารราชการส่วนท้องสิน
(ฉบับที ๔} ท.ส. ๖4Xÿ

m

เรยน �าราชการจ้ง์หริกทุกชังพริก
ส์งทสี่งมาอ้าย *, สําเนาระเปียบกระหรางม)ทสโหฟาอ้ายปา;พ{เจถูกชัางชองพบ่ายการบริพารไทชการ

ส่าบท้องทน (ฉปนัที ๔) ท.ส. ๖๕๕๕ จ้านวน* ฉบับ
๖. เเบบชอรับปาเหนจกกหอก กรเนยูร้ับปาเทนชรายเสอบทริออ้ท}ปาเทนจทเิศษรายเสิอน

สิงนก'สวามสาย จ้านวน* ฉบับ

อ้ายกระทรวงมหาสโหยโออ้อกระเปียบกระทรวงมหาสโหยว,•ไอ้ายปาเหปีจถูกชัางชอง
หน่วยการปรหิ'ทราชการส่วนท้อง!ณ (ฉบับที ๔)Yf.fi. ๖๕๕๕ ทีงไอป้ระกาฬนราชกิจจาทุเบกษานอ้า น{อรนิที
๖๖ รอบุายน ๖๕๕๕ และกรมส่งเสริมการปกกรองท้องทีนโอส้ําหนสนบบนละริ!ร่การชอริบปาเพ{{จสกหอส
ฬณีผู้ ทปีจรายเสิอนพอผูร้ันปาเทนจทน้1(ษรายเคอนสิงนก่สวามคายฑยทะเรยกปรากฎ*ทมสงิทีสง่มาอใ้ย

จ้งเริยนมาเทีอโปรสหราบ นละชอโอโ้ปรสแจ้งสัาบกังานส่งฟริมการปกสรองท้อง!รนชังหรสิ
เทีอแจ้งองอก้รปกสรองส่วนท้องกนในเซสจ้งทริส เทีอหราบนละส๗ิฎิฟ้สสิ่อไป

ชอนสสงสวามบับกอ

ไ
‘ชั} ร�

(นายโซสชัย พ?รบรร'ญ)
รชงอรบท รักนาราชการแทน้

ฬบสิกรมส่งเทริมการปกสร!พท้อง!เม

สําบกับริพารการสลังท้องสิน
ส่วนปาพป็จปานาญนละสริ’ทสกิาร
โทร. 0-๖เ0๔*-๔๐£ท0-{ท๓(0า๔
โหรทาร. 0-พ0๙*-๙©๓1»

“ดํารงบรรมปาไพใสสะอาด”
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นบบดําชอ่รพีาเหนี้จคททอคถูกดํางประดํา

เขยนที
‘รนท.ี...........เดอน, ....ท.ด.

ฟอง ชอรพีาเหนี้จตกทอค
เรียบ _ _ ... น)

... ๓!ยวดอํงลิ'ชผูค้าย'Ifเพ&บ.วัาทเวัา

อยูบ่านเลขที. ทยูท่ี. .ดําบล.. .ดําเก*—....
ชอยึน่เรอีงราว คังคอ่โปนี้

ทนบ.

วังหวัค .............................รคัลไปรษณย์

พ.□ผูร้ีบเวันหนีจ้รายเคอน O ผู้รพีาเหนจทเ้ศษรายเคัอน ไเอ_ ยังลติ.!........ ...ดํานทน,ง.

□รพีาเทนีอ้รายเคอน□รัฟาWนี้ฬเดพาย่เคอน เลอิบละ.
ไคล้ิง;นา'กรรมคัวย;หตุ..
คามมร{๗ครเลขที ...

. วังหวัค
.. บาทพ๗รนีที

เทีอรนีที
ลงวันที

๖. ผูต้ายสมรสโคพอบคัวยกฎหมายดํานาน...
๒.« ภู่?พรส ทอี..

แลพาคอวกทารสมรสเนี้องอาก□ลิง๗กรรม □พํา□ดํายังคาส ฟ้อวันที..

....ออกโคย...

..ศ!ง (to) คังนี้
..,ไคสัมรศฟ้อวันที..

...ไคัเณรสฟ้อวับที.๒.๒ ภูส่มรส ทอี..
นละชาคจากการสมรสฟ้องจาก□ลิงแกก่รรม □หย่า□ดํายังศาล ฟ้อวันที.

ผูค้ายลิบุครโคพอบคัรยกฎหมายดําบวน กน (พ)01.

เกควันที
เลิควันที
เกดวันที
เลิควันที
๓ควันที

๓.»

๓.๒
(ท.๓ ...
๓.๙
๓.๕

..(๙) อยูบ่าน๓ชที.________
ดํงหวัค..™

๙. ปคีาของผูค้ายทีอ
พยูท่ี,. .. ดําบล/แชาง .
ขผะนี้ □ยังม?รคีอยู่ □ลิงแกก่รรม ฟ้อวันที.

๕. มารคาของผูค้ายทีอ ™.

ดําบล/แข'พ
ขณะนี้ □ยัง!)ชีวิตอยู่ □ลิงนกก่รรม ฟ้อวับที.

๖. บุคคลทีงผูค้ายแลคงเจตนาระบคุัวผู้รพีา;หนี้จตกทอค□3ดําเทน............คน □ ไมล่ิ (๙)

ดํา;กอ/เขตทนน.™.

.อยูบ่านเลขที..

....วังหวัดหมท่ี.
_____

ถนน ดํา;ภอ/เขค

WMWMk)ตดุําOffนาซพฟ้า

www.yotathai.com
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พทr้ทฬmม่ายการ,บ1}พา-งาารการส่านท้องฟ้น พมายรง นายทองเfarรนรพารฟ่วฟ่งฬ!ท/นายกเพเมนทร/นกยกองฟก้าาฬ*ไร
ส่านฟ้าบก

<๖)ก. ท้าเป็นภรยาพรอ?ทปี ท้ง»«ÿอนฟะ่;ทอก�ายนท่ณพ!หาฟ้รอ์ ฟ้อท้อนรน์y( A ทอุาทมV*Mฝไรท่์ฬบรบรองพง
ยู่รนอท้อไท้ ท้าสนรอทั้ง;เทร่นท้ A ตทุา«ม ๖๔พ๘ เป็นท้นพา ไท้?(๙'ทนาการอทพ;เซรน?นพส

ร. ท้ารา*อาภการสมรส

•- ทายพ(ส่งฟ้าเนานรพฟi้nฟ่เทไฝ?ทมาร๗งฟ้าเนาmผซทรไท้ ไทส้่งฟ้ารองรองบุททสท้เท้อพบ!’
๖.*.ฟา
๖.« พย่าก่อนงระ)ทอ?นเุหน'เอเฟงนพพาฟ้รย์ ไทส้่งฟ้าเนาพซงสอืพยา่ หรอฟ้ารนรองรอง3เท้ทฟ้อไทพ้ร©ฟ้ารบรอง

รองเ&ทพ้ใท้พย่าราทาพทรสมรส
๖.๖ ทพา๗เทฝาะมพนุ!พายแฟ่งนทะหาล{ํรย์ หย่าภาพ?ล้-ฟรนทท?นุ]พายน�0สะไฑ(ร)ร๙ท้ส่งฟ้าเนาหปังฟ้อหย่า

พร๗-น1นาทะเปียนพย่า พร฿ส่าเนาฟ้าท้งท่าอ
๖.® สนาท๗ะฝพมาททฎพาิยน'ฟ้งเพรพฟ้ฬนฟ้ใ๗าท้พฟ๗้TJTm{knr»WTvไ๗าเน๗าฟ้งทาท

(ฟท. กรฟบ็ุ*ฟ้ทยรอนท้ายกฎพมายไ�งนพา«�»{ฟ้งร�อยโูนรณ«�'ฟ'พพปร็าายฟ้อนพ!อเ!ฬาเฟรฬ(.ทน

ราพรอนทาย พณใท้ฟ้งฟ้าเนาVพเซยนนท่น พ,!อยทูํป๋พาทุกทน
ร.กรฟ้บุทรทนไททาย๗งาาก�รฟาเพฟร่ายเฟ้อนหรอผูร้บงาเหปีท่นท่นรายเฟ้อนสายโท้สง์ส่าเนามรฬพร
ท. กรฟบุ้ทรบุญธรรม ไทฟ้้งฟ•้นนาการรทvmป็ษฟนบทุาบุธุเธราน
ง. บทุรง{่ทาสMพ้ป็นบุทรโทรรอนท้าอ?นุ)พนาย ไทฟ้้งฟ้าเบาฟ้าฟ้งศ่าก
ร, กรทf้yทรหึป๋ทีารทหะเปียนรเทองเป็นบุทร ไท้?(๗าเนาการา*หะเปียนรบรองบุหร

(«3a กรเธซ*ณารทาi)ฒรสกายพทง้งระ)ทส?นุ}หมายแพ่นสะหา{ฟ่ย่ไทส้่งฟ้าเนาทะเจรนหย่า หรอฟ้าเนาฟ้าส์งทาส
ร.กรฟจ้ทามารทาทาอไทฟ้้งฟ้าเ'นานาณซ!ทา พร๗ารบรองรองบทุทฬ{ฟ&ท้อไ่ท้

w กรท!ผู้*•ฟใม่ปทีายาหส์อะไทร้บงาเห-fomทอททาพระเปียบาไทแ้ก่ซ*นภาทา งทรพรอภ่รยทบทุาเเท่รบุทกก�งใท้นทท*รทนาไ!
ไทส้่งแบบพปังฟ้อนส*งพทนารน!ท้วผูร้บงาเหปพีกทอ* หรอพทั้งฟ้าเนาทะเซemบ้านของบุทส๗งกส่าา

(๖)ก. กาฟห้า(ฑไ��รพเทยทน โท๗กฟ้ไท้ทฟอฺรอรวนท้นใบฬบเฟย้า พากกาอกไมท่อไทไ้ทไ้นนทรท เรพเทกาเพาเป็นระนยก
รอทนละQซนท้ไท้

ร. กรฝ็ผู้ซฟ้ทรเป็นผูพ้-ฬผูไ้รทา'เพ?ทพรล หรอผูเ้สมํอนไร้*ไามสา}ทรถไทท้้นาานโทยรอบธารมยู้อา{เกสพ่1เอผู้ท้ทก้ย่นท้า๗กรฟ้

เป็น0อแหน

ใสเ่ทาองพพาย 'ร ใฟ่อง □ห)ภ?!แหทุ
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ที มท ๐๘๐๘.«ะ/ว ๒๑๓๑ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราขสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนข้าราขการบํานาญส่วนท้องถิ่น

เรียน ผูว้่าราขการจังหวัด

สิ่งทีส่่งมาด้วย ทะเบียนข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) กรมส่งเสรีมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้ตรวจนิเทศงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามแผนการตรวจนิเทศฯ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลจากการตรวจนิเทศฯ ปรากฏว่าทะเบียน
ข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญไ่ม่เปีนบีจจุบันและคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
ทะเบียนข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นชองสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบ
กับสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบางแห่งไม่จัดทําทะเบียนข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นตําแหน่งครู ภารโรงโรงเรียน ครถู่ายโอน ภารโรงโรงเรียนถ่ายโอน ซึ่งต้อง
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญจากสํานักงานคลังจังหวัดโดยตรง หรือบางแห่งจัดทําไวแ้ต่มไิดต้ิดตาม
ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เปีนบีจจุบัน

จํานวนแห่ง

เพื่อให้การปฏิบัติงานบําเหน็จบํานาญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการกํากับดูแล
ของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน จึงใหส้ํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ดําเนินการ ดังนี้

๑. จัดส่งทะเบียนข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งตรวจสอบความถูกต้องกับทะเบียนข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และคําสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญของจังหวัด หากข้อมูลของข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นรายใด
ไม่ถูกต้องตรงกันใหป้รับปรุงแก้ไขใหถู้กต้องเป็นบีจจุบัน พร้อมทั้งกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับรายการที่ยังไม่
ครบถ้วน เซ่น เลขบัตรประจําตัวประชาซนของข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นทุกราย เงินช่วยคําครองซีพผูร้ับ
บํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ข.ค.บ.) ฯลฯ หรือหากมีข้อสงสัยประการใดใหป้ระสานการดําเนินการกับ
เจ้าหน้าทีข่องสํานักงาน กบท. หมายเลข'โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑-๑๔๓

๒. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตามข้อ ๑ ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ใหจ้ัดส่งสําเนาทะเบียนข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วใหส้ํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด จํานวน๒ ชุด

๓. สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องชองทะเบียน
ข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นทไีตร้ับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ ๒ อีกครั้งหนี่ง เมื่อถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วใหเ้ก็บรักษาไว้ ๑ ชุด ที่เหลืออีก ๑ ชุด จัดส่งใหส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

/๔. กรณีเมื่อใดุ...''..
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-๒-

๔. กรณีเมื่อใดมคีําสั่งจ่ายบํานาญรายใหม่ หรือมีการแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติมคําสั่งเกี่ยวกับ
ข้าราชการบํานาญรายเติม เซ่น การจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพกรณีผูร้ับบํานาญอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีบริมูรณขีึ้นไป
การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ซ.ค.บ.) เพิ่มขึ้นในอนาคต การจําหน่าย/การ
เพิ่มขื่อข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นในทะเบียนๆ กรณีมกีารขอเปลี่ยนแปลงสถานทีร่ับบํานาญฯลฯ ขอให้
กําชับเจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นใหเ้ป็นบีจจบุันในทุกโอกาสด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระยุทธ เอี่ยมอําภา)
อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. 0-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑-๑๔๓
โทรสาร 0-๒๒๔๑-๘๕๑๐

“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”
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ที มท ๐๘๐๘.๔/g do กระทรวงมหาคไทย
ลบนอี?ษฎางค์ กไฒ. ๑0๒0๐

WO สิงทากม ๖๕๕ร:

เรอง การแสดงพ?เบาระบตุัวผูร้ันนํา!หนจีตกทอดของลูกจ้างประจําหน่วยการบริหารราชการส่วนท้ยงทบ
เรียบ ผู้ฑร่าชm?จังหวัดทุกจังหวัด

อ้างกง หนังสือกรมส่ง!สรีมการปกดรองทองทบ ที มท ๐๘๐๘.๕ท ๑๘๗๓ลงวับที ๑๗กรกฎาคม๒๔๔๔

ลงทสี่งมาด้วย ๑. วัซกืารใบการนสดง!จ?เบาระบตุัวผูร้ับน่า!หนจีดกทอดของลูกจ้างประจําหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องกบ

๖. หนังสือแสดง!จดบาระบตุัวผูร้ับนํา!หนจีดกทอดของลูกจ้างประจํา(นบบ๑)
«. หนังสือนสดง!จดบาระบตุัวผูร้ันนํา!หนจดกหอดของดูกจ้างประจํา(นบบ b)

๔. ใบมอบอ้นทะ!ทึ๋อยึบ๋หนังสือแสดงเจ?เนาระบตุัวผู้ร้บนํา!หนีจดกทอดชองสกจ้างประจํา
ดามระ!นัยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยนํา!หนจสูกจ้างของหน่วยการบรหีารราชการส่วน.

ท้£แทบ (จนับที ๔) ท.ด. ๒๔๔๔ ข้อ ©๓/๔ กําหนดไหดูกจ้างผูร้ับนํา!หนจราย!ดอน หรอิผูร้ับนํา!หนีจท้!คบ
รายเดอบสิงแกค่วามดายไทจ้่ายนํา!หนจีดกทอดไท้!!กํทายาทผู้มสิิทธิ และโบกรฟ้ทเีม่มทิายาทผู้มสิิทธิ ห้รีอมฺิ
นตไดก้งแกก่วามดายไปก่อน ใหจ้่ายนํา!หนีจดกทอดใหน้ก่บคุกลชงดูกจ้างประจําของหน่วยการปรหีารราชการ
ส่วนท้องส์บทสีิงแกค่วามดายใด้นลดง!จดบาไวด้าม!!บบนละว้ธกิารทกีระทรวงมหาดไทยกําหนดบั้น.

กระทรวงมหาดไทย จํงไดก้ําหนดนบบนละรีธการในการแสดง!จดบาระบตุัวผูร้ับนํา!หนีจ
คกทอดชองลูกจ้างประจําหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถบพรัอมทั้งกําหนดใบมอบฉับทะ !ทีอไทก้ารแสดง
เจตบาระบตุํ่วผูร้ับนํา!หนีจตกทอดชองลูกจ้างประจํากรณ๒ืมทิายาทผู้มสทิธริับนํา!หนจีดกทอดเนันนั)ด่าม
ระ!บยบกระทรวงมหาดไทยด้งกลาว รายละเอียดปรากฎตามสิงทีสํงมาด้วย

จังเรียบมาเทีอโปรดทราบนละแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องสิ1บใบ!ชดจังหวัดทราบและ
ถอนฎ่นํดั?เอไป

ขอนสดงความบบัุร่ม่

(บา! ธุวรรพรPั
ปตัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสรีมการปกครองท้องลบ
ส่านักบริหารการกตังท้องลบ
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๔ ด,อ ๑๑๑
โทรสาร 0-๖๒๔๑-๘๔๑๐
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วิธกีารในการแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําของราชการส่วนท้องถิ่น

อาศัยอํานาจตามข้อ ๑๓/๔ แห่งระเบํยบกระทรวงมหาดไทยว่าตัวยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔ กระทรวงมหาดไทยจํงกําหนดแบบและวิธกีารแสดงเจตนา
ระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดไว้ ตังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ใหลู้กจ้างประจําทีร่ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน จัดท้าหนังสือแสดง
เจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําของราชการส่วนท้องถิ่น ตามแบบทีแ่บบท้ายนี้ จํานวนสํอง
ฉบับ มขี้อความตรงกัน ยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผู้เน้กบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน
แล้วแตก่รณี หากไมส่ามารถไปยื่นด้วยตบเองไดไืทท้้าหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ใท้ผูร้ับมอบฉันทะไปยื่นแทบได้

ข้อ ๒ ใหห้ัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผูร้ับผดชอบในการตรวจสอบความ
ถูกดอ้งครบล้วนของข้อมูลในหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําแล้วลงลายมีอชื่อใน
หนังสือแสดงเจตบาทั้งสองฉบับ ณ วันที่มกีารยื่นหนังสือแสดงเจตบานั้น ทั้งนี้ อาจมอบหมายใหข้้าราชการส่วน
ท้องถิ่นใบสังกัดไมต่ํ่ากว่าระตับ ๓ รับผดชอบเที่อคําเน้นการตังกล่าวแทบได้

ข้อ ๓ ใหลู้กจ้างประจําทีร่ับบําเหน็จรายเดือนหรอิบําเหน็จพิเศษรายเดือนแสดงเจตบาระบตุัว
ผูร้ับบําเหน็จตกทอด กรณีทีแ่สดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดเกินกว่าหนีง้คน ใหก้ําหนดส่วนของบุคคล
ทีจ่ะมสีิทธไิดร้ับใหช้ัดเจนด้วย ในกรณทีีI่มใดก้ําหนดส่วนไวใ้ท้ถึอว่าทุกคนมสีิทธไิดร้ับใบอัตราส่วนทีเ่ท่ากัน

ข้อ ๔ ใหผู้แ้สดงเจตบาเก็บรักษาไวห้นี้งฉบับ ส่วนอีกฉบับหนี้งใหเัก็บรักษาไวท้ีร่าชการส่วนท้องถิ่น
เจ้าสังกัดผู้เน้กบําเหน็จรายเดือนหรอิบําเหน็จพิเศษรายเดือน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสั่งจ่าย
บําเหน็จตกทอดต่อไป

ข้อ ๔ กรณีลูกจ้างประจําทีร่ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงตัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดใบภายหลัง ใหท้้าหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด
ลูกจ้างประจําฉบับใหมแ่ทบฉบับเดืม เพื่อนําไปยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผู้เน้กบําเหน็จรายเดือนหรือ
บาเหน็จพเิศษรายเดือน และใหบ้ันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลกหนังสือแสดงเจตนาในหนังสือแสดงเจตบา
ฉบับเดิมด้วย ไนกรณทีีI่ม่สามารถไปยื่นหนังสือแสดงเจตบาฉบับใหมแ่ละคําเน้นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงตัว
ผูร้ับบําเหน็จตกทอดด้วยตบเอง ใหท้้าหนังสือมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นไปคําเน้นการแทบตามใบมอบฉันทะ
ทีแ่บบท้ายนี้

ข้อ ๖ กรณีบุคคลชึ่งลูกจ้างประจําทีร่ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนไดแ้สดง
เจตบาใหม้สีิทธไิดร้ับบําเหน็จตกทอดรายใดไดถ้ึงแก1ความตายไปก่อน ใหแ้บ่งบําเหน็จตกทอดนั้นไทแ้กบุ่กคลผูม้ี
สิทธทิีย่ังมชีีวิตอยู่ ตามส่วนทีร่ะบไุวใ้บหนังสือแสดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา

ข้อ ๗ การแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด ตามข้อ ๑ และข้อ ๔ ใท้มผีลนับแตว่ันทีไ่ด้
ยื่นหนังสือแสดงเจตบาต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผูเ้บิกบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน

ข้อ ๘ การขูดลบ ชีดฆ่า หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบหนังสือแสดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จ
ตกทอดลูกจ้างประจําใหล้งลายมีอชื่อกํากับไว้ และต้องระบคุํานําหน้าชื่อและนามสกุลของผูร้ับบําเหน็จตกทอด
ใหช้ัดเจน
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ข้อ ๙ กรณลีูกจ้างประจําทีร่ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ไดถ้ึงแกค่วามตาย
ก่อนทีก่ระทรวงมหาดไทยจะกําหนดวํธิปฎํบํตใับการแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจํา
และไดท้ําพินัยกรรม หรือหนังสิออย่างใดอย่างหบึ๋ง ขึ๋งมกีารระบใุหผู้ห้นึ่งผูใ้ดเป็นผู้มีสิทธไิดร้ับบําเหน็จตกทอด
หรือมสีิทธไิดร้ับเงินอื่นใดจากทางราขการ ใหถ้ึอว่าพินัยกรรมหรือหนังสิอตงักล่าวเป็นหนังสิอแสดงเจตบาระบุ
ตัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทยฉบับบี้

ข้อ ๑๐ กรณลีูกจ้างประจําทีร่ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ไดถ้ึงแกค่วามตาย
โดยไมไ่ดท้ําพินัยกรรม หรือหนังสิออย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๙ แตม่หีลักฐานขึ๋งแสดงไดว้่าลูกจ้างประจําทีร่ับ
บําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนประสงคจ์ะใหบุ้คคลใดเป็นผู้น็สิทธไิดร้ับเงินหรือประโยขนัอื่น ๆ
เมึ่อตบถึงแก,ความตาย ใหส้่วนราขการเจ้าสังกัดผู้เบกํบําเหน็จรายเดือนหรอบําเหน็จพิเศษรายเดือนสอบสวน
ข้อเท็จจรืงพร้อมทั้งแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุบ แล้วขอทําความตกลงกับกรมส่งเสรืมการปกครองห้องถิ่น
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แบบหนังสีอแสดงเจตนาระบดุัวผูร้ับบาIหนจดกทอดลูกจ้างประจําของราชการส่วนท้องทน

เขยนที ....
วับที่ เดือน. พ.ศ (๑)

. เดืมเป็นลูกจ้างประจําตําแหน่ง
อํา๓อ

ปัจจุบันไดร้ับ□น่าเหนัจรายเดือน□น่าเหนัจทีเศ'ษรายเดือน
.... ถนน
จังหวัด

ข้าพเจ้า

สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น.

จังหวัด
เดือนละ
ตําบล
รหัสไปรษณีย์.

.(๒) บาท ทีอ่ยูท่ีต่ดต่อ'ไดเ้ลขที่.
อํา๓อ.

ในกรณีข้าพเจ้าไมม่ทายาทผูม้สิทธ
จะไดร้ับน่าเหนัจตกทอด (บุตร สามหรือภรัยา และบิดามารดา ทีช่อบด้วยกฎหมาย) ตามข้อ ๑๓/๔ วรรคสาม แห่ง

ระเบิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยน่าเหนัจลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับน่าเหนัจตกทอดโดยหนังสือฉบับนีว้่า เมึ๋อข้าพเจ้าลิงแกค่วามตาย ข้าพเจ้าประสงค์

(๓) คน ตังมริายซื่อต่อไปนี้
... ใหไ้ดร้ับ

โทรศัพท์.

ไหจ้่ายเงํนน่าเหนัจตกทอดแกบุ่คคล รวม

— (๔) ส่วน ซื่งมภิูมลิําเนาอยู่๑.
หม่ที่บ้านเลขที่

อํา๓อ

ตําบล.....ถนน
รหัสไปรษณีย์

.. ไหไ้ดร้ับ
โทรศัพท์

.. (๔) ส่วน ซื่งมภิูมลิําเนาอยู่
จังหวัด

๒.
... หมูท่ี่
จังหวัด

บ้านเลขที่

อํา๓อ

ตําบลถนน
รหัสไปรษณีย์

.. ไหไ้ดร้ับ ......
..........โทรศัพท์...........(๔) ส่วน ซื่งมภิูมลิําเนาอยู่๓.

หมูท่ี่บ้านเลขที่

อํา๓อ

ตําบล
โทรศัพท์

ถนน
รหัสไปรษณีย์จังหวัด

หนังสือแสดงเจตนานี๋ไดท้ําขึ้นสองฉบับ มขิ้อความถูกต้องตรงกับ เก็บไวท้ี่ผูแ้สดงเจตบาหนี่งฉบับ อกฉบับหนี่ง
ส่งไปเก็บไวท้ีร่าชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผูเ้บิกน่าเหนัจรายเดือน/น่าเหนัจทเีศษรายเดือน

ลงซื่อ. ผูแ้สดงเจตนา
(. .)

ลงซื่อ. พยาน
(. .)

ลงซื่อ. พยาน
(. .)
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สําหรับเจ้าหน้าทีเ่ท่านั้น

หนังสือแสดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดฉบับนี้!ด้ยื่นฟ้อวันที่
'.. เป็น□ผูแ้สดงเจตนา □ผูร้ับมอบฉันทะ ไดน้ําหนังสือแสดงโดย

เจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดเก์บไวเ้ป็นหลักฐานแล้ว

ลงซื่อ (๕)เจ้าหน้าที่
)

ตําแหน่ง
วับที่

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดฉบับนี้ โดยไดแ้สดงเจตนาใหม่ ตามหนังสือ

ซื่งให้.แสดงเจตนาลงวันที่

เป็นผู้มีลทิธริับบําเหน็จตกทอดฟ้อข้าพเจ้ากงแกค่วามตาย

ลงซื่อ ผูแ้สดงเจตบา/ผูร้ับมอบฉันทะ
( )

วันที่ J. J.

๑. การขูดลบ ขดฆ่า หรีอการแกI้ขเปลี่ยนแปลงอย่างอบในหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด
ไหผู้แ้สดงเจตบาลงลายมอซื่อกํากับไว้

๒. ใหร้ะบคุํานําหน้า ซื่อ และนามสกุล ใหช้ัดเจน
๓. ใหใ้สเ่ครื่องหมาย / ในช่อง□ที่ใข้

คําอธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเVIน็จตกทอด
(๑) ใหร้ะบวุัน เดือน จ ทีแ่สดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด
(๒) ใหร้ะบเุงินบําเหน็จรายเดือนหรอบําเหน็จพิเศ'ษรายเดือนที่!ตัรับอยูข่ผะทีแ่สดงเจตนา
(๓) ใหร้ะบจุำบวบผู้มีสิทธริับบําเหน็จตกทอด
(๔) กรณรีะบตุัวผูร้ับบำเหน็จตกทอดไวม้ากกว่าหบี่งคบใหก้ําหนดส่วนทีจ่ะมสทิธไิดร้ับใหช้ัดเจนด้วย

เช่น นาย ก.ใหไ้ดร้ับ ๑ ส่วน น่างสาว ข.ให้!ด้รับ ๑ ส่วน และเด็กหญิง ค.ให้!ด้รับ๒ ส่วน เป็นตัน
หรื่อกรณีที่!มใดก้ําหนดส่วนไว้!ห้สือว่าทุกคนมสทิธไิดร้ับใบอัตราส่วนทีเ่ท่ากัน

(๔) เจ้าหน้าทีท่ีร่าชการส่วนห้องกบมอบหมายซื่งเป็นข้าราชการส่วนห้องกนไมต่ํ่ากว่าระตับ๓

หมายเหทุ
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ใบมอบฉันหะ

เขียนที่

วันที่ เดือน.

□ผูร้ับบําเหน็จรายเดอน□ผูร้ับบำเหน็จพเศบรายเดือน
จังหวัด

พ.ศ.

ข้าพเจ้า

สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น

อยูบ่้านเลขที่

อํา๓อ
โทรศัพท้

อยูบ่้านเลขท

อํา๓อ

โทรศัพท์

อําเภอ,

หมูท่ี่. .... ตําบล
รหัสไปรบผย์.

ถนน.

จังหวัด.

ขอมอบฉับทะให้

หมูท่ี่.
-1 .... ตําบล

รหัสไปรบณย์.

ถนน.
จังหวัด.

เบ้บผูต้ําเนิบการ□ยื่นหนังสือแสดงเจตบาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอด

□บันทึกการเปลึย่นแปลงเพื่อยกเสิกหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจําฉบับเดิมแทนข้าพเจ้า
ทีแ่นบมาพร้อมบีแ้ทนข้าพเจ้าตามหนังสือแสดงเจตนา ลงวันที่.

ผูม้อบฉันทะลงซอ
)(

ผูร้ับมอบฉันทะลงซอ
)(

พยานลงขอ
( )

J-ลงซอ พยาน
( )

หมายเหๆ ๑. ใหแ้นบสําเนาบัตรประจําตัวประชาซนของผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ
พร้อมกับรับรองสําเนาถูกต้องด้วย

๒. ใหเ้ก็บหนังสือฉบับบี๋ไวร้วมกับหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับบําเหน็จตกทอดฉบับทีย่ื่นไว้
ต่อส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
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ที่ บท ๐๘๐๘.๕/ว ฟ้� กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม

มีนาคม ๒๕๕๖

.๑๐๓๐๐*
Iพ/

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบําเหน็จลูกจ้างประจํา
เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ถิ่งทีส่่งมาด้วย แนวทางการเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบําเหน็จลูกจ้างประจํา
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไดอ้บุมตีโครงการมเิทศงานและตรวจดีดตามประเมินผล

การปฎํบตํงานบําเหน็จบํานาญข้าราซกวรสว่นท้องถิ่น ผลการตรวจนเทศงาน พบว่า การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จ
บํานาญตําแหน่งครู ครถู่ายโอน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตําแหน่งอื่น และข้าราชการถ่ายโอน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหลายจังหวัดยังตําเมินการไมถู่กดอ้ง ด้งนั้น เพื่อไทก้ารเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญแตล่ะประ(/ไท
เมินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบิยบกฎหมาย จึงขอซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบําเหน็จลูกจ้างประจําจําแนกตามตําแหน่งด้งนี้

๑. บําเหน็จบํานาญครู ลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียน ครูถ่ายโอน และลูกจ้างประจํา
ภารโรงโรงเรียบถ่ายโอน

๒. บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตําแหน่งอื่นและลูกจ้างประจําชององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๓. บําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอบและลูกจ้างประจําถ่ายโอน
๔. การคํานวณบําเหน็จบํานาญของข้าราชการถ่ายโอน และครถู่ายโอบ รวมนั้งการ

แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายจากเงินอุดหนุนของรัฐ และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ไนการตําเมินการตามข้อ ๑. - ๓. (ยกเว้นตําแหน่งลูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างประจําถ่ายโอน) ไทเ้จ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบส่งส่าเนาคําสั่งจ่ายและเอกสารทีเ่กี่ยวข้องไทก้รมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด้วย รายละเอยคปรากฎตามสั่งทีส่่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดกําชับเจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดขอบถือปฏบ้ตตามแนวทางด้งกล่าวโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(บายโชคชัย เดชอมรธัญ)
รองอธิบดี รักษาราชการนทัน

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดกีาร
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑-๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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แนวทางการเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบําเหน็จลูกจ้างประจํา
๑. กรณีครู ลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียบ ครถู่ายโอบ และลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียบถ่ายโอบํ

๑.๑ ครู ครถู่ายโอบ เบิกจ่ายดังนี้
๑.๑.๑ บําเหน็จปกติ บําบาญปกติ บํานาญพิเศษ บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ บําเหน็จดํารงชีพ

เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ซ.ค.บ.) บําเหน็จตกทอดกรณีครู ครถู่ายโอบ ถ่งแกก่รรมโบดําแหบ่งบําเหน็จ
ตกทอดและเงินช่วยพิเศษกรณผีูร้ับบํานาญถึงแก,กรรมใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับการจัดการศกษา
ภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จบํานาญ)

.๒ เงินเพมจากเงินบํานาญปกติร้อยละ ๒๕ ของครบูํานาญทีร่ับราชการส่วนท้องถิ่น
ก่อนวับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓(ร: (ยกเว้นครถู่ายโอนซึ่งไมม่สีิทธรํับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญร้อยละ ๒๕) เบิกจ่าย
จากเงินกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.) โดยสํานักงาบกองทุบบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่นจะโอนให้องค1กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจําYJกเดือน และเมื่อครบูํานาญเสิยชีวิต
เงินช่วยฟ้เศษ ๓ เท่าชองเงินเที่มจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ ๒๕ เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงินสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น หรือขออบุม้ตโอบเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่นแล้วแตก่รณี

๑.๑.๓ เงินช่วยพํเศษ กรณีครู ครูถ่ายโอบ กงแกก่รรมใบดําแหบ่ง (๓ เท่าชองเงินเดอบ)
เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลางประ๓ทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

๑.๒ ลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียน ลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียนถ่ายโอบ เบิกจ่ายดังนี้
๑.๒.๑ บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดอบ บําเหน็จพิเศษรายเดอบ และบําเหน็จตกทอด

๑.๑

เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุบเฉพาะกิจ สําหรับการจัดการศกษาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จบํานาญ)
๑.๒.๒ เงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียบ ลูกจ้างประจําภารโรงโรงเรียน

ถ่ายโอบกงแก่กรรมในตําแหน่ง(๓ เท่าของค่าจาง) เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา

การเบิกจ่ายเงินตามข้อ ๑.๑.๑ และข้อ ๑.๒.๑ ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเรื่อง
ใหจ้ังหวัดเพื่อวางฎีกาเบิกจ่ายจากสํานักงานคลังจังหวัดโดยตรง

๑.๔ ใหจ้ังหวัดดําเบิบการและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวตามหนังสือกรมส่งเสรีมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙๘๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจํกายบ ๒๕๕๕ พร้อมแนบฎีกาและหน้างบ
ใบสําคัญการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญใหส้ํานักงาน กบท. ทราบด้วย

๑.๓

๒. กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ดําแหบ่งอื่น) และลูกจ้างประจํา
๒.๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ดําแหบ่งอื่น)

๒.๑.๑ บําเหน็จปกติ บํานาญปกติ บํานาญพิเศษ บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ เงินเพื่มจาก
เงินบํานาญปกตริ้อยละ ๒๕ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแกก่รรม'
ในตําแหน่งบําเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษกรณผีูร้ับบํานาญถึงแกก่รรม (๓ เท่าของบํานาญและเงินเพิ่ม
จากเงินบํานาญปกตริ้อยละ ๒๕) เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลางประเภท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงินสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือขออนุมัตโิอนเงิน
จากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วแตก่รณี

/๒.๑.๒ เงินช่วย ...
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๒.๑.๒ นินซ่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(ซ.ค■บ.) เบิกจ่ายจากงมุปร"มาณขยงองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น งบกลางรายการเงินช่วยค่าครองชพผูร้ับบำบาญซ้า�'1ซการส่วน น (เนร่วนตําแหน่งครู)
๒.๑.๓ เงํนช่วยฟ้เศษ ๓ เท่าของเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ(‘“•ค•น-) และเงินช่วยพิ�บ

กรณข้าราชการส่วนทองเถน!ลงแกก่ร'รน,1นตําแหน่ง(๓ เท่าของเงินเดือน) เบํกจ่ายจากงบประมาณขององค์กร

1เกดชุภงส่วนท้ทงทน งาเกลางา๒«Iภพพิา]ชา่Hด่าาทํา««
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และไดย้ื่นคําร้องขอรับเงินบํานาญปกตติามพระราชบัญญ้ดบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐0 เป็นเงินเดือนล: (อุ๘1๗๒๖.๔0 บาท และขอเงินเพิ่มจากบํานาญร้อยละยี่สิบห้า
ของบํานาญปกตดิามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นเงินเดือนละ ๘๒๖.๑๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ ๑๙,๕๕๒.๕๖ บาท
ผูถู้กฟ้องคตไิดม้คิําสั่งที่ ๑๙๔๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ คลาคม๒๕๔๕ใหผู้ฟ้้องคดืได้ร้บเงินบํานาญ
ทั้งสองประเภทเป็นเงินเดือนละ ๑๙1๕๕๒.๕๖ บาท หลังจากนั้น สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไมเ่ห็นชอบกับความเห็นของผูถู้กฟ้องคดี ด้งนั้น ผูถู้กฟ้องคดทืบทวนแลัว
จึงมคิําสั่งที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม๒๕๔๕ ยกเลกคําสั่งเติมและสั่งใหจ้่ายเงินบํานาญ
ปกตใิหแ้กผู่ถู้กฟ้องคดืเป็นเงินเดือนละ ๑๘1๗๒๖.๔0 บาท โดยไมไ่ดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกตริ้อยละยี่สิบห้า ซึ่งผูฟ้้องคตไิดอุ้ทธรณค์ําสั่งด้งกล่าวด่อผูถู้กฟ้องคตเิมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๔๖ แดผู่ถู้กฟ้องคตวินิ็จฉยัยกอุทธรณ์ เนึ่องฺจากฺผู้ฟ้องคตบิรรจเุข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น
เป็นครั้งแรกทั้งแดว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ จึงไม่มิสิทธริับเงินเพิ่มจากบํานาญข้าราชการ
คามข้อ ๓๙ (๔) ของระเบยี}Jกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๖ ผูฟ้้องคตเิห็นว่าคําสั่งของผูถู้กฟ้องคตไิมช่อบด้วยกฎหมาย เนึ่องจากผูฟ้้องคติ
เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคโอนไปร่ับราชการส่วนท้องถิ่น มิสิทธไิดน้ับเวลาราชการสําห่รับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญติดต่อกันโดยผลของกฎหมายมาดรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นผู้บีสทิธไิดร้ับเงินเพิ่ม
จากเงินบํานาญร้อยละยี่สิบห้าของเงินบํานาญดามข้อ ๓๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้งกล่าวข้างด้น

ขอใหศ้าลมคิําฟ้พากษาหรือคําสั่งเพกถอนคําสั่งของผูถ้กฟั องคติที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ และใหม้คิําสั่งส่วนเงินบํานาญและเงินเพิ่มจากบํานาญใหภู้กดอ้ง
คามคําสั่งที่ ๑๙๔๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นเงินเดือนละ ๑๙1๕๕๒.๕๖ บาท
นับแด,ผูฟ้้องคติมสิิทธไิดรับตามกฎหมาย

ผูถู้กฟ้องคติใหก้ารว่า ผูถู้กฟ้องคติไดม้ิคําสั่งที่ ๑๙๔๔/๒๕๔๕ ลงวันที่
๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ อนุมัตใิหเ้ทศบาลตําบลปากคาดจ่ายเงินบํานาญปกตเิป็นเงินจํานวน
๑๘1๗๒๖.๔0 บาท และเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติร้อยละยี่สิบห้าเป็นเงินเดือนละ
๘๒๖.๑๖ บาท รวมเป็นเงินบํานาญทั้งสิ้น ๑๙,๕๕๒.๕๖ บาท ใหแ้กผู่ฟ้้องคติ และไดร้ายงาน
ใหส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจฐfอบความถูกด้อง
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๔. การคํานวณบําเหน็จบํานาญของครถู่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอน (กรณีเป็นสมาขิก กบข.)
๔.๑ การคํานวณเวลาราขการสําหรับบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.) ใหค้ํานวณทั้งจํานวนวัน เดือน

และปี โดยกําหนดทศนิยม ๒ ตําแหน่งดังนี้
เวลาราขการ - จ + เดือน + วัน = XX.XX ปี

€>๒ ๓๖๐
๔.๒ การคํานวณบําเหน็จบํานาญ

๔.๒.๑ บําเหน็จปกดื บําเหน็จตกทอดกรณีครถู่ายโอบ และข้าราชการถ่ายโอน (กรณีเป็น
สมาขิก กบข.) ถึงแกก่รรมในตําแหน่งคํานวณโดยนําเงินเดือนเดือนสุดท้าย คูณ เวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.) ทั้งนี้ เฉพาะข้าราชการถ่ายโอบต้องแน่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายเงิน
ดังกล่าวด้วย

= เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราขการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)

๔.๒.๒ บํานาญปกติ ใหค้ํานวณเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย (เงินเดือน ๖๐ เดือน
สุดท้ายรวมกันแล้วหาร ๖๐ หากเดือนใดใตร้ับเงินเดือนสองอัตราหรือมากกว่าใหใ้ชเ้งินเดือนอัตราทสีูงสุดของ
เดือนบั้นมาใชค้ํานวณ)คูณ เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.) หาร ๕๐ แตต่้องไมเ่กิน
ร้อยละ ๗๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย ทั้งนี้ เฉพาะข้าราชการถ่ายโอบต้องแบ่งสัดส่วนการรับภาระ
การจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

= เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสูดท้าย X เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)
๕๐

(ทั้งนี้ บํานาญทคีํานวณใด้ดอ้งไมเ่กินเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย X๗๐/ ๑๐๐)

๕. การคํานวณแบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จบํานาญของข้าราชการถ่ายโอน และ
ลูกจ้างบร่ะจําถ่ายโอบ

๕.๑ ส่วนทรีัฐบาลรับภาระ ดือ บําเหน็จบํานาญทุกประเภททคีํานวณไต้ คูณ เวลาราชการปกติ
ก่อนถ่ายโอนรวมเวลาราชการทวคูณก่อนถ่ายโอบ (ล้าม) หาร เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

= บําเหน็จหรือบํานาญX เวลาราชการปกตริวมเวลาราชการทวคีูณก่อนถ่ายโอน (ฝดีร กบข.)

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)
๕.๒ ส่วนทที้องถิ่นรับภาระ ดือ บําเหน็จบํานาญทุกประเภททคีํานวณไต้ หัก ส่วนทรีัฐรับภาระ

ตามข้อ ๕.๑
= บําเหน็จ/บํานาญ- ส่วนทรีัฐบาลรับภาระ

รายละเอียดการคํานวณตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ศึกษาไดจ้ากตัวอย่างแนบท้าย

๖. การคํานวณบําเหน็จบํานาญของครถู่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอน (กรณไีมเ่ป็นสมาขิก กบข.)
บําเหน็จปกติ บํานาญปกติ บํานาญพิเศษ บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ บําเหน็จดํารงชีพ

บําเหน็จตกทอดกรณีครถู่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอนถึงแกก่รรมในตําแหน่งบําเหน็จตกทอดกรณีผูร้ับ
บํานาญถึงแก่กรรม ให้คํานวณเช่นเดียวกับครแูละข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตําแหน่งอื่น) ทั้งนี้ เฉพาะ
ข้าราชการถ่ายโอนต้องแบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

/๗. การคํานวณ...
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๗. การคํานวณบําเหน็จของลูกจ้างประจําและลูกจ้างประจําถ่ายโอบ สรุปไดด้ังนี้
๗.๑ ลูกจ้างประจําการคํานวณเวลาทำงานสําหรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดอบ ใหค้ํานวณ

เป็นเดือน เศษของเดือนถ้ากง ๑๕ วัน ใหน้ับเป็น ๑ เดือน ถ้าไมถ่้ง ๑๕ วับ ใหป้ิดทิ้ง
๑. กรณีขอรับบําเหน็จปกติ หรือกรณเีสียชีวิตในระหว่างรับราชการ (ทายาทยื่น)

= ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จํานวนเดือน
๑๒

= ๒๓,๓๔๐ X ๓๖๗ = ๗๑๓,๘๑๕ บาท
๑๒

๒. กรณขีอรับบําเหน็จรายเดือน
= ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จํานวนเดือน

๑๒ X ๕๐
= ๑๔,๒๗๖.๓๐ บาท (เศษของบาทใหป้ิดทิ้ง)= ๒๓,๓๔๐ X ๓๖๗

๑๒ X ๕๐
= ๑๔,๒๗๖ บาท

๗.๒ ลูกจ้างประจําถ่ายโอน การคํานวณเวลาทํางาบสําหรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน ให้

คํานวณเป็นเดือน เป็นวับ โดยกําหนดทศนิยม๒ ตำแหน่ง ดังนี้
๑. กรณขีอรับบําเหน็จปกติ หรือกรณีเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ (ทายาทยื่น)

= ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จํานวนเดือน
๑๒

• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จปกตกิรณีเสียชีวิต
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็จปกติ X จํานวนเดือน (เวลาราขทารท,อบถ่ายโอนทศนิยม๒ ตำแพ่ง)

จํานวนเดือน (เวลาราชการทั้งสันทศนิยม๒ดําแพ่ง)

ห้องลนรับภาระ = บําเหน็จปกติ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
๒. กรณีขอรับบําเหน็จรายเดือน การคํานวณเหมือนบำเหน็จปกติ แล้วหารด้วย ๕๐

รายละเอียดการคํานวณตามข้อ ๗ ศึกษาไดจ้ากตัวอย่างแนบท้าย
๘. การส่งสําเนาคําสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญ

บิกจ่ายบําเหน็จบำนาญชอง'ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่งและลูกจ้างประ'จําภารโ,รง
โรงเรียน /ภารโรงโรงเรียนถ่ายโอน ใหเ้จ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดขอบส่งสําเนาคำสั่งจ่ายและเอกสารทีเ่กี่ยวข้องใหก้รม
ส่งเสรีมการปกครองห้องถิ่นด้วย

การเ

****************************
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ตัวอย่างการคํานวณบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน
กรณีเป็นสมาซิก กบข. และไม,เป็นสมาซิก กบข.

กรณีข้าราชการถ่ายโอน บรรจรุับราชการเมื่อวับที ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลําพูนโอนไปรับราชการสังกัดลํานักงาบเร่งรัดพัฒนาชนบท เมื่อวับที ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ต่อมา
ถ่ายโอบมารับราชการส่วนท้องถั๋บ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนเมื่อวับที ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และพัน
จากราชการด้วยเหตสุูงอายุ ตั้งแตว่ันที ๑ ตุลาคม๒๕๕๕ ไตร้ับพบเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ ๓๓,๐๐๐ บาท

©. ข้าราชการถ่ายโอน กรณีเป็นสมาชิก กบข. และไมเ่ป็นสมาชิก กบข. ต้องคํานวณเวลาราชการ ต้งนี้
เวลาราชการลําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบช.)
- เวลาราชการปกติ ตั้งแตว่ันที ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ถึงวันที ๓๐ กับยายน ๒๕๕๕
- เวลาราชการทวคีูณ ตั้งแตว่ับที ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ถึงวนัที ๒ พฤษภาคม๒๕๓๔ (๒ เด้อน ๘ วัน)

๒๕๕๕
๒£๒๔

๑.๑

๔๓๐๑๐ ๑
(ตั้งแต่ ๒๐ - ๓๑ พ.ค.) ะ.(๑ มิ.ย.) ๑๒๖ (ริ1

๑๒๔๓๐
ทวคีูณ _๒_ si

- ๓๐ + ๖+ ๒๐ = ๓๐ + ๐.๕๐ + ๐.๐๖ = ๓๐.๕๖ ปี
๑๒ ๓๖๐

หมายเหๆ กรณคีรถู่ายโอน (สมาไ}ก กพ.) ใหค้ํานวณเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จปานาญ
ตามข้อ ©.๑ เห่านั้น จึงไมต่้องคํานวณในข้อ 0.๒ นละข้อ

๑.๒ เวลาราชการปกตแิละเวลาราชการทวคีูณ ก่อนถ่ายโอบ (สูตร กบข.)
- เวลาราชการปกติ ตั้งแตว่ันที ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ถ่งวนัที ๓๐ พฤศจกํายน ๒๕๔๕
- เวลาราชการทวคีูณ ตั้งแตว่ันที ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ถึงวันที ๒ พฤษภาคม๒๕๓๔ (๒ เดือน ๘ วับ)

©.07

๒๐ ๖๒๕๔๕ ๑๒ ๑
(ตั้งแต่ ๒๐ - ๓๑ พ.ค.)(๑ มิ.ย.) ๒๕๒๕ ๖

๒๐ ๖ ๑๒๖

ทวคีูณ -๒. A

- ๒0 +๘+ ๒๐ = ๒๐ + ๐.๖๗ + ๐.๐๖ = ๒๐.๗๓ ปี
๑๒ ๓๖๐

เวลาราชการปกตแิละเวลาราชการทวคีูณ หลังถ่ายโอน (สูตร กบช.)
เวลาราชการปกติ ตั้งแตว่ันที ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ - วันที ๓๐ กับยายบ๒๕๕๕

๒๕๕๕
๒๕๔๕

๑.๓

๑๐
๑๒
คQ

= ๙.๘๓ ปี= ๙+ 07๐ =๙ + ๐.๘๓
๑๒

/๒. สิทธปิระโยชน์ ...
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๒. สิทธปิระโยชนใ์นการขอรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการถ่ายโอน (เป็นสมาชิก กบข.) สรุปไดด้ังนี้
๒.๑ กรณียื่นขอรับบําเหน็จปกติ หรือ กรณีเสียชีวิตในตําแหน่งทายาทยื่นขอรับบําเหน็จตกทอด

= เงินเตือนเตือนสุดท้าย X เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)
๓0.<£๖ ปี

= ๑1๐๐๘,๔๘๐ บาท

• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จตกทอดของข้าราชการถ่ายโอน
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็จปกติ X เวลาราชทา?ปกตริวบเวลาราชทา?ทวดณก่อนก่ายโอบ (สูตร กบขา

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเ•หนจบํานาญ(สูตร กบข.)

= ๓๓1๐๐๐ X

= ๑.๐๐๘.๔๘๐ X ๒๐-๗๓
๓๐.๔๖

= ๖๘๔,๐๙๐ บาท

ท้องถิ่นรับภาระ = บําเหน็จปกติ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
= ๑,๐๐๘,๔๘๐ - ๖๘๔,๐๙๐
= ๓๒๔,๓๙๐ บาท

๒.๒ กรณยีื่นขอรับบํานาญปกติ
- คํานวณเงินเดีอบเฉลี่ย ๖๐ เตือนสดท้ายt กง รวมเติอนอัตราเงินเตือน จําบวบเงินตังแต่

น็บาคม ๒๔๔๑๑ ตุลาคม ๒๔๔๐๒๔,๗๔๐ ๖ ๑๔๔,๔๔๐๓๑
กันยายน ๒๔๔๑๑ เมบายน ๒๔๔๑ ๑๔๗,๐๒๐"๒๖,๑๗๐ ๖๓๐
มบาคม ๒๔๔๒๑ ตุลาคม ๒๔๔๑๒๖,๖๙๐ ๖ ๑๖๐,๑๔๐๓๑

๑ เมบายน ๒๔๔๒ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๔๒๒๗,๒๐๐ ๔ ๑๐๘,๘๐๐
กับยายน ๒๔๔๒๑ สิงหาคม ๒๔๔๒ ๒๒๗,๗๒๐ ๔๔,๔๔๐๓๐
มีนาคม ๒๔๔๓๒๘,๒๖๐ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๒ ๖ ๑๖๙,๔๖๐๓๑
กับยายน ๒๔๔๓ ๑๗๒,๖๘๐'๑ เมบายน ๒๔๔๓๒๘,๗๘๐ ๖๓๐
มีนาคม ๒๔๔๔ ๑๗๔,๙บ๐ํ๑ ตุลาคม ๒๔๔๓๒๙,๓๒๐ ๖๓๑
กับยายน ๒๔๔๔๑ เมบายบ ๒๔๔๔ ๖ ๑๘๘,๐(5๖0๓๑,๓๘๐ ๓๐
มีนาคม ๒๔๔๔ ๑๙๑,๒๘๐๑ ตุลาคม ๒๔๔๔ ๖๓๑,๘๘๐ ๓๑
สิงหาคม ๒๔๔๔ ๑๖๒,๒๔๐๑ เมบายบ ๒๔๔๔ ๔๓๒,๔๔๐ ๓๑
กันยายน ๒๔๔๔๑ กับยายน ๒๔๔๔ ๓๓,๐๐๐๓๐ ๑๓๓,๐๐๐

๑,๗๖๘,๕๓!๐๖๐
๒๘,๘๐๙,๕๐

•คํานวณบํานาญะ= เงินเตือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย X เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบช.)
๕๐

= ๒๘■๘๐๙๔0 X ๓๐.๔๖

๔๐
= ๑๗,๖๐๘.๓๗ บาท

- ตรวจสอบกรณีบํานาญทีค่ํานวณได้ ต้องไม,เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินเตือนเฉลี่ย ๖๐ เตือนสุดท้าย
= ๒๘.๘ท๙-๔๐ X ๗ท

๑๐๐
= ๒๐,๑๖๖.๖๔ บาท

ตังนั้น จะไดร้ับบํานาญปกตเิตือนละ ๑๗,๖๐๘.๓๗ บาท
(ไพท่นร้อยละ ๗๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย)

• แบ่งสัดส่วน ...
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• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบํานาญปกตขิองข้าราซการถ่ายโอบ
รัฐบาลรับภาระ = บาบาญปกติ X เวลาราชการปกตริวบเวลาราชการหวคีูณก1อบถ่ายโอบ (ฝดีร mเซ ')

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)
= ๑๗.๖0๘.๓๗ X ๒๐.๗๓

๓๐.4๖

= ๑®,๙๔๔.๙๖ บาท
ท้องลบรับภาระ = บํานาญปกติ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ

= ๑๗1๖๐๘.๓๗ - ๑๑,๙๔๔.๔๒
ะ= ๔,๖๖๓.๙๔ บาท

หมายเหๆ กรณคีรถู่ายโอน ใหค้ํานวณบําเหน็จบํานาญเม่นเดียวกับช้าราชการถ่ายโอน
แตไ่มห่้องแบํงสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จบํานาญ

๓. สิทธปิระโยขนในการขอรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการถ่ายโอบ (โมเ่ป็นสมาขิก กบข.) สรุปไดด้ังนี้
กรณยีึ๋บฃอรับบําเหน็จปกติ หรือ กรณเีสียขวิดใบตําแหน่งทายาทยึ๋บขอรับบําเหน็จตกทอด

= เงินเตอิบเดอบสุดท้าย X เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
= ๓๓,๐๐๐ X ๓๑ ปี
= ๑1๐๒๓,๐๐๐ บาท

• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จตกทอดของข้าราชการถ่ายโอน
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็จปกติ X เวลาราชกา?ปกตริวมเวลาราชการทวิสูณก่อนถ่ายโอบ (สูตร กบข.)

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)

๓.๑

= ๑.๐๒๓.๐๐๐ X ๒๐.๗๓
๓๐.๔๖

= ๖๙๓,๙๓๙.๔๖ บาท
ท้องลบรับภาระ = บําเหน็จปกติ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ

= ๑1๐๒๓,๐๐๐ - ๖๙๓,๙๓๙.๔๐
= ๓๒๙,๐๖๐.๔๔ บาท

๓.๒ กรณยีื่นขอรับบํานาญปกติ
= เงิบเดีอบเตอิบสุดท้าย X เวลาราชการสําหรับคําบวฌบําเหน็จบําบาญ

๔๐

= ๓๓.000 X ๓๑
๔๐

= ๒๐,๔๖๐ บาท

• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบํานาญปกตขิองข้าราชการถ่ายโอน
รัฐบาลรับภาระ = บํานาญปกติ X เวลาราชการปกตริวมเวลาราชการทวคิูณก่อนถ่ายโอบ (สูตร กบข.)

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบช.)
= ๒)0.๔๖0 X ๒0.๗๓

๓๐.๔๖
= ๑๓,๘๗๘.๗๙ บาท

ท้องทนรับภาระ = บํานาญปกติ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
= ๒๐,๔๖๐ - ๑๓,๘๗๘.๗๙
= ๖,๔๘๑.๒๑ บาท

หมายเหๆ กรณคีรถู่ายโอน ใหค้ํานวณบําเหน็จบํานาญเม่นเดียวกับช้าราชการถ่ายโอน
แตไ่มต่องแบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จบํานาญ

/๔. กรณคีํานวณ...
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๔. กรณีคํานวณแบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จดํารงชีพของข้าราชการถ่ายโอน
บําเหน็จดํารงชีพ = บํานาญรายเดอบ X ๑๔ เท่า

= ๑๗,๖๐๘.๓๗ X ๑๔
= ๒๖๔,๑๒๔.๔๔ บาท

๔.๑ กรณยีื่นขอรับบําเหน็จดํารงชีพครั้งแรกไมเ่กิน ๒0๐,๐๐๐ บาท

• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จดํารงชีพของข้าราขการถ่ายโอบ
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็จดํารงชีพ X เวลาราชการบกพรวนเวลาราชการทวตีณกอ่บก่ายโอบ (ฝพีร กบข.)

เวลาราชการสําหรับดําบวผบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)
= ๒๐๐,๐๐๐ X ๒๐.๗๓

๓๐.๔๖
= ๑๓๔,๖๖๗.๔๔ บาท

ท้องลิบรับภาระ = บําเหน็จดํารงชีพ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
= ๒๐๐,๐๐๐- ๑๓๔,๖๖๗.๔๔
= ๖๔,๓๓๒.๔๖ บาท

๔.๒ กรณยีื่นขอรับบําเหน็จดํารงชีพ เมื่อมอีายคุรบ ๖๔ ปีบรบิูรณีขึ้บไบ่ รับส่วนทีเ่หลือ แตเ่มื่อรวม
ครั้งแรกแล้วต้องไมเ่กิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

= บําเหน็จดํารงชีพ -๒๐๐,๐๐๐
= ๒๖๔,๑๒๔.๔๔ -๒๐๐,๐๐๐
= ๖๔,๑๒๔.๔๔ บาท

• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จดํารงชีพของข้าราขการถ่ายโอน
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็จดํารงชีพ X เวลาราชการบํกพรวมเวลาราชการหวตี{นก'อบก่ายโอบ (สูตร กบข.)

เวลาราชการสําหรับดําบว{นบําเหน็จบํานาญ(สูตร กบข.)

๓๐.๔๖
= ๔๓,๔๙๘.๗๘ บาท

ท้องถิ่นรับภาระ = บําเหน็จดํารงชีพ - ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
= ๖๔,๑๒๔.๔๕- ๔๓,๔๙๘.๗๘
= ๒๐,๖๒๖.๗๗ บาท

หมายเหๆ กรณคีรถู่ายโอน ใหค้ํานวณบําเหน็จดํารงข้ฬเม่นเดียวกับข้าราชการถ่ายโอน
แตไ่มต่องแปงสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จดํารงม่ฬ

www.yotathai.com



201

ตัวอย่างการคํานวณบําเหน็จปกติ และบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจําถ่ายโอน

กรณลูกจ้างประจําถ่ายโอบ บรรจรุับราชการเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖ สังกัดองค์การบริหาร”
ส่วนจังหวัดลําพูนโอนไปสังกัดลํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ต่อมาถ่ายโอน
มารับราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนเมื่อวับที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และออกจาก
ราชการ ตั้งแตว่ับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดร้ับเงินเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ ๒๓1๓๔๐ บาท

เวลาราชการก่อนถ่ายโอบ รวม ๒๓๖ เดือน ๒๐ วับ = ๒๓๖ +๒๐= ๒๓๖ + ๐.๖๗๑.
๓๐

= ๒๓๖.๖๗ เดือน
- เวลาราชการปกดื ตั้งแตว่ับที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
รวม ๒๓๔ เดือน ๑๒ วับ

- เวลาราชการทวคีูณ ตั้งแตว่ันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔
รวม ๒ เดือน ๘ วัน

๒. เวลาราชการหลังถ่ายโอน
- เวลาราชการปกต ตั้งแตว่ับที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงวับที่ ๓๐ กับยายบ๒๕๕๖ รวม ๑๓๐ เดือน
รวมเวลาราชการทั้งสิ้น ๓๖๖ เดือน๒๐ วัน = ๓๖๗ เดือน (เศษชองเดือน ถ้าถึง ๑๕ วับ
ไหน้ับเป็น ๑ เดือน)
รวมเวลาราชการทั้งสิ้น ๓๖๖ เดือน ๒๐ วัน = ๓๖๖ +๒๐ = ๓๖๖ + ๐.๖๗

๓๐
= ๓๖๖.๖๗ เดือน

๓. การคํานวณบําเหน็จปกติ ด้งบี้
เงินเดือนเดือนสุดท้าย ๒๓,๓๔๐ บาท เวลาราชการทีใ่ชค้ํานวณทั้งสิ้น ๓๖๗ เดือน
เงินบําเหน็จปกติ = ๒๓,๓๔๐ X ๓๖๗ = ๗๑๓,๘๑๕ บาท

๑๒
โดยแบ่งจ่ายเงินตามลัดส่วนการรับราชการด้งบี้
(๑) บําเหน็จปกตสิ่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ = ๗๑๓,๘๑๕ X ๒๓๖.๖๗ = ๔๖๐,๗๓๗.๔๔ บาท

๓๖๖.๖๗

(๒) บําเหน็จปกตสิ่วนทีท่้องถิ่นรับภาระ = ๗๑๓,๘๑๕-๔๖๐,๗๓๗.๔๔ = ๒๕๓,๐๗๗.๕๖ บาท

๔. การคํานวณบําเหน็จรายเดือน ด้งบี้
เงินบําเหน็จปกตริายเดือน = ๒๓,๓๔๐ X ๓๖๗ = ๑๔,๒๗๖.๓๐ บาท (เศษสตางคป์ัดทั้ง)

๑๒ X ๕๐
= ๑๔,๒๗๖ บาท

โดยแบ่งจ่ายเงินตามสัดส่วนการรับราชการด้งบี้
(๑) บําเหน็จปกตริายเดือน ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ = ๑๔,๒๗๖ X ๒๓๖.๖๗ = ๙,๒๑๔.๕๖ บาท

๓๖๖.๖๗
(๒) บําเหน็จปกตริายเดือน ส่วนทีท่้องถิ่นรับภาระ = ๑๔,๒๗๖ -๙,๒๑๔.๕๖ = ๕1๐๖๑.๔๔ บาท

****************************
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ที่ มท ๐๘o๘.๕/ว กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น
ถนนบครราชสีมา เขตคุสิด กทม. ๑๐๓๐๐

P0 เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง พระราชบัญญต้บิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งทีส่่งมาด้วย ๑. พระราชบัญญต้บิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการคํานวณบํานาญพเศษเหตทุุพพลภาพ
๓. แนวทางการคํานวณบําเหน็จดํารงชีพเที่ม
๔. แนวทางการคํานวณบําเหน็จตกทอด
๕. บัญชรีายชื่อข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นที่ถงแก,ความตาย ตั้งแตว่ับที่ ๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ชื่งทายาทมีสีทธไิดร้ับบําเหน็จตกทอดเที่มใบส่วนของ ช.ค.บ. ๓๐ เท่า

ด้วยพระราชบัญญต้บิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ แกI้ชเพ,มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดป้ระกาศในราชกจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๐ ตอบที่ ๒๕ ก วับที่ ๑๘ มีนาคม๒๕๕๖
กําหนดใหัมผีลใชบ้ังคับตั้งแตว่ับที่ ๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นด้นไป ยกเว้นมาตรา ๕ ใหใ้ชบ้ังคับตั้งแตว่ันที่
๑๔ ทุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นด้นไป รายละเอียดปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย

เพื่อใหก้ารปฏิบัตงิาบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงขอซักข้อม
แนวทางการเบีกจ่ายบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ และบําเหน็จด่กทอด ดังบี้

๑. กรณบีํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ
๑.๑ ใหอ้งคกํรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบทะเบียนผูร้ับบํานาญหากมีผูร้ับบํานาญพิเศษ

เหตทุุพพลภาพรายใดใตร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพรวมกับบํานาญปกตแิล้วไมลงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ใหแ้จ้งผูร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพรายนั้นยื่นเรื่องขอรับบํานาญพิเศษในส่วนที่มีสิทธไิดร้ับเพิ่มขึ้นจนครบ
๑๕,๐๐๐ บาท

๑.๒ ใหอ้งคก์่รปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอรับบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามข้อ ๑.๑ จัดส่งใหจ้ังหวัดเพื่อดําเบีบการออกคําสงจ่ายใหมโ่ดยใหม้ผีลตั้งแตว่ันที่

๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยมแีนวทางการคํานวณบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพตามสิ่งทีส่่งมาด้วย๒
๑.๓ กรณผีูร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพทีไ่ดร้ับบํานาญรายเดือนเพิ่มขึ้นและประสงค์

จะขอรับบําเหน็จดํารงชีพทึ๋ใดร้ับเพิ่มตามสิทธิ เนื่องจากบํานาญรายเดือนเพิ่มขึ้นนั้น ใหย้ื่นแบบขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมแีนวทางการคํานวณตามสิ่งทีส่่งมาด้วย ๓

/๒. กรณบีําเหน็จ...
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-๒-

๒. กรณีบําเหน็จตกทอด
๒.๑ ใหเ้จ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบของสํานักงาบส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ

องค์กรปกครองส่วบท้องกิ'บ ศึกบาแนวทางการคํานวณบําเหน็จตกทอด ๓0 เท่าชองปาบาญรายเดอบรวมกับ
เงินช่วยค่าครองชพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ตามสิ่งที่สํงมาด้วย ๔

๒.๒ใหส้ํานักงาบส่งเสริมการปกครองท้องกนจังหวัดตรวจสอบความครบกัวบถูกด้องชอง
รายชี๋อข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นทีก่ึงแก,ความตายตั้งแตว่ับที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ตามสิ่งทีส่่งมาควย ๔
และดําเนิบการออกคําสั่งจ่ายบําเหน็จตกทอด่เพีม่เตมใบส่วนของพนช่วยค่าครองซีพผูร้ับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องกบ (ซ.ค.บ.) ๓0 เท่า ใหแ้กท่ายาทผู้มีสิทธัใดร้ับทุกราย

๒.๓ ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ๋บดําเนินการเบิกจ่ายบําเหน็จดกทอดใบส่วนชองเงินช่วย
ค่าครองซีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ซ.ค.บ.) ดามคําสั่งจังหวัดข้อ๒.๒ใหค้รบถ้วน

๒.๔ การเบิกจ่ายบําเหน็จตกทอด ตามข้อ๒.๓แยกตามประ๓ทดําแหบ่ง ด้งนี้
- ข้าราชการบํานาญสวบทองสิ่บตําแหน่งครู และครูทายโอน ใหเ้บิกจ่ายจากเงิน

อุดหนุบเฉพาะกึจ สําหรับการจัดการศึกบาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จบํานาญ)
-ข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นดําแหบ่งอื่น ใหเ้บิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชภาร
ส่วนท้องถิ่น หรอิขออบุม้ตโอบเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น แล้วแดก่รณี

- ข้าราชการบํานาญดําแหบ่งอื่นถ่ายโอบ แบ่งสัดส่วนการจ่ายโดยส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุบเฉพาะกจสําหรับสิทธปิระโยชนข์้าราชการและลูกจ้างประจ่าถ่ายโอน และส่วนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระใหเ้บิกจ่ายเช่นเคียวกับข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นตําแหน่งอื่น

จังเรียบมาเพี่อโปรดทราบ แล่ะโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพี่อทราบและ่กึอปฎิบติ๊ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคขัย เดชอมรธัญ)’
รองอธิบดี รักบาราชการแห!!,

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดกีาร
โทร ©-๒๒๔๑-๙๐๖๙
โทรสาร 0-๒๒๔๑-๘๔๑0
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ห,น้า ๑๐

ราชกิจจาบุเบกไทไลม่ ๑๓๐ ตอบที่ ๒๕ ก ๑๘ มบีาคม ๒๕๕๖

พระราชบัญญ้ต
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วบท่้องถิ่น (ฉบับที่- ๘)

Vl.fl ๒๕๕๖

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร.
ใทเ้ว้ ณ วันที่ ๘ มบีาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เป็บป็ที่ ๖๘ ใบรัชกาลปีจจบุัน
พระบาทสมเด็จพระปรมนีทรมหาภูมพีลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้า ๆ

ใหช้ระกาทว่า
โดยที่เปบ็การสมควรแก้ไขเพิมเติมกฎหมายว่าด้วยบ่าเหบ่จบํานาญข้าราชการส่วบท้องกิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ใหต้ราพระราชบัญญ้คชี้บไวโ้ดยคําแบะนําและยบยอมชองรัฐสภา

ดังต่อไปบี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญค้บีเ้รียกว่า “พระราชบัญญต้บิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖"
มาตรา ๒ พระราชบัญญ้ตฺบีI้ห้ใขบ้ังดับตั้งแตว่ับที่ ๑ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ทับแตม่าตรา ๕ ใหไ้ขบ้ังดับตั้งแตว่ันที่ ๑๔ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นตับไป
มาตรา ๓ ใหย้กเลกความใบมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญ้คบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

ส่วนท้องกิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ชี่งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญ้ตบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ และใหใ้ชค้วามต่อไปบีแ้ทบ

“มาดรา ๔๕ บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพทึ๋เดร้ับรวมดับบํานาญปกตลิ้ามจีําบวบเงินรวมกับ
ไมก่ิงเคอบละหบึ่งหมื่นห้าพับบาท ใหไ้ดร้ับบํานาญพิเศษเพิ'มชึ้บอีกจบครบหบึ่งหมื่นห้าพันบาท และบรรดา
พูมสทิ®จะไดร้ับจะที่นขอเปลี่ยนเป็นการรับบําเหน็จพิเศษแทนไดเ้ป็นจํานวนเงินเท่าดับบํานาญพิเศษหกสิบเดอบ"

๔ ใหย้กเสิกความใบวรรคหบึ่งชองมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญต้บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ชีง่นดIัขเพมิเติมโดยY(ระราชบัญญ้ดบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหไ้ขค้วามต่อไปบีแ้ทบ

มาตรา
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หน้า ๑๒
ราชกิจจาบุฒกษาฟม ๑๓๐ ตอบที ๒๕ ก ๑๘ มบีาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบัญญ้ตอน้บบี้ คือ โคยที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบ่าบาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระราชบัญญ้ดบําเหน็จบํานาญช้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
เพี่อใหช้้าราชการผู้มีลทิธไิคร้ับบํานาญพเศบเหตทุุพพลภาพไคร้ับบํานาญพเศบเพิ่มสูงขึ้น เพี่อใหเ้หมาะสม
และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทีเ่ปลี่ยนนปลงไป และแกัเขหลักเกณทก์ารจ่ายบําเหน็จดกทอดใหแ้กท่ายาท
ผูม้สีิทธไิคร้ับ เพี่อใหส้ามารถนําเงํบช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญ(ช.ค.บ.) มารวมคํานวณไค้
บอกจากบี้ ไคม้กีารแก้ไขเพี่มเติมพระราชบัญญัตบิําเหน็จบาบาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระราชบัญญต้ิ
บําเหน็จบํานาญช้าราชการ (อบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๔๔๑ เพี่อยกเลิกบทบัญญต้ิทีเ่กี่ยวกับการใหผู้ร้ันบํานาญปกติ
หรีอบํานาญดกทอดทีก่ระทําความผดถึงค้องโทบจําคุกโดยคําพิพากบาโทบจําคุกหรือตกเน้นบุคคลล้มละลาย
ทุจฺรติตามกฎหมฺายว่าด้วยล้มละลายหมดลทิธริับบํานาญปกตหิรือบํานาญดกทอดนับนุตวนมคีําพพากบาถึงที่สุค
เพี่อใหเ้กิดความเน้นธรรมนก,ผูร้ับบําเหน็จหรือบี้าบาญโดยเสมอกับ รวมทั้งไมก่ระทบลทิธขิองบุคคลทีส่าม
ใบเรีอ๋งการรับบําเหน็จดกทอด สมควรแคเ้ขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญใบพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนทองลี่น พ.ศ. ๒๔0๐ ใหส้อดคล้องกัน เพี่อใหช้้าราชการส่วนห้องลิ,นไคร้ับลิท่ธปิระโยชน์
เช่นเคียวกับช้าราชการประเภทอี่บ จ็งจําเน้นค้องดราพระราชบัญญัตบิี้
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แนวทางการคํานวณบํานาญพิเศษเนตทุุพพลภาพ
ตามมาตรา ๔๕แห่งพระราชบัญณ้คบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕oo

แกIชเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) ห.ศ. ๒๕«ทอ

• กรณผีูร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพเพิยงอย่างเคยวไทร้ับไมก่งเดือนละ ๑«£10๐0 บาท ไห1ทร้ับบํานาญ
พิเศษเหตทุุพพลภาพเพิ่มชิ้นจนครบเตอิบละ ๑<£10๐๐ บาท

บัวอย่างฟน นาย ก. ไทร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ เดอบละ ๑๐,๐๐๐ บาท จะไทร้ับ
การปรับเพิ่มบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพอก เดอนละ <£10๐๐ บาท

• กรณผีูร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ-และบํานาญปกตริวม■กับแทว้ไมถ่งเคอบละ ๑๕1๐๐๐ บาทไทไ้ทร้ับ
บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพเพิ่มชิ้นจนครบเดือนละ ๑๕,๐0๐ บาท

บัวอย่างเช่น นาย ข. ไทร้ับบํานาญปกติ เคอนละ ๗,000 บาท และไทร้ับบํานาญพิเศษเหตุ
ทุพพลภาพ เคอบละ ๓1000 บาท บาย ข. จะไทร้ับการปรับเพิ่มบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพอกเดือนละ
๕,๐๐๐ บาท

• กรณผีูร้ับบํานาญชี่งไทร้ับทั้งบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ บํานาญปกติ และบํานาญพิเศษในฐานะทายาท
หากไทร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพและบํานาญปกตริวมกับแล้วไมถ่ีงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ไทไ้ทร้ับ
บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพเพิ่มชิ้นจบครบเคอบละ ๑๕,๐0๐ บาทโดยไมร่วมส่วนของบํานาญพิเศษใบฐานะ
ทายาท

บัวอย่างเช่น นาย ค. ไทร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท บํานาญปกติ
เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท และบํานาญพิเศษในฐานะทายาท เดือนละ ๒1๐๐๐ บาท นาย ค. จะไทร้ับการปรับเพิ่ม
บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพอกเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท โคยยังคงไทร้ับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท เดือนละ
๒,๐๐๐ บาท เช่นเดนท้วย กรณบีี้ บาย ค. จะไทร้ับเงินรวมทั้งสิ้นเดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท

• กรณผีู้น็สิทธไทร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพรายไหม, สามารทขอเปลี่ยนเน็บการรับบําเหน็จพิเศษแทน
เป็นจํานวนเงินเท่ากับบํานาญพิเศษหกสิบเดือนก1็ท้

บัวอย่างฟน นาย ง. ซึ่งเป็นผูม้สิทธไทร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพรายใหม่ เดือนละ
๕,0๐๐ บาท และไทร้ับบํานาญปกติ เดือนละ ๖,000 บาท บาย ง. จะไทร้ับการปรับเพิ่มบํานาญพิเศษ
เหตทุุพพลภาพอกเดือนละ ๔1000 บาท หาก บาย ง. ประสงคํจะขอเปลี่ยนเป็นรับบําเหน็จพิเศษแทบบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ ก็จะไทร้ับบําเหน็จพิเศษ ๖0 เท่าของบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ จํานวน
๕๔๐,๐๐0 บาท (๖0 X ๘,๐๐๐) ทั้งบี้ บาย ง. จะยังคงไทร้ับบํานาญปกติ เดือนละ ๖,๐๐0 บาท
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แนวทางการคํานวณบําเหน็จตกทอด

ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องสิน ห.ศ.๒๔๐๐
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๔๖

• กรณผีูร้ับบํานาญรายใดกงนก,ความตาย และทายาทไดย้ีนขอรับบําเหน็จตกทอด ๓0 เท่าของบํานาญ
รายเดอบไปแล้ว ก่อนทีพ่ระราชบัญญต้ชิ้าราชการส่วนท้องยีน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๔๖ จะมผีลบังคับใช้ ทายาท
ผู้มีสิทธดิ้อฺงยีนขอรับบําเหน็จตกทอดเพิ่มเติม เฉพาะใบส่วนของเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) ๓0 เท่า

ตัวอย่างที่ ๑ บาย ก. ไคร้ับบํานาญรายเดือน เดือนละ ๔,0๐๐ บาท และรับเงํนช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) เดือนละ ๒10๐๐ บาท เมึ่อผูร้ับบํานาญกงแกค่วามตาย ทายาทมี
สิทธไิดร้ับบําเหน็จตกทอดเที่มเติม จําบวบ ๖๐,๐๐๐ บาท (๓๐ X๒,๐๐๐)

• กรณผีูร้ับบํานาญปกติ และหรอผูร้ับบํานาญพเศษเหตทุุพพลภาพ กงแกค่วามตาย ไทจ้่ายบําเหน็จตกทอด
ณ๐ เท่าของบํานาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) ที่ใคร้ับ
หรีอมสีิทธไิคร้ับ ไทแ้ก,ทายาทตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องยีน
พ.ศ. ๒๔๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๔๓ ทีย่ังมีชีวตอย่

ตัวอย่างที่ ๒ บาย ข. ไคร้ับบํานาญรายเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท และไคร้ับเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) เดือนละ ๒1๐๐๐ บาท เมื่อผูร้ับบํานาญถึงแกค่วามดาย ทายาท
มสีิทธไิดร้ับบําเหน็จตกทอดจํานวน๓๐ เท่าของบํานาญรายเดือน รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) การคํานวณบําเหน็จตกทอดได้ จํานวน๒๑๐,๐๐๐ บาท (๓๐ X ๗,๐๐๐) นาย ข.
ไคย้ีนขอรับบําเหน็จดํารงชีพ ๑๕ เท่าของบํานาญปกตไิปแล้ว จําบวบ ๗๔,๐๐๐ บาท (๔,๐๐๐ X ๑๔) ค้งบํบ๋
ทายาทจะมสีิทธไิคร้ับบําเหน็จตกทอด จํานวน๑๓๔,๐๐๐ บาท (๒๑๐1๐๐๐ -๗๔1๐๐๐)
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ที มท ๐๘๐๘.๕/ว กระทรวงมหาดไทย
ทบบอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

กรกฎาคม ๒๕๕๖
1รึอ่ง การคีบบําเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑. หนังสีอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๒๓ กับยายน ๒๕๕๔

๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ยวกับระยะเวลาใบการคีบบําเหน็จ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง

ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยไคป้ระกาศหลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ยวกับระยะเวลาในการคีบบําเหน็จ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่บเทื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง บั้น

เนื่องจากตามข้อ๘ ชองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ยวกับระยะเวลา
ใบการคีบบําเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง กําหนดใหร้าชการส่วนท้องถิ่นตับลังกัด
ทีแ่จ้งความประสงคจ์ะคีบบําเหน็จเทื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องไคว้ับเงินบําเหน็จคีบพร้อมดอกเบี้ยแล้วใท้นนัทกีไวั
ใบสมุดหรอิแฟ้มประว้ดใีหช้ัดเจน แล้วแจ้งใหก้ระทรวงมหาดไทยทราบ ปรากฎว่ามอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางแห่งดําเนินการแล้วรายงาบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บางแห่งรายงานรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย
ดังบั้น เพื่อใหก้ารปฎินัอริาชการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปเนทิศทางเดียวกัน เกิดความคล่องตัวและเพื่อใหก้ารตรวจสอบ
การดําเนิบการคีบบําเหน็จพร้อมดอกเบี้ยเป็นไปใดยรวดเร็วถูกค้องตามระเบียบกฎหมาย จึงกําหนดแนวทาง
การรายงาบดามข้อ๘ ของประกาศดังกล่าว โดยใหร้าชการส่วนท้องถิ่นตันลังกัดมหีนังสือแจ้งสํานักงาบกองทุบ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมกับน่าเงินบําเหน็จและคอณบี้ย
ส่งกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

จึงเรียบมาเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฎิบด้ตี่อไป

ขอนสคงความนับถือ

(นายวิบูลย สงวนพงส)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
โหร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙
น"รสาร ๐ -๒๒๙๑- ๘๕๑๐
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ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ Q ร}�วi กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๙0 พฤษภาคม ๒๕๕๗

1รีอ่ง ซักข้อมแนวทางการสงิเงนิสมทบกองทุบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมกีารตราข้อบัญญต้/

เทศนัญญต้ิงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียบ ผูว้่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสีอสํานักงาบกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๓๔
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗
ลงวับที่ ๑๖ กรกฎาคม๒๕๕๖

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มีชบุายน ๒๕๕๖
๔. หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๑๔๕๑ ลงวันที่ ๑ มอีุ,นายน ๒๕๕๕

ตามทีไ่ดแ้จ้งซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารตราข้อบัญญต้ิ/เทศนัญญต้ิงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมโดยกําหนดใหใ้ชร้ายรับจรีงทีเ่พิ่มฃี้บเปีบฐานไนการคำนวณส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น เพื่อประสาบการกํากับดูแลใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฎิบตํิ ตามหนังสืออ้างถึง ๑ และ ๔ นั้น

เพื่อใหก้ารดำเนินการส่งเงินสมทบกองทุบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มกีารตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ มาตรา ๖ และสอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทีจ่ัดทำฃี้บใหม่
รวมทั้งเป็นไปตามรูปแบบของระบบบัญชคีอมทิวเตอร์ (e-LAAS)ทีไ่ดก้ำหนดรายการประมาณการรายรับทีจ่ะนําไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ตามหนังสืออ้างถึง๒และ๓จึงใหอ้งค์กรปกครองส่วไภาองถิ่นคํานวณเงินส่งสมทบกองทุบ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากยอดประมาณการ น็มร่วมรายการรายไดจ้ากพันธบัตร เงินผู้ เงินที่มีผูอุ้ทิศให้
หรีอเงินอุดหนุบ) แทบยอดรายรับจริงทีเ่พิ่มขึ้นเป็นฐานใบการคำนวณ ทั้งนี้ ตั้งแตก่ารตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นด้นไป

จึงเรียบมาเพื่อแจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัตโิดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
\

(บายรบีูลย์ สงวนพงค์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๒๑
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๔๑๐
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ด่วนมาก
ท่6เาที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว กรมสงเิสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.

๒๕:๕๘

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑(ร:)

พ.ศ. ๒๕:๕๘

๑๐๓๐๐
pfj/ กุมภาพันธ์

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดชลบุรี)
สิ,งทีส่่งมาด้วย สําเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕:) พ.ศ. ๒๕:๕:๘ จํานวน๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญชองราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕:) พ.ศ. ๒๕:๕๘ ชี่งไดป้ระกาศในราชกิจจาบุเบกษา ฉบับประกาศ
และงานทั่วไป เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๘ ง แล้ว ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕:๘ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งทีส่่งมาด้วย

เพื่อใหก้ารเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่นทีไ่ดร้ับหรือมสีิทธิ
ไดร้ับบํานาญหรือบํานาญรวมกับ ช.ค.บ. แล้วตรกว่าเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพื่มอีกใบอัตรา
เดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท หักด้วยจํานวนบํานาญทุกประเภท และ ซ.ค.บ. ทีไ่ดร้ับ
หรือมสีิทธไิดร้ับ ย้อนหลังตั้งแตว่ันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นไปโดยครบล้วนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว
จึงกําหนดแนวทางการเบิกจ่าย ดังบี้

๑. กรณขี้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธริับเงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบดังกล่าวตั้งแตว่ันที่
กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนถึงบีจจบุัน แยกตามประ๓ทตําแหน่งดังบี้

๑.๑ ตําแหน่งครู และครถู่ายโอน ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์
รายการเงินอุดหนุบสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จบํานาญ)ชี่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไดต้ําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการเบิกจ่ายบีแ้ล้วใบไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒

๑.๒ ตําแหน่งอื่น ใหเ้บิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลาง

๑๐

รายการเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตําแหน่งอื่น (ถ่ายโอน) ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์

รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรและเงินอุดหนุนสําหรับสิทธปิระโยชนข์้าราชการ
และลูกจ้างถ่ายโอน

๑.๓

๒. กรณีข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับเงิน ซ.ค.บ. ตามข้อ ๑. แต่บีจจุบัน
ไดเ้สียชีวิตแล้ว ใหเ้บิกเงิน ซ.ค.บ. เงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ดังบี้

๒.๑ เงิน ช.ค.บ. เพิ่มเติม ในช่วงเวลาทีย่ังมชีีวิตอยู่ ใหเ้บิกตั้งแตว่ันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ถึงวันทีเ่สียชีวิตตามแนวทางการเบิกข้อ ๑.

/๒.๒ เงินบําเหน็จ...
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๒.๒ เงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งคํานวณจากเงิน ซ.ค.บ. ส่วนทีเ่พิ่ม
ใหส้ํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบรายซึ่อข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นผู้น็สิพร
น.ละเสียชีวิตแล้วดังกล่าว เพื่อคําเบนการออกคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดเพิ่มเติม (ช.ค.บ.ส่วนทีเ่พิ่ม X ๓๐ พํา)
ใหแ้ก่ทายาททุกคบตามคําสั่งเติม และเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม (๓ เท่าของ ช.ค.บ.ส่วนทีเ่พิ่ม) ใหแ้กผู่ม้สิทธิ
ตามคําสั่งเติม โดยแยกตามประ๓ทตําแหน่งดังนี้

๒.๒.๑ ตําแหน่งครู และครถู่ายโอบ เงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม
ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถปุระสงค์ รายการเงินอุดหนุบสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าบําเหน็จบํานาญ)

๒.๒.๒ ตําแหน่งอื่น เงินบําเหน็จตกทอดเพิ่มเติม ใหเ้บิกจ่ายจากเงินกองทุบบําเหน็จ
บํานาญข้าราซการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สําหรับเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ใหเ้บิกจ่ายจากงบประมาณซององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบกลางรายการเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญซองข้าราซการส่วนท้องถิ่น

๒.๒.๓ ตําแหน่งอื่น (ถ่ายโอน) เงินบําเหน็จตกทอดเพิ่มเติมแบ่งสัดส่วนโดยส่วนที่
รัฐบาลรับภาระ ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถปุระสงค์ รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสบุน
การถ่ายโอนบุคลากรและเงินอุดหนุนสําหรับสิทธปิระโยชนข์้าราซการ และลูกจ้างถ่ายโอน และส่วนทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระใหเ้บิกจ่ายจากเงินกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สําหรับ
เงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถปุระสงค์ รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสบุน
การถ่ายโอนบุคลากรและเงินอุดหนุนสําหรับสิทธปิระโยชนข์้าราชการ และลูกจ้างถ่ายโอบ

จึงเรียบมาเพื่อโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ทราบและถือปฏิบัตติ่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๑๒๓
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หน้า ๑
ราชกิจจาบุเบกษาเล่ม ๑๓๒ ตอมพิเศษ ๓๘ ง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕)

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เปีนการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญของข้าราชการ

อาดัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕

และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตริว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปบี้

ข้อ ๑ ระเบียบบี้ เริยกว่า '‘ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘"

ข้อ ๒ ระเบียบบีI้ห้ใขบ้ังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปีนด้นไป
ข้อ ๓ ใหย้กเลิกความในข้อ ๔ นว ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ ซี่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และใหใ้ช้

ความต่อไปบีแ้ทน
‘'ข้อ ๔ นว ผูไ้ด้รับหรือมีสิทธไิด้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ

บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ล้าไดร้ับบํานาญรวมกันทุกประเภท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว

ตํ่ากว่าเดอนละเก้าพันบาท ใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใบอัตราเสือนละเห่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน
เก้าพันบาทหักด้วยจํานวนบํานาญทุกประ๓ท และ ช.ค.บ. ที1่ดร้ับหรือมสีิทธไิดร้ับ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย
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ด่วนมาถ
ที่ บท ๐๘๐๘.๕/ \jr 9(s tm

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสมิา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

9 f\ กุมภาพันธ์ ๒«t๕๘

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (อบับที่ ๑๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดชลบุรี
สิงทีส่่งมาด้วย สําเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเง๊บช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการ

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ชี่งไดป้ระกาศใบราชกิจจาบุเบกษา ฉบับประกาศ
และงานทั่วไป เล่ม ๑๓๒ ตอบพิเศบ ๓๘ ง แด้ว ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ,งทีส่่งมาด้วย

เพื่อไทก้ารเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่บทีไ่ดร้ับหรีอมสิทธิ
ไดร้ับบํานาญหรือบํานาญรวมกับ ช.ค.บ. แล้วตากว่าเด้อนละ ๙,๐๐๐ บาท ไหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพื่มอีกใบอัตรา
เดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท หักด้วยจํานวนบํานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ทีไ่ดร้ับ
หรือมสีิทธไิดร้ับ ย้อนหลังตั้งแตว่ันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นใปโดยครบถ้วนถูกดอ้งตามระเบียบด้งกล่าว
จึงกําหนดแนวทางการเบิกจ่าย ด้งบี้

๑. กรณีข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธริับเงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบด้งกล่าวตั้งแตว่ันที่
กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนถึงบีจจบุัน แยกตามประ๓ทตําแหน่งด้งบี้

ตําแหน่งครู และครถู่ายโอน ไทเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตชุประสงค์
รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จบํานาญ)ชีง่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ไดด้ําเบินการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการเบิกจ่ายบีแ้ล้วใบไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒

๑.๒ ตําแหน่งอื่น ใหเ้บิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลาง

๑๐
๑.๑

รายการเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตําแหน่งอื่น (ถ่ายโอน) ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์

รายการเงินอุดหนุบสําหรับสนับสบุนการถ่ายโอนบุคลากรและเงินอุดหนุนสําหรับสิทธปิระโยชนข์้าราชการ
และลูกจ้างถ่ายโอน

๑.๓

๒. กรณีข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับเงิน ช.ค.บ. ตามข้อ ๑. แตบ่ีจจุบัน
ไดเ้สียชีวิตแล้ว ใหเ้บิกเงิน ซ.ค.บ. เงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ด้งบี้

๒.๑ เงิน ช.ค.บ. เพิ่มเติม ในช่วงเวลาทีย่ังมชีีวิตอยู่ ใหเ้บิกตั้งแตว่ับที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ถึงวันทีเ่สียชีวิตตามแนวทางการเบิกข้อ ๑.

/๒.๒ เงินบําเหน็จ...
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๒.๒ เงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษเฟ้มเติม ชึ๋งคํานวณจากเงิน ช.ค.บ. ส่วนุทีเ่ฟ้ม
ใหส้ํานักงาบส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบรายชีอข้าราชการบํานาญส่วนห้องถิ่นผู้มืสิทธิ
และเสียชีวิตแล้วดังกล่าว เฟ้อตําเนิบการออกคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดเฟ้มเติม (ข.ค.บ.ส่วนฟ้เฟม้ X ๓0 เท่า)

ใหแ้กท่ายาททุกคบตามคําสั่งเดม และเงินช่วยพิเศษเพมเติม (๓ เท่าของ ช.ค.บ.ส่วนฟ้เฟ้ม) ใหแ้กผู่ม้สิทธิ
ตามตําสั่งเดิม โดยแยกตามประเภทดําแหบ่ง ดังนี้

๒.๒.๑ ตําแหน่งครู และครกู่ายโอน เงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษเฟ้มเติม
ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วโปกําหนดวัตถปุระสงค์ รายการเงินอุดหนุบสําหรับการจัดการศกษาภาคบังคับ
(ค่าบําเหน็จบํานาญ)

๒.๒.๒ ตําแหน่งอื่น เงินบําเหน็จตกทอดเฟ้มเติม ใหเ้บิกจ่ายจากเงินกองทุบบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.) สําหรับเงินชวัยพิเศษเฟ้มเติมใหเ้บิกจ่าฝจ็่ากงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่น งบกลางรายการเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของข้าราชการส่วนห้องถิ่น

๒.๒.๓ ตําแหน่งอื่น (ก่ายโอบ) เงินบําเหน็จตกทอดเฟ้มเติมแบ่งสัดส่วนโดยส่วนฟ้
รัฐบาลรับภาระ ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุบทั่วโปกําหนดวัตถปุระสงค์ รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสบุบ
การก่ายโอบบุคลากรและเงินอุดหนุบสําหรับสิทธปิระโยชนข์้าราชการ และลูกจ้างก่ายโอน และส่วนทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนห้องถิ่นรับภาระใหเ้บิกจ่ายจากเงินกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.) สําหรับ
เงินช่วยพเิศษเฟ้มเติม ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วโปกําหนดวัตถปุระสงค์ รายการเงินอุดหนุบสําหรับสนับสบุน
การก่ายโอนบุคลากรและเงินอุดหนุนสําหรับสิทธปิระโยชนข์้าราชการ และลูกจ้างก่ายโอน

อนี้ง เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดใทยดังกล่าวใชบ้ังคับเฉพาะผูร้ับบํานาญของราชการ
ส่วนห้องถิ่น ใด้แก, องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลเท่าบั้น ไมร่วมลงเมืองพัทยา
ดังบั้น หากเมืองพัทยาประสงคจ์ะใหผู้ร้ับบํานาญของเมืองพัทยาไดร้ับสิทธปิระโยชนเ์ช่นเดียวกับผูร้ับบํานาญของราชการ
ส่วนห้องถิ่นทั้ง ๓ รูปแบบดังกล่าว เมืองพัทยาต้องตราเป็นข้อบัญญัติ ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ หริอจะถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
โดยอนุโลม ตามข้อ ๒๓ ชองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐานกลางเกี่ยวกับ การคลัง การงบประมาณ
การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชนจ์ากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม๒๔๔๒ กไ็ด้

จึงเรียนมาเฟ้อโปรดแจ้งสํานักงาบส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัด/อํา๓อ และองค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งเมืองพัทยาพิจารณาตําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคขัย เดชอมรธัญ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังห้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๑๒๓
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หน้า ๑
ราขกิจจาบุเบกษา1ลม่ ๑๓๒ ตอ'นพิเศษ ๓๘ ง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒(£<£๘

ระเปียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑c£)

พ.ศ. ๒๔๔๘

โคยที่เปีนการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราขการส่วนท้องถิ่นใหส้อดคล้อง
กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญของข้าราขการ

อาดยัอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๔๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราขบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๔

และมาตรา ๘๘ แห่งพระราขบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๔๓๗ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกระเปียบไวั ดังต่อไปบี้

ข้อ ๑ ระเปียบบี้ เรียกว่า "ระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญของราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๔๔๘”

ข้อ ๒ ระเปียบบีใ้หใ้ขบ้ังดับตั้งแต่วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ เปีนด้นไป
ข้อ ๓ ใหย้กเลิกความในข้อ ๔ นว ของระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

๑๐

ผูร้ับบํานาญของรา,ซการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเปียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๔๔๒ และใหใ้ช้

ความต่อไปบีแ้ทน
‘'ข้อ ๔ นว ผูไ้ด้รับหรือมีลิทธไิด้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ

บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น ถ้าไดร้ับบํานาญรวมกันทุกประเภท เมื่อรวมกับ ข.ค.บ. แล้ว

ตากว่าเติอนละเก้าพันบาท ใหไ้ดร้ับ ข.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน

เก้าพันบาทหักด้วยจํานวนบํานาญทุกประเภท และ ข.ค.บ. ที่ใดร้ับหรือม็สทธไิดร้ับ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๘
พลเอก อนพุงษ์ เผ่าจันดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ด่วนมาก,,
i 0 9W6 กรมส่ง1สริมการปกครองท้องทน

ถนนนครราชสีมา เขตคสุิต กทม. ๑0๓00

มํถบุายบ ๒๔๔๘

เรึอ๋ง ระเบํยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพบช่วยค่าครองชหผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๑๖)
พ.ค.๒«ระ:๕๘

เริยบ ผูว้่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดขลบรุิ)

ส์งทสี่งมาด้วย สําเนาระเบํยบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยพํบช่วยค่าครองชพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที ๑๖) พ.ค. ๒๕๕๘ จํานวน๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกระเบํยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพบช่วยค่าครองชพผูร้ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๑๖) พ.ค. ๒๕๕๘ ชึ่งไดป้ระกาศในราชกิจจาบุเบกบา ฉบับประกาคนละงานทั่วไป
เล่ม ๑๓๒ คอบพเคบ ๑๓๓ ง แล้ว เมี๋อวับที ๑๑ มํถบุายบ๒๕๕๘ รายละเอยคปรากฎตามสิงทสี่งมาด้วย

จํงเริยบมาเทีอโปรดทราบและนจังสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อํา๓อตลอดจบ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นไนเขตจังหวัดทราบ และทอปฎํบต้ตามระเบยบดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับทอ

«ร
(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอรบิด รักบาราชการแทน
อรบิดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหนจบํานาญและสวัสดัการ
โทร. 0-๒๒๔๑-๙0๖๙ต่อ ๑0๒,๑0๔
โทรสาร 0-๒๒๔๑-๙0๖๙ ต่อ ๒๑๙
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หน้า ๑
ราชกิจจาบุเบกษาเล่ม ๑๓๒ ตอบพิเศษ ๑๑ มถบุายน ๒£๕๘๑๓๓ ง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๖)

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยทีเ่ป็นการสมควรเพมเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่นใหส้อดคล้อง
กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญของข้าราชการ

อากัยอํานาจตามความใบมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญ้ตองคก์ารบรัหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญ้ตเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕ และฆาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญ้ตสภาตําบลและองค์การบรัหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมบตรว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ตังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๖) ห.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนีเ้หเขบ้ังตับตั้งแตว่ับที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ใหเ้หมความต่อไปนีเ้ป็นข้อ ๔ เตรส ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วย

ค่าครองชีพผูร้ับบํานาญชองราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
“ข้อ ๔ เตรส ผูไ้ดร้ับหรีอมสิทธใิตร้ับบํานาญปกตํ บํานาญพิเศษเพราะเหตทุุพพลภาพ

บํานาญพิเศษ หรีอบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรีอผูอุ้ปการะหรีอผู้อยูใ่นอุปการะตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหบีจบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยูแ่ล้วใบวับทีร่ะเบียบนเขบ้ังตับ ใหเ้ตรัับ ช.ค.บ.
ใบอตํราตังนี้

(๑) ผู้เดร้ับหรีอบีสิทธัเดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ใหเ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพิมขึ้นอกใบอัตรา
เตือนละร้อยละสข์องจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่เดร้ับหรีอมสทิธัเดร้ับ

(๒) ผู้ใดร้ับหรีอบสีิทธไิดร้ับเฉพาะบํานาญใหไ้ดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราเตือนละร้อยละสี
ของจําบวบบํานาญที่เดร้ับหรีอบีสิทธัเดร้ับ

การค่านวณ ช.ค.บ. ล้าบเีศษของบาทใหบ้ีดทิง้"

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มชนุายบ พ.ศ. ๒๕๕๘
หลเอก อบุพงษ์ เผ่าจับดา

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย
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I

HinTo*ÿ wเพ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนบนครราชสมิา เขตดุสิต กทม. ๑0๓0๐

มธบุายบ ๒«Z๕๘

เรึอ๋ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยนบช่วยค่ากรองชีพูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องทบ (ฉบบที่ ๑๖)
พ.ค. ๒«ร:๕๘

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดชลบุรี
สิงทีส่่งมาด้วย สําเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีหผูร้ับบํานาญชองราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบบที่ ๑๖) ห.ศ. ๒«ร:๕๘ จํานวน๑ ฉบับ

ด้วยกระท วงมหาดไทยไดอ้อกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญ
ชองราชการส่วนท้องทบ (ฉบับที่ ๑๖) ห.ค. ๒๕£๘ ชึ๋งไดป้ระกาศใบราชกํจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท้วไป
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง แล้ว เมึอ๋'วัน'ที่ ๑๑ มธนุายบ๒๕๕๘ รายละเอยดปรากฎตามสิงทีส่่งมาด้วย

อบึ๋ง เบึอ๋งจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวใขบ้ังดับเฉพาะผูร้ับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การปรหิารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น ไมร่วมถงเมองพัทยา
ดังนั้น หากเม�ทยาประสงค์จะไทผู้ร้ับบํานาญของ๓องพัทยาไดร้ั�ทธปิระโยชนเ์ช่นเดียวกับผูร้ับบํานาญขอ}ราชการ
ส่วนท้องทนทั้ง ๓ รูปแบบดังกล่าว เมองพัทยาต้องตราเบีนข้อบัญญ้ต ตามมาตรา ฬ0 แห่งพระราชบัญญ้ต
ระเบียบบริหารราชการเมองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ หรีอจะทอปฎํบตํตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
โดยอนุโลม ตามข้อ ๒๓ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรึอ๋งมาตรฐานกลางเกี่ยวกับ การคลัง การงบประมาณ
การเงิน ทรัพยส์ิบ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ลงวันที่๒๙ธันวาคม๒๕๔๒กึเด้

จ้งเรียนมาเพี่อโปรดทราบและแจ้งสํานักงานส่งเสร่ิมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อํา๓อและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดทราบ และทอปฎํบ้ตตามระเบียบดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเมองพัทยาพิจารณา
ตําเบนการต่อไป

ขอแสดงความนับทอ

•O
(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธบํดี รักษาราชการแทน
อธบํดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหนจบํานาญและสวัสดกีาร
โทร. 0-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑0๒, ๑0๕
โทรสาร 0-๒๒๔๑-๙0๖๙ ต่อ ๒๑๙
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หน้า ๑
ราชกํจจาบุเบกษาเล่ม ๑๗ร ตอบพิเศษ ๑๓๓ ง ๑๑ มอุบายน ๒๕๕๘

ระณียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยพนช่วยค่าครองข้พุ[่รับงาบาญชองราชการส่วบท้องถิ่น (ฉบับที ๑๖)

พ-ศ. ๒๕๕๘

โตยทีเปีบการสมควรเพิมเงบช่วยค่าครองข้พผูร้ับบํานาญของราชการส่วบท้องถิ่นไทส้อดคล้อง
กับการปรัฟรPุเงบช่วยค่าครองข้พผูร้ํบเบี้ยหวัดบํานาญของข้าราชการ

อากัยอําบาจตามความใบมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งหระราชบัญญต้องคก์ารบรหีารส่วน
จังหวัต ห.ศ. ๒๕๔0 มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญดั้เทศ่บาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญตัสภาตําบลและองค์การบรหีารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาตไทยออกระเปียบไวั ด้งต่อไปบี้

ข้อ ๑ ระเปียบบี้เรัยกว่า “ระเปียบกระทรวงมหาตไทยว่าด้วยพบช่วยค่าครองช่พผูร้ับบํานาญ
ชองราชการส่วนท้องถิ่บ (ฉบับที ๑๖) ห.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเปียบบี้ใท้ใขบ้ังคับตั้งแตว่ับที ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปีบด้นไป
ข้อ ๓ ใท้เทีมความต่อไปบี้เปีบข้อ ๔ เตรส ของระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเไบช่วย

ค่าครองข้พผูร้ับบํานาญชองราชการส่วบท้องถิ่น .พ.ศ. ๒๕๒๒
“ขอ ๔ เตรส ผูเดร้ับหรีอมสิทธัเด้รับบํานาญปกต งาบาญพเิศษเพราะเหตทุุพพลภาพ

บํานาญพิเศษ หรีอบํานาญตกทอตใบฐานะทายาทหรีอผูอุ้ปการะหรีอผอ้ยูโ่นอุปการะตามกฎหมาย
ว่าด้วยบําเหนจบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยูแ่ล้วใบวับทรีะเปียบนไขบ้ังคับ ไทเ้ดร้ับ ช.ค.บ.
ใบอัตราดังบี้

(๑) ผู้เดร้ับหรีอปีสิทธัเดร้ับบํานาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ล้ว ไทเ้ดร้ับ ช.ค.บ. เพมชึ้บอีกใบอัตรา
เตอบละร้อยละสข์องจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ทีใดร้ับหรัอมสทิธัเดร้ับ

(๒) ผู้ใดร้ับหรีอมสทิธไดร้ับเฉพาะบํานาญไทใ้ดร้ับ ช.ค.บ. ในอัตราเตอบละร้อยละส์
ชอฬาบวนบํานาญทีใดร้ับหร้อมสทิธัเดร้ับ

การคํานวณช.ค.บ. ล้าปเีศษซองบาทใหป้ีดทิง้”

ประกาศ ณ วับที ๓ มอุบายบ พ.ศ. ๒๕๕๘
หลเอก อบุพงษ์ ฟาจนัตา

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาตไทย
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|M%|I
ที่ บท ๐๘๐๘.<£'/า 60ท)en กระทรวงมหาดไทย

ถนนอ้ษฎางค์ กทบ. ๑๐๒๐๐

efl กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นห่รือลูกจ้างประจำซึ่งมกีรณหีรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรง หรือมกีรณถีูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระท้าความผิดอาญาโดยกรณหีรือคดอีาญายังไมถ่ึงทีสุ่ด

เรียบ ผูว้่าราซการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างกง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

สิงทีส่่งมาด้วย ๑. แบบหนังสือสัญญาการไขเ้งินคึบ
๒. แบบหนังสือสัญญาคํ้าประกัน
๓. พระราชบัญญต้ิแก1ัฃเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๕๗

ตามทีก่ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไตก้ําหนดวิธปีฏิบัตใิบการ
ขอรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมกีรณี
หรือต้องหาว่ากระท้าผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณยีังไมถ่ีงทีสุ่ด โดยกําหนดใท้มกีารประกันด้วยบุคคล
หรือทรัพยส์ิบ บั้น

เนื่องจากบีจจบุันใตม้กีารแกน้)เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยโ์ดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ใบส่วนของบทบัญญัตเิกี่ยวกับ
ผู้คํ้าประกับและผูจ้ำนอง โดยมสีาระสำคัญเพี่อคุ้มครองสิทธผิู้คํ้าประกันและผูจ้ำนองใหไ้มต่้องรับผิดเสมอีบ
เป็นลูกหนีช้ั้นต้น ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยด์ังกล่าวมผีลกระทบต่อวิธปิฏิบัติ
ใบการขอรับบำเหน็จบำนาญตามอ้างถึงที1่ตก้ำหนดใหผู้้คํ้าประกับต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนีร้่วมหรือใบฐานะ
เป็นลูกหนีร้่วม ดังบั้น เพิ่อใหก้ารดำเมีบการขอรับบําเหน็จบำนาญชองข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำ
ซึ่งมกีรณหีรือต้องหาว่ากระท้าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมกีรณถีูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระท้าความผิดอาญา
โดยกรณยีังไมถ่ึงทีสุ่ด สอดคล้องกับการแก1้ขกฎหมายดังกล่าว จึงไหย้กเลิกหนังสือตามทีอ่้างถึง และกําหนดวิธี
ปฏิบัตใิบการขอรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งมกีรณีหรือต้องหาว่า
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมกีรณถีูกฟ้องหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณยีังใมถ่ึงทีสุ่ด
ดังนี้

๑. ใหข้้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระท้าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงหรือมกีรณถีูกฟ้องหรือต้องหาว่ากระท้าความผิดอาญา อ้นมใีชค่วามผิดที่ไคกัระทำโดยประมาท
ทีI่ม'เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ หรือมกีรณถีูกชีมู้ลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การฟ้องกับและปราบปรามการทุจริตไวแ้ล้ว หรือมีกรณีทีอ่าจถูกดําเมีนการทางวินัยไดต้ามกฎหมายเฉพาะอื่นใด
และออกจากราชการ โดยกรณหีรือคดอีาญายังไมถ่ึงที่สุค ท้าประกับในการขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยบุคคล
หรือทรัพยส์ิบไวต้่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด เว้นแตก่ฎหมายว่าด้วยระเบียบของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประ๓ทบั้น ๆ หรือระเบียบลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่บมไีดบ้ัญญต้หิรือกําหนดใหผู้้มอีำนาจ
สามารถดำเมีนการทางวินัยแกข่้าราชการส่วนท้องถิ่นหรอลูกจ้างประจำดังกล่าวต่อไปไดภ้ายทสังจากที่ผูบ้ั้น
ออกจากราชการไปแล้ว

/๒. การประกับ...
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te. การประกันด้วยบุคคล
(๑) กรณเีป็นบุคคลธรรมดา ผูน้ั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถใบการทํานิติกรรมได้

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณีชย์ และประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงาบ ลูกจ้างประจําผูร้ับเบี้ยหวัด
บํานาญเจ้าหน้าทีห่รือบุคลากรที่เรยืกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงาบใบภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ
จํานวนไมเ่กินสองคบซึ่งไดร้ับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําไมต่ํ่ากว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องกิน
หรือลูกจ้างประจําผูข้อรับบำเหน็จบํานาญหรือไดร้ับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํารวมกันไมต่ํ่ากว่าอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการส่วนท้องกินหรือลูกจ้างประจําผูข้อรับบําเหน็จบํานาญมาตั้าประกัน

(๒») ใบกรณทีีน่]สามารถหาบุคคลซึ่งประกอบอาชีพตาม (๑) มาคํ้าประกันได้ ใหห้าบุคคล
ซึ่งประกอบอาชีพอื่นไมเ่กินสองคบที่!ด้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําไมต่ั๋ากว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําผูข้อรับบําเหน็จบํานาญหรือไดร้ับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํารวมกันไมต่ํ่ากว่าอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําผูข้อรับบําเหน็จบํานาญมาคํ้าประกับกื!ด้

(๓) กรณเีป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งตราสารจัดตั้งหรือข้อบังคับของนิติบุคคลนั้น
กําหนดใหส้ามารถคํ้าประกับการชําระหนี้!ด้ด้วย เข่น ธนาคาร บรืทท้จํากัดบริษัทเงินทุบ บริษัทหลักทรัพย์
หรือบริษัทเครดิตฟองชเีอร์ เป็นด้น

(๔) การประกับด้วยบุคคล จะต้องทําสัญญาคํ้าประกันภายในวงเงินบําเหน็จปกตทิีข่้าราชการ
ส่วนท้องกินหรือลูกจ้างประจําจะไดร้ับ แคในกรณทีีข่อรับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนใหท้ําสัญญาคํ้าประกัน
ภายใบวงเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนทีข่้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําจะไดร้ับภายใบ
ระยะเวลา ๓ ปี

๓. การประกับด้วยทรัพยส์ิบ ใหด้ำเนินการด้งนี้
(๑) กรณปีระกับด้วยอสังหาริมทรัพยใ์หค้ํานวณคามราคาประเมินการเสิยภาษัของทาง

ราชการซึ่งจะต้องมริาคาไมต่ํ่ากว่าวงเงินคํ้าประกับตามข้อb (๔)
(b) กรณปีระกับด้วยลังหาริมทรัพย์ จะต้องเป็นลังหาริมทรัพยซ์ึ่งกฎหมายบัญญ้ตไวใ้ห้

จดทะเบียนเฉพาะการ และมริาคาประเมินตามที่ขึ๋อขายกับตามปกตใินท้องตลาดใบวันทีจ่ดทะเบียนไมต่ั๋ากว่า
วงเงินคํ้าประกันตามข้อb (๔)

(๓) กรณปีระกับด้วยหลักทรัพยอ์ื่น เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หรือหุ้บกู้ ซึ่งมริาคา
ไมต่ั๋ากว่าวงเงินคํ้าประกับตามข้อb (๔) ใหค้ําเนิบการตามวิธกีารตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ กําหนดไวั

๔. เมื่อไดม้กิารลังจ่ายบําเหน็จบํานาญแล้ว ใหอ้งคกํรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดบันทึก
หมายเหตไุวิใบฎีกาเบีกเงินบําเหน็จบํานาญใหช้ัดเจนว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําด้งกล่าว
ไดจ้ัดทําหนังสือสัญญาการใชเ้งินดืบและหนังสือลัญญาคํ้าประกับแล้ว

๔. ภายในระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนครบกําหนด๓ปี นับแตว่ับทําสัญญา หากการคําเนิบการ
ทางวินัยยังไมถ่ีงทีสุ่ด ใหอ้งคกํรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดแจ้งใหข้้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํา
เฉพาะผู้ทีร่ับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนมาดำเนินการทําประกันด้วยบุคคลหรือทรัพยส์ิบตามวิธปีฎีบต้๊ของ
หนังสือฉบับบีต้่อไปอีก เพี่อทีข่้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําด้งกล่าวไดร้ับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน
ต่อเมื่องต่อไบํ!ด้ และใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดเร่งคําเนิบการทางวินัยใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว

๖. เมื่อการคําเนิบการทางวินัยแกข่้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําผูข้อรับบําเหน็จ
บํานาญถงทีสุ่ดว่าเป็นประการใดแล้ว ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดแจ้งใหส้่านักงาบกองทุบบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นทราบโดยด่วน พร้อมแบบหลักฐานในการคําเนิบการทางวินัยถงทีสุ่ดไปด้วย
ยกเวับกรณลีูกจ้างประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่!มใดร้ับเงินงบประมาณเงินอุดหบุน และล้าหาก

/การดําเนินการ .„
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การด�นิบการทางวินัยถึงทีสุ่ดแล้วปรากฏวาข้าราชการสวับท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจํามสีิทธไิดร้ับบําเหน็จบํานาญ
ใหก้ารประกับทีท่ําไวร้ะงับไปตามบทบัญญ้ตแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แตห่ากการดําเนิบการ
ทางวินัยถึงทีสุ่ดแล้วปรากฏว่าข้าราชการส่วบท้องถิ่บหรือลูกจ้างประจําไม่มีสิทธไิดร้ับบําเหน็จบํานาญ
ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเรียกนบิบําเหน็จบํานาญคีบจากข้าราชการส่วนท้องลิ่นหรือลูกจ้างประจํา
ดังกล่าว หากไม่สามารถเรียกนิบคีบไดก้ใ็หบ้ังคับชําระหนีต้ามบทบัญญ้ตแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กรณขี้าราชการส่วนท้องถิ่นไหน้ํานิบคบีกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสําหรับลูกจ้างประจํา
ไหบ้ํานบิคีบคลังชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบั้น ๆ ยกเว้นเงินใบส่วนทีลู่กจ้างประจํารับจากงบประมาณ
เงินอุดหนุบใหส้่งคีบกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป

๗. ไนการบังคับชําระหนีจ้ากทรัพย์สิน ล้าชําระหนีไ้ดค้รบล้วนแล้ว แตย่ังมเีงินเหลือ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดแ้จ้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําแล้ว แตบุ่คคลดังกล่าวไมม่า
รับเงินทีเ่หลือคืบภายใบเวลา ๕ ปี นับแตว่ับทีแ่จ้ง ไหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเงินดังกล่าวส่งคีบ
หน่วยงาบตามหลักการใบข้อ ๖

๘. สําหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําทีไ่ดท้ําประกับไนการขอรับบําเหน็จ
บํานาญตามหนังสืออ้างถึงไวแ้ล้วก่อนทีพ่ระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
{ฉบับที่ bo) พ.ศ. ๒๔๔๗ มผีลบังคับใช้ (ก่อนวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕<Z๘) ไมม่ผีลกระทบแต่อย่าง'ได
เว้นแตข่้อตกลงทีก่ําหนดใหผู้้คํ้าประกับต้องรับผิดอย่างลูกหนีร้่วมบั้นเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๘ แห่ง

พระราชบัญญัตดิังกล่าว สําหรับสัญญาทีท่ําหลังจากทีพ่ระราชบัญญัตดิังกล่าวมผีลบังคับไข้ ใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําสัญญาใหม่ ตามสิงทีส่่งมาด้วย ๑ และ ๒ รวมทั้งกรณขี้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
ลูกจ้างประจําผูไ้ตร้ับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนทีต่้องมาดําเนินการทําประกับด้วยบุคคลหรือทรัพยส์ิบ
ต่อไปอีกเพราะการดําเนินการทางวินัยยังไมถ่ึงทีสุ่ดภายในระยะเวลา ๓ปี กไ็หด้ําเนินการตามข้อ ๕ ด้วย

จึงเรียบมาเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถึอปฎิบัตติ่อไป

ขอแสดงความนับถึอ

ว๙่�
(บายวิบูลย์ สงวนพงค์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น
สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
โทรคัพทํ ๐ ๒๒๔๑ ๙0๖๔ ต่อ mv-vo£

โทรสาร o๒๒๔๑ ๙0๖๙ ต่อ๒*�
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แบบหนังสือสัญญาการใชเ้งินคืน

เขียนที่ .(๑).

วันที่ เดือน พ.ศ.

ช้าพเจ้า .ปี ผูใ้หส้ัญญา.(๒). .อายุ
อยูบ่้านเลขที่
จังหวัด
สํานัก/ส่วน/กอง

.ตำบล/แขวง
ก่อนออกจากราขการดํารงตําแหน่ง..

สังกัด...............ไคท้ําหนังสือสัญญาใหใ้วักบั.

.อํา๓อ/เขต..ถนน.

.ผูย้ื่นเรื่องราวขอรับ

....ผูร้ับสัญญา
.(๑).

.(๓). .(๑).

ดังมขี้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ตามที่'ข้าพเจ้า'ใคย้ื่นเรื่อง1ขอรับเงิน
...(๓)..........ใหแ้กข่้าพเจ้าตาม

...........(๓)...........และจังหวัด หรือ (๑).

.(๔)...............ลงวับที่ .....เดือน.....................บาท.......สตางค์ หรือเปีบเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน เดือนละ
... สตางค์ และเมื่อคํานวณเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนภายใบระยะเวลา ๓ปี
บาท.......สตางค์

ใคส้ั่งจ่ายเงิน.
เป็นเงินบําเหน็จบํกติ

พ.ศ.

บาท
เป็นเงิน

ถ้าปรากฎใบภายหลังว่า ข้าพเจ้าใคร้ับเงิน...........(๓)...........ไปโดยไมม่สีิทธิ ข้าพเจ้ายินยอม
คืบเงินทึ่ใคร้ับใปโดยไมม่สีิทธใิหแ้กท่างราชการภายใบ๓0 วัน นับจากวับทีข่้าพเจ้าไคร้ับแจ้งจากทางราชการ

ข้อ ๒ หากข้าพเจ้าไม,คืบเงินใหแ้กท่างราชการภายใบกําหนดเวลาตามข้อ ๑ ข้าพเจ้ายิบยอม
ใหท้างราชการเรียกร้องเงินดังกล่าวคืนรวมทั้งค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่กิดขี้นจากการดําเนินการเรียกเงินดังกล่าวคืนด้วย

ข้อ ๓ เพื่อเป็นการประกันการปฎิบต้ติามสัญญานี้ ข้าพเจ้าไคด้ําเนินการดังนี้ (๕)
ข้าพเจ้าไคน้ําทรัพย์สินของข้าพเจ้ามาเป็นประกับการชําระหนี้ ดังทรัพย์สินทีร่ะบไุว้๓.๑

ต่อไปนี้
(๑)

(๒)

(๓)

และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไมก่่อใหเ้กิดการรอนสิท่ธิ หรื่อภาระผูกพันแกท่รัพย์สินดังกล่าว
๓.๒ ข้าพเจ้าไคน้ํา(๖)

โดยทําหนังสือสัญญาคํ้าประกนไวต้่อ
ลงวับที่ .... เดือน

มาเป็นผู้คํ้าประกันการปฎิบต้ติามสัญญานี้................ตามหนังสือสัญญาคํ้าประกัน.(๑).

พ.ศ.
ข้อ ๔ ถ้าข้าพเจ้าไคร้ับเงิน................(๑)....................ไปโดยไมม่สีิทธิ เมื่อ (๑). .

ไคแ้จ้งใหข้้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้าจะนําเงินไปชําระใหด้ามระยะเวลาในข้อ ๑ ถ้าข้าพเจ้าไมน่ําเงินไปชําระใหต้าม
ระยะเวลาในข้อ ๑ ข้าพเจ้ายอมให้
ไคต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ใบการแจ้งเรื่องใดๆ แกข่้าพเจ้าทั้บ หาก...........(๑)...........มหีนังสือถึงข้าพเจ้าตามพื่อยูท่ีร่ะบุ
ไวใบสัญญานี้ ใหถ้ือว่าข้าพเจ้าไคร้ับทราบเรื่องนีน้ๆ แล้ว

.(๑)..................ดําเนินการบังคับชําระหนีจ้ากทรัพย์สินตามข้อ๓.๑
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ข้อ ๕ เมื่อ (๑)

เท่าใด ใหจ้ัดสรรชําระหนีข้องข้าพเจ้าจบครบ ถ้ามเีงินเหลือ
เพี่อมารับคีบเงินดังกล่าว หากข้าพเจ้าไมม่ารับคีบเงิบทีเ่หลือภายใบ ๕ ปี นับแตว่ับที่นจง้ใหข้้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้า

ยอมใหเ้งินทีเ่หลือตกเป็นของ.............(๑).............หรือกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น หรือ
แผ่นดิน แล้วแตก่รณี

ใตร้ับเงินจากการบังคับชําระหนีต้ามข้อ ๔ ไตเ้งินจํานวนสุทธิ
จะแจ้งใหข้้าพเจ้าทราบ.(๑).

ถ้า................(๑)...............ไตร้ับเงินจากการบังคับชําระหนีไ้มค่รบตามจํานวนทีข่้าพเจ้าใตร้ับ
.(๓)..............ไปโดยไมม่สีิทธิ ข้าพเจ้ายิบยอมชําระเงินจํานวนทีข่าดอยูใ่หค้รบถ้วนทันทเีมื่อไตร้ับแจ้งจาก

.(๑).

ข้อ ๖ โดย.(๑). .(๗)......................เป็นผูแ้ทบดําเนินการท่าประคับด้วยทรัพย์สินตามทีร่ะบไุวใ้บข้อ ๓.๑ คับ
.ถูกต้องแล้ว โดยไตเ้ก็บรักบาหลักฐานการประคับไวัทีแ่ผนก/ฝ่าย

.จังหวัด

ตําแหน่ง

.(๖).

สํานัก/ส่วน/กอง .(๑).ของ
หากปรากฏว่าข้าพเจ้าไตข้ดไขห้นีต้ามสัญญาถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือใบกรณีทขี้าพเจ้าไมต่้อง

ยิบยอมใหข้้าพเจ้าไลถ่อนการประคันหนีภ้ายใบ ๓๐ วับรับผิดขดไขเ้งินตามสัญญานี้ .(๑).

นับแตว่ับทีข่้าพเจ้ายื่นขอ
สัญญาฉบับนีท้่าขึ้นสองฉบับข้อความตรงคับ เก็บรักบาไวัที่

และเก็บไวัทีข่้าพเจ้าหนีง้ฉบับ ข้าพเจ้าไตอ้่านและเข้าใจข้อความในหนังลือสัญญานี้ดแิล้ว จึงไตล้งลายมีอขื่อใหไ้ว้
เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

.หนี้งฉบับ.(๑).

ลงขื่อ .ผูใ้หส้ัญญา.(๒).

(. .)

ลงขื่อ สามี/ภรรยา ผูใ้หค้วามยินยอม
.)(.

ลงขื่อ .ผูร้ับสัญญา.(๗).

(. .)

ลงขื่อ พยาน
(. .)

ลงขื่อ พยาน
(. .)

หมาแเหๆ
(ร)) ชึ๋อพนวยการบ'พท้รราชการส่วนพอง0นเจ้าสังกัด (ฟบ องnrกรบริหารส่วนจังหวัก/เทกบาล/เมืองพัทยา/องกการบรหิารส่วนกําบล)
(b) ไเอจทํำสัญญาพํเอมห้งรายละเอียด
(พ) ระI{ประUTทไเองเงินทีบอรับ(บ่าพนัจปกติ/บํานาญ/บ่าเหนัจรายพอน)
(๔) หนังสิอหรอิกา&จ่ายบ่าเหนัจปกติ/บำนาญ/บ่าพนัจรายเตอิบ
(๔) กรฟ้พ้®อรบิบ่าเหนัจบ่าบาญนำทรัพย์สินมาเป็นประกับใหก้รอกรายละเอียดกามข้อ พ.® หากน่าบุกทลมาประกันใหก้รอก

รายละเอียดนท'ทะข้อ พ.b โกยใม่กอ้งกรอกรายละเอียดในข้อ ๔ ข้อ ๔ และข้อ to
(to) ไเอยูก้าประกับ
M พัวหน้าน่ายปรหิารไ!องหน่วยการบริหารราไ!การส่วนห้องถั๋น หรอิพุ้ทึโ๋กร้ิบมอบอำนาจ (เข่น นายกองกก์ารบริหารส่วนจังหวัก

กรล็เองกการบริหารส่วนจังหวัด หรอินายกเทกมบกรี กร(ฐเทกบาล ลๆฯ หรอิจโ้กร้ับมอบอํานาจ)
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แบบหนังสือลัณฌาคํ้าประทับ

เขียนที่
วับที่ เสือบ พ.ศ.

ข้าพเจ้า .อายุ........ปี อาชีพ.(๑).

ตําแหบ่ง
อัตราเงิบเสือบ.

.สังกัด.
.บาท อยูบ่้าบเลขที
..อํา๓อ/เขต

.ตําบล/แขวง.ถบบ.
จังหวัด..........เพื่อเป็บหลักฐาบดังต่อไปบี้...................โดยทําหนังสือสัญญาการ

....(๒).........เพื่อประทับการขอรับเงิน

.บาท (๕)

ขอทําหนังสือสัญญาคํ้าประกับใหไ้วต้่อ
ข้อ ๑ ตามที่

ใชเ้งินคีบฉบับลงวับที่.....เสือบ .(๒).

.ไดข้อรับ..(๓). .(๔).

...ไวต้่อพ.ศ.
.ข้าพเจ้ายิบยอมคํ้าประทับภายใบวงเงิน.(๔).

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพับตามหนังสือสัญญาการใข้เงิบสืบของ.
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายิบยอมผูกพับตนเป็บผู้คํ้าประกับการปฏิบัตติามหนังสือสัญญาการใข้เงิบสบืบี้บ

.ไมปฏิบัตติามสัญญาไมว่่าข้อหนึ่งข้อใดและ

.(๓).

ข้อ ๓ หาก......ไดแ้จ้งความบั้บใ่หข้้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิดขําระหบีร้วมทั้งค่าเสียหายต่างๆ จากหนี้
.ภายใบวงเงินคํ้าประกับทับที โดยมพิักใข้สิทธขิองผู้คํ้าประกับ

.(๓).

(๒).

ดังกล่าวแทบ. .(๓).

ตามมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙ และมาตรา ๖๔0 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิขยแ์ตป่ระการใด
ข้อ ๔ ข้าพเจ้ายอมผูกพับว่า ข้าพเจ้าไมห่ลุดพับจากความรับผิดตามสัญญาบี้ จบกว่ามูลหนีต้าม

สัญญาการใชเ้งินสืบจะระงับสิ้นไปและจะไมเ่พักถอนการคํ้าประกับตลอดระยะเวลาที่
ต้องรับผิดขอบอยูต่ามหนังสือสัญญาการใข้เงิบสนื

ข้อ ๕ หาก

.(๓).

.(๓)....................ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรัอตาย หรือกลายเป็นบุคคล
ไรค้วามสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่บทีอ่ยูโ่ด*ฒ1ดแ้จ้งให.้...........(๒)............ทราบ หรือด้วยเหตอุื่นใด

.ไมส่ามารถขําระหนีต้ามหินังสือสัญญาการใชเ้งินสืบได้ ข้าพเจ้ายิบยอมให้
.เรยืกร้องเงินที.่............(๓).............ด้างขําระจากข้าพเจ้าภายใบวงเงินที่คํ้าประกับได้อับทําให้..............(๒).

.(๓).

หนังสีอสัญญาคํ้าประกับฉบับนีท้ําไว้ tu วนทีร่ะบขุ้างด้น และข้าพเจ้าไดอ้่านรายละเอียดเข้าใจ
ดแีล้'ว จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

ผู้คํ้าประกันลงชื่อ
(. .)

ลงชื่อ สามิ/ภรรยา ผูไ้หค้วามยิิบยอมิ
(. .)

ลงชื่อ พยาน
(. .)

ลงชื่อ พยาน
(. .)
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หน้า ๑๑
เล่ม ๑๓๐ ตอบที่ ๒๔ ก ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๖ราชกิจจาบุเบกษา

“มาตรา ๔๘ ภายใตบ้ังคับมาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผูไ้ตร้ับบํานาญปกตหิรือผู้มีสิทธจิะไตร้ับ
บํานาญปกติ หรือผูร้ับบํานาญพิเศบเพราะเหตทุุพพลภาพถึงแกค่วามตาย ใหจ้ำยเงินบําเหน็จตกทอดใหแ้ก่
ผู้มีสิทธริับเงินบําเหน็จตกทอดคังทีบ่ัญญ้ฅไวใ้นมาดรา ๔๗ เป็นจํานวนสามสิบเท่าชองบํานาญรายเดือน
รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนห้องทิ่ม (ช.ค.บ.) ทีใ่ตร้ับหรือมสีิทธไิตร้ับและ
ใหจ้่ายตามส่วนและหลักเกณฑท์ีก่ําหนดใบมาตราบั้ม”

มาตรา ๕ ใหย้กเลิกมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนห้องทิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐

ผูร้ับสนองพระบรมราชโองกําร
ยงลักษณ์ ชีนวัตร
นายกรัฐมนตรี
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-๒-

หมายLหด
(๑) ชื่อผู้คํ้าประกัน
(๒) ชื่อหน่วยการปรหิารราชการส่วบท้องถิ่นเจ้าสังกัด (เซ่น องค์การ,บริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เมืองพัทยา/

องค์การบริหารส่วนตำนล)
(«ท) ชื่อผู้ฃอรับบําเหน็จบํานาญ
(๔) ระบปุระเภทของพบทีข่อรับ (บําเหน็จปกติ/บํานาญ/บําเหน็จรายเดีอน)
(๕)จําบวบเงินที่คํ้าประกับซึ่งจะต้องไม,ตากว่าจําบวบเงินบําเหน็จหรอิจําบวบเงินบํานาญหรอิบําเหน็จ

รายเดือน ถ้าเป็นจํานวนเงินบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน ใหค้ํานวณภายในระยะเวลา ๓ ปี
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หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก พฤศจิกายน ๒๔๔๗๑๓

พระราซบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแฟงและพาณิซย์ (ฉบับที่ ๒๐)

พ.ศ. ๒๔๔๗

ภูมพิลอดุลยเดซ ป.ร.
ใหไ้ว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗

เน้นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลนิจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มิพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ๆ

ใหป้ระกาศว่า
โดยทีเ่น้นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโ้ดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเ้รียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๔๔๗”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีใ้หใ้ช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเน้นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

และใหใ้ชค้วามต่อไปนีแ้ทน
“มาตรา ๖๘๑ อันคํ้าประกันนั้นจะมไีตแ้ตเ่ฉพาะเพื่อหนีอ้ันสมบูรณ์
หนีใ๋นอนาคตหรือหนีม้เีงื่อนไขจะประกันไวเ้พื่อเหตุการณ์ช็่งหนีน้ั้นอาจเน้นผลไตจ้ริงก็ประกันไต้

แตต่้องระบวุัตถุประสงคใ์นการก่อหนีร้ายที่คํ้าประกัน ลักษณะของมูลหนี้ จํานวนเงินสูงสุดที่คํ้าประกัน
และระยะเวลาในการก่อหนีท้ี่จะคํ้าประกัน เว้นแตเ่น้นการคํ้าประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราว
ตามมาตรา ๖๙๙ จะไมร่ะบรุะยะเวลาดังกล่าวกไ็ต้
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หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก พฤศจิกายน ๒๕๕๗๑๓

สัญญาคํ้าประกันต้องระบุหนีห้รือสัญญาที่คํ้าประกันไวโ้ดยชัดแจ้ง และผู้คํ้าประกันย่อมรับผิด
เฉพาะหนีห้รือสัญญาทีร่ะบไุวเ้ท่านั้น

หนี้อันเกิดแต่สัญญาซึ่งไม1ผูกพันลูกหนี้เพราะท่าด้วยความสําคัญผิดหรือเพราะเป็นผูไ้ร้
ความสามารถนั้น ก็ อาจจะมีประกันอย่างสมบูรณ์ไต้ ถ้าหากว่าผู้คํ้าประกันรู้เหตุสําคัญผิด
หรือไรค้วามสามารถนั้นในขณะที่เข้าท่าสัญญาผูกพันตน”

๔ ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๖๘๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“มาตรา ๖๘๑/๑ ข้อตกลงใดทีก่ําหนดใหผู้้คํ้าประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนีร้่วมหรือ
ในฐานะเป็นลูกหนีร้่วม ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ”

๕ ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๖๘๕/๑

มาตรา

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ชองลักษณะ ๑๑ คํ้าประกัน ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“มาตรา ๖๘๕/๑ บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับการคํ้าประกันทีแ่ตกต่างไปจากมาตรา ๖๘๑ วรรคหนึ่ง

มาตรา ของหมวด ๑

วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๖๙๔ มาตรา ๖๙๘ และมาตรา ๖๙๙ เป็นโมฆะ”
มาตรา ๖ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้

ความต่อไปนีแ้ทน
“มาตรา ๖๘๖ เมื่อลูกหนีผ้ิดนัด ใหเ้จ้าหนีม้หีนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คํ้าประกันภายในหกสิบวัน

นับแต่วันที่ลูกหนีผ้ิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนีจ้ะเรียกใหผู้้คํ้าประกันชําระหนีก้่อนที่
หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้คํ้าประกันมไีต้ แตใม่ตัดสิทธผิู้คํ้าประกันที่จะชําระหนีเ้มื่อหนีถ้ึงกําหนดชําระ

ในกรณีทีเ่จ้าหนีม้ไิตม้หีนังสือบอกกล่าวภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผู้้คํ้าประกันหลุดพ้น
จากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณแ์ห่งหนีร้ายนั้น
บรรดาทีเ่กิดขึ้นภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

เมื่อเจ้าหนีม้สีิทธเิรียกใหผู้้คํ้าประกันชําระหนีห้รือผู้คํ้าประกันมสีิทธิชําระหนีไ้ดต้ามวรรคหนึ่ง
ผู้คํ้าประกันอาจชําระหนีท้ั้งหมดหรือใชส้ิทธชิําระหนีต้ามเงื่อนไชและวิธกีารในการชําระหนีท้ีลู่กหนีม้ีอยู่กับ
เจ้าหนีก้่อนการผิดนัดชําระหนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนทีต่นต้องรับผิดกไ็ต้ และใหน้ําความในมาตรา ๗๐๑
วรรคสองมาใชบ้ังคับโดยอนุโลม

ในระหว่างทีผู่้คํ้าประกันชําระหนีต้ามเงื่อนไขและวิธกีารในการชําระหนีข้องลูกหนีต้ามวรรคสาม
เจ้าหนีจ้ะเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะเหตทุีลู่กหนีผ้ิดนัดในระหว่างนั้นมไีต้

การชําระหนีข้องผู้คํ้าประกันตามมาตรานี้ ไมก่ระทบกระเทือนสิทธชิองผู้คํ้าประกันตามมาตรา ๖๙๓”
มาตรา ๗ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๖๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้

ความต่อไปนีแ้ทน
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หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก พฤศจิกายน ๒๔๔๗๑๓

“มาตรา ๖๙๑ ในกรณีที่เจ้าหนีก้ระทําการใด ๆ อันมผีลเป็นการลดจํานวนหนีท้ี่มกีารคํ้าประกัน
รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุ,ปกรณ์แห่งหนีร้ายนั้น ถ้าลูกหนีไ้ดช้ําระหนี้
ตามทีไ่ดล้ดแล้วก็ดี ลูกหนีช้ําระหนีต้ามทีไ่ดล้ดดังกล่าวไม่ครบถ้วนแตผู่้คํ้าประกันไดช้ําระหนีส้่วนทีเ่หลือ
นั้นแล้วก็ดี ลูกหนีไ้มช่ําระหนีต้ามทีไ่ดล้ดดังกล่าวแตผู่้คํ้าประกันไดช้ําระหนีต้ามทีไ่ดล้ดนั้นแล้วก็ดี ทั้งนี้
ไม่ว่าจะล่วงเลยกําหนดเวลาชําระหนีต้ามทีไ่ดล้ดดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ใหผู้้คํ้าประกันเป็นอันหลุดพันจาก
การคํ้าประกัน

ข้อตกลงใดที่มผีลเป็นการเพิ่มภาระแกผู่m้ประกันใหม้ากกว่าทีบ่ัญญัตไิวใ้นวรรคหนึ่ง ข้อตกลงนั้น
เป็นโมฆะ”

มาตรา ๘ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๐๐ ถ้าคํ้าประกันหนีอ้ันจะต้องชําระณ เวลามกีําหนดแน่นอนและเจ้าหนีย้อมผ่อน
เวลาให้แก่ลูกหนี้ ผู้คํ้าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด เว้นแต่ผู้คํ้าประกันจะได้ตกลงด้วยใน
การผ่อนเวลานั้น

ข้อตกลงทีผู่้คํ้าประกันทําไวล้่วงหน้าก่อนเจ้าหนีผ้่อนเวลาอันมผีลเป็นการยินยอมใหเ้จ้าหนีผ้่อนเวลา
ข้อตกลงนั้นใชบ้ังคับมไีด้”

๙ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๗๑๔/๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ชองลักษณะ ๑๒ จํานองชองบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“มาตรา ๗๑(๙๑ บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับการจํานองที่แตกต่างไปจากมาตรา ๗๒๘ มาตรา ๗๒๙
และมาตรา ๗๓๔ เป็นโมฆะ”

มาตรา ของหมวด ๑

มาตรา ๑๐ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๒๗ ใหน้ําบทบัญญัติมาตรา ๖๙๑ มาตรา ๖๙๗ มาตรา ๗๐๐ และมาตรา ๗๐๑
มาใชบ้ังคับกับกรณีที่บุคคลจํานองทรัพย์สินเพื่อประกันหนีอ้ันบุคคลอื่นจะต้องชําระด้วยโดยอนุโลม”

ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๗๒๗/๑ สิทธิและหน้าที่ชองชองหมวด ๓มาตรา ๑๑
ผูร้ับจํานองและผูจ้ํานองของลักษณะ ๑๒ จํานองชองบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์

“มาตรา ๗๒๗/๑ ไม,ว่ากรณีจะเป็นประการใด ผู้จํานองซึ่งจํานองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อ
ประกันหนีอ้ันบุคคลอื่นจะต้องชําระไม่ต้องรับผิดในหนีน้ั้นเกินราคาทรัพย์สินที่จํานองในเวลาที่บังคับ
จํานองหรือเอาทรัพยจ์ํานองหลุด

ข้อตกลงใดอันมผีลใหผู้จ้ํานองรับผิดเกินที่บัญญัตไิวใ้นวรรคหนึ่ง หรือใหผู้จ้ํานองรับผิดอย่างผู้คํ้าประกัน
ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อตกลงนั้นจะมีอยใูนสัญญาจํานองหรือทําเป็นข้อตกลงต่างหาก”
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หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก พฤศจิกายน ๒๕๕๗๑๓

มาตรา ๑๒ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๒๘ เมื่อจะบังคับจํานองนั้น ผูร้ับจํานองต้องมหีนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนีก้่อนว่า
ให้ชําระหนีภ้ายในเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนีไ้ตร้ับคําบอกกล่าวนั้น
ถ้าและลูกหนีล้ะเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคําบอกกล่าว ผู้รับจํานองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษา
สั่งใหย้ึดทรัพย์สินซึ่งจํานองและใหช้ายทอดตลาดกไ็ต้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีผูจ้ํานองซึ่งจํานองทรัพย์สินของตนไวเ้พื่อประกันหนีอ้ันบุคคลอื่น
ต้องชําระผูร้ับจํานองต้องล่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวใหผู้จ้ํานองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ล่งหนังสือแจ้งใหลู้กหนีท้ราบ ถ้าผูร้ับจํานองมไิตด้ําเนินการภายในกําหนดเวลาสิบห้าวันนั้น ใหผู้จ้ํานอง
เช่นว่านั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนีค้้างชําระตลอดจนค่าภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณแีห่งหนีร้ายนั้นบรรดาทีเ่กิดขึ้นนับแตว่ันทีพ่้นกําหนดเวลาสิบห้าวันดังกล่าว”

มาตรา ๑๓ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๒๙ ในการบังคับจํานองตามมาตรา ๗๒๘ ถ้าไม่มีการจํานองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่น
อันไตจ้ดทะเบียนไวเ้หนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้ ผูร้ับจํานองจะฟ้องคดตี่อศาลเพื่อเรียกเอาทรัพย์จํานองหลุด
ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนีแ้ทนการขายทอดตลาดกไ็ด้

(๑) ลูกหนีไ้ดข้าดล่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี และ
(๒) ผูร้ับจํานองแสดงใหเ้ป็นที่พอใจแกศ่าลว่าราคาทรัพย์สินนั้นน้อยกว่าจํานวนเงินอันค้างชําระ”
มาตรา ๑๔ ใหเ้พิ่มความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา ๗๒๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

“มาตรา ๗๒๙/๑ เวลาใด ๆ หลังจากทีห่นีถ้ึงกําหนดชําระถ้าไม่มีการจํานองรายอื่นหรือ
บุริมสิทธิอื่นอันไต้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้ ผู้จํานองมีสิทธิแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
ผูร้ับจํานองเพื่อใหผู้ร้ับจํานองดําเนินการใหม้ีการขายทอดตลาดทรัพย์สินทีจ่ํานองโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล
โดยผูร้ับจํานองต้องดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินทีจ่ํานองภายในเวลาหนึ่งปนีับแตว่ันทีไ่ตร้ับหนังสือแจ้งนั้น
ทงน ใหถ้ือว่าหนังสือแจ้งของผูจ้ํานองเป็นหนังสือยินยอมใหข้ายทอดตลาด

ในกรณีที่ผูร้ับจํานองไมไ่ตด้ําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานองภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไว้
ในวรรคหนึ่ง ให้ผู้จํานองพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนีค้้างชําระ
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณแีห่งหนีร้ายนั้นบรรดาทีเ่กิดขึ้นภายหลังวันที่พ้นกําหนดเวลาดังกล่าว

เมื่อผูร้ับจํานองขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานองไตเ้งินสุทธจิํานวนเท่าใด ผูร้ับจํานองต้องจัดสรร
ชําระหนีแ้ละอุปกรณใีหเ้สร็จสิ้นไป ถ้ายังมเีงินเหลือก็ต้องส่งคืนใหแ้กผู่จ้ํานองหรือแก่บุคคลผูค้วรจะไดเ้งินนั้น

ะ �

www.yotathai.com



232

หน้า ๑๘
ราชกิจจาบุเบกษาเล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก พฤศจิกายน ๒๕๕;๗๑๓

แตถ่้าไดเ้งินน้อยกว่าจํานวนที่ค้างชําระใหเ้ป็นไปตามที่กำหนดไวใ้นมาตรา
เป็นบุคคลซึ่งจํานองทรัพย์สินเพื่อประกันหนีอ้ันบุคคลอื่นจะต้องชําระผู้จํานองย่อมรับผิดเพียงเท่าที่
มาตรา ๗๒๗/๑ กําหนดไว้”

และ'ในกรณทีีผู่้1จํานอง๗๓๓

มาตรา ๑๕ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๓๕ เมื่อผู้รับจํานองคนใดจะบังคับจํานองเอาแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจํานอง
ผู้รับจํานองต้องมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อน
จึงจะบังคับจํานองไต้”

มาตรา ๑๖ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๓๗ ผูร้ับโอนจะไถถ่อนจํานองเมื่อใดกไ็ต้ แตถ่้าผูร้ับจํานองไดบ้อกกล่าวว่าจะบังคับจํานอง
ผูร้ับโอนต้องไถถ่อนจํานองภายในหกสิบวันนับแตว่ันรับคําบอกกล่าว”

มาตรา ๑๗ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และใหใ้ช้
ความต่อไปนีแ้ทน

“มาตรา ๗๔๔ อันจํานองย่อมระงับสิ้นไป
(๑) เมื่อหนีท้ีป่ระกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดมใิช่เหตอุายุความ
(๒) เมื่อปลดจํานองใหแ้กผู่จ้ํานองด้วยหนังสือเป็นสําคัญ
(๓) เมื่อผูจ้ํานองหลุดพ้น
(๔) เมื่อถอนจํานอง
(๕) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจํานองตามคําสั่งศาลอันเนื่องมาแต่การบังคับจํานอง

หรือถอนจํานองหรือเมื่อมกีารชายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๗๒๙/๑
(๖) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจํานองนั้นหลุด”
มาตรา ๑๘ บทบัญญัตชิองพระราชบัญญัตินีไ้มก่ระทบกระเทือนถึงสัญญาทีไ่ดท้ําไวก้่อนวันที่

พระราชบัญญัตินีใ้ชบ้ังคับ เว้นแต่กรณิที่พระราชบัญญัตนิีบ้ัญญัตไิวเ้ป็นอย่างอื่น
ในกรณีทีลู่กหนีผ้ิดนัดนับแต่วันที่พระราชบัญญัตนิีใ้ชบ้ังคับ สิทธแิละหน้าที่ของเจ้าหนี้

และผู้คํ้าประกัน ใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยซ์ึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๙

ในกรณีทีเ่จ้าหนีก้ระทําการใด ๆ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบ้ังคับ อันมผีล
เป็นการลดจํานวนหนีท้ี่มกีารคํ้าประกัน รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันอันเป็น

มาตรา ๒๐

อุปกรณ์แห่งหนีร้ายนั้น ใหผู้้คํ้าประกันเป็นอันหลุดพ้นจากการคํ้าประกันตามเงื่อนไชที่บัญญัติไวใ้น
มาตรา ๖๙๑ วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยซ์ึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
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หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษาตอนที่เล่ม ๑๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗๗๗ ก ๑๓

มาตรา ๒๑ บทบัญญัติตามมาตรา ๗๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหใ้ชก้ับสัญญาจํานองทีย่ังมผีลบังคับอยูใ่นวันทีพ่ระราชบัญญัตินีใ้ชบ้ังคับด้วย

มาตรา ๒๒ บทบัญญัติตามมาตรา ๗๒๘ และมาตรา ๗๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้ ใหใ้ชบ้ังคับกับการบังคับจํานองที่ทําขึ้นนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินีใ้ชบ้ังคับด้วย

มาตรา ๒๓ บทบัญญัตติามมาตรา ๗๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ใหใ้ชบ้ังคับกับกรณีที่ผูร้ับโอนต้องการไถ่ถอนจํานองเมื่อมีการบอกกล่าวบังคับ
จํานองตามมาตรา ๗๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยซ์ึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้

มาตรา ๒๔ ใหร้ัฐมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชยร์ักษาการตามพระราชบัญญัตนิี้

ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ็อชา

นายกรัฐมนตรี
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หน้า ๒๐
ราชกิจจาบุเบกใ!ทเล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก พฤศจิกายน ๖๕๕๗๑๓

เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชน้ญญ้ตฉบับนี้ คือ โดยทีบ่ทบัญญ้ตของประมวลกฎหมายแพ่งหมายเหตุ
และพาณิชย์ทีใ่ช้บังคับอยูใ่นปีจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองสิทธแิละใหค้วามเป็นธรรมแกผู่้คํ้าประกัน
และผูจ้ํานองซึ่งมใิช่ลูกหนีข้ั้นต้น แตเ่ป็นเพียงบุคคลภายนอกทีย่อมผูกพันตบต่อเจ้าหนีใ้บการทีจ่ะชําระหนีแ้ทน
ลูกหนีเ้ท่านั้น โดยข้อเท็จจริงในทางปฏิบัตปิรากฏว่าเจ้าหนีส้่วนใหญ่ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพ
ใหกู้ย้ืม มักจะอาศัยอํานาจต่อรองทีสู่งกว่าหรือความไดเ้ปรียบในทางการเงินกําหนดข้อตกลงอันเป็นการยกเว้นสิทธิ
ของผู้คํ้าประกับหรือผูจ้ํานองตามทีก่ฎหมายบัญญัตไิว้ หรือให้คํ้าประกันหรือผู้จํานองต้องรับผิดเสมือนเป็น
ลูกหนีข้ั้นต้น กรณีจึงส่งผลใหผู้้คํ้าประกันหรือผู้จํานองซึ่งเป็นประขาซนทั่วไปใมไ่ด้รับความคุ้มครองตาม
เจตนารมณขีองกฎหมาย รวมทั้งต้องกลายเป็นผูถู้กฟ้องล้มละลายอีกเป็นจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อสร้างความเป็นธรรม
ใหแ้กผู่้คํ้าประกันและผูจ้ํานองจึงจําเป็นต้องตราพระราขบัญญัตนิี้
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓/นนคร'รา,ขสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐010๐

ร*' กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ข้อมความเข้าใจวิธิปฎํบัตกิรณผีูร้ับบ่านาญที่มกิารถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ทีป่ระสงคย์ื่น undo

เรัยน ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถง หนังสิอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๒๗๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม๒๕๕๗

สิงทีส่่งมาด้วย สําเนาหนังสีอกรมนญัชกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๒๐.๙/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไดจ้ัดส่งหลักเกณท์และวิธกีารแสดงความประสงคข์อใช้
สิทธริับบ่านาญตามพระราชบัญญัตบิ่าเหบึจบ่าบาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และการรับเงินค์บและการจ่ายพบ
ส่วนเที่ม สําหรับผูร้ับบ่าบาญส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งชักข้อมขั้บตอนการดําเมินการทั้งในส่วนของข้าราชการบ่าบาญ
ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นั้น

กรมบัญชีกลาง ไดแ้จ้งข้อมความเข้าใจวิธปีฏิบัตกิรณขี้าราชการและผูร้ับบ่านาญที่มกิารถ่ายโอน
ภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทีป่ระสงคย์ื่น undo มาเพี่อชักข้อมความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ
เพี่อแจ้งใหผู้เ้กี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ รายละเอยดปรากฏตามสิงทีส่่งมาด้วย

จ้งเริยบมาเพี่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัด ทราบและถือปฏิบัตติ่อไป

ขอแสดงความนับถือ

«04โ.

(บายโชคชัย เดชอมรธัญ)
รองอธบัด รักษาราชการแทบ

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบ่าเหน็จบํานาญและสวัสดกีาร
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๓๐๑-๓๐๙
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๗
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■สิน่บพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

1™vi 1 9 สิ.ย. 2558

ดวนmw ฟ
ที่ กค <$๔๒๐.0๙-ว �]<3%

�0 มคนุายบ ๒๔๔๘ สําปักบวิหารการทรงท่
เข้อง ข้อมความเข้าใจวิธิปฎํบ้ตกรณข้าราชการและผูร้ับบํานาญที่มการถ่ายโอนภาร1$ซ�องค์ftรปกค.รอง.??:?....

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทีป่ระสงคย์ี่บ undo \ รับซ้ ๑ Vs 1; .- ; #
เรยบ

อ้างสิง ๑. หระราชบัญญัติการกลับไปใข้สิทธใิบบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๔๔๗

๒. หนังสอิกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๐๖.<tyว.๑๑๔ ลงวับที่ ๒๔ พฤศจํกายบ ๒๔๔๗

ตามพระราชบัญญัตการกลับไปใข้สทิธไินบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ ห.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ.๒๔๔๗ บัญญัตไิท้ข้าราชการส่วนท้องถิ่บข้งเคยเป็นสมาธิกกองทุบ
ตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๗๐/๑ แห่งพระราชบัญญัตกิองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๓๙
มสิทธแิสดงความประสงค์กลับไปใชสิทธใิบบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามหระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และตามหนังสือที่อ้างสิง ๒ กระทรวงการคลังไดก้ําหนดหลักเกณท้

และวิธกิารแสดงความประสงคก์ลับไปไขส้ิทธใิบบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราช.การ พ.ศ.๒๔๙๔ แล้ว นั้น

กรมบัญธกิลางขอเรยบว่า เนองจากกรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่นไดส้่ง
ข้อมูลชองข้าราชการ และผูร้ับบํานาญทีเ่ข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มบาคม ๒๔๔๐ ชี่งเป็นและเคยเป็น
สมาธิกกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการโคยสมัครไจ และมกฎหมายหรอมติคณะรัฐมบตวกิําหนด
ใท้น็การถ่ายโอบภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไทก้รมบัญธกิลาง เพี่อเป็นฐฺาบขฺ้อมูล
ส่าหรับการ undo ด้งนั้น เพี่อ,ไทก้ารยึ่บ undo เป็นไปด้วยความเรยบร้อย จงขอไทส้่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง
คําเนิบการตาม้ขั้นตอบ ด้งบี้

เวลา . —......•ะ"ไ.'

«. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๑.๑ ผูม้สิทธยิี่บแบบแสดงความประสงค์ๆ แบบ ข.๑ พร้อมส่าเบาบัตรประจ่าตัวประชาชน

และสําเบาบัญธเิงบฝากธนาคาร ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฎบ้ตงานอยูใ่นนิจจบุัน ไทแ้ล้วเสรจภายใบ
วันที่ ๓๐ นิทบุายบ๒๔๔๘

๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสิทธแิละความถูกดอ้ง พร้อมลงข้อใบส่วนชอง
ส่าหรับเอ้าหนาทีต่รวจลอบสิทธิ ใบแบบ ช.๑ และส่งแบบ ช.๑ พร้อมหลักฐานประกอบ ไปไทก้รมบัญชกลาง
หรอสํานักงาบคลังจ้ง์หวัค แล้วแตก่รณ

๑.๓ กรมบัญธิกสาง หรอสํานักงาบคลังจังหวัด ที่งไดร้ับมอบหมายไท้ท้าหน้าที่
เป็นส่วนราชการผู้เบกบํานาญใบระบบบําเหน็จบํานาญ(e-pension) คําเนิบการโดย

๑,๓.๑ บับทก้...
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บับท้กรับแบบใบระบบบําเหน็จบํานาญ(e-pension) เข่นเดยวกบัผู้มสิทธิ
สังกัดกรมบัญขก่ลาง หรัอสํานักงานคลังจังหวัด และลงนามในส่วนของ สําหรับส่วนราชการผูเ้บิกบํานาญ
ใบระบบบําเหน็จบํานาญ(e-pension) ในแบบ ข.๑

๑.๓.๒ ออกใบรับแบบแสดงความประสงค์ๆ สําหรับข้าราชการ แบบ ข.๒ จากระบบ
บําเหน็จบํานาญ(e-pension) และลงนามใบแบบ ข.๒ ส่งให้กรุงเทพมหานคร หรัอสํานักงาบส่งเสริม
การปกครองห้องทนจังหวัด แล้วแตก่รณี เพื่อแจ้งผู้มีสิทธติ่อไป

๑.๓.๓ อบุมตัใิบรับรองสิทธิฯ แบบ ข.๓ จากระบบบําเหน็จบํานาญ(e-pension)
ส่งใหก้รุงเทพมหานคร หรือสํานักงาบส่งเสรืมการปกครองท้องร่นจังหวัด แล้วแตก่รณี เพื่อนจังผูม้สิทธติ่อใป

กรมนัญข้กลาง และสํานักงานคลังจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องทบ
ใหย้กเลิกการบ่าส่งเงินสมทบและเงินขดเชย ตั้งแตเ่ดอบตุลาคม๒๔๔๘ เป็นต้นไป และเมึ๋อข้าราชการส่วนท้องร่น
ออกจากราชการ ใหค้ํานวณบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญ้ตบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

to. ผูร้ับบํานาญส่วนท้องร่น
๒.๑ ผ้มสิV)ธิยึ๋บแบบแสดงความประสงค์*! แบบ บ.๑ พ้รอ้มสําเนาบัตรประจําตัวประชาขบฺ

และสําเนาบัญชเีงินฝากธนาคาร ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องร่บผูเ้บิกบํานาญใหแ้ล้วเสร็จภายในวับที ๓๐ มํถนุายน
๒๔๔๘

๑.๓.๑

๑.๓.๔

๒.๒ องค์กรปกครุองส่วนท้องร่นผูเ้บิกบํานาญตรวจสอบสิทธแิละความถูกต้อง พร้อมลง'ใ}อ
ไนส่วนที to สําหรับส่วนราชการท้องร่นผู้เบิกบํานาญในแบบ บ.๑ และส่งแบบ บ.๑ พร้อมหลักฐาน
ประกอบ ไปใหก้รมบัญชีกลาง หร็อสํานักงานคลังจังหวัด

๒.๓ กรมบัญชีกลาง หร็อสํานักงานคลังจังหวัด ชึ๋งใตร้ับมอบหมายใหท้ําหนัาทีเป็น
ส่วนราชการผูเ้บิกบํานาญใบระบบบําเหน็จบํานาญ(e-pension)ดําเบิบการโดย

๒.๓.๑ บันทํกรับแบบในระบบบําเหน็จบํานาญเข่นเดยวกับผู้มีสิทธิลังกัด
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงาบคลังจังหวัด และลงนามใน ส่วนที ๑ สําหรับส่วนราชการผูเ้บิกบํานาญในระบบ
บําเหน็จบํานาญ(e-pension) ในแบบ บ.๑

๒.๓.๒ ออกใบรับแบบแสดงความประสงค์*! และลงนามใบแบบ.บ.๒ กรณผีูร้ับบํานาญ
มสทิธไิตร้ับเงินส่วนเพื่มจากทางราชการ และแบบ บ.๓ กรณผีูร้ับบํานาญต้องคนเงินแกท่างราชการ จากระบบ
บําเหน็จบํานาญ(e-pension) ส่งใหก้รุงเทพมหานคร หรือสํานักงานส่งเสรืมการปกครองท้องร่นจังหวัด
แล้วแตก่รณี เพื่อแจ้งผูม้สิทธติ่อไป

๒.๓.๓ อบุม้ตใบรับรองสิทธิๆ จากระบบบําเหน็จบํานาญ(e-pension)
- แบบ บ.๔ สําหรับผูร้ับบํานาญทีมสิทธใิตร้ับเงินส่วนเพื่มจากทางราชการ
- แบบ บ.๔ สําหรับผูร้ับบํานาญทตี้องคบเงินแกท่างราชการ และไตบ้่าเงิน

มาชําระคํนทกีรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแตก่รณี ใหค้รบท้วนภายในระยะเวลาทกีําหนด
๒.๓.๔ พมพใ์บรับรองสิทธิฯ ทีลงนามด้วยลายมอชึ๋ออเลกทรอบิกส์ ส่งให้

กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานส่งเสรืมการปกครองท้องทบจังหวัด แล้วแตก่รณี เพื่อแจ้งผูม้สิทธติ่อไป

๒.๔ การคนเงิน...
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๒.๔ การคนพนแกท่างราชการ
กรฌผูร้ับบํานาญส่วนท้องทนทีไ่คร้ับแบบ บ.๓ ไทน้ําเงินส่งค้บทีก่รมบัญชีกลาง

หรัอสํานักงานคลังจังหวัค แลัวแต่กรณ ไทแ้ทว้เ.สรุจภาทในวันที่ ๓0 รตุนๆยน ๒๔๔๘ เวันแตก่รณื
จะแบ่งชําระออกเป็นส่วน ๆ ใท้แบ่งชําระเป็น ๓ งวคเท่า ๆ ลัน ทากมเคษไมถ่งบาทใหน้ําไปรวมใบงวดสุดท้าย
โดยงวคที่ 0) ไทช้ําระภายในเดอนกรกฎาคม ๒<£๕๘ งวดที่ ๖ ชําระภายใบเดอบสิงทาคม ๒๕๕๘ และงวดที่ ๓
ชําระภายใบเค้อนลันยายน ๒๕๕๘ หากไมส่ามารถนําจํานวนเงินเตมงวดของแตล่ะงวดมาค้นตามเวลา
ทีก่ําทนดไค้ ใทน้ํามาค้นใบงวดต่อไป โดยท้องชําระเงินไทแ้ล้วเลรจีไมเ่กนวันที่ mo ลันยายน ๒๕๕๘

๒.๕ กรมบัญชีกลาง ทรอสํานักงานคลังจังทวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องกี่บไทค้ำนวณ
บํานาญตามพระราชบัญญตบําเหนจบํานาญช้าราชการ พ.ค.๒๔๘๔ ตั้งแตว่ับที่ ๑ ตุลาคม๒๕๕๘ เป็นท้นไป

จังเรียบมาเที่อโปรดแจ้งผูเ้กี่ยวช้องทราบและถอปฏิบํตต่อไป

ขอแสดงความนับถอ

(urr,r.i-ÿÿÿ 'พ•.รุ*ส์)
พ่ไ..น-ไ.�™1iZ'S.'i'..ะนญชที*!'พ

สํานักบริหารโทรรัช-จ่ายเงินภาครัฐ
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน ๔
โทร. o ๒«>๒๗ ๘๐00 ต่อ ๔๒«>๕ ๖๘๒๐
โทรสาร ๐๒«>๒๗ ๗«>๕๔
e-mail ะ disadmÿ@c§d.go.th
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ที่มท ๐๘๐๘.๕/� � กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

§0 สิงหาคม

เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธจิะไดร้ับบําเหน็จบํานาญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0
ซึ่งมีอายุจะครบ ๖๐ ปีบรบิูรณใ์นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๑. แบบบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะไดร้ับบําเหน็จบํานาญในปงีบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะมอีายคุรบ ๖๐ ปีบรบิูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ ๑)

๒. แบบสรุปบัญชรีายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธจิะไดร้ับบําเหน็จบํานาญในปงีบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ ๒)

ตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๐ มาตรา๒๒กําหนดใหผู้ว้่าราชการจังหวัด เป็นเจ้าหน้าทีค่วบคุม
เกษียณอายขุองข้าราชการส่วนท้องถิ่น และมาตรา ๒๓ กําหนดใหก้่อนสิ้นเดือนสุดท้ายชองปีงบประมาณทุกปี
ใหเ้จ้าหน้าทีค่วบคุมเกษียณอายุข้าราชการส่วนท้องถิ่นดังบัญญัตไิวใ้นมาตรา ๒๒ ยื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธจิะไดร้ับบําเหน็จบํานาญซึ่งมอีายจุะครบ ๖๐ ปีบรบิูรณใ์นปงีบประมาณถัดไปต่อคณะกรรมการ
ทองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เพื่อปฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามมาตรา๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตดิังกล่าว ในการเตรียม
ความพร้อมการจัดทํางบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จบํานาญ)
และการสํารองเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับภาระการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ
ใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอใหจ้ังหวัดดําเนินการ ดังนี้

(๑) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธจิะไดร้ับ
บําเหน็จบํานาญในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ชื่งมีอายจุะครบ ๖๐ ปีบรบิูรณใ์นปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คือตั้งแตร่ะหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (เกษียณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

แยกตามประเภท ตามแบบ ๑ (สิ่งทีส่่งมาด้วย ๑)

(๒) ใหส้ํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามข้อ (๑) และจัดทําแบบสรุปบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะไดร้ับบําเหน็จ
บํานาญในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบ ๒ (สิ่งทีส่่งมาด้วย ๒)

๒๕๕๘

/(๓) ใหจ้ังหวัด ...
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- ๒ -

(๓) ใหจ้ังหวัดจัดส่งสําเนาแบบ ๑ และ แบบ ๒ ตามข้อ (๑) และข้อ (๒) ตามลําดับใหส้ํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.) ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อใป

ขอแสดงความนับถือ

4S*

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)
รองอธิบดี รักษาราชการแทบ

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังห้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๗
๓๐๑-๓๑0
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แบน 1
แบบบัญริ!รายรเิอข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มืสิทธจิะใดัรับบําเหน็จบํานาญในปีงบประมาณ 2560

ขึ้งจะมือายจุะครบ 60 ปีบริ’\Jรณ์ ใบปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (เกนืยณ ณ วับที่ 30 กันยายน 2559)

ตําแหน่งครู/ครกู่ายโอน/ครผููดู้แลเดก/ข้าราขการถ่ายโอน/ข้าราชการตําแหน่งอื่น
จังหวัดอบจyเทศบาล/เมืองพัทยา/อบต. อำ๓อ

ระดับตําแหน่งตําแหน่ง* วับ ๓อบ ปี เงินเดือน

ปัจจบุัน
(บาท)

เวลาราชการ
«# (ปี) ***โอบเป็น

จรก. ส่วนท้องถ'บ
อื่อ - สfเด เลขประจำตัวประขาชนท

ระตับ เข้ารบราขโ,ารข้าราขการ
ถ่ายโอบ

ข้าราขการ
ตําแหน่งอื่น

คศ.ครู ครู ครู
ผูดู้แลVดกถ่ายโอน (ท้าปี) ###*

1

2

ตัวอย่าง

1/10/25243 36 53,080.001 0000 00000 00 1 /นาย ก

18/5/2522/ 6 39 33,310.001 0000 00000 00 2นาย ข

1/2/25238 1/12/2545 38 60,450.00/1 0000 00000 00 3นาย ค

ผูร้ายงานลงซอ
( )

ตําแหน่งปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา/ปลัด อบต
วันที่

หมายเหดู

* ใหท้ําเครื่องหมาย 'รลงในซ่องดามประเภทตําแหน่งของข้าราชการ

** ข้าราชการตําแหน่งอื่นคอตําแหน่งนอกเหนือจาก “

เวลาราชการนับตั้งแตว่ันบรรจุจนก่ง 30.กั'นยายน 2559 รวมทวคูณ (ก้าม) การนับเวลาราชการกรณิจํานวนวับ 30 วัน นับเป็นหบี่งเดือน จํานวนเดือนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปใหป้็ดเป็น 1 ปี

เป็นเงินเดือน ณ เดือนทีร่ายงาน + เงิน พลร. (ก้าม)

NJ
4�

##*
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แบบ 2

แบบสรุปบัญใ?รายใ}อข้าราขการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธจิะไดร้ับบําเหน็จบํานาญ
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (เกษียณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

จังหวัด

r-o-น

จำนวนข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะเกษึยณอายุ 30 กันยายน 2559 (ราย)
A

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ

ถ่ายโอน

ข้าราชการ

ตำแหน่งอื่น

ท ครู ครู ครู หมายเหตุ
ผูดู้แลเดกถ่ายโอน

องค์การบริหารส่วนจังหวด1

เทศบาล/เรองพัทยา จำนวน แห่ง2

2.1 เทศบาล

2.2 เทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน แห่ง3

3.1 อบต.

3.2 อบต.

รวมทั้งสิบ (1) + (2) + (3) แห่ง

-I
ผูร้ายงานลงขอ

(1 )

ตําแหน่งท้องถิ่นจังหวัด

วนท
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ด่วนมากa60ที มท ๐๘๐๘.๕/ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

•>/£ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ชักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมองพัทยา และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่ง
สิ่งทีส่่งมาด้วย แนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๙จํานวน๑ ฉบับ

ด้วยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๖ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๘ กําหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม ชองปงีบประมาณ

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขอเรียนว่า เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น มืความสําคัญเพราะเป็นหลักประกันในการจ่ายสิทธิประโยชน์ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นทีพ่ันหรือออกจากราชการและมสีิทธไิดร้ับบําเหน็จบํานาญดังนั้น เพื่อใหก้ารจัดส่งเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกดอ้งตามระเบียบกฎหมาย จึงใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปงีบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมรีายละเอยดแนวทางปฏิบัติตามสิ่งทีส่่งมาด้วยสรุปดังนี้

๑. การคํานวณเงินส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญ*!
๒. การหักเงินส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญๆ
๓. การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญๆ กรณคี้างส่ง ส่งชาด/ส่งเกิน
๔กาพ่งเงินสมmjกองทุบบําเหน็จบํานาญๆกรณมีีโฑรตรทข้ฮบัญญัตAิmบชญุัติงบประมาณ,รายจ่ายเพิ่มเติม
๕ การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญๆ กรณีองค์การปรหิารส่วนตําบลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
๖. การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ กรณีมกีารจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
๗. วิธีการนําส่งเงิน
จึงเรียนมาเพื่อกําชับเจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดขอบถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

a-
(บายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานอบกุรรมการดําเน้นการ

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดกีาร
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๒๑๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๒๑๙,๒๒๑
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ด่วนมา'%&ทมทิ ๐๘๐๘.๕/ N �' สํานักงาบกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสิมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ๆ(ร สิงหาคม ๒๕๕:๘

เรอิง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียบ ผูว้าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งทีส่่งมาด้วย สําเนาหนังสือสํานักงาบกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว๔0

ลงวับที่ 9๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จําบวบ ๑ ฉบับ

ด้วยพระราชบัญญตับําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๖ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๘ กําหนดใหอ้งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายใบเดือนธันวาคม ของปงีบประมาณ

สํานักงาบกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขอเรียนว่า เงินสมทบกองทุบบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น มความสําคัญเพราะเป็นหลักประกับใบการจ่ายสิทธปิระโยชนข์้าราชการ
ส่วนท้องถิ่บทีพ่ับหรีอออกจากราชการและมสทิธไิดร้ับบําเหน็จบํานาญดังนั้น เพี่อใหก้ารจัดส่งเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนห้องถิ่น จัดส่งเงินล่มทบกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น ประจําปงีบประมาณ
พ.ศ. ๒เ£๕๙ ภายใบเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมรีายละเอยดแนวทางปฎิบต้ตามสิงทีส่่งมาด้วยสรุปดังบี้

๑. การคํานวณเงินส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญๆ
๒. การหักเงินส่งสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญๆ
๓. การส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญๆ กรณคี้างส่ง ส่งขาด/ส่งเกิน
๔๓รส่งพนสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญๆกรณมีกีารตราข้อบญั�Aทศบัญญ้ตงิบประมาณฑยจ่ายเพี่มติม
๕ การส่งเงินสมทบกอแทนบําเหน็จบํานาญๆ กรณีองคก์ารปรหิารส่วนตําบลแส์ยนเปลพ!นะเป็นทศบาล
๖. การส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญๆ กรณมีกีารจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
๗. วิธกีารนําส่งเงิน
จึงเรียนมาเพี่อ[ปรดทราบ นละประสไนการกํากับดูนลใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่อปฏิบํดืโดย๗งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

*••0
(นายโชคชัย เดชอมํรธัญ)

รองอธบิดื รักษาราชการแทบ
อธบิดืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานอนุกรรมการตําเบนการ

กองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดกืาร
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๒๑๗ โทรสาร ๐๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๒๑๙,๒๒๑
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สิงทีส่่งมาด้วย
แนวทาพรส่งผใิ,!สมทบกองทุ าเหน็จฆ๚ํ/าเบขู้าราชการส่วนท้องถิ่น (mm)ประจ0'าปีงฟระมาณพ.ศ.๒๕

©. การคํานวณเงินส่งลมทบ กบท.
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการจัดส่งเงินสมทบ กบท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๙พร้อมเอกสารประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙(ส่วนที่ ๓ รายละเอียด
ประกอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายเฉพาะส่วนของประมาณการรายรับ)และรับรองสําเนาถูกต้อง
ใหส้ํานักงาน (กบท.) เป็นลําดับแรกภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวนเงินส่งสมทบใหค้ํานวณจากประมาณุ
การรายรับตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่ต้อง
นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีฝอัุทิศให้ และเงินอุดหทุน มารวมคํานวณเทศบาลและเมืองพัทยาให้
คํานวณในอัตราร้อยละ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบลใหค้ํานวณในอัตราร้อยละ ๑
ทศนิยม ๒ ตําแหน่งหรือหากประสงค์จะส่งเงินสมทบเป็นจํานวนเต็มบาท กรณีคํานวณแล้วมีเศษสตางค์ จะปิดทิ้ง
หรือจะปัดขึ้นเป็น บาท กไ็ตโ้ดยถือว่าไตส้่งเงินสมทบครบล้วนถูกต้อง ยกเว้น กรณียังมไิดม้กีารส่งเงินสมทบ
กบท. และไดข้ออนุมัตโิอนเงินสมทบเพิ่มเติมเพื่อจ่ายบําเหน็จบํานาญการคํานวณเงินส่งสมทบ กบท. กรณี
มเีศษสตางคไ์มต่้องปิดทิ้งหรือปิดขึ้นใหค้ํานวณตามความเป็นจริง

๒. การหักเงินส่งสมทบ กบท.
๒.๑ หากมีรายการที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้นา

รายการด้งต่อไปนี้ (ล้ามี) ไปหักออกจากเงินส่งสมทบทีค่ํานวณได้จากข้อ ๑ พิจารณาตามประ๓ทตําแหน่งดังนี้

ขรก.ส่วนท้องถิ่น/ผูร้ับบํานาญแยกดามประ๓ทตําแหน่ง
กรณหีักได้ / - กรณหีักไมไ่ด้)

รายการทีน่ําไปหัก
จากเงินส่งสมทบ กบท.

๒/ ๕/ ระ/
ตําแหน่งอื่น ขรก.ถ่ายโอน ครถุ่ายโอ,น/ครผุูดู้แลเด็กJ!I~7 V

๑.เงินบําเหน็จ
V ร๒.เงินบํานาญ
V ~7๓.เงินบํานาญพิเศษ

๔.เงินเพิ่มร้อยละ ๒๔ ร รfio/จากเงินบํานาญ
๕/®/๔.เงิน ■ช.ค.บ.

~7 V๖.เงินบําเหน็จดํารุงซีพ
V ~7๗. เงินบําเหน็จตกทอด

๘.เงินช่วยพิเศษ ๓ เท่า,ของ
- เงินบํานาญ
- เงินเพิ่มร้อยละ ๒๔
- เงิน ซคบ.

✓ ✓
รร/

ร/ ๔/

หมายเหตุ sJ เงิน ขคบ. และเงินข่วยพิเศษ๓ เท่า ของ ซ.ค.บ. จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบกลางรายการเงินช่วยค่าครองขีพผูร้ับบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ไมร่วมตําแหน่งครู)

๒/ ข้าราขการถ่ายโอน (ทุกตําแหน่ง)หักไตเ้ฉพาะส่วนทีจ่่ายจากเงินสมทบ กบท.
so/ ข้าราชการบํานาญถ่ายโอนทุกตําแหน่งไมม่สีิทธริับเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากเงินบํานาญ
๔/ กรณีเงิน ข.ค.บ.ของข้าราชการถ่ายโอน (ล้ามี) ใหจ้่ายจากเงินอุดหนุน
๕/ กรณีครู/ครูถ่าย,[อบ/ครูผู้ดแูลเด็กทุกรายการเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุ,มทั่ว1ไปสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(ค่าบําเหน็จบํานาญ)ยกเว้น เงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากเงินบํานาญเบิกจ่ายจากเงินส่งสมทบ กบท.

/๒.๒ กรณีเงินบําเหน็จ...
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-๒-

๒.๒ กรณเีงินบําเหน็จลูกจ้างทุกประ๓ทไมส่ามรถนํามาหักจากเงินส่งสมทบ กบท. ได้ โดย
- กรณลีูกจ้างประจําตําแหน่งภารโรงโรงเรียบ เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน
- กรณีลูกจ้างประจําตําแหน่งอื่น จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดค่าตอบแทน ไซส้อยและวัสดลุักษณะค่าตอบแทน หรือหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทํา
งบประมาณตามรูปแบบของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ต้องจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

- กรณีลูกจ้างประจําถ่ายโอน ขึ้งแบ่งลัดส่วนจ่ายโดยจ่ายจากเงินอุดหนุนและ
เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๓ เงินส่งสมทบส่วนที่เหลือหลังจากหักเงินดังกล่าวข้างต้นใหน้ําส่งสํานักงาน กบท.
หากเมื่อรวมรายการทีต่้องนําไปหักแล้วมจีํานวนสูงกว่าจํานวนเงินส่งสมทบ กบท. ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒(ร:๕๙
ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานจังหวัดเพื่อขออนุมัตโิอนเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญๆ เพื่อเบิกจ่ายให้
ผู้มีสิทธติ่อไป

๒.๔ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขออนุมัตโิอนเงิน กบท.ประจําปีงบประมาณ
ทีผ่่านมา โดยขอโอนในข่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕:๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการเบิกจ่าย
เงินบําเหน็จบํานาญ•า จากเงินส่งสมทบ กบท. ทีไ่ตต้ั้งจ่ายไวแ้ล้วในงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วในการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญๆ ใหแ้ก,ผูม้สีิทธิ และหาก
งบประมาณที่ตั้งส่งสมทบประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มไีมเ่พียงพอหรือมรีายจ่ายเกิดขึ้นใหม่ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานจังหวัดเพื่อขออนุมัตโิอนเงินกองทุนบําเหน็จบําบาญๆ ต่อไป

๒.๕ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายจ่ายบําเหน็จบํานาญเกิดขึ้นใหม่
ภายหลังจากทีไ่ตส้่งเงินสมทบ กบท. แล้วใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานจังหวัดเพื่อขออนุมัตโิอนเงิน
กบท. ใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายผู้มีสิทธติ่อไป

๓. การส่งเงินสมทบ กบท. กรณีค้างล่ง ส่งขาด/ส่งเกิน
กรณีทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค้างส่งเงินสมทบและหรือส่งเงินสมทบไมค่รบล้วน

ในปีงบประมาณทีผ่่านมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงินสมทบที่ค้างส่งตามจํานวนทีส่ํานักงาน กบท.
แจ้งยอดค้างส่ง โดยส่งมาพร้อมกับเงินสมทบทีจ่ะต้องส่งประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓.๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไมไ่ตต้ั้งงบประมาณเพื่อส่งเงินสมทบ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือโอนแก้ไข

๓.๑

กบท.
ตามข้อ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปพี.ศ. ๒๕๕๙ โดยตั้งหรือโอนไปเพิ่มในงบกลางรายจ่ายตามข้อผูกพัน
ประเภทเงินสมทบ กบท. เพื่อส่งเงินสมทบ กบท. ใหค้รบล้วน

๓.๑

กรณใีนปีงบประมาณทีผ่่านมา หากมกีารส่งสมทบเกินใหน้ําจํานวนเงินทีส่่งเกินไปหัก
ออกจากจํานวนเงินที่ต้องส่งสมทบประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วย ทั้งนีห้ากเงินสมทบทีส่่งเกินไนแต่ละปี

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไมน่ําเงินส่งเกินดังกล่าวไปหักออกจากเงินที่ต้อง

sn.cn

มีจํานวนไม่เกิน ๑๐ บาท
ส่งสมทบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานักงาน กบท. จะดําเนินการปรับปรูงบัญชีเงินสมทบที่ส่งเกินโดยจะนํา
เข้าเปีนเงินสมทบ กบท. เพื่อมใิห้เปีนภาระทางบัญชีตามข้อแนะนําของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

/๔. การส่งเงินสมทบ ...
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๔. การส่งเงินสมทบ ทบท. กรณีมกีารตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไดต้ราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเงินสมทบ กบท. ด้วย โดยในการคํานวณส่งเงินสมทบใหค้ํานวณจาก
ยอดประมาณการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะตั้งจ่ายเพิ่มเติม (ตามตัวอย่างแนบท้าย)

๔. การส่งเงินสมทบ กบท. กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
กรณีทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลไดป้ระกาศใขข้้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙ ก่อนวันทีไ่ดร้ับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย การจัดส่งเงินสมทบ
กบท. ใหค้ํานวณใบอัตราร้อยละ ๑

หากเมื่อใดมีการประกาศใข้เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙
ทีไ่ดร้ับการเปลี่ยนแปลงฐานะอีก ซึ่งเทศบัญญัติฯที่ประกาศใขน้ั้นมีประมาณการรายรับรายการใดสูงกว่า
ข้อบัญญัติ ๆ เดิมตามวรรคหนึ่ง จะต้องส่งเงินสมทบ กบท. เพิ่มเติม โดยคํานวณในอัตราร้อยละ ๒ เฉพาะประมาณการ
รายรับส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น (ยกเว้น ประมาณการรายรับรายการพันธบัตร เงินคู้ เงินที่มีผูอุ้ทิศให้ และเงินอุดหนุน)

๖. การส่งเงินสมทบ กบท. กรณีมกีารจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เข่น

กิจการประปา กิจการขนส่ง ๆลๆ ซึ่งจัดทําข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติแยกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปจีะต้อง
ดําเนินการจัดส่งเงินสมทบ กบท. ในส่วนนีด้้วย โดยไมต่้องนําประมาณการรายรับประเภทเงินทีง่บประมาณทั่วไป
ช่วยเหลืองบเฉพาะการซึ่งตั้งไวใ้นงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ มารวมในการคํานวณ

๗. วิธีการนําส่งเงิน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเงินสมทบ กบท. พร้อมจัดทําหนังสือนําส่งโดยจัดทํา

เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือตั๋วแลกเงินขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม“กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น” ถึง
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสิมา เชตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

และใหส้ําเนาหนังสือดังกล่าวรายงานจังหวัดทราบด้วย
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• การส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็จบํานาญฯกรณีมีฃ้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ โดยในการคํานวณส่งเงินสมทบให้คํานวณจากยอด
ประมาณการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะตั้งจ่ายเพิ่มเติม (ไม่ต้องนํารายรับประ๓ทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผูอุ้ทิศให้
และเงินอุดหนุน มารวมคํานวณ)โดยเทศบาลและเมืองพัทยาใหค้ํานวณในอัตราร้อยละ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้คํานวณในอัตราร้อยละ 1 ทศนิยม 2 ตําแหน่งหรือหากประสงค์จะส่งเงินสมทบเป็นจํานวนเต็มบาท
กรณีคํานวณแล้วมีเศษสตางค์จะปิดทิ้งหรือจะปิดขึ้นเป็น 1 บาทกไ็ดโ้ดยจะถือว่าไดส้่งเงินสมทบครบล้วนถูกต้อง

ตัวอย่าง

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ

.อําเภอจังหวัดของเทศบาล,

รายรับทีเ่พิ่มทังสิ้น
ในครั้งนี้

รายรับ รับจริงประมาณการ
รายรับ
ะ 11,

ต้งใวั

ยอดประมาณ
การ

ก. รายไดภ้าษีอากร
1. ภาษอีากร
1.1 ภาษทีี่จัดเก็บเอง

ภาษโีรงเรือนและที่ดิน
ภาษบีํารุงท้องที่
ภาษปี็าย

(รวม) 212,800.00
35,000.00

177,000.00
800.00

226,427.80

36,997.70
188,630.10

800.00

13,627.80

1,997.70
11,630.10

9,000.00

ๆลๆ

1.2 ภาษทีีร่ัฐบาลจัดสรร (รวม)

ภาษมีูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กําหนดแผนๆ
ภาษมีูลค่าเพิ่ม 1/9
ภาษธีุรกิจเฉพาะ
ภาษสีุรา
ภาษสีรรพสามิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม

1,100,000.0010,510,896.05
4,943,357.23
1,631,581.66

13,901.12
952,249.08

2,568,228.96
401,578.00

1,190,896.05
420,357.23
88,681.66

- 10,798.88
50,249.08
826,828.96

- 184,422.00

9,320,000.00
4,523,000.00
1,542,900.00

24,700.00
902,000.00

1,741,400.00
586,000.00

ฯลๆ

ข. รายไดท้ี่มใิชภ่าษอีากร
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และ

ใบอนุญาต (รวม) 77,350.00 126,652.33 49,302.33 20,000.00
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รายรับทีเ่พิ่มทังสิน
ในครั้งนี้

รายรับ รับจริงประมาณการ
รายรับ
ตั้งไว้

ยอดประมาณ
การ

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา
ค่าธรรมเนียมปีดประกาศ
ค่าปรับผูก้ระทําผิดกฎหมายจราจรฯ
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปโีตรเลียม

500.00
350.00

1,200.00
10,000.00
1,000.00

18,100.00
46,200.00

616.92
490.00
400.00

32,704.00
860.00

38,971.01
52,610.40

116.92
140.00

- 800.00
22,704.00

- 140.00
20,871.01

6,410.40
ฯลๆ

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (รวม)

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
90,000.00
90,000.00

75,898.45
75,898.45

14,101.55
14,101.55

ฯลฯ
3. หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ

(รวม)การพาณิขย์ 240,000.00
240,000.00

209,820.00
209,820.00

-30,180.00
-30,180.00รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย์ (จําหน่ายนํ้าประปา)
ๆลฯ

4. หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลนคําร้อง
รายไดเ้บ็ดเตล็ดอื่น ๆ
เงินอุทิศให้

(รวม) 201,000.00
200,000.00

1,000.00

120,860.04
114,100.00

6,660.04

100ไ00>

80,139.96
85,900.00
5,660.04
100.00

ฯลฯ
ค. หมวดเงินช่วยเหลือ

เงินอุดหนุนทั่วไป
(รวม) 9,828,600.00 9,500,000.00

~ 9,828,60ÿxÿ500,OPOTPCT)
328,600.00
328,600.00C

ฯลฯ
รวมยอดทั้งสิน <�19,969,75000�£20/770,554�> 800,804.67 1,129,000.00

วิธกีารคํานวณส่งเงินสมทบกองทุนฯ

รายรับที่เพิ่มขึ้นจริง เมื่อคํานวณส่งเงินสมทบฯ(ไมร่วมเงินอุดหนุน และเงินอุทิศให้) จํานวน1,129,304.67 บาท
(11,270,454.67 - 10,141,150.00)
(รายรับที่เพิ่มขึ้นจริง) - (รายรับทีป่ระมาณการ ไๆวแ้ละนําล่งแล้ว)

นํามาจัดทํางบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่
ต้องตั้งจ่ายส่งสมทบในอัตราร้อยละ 2
(1,129,000.00 X 2% = 22,580.00)

จํานวน1,129,000.00 บาท
จํานวน(�22�580.00~~�กท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาล

ตามที่สภาเทศบาล, ไดพ้ิจารณาอนุมัตเิทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ

บัดนี้ ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจําปีทีไ่ดร้ับอนุมัตไิมพ่อแกก่ารใชจ้่าย มคีวามจําเป็นต้องตั้งรายจ่าย
... ไปแล้ว นั้นพ.ศ.

เพิ่มเติม เนื่องจาก....
ประกอบกับเทศบาล .มรีายรับทั้งสินสูงกว่าประมาณการรายรับ เป็นเงินจํานวนXl29,304.6Tÿ>Jาท
ทําใหม้คีวามจําเป็นต้องตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ .... เป็นเงินจํานวน1,129,000.00 บาท
ตามรายละเอียดทีเ่สนอมาพร้อมนี้

( )

นายกเทศมนตรี.
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ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

พ! กับยายน ๒๔๔๘

เรือ่ง แนวทางการเรืยกค์นเงินช่วยค่าครอง?พผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ข.ค.บ.) ชี่งผูร้ับบํานาญ
ฟ้เศษในฐานะทายาทไดร้ับไปเกินสิทธิ

เรืยน ผูว้่าราขการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิงทีส่่งมาด้วย สําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ดที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๔๘

ตามทีร่ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครอง?พผู้รับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๒๒ และที่นกเัขเที่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๓๔ ข้อ ๔ กําหนดว่า “ผูไ้ดร้ับหรือผู้มิสิทธิ
ไดร้ับบํานาญไมม่สิิทธไิดร้ับ ข.ค.บ. ตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ถ้าเข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้า
ทํางาบหรือกลับเข้าท้างาบลังกัดราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น” ดังนั้น
กรณผีูร้ับบํานาญพเศษใบฐานะทายาทที่มสิถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําของส่วนราชการ จํงไม่มิสิทธิ
ไดร้ับ ข.ค.บ. ตามระเบียบดังกล่าว ชี่งสอดคล้องกับแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครอง?พผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญ
ของกรมบัญ?กลาง กระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกถุษฏกิาเงินช่วยค่าครอง?พผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญ
พ.ศ. ๒๔๒๑ และ'ที่แกเัขเพมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๓๔ นั้น

เที่อให้การด่าเมินการเรืยกคบเงินช่วยค่าครอง?พผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ช.ค.บ.) ของผู้รับบํานาญพิเศษไนฐานะทายาททีไ่ดร้ับไปเกินสิทธิเบี้องจากมิสถานะเป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบฯ ดังกล่าวและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
เขนเดยวกบัที่กระทรวงการคลังกําหนดจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานะของผูร้ับบํานาญพิเศษ
ไนฐานะทายาททุกราย และหากปรากฏพบว่ามกิารเบีกจ่าย ช.ค.บ. เกินสิทธไิปโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังมไิดด้่าเมินการเรืยกค์บ ช.ค.บ. เกินสิทธหิรืออยูร่ะหว่างด่าเมินการเรยืกคน ช.ค.บ. เกินสิทธิจากผูร้ับบํานาญ
พิเศษใบฐานะทายาท ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด่าเมินการตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่ลุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๔๘ เรื่อง แนวทางการเรยืกเงินช่วย
ค่าครอง?พผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญ(ข.ค.บ.) ชี่งผูร้ับบํานาญพิเศษใบฐานะทายาทไดร้ับไปเกินสิทธิส่งค์บคลัง
โดยอบุโลม รายละเอยดปรากฏตามสิงทีส่่งมาด้วย

จ้งเรืยบมาเที่อแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดทราบและถอปฏิบัตติ่อไป

ขอแสดงความนับถอ

V
'วะ

(บายวํถูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
โทรดัพทํ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๓๐๑-๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๗
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แฃฟงณริหท]รปกทรจงเเดํ'พtfb

� .1 3 ก.!ไ. 2558ด่วนทีสด
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/โ?.VI* รวงทาทโคส'-T

ถนบพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

เๆ0 ปิคบุายน 10๔๔๘

เรื่อง แนวทางการเรยิกเงินส่วยค่าครอง?พผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญ(ช.ค.บ.) ?งผู้รบับํานาญพิเศษ่ .บฐานะทาย™หไQ4
ไดร้ับไปเก๊ บสิทสสิ่งคืนคลัง

1011
J cÿfcl2Z-

เรัยบ อ?บดกรมส่งเสริมการบ่กครองห้องถึ๋น านที่ ร) เท
อ้างถง หนังสือกระทรวงการกลัง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔®๐.๒/ว ๘® ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๔1;าท-, ,T.

ตามทีก่ระทรวงการกลังโดยกรมนัญ?กลางไดต้รวจสอบฐานข้อรุเลการเปิกจ่ายเงินส่วยค่ากรอง?พ
ผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญ(ช.ค.บ.)ในระบบบําเหปีจบํานาญแล้วพบว่า ปีผูร้ับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทที่ปสีถานะ
เป็นข้าราชการห่ริอเจ้าหน้าทีข่องรัฐไดร้ับ ช.ค.บ. ดามพระราชกฤพฎกาเงินส่วยค่าครอง?พผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญ
พ.ศ. ๒๔๒๑ และที่แก้ไขเที่มเตํม ไปเก๊ นสิทสิหริอโดยไปปีสิทสิ จ้งไดง้ดจ่าย ช.ก.บ.ในกรลิ!ดังกล่าว และให้
ส่วนราชการผู้เปีกแจ้งใหผู้ร้ับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท คน ช.ก.บ. ทีไ่ดร้ับไปเก๊ บสิทสิหรอิโดยไมป่ีสิทสิ
แก,ทางราชการ พร้อมทั้งไดก้ําหนดแนวทางในการผ่อ่บส่าระหบี้กรณไม่สามารถ คน ช.ค.บ. ได้ทั้งจํานวน
ตามหนังสือทีอ่้างถง นั้น

ก ค. baVfi

กระทรวงการกลังพิจารผาแล้ว ชอเริยบว่า กรลิ!ปัญหาของผูร้ับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท
ทีไ่ดร้ับ ข.ค.บุ. ไปเก๊ นสิทสิหริอใดร้ับไปโดยไม่ปีสิทสแิล้วต้องปีการเรยิกเงินส่งคืนคลังดังกล่าว เก๊ ดบี้บ
เบี้องมาจากหลายสาเหตดุ้วยกัน การเรยิกใหผู้ร้ับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทต้องกบ ข.ค.บุ. ทีไ่ดร้ับ
ไปเก๊ นสิทสิหริอโดยไมป่ีสิทสิทั้งจํานวนโดยปิไดร้ับพิงข้อเที่จจริงใหก้รบล้วนว่า การไดร้ับ ข.ค.บ. ไปเก๊ นสิทสิ
หรอิโดยไมป่ีสิทสินั้บเก๊ ดจากสาเหตใุด และความสุจริตขอ่งผูร้ับ ช.ค.บ. มมากน้อยเพยิงใดแล้ว อาจก่อใหเ้ก๊ ด
ความไมเ่ป็นธรรมขนได้ ประกอบกับในการเรยิกคน ข.ค.บ. จากผูร้ับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท?งส่วนราชการ
อยูร่ะหว่างพิองร้องดําเปิบคดต่อศาลยุตธรรม ใบบางคดใตป้กีารโตแ้ยงเที่ยวกับเขตอํานาจศาล และไดป้ดีําวปิจลัย
ของคณะกรรมการวฺนจลัยบีข้าดอํานาจหน้าทีร่ะหว่างศาลใหค้่ดเส่นบีอ้ยูใ่บอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ดังนั้น เที่อให้การดําเปิบการเรยิกคืบ ช.ก.บ. เป็นไปโดยถูกต้อง เป็นธรรม และขอบด้วยพระราชนัญญ้ต
วัสิปฎินัตราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙ใบการเรยิกกน ช.ค.บ. จากผูร้ับบํานาญพิเศษในฐานะทายาทดังกล่าว
ขอให้ส่วนราชการพิจารณาดําเปิบการตามพระราชนัญญคัวิธปฎํบํตราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙
กล่าวคอ การเพิกถอนดําลังทางปกครองที่ไปชอบด้วยกฎหมาย?งเป็นการให้เงิน หริอให้ทรัพย์สิบ
หริอให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ใหด้ําปีงถงความเ?อโดยสุจริตของผูร้ับประโยชนใ์นความกงอยู่
ของดําลังทางปกครองนั้นกับประโยชนส์าธารณะประกอบกับ และในกร{ปิที่เพิกถอนโดยใหป้ผีลอ้อนหลัง่
'กวํ?สินพน: ทรัพย์สิบ หริอ'.1ระโ''เชน์ที่ผู้รับดําลังทางปกครอ'ห้ด้ใป ให้น่าบทบัญญตัว่าด้วยล่าก่ปิคว?ได้
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าใข้นงัดับโคยอบโุลม โดยหากผูร้ับประโยชนไ์ดร้ับเงินเป็นจํานวนหบี้ง
ไวโ้ดยไมสุ่จริตแล้ว ก๊ดอ้งคบเงินทีไ่ดร้ับไวทัั้งจําบวบ แดห่ากไดร้ับไวโ่ดยสุจริตแล้ว จ้งดอ้งคนลากปคิวรได้
เพิยงฺส่วนที่อง้มอยูใ่บขณะเมอเรยิกคืบ ตามบทนัญล่}คมาตรา ๔๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ทั้งบี้ เมึ่อส่วนราชการพิจารณาตามแนวทางดังกล่าวแล้วใหถ้อิปฎบต็ ดังบี้

๑. กรณิที่
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rn. กรณทีผูร้ับบํานาญพิเศษใ'นฐานะทายาททงีไหร้ับ ช.ค.บ. เกินสิทธไิปโดยสุจริตนยอมรับ
สภาพห่บี้และบําเงินมาสิบแกท่างราชการแล้วทั้งจํานวนใหท้อว่า เงินทึ๋โหส้ิบแกท่างราชการทั้งจ่าบวบแล้วนั้น
เป็น ช.ก.บ. เกินสิทธทิีงผูร้ับบํานาญพิเศษใบฐานะทายาทเหลออยูโ่บขณะทีภูกส่วนราชการเรียกสิน

๒. กรณทีผูร้ับบํานาญพิเศษในฐานะทายาหทีงไหร้ับ ช.ค.บ. เกินสิทธไิปโดยสุจริต ไหย้อมรับ
สภาพหนั้และอยูร่ะหว่างผ่อนฟ้าระตามนัยหนังสิอกระทรวงการคลัง ด่วนทสีุด ที กค ๐๔®๐.fe/ว ๘® ลงวันที
๑๐ สิงหาคม๒๔๔๔ใหท้อว่า เงินทึ๋โหผ้่อนฟ้าระสินแกท่างราชการไปแล้วนั้น เป็น ช.ค.บ. เกนสิทธิ ทีงผูร้ับบํานาญพิเศษ
ใบฐานะทายาทเหลออยูโ่นขณะทถีูก?เวนราชการเรียกสืบ และโห้ผูร้ับบํานาญพเศษโนฐานะทายาทหลุดพ้นจาก
ภาระการผ่อนฟ้าระหนั้ นับแตว่ันทสี่วนราชการไหป้ผีลการพิจารณา

๓. กรณทีผูร้ับบํานาญพิเศษใบฐานะทายาททีงไหร้ับ ข.ค.บ. เกนสิทธไิปโดยสุจริต ยังปไีลส้ินเงิน
ตามจ่าบวน ช.ค.บ. ทึ๋โหร้ับไปเกินสิทธแิกท่างราชการ ให้?เวนราชการพิจารณาดําเนบการเรียกสิบ ช.ค.บ. เกินสิทธิ
จากผูร้ับบํานาญพิเศษโบฐานะทายาทเพยิงเท่าทยีังเหลออยูไ่นขณะทึ๋โหเ้รียกสิบ หากไม,ปเีหลออยูโ่บขณะทึ๋โหเ้รียกสิน
ก่โหยุ้ตการเรียกสืบ ช.ค.บ. เกินสิทธจิากผูร้ับบํานาญพิเศษใบฐานะทายาท

๔. กรผทีส่วนราชการอยู่ระหว่างด่าเปิบการฟ้องคดต่อศาลเทีอเรียกสืบ ข.ค.บ. เกินสิทธิ
จากผูร้ับบํานาญพิเศษใบฐานะทายาท หากผูร้ับบํานาญพิเศษใบฐานะทายาทไหร้ับ ข.ค.บ. เกินสิทธไิปโดยสุจริต
กใิห้?เวนราชการพิจารณาด่าเปิบการเรียกสืบ ข.ค.บ. เกินสิทธิจากผู้รับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท
เพยิงเท่าทยีังเหลออยูใ่นขณะทไีหเ้รียกสิน หากไมป่เีหลออยูโ่นขณะทไีหเ้รียกคน กใิหยุ้ตการด่าเปิบการทางกด
เทีอเรียกสิน ช.ค.บ. เกินสิทธจิากผูร้ับบํานาญพิเศษใบฐานะทายาท

จ่งเรียบมาเทีอโปรดทราบ และแจ้งใหห้น่วยงานในลังลัดถอเป็นแน่วทางปฎบ้ตต่อไป

ขอแสดงความนับทอ

ร�
(นาขนาศ ชัยสูตร)

ะr.ai
1'

ท้าแน้ากทุ่นทไ-)r.ifouivji!iciiทะII'นาน

ปทินT้imflViunu บ่ท้'•เทาะ"’วากา™น้า

กรมปัญทกีลาง
. สํานักกฎหมาย
โทร. ๐ ๒®๒๗ ๗๒๖๗
โทรสาร ๐๒®๒๗๗๒๖๗
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ด่วนทสีด
ที กค ๐๔๐๖.«/0 6�*5 กรมษญชกลาง

ทบนพระราน ๖ กทม. ร)๐๔๐๐

£ทุ ชันวากม ๒๔๔๘

เรอัง การจ่ายเงินช่วยท่ากรองช้หผูร้ันเบี้ยหรักบ่านาญ (ช.ศ.บ.) ล่าหรับผู้ที่แสกงกวามประสงคช์อกลับไป
ไช้สทิธริัชบ่า!ทญกามหระT1ชบ่ญญ้กบา่เพพ่า!ทญช้าราชrrn ■ศ.ศ.๒๔๙๔

เรัยบ อชมก๊กรมล่งเทรัมการปกกรองทองลน

ตามที่ผู้รบับ่าบาญทึ่งใชส้ิทธติามหระราชปัญญตัการกลับไปไช้สิทธไินบ่าเหนจบํานาญ
ตามรทะราชบ่ญญต้บ่าเพนจบ่าบาญช้าราชการ ห.ศ. ๒๔๙๔ ห.ศ.๒๔๔๗จํานวนมากสอบถามว่าเมึ๋อบ่านาญ
เปลี่ยนจากบ่านาญ กบช. (ตามหระราชบ่ญญก๊กองทุบบ่าเห,นจบ่าบาญช้าราชการ ห.ศ.๒๔๓๙) เป็นบ่าบาญ
ตามหระราชบ่ญญกั๊บ่าเห■นจบ่าบาญช่้าราชการ ห.ศ. ๒๔๙๔ นลัว จะม่การกําบวผเงินช่วยท่ากรองช่ห
ผูร้ับเบี้ยหรักบ่านาญ (ข.ท.บ.) ย้อนหลังตามฐานบ่าบาญทีเ่ปลี่ยนไปหรัอไม่ นั้น

กรมบ่ญช้กลางชอเรัยบว่า หระราชปัญญตัการกลับไปใชส้ิทธใิบบ่าเหบจบ่านาญ
ตามหระราชบญ่ชุ่ก๊บ่าเห{พาฆาญช้าราชการ ห.ศ.๒๔๙๔กุ-ศ-๒๔๔๗ มาตรา mmกําหบตไตผู้้กฺฒไัปไช้สทิธิ
มหุนาทีต่องทบเงินสมทบ เงินประเกม เงินชกเชย และผลประโยชนต์อบแท่นชอง่เงิบลพั!ล่าว รวมทั้งเงินบ่านาญ่

ที่!ลัรันห่รอทงไตฺรับตามหระราชป้ญญกั๊กองทุบบ่าเหบจบ่าบาญช้าราชการ ห-ศ.๒๔๓๙เหย่วธกิารหักกลบลบลัน
ลับเงินบ่านฺาญทีห่งไตร้ัชตามหระราฬญญตับ่าเหบืจบํานาญช้าราชทารห-ศ.๒๔๙๔ ทังนอ่านออกจากราชการ
จบรงรันที่ เท๐ ลับยายบ๒๔๔๘ ซุงการหักกลบลบลับลังกล่าวริปต็้มบทบุญธุ่เก๊ไตก้ํานวผรวมไปถง ช.ก.บ.
ที่เปบ็สรสัก๊ การชองทางราชการเที่อไฺตศ้วามช่วยเหลอแทผู่้รับบฺ่าบาญเมึอ๋งจากภาวะการกรอฺงช้หทสูงขิ้บ
ไตส้ามารถตํารงรเ็หไ่ตไ้นชฌะนั้บ ลี่งการช่วยเหลอลังกล่าวกไตเ้สรัจสิบไปนลัวไม,เที่ยวช้องลันแตอ่ย่างไก
และการไตร้ัน ช-ท.บ. ชองJ�ลับไฬชส้ิทธนิั้นย่อมเป็นไปตามทึ่มกฎหมายกํากุบตไวโํกยเฉพาะ ลังนั้น บ่านาญ
และ ช.ท.บ. จํงเป็นกบละเรองลัน ทึ่งสอตกลอังลับทวามเหบชองล่าบกงานกผะกรรมการกฤษฎกา และไนการ
ประชาลัมหนัช์ชอ้รุเลเทีอ่ประกอบการหจารผาชองผูก้ลับไปไช้สทิธิ ไตม้การแจ้งใตท้ราบรงสิทธทิีจ่ะไตร้ับ
เมึ๋อชอกลับไปรันบ่าบาญตามหระราชบญ่ญตบ่าเหบจ,ชานาญช้าราชการ ห-ศ- ๒๔๙๔ต้วยแลัว

จ้งเรัยบมาเที่อโปรตประชาลัมพนธไต้ผู้ทีเ่ที่ยวช้องทราบต่อไป

ชอเ เสตงทวามนบรอ

(H
(นางสาวอรทุช ไวทุสิทธ่)

รองอธนิก ปฎับกร๊าชการแหน
๙บก๊กรมบญ่รักถๆรล่านกกฎหมาย

โทร.๐๒•๒๗๗๒๖๔
โทรสาร๐๒•๒๗๗๒๖๗

www.yotathai.com



255

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสิมา เขตดุสิต กทม. ๑0000

ที่ มท 0๘0๘.«/-ว ID0

มกราคม๒««๙

เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองช้พผูร้ับบํานาญ(ช.ค.บ.) สําหรับผู้ทีแ่สดงกวามประสงค์ขอกลับไปใชส้ิทธิ
รับบํานาญตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญช้าราชการ พ.ก. ๖๔๙๔

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสิอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุค ที่ มพ 0๘0๘.«/ว ๖๖๗0 ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๖««๓/

สิงทีส่่งมาด้วย สําเนาหนังสือกรมบัญช้กลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค 0๔๐๖.๔/ว ๔๙๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม๖««๘

ตามทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นจังชักชอ้มขั้นตอนการด่าเบนการกรณผูร้ับบํานาญ
ที่มีการถ่ายโอนภารกจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo พร้อมทั้ง
หลักเกณฑ์ และวิธแิสดงความประสงค์ขอไช้สิทธริับบํานาญคามหระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญช้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ เที่อทราบและด่าเนินการไนส่วนทีเ่กี่ยวช้อง นั้น

กรณผูร้ับบํานาญชึ๋งใช้สิทธติามพระราชบัญญัตกิารกลับไปใชส้ิทธใิบบําเหน็จบํานาญ
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ก. ๒««๓) เพื่อบํานาญเปลี่ยนจาก
บํานาญกบช. (ตามพระราชบัญญัติกองทุบบําเหน็จบํานาญช้าราชการ พ.ก. ๒«๓๙) เป็นบํานาญ
ตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ แล้ว จะมการคํานวณเงินช่วยค่าครองช่พ
ผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญ(ช.ค.บ.) ย้อนหลังตามฐานบํานาญทีเ่ปลี่ยนไปหริอใม่ นั้น กรมบัญช้กลางขีแ้จงว่า
หระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธใิบบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญช้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒««๗ มาตรา ๑๓ กําหนดใหผู้ก้ลับไปใชส้ิทธมิหน้าที่ต้องค์บเงบสมทบ เงินประเติม
เงินขดเชย และผลประโยชน์ตอบแทบของเงินดังกล่าว รวมทั้งเงินบํานาญทีห่งไดร้ับตามพระราชบัญญัติ
กองทุบบําเหน็จบํานาญช้าราชการ พ.ก. ๒«๓๙ โดยวิธิหกักลบลบกับกับเงินบํานาญที่พงไดร้ับ
ตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ นับตั้งแต่วันออกราชการจนถึงวันที่ ๓0
กันยายน ๒««๘ ชึ่งการหักกลบลบกันดังกล่าวมใิด้มบทบัญญัตใิหัคํานวณรวมไปถึง ช.ค.บ.
ที่เป็นสวัสดิการของทางราชการเพื่อใหักวามช่วยเหลอแก,ผู้รับบํานาญเพื่องจากภาวะการครองชพ,
ที่ สูงขี้นใท้สามารถด่ารงขีพได้ใบขณะนั้น ชึ่งการช่วยเหลอดังกล่าวก็ใด้ เสรีจสิบไปแล้ว
ไมเ่กี่ยวช้องกันแดอ่ย่างใด และการไดร้ับ ข.ค.บ. ของผูก้ลับไปใชส้ิทธนิั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายกําหนดไว้
โดยเฉพาะ ดังนั้น บํานาญและ ช.ค.บ. จังเป็นคบละเรื่องกัน ชี่งสอดคล้องกับความเห็บชองสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกืา และในการประขาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อประกอบการพจารณาของผู้กลับไปใชส้ิทธิ
ไดม้ิการแจังใหท้ราบถึงสิทธิที่จะได้รับเพื่อขอกลับไปรับบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ช้าราชการ พ.ก. ๒๔๙๔ ด้วยแล้ว รายละเอยดปรากฏตามสิงทีส่่งมาด้วย ดังนั้น กรณการเบกจ่ายเงิน ช.ค.บ.

/ใหแัก่...
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-๒-

ใหแ้กผู่ร้ับบํานาญส่วนท้องถิ่นทีมีสทิธริับบํานาญตามพระราชนัญญ้ตบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ห.ศ. ๒๔๙๔
และเป็นผูไ้ดร้ับเงิน ช.ค.บ. อยูก่่อนนด้ว จงจะยังกงเบิกจ่ายใบอัตราเด้มต่อไป

จึงเรียบมาเทีอโปรดทราบ และโปรดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่บถอปฎบํิตต่อไป

ขอแสดงความนับกึอ

&ไ-�'-'
(บายคษุฎ สวัฒรีตยากร)

รองอธิบดี รักบาราชการแทบ
อธิบดกีรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น

สํานักบรหีารการกลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดกีาร
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๓๐๑-๓๐๙
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๔๐๙
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แบบขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ

บ.ท. ๑

เรื่องขอรับ Q บําเหน็จตกทอด[] บําเหน็จปกติ Q บํานาญปกติ Q บํานาญพิเศษ

ขื่อสกุล

หมายเลขประจําตัวประชาซน□□□□□□□□□□□□□........สังกัด...

..ขื่อสกุลเดิม.
ตรงกับวัน ..
ขื่อมารดา....

ขื่อ.

ตําแหน่งสุดท้าย

๑. ขื่อเดิม .
๒. เกิดวันที่
๓. ขื่อบิดา
๔. ใหล้งรายการเมื่อเริ่มเข้ารับราชการ ดังบี้

ก.ตําแหน่ง
ข. สังกัด
ค. เมื่อวันที่
ง. อายุ
จ. ไดร้ับเงินเดือน หรือเงินประเภทใด เดือนละเท่าได

จังหวัด

จังหวัด.

๔. ระหว่างเข้ารับราชการ
ก. ไดเ้ลื่อน ย้าย หรือโอนตําแหน่งกีค่รั้ง วับเดือนปใีด เมื่อย้ายหรือโอนตําแหน่งใหช้ีแ้จงหลักฐานว่า

โอนโดยเจ้ากระทรวง ทบวง กรม หรือโอนย้ายโดยคําสั่งขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่บทีส่ังกัด ขอโอน หรือ
เพราะลาออกโดยลําพังใจสมัครของตนเอง ใหส้่งหลักฐาน (ถ้ามี) ไปด้วย

ข. ตั้งแตแ่รกเข้ารับราชการจนออกจากราชการ ไดร้ับเงินเดือนใด เท่าไร ใหล้งรายละเอียดในแบบ
สําหรับกรอกรายการรับเงินเดือนตามเงินทีไ่ดร้ับจริง

ค. ถ้าปรากฏว่าวันเดือนปใีดขาดเบิกเงินเดือนเพราะเหตใุด ใหห้ายเหตใุหซ้ัดแจ้งพร้อมทั้งส่งหลักฐาน
แห่งการขาดเบิกเงินเดือนไปด้วย (ถ้ามี)

๖. ใหล้งรายการเมื่อออกจากราชการดังบี้
ก. ออกเพราะเหตใุด
ข. เมื่อวันที่.
ค. อายุ
ง. ไดร้ับ Q] เงินเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ.

เงินเพิ่ม (ถ้ามี)

0 รวมเปีบเงินเดือนละ

เดือน. พ.ศ.

.บาท
เดือนละ. .บาท

.บาท
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๗. ก่อนIฃ้ารบัราชการครั้งหลังนี้ (คีบก่อนวันทีล่งรายการในแบบรายการรับเงินเดือน)
เคยรับราชการทาง
มาแล้วตั้งแตว่ันที่ เดือน
ออกจากราชการครั้งนั้นเพราะเหตใุด.
หรอเดือนละ.

.จังหวัด.
.. พ.ศ ถงวับที่
. ใตร้ับบํานาญปลีะ.
.สตางค์ หรือบําเหน็จเป็นเงิน

เดือน. พ.ศ.

.สตางค์.บาท.
.สตางค์

๘. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานใบเรื่องและแบบ บ.ท.ทีไ่ดล้งวันนีเ้ป็นการถูกต้องแล้ว ล้าปรากฏว่าผิดความ
จรืงและเกดการเสียหายแกท่างราชการ ข้าพเจ้ายอมใหใ้ชเ้ป็นหลักฐานในการฟ้องร้องข้าพเจ้าในทางอาญาได้
ข้าพเจ้ามเีวลาราชการรวมทั้งสิ้นประมาณ.

.บาท. .บาท.

.จ

ลงชื่อ.

(. .)

วันที่.

คําเดือน

©. การลงรายละเอียดในแบบรายการรับเงินเดือน ถัาผูข้อมเีวลาราชการอยูห่ลายดอน ด้องลงรายการใหล้ะเอียด

ทุกตอน จะเว้นดอนหนึ่งตอนใดไมไ่ด้ เว้นแด่เวลาระหว่างทีไ่ดเ้คยฟ้จารณาคํานวณบําเหนจหรือบํานาญ

ตามทีไ่ดก้รอกรายการไวน้เขอ้ ๗

k>. ในระหว่างเวลาทีอ่อกจากราชการไปคราวหนึ่งๆ ใหผู้้ฃอหมายเหตุ และลงลายมีอชึ๋อรับรองไวทุ้กๆ คราวว่า ไดเ้คย
ร้บราชการทีใ่ด และไดเ้คยออกจากราชการไปเพราะเหตใุด หรือไม่

๓. ผู้ยึ่นขอรับบําเหน์จบํานาญณ ราชการส่วนห้องกนใด ใหร้้บเงินด้งกล่าว ณ ราชการส่วนห้องกนแต่งนั้น

www.yotathai.com



รายการรับเงินเดือนของ

บ.ท.๒

สังกัดและตําแหน่ง เดือน เดือน เดือน เดือน เดือน เดือนเดือน เดือน เดือน เดือนเดือน เดือนพ.ศ. หมายเหตุ

ขอรับรองความถูกต้อง
4ลงซอ

)(

ตําแหน่ง
(ไมต่รกว่าข้าราซการส่วนท้องถิ่นระดับ ๕)

ผู้ฃอรับบำเหน็จบํานาญไดถู้กเกณฟ้เข้ารันราชการทหารมาก่อน และภายหลังกลบเข้ารันราชการ หรอในระหว่างรับราชการไดถู้กเกณฟเ้ป็นทหาร
ใหห้มายเหตใุหท้ราบว่าไดร้ันราชการทหารทางกรมใด ลังกัดใด จงห'รัด41ด เลขทะเนียน (ลักหมาย) เทาใด ทั้งนี้ เพี่อบําเวลาราชการตอบรันราชการ
ทหารมาคำนวณบําเหน็จบำนาญให้ สําหรับผู้ทีถู่กเกณฟ้เป็นทหารและไดเ้ข้ารันราชการ และลาออกจากราชการแล้ว ภายหลังกลับเข้ารับราชการอก
หรอเข้ารันราชการและไดร้ับบําเหน็จบํานาญแล้ว และเข้ารันราชการส่วนท้องถิ่นไม่ดอ้งหมายเหตใุหท้ราบเพราะทางการไมน่ําเวลาราชการทหาร
ตอนนีม้าคำนวณบําเหน็จบํานาญให้

หมายเหตุ

t'j
น�
�๐
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บท. ๓

ใบรับรองสมุดประวัตแิละเวลาทวคีูณระหว่างประจําปฎิปต่หน้าทีใ่บเขตทีไ่ดร้ับ
ประกาศใชก้ฎอัยการศึก

(ผูร้ับรองจะดอ้งเน้นหัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเทึยบเท่าขึ้นไปหรือผู้ทีไ่ดร้ับมอบหมาย)

สถานที่

วันที่. .เดอน. พ.ศ.

ข้าพเจ้า

ขอรับรองสมุดประวัตแิละเวลาราชการทวคีูณของ.
สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น.

ตําแหน่ง.

ตําแหน่ง.

ด้งนี้จังหวัด.

๑. รับรองสมุดประวัติ

สมุดประวัตทิีล่งใว้นีต้รวจสอบถูกต้องแล้ว

๑.๒ มวีัน ป่วย ลา ขาด หรือพักราชการ โดยไมไ่ดร้ับเงินเดือน

ตั้งแตว่ับที่.
ตั้งแตว่ับที่.

๑.๑

.เดือน............พ.ศ ถึงวับที่.

.เดือน............พ.ศ ถึงวันที่.

มวีับ ป่วย ลา ขาด หรือพักราชการ โดยไดร้ับเงินเดือนครึ่งหนึ่งหรือไดร้ับเงินเดือนไมเ่ต็มเดือน

ตั้งแตว่ันที่.
ตั้งแตว่ันที่.

๑.๔ เงินเดือนเดือนสุดท้าย................บาท เงินเพิ่ม.

เบิกถึงวันที่ เดือน.

ร).๕ เคยขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บํานาญแล้วตามหนังสีอที่

๑.๖ ส่งสําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งสุดท้าย(สําหรับเบิกจ่ายเงินเดือนเน้นเงินก้อน) มาด้วยแล้ว

.เดือน.

.เดือน.
พ.ศ.
พ.ศ.

๑.๓

ถึงวันที่.
พ.ศ ถึงวับที่.

.เดือน..เดือน.
.เดือน.

พ.ศ.พ.ศ.
.เดือน. พ.ศ.

.บาท.บาท รวม.

.... ไดร้ับจรืงใบเดือนนี้. .บาท..พ.ศ.
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- ๒ -

๒. รับรองเวลาราชการทวคีูณ ระหว่างประจําปฎํบต้๊หน้าทีใ่บเขตทั่1ด้ประกาศกฎอัยการดืก

๒.๑ พ.ศ. ๒๕:๑๙ (ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตว่ันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕:๑๙ ถึงวันที่ ๕: มกราคม ๒๕๒๐ รวม ๓ เดือน)

ตั้งแตว่ันที่
หัก วันลาปวย(.

คงเหลือเวลาราชการทวคีูณ ตาม ๒.๑
๒.๒ พ.ศ. ๒๕๓๔ (ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแตว่ันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔

รวม๒ เดือน ๘ วัน)

ตั้งแตว่ันที่
หัก วันลาป่วย(1

คงเหลือเวลาราชการทวคีูณ ตาม๒.๒

๒.๓ พ.ศ. ๒๕๓๔ (ในเขต ๒๑ จังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
รวม ...๗....ป.ี....๖.......เดือน...๑๐....วับ)
ตั้งแตว่ันที่
หัก วันลาป่วย(1

คงเหลือเวลาราชการทวคีูณ ตาม ๒.๓

๒.๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ในเขต ๒๐ จังหวัด ตั้งแตว่ับที่
รวม ...๒....ปี...-....เดือน...๓....วับ)
ตั้งแตว่ันที่
หัก วันลาป่วย(.

คงเหลือเวลาราชการทวคีูณ ตาม ๒.๔

รวมเป็นเวลาราชการทวคีูณทั้งสิบ

.......ถึงวันที่
.วัน) วันลากิจ(.

.เดือน. .วับรวม.
.เดือน วับ.วับ) รวม.
.เดือน. .วับรวม........ถึงวับที่

.วับ) วับลากิจ(.
.เดือน.
.เดือน.

.วันรวม.
.วัน) รวม. .วัน

.เดือน. .วับรวม.

.ถึงวันที่. รวม........จ........เดือน วัน
เดือน วัน.วัน) วันลากิจ(. .วัน) รวม.

รวม........ป.ี......เดือน วัน

พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ถึงวับที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓๑๓

.ถึงวันที่. รวม.........ป.ี.......เดือน วัน
.เดือน วัน.วับ) วับลากิจ(. .วัน) รวม.

รวม.........จ.......เดือน. .วัน

รวม.........ป.ี......เดือน. .วัน

.ผูร้ับรองลงซอ
.)(.

ตําแหน่ง.
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บ.ท.๔

แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จหรือบํานาญ
ตรวจสอบ Q บําเหน็จตกทอด Q] บําเหน็จปกติ n บํานาญปกติ Q บํานาญพิเศษ

เกิดวันที่ซื่อสกุล
ระดับ.............สังกัดราซการส่วนท้องถิ่น
๑. เริ่มเข้ารับราซการเมื่อวันที่

.ตําแหน่งข้อ .....จังหวัด

ตําแหน่ง

สังกัด .จังหวัด
ยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะจากข้าราชการวิสามัญเบันข้าราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่

จังหวัดสังกัด

เมื่อวันที่ออกจากราชการด้วยเหตุ๒.

จ เดือน๓. เวลาราชการปกติ วัน

ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่

๔. เวลาราชการทวคีูณ
ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๑๙ - วันที่ ๔ มกราคม ๒๔๒๐
ตั้งแตว่ันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๓๔ - วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๔๓๔
ตั้งแตว่ันที่
ตั้งแตว่ันที่
รวมเวลาราชการทวคีูณ
หักวันที่มไิดป้ระจําปฏิบัตริาชการในวันทีป่ระกาศใชก้ฎอัยการศึก
หัก วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไม่ได้รับเงินเดือน
คงไดเ้วลาราชการทวีคูณทีแ่ทจ้ริง
รวมเวลาราชการสําหรับการคํานวณ
เศษชองปถี้าถึงครึ่งปใีหน้ับเบันหนึ่งปีคงไดเ้วลาราชการ
สําหรับคํานวณทีแ่ทจ้ริง

๔. เงินเดือนเดือนสุดท้าย
๖. เงิน

บาท เงินเพิ่ม บาท (ถ้ามี) รวมเบันเงิน บาท

๗. เงินเพิ่มจากเงินบํานาญร้อยละ ๒๔ .
(ผู้ทีร่ับราซการส่วนท้องถิ่นตั้งแตว่ับที่ ร) ตุลาคม ๒๔๓๔ เป็นตันไป ไม่มสีิทธริับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ ๒๔)

ซื่งคํานวณเห็นว่ายอดเงินทีถู่กต้องจ่ายให้
ลงซื่อ

๘. เงิน บาท

เจ้าหน้าทีผู่ก้รอก
(. .)

ผูต้รวจลงซอ ...
ตําแหน่ง

(ไม,ตรกว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับ ๔ ฝ่ายคลัง)
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เรื่องขอรับบําเหน็จตกทอด
บ.'ท.๕

เขียนที่ ........เดือนวนท พ.ศ
เรื่อง ขอรับบําเหน็จตกทอด
เรียน .............เกี่ยวข้องกับผูต้ายโดยเป็น

ตําบล/แขวงอําเภอ/เขต..
ขอยื่นเรื่องราวดังต่อไปนี้

๑. ข้าราขการส่วนท้องถิ่นผูต้ายขื่อ

ข้าพเจ้า

อยูบ่้านเลขที.่.....หมทู ถนน
รหัสไปรษณีย์

.=1
1จังหวัด

4
ซอสกุล

สังกัดราขการส่วนท้องถิ่น.
เดือน...,

ตําแหน่ง

ไดถ้ึงแก่กรรม
ตามมรณบัตรเลขที่
ไดร้ับเงินเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ
รวมเป็นเงินเดือนละ

ผูร้ับบํานาญตายขื่อ
รับบํานาญครั้งสุดท้ายจากราชการส่วนท้องถิ่น
(ก่อนรับบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัด..
ตําแหน่ง

ไดถ้ึงแก่กรรม
ตามมรณบัตรเลขที่

4 V 4 .พ.ศเมอวนท
เดือน .พ.ศลงวนท

.บาท เงินเพิ่ม (ถ้ามี). .บาท
.บาท

•a!ขอสกุล..
...จังหวัด
...จังหวัด

.)
4 */ =1 .เดือน,

.เดือน.
.พ.ศเมอวนท
.พ.ศลงวนท

.บาท เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ ๒๕ เดือนละไดร้ับเงินบํานาญปกตเิดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ เดือนละ

.บาท
.บาท

ไดร้ับเงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๑ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘ เดือนละ

.บาท

.บาท

.บาท

.บา'ท

.บาท

.บาท

.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ .บาท
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๒. คูส่มรสโดยซอบด้วยกฎหมายของผูต้ายซื่อ
สมรสกันเมื่อวันที่ เดือน
สํานักทะเบียน

ซื่อสกุล..
....ตามใบสําคัญการสมรสเลขที่
เดือน

.ได้
.พ.ศ. ออก ณ

.(ถ้าเป็นภริยา
หรือสามซีื่งสมรสก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิขยค์ือ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ ใหส้่ง
ใบรับรองของผู้ที่เซื่อถือไดไ้ปด้วย ถ้าสมรสตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ เป็นด้นมา ใหส้่งสําเนาการจด
ทะเบียนสมรสไปด้วย ข้าพเจ้ามบีุตรกับผูต้าย รวม.

เมื่อวันที่ .พ.ศ.

.คน คือ
.เกิดวับที่.
.เกิดวันที่.
.เกิดวับที่.
.เกิดวันที่.
.เกิดวันที่.

(๑).
(๒). ./.
(๓). ./. ../.
(๔). ../.
(๔). J. J.
๓. บิดาผูต้ายซื่อ ซื่อสกุล

บ้านเลขที.่.....หมูท่ี.่.....ถนน..........ตําบล/แขวง...............อา๓อ/เขต จังหวัด
รหัสไปรษณีย.์............เวลานีย้ังมีขีวติอยู่ หรอิถืงแกก่รรมเมื่อวันที.่.....เดือน

มาดาของผูต้ายซื่อ
อยูบ่้านเลขที.่.....หมูท่ี.่.....ถนน..........ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย.์............เวลานีย้ังมชีีวิตอยู่ หรือถึงแกก่รรมเมื่อวันที.่.....เดือน

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่า ทายาทนอกจากทีก่ล่าวข้างด้น ไมม่ทีายาทอื่นใดอีก หากปรากฏภายหลังว่ามี
ทายาทอื่นที่มีสิทธไิดร้ับบําเหน็จตกทอดของผูถ้ึงแกก่รรมร้องคัดด้านหรือแย้งสิทธปิระการใดแล้ว ขอรับ
ผิดขดใข้ความเสียหายของทางราขการทั้งสิ้น ข้าพเจ้าและผูถ้ึงแกก่รรมตลอดจนทายาททั้งหมดไมเ่ป็นผู้
ต้องห้าม ตามความในพระราขบัญญ้ตบําเหน็จบํานาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ มาตรา ๔๒,
๕๓1๔๔และมาตรา ๔๗ แกไ่ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๐ มาดรา ๖ พร้อมหนังสือนีข้้าพเจ้าไดส้่ง

(๑) สําเนามรณบัตร
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบสําคัญการสมรส
(๔) หนังสือรับรองทายาท (ภริยา สามี หรือบุตรแล้วแตก่รณี)
(๔) สูติบัตรของบุตรทีเ่ป็นทายาททุกคน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

.อยู่

.พ.ศ.
ซื่อสกุล

.จังหวัด..อำเภอ/เขต.
.พ.ศ.

ขอแสดงความนับถือ

.)(.

หมายเหตุ ข้อความใดทีไ่มต่้องการใหข้ีดฆ่าออก
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หนังสือรับรองการใชเ้งินคืนแกท่างราชการ
บ.ท.๖

เขียนที่
วันที่. .เดือน. .พ.ศ.

ข้าพเจ้าขอรับรองไวต้่อ
เงินช่วยพเศษใบฐานะเป็นทายาทของผูต้ายซื่อ.
วันที่ เดือน พ.ศ

ว่า การขอรับเงินบําเหน็จตกทอดและ
ซื่อสกุล........ถูกต้องและครบถ้วนแล้วและไมม่ทีายาทผู้มีสิทธเิหลืออยู่

อีก ล้าต่อไปปรากฏว่ามทีายาทผู้มีสิทธโิดยขอบด้วยกฎหมายของผูต้ายขึ้นเมื่อใดข้าพเจ้ายินยอมขดไขเ้งินที่
ไตร้ับไปโดยไมม่สีิทธติลอดจนค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นทั้งสิ้นคืนใหแ้กท่างราขการส่วนท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน
นับจากทีท่างราขการส่วนท้องถิ่น แจ้งใหข้้าพเจ้าทราบ ทั้งนีข้้าพเจ้าไตล้งลายมีอซื่อไวใ้หเ้ป็นสําคัญต่อหน้า

.ซื่งตายเมื่อ

พยานแล้ว

(ลงซื่อ). (ลงซื่อ)..ผูข้อ .ผูข้อ
(. .) (. .)

(ลงซื่อ). (ลงซื่อ)..ผูข้อ .ผูข้อ
(. .) (. .)

(ลงซื่อ). (ลงซื่อ)..ผูข้อ .ผูข้อ
(. .) .)(.

(ลงซื่อ). (ลงซื่อ)..ผูข้อ .ผูข้อ
.) .)(.

(ลงซื่อ). .พยาน
(. .)

(ลงซื่อ). .พยาน
(. .)

ทีอ่ยูข่องผูข้อ.

.รหัสไปรษณีย์.
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บ.ท.๗

ใบแทรกเบิกเงินบําเหน็จบํานาญค่าตอบแทบฎีกาที่. .ลงวันที่, เดือน, .พ.ศ

อัตรา
บํานาญที่
ไดร้ับ
อนณาต

ลําดับ งดเบิก คงเบิกรายการ หมายเหตุ

1 V

เดือน
บํานาญปกติเหตทุดแทน
นาย ก.

เงินเพิ่มบํานาญ
บํานาญปกตเิหตทุุพพลภาพ
บาย ข.
เงินเพิ่มบํานาญ

บํานาญปกติเหตุสูงอายุ
นาย ค.

เงินเพิ่มบํานาญ
บํานาญปกตเิหตรุับราชการนาน
นาย ง.

๑.

๒.

๓.

๔.

เงินเพิ่มบํานาญ
บํานาญพิเศษ
นาย จ.

เงินเพิ่มบํานาญ
บําเหน็จตกทอด
นาย ฉ.

๕.

๖.
V V
น aรวมทงสน

A V Aผูเบกลงขอ
.)(.

ตําแหน่ง
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ฑะเปิยนจ่ายเงินบำเหน็จบํานาญ บ.ท.๘

วัน รายการจ่ายอตราบําเหน็จ
บํานาญ

งดเบิก
ภายหลง

ลงนามลำดับ ตานหบ่ง ลดและปรบ เดือนคงเบิก จ่านวนรายนาม
ผูร้บบิ วันจ่าย จ่านวนเงิน

เดือน
บํานาญปกตเิหตุ
ทดแทน
บํานาญปกตเิหตุ
ทุพพลภาพ
บํานาญปกตเิหตุ
สูงอายุ
บํานาญปกตเิหตุ
รับราซการนาน
บํานาญพิเศษ

๑. บาย ก.
เงินเพิ่มบํานาญ
นาย ข.
เงินเพิ่มบํานาญ
นาย ค.
เงินเพิ่มบํานาญ
นาย ง.
เงินเพิ่มบํานาญ
นาย จ.
เงินเพิ่มบํานาญ
นาย ฉ.

๒.

๓.

๕.

๕.

บําเหน็จตกทอด๖.

เบิกฎีกาคําตอบแทนที่.

o- A เดือน,

หมายเหตุ การลงทะเบียนจ่ายดัองดัดรายนามตามลําดับในใบแทรกฎีกาค่าตอบแทนที่ฃอเบิกมาลง เมื่อจ่ายแล้วต้องลง วัน เดือน ปี จ่ายในซองหน้านามผูร้ับเงิน
ทุกรายแล้ว๚วมยอดจ่ายวันหนึ่งกีร่ายเป็นเงินจำนวนเท่าใด กรอกไวใ้นซ่องรายการจ่าย

ลงวนฑ พ.ศ

NJ
ON
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บ.ท.๙

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.........เดือน..วันที่, .....พ.ศ.,

เรียน.

.ตั้งบ้านเรือนอยูท่ี่..........จังหวัด...

ข้าพเจ้า.

หมูท่ี.่....ถนน..

รหัสไปรษณีย์.

รับเงินแทนข้าพเจ้า ดือเงิน

ไดอ้นุญาตแกข่้าพเจ้า ตั้งแตป่ระจําเดือน.

ใหท้ราบเป็นอย่างอื่น และถ้ามเีหตจุะต้องดืนเงินทีไ่ดร้ับมาทั้งหมดหรือแตบ่างส่วน ข้าพเจ้ายินยอมทีจ่ะ

คืนเงินนั้นให้

.ตําบล/แขวง. .อําเภอ/เขต.

.เป็นผูเ้บิกและ.ไดม้อบฉันทะให้.

ซึ่งราชการส่วนห้องถิ่น. .จังหวัด.

เป็นด้นไป จนกว่าจะแจ้ง...พ.ศ.

.ผู้มนีามข้างด้นนีไ๋ดล้งลายมือหรือพิมพ์เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า.

ลายนิ้วมือให1้วเ้ป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ทีก่ล่าวข้างด้นนิ้

(ลายมือ,ซื่อผูม้อบฉันทะ).

.)(.

(ลายมือชื่อพยาน).

.)(.

(ลายมือชื่อพยาน).

.)(.
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คํารับ

ข้าพเจ้า

ตั้งบ้านเรือนอยูท่ี.่....หมูท่ี.่....ถนน.........ตําบล/แขวง,

รหัสไปรษณีย์.

.อํา๓อ/เขต, .จังหวัด.

ยินยอมเป็นผูร้ับมอบฉันทะแทบ

ในอันทีจ่ะทําการตามหนังสือมอบฉันทะฉบับบี้ และถ้ามเีหตทุีจ่ะต้องคืนเงินทีไ่ดร้ับมาทั้งหมดหรือแต่

บางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมทีจ่ะคืนเงินนั้นให้

(ลายมือซื่อผูร้ับมอบฉันทะ).

.)(.

(ลายมือซื่อพยาน).

.)(.

(ลายมือซื่อพยาน).

.)(.
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บ.ท.๑๐
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษ
กรณผีูร้ับบํานาญส่วนท้องถิ่นถึงแกค่วามตาย

เขียนที่
วันที่. .....เดือน

เป็นผูร้ับบํานาญส่วนท้องถิ่น(องค์การ
ก่อนรับบํานาญ

.พ.ศ
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล).
เป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่น ตําแหน่ง,

สังกัด
ไดร้ับเงินบํานาญปกติเดือนละ
๒๕ เดือนละ

.ระดับ
.อําเภอ ..........จังหวัด

.บาท เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ
.บาท (ถ้ามี)

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓
เงิน ข.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
เงิน ข.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔
เงิน ข.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ

เดือนละ
เดือนละ.
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ.
เดือนละ,
เดือนละ
เดือนละ.
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ,
เดือนละ

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท
.บาท

ซอแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ับเงินซ่วยพิเศษโดยหนังสือฉบับนีว้่า ใบกรณีทีข่้าพเจ้าถึงแกค่วามตายในระหว่าง
ทีร่ับบํานาญและทางราซการส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงิน'ช่วยพิเศษให้ตามพระราฃบัญญ้ตบําเหน็จบํานาญ
ข้าราฃการส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราซการส่วนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินซ่วยค่าครองขีพผูร้ับบํานาญของราขการส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้า

.ซึ่งมภีูมิลําเนาอยูบ่้านเลขที่
อําเภอ/เซต

ประสงคใ์หจ้่ายเงินซ่วยพิเศษแก่.

หมูท่ี่....
จังหวัด.

ตําบล/แขวง.ถนน.

.รหัสไปรษณีย์.
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(ลงซื่อผูร้ับบํานาญ). .ผูแ้สดงเจตนา
(. .)

(ลงซื่อ). .พยาน
(. .)

(ลงซื่อ). .พยาน
(. .)

หมายเหตุ ร). ใหม้อบหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษไว้ ผ ราชการส่วนท้องถิ่นทจี่ายบํานาญหากมการ
เปลี่ยนแปลงสถานทรีับบํานาญใหส้่งหนังสือตังกล่าวไปยังราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใหมด่้วย

๒.ใหร้ะบชุื่อผูร้ับเงินช่วยพิเศษแตเ่พยิงรายเดยว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษในภายหลัง ใหท้ํา
หนังสือแสดงเจตบาระบตุัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษฉบับใหมแ่ทนฉบับเดิม และใหแ้บบฉบับเดิมไวด้้วย

๓. การขูดลบ ตก เดิม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอบในหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับเงิน ช่วยพิเศษ
ใหล้งลายม่อชื่อกํากับไว้

๔. ใหร้าชการส่วนท้องถิ่นจัดทําสมุดเทีอบันท้กการยึ๋นหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับเงิน
ช่วยพิเศษไวทุ้กครั้ง
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-o
toทะเบียนตรวจจ่ายบําเหน็จบํานาญ

(ชื่อราชการส่วนท้องถิ่น) บ.ท.๑๑
อตรา

บําเหน็จ
บํานาญ

Aลําค'บ ตําแหน่ง พฤคจกาขน คุมภาพ่นธ์ธันวาคม มีนาคมราขชอ ตุลาคม มธุนไขน สงหากมมกราคม กนขาขนเมษายน ฑฤนภาคม กรกฎาคม หมายเหตุ

บํานาญปกค
เหตทุดแทน

©.
ตําสงั

จังหวัด
นาฃ ก.

เงินเพึ๋มบํานาญ Aท

ลว.I®. บํานาญปกตํ
เหตุทุพพลภาพ นาข ข.

เงินเพิ่มบํานาญ
บํานาญปกตเํหตุ

ปีงอาตุ

๓.

นาข ค.
เงินเพิ่มบํานาญ

๔. บํานาญปกตเิหตุ
รบราชการนาน นาย ง.

เงินเพิ่มบํานาญ
๕. บํานาญพเศษ

นาย จ.

เงินเพิ่มบํานาญ

หมายเหตุ การลงทะเบียนตรวจจ่ายต้องlTนทกคําสั่งตลอดจนสิทธทีไ่ตร้บด้วย
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แบบรับรองดํารงชีวิตอยู่

เขียนที่.

บ.ท.๑๒

วันที่. .เดือน. .พ.ศ.
ข้าพเจ้า. .ข้าราชการประจําระดับ.

ตําแหน่ง

สังกัด
ขอรับรองว่า.

.จังหวัด.
.ซี่งเวลานีอ้ยูบ่้านเลขที่....

.จังหวัด.
.หมูท่ี่.

.ตําบล/แขวงอํา๓อ/เขต...................ยังดํารงชีวิตอยูแ่ตไ่มส่ามารถไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าทีไ่ดเ้พราะ.
ถนน.
รหัสไปรษณีย์.

(ลงซี่อ). .ผูร้ับรอง
.)(.

(ลงซี่อ). .พยาน
(. .)

(ลงซี่อ). .พยาน
.)(.

หมายเหตุ ผูร้ับรองต้องเป็นข้าราชการประจําไมต่ํ่ากว่าระดับ ๕
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'น.ท.๑๓

หนังสิอสําคัญจ่ายเงินบํานาญครั้งสุดท้าย
หนังสือสําคัญนีแ้สดงว่าผูร้ับบํานาญซื่อ ซอสกุล

ะซึ่งรับบํานาญด้วยเหตุ
อยูท่างราซการส่วนท้องถิ่น

I 0J <4 .เดือน..
จังหวัด

.พ.ศ.ตงแดวนท

ในอัตราบํานาญเดือนละ
เงินเพิ่มจากเงินบํานาญร้อยละ ๒£ เดือนละ
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒£๒๒
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒£๒£
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒£๓๒
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ £) พ.ศ. ๒£๓๓
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒£๓๔
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒£๓๔
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒£๓๘
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒£๔๗
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒£๔๘
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒£๔๙
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒££๑
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒££๒
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒££๔
เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒££๘
รวมเปีนเงินทั้งสิ้นเดือนละ
ไดร้ับเงินดังกล่าวครั้งสุดท้ายประจําเดือน
ไปจากราซการส่วนท้องถิ่น
และขอไปรับราซการส่วนท้องถิ่น.
ตั้งแต่วันที่

.สตางค์

.สตางค์

.บาท

.บาท

เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ
เดือนละ

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท
.บาท
.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท
.พ.ศ

.จังหวัด

.จังหวัด.
เดือน .พ.ศ

<kj■a A เดือน .พ.ศวนทลายมอซอ
(ลงซื่อ).

ผูร้ับบํานาญ .)(,

ตําแหน่ง

ปิดรูปถ่าย

หมายเหตุ
๑. ผูร้ับบํานาญรับบํานาญครั้งแรกทีท่้องถิ่น

จังหวัด
๒. รับบําเหน็จดํารงชีพแล้ว จํานวน

อําเภอ
.ปี.โดยมเีวลาราซการ

.บาท จ่ายจาก กบท. .บาท
.จากท้องถิ่นal �

จ่ายจากเงินอุดหนุน.
๓. รับบําเหน็จดํารงชีพกรณีอายุ ๖๔ ปีบรบิูรณีฃึ้นไป จํานวน.

จ่ายจาก กบท.

บาท เมอวนท
บาท

บาท จ่ายจากเงินอุดหนุน
จากท้องถิ่น

.บาท
เมอวนท
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บ.ท.๑๔

แบบหนังสิอขอลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่น

เขียนที่.....เดือน...วันที่. .....พ.ศ..

เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน

ด้วยข้าพเจ้ามคีวามประสงคข์อลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่นเพราะ.

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแตว่ับที.่.......เดือน.
ข้าพเจ้าไดเ้ริ่มรับราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ เดือน

.ระดับ งาน...........ไดร้ับเงินเดือนเดือนสุดท้าย.
.บาท รับจรีง

.พ.ศ.
.พ.ศ.

ขณะบีด้ํารงตําแหน่ง. .กอง.
สังกัด
เงินเพื่ม (ถ้ามี).

.จังหวัด. .บาท
.บาท รวมเดือนละ.

ขณะบีข้้าพเจ้าเป็นผู้ □ ถูก
ทําผิดวินัยหรือทําผิดคดอีาญา เรื่อง

.บาท

□ ไมถู่ก

ขอแสดงความนับถือ
ลงซื่อ.

(. .)

ดําแหบ1ง.

หมายเหตุ ถ้าลาออกเพราะป่วย ใหแ้บบไบตรวจโรคของแพทยท์ีท่างราขการรับรองเสนอไปด้วย
ว่าเป็นโรคอะไร
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ชื่อราชการส่วนท้องถิ่น
งบIดือนราข?บ-จ่าย เงินบําเหน็จบํานาญประจําIดือน

'น
ON

พ.ศ บ.ท.๑๕
รายรับ รายจําย

บํานาญและเงิน
เพิ่มปานาญ

ฎีกาคาตอบแทนที่ Aรันเดือนปี ลําดํบ พ เปกเกนสํงสืนจํานวนเงิน งดเปก จํายจริงรายการ รายชอผรูบ หมายเหตุ

เดอน
ปานาญปกตํเหดฺทดแทน
น้าเข ท:
เงินเพิ่มป้านาญ
บํานาญปกดึเหตทุุพพลภาพ
นาย ข.
เงินเพิ่มป่านาญ
ปานาญปกดเหตุสูงอายุ
นาย ค.
เงินเพิ่มปานาญ
ปานาญปกดเหตรุับราชการนาน
นาย ง.
เงินเพิ่มปานาญ
ป่าน'าญฟัเศษ
นาย จ.
เงินเพิ่มบํานาญ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

%* V
A

%>•ร Aรวมทงสน รวมทงสน

ตามบนทึกนี้ ๑. ขอรับรองว,าไดจ้ํายป่าเหนจบํานาญ
๒. เหลือจ่ายส่งคนคลัง

V %>� A สตางค์ ลงชื่อ
สตางค์ ลงชื่อ

ปลัดเทศบาล1บาทรวมทงสน
๕ -ะ สมุหบ์ญชี/หวหน้าหน่วยการคลัง1บาทรวมฑงสน
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บ.ท.๑๖

แบบขอรับบําเหน็จดํารงขีพ

เขียนที่..

วับที่ เดือน, .พ.ศ,

เรื่อง ขอรับบําเหน็จดํารงชีพ

.(ผูบ้ริหารราชการส่วนท้องถิ่น)..............................อยูบ่้านเลขที.่.........หมูท่ี.่......ถนน..,

.รหัสไปรษณีย์.

เรียน

ข้าพเจ้า,

ตําบล/แขวง,

ขอยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จดํารงชีพ โดยมรีายละเอียดดังนี้
๑. ข้าพเจ้ารับราชการครั้งสุดท้ายตําแหน่ง

จังหวัด
๒. ป้จจบุันข้าพเจ้ารับบํานาญจากราชการส่วนท้องถิ่น.

จังหวัด

อําเภอ/เขต, .จังหวัด

.ระดับ
สังกัด,

อําเภอ,

.บาท (ไมร่วมเงินเพิ่มจากบํานาญปกตริ้อยละ ๒๕:๓. ข้าพเจ้าไดร้ับบํานาญเดือนละ.
และเงิน ช.ค.บ.)

๔. ข้าพเจ้าขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพจํานวน
(ไม,เกิน ๑๔ เท่าของเงินบํานาญตามข้อ ๓ และไม,เกินสองแสนบาทถ้วน)

.บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถอ

.)(.
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บ.ท.๑๗
ทะเบียนคุมการจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพ

อําเภอ.ท้องถิ๋บ. .จังหวัด.

บ่าเหนจดํารงชีพจ่ายจาก
ลําดับ ผูร้ับบ่าบาญ

(ชื่อ - สกุล)
บําเหน็จดํารงชีพ
จํานวน(บาท)

รับบํานาญ
เดอีบละ

พิบอุดหบุบ
จ่าบวบ
(บาท)

กบท.
จ่าบวบพบ
(บาท)

วัน/เดํอน/ปี หมายเหตุนท

หมายเหตุ ใหบ้ันทึกจํานวนเงินบําเหน็จดํารงชีพกรณผีูร้ับบํานาญอายุ ๖๕ ปีบรบิูรณข์ึ้นไป ลงใบช่องหมายเหตใุบตาราง
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หนังสิอรับรองและขอรับบําเหน็จดำรงชีพกรณีผูร้ับบํานาญอายตุั้งแต่ ๖๕ปีบรบิูรณข์ึ้นไป

เชียบที่

วันที่. .เดือน. .พ.ศ.

เรื่อง ขอรับบําเหน็จดํารงชีพกรณผีูร้ับบํานาญอายตุั้งแต่ ๖๕ ปีบรืบุรณ์ขึ้นไป
เรียบ .(๑)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ
หมายเลขบัตรประซาซน □□□□□□□□□□□□□

.ปจี,จุ,บันอาย.ุ.........ปี อยูบ่้านเลขที่..........อำเภอ....
ปัจจุบันรับบํานาญจาก อบจyเทศบาล/เมืองพัทยา/อบต.
ตำบล.

.(๒)

.หมูท่ี่.วับ/เดือน/ปเีกิด.
.ตำบล. .จังหวัดถนน.

.อำเภอ
เป็นข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่น ประ๓ท□ครู

.จังหวัด.

□ข้าราซการถ่ายโอบ ตำแหน่ง □ ครู

□ตำแหน่งอื่น.

□ตำแหน่งอื่น

บาท (ไมร่วมเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตร้อยละ ๒๕ และเงิน ซ.ค.บ.)ไดร้ับบํานาญเดือนละ

ซึ่งเป็นผู้ที่□รับเงินบําเหน็จดำรงชีพ ๒๐๐,๐๐0 บาท แล้ว

□ยังไมไ่ดร้ับเงินบำเหน็จดํารงชีพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และขอรับรองว่า ไมเ่ป็นบุคคลที่มกืรณี หรือ
ต้องหาว่ากระทำความผดทางวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราซการ และกรณีหรือคดยีังไมถ่ึงทีสุ่ด
ขอรับบําเหน็จดํารงชีพครั้งนี้ จำนวน. บาท (.

ลงซื่อ. .(ผูร้ับบำนาญ)

)(

ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบคําขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอรับรองว่า นาย / นาง/ นางสาว/ยศ
เป็นผู้มีสิทธไิด้รับบําเหน็จดํารงชีพ

(ลงซื่อ).

.)(.

ตำแหน่ง. .(๓)

หมายเหตุ (๑) ผู้บรหืารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ซื่อผู้ฃอรับบําเหน็จดํารงชีพ (ผูร้ับบํานาญ)
(๓) ผูอ้ำนวยการ/หัวหน้าส่วนการคลังของ อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต. หรือผูท้ี่'ได้'รับมอบหมาย
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แบบคําขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีผูร้ับบ0านาญ
จ้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย

เขียนที่

วันที่ เดือน
๑. ข้าพเจ้าผู้มซีื่อตามข้างท้ายคําขอรับเงินช่วยพิเศษนี้ มคีวามประสงคจํะยื่นคําขอรับเงินช่วยพิเศษต่อ.......(ซื่อข้าราขการส่วนท้องถิ่น)

ปรากฏตามหลักฐานทีร่ะบใุนข้อ ๓ โดยเป็น

พ.ศ.

.(ซื่อองคกํรปกครองส่วนท้องถิ่น). diเนองจากความตายของ
ซึ่งถึงแกก่รรมเมื่อวันที่ เดือน. พ.ศ.

ผู้มีสิทธไิดร้ับเงินช่วยพิเศษในฐานะ

I I เป็นบุคคลทีร่ะบไุวใ้นหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษ

I I เป็นบุคคลตามข้อ ๓๐ วรรคหก ได้แก่ (คูส่มรส/บุตร/บิดา มารดา)

คน คือมจีํานวนทั้งสิ้น.
หมทูี่,. อยูบ่้านเลขที่ ..........รหัสไปรษณีย์.

อยูบ่้านเลขที่......รหัสไปรษณีย์.

.ตําบล.(๑)

.จังหวัด,อําเภอ.
หมทูี่ .ตําบล.(๒).

.จังหวัด.อําเภอ

๒. ผูต้ายเป็นผูร้ับบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัด
(ก่อนรับบํานาญเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสังกัด

.จังหวัด

.ตําแหน่งข้าราชการบํานาญ
.ตําแหน่ง.

อําเภอ,

.บาท เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ ๒๕: เดือนละไดร้ับเงินบํานาญปกตเิดือนละ
ไดร้ับเงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๔!รว๒ เดือนละ

.บาท
.บาท

ไดร้ับเงิน ข.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕: เดือนละ
ไดร้ับเงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๒ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๓ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ข.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๓๔ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ฟ) พ.ศ ๒๔๓๔ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๓๘ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๔๗ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๔๘ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๔๙ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๔๔๑ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๔๔๒ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๔๔๔ เดือนละ
ไดร้ับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๔๔๘ เดือนละ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท

.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท

.บาท
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คิดเป็นเงินช่วยพิเศษสามเท่า

I I โดยสาเหตุเนื่องจาก

I I เนื่องจากสูญหายและมสีําเนาคําสั่งของรัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยสันนฐิานไวต้าม
ลงวันที่

I I เนื่องจากสาบสูญและมคีําสั่งของศาลว่าเป็นบุคคลสาบสูญตามคําสั่งของศาล
ลงวันที่

๓. ข้าพเจ้าไดแ้นบเอกสารว่าเป็นบุคคลผู้มีสิทธติามข้อ ๓๐ ได้แก่ บุตร คูส่มรส บิดา

I I หลักฐานทีแ่สดงว่าเป็นบุคคลผู้มีสิทธติามข้อ๓๐ หก ได้แก่ (คูส่มรส/บุตร/บิดา มารดา)

I I สําเนามรณบัตรซึ่งรับรองถูกต้อง

I I สําเนาคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
I I สําเนาคําสั่งเทศบาล

บาท ไดถ้ึงแกค่วามตาย..................เมื่อวันที.่......เดือน. พ.ศ.

กฎหมายบําเหน็จบํานาญตามคําสั่งที่

หมายเลขคดี.

๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสิทธไิดร้ับเงินช่วยพิเศษตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองซีพผูร้ับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และถ้าปรากฏต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็นผูไ้ม่มสีิทธิ
แต่อย่างใดตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินดีคืนเงินช่วยพิเศษทีไ่ดร้ับไปโดยไมม่สีิทธิ ตลอดจนซดใชค้่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
แก่ทางราชการส่วนท้องถิ่นภายใบ ๓๐ วัน นับจากวันที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งใหข้้าพเจ้าทราบตามที่อยู่ข้างด้นนี้

ผู้ยื่บคําขอ(ลงซื่อ).

.)(.

ผูย้ื่นคําขอ(ลงซื่อ).

(.

หมายเหตุ ๑ กรณผีู้มีสิทธิตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ในลําเดียวกันหลายคน

ใหร้ะบชุื่อ และที่อยูทุ่กคนใบข้อ ๑ โดยชัดเจน และต้องลงลายมือชื่อของบุคคลเหล่านี้บรวมกันมาใน
ท้ายคําขอรับเงินช่วยพิเศษ

๑.๒ หากมืการมอบฉันทะใหร้ับเงินช่วยพิเศษ ใหใ้ชแ้บบมอบฉันทะที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

๒. ใหร้าชการส่วนท้องถิ่บผูเ้บิกตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถรับพิงไดว้่า เป็นบุคคลดังกล่าวในข้อ ๓๐ เซ่น

สําเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการสมรสของคูส่มรสผูต้าย เป็นด้น
๓. การยื่นขอรับเงินช่วยพิเศษใหย้ื่นไดภ้ายใน ๑ ปี นับแตว่ันทีเ่จ้าบํานาญถึงแกค่วามตาย

๑.๑
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แบบคําขอรับเงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการ

ชื่อผู้มีสิทธไิดร้ับเงินทดแทน
เกิดวันที่
เริ่มเข้ารับราชการวันที่
สังกัด
เข้ารับราชการครั้งแรก อายุ
ออกจากราชการ วนท
ออกจากราชการ อายุ

เดือน, พ.ศ.
เดือน, .พ.ศ.

.จังหวัด.
.ปี เดือน, .วัน
เดือน .พ.ศ.
.ปี, .วันเดือน,

รายละเอียดการรับราชการ

ปีที่ วัน เดือน ปี เงินเดือนตําแหน่ง หมายเหตุ

.วัน.เดือน,
เดือน.

.ปี.เวลาราชการปกติ ..
เวลาราชการทวคีูณ.
รวมเวลาราชการสําหรับคํานวณเงินทดแทน.
ปิดเศษแล้วเป็นเวลาราชการทั้งสิ้น
ออกจากราชการครั้งสุดท้ายไดร้ับเงินเดือน..
คํานวณเงินทดแทน

.วัน.ปี
.เดือน. .วัน.ปี,

.ปี
.บาท
.สตางค์.บาท,

(ลงชื่อ. .ผูข้อรับเงินทดแทน
ยื่นวันที่ .เดือน. .พ.ศ.

คําสั่งของผูว้่าราชการจังหวัดความเห็นหัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
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แบบคําขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจําถึงแก'ความตาย

เขียนที่
วันที่

๑. ข้าพเจ้าผู้มีซื่อตามข้างท้ายคําขอรันเงินช่วยพิเศษนี้ มคีวามประสงค์จะยื่นคําขอรับเงินช่วยพิเศษต่อ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าสังกัดของผูต้าย)
เนื่องจากความตายของ ซึ่งไดถ้ึงแกค่วามตายเมื่อ
ปรากฏตามหลักฐานทีร่ะบใุนข้อ ๓ โดยเป็นผู้มีสิทธไิดร้ับเงินช่วยพิเศษในฐานะ

n เป็นบุคคลทีร่ะบไุวในหนังสือแสดงเจตนระบตุัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษ
0 เป็นบุคคลตามข้อ ๖๑ วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๖ ได้แก่ (คูส่มรส/บุตร ฯลฯ)
มจีํานวนทั้งสิ้น คน

. อยู่บ้านเลขที่

.เขต/อําเภอ
(๑). ถนน

.จังหวัดตําบล/แขวง...
รหัสไปรษณีย์.

. อยู่บ้านเลขที่

.เ,ขต/อําเภอ....
(๒). ถนน
ตําบล/แขวง...
รหัสไปรษณีย์.

.จังหวัด

. อยู่บ้านเลขที่

.เขต/อําเภอ....
(๓). ถนน

.จังหวัดตําบล/แขวง...
รหัสไปรษณีย์.

เป็นลูกจ้างประจําตําแหน่ง
สังกัดหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น □ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

Q เทศบาล

Q เมืองพัทยา
Q องค์การบริหารส่วนตําบล

๒. ผูต้าย

จังหวัด,

อัตราค่าจ้างครั้งสุดท้ายเดือนละ หรือวันละ หรือชั่วโมงล่ะ
รวมเป็นเงินทีไ่ดร้ับทั้งสิ้นเดือนละ
คิดเป็นเงินช่วยพิเศษ (๓ เท่า)

บาท
บาท
บาท
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- ๒ -

ไดถ้ึงแกค่วามตาย 0 โดยเหตปุกติ เนื่องจาก (เจ็บป่วย ฯลฯ)
*1เมอ

n เนื่องจากสาบสูญ และมคีําสั่งของศาลว่าเป็นบุคคลสาบสูญตามคําสั่ง
.หมายเลขคดีศาล.

ลงวันที่

๓. ข้าพเจ้าไดแ้นบเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนีม้าด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา

□ หลักฐานทีแ่สดงว่าเป็นบุคคลผู้มีสิทธติามข้อ ๖๑ วรรคสามแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้แก่

□ สําเนามรณบัตรซึ่งรับรองถูกต้อง
Q สําเนาคําสั่งของศาล

๔. ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้าพเจ้ามสีิทธไิดร้ับเงินช่วยพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๓๖ และถ้าปรากฏต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็น
ผูไ้มม่สีิทธแิตอ่ย่างใด ตามระเบียบฯ ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินช่วยพิเศษทีไ่ดร้ับไปโดยไม่มสีิทธติลอดจน
ซดไขค้่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นทั้งสินแกท่างราชการ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันทีท่างราชการแจ้งให้
ข้าพเจ้าทาบตามทีอ่ยูข่้างด้นนี้

(ลงซื่อ). .ผูย้ื่นคําขอ
.)(,

(ลงซื่อ). .ผูย้ื่นคําขอ

.ผูย้ื่นคําขอ(ลงชื่อ).
,)

หมายเหตุ ๑. กรณผีู้มีสิทธติามข้อ ๖๑ วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๖๔๓๖ ในลําดับเดียวกันมหีลายคน

ใหร้ะบชุื่อและทีอ่ยูทุ่กคนใบข้อ ๑ โดยข้ดเจบ และต้องลงลายมีอชื่อของบุคคลเหล่านั้น รวมกันมา
ในท้ายคําขอรับเงินช่วยพิเศษ

๑.๒ หากมกีารมอบฉันทะใหร้ับเงินช่วยพิเศษ ใหใ้ชแ้บบมอบฉันทะทีก่ระทรวงมหาดไทยกําหนด
๒. ใหส้่วนราชการผูเ้บิกตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ทีส่ามารถรับพิงไดว้่า เป็นบุคคลดังกล่าวในข้อ ๖® วรรคสาม
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๓๖
เช่นลําเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการสมรสของคูส่มรสผูต้าย หลักฐานรับรองการอุปการะของผู้ที่เชื่อถือได้
เป็นด้น

๑.๑
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หนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจําถึงแกค่วามตาย
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนตําบล .)

เขียนที่,
วันที่,

เป็นลูกจ้างประจําตําแหน่ง
สังกัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนตําบล).

.ไดร้ับค่าจ้างเดือนละ

ข้าพเจ้า,

จังหวัด .บาท ขอแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับ
เงินช่วยพิเศษ โดยหนังสือฉบับนีว้่าในกรณีทีข่้าพเจ้า ถึงแกค่วามตายในระหว่างรับราชการ (ทํางาน)
และทางราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษใหต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้าพเจ้าประสงคใ์หจ้่ายเงินช่วยพิเศษ

.ซึ่งมืภูมลิําเนาอยู่บ้านเลขที่........อําเภอ/เขต
แก่,

.รหัสเปรษผํย์
ถนน

จังหวัดแขวง

(ลงขื่อลูกจ้าง). .ผูแ้สดงเจตนา
(. .)

(ลงซื่อ). .พยาน
(.

(ลงชื่อ). .พยาน
(.

หมายเหตุ ร). ใหม้อบหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษไว้ ณ ราชการส่วนท้องลี่นทีลู่กจ้างประจําทํางานอยู่
๒. ใหร้ะบซุึ๋อผูร้ับเงินช่วยพิเศษแตเ่พียงรายเดียว หากเปลี่ยนแปลงตัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษใบภายหลัง
ใหท้ําหนังสือแสดงเจตนาระบตุัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษฉบับใหมแ่ทนฉบับเดีม และใหแ้นบฉบับเดิมไวด้้วย

๓. การขูดลบ ตกเดีม หรอิแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอึ๋บใบหนังสือเจตบาระบตุัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษ ใหล้งลายมือซื่อ
กํากับไว้

๔. ใหร้าขการส่วนท้องลี่นจัดทําสมุดเพิอบันทึกการยื่นหรอิเปลี่ยนแปลงหนังสือเจตบาระบตุัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษ
ไวทุ้กครั้ง
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หนังสือรับรองการใชเ้งินคืนแกห่น่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนตําบล .)

เขียน
วันที่

ข้าพเจ้าขอรับรองไวต้่อ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เมืองพัทยา/องค์การบริหาร
ว่าการขอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จพิเศษ และเงินช่วยพิเศษ

ขื่อสกุล
ส่วนตําบล)
ในฐานะเป็นทายาทของผูต้าย (ลูกจ้างประจํา)ขื่อ
ตําแหน่ง

ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และไม่มีทายาทผู้มืสิทธเิหลืออยูอ่ีก ถ้าต่อไปปรากฏว่ามทีายาทผู้มืสิทธโิดยขอบ
ด้วยกฎหมายของผูต้ายขึ้นเมื่อใด ข้าพเจ้ายินยอมซดใขเ้งินทีไ่ดร้ับไปโดยไม่มสืิทธติลอดจนค่าเสียหาย
ต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นทั้งสิ้นคืนใหแ้กท่างหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่
ทางหน่วยการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งใหข้้าพเจ้าทราบ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไดล้งลายมือขื่อไวใ้ห้
เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ซึ่งตายเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงขื่อ) ผูข้อ (ลงขื่อ) ผู้ฃอ
(. (. .)

(ลงขื่อ) ผูข้อ (ลงขื่อ) ผูข้อ
(. .)(. .)

(ลงขื่อ) ผู้ฃอ (ลงขื่อ) ผู้ฃอ
(. .)(.

ผู้ฃอ (ลงขื่อ)(ลงขื่อ) ผู้ฃอ
.)(.(.

(ลงขื่อ) พยาน
(.

(ลงขื่อ) พยาน
(. .)

ทีอ่ยูข่องผูข้อ.

.รหัสไปรษณีย์
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คําสั่งจังหวัด.
ที่ /

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบํานาญปกตใิหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น

.(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).ด้วย .ขออนุมัติจ่ายเงินบํานาญปกตใิหแ้ก่
ซื่งใ'ท้ออก'จาก.(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)......ตําแหน่ง, .ระดับ.....สังกัด,

เป็นเงินบํานาญปกติเดือนละราชการด้วยเหตุทดแทน เมื่อวันที่ ..
( ! )

บาท

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑) มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๔0 แห่ง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ แกไ้ชเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๐
และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๖ ข้อ ๒๖ จึงอนุมัตใิห้....(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)....จ่ายเงินบํานาญปกติ ใหแ้ก,
(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)......เดือนละ บาท ( )

ะ ๕ ตั้งแตว่ับที่ เป็นด้นไปทงน

สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
(. .)

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสงจังหวัด.
V.ท

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบํานาญปกตใิหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น

.(ซื่อองคกํรปกครองส่วนห้องถิ่น)..................ฃออบุม้ตจ่ายเงินบํานาญปกตใิหแ้ก่
.ระดับ.....สังกัดด้วย......(ซื่อข้าราชการส่วนห้องถิ่น)........ตําแหน่ง

ซื่งลาออกจากราชการ ด้วยเหตรุับราชการบาน เมื่อวับที่.....................บาท และเงินเพมจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ ๒๕: เดือนละ
เป็นเงินบํานาญปกตเิดือนละ.........บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เดือนละ บาท (

อาศัยอํานาจตามความใบมาตรา ๑๒ (๔) มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๔๐ แห่ง
พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๐๘
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๓๙ (๒) จึงอนุมัตใิห.้....(ซื่อองคกํรปกครอง
ส่วนห้องถิ่น)........จ่ายเงินบํานาญปกติ เดือนละ
ร้อยละ ๒๔ เดือนละ
ใหแ้ก, .....(ซื่อข้าราชการส่วนห้องถิ่น)

ทั้งบี้ ตั้งแตว่ับที่

.)

บาท และเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ
.บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ .)บาท (.

เป็นด้นไป

สั่ง ณ วับที่

ลงซิอ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด.
ที่ /

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ับบํานาญ

ด้วย ..........(ชื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น).....ขออนุมัตจิ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพ กรณผีูร้ับ
บํานาญชื่งมอีายตุํ่ากว่า ๖๕ ปีบรบิูรณ์ ใหแ้ก่ ...............(ผูร้ับบํานาญ)
ไดร้ับเงินบํานาญปกตเิดือนละ
ของบํานาญรายเดือนไดไ้มเ่กิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน

ตําแหน่ง

บาท คํานวณแล้วมสีิทธขิอรับบําเหน็จดํารงชีพไมเ่กิน ๑๕ เท่า
บาท

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๖/๑ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญต้บิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกไ้ชเพิ่มเติม (อบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
กฎกระทรวง กําหนดอัตราและวิธกีารรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๑) และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๖ จงีอนุม้ตใิห้.......(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)......จ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพ ใหแ้ก.่..............(ผูร้ับบํานาญ)
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น .).บาท (.

ทั้งบี้ ตั้งแตบ่ัดบีเ้ป็นด้นไป

สั่ง ณ วันที่

ลงชื่อ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด.
ที่ J.

เรื่อง .สั่งจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่บผูร้ับบํานาญ

ด้วย .......(ชื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)......ขออนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพกรณผีูร้ับ
บํานาญชื่งมอีายตุั้งแต่ ๖๔ ปีบรบิูรณีขี้นไป ใหแ้ก.่......(ชื่อผูร้ับบํานาญ)......ตําแหน่ง
ไดร้ับเงินบํานาญปกตเิดือนละ
ของบํานาญรายเดือนไดไ้มเ่กิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
ดํารงชีพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว จึงขอรับบําเหน็จดํารงชีพครั้งบี้ จํานวน

) บาท

อาศัยอํานาจตานความในมาตรา ๔๖/๑ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราขบัญญ้ตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๔๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๓๐ และ(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๔๘ กฎกระทรวง
กําหนดอัตราและวิธกีารรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๒ข้อ ๑ (๒) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ ข้อ๒๖ จึงอนุมัตใิห.้.....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...

บาท คํานวณแล้วมสีิทธขิอรับบําเหน็จดํารงชีพไมเ่กิน ๑๔ เท่า
บาท ชื่งเป็นผูท้ี่'รับเงินบําเหน็จ

บาท
(.

จ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพ ใหแ้ก่ .......(ชื่อผูร้ับบํานาญ).......เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น
(.................1........) .บาท

ทั้งบี้ ตั้งแตบ่ัดบีเ้ป็นด้นไป

สั่ง ณ วันที่

ลงชื่อ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด.
«1ท

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบําเหน็จปกตใิหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น

.(ซื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)..................ขออนุมต้จิ่ายเงินบําเหน็จปกติ ใหแ้ก่
.ระดับ.........สังกัด

ด้วย
....(ซื่อข้าราขการส่วนห้องถิ่น).....ตําแหน่ง
J J ฯ . , * J J ~ J เป็นเงินบําเหน็จปกติ จํานวน

บาท (. .)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๒ (๑) และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกไ่ชเพมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบําบฺาญั
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๖ จํงอนุมัตใิห้.........(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)........จ่ายเงิน
บําเหน็จปกติ จํานวน บาท ใหแ้ก่ ......(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ เป็นด้นไป

สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด.
dท

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดใหแ้ก1ทายาท........(ขื่อข้าราชการส่วนห้องถิ่น).

.(ขื่อองค์การปกครองส่วนห้องถิ่น).
ใหแ้กท่ายาท.....(ขื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น).....ตําแหน่ง....................ขื่งถึงแกก่รรมด้วยเหตุ

ต้องเงินบําเหน็จตกทอดทั้งสิ้น จํานวน

..........ขออนุมัตจิ่ายเงินบําเหน็จตกทอด
...............ระดับ.............อัตราเงินเดือน
.(สาเหตทุีถ่ึงแกก่รรม).

บาท (.

ด้วย

สังกัด
เมื่อวันที่ .)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๔๓
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ ข้อ ๒๖
จึงอนุมัตใิห้ .......(ขื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น).......จ่ายเงินบําเหน็จตกทอด จําบวบ

.) ใหแ้กท่ายาท ดังนี้
บาท

(.

๑.๑ ซอ-สกุล.
๑.๒ ขื่อ-สกุล.
๑.๓ ขื่อ-สกุล.
๑.๔ ขื่อ-สกุล.

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ .

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

(บุตร)
(คูส่มรส)
(บดีา)

. (มารดา)

เป็นด้นไป (วันกัดจากวับทีถ่ึงแกค่วามตาย)

บาท
บาท
บาท
บาท

สั่ง ณ วันที่

dลงขอ
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด
ที่ /

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษใหแ้ก่ทายาท.....(ขื่อผูร้ับบํานาญ).
ด้วย....(ขื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)....ขออนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ

ข้าราขการบํานาญรับบํานาญปกตเิดือนละ.......................บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือนละ
....(สาเหตุทีถ่ึงแก'ความตาย)
บาท แตเ่นื่องจาก ....(ขื่อผูร้ับบํานาญ).........................บาท คงเหลือเงินบําเหนื่จ

ใหแ้กท่ายาท ...........(ขื่อผูร้ับบํานาญ)
เงินเพิ่มจากบํานาญปกตริ้อยละ ๒๕ เดือนละ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ

บาท
.บาท

.บาท ไดถ้ึงแก่กรรมด้วย
ขื่งด้องจ่ายเงินบําเหน็จตกทอด จํานวนเมื่อวันที่

ไดร้ับเงินบําเหน็จดํารงชีพ ๑๕ เท่าของบํานาญรายเดือนไปแล้ว จํานวน.
ตกทอด เป็นเงิน..................บาท และเงินช่วยพิเศษใหแ้กท่ายาท จํานวน .บาท

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราขบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๖ และข้อ ๓๐ จึงอนุมัตใิห้......(ขื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).....จ่ายเงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ ดังนี้

๑. จ่ายเงินบําเหน็จตกทอด ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราขบัญญัตบิําเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน
ใหแ้กท่ายาท ดังนี้

.บาท (. .)

๑.๑ ขื่อ-สกุล เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

(บุตร)
(คูส่มรส)
(บิดา)
(มารดา)

บาท
๑.๒ ขอ-สกุล
๑.๓ ขอ-สกุล
๑.๔ ขื่อ-สกุล

บาท
บาท
บาท

๒. จ่ายเงินช่วยพิเศษ ตามข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้แก่ ........(บุคคลทีร่ะบใุน แบบ บท. ๑๐ หรือทายาทแล้วแต่กรณี)....'....
จํานวน บาท (.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

.)

เป็นด้นไป (วันถัดจากวันทีถ่ึงแกค่วามตาย)
สั่ง ณ วันที่

ลงชีอ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด.
ที่ /

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบํานาญปกตใิหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น (ถ่ายโอน)

.(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).ด้วย .ขออนุมัตจิ่ายเงินบํานาญปกตใิหแ้ก่.......(ชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)....ตําแหน่ง
ชื่งพน้ออกจากราชการ ด้วยเหตgุงอายุ เมื่อวันที่

.ระดับ.......สังกัด.
เป็นเงินบํานาญปกตเิดือนละ

..) โดยแบ่งจ่ายเงินตามสัดส่วนการรับราชการดือ เงินบํานาญส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
บาท และเงินบํานาญส่วนทีท่้องถิ่นรับภาระใหจ้่ายจากเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ

บาท
(.

จํานวน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน บาท

อาศัยอํานาจตามความใบมาตรา ๑๒ (๓) มาตรา ๑๖ มาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๕๐ แห่ง
พระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐0 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๖ จึงอนุมัตใิห้ ............(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
จ่ายเงินบํานาญปกติ เดือนละ
ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ จํานวน
รวมเป็นเงินทั้งลิ้น เดือนละ
ใหแ้ก่....(ชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)....

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่

....บาท โดยแบ่งจ่ายเงินตามสัดส่วนการรับราชการ ดือ เงินบํานาญ
บาท และเงินบํานาญส่วนทีท่้องถิ่นรับภาระ จํานวน บาท

บาท (. .)

เป็นด้นโป

สั่ง ณ วับที่

ลงชื่อ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่งจังหวัด.
ที่ /

เรื่อง สั่งจ่ายเงินทดแทนใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการ

.(ซื่อองคกํรปกครองส่วนท้องถิ่น).
....(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการ).....ตําแหน่ง.
ไดพ้้นจากราชการเนื่องจากมอีายคุรบ ๖๐ ปีบรบิูรณ์ เมื่อวับที่
ทดแทบ จํานวน

ด้วย .ขออนุมัติจ่ายเงินทดแทน ใหแ้ก่
. สังกัด

.เปีนเงิน
บาท (.

อาศัยอํานาจตามความใบข้อ ๔ (ก) และข้อ ๙ แห่งระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงินทดแทบแกข่้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการทีอ่อกจากราชการ พ.ศ. ๒๕:๐๙ จึงอนุมัตใิห้.........(ซื่อองคกํรปกครองส่วนท้องถิ่น)........จ่ายเงินทดแทบ จําบวบ.
(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการ).

ทั้งนี้ ทั้งแตว่ันที่

.)

.บาท ใหแ้ก่

เปีนด้นไป

สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
.)(.

ผูว้่าราชการจังหวัด.
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คําสั่ง .(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).

ที่ /
เรื่อง ใหจ้่ายเงินบําเหน็จปกตใิหแ้กลู่กจ้างประจํา

ด้วย ........(ซื่อลูกจ้างประจํา)........ตําแหน่ง.

ซึ่งพ้น/ลาออกจากงาน เมื่อวันที่
และมสีิทธใิดร้ับเงินบําเหน็จปกติ จํานวน

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ (..) และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดใทย ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ ......(ซื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น).......จ่ายเงินบําเหน็จปกติ ให้แก' ........(ซื่อลูกจ้างประจํา)........จํานวน

สังกัด
โดยมเีวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติ .... เดือน .... วัน

บาท (. .)

บาท
(. .)

ะ * ตั้งแต่วันที่ เบีนด้นไปทงน

สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
1)(.

...(ซื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)...นายก
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คําสั่ง .(ขื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).
ที่ /

เรื่อง ใหจ้่ายเงินบําเหน็จปกตใิหแ้กลู่กจ้างประจํา(ก่ายโอน)

ด้วย ........(ขื่อลูกจ้างประจําก่ายโอน)........ตําแหน่ง

โดยมเีวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติ .... เดือน .... วัน
บาท (

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ (..) และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ ......(ขื่อองค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่น).......จ่ายเงินบําเหน็จปกติ ใหแ้ก่ ........(ขื่อลูกจ้างประจําก่ายโอน)........จํานวน...............) โดยแบ่งจ่ายเงินตามสัดส่วนการทํางาน ดังนี้

๑. เงินบําเหน็จปกติส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ จํานวน
๒. เงินบําเหน็จปกติส่วนทีห่้องถิ่นรับภาระ จํานวน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

สังกัด.
ซึ่งพ้น/ลาออกจากงาน เมื่อวันที่
และมสีิทธไิดร้ับเงินบําเหน็จปกติ จํานวน .)

บาท
(.

บาท
บาท

เป็นด้นไป

สั่ง ณ วันที่

«alลงซอ
(. .)

...(ขื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)...นายก
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คําสั่ง .(ซื่อองคกํรปกครองส่วนท้องถิ่น).
ที่ /

เรื่อง ใหจ้่ายเงินบําเหน็จรายเดือนใหแ้กลู่กจ้างประจํา

ด้วย ........(ซื่อลูกจ้างประจํา)........ตําแหน่ง สังกัด
โดยมเีวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จรายเดือน .... เดือน .... วันซื่งพน้/ลาออกจากงาน เมื่อวันที่

และมสีิทธไิดร้ับเงินบําเหน็จรายเดือน เดือนละ บาท (. .)

อาสัยอํานาจตามความในข้อ ๖ (..) ข้อ ๙/๑ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
บําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ .......(ซื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น).......จ่ายเงินบําเหน็จรายเดือน ใหแ้ก่ ........(ซื่อลูกจ้างประจํา)........เดือนละ บาท

.)(.

ทั้งบี้ ตั้งแตว่ันที่ เป็นด้นไป

สั่ง ณ วับที่

ลงซื่อ.
.)(.

...(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...นายก
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คําสั่ง .(ขื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).

ที่ /
เรื่อง ใหจ้่ายเงินบําเหน็จปกตใิหแ้กท่ายาทลูกจ้างประจํา

ด้วย ........(ขื่อลูกจ้างประจํา)........ตําแหน่ง

ไดถ้ึงแกก่รรมด้วยเหต.ุ.......(สาเหตทุีถ่ึงแกค่วามตาย)........เมื่อวันที่
สังกัด.

โดยมีเวลาทํางาน
สําหรับคํานวณบําเหน็จปกติ .... เดือน .... วัน ขื่งดอ้งจ่ายเงินบําเหน็จปกตใิหแ้ก่ทายาท .......(ขื่อลูกจ้างประจํา)
จํานวน บาท (. .)

อาด้ยอํานาจตามความในข้อ ๘ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ ...(ขื่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)...จ่ายเงินบําเหน็จปกติ จํานวน บาท ( ) ใหแ้ก่ทายาท........(ขื่อลูกจ้างประจํา)...

<1
ดังนี้ ............(บุตร) เป็นเงิน............(คูส่มรส) เป็นเงิน.............(บิดา) เป็นเงิน.............(มารดา) เป็นเงิน

เป็นต้นไป (วันถัดจากวันทีถ่ึงแกค่วามตาย)

๑.๑ ซิอ-สกุล บาทไ
๑.๒ ขื่อ-สกุล

*
บาท

" สัดส่วนทีเ่ท่ากับ๑.๓ ซิอ-สกุล
๑.๔ ขื่อ-สกุล.
ะ * ตั้งแต่วันที่

บาท
บาทJ

ทงน

สั่ง ณ วันที่

ลงขื่อ.
(. .)

...(ขื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...นายก
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wmm
คําสั่ง .(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).

ที่ /
เรื่อง ใหจ้่ายเงินบําเหน็จตกทอดใหแ้กท่ายาทลูกจ้างประจํา

ด้วย ........(ซื่อลูกจ้างประจําผูร้ับบําเหน็จรายเดือน)........ตําแหน่ง.................ไดก้งแกก่รรมด้วยเหต.ุ.......(สาเหตทุีถ่ึงแกค่วามตาย) ........เมื่อวันที่
ต้องจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดใหแ้กท่ายาท ........(ซื่อลูกจ้างประจําผูร้ับบําเหน็จรายเดือน).......จํานวน
สังกัด,

บาท
(. .)

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๓/๔ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
บําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ ...(ซื่อองค์กร
ปกครองส่วนห้องถิ่น)...จ่ายเงินบําเหน็จตกทอด จํานวน
ใหแ้กท่ายาท ........(ซื่อลูกจ้างประจําผูร้ับบําเหน็จรายเดือน)

๑.๑ ซื่อ-สกุล..
๑.!0 ซื่อ-สกุล..
๑.๓
๑.๔ ขอ-สกุล.

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่

บาท (. 1)

ดังนี้
(บุตร) เปีนเงิน
(คูส่มรส) เปึนเงิน
(บดีา) เบีนเงิน
(มารดา) เบีนเงิน

เบีนด้นไป (วับถัดจากวันทีถ่ึงแกค่วามตาย)

บาทา
บาท

แบ่งตาม?เดส่วน
ซื่อ-สกุล
«1

บาท
บาท/

สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
(. .)

...(ซื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)...นายก
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ครเทศบาล 301
V

แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จหรือบํานาญ

I เบําพฆจปกติ [7| บํานาญปกติ I เบําIหนจพกทอดตรวจสอบ
อายุ 60 จ

เลขทีบ่ัตรประไทชน Q -Mill - 1 I I I I I - 1 I I - 1 I
ชึ๋อสๆล ขขอ นาง ท ๓ดวับที่ 6 พฤ'ษภาตม 2496

ด่านหบ่ง ตรู อับคับ คศ.ร โรงเรียบเทศบาล 1(บ้านไเมแสง) สังกัดราขการส่วนท้องลิ่น ทม.รุมนสง 18

จังทวัด นครสวรรศ์ {โรงเรียบเทศบาล 1บ้านรุมแสง)
1 เริ๋มเข้ารับราชการเมึ๋อวับที่ 17 มิคบุายบ 2517

สังกัด อบจ.นครสวรรค์

โอบมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องลิ่น เมึ๋อวับที่
สังกัด

2 ท้น ออกจากราชการด้วยเหตุ สูงอายุ

2514

ด่าแหบ่ง ครตูรี
จังหวัด นครสวรรค์

1 พฤศจิกายน 2518

นครสวรรค์จังหวัดทม.รุมแสง
เมึ๋อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

เดอบจ วัน
3 เวลาราชการปกติ ตั้งแตว่ับที่ 17 มคนุายน 2517 - 30 กันยายน 2556 3 1439

2556 10 1

2517 6 17

39 3 14

4 เวลาราชการทวคูณ
ตั้งแตว่ับที่ 7 ตุลาคม 2519 รง 5 มกราคม 2520

ตั้งแตว่ับที่ 23 คุมภาท้นร 2534 รง 2 พฤษภาคม 2534

ตั้งแตว่ับที่
ตั้งแตว่ับที่
ตั้งแตว่ันที่
รวมเวลาราชการทรคีูณ
Mวับทีม่โดป้ระจําปฎิบต้ริาชการใบวับทีป่ระกาศใชก้ฎอัยการรก
Mวับ ลา ทัก ขาด ราชการ'โดย'Iมใต้'รับเงินเดอบ
คงไดเ้วลาราชการทรถีูฌทีแ่ทจ้รีง
รวมเวลาราชการสําหรับการคํานวณ
เศษของปถี้ารงครึ๋งปีโหน้ับเป็นหบึ๋งปคีงไดเ้วลาราชการสําหรับคํานวณทีแ่ทจ้ริง

62,760 บาท เงินเที่ม

3

82

รง
รง
รง

5 8

5 8

8 2239

40

บาท (ถ้าม) รวมเป็นเงิน5 เงินเดอนเดอนสุดท้าย
6 เงิน บํานาญปกติ

62,760 บาท
50,208 บาท62,760 X 40

50
7 เงินเพมจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ 25 12,552 บาท50,208 X 25

100
(พุ้ทีf่mmnT3?bwEH๓พนค่'ณัที 1เรทาศม 2535 เปีนพ้นไปไมน่ิรทธิ?บเงินเทั๋มจากพิพํทภญร้อยพ: 25)

8 เงิน บํานาญปกติ + เงินเพม ขี๋งคํานวณเหนว่ายอดเงินทีถู่กต้องจ่ายให้ 62,760 บาท

I / I ขอรับเงินบําเหนจคํารงชีพแล้ว 200,000 บาท

เจ้าหน้าทีผู่ค้ํานวณ

ลงทะเปียบแล้ว ฐานข้อมูล ลนกนแล้ว

www.yotathai.com
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ตรวจสอบ
อายุ 60 ปี

1-m-nเลขทบีัตรประชาขบ
บาย ข. ขื่อสกุล

ตําแหน่งครู รับคับ คศ.2 โรงเรียบ เทศบาล 4 (บ้าบแหลมทราย)
อำ๓อ เมืองสงขลา

เกิดวับที่ 26 กรกฎาคม 2496ขอ ค.
สังกัด 18เทศบาลบครสงขลา

จังหวัด 2514สงขลา

1 เรึ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่
สังกัด
โอบมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องกิน เมื่อวับที่
สังกัด

2 ท้น ออกจากราชการด้วยเหตุ

ตําแหน่งครู 2
จังหวัด นราธิวาส

1 ธันวาคม 2526

มืกบุายบ 25221
โรงเรียบบ้านไรพ่ญา อบจ.นราธิวาส

โรงเรียบบ้านไรพ่ญา เทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมือง จังหวัด นราธิวาส
เมื่อวับที่ 1 ตุลาคม 2556สูงอายุ

3 เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มืกนุายบ 2522 - 30 กันยายน 2556
1 มืกนุายบ 2522 - 30 กับยายบ 2523
1ตุลาคม 2523 - 30 พฤศจิกายน 2526

วันจ เดอีบ
1 42556 10 1

2522 6 1
3.1 อบจ.
3.2 สปจ.
3.5 เทศบาล 1 ธันวาคม 2526 - 30 กันยายน 2556

3 2
102934 4

เวลาราชการ 3.1 2523 10 1 3.2 2526 12 1 3.3 2556 10 1
2523 10 1

34 4
2522 6 1 2526 12 1

3 2 29 101 4
4 เวลาราชการทวคีูณ
ตั้งแตว่ับที่ 7 ตุลาคม 2519 ถึง 5 มกราคม 2520
ตั้งแตว่ันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ลง 2 พฤษภาคม 2534
เวลาราชการส่วนท้องกิน

2 8
29 10 -
1 4 - (ทวคีูณ)
31 2 -

31 2
2 7

31 4 7
รวมเวลาราชการทวคีูณ
VLQ วันที่มไืดป้ระจําปฎิบ้ตัราชการใบวับทีป่ระกาศใชก้ฎอัยการศก
ท้ท วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไมไ่ดร้ับเงินเดือน
คงไดเ้วลาราชการทวคีูณที่แทจ้ริง
รวมเวลาราชการสําหรับการคํานวณ
เศษของปถี้าถึงครึ่งไ)ใหน้ับเป็นหบึ๋งปคีงไดเ้วลาราชการสําหรับคํานวณที่แทจ้ริง

5 เงิบเดือนเดือนสุดท้าย 40,100.00 บาท เงินเพิ่ม

6 เงิน บำนาญ

2 831
1

72
7634

35

บาท (ถ้ามี) รวมเป็นเงิน 40,100.00 บาท

28,070.00 บาท40,100.00 X 35 ะ:

50

7. เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกตริ้อยละ 25 6,215.50 บาท28,070.00 X 25 X 31
100 X 35

(ผู้ทีร่ับราชการส่วนท้องกินตั้งแตว่ับที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป ไมมสิทธริับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญร้อยละ 25)
ชี่งคำนวณเหนว่ายอดเงินทีถู่กต้องจ่ายให้บำนาญ + เงินเพิ่ม8 เงิน 34,285.50 บาท

I 1 รับเงินบําเหน็จดำรงชีพแล้ว บาท
เจ้าหน้าทีผู่ค้ํานวณ

ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล สแกนแล้ว

นนบค่านา(นบ่าพนจ บ่าบาญ 2557 (ครุ) นบ่งพ้นทิม

www.yotathai.com
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I \ บําเหน็จปกติ rÿl บํานาญปกติ I \ บําเหนจตกทอดตรวจสอบ
อายุ 60 ปี

เลข?ณตรประขา■ซบ [�] -Mill - 1 I 1 I |~1 - 1 1 I - 1 1
ทีอ ท็เอสทุล
ตํานหบ่ง ครู อันดับ คศ.3 โรงเริยน เทศบาล 4 (รัฐประขานุเคราะห์) สังกัด

๓ตวับทึ๋ 24 กุมภาพันธ์ 2496นาง ก. ข.
เทศบาลนครสกลนคร 18

อังหวัด สกลนครอํา๓อ ฟ้องสกลนคร 2514

1 เรึ๋มเข้ารับราชการเมี่อวับที 1 มกราคม 2516

สังกัด โรงเรัยบเทศบาล 3 ๆ ทม.สกลนคร อ.ฟ้อง

โอนมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องกึ๋น เมึ๋อวับที
สังกัด

2 พับ ออกจากราขการด้วยเหตุ

ตําแหน่งครอูัดวา
อังหวัด สกลนคร

อังหวัด

เมีอวับที 1 ตุลาคม 2556สูงอายุ

เดอน วันจ
3 เวลาราขการปกติ ตั้งแต่วันที 1 มกราคม 2516 30 กันยายน 2556 40 9

2556 10 1
2516 1 1
40 9

4 เวลาราชการทวคีูณ
ตั้งแตว่ับที 7 ตุลาคม 2519 ถุง 5 มกราคม 2520
ตั้งแตว่ันที 23 กุมภาพันธ์ 2534 {ไง 2 พฤพทคม 2534
ตั้งแตว่ันที _
ตั้งแตว่ันที _
ตั้งแต่วับที _
รวมเวลาราขการทวคีูณ
Mil วับทีมไดป้ระจําปฏิบ้ตราชการในวับทีประกาศใขก้ฎอัยการ?!ก
Mil วัน ลา พัก ขาด ราขการโดยโมใดร้ับเงินเดอบ
คงไดเ้วลาราขการทวคีูณทแีทจ้ริง
รวมเวลาราชการสําหรับการคำนวณ
เศพองปีก้าถงครี่งจไหน้ับเป็นหบึ๋งปคีงไดเ้วลาราชการสําหรับคํานวณทแีทจ้ริง

3
2 8

กง
กง
กึง

5 8

5 8
2 841

41

5 เงินเดอนเตอิบสุดท้าย 55,570.00 บาท เงินเทีม
6 เงิน บํานาญ

บาท (ก้าม) รวมเป็นเงิน 55,570.00 บาท

45,567.40 บาท55,570.00 X 41
50

7 เงินเทีมจากเงินบํานาญปกตริัอยคะ 25

(มู้ทรีันงา«กาง{เวนข้องทนตั้งแตว่ันที1ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป ไมม่สทิรริับเงินเฟ้มจากเงินบํานาญรัอยละ 25)

8 เงิน บํานาญ+ เงินเทีม

45,567.40 X 25 (11,391.85 บาท) = 10,002.60 บาท
100

ทีงคํานวณเห์บว่ายอดเงินทถีูกตองจ่ายให้ 55,570.00 บาท

I 'ร \ รับเงินบําเหน็จดํารงชพแก้ว 200,000 บาท
เอัาหน้าทีผูค้ํานวณ

ลงทะเปียนนดว้ ฐานข้อมูล สแกนนด้ว

นบบคํ-ทททณําเพนิจ'ช■ทภธุเ 2557 (ทุ) นพ่พนิเจI่J1

www.yotathai.com
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เลขทีบ่ัตรประชาขบ Q - 1 I I |~1 - 1 [
ชื่อสกุล ส

ระตับ 8
จังหวัด สมุทรสงคราม
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อายุ 60 ปี

เกิดวันที่ 25 มีกบุายน
สังกัดราชการส่วบท้องลิบ เทศบาลตําบลอัมทวา

2496ขอ บาง ก.
ตําแหน่งบักบริหารงาบเทศบาล
อํา๓อ อัมทวา

18
2514

1 เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวับที่
สังกัด

ตําแหน่งครจูัตวา
จังหวัด กรุงเทพมหาบคร

17 มีกนุายบ 2518
รร.วัดราษฎรศ์รัทธาธรรม เขตพระโขบง

โอนมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องลิ’บ เมื่อวับที่ 25301 กรกฎาคม
สังกัด

2 พับ ออกจากราชการด้วยเหตุ
เทศบาลเมองนครปฐม จังหวัด บครปฐม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556สูงอายุ

วับเดือนจ
3 เวลาราชการปกติ ตั้งแตว่ับที่ 17 มํฤบายน 2518 - 30 กับยายบ 2556
กทุม. 17 มีกบุายบ 2518 -30 มกิุบ'ายฺน 2530
เทศบาล 1กรกฎาคม 2530 - 30 กันยายุบ 2556

1412
32556 10 1

2518 6 17
26

1438 338 3 14
4 เวลาราชการทวคีูณ
ตั้งแตว่ับที่ 7 ตุลาคม 2519 ลิง 5 มกราคม 2520
ตั้งแตว่ับที่ 23 กุมภาพับธ 2534 ลิง 2 พฤษภาคม 2534

3
2 8

ททุม.2530 7 1
2518 6 17

26 3เทศบาล
2556 10 1
2530 7 1

2 8
12 14 26 5 8

รวมเวลาราชการทวคีูณ
J4Q วับที่มไิดป้ระจําปฎิบต้ริาชการใบวันทีป่ระกาศใชก้ฎอัยการศก
หัก วับ ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใตัรบัเงบเดือน
คงไดเ้วลาราชการทวคีูผทีแ่ทจ้ริง
รวมเวลาราชการสำหรับการตําบวณ
เศษของปีกัาลิงครึ่งปีใหนัับเป็นหนี่งปคีงไดเ้วลาราชการสำหรับคํานวณทีแ่ทจ้ริง

8526 3 26

85
22838 i

39
I

54,090 บาท เงินเพิ่ม บาท (ล้ามี) รวมเป็นเงิบ 54,090.00 บาท5 เงินเดือนเดือนสุดท้าย
6 เงิบ บำนาญ 42,190.20 บาท54,090 X 39

50
7 เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตริัอยละ 25 7,031,70 บาท42,190.20 X 25 X 26

100 X 39
(ผู้ทีร่ับราชการส่วนท้องลิบตั้งแตว่ับที่ 1ตุลาคม 2535 เป็นด้บไป ไมม่สีิทธริับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญร้อยละ 25)

ชื่งคํานวณเหนว่ายอดเงินทีถู่กดอ้งจ่ายให้

ะะ

บำนาญ + เงินเพิ่ม8 เงิบ 49,221.90 บาท

1 I รับเงินบําเหน็จดํารงชีพแล้ว บาท
เจ้าหน้าทีผู่ค้ํานวณ

ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล สนกบแล้ว

นนบทํานว(บบ่าเพนงบํานาญ2557 (นบ่งเงินเฟ้น)

www.yotathai.com
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แบบ

I I บําเหน็จตกทอดตรวจสอบ [�] บําเหน็จปกติ
เลขทบีัตรประชาชน I 1 - I I I I I - 1 I I I I I - I I I - I I

ชีอศกุล
ระตับ
จังหวัต

พ\ บํานาญปกติ
อายุ 60 จ

๓ตวนัที 19 เมษายน 2496ทีอ บาย ก. ช.
10 ลังภัตราชการส่วนท้องถิ่น
กานสินธุ้

ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง
อํา๓อ ฟ้องกาฬสินธุ

1 เริ๋มเข้ารับราชการเมื่อวับที
สังกตั
โอนมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที
ลังภัต

2 ท้น ออกจากราชการตัวยเหตุ

เทศบาลฟ้องกาฬสิบ!j 18

2514

ตําแหน่งครู 2
จังหวัต เพชร�รณ์

มบิาคม 2525

มิถุนายน 25202

โรงเริยบหล่มเก่าท้ทยาคม กรมสามัญสกิษา
1

จังหวัต กาฬสิบธุเทศบาลฟ้องกาฬสิบธุ อ.ฟ้องกาฬสินธุ
เมื่อวันที 1 ตุลาคม 2556ป็งอายุ

เตัอน วันจ
3 เวลาราชการปกติ ตั้งแตว่ับที 2 มิถุนายน 2520 - 30 กับยายบ .2556

ทีอี๋บ 2 มิถุนายน 2520 - 28 กุมภาพันธ์ 2525 2556 10 1

เทศบาล 1 มนิาคม 2525 - 30 กับยายน 2556 2520 6 2

8 294

31 7

36 3 2936 3 29

4 เวลาราชการทวคีูณ
ตั้งแตว่ันที 7 ตุลาคม 2519 ลง 5 มกราคม 2520

ตั้งแตว่ันที 23 กุมภาพันธ์ 2534 ลง 2 พฤษภาคม 2534

ทีอีบ 2525 3 1

2520 6 2

2 8

2556 10 1

2525 3 1

เทศบาล

31 74 8 29

ทวคีูณรวมเวลาราชการทวคีูณ
ทัก วับทีมไิดป้ระจำปฎิบ้ตราขการใบวันทีประกาศใขก้ฎอัยการสิก
ทัก วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใตรัับพนเดอบ
คงไดเ้วลาราชการทวคีูณทแีทจ้ริง
รวมเวลาราชการส่าหรับการคำนวณ

เศษของปถี้าถ้งครี่งปไีทน้ับเป็นหนึ่งปคีงไดเ้วลาราชการสําหรับคํานวณทแีทจ้ริง
5 เงํนเตอิบเติอนสุตท้าย 58,890.00 บาท พนเพม
6 พบ บำนาญ

822 8

31 9 8

32

82

6 736

37

บาท (ถ้ามิ) รวมเป็นเงิน 58,890.00 บาท
43,578.60 บาท58,890.00 X 37

50
7 เงินเทีมจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ 25 9,422.40 บาท43,578.60 X 25 X 32

100 X 37
(ผู้ทรีับราชการส่วนท้องรนตั้งแตว่ับที 1ตุลาคม 2535 เป็นตันไป ใม่มสิิทรริันเงินเพมจากเงินบํานาญร้อยละ 25)

8 เงิน บำนาญ + เงินเพม ทีงคํานวณเหบว่ายอดเงินทถีูกดอ้งจ่ายไท้ 53,001.00 บาท

I 'รI รับเงินบําเหมิจดํารงข้พแล้ว 200,000 บาท
เจ้าหน้าทีผูค้ํานวณ

ลงทะเป็นนนตัว ฐานข้อมล ลนทนนตัว

นา/บคํานวณนํ'น'แบจ บ่-เนาญ 2557 (นบน่่งํบเพน)

www.yotathai.com
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I I บําเหน็จปกติ £/] บํานาญปกติ [�] บําเหน็จตกทอด
306

ตรวจสอบ
อายุ 60 ปี

เลขทีบ่ัตรประชาขน 1 I - [_
นาย ก._

ตํานหบ่ง เจ้าพนักงานป๋องกันๆ

อำ๓อ เนอ็งลพบุรี

โา-เ-ท-ท
เกิดวับที่ 2 ตุลาคม 2494ชื่อสกุล

ระดับ 5 สังกัดราชการส่วนท้องกิน
จังหวัด ลพบุรี

ชอ ข.
เทศบาลเนอ็งลพบุรี 18

2512

ตําแหน่งเจ้าหน้าทีป่้องกันๆ 1
จังหวัด

1 เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที 2 ตุลาคม 2535

สังกัด
โอบมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องทน เมื่อวันที่
สังกัด

2 พ้น ออกจากราชการด้วยเหตุ

เทศบาลเน็องดราด อ.เมองตราด ตราด

จังหวัด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555�อายุ

วันเดีอนจ
3 เวลาราชการปกติ ดั๊งแดว่ัฆที่ 2 ตุลาคม 2535 - 30 กันยายน 2555 11 2919

2555 10 1
2535 10 2
19 11 29

4 เวลาราชการท1วีถูผ
ตั้งแตว่ับที่ 7 ตุลาคม
ตั้งแตว่ันที่ 2 ตุลาคม

2519 กิง 5 มกราคม 2520
2535 ทงี 15 พฤศจิกายน 2543 อ.น]องตราด
2543 11 16
2535 10 2

148 1
บรรจุ

8 1 14
รวมเวลาราชการทวคีูณ
im วับที่มไีดป้ระจำปฎิบตํราขการในวันทีป่ระกาศใชก้ฎอัยการศึก
หัก วัน ลา พัก ชาด ราชการโดยไมใดร้ับเงินเดอีบ
คงไดเ้วลาราชการทวคีูณทีแ่ทจ้รีง
รวมเวลาราชการสำหรับการคำนวณ
เศพองปถี้ากิงครึ่งปใีหน้ับเป็นหนึ๋งปคีงไดเ้วลาราชการสำหรับคำนวณทีแ่ทจ้รีง

5 เงินเดอ็บเดือนสุดท้าย 18,230.00 บาท เงินเพิ่ม
6 เงิน บํานาญปกติ

1418

1418
13128

28

บาท (ถ้ามี) รวมเป็นเงิน 18,230.00 บาท
10,208.80 บาท18,230.00 X 28

50
7 เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ 25 บาท

(ผู้ทีร่ับราชการส่วนท้องกินตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป ไมม่ีสิทธรับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญร้อยละ 25)

8 เงิน ชื่งคํานวณเหบว่ายอดเงินทีถู่กดอ้งจ่ายให้ 10,208.80 บาทบํานาญปกติ

I I รับเงินบําเหน็จดำรงชีพแถ้ว บาท
เจ้าหน้าทีผู่ค้ํานวณ

ฐาบข้อมูลล•รหะเบียนนล้ว ลนกนแล้ว

นบบคำบวพบําเ'หบจบํานาญ2557 (2)
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meพน ครูฒะ!.
แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จหรือบํานาญขรก.ถ่ายโอนเป็นสมาชิก กบข. ฃ °

ตรวจสอบ Q บําเหน็จปกติ 0 บํานาญปกติ [�] บําเหน็จตกทอด
เลขทีบ่ัตรประขาขน [ท -[

นาง ก.

อายุ 60 ปี

ท-! 1 I 1 โา -โ~โา-โ~า
A ๓ควันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2496

สังกัด องค์การบริหารล่วนจังหวัดศรลีะเกษ 18
2514

ขื่อสกุล
อันดับ คศ.3 โรงเรียน บ้านสิรขิุนหาญ

จังหวัด ศรสิะเกบ

ขอ ข.
ตําแหน่งศร_
อํา๓อ ขุนหาญ

1 เริ๋มเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 9 ' มกราคม 2517
สังกัด โรงเรียนบ้านบักดอง อ.ขุนหาญ อบจ.ศรสีะเกษ
ถ่ายโอนมารับราขการเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่น เมื่อวับที่ ~16 เมบายน 2550
สังกัด โรงเรียนบ้านสิรขีุนหาญ อ.ขุนหาญ อบจ.ศรสีะเกบ จังหวัด ศรสีะเกษ

2 พัน ออกจากราชการด้วยเหตุ

3 เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วับที่ 9 มกราคม 2517 - 30 กันยายน 2556 ปี
2556 10 1
2517 2 1 (ตั้งแต่ 9 - 31 ม.ค.)

ตําแหน่งครู 2
จังหวัด ศรสีะเกบ

เมื่อวับที่ 25561สูงอายุ ตุลาคม

วับเดือน
2339 8839

23
39 8 39 8 23

4 เวลาราชการทวคีูณ
ตั้งแตว่ับที่ 7 ตุลาคม 2519 ถึง 5 มกราคม 2520
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง 2 พฤบภาคม 2534
ตั้งแตว่ับที่ 3 พฤใ!)ภาคม 2534 ถึง 1 เมบายน 2543

3
2 8

29108อ.ชุบหาญ
2543 4 2
2534 5 3

รวมเวลาราชการทวคีูณ
พั! วันทีม่โดป้ระจําปฦบต้ริาชการในวับทีป่ระกาศใข้กฏอัยการค์ก
VLQ วัน ลา พัก ขาด ราขการโดยไมใดร้ับเงินเดือน
คงไดเ้วลาราขการทวคีูณทีแ่ทจ้ริง
รวมเวลาราชการสําหรับการคํานวณ

49 + 1 + 0 = 49 + 0.08 + 0 49.08 จ

748 10 29 9

749
149

49.08
36012

เวลาราชการก่อนส่ายโอบ เทศบาล / อบจ. / อบต.
ตั้งแตว่ันที่

52,060.00 บาท เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (กรณผีูร้ับบํานาญ)5 เงินเดือนเดือนสุดท้าย
6 บํานาญปกตขิอง ชรก. ทีก่่ายโอนๆ และเป็นสมาชก กบข. ตามสูตรของ กบข.=

41,889.67 บาท
41,889.67 X 49.08 = 41,118.90 บาท

50
แตไ่ม,เกินร้อยละ 70 ของอัตรา เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย เป็นเงิน = 41,889.67 X 70 = 29,322,77 บาท

100

ดังนั้น เงินบํานาญปกติ
7 เบิกจ่ายเงินแบ่งตามสัดส่วนการรับราชการ
7.1 เงิน บํานาญปกติ ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ

= 29,322.77 บาท

= 29,322.77 บาท

ส่วนทีท่้องถิ่นรับภาระ7.2 เงิน บํานาญปกติ บาทระ

IVI รับเงินบําเหน็จตํารงชีพแล้ว 200,000 บาท

เจ้าหน้าทีผู่ค้ํานวณ
ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล ศแกนแล้ว

เฌิบิศาบิวพิิภเทินจิงิทนาิญิ-(rnยเธบิิ)
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แบชคไํนวพ่เกิารตรว่่�สออขท�นจหร์ีอบํานาญขรก.ถ่ายโอบเป็นสมาชก
ตรวจสอบ [[] บําเหน็จปกติ [�] บํานาญปกติ
เลขทึ๋บัครประชาชน [31 - 1 I 1 1 ไ -111 111 - 1 I I - 1 1

ขื่อสกุล

กบข.
I ( บําเหน็จตกทอด อายุ 56 ปี

308

ขื่อ เกิดวันที 7 มกราคม 2506บาย ก. ข.
ระลับ 6 ลังกัค องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อํา๓อ เบอีงกระบี่ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

จังหวัด กระบี่
1 เรมเข้ารับราชการเมีอวับที
ลังกัด
ท่ายโอบมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนห้องทิน เบี่อวับที

เทศบาลตําบลลันหยง อ.ยะหรง

18

2524

ตําแหน่งเจ้าหน้าทีพิมพัดด 1
จังหวัด ปิดดาบี

ตุลาคม 25203

ฝ่ายบริหารและพัด!บาชนบท อบจ.ปิดตาบี
1 ธันวาคม 2545

ลังกัด จังหวัด ปิดตาบี
เมีอวันที 2 ตุลาคม 25562 ลา ออกจากราชการลัวยเหตุ

3 เวลาราชการปกติ ตั้งแตว่ับที 3 ตุลาคม 2520 - 1 ตุลาคม 2556
2556 10 2

*

2520 ท 1

รับราชการนาน

จิ เติอน วัน
35 11 1 36

(ตั้งแต่ 3 - 31 ต.ค.) 29
35 11 1 36

4 เวลาราชการหวคีูณ
ตั้งแตว่ับที 23 กุมภาพันธ์ 2534 ลิง 2 พฤพทคม 2534
ตั้งแตว่ับที 26 มกราคม 2547 ลง 20 กรกฎาคม 2548

2548 7 21
2547 2 1

รวมเวลาราชการฑวัคูณ 1 5 20 !
m วันทีมไิดป้ระจำปฎงตริาชการใบวับทิประกาศใชก้ฎอัยการศ็ก
หัก วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใลรัับเงินเดอบ
คงไคเ้วลาราชการทวคีูณทแีหจ้ริง
รวมเวลาราชการส่าหรบการค์านวณ

37 + 8 + 4 = 37 + 0.67 + 0.01 = 37.68 จ

2 8
อ.ยะหรงิ 261 5

1 5 20
6 (26-31ม.ค.)

41 81 5 26

481
437 8

37.68
360

เวลาราชการก,อบท่ายโอบ
ตุลาคม 2520 กีง 30 พฤศจ้กายุบ 2545

เทศบาล / อบจ. / อบต.
1 ธันวาคม 2545 กง 1 ตุลาคม 2556ตั้งแตว่ับที 3

10 10 12556 10 2

2545 12 1 ทวคีูณ 1 5 26
2545 12 1 25 1 29

8 (ทวคีูณ)2520 11 1 2
12 3 2710 10 125 1 4 725

(3 - 31ท.ค.)
25 + 4 + 7

12 + 3 + 27 = 12 + 0.25 + 0.0829
12.33 จ= 25 + 0.33 + 0.02 = 25.35 จ 12 360

12 360

บาท เงินเคอีบเจลี่ย 60 เคอีบสุดท้าย (กรณผีูร้ับบํานาญ)
22,798.67 X 37.68

5 เงินเดึอนเตอิบสุดท้าย 23,340.00

6 บํานาญปกติ ชรก. ทที่ายโอนเป็นสมาขิก กบข. ดามสูดรของ กบข.
22,798.67 บาท
17,181.08 บาท

50
แตไ่มเ่กินร้อยละ 70 ของอัตรา เงินเอส์ยหกสบิเดอิบสุดท้าย เป็นเงิน

ลังบับ๊ เงิน บํานาญปกติ
7 เบิกจ่ายเงินแบ่งตามลัดส่วนการรับราชการ
7.1 เงิน บํานาญปกติ

15,959.07 บาท22,798.67 X 70
100

15,959.07 บาท

(ส่วนทรีัฐบาลรับภาระ) = 10,736.79 บาท15,959.07 X 25.35
37.68

15,959.07 - 10,736.79(ส่วนทที้องทบรับภาระ) =7.2 เงิน บํานาญปกติ 5,222.28 บาท

IVI ขอรับเงินบําเหน็จตํารงชีพแล้ว 200,000 บาท

.... เจ้าหน้าทีผูค้ํานวณรัฐบาล 200,000 X 25.35 = 134,554.14 บาท
37.68

ท้องทิ,บ 200,000 134,554.14 = 65,445.86 บาท

www.yotathai.com



ค1อบ‘่l* ร่ายโอI
แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จหรีอบํานาญขรก.ถ่ายโอน (ไมเ่ป็นสมาชิก กบข.)

I I บําเหน็จปกติ [�] บํานาญปกติ [] บําเหน็จตกทอด อายุ 60 ปีตรวจสอบ

เลขที่บดัรประขาขบ Q - 1 I I I I - 1 I I I 1 I - I I I - I I
A _ ขื่อสกุล

อันดับ คศ.3 โรงเรียบ ลำปาววทยาคม
จังหวัด กาฬสิบธ์

เกิดวับที่ 10 พฤษภาคม 2496

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิบธ์ 18
2514

ขอ นาย ก. ข.
ดําแหน'ง คร_ู
อํา๓อ ยางตลาด

1 เริ๋มเข้ารับราชการเมื่อวับที่ 18 พฤษภาคม 2515
สังกัด
ถ่ายโอนมารับราขการเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่

_ดําแหบ่ง ครผููช้่วย
_จังหวัด กาฬสินรุ
1 กุมภาพันธ์ 2551

โรงเรียบสหัสขันธ์ กรมสามัญค์กษา

สังกัด
2 พ้น ออกจากราขการด้วยเหตุ

โรงเรียนลําปาววิทยาคม อบจ.กาฬสินธ์ จังหวัด กาฬสินธ์

เมื่อวับที่ 25561สูงอายุ ตุลาคม

3 เวลาราขการปกติ ตั้งแตว่ับที่ 18 พฤษภาคม 2515 - 30 กันยายน 2556 วันปี เดอีบ
2556 10 1
2515 5 18

4 1341

41 4 13
4 เวลาราขการทวคีูณ
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2519 ลง 5 มกราคม 2520
ตั้งแตว่ับที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง 2 พฤษภาคม 2534

3
82

รวมเวลาราขการทวคีูณ
หัก วันที่มไิดป้ระจําปฎิบต้ริาขการในวันทีป่ระกาศใชก้ฎอัยการศึก
หัก วับ ลา พัก ขาด ราขการโดยไมไ่ดร้ับเงินเดอบ
คงไดเ้วลาราขการทวิคูณทีแ่ทจ้ริง
รวมเวลาราชการลําหรบการคำนวณ

85

85
2141 9

42

เวลาราขการก่อนถ่ายโอบ เทศบาล/อบจ./ อบด.
ตั้งแตว่ันที่

5 เงินเคีอบเคอีบสุดท้าย
เงิน บํานาญปกติ

56,450.00 บาท

56,450.00 X 42 47,418.00 บาท

50

คำนวณเงินตามสัดส่วนการรับราขการ
(1) เงิน บํานาญปกติ ส่วนทีร่ัฐบาลรัชภาระ = 47,418.00 บาท

ส่วนทีท่้องถิ่นรับภาระ(2) เงิน บำนาญปกติ บาท

1 'รI รัชเงินบําเหน็จดำรงชีพแล้ว 200,000 บาท

เจ้าหน้าทีผู่ค้ำนวณ

ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมล สแกนแล้ว

น'นบกําบวณบ่าเพนพํานาญ (ท่ายโอน)

www.yotathai.com



เฑทนแฬาเทแฬปีน
แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จหรือบํานาญ‘ขรก.ถ่ายโอนไมเ่ป็นสมาขิก กบข.
[~~| บําเหน็จบํกติ [�] บํานาญปกติ Q บําเหน็จตกทอด

310
อายุ 60 จตรวจสอบ

เลขทีบ่ัตรประชาขบ
บาย ก

□-II II แา I II I -โๆ~1 - Q]
ขื่อ ขื่อสกุล

ระดับ 7 สังกัด
เกิดวับที่ 4 ตุลาคม 2495

เทศบาลเมืองบังยีโ่ถ ธัญบุรีตําแหบ่ง ลถาปบก
จังหวัด ปทุมธาบั

1 เรีมเข้ารับราชการเที่อวับที่
สังกัด กรมโยธาธกิาร และผังเมือง
ถ่ายโอบมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถึน เมือวับที่
สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลบังยีโ่ถ อำ๓อ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธามื

2 ท้น ออกจากราชการด้วยเหตุ

3 เวลาราชการปกติ ดั๊งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 - 30 กับยายบ 2556 ปี

อํา๓อ 18

2513

กุมภาพันธ์ 2528 ตําแหบ่ง สถาปนิก 31

จังหวัด พระนครศรอียุธยา
16 ธันวาคม 2545

เมือวับที่ 1 2556ตุลาคม

วับเดีอฆ
82556 2810 1

2528 2 1
28 8

4 เวลาราชการทวคีูณ
ดังแตํวบัท
ตั้งแตว่ับที่
รวมเวลาราชการทวคีูณ
หัก วับที่มไิดป้ระจําปฏิบัตริาชการในวับทีป่ระกาศใชก้ฎอัยการศก
หัก วับ ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใดรัับเงินเดอบ
คงไดเ้วลาราชการทวคีูณทีแ่ทจ้ริง
รวมเวลาราชการสําหรับการคำนวณ

28 + 10 + 8 = 28 + 0.83 + 0.02 = 28.85 จ

7 ตุลาคม 2519 ถึง 5 มกราคม 2520
23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง 2 พฤษภาคม 2534 82

82

82
81028

29
12 360

เวลาราชการก่อนถ่ายโอบ
ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 ถึง 15 ธันวาคม 2545

2545 12 16

2528 2 1

เทศบาล / อบจ. / อบต.
16 ธันวาคม 2545 ถึง 30 กับยายน 2556

2556 10 117 10 15

2545 12 162 8
10 15918 2317 10 15

= 18 + 0.06 = 18.06 จ 10+9+15 =10 + 0.75 + 0.04

10.79 จ
18 + 23

36012360

5 เงินเติอบเตอินสคุท้าย
6 บำนาญปกติ ชรก. ทีถ่่ายโอบไมเ่ป็นสมา?ก กบข. ตามสูตรของ กบข.

36,310.00 บาท
21,059.80 บาท36,310.00 X 29.00

50
7 เบิกจ่ายเงิบแบ่งตามสัคส่วบการรับราชการ
7.1 เงิบ บำนาญปกติ (ส'วบทีร่ัฐบาลรับภาระ) = 13,183.36 บาท21,059.80 X 18.06

28.85
(ส่วนทีท่้องถํ่บรับภาระ) =7.2 เงิน บำนาญปกติ

Iร\ ขอรับเงินนําเหนิจดํารงชีพแล้ว 200,000 บาท

รัฐบาล

7,876.44 บาท13,183.3621,059.80

เจ้าหน้าทีผู่ค้ํานวณ125.199.31200,000 X 18.06 = บาท
28.85

125,199.31 74.B00.69200,000 บาทททงถบ

ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล สนกบแล้ว

www.yotathai.com



"SWIHJรํทย๒ใ
แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จหรือบํานาญขรก.ถ่ายโอน (ไมเ่ป็นสนๆชิก กบข.)

I I บําเหน็จปกติ เ�] บํานาญปกติ 1�1 บําเหน็จตกทอด จอายุ 39ตรวจสอบ

เลขทีบ่ัตรประขาขบ n -Mill - 1 I I I 1 I - 1 I I - 1 I
d ๓ดวับที่ 6 กุมภาฟับธ์ 2517

สังกคั องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิบธ์ 18
' 2535

_ ขอสกุล
อับพับ คศ.3 โรงเรียบ พองสมเด็จ

จังหวัด กาฬสิบธุ
20 ธันวาคม 2542

ขอ นาย ก. ข.
ตําแหน่งคร_ู
อํา๓อ พองกาฬสิบธ์

1 เรึ๋มเข้ารับราชการเมื่อวันที่
สังกัด

ตําแหน่งอาจารย์ 1ระดับ 3
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ถ่ายโอบมารับราชการเป็บข้าราชการส่วนห้องถิ่น เมื่อวับที่ 15
~
พฤษภาคม 2552

โรงเรียบวัดเกาะสุวรรณราม เขดลายไหม

โรงเรียบทรายมูลพิทยาคม อ.สมเด็จ อบจ.กาฬสินธ์สังกัด
2 ให้ ออกจากราขการด้วยเหตุ ถึงแกก่รรม (ปอดแดกจากอุบัติเหตุจราจร) เมื่อวับที่ 25

กาฬสินธ์จังหวัด
2556พบายน

3 เวลาราขการปกติ ตั้งแตว่ับที่ 20 ธันวาคม 2542 - 25 พบายน 2556 วนเดีอนจิ
642556 4 26

2542 12 20
13

13 4 6
4 เวลาราขการทวคีูณ
ตั้งแตว่ับที่ 7 ตุลาคม 2519 ถึง 5 มกราคม 2520
ตั้งแตว่ับที่ 23 กุมภาพับร 2534 ถึง 2 พฤบภาคม 2534

รวมเวลาราขการหวคีูณ
หัก วันที่มไิดป้ระจำปฏิบัตริา,ชการใบวันทีป่ระกาศใชก้ฎอัยการศึก
Mil วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใด้รบัเงบิเด็อบ
คงไดเ้วลาราขการทวคีูณทีแ่หจ้รีง
รวมเวลาราชการส่าหรบการคำนวณ 6413

= 13 + 0.33 + 0.02 = 13.35 จ 1313 + 4 + 6
36012

เวลาราขการก่อบถ่ายโอบ เทศบาล / อบจ. / อบต.
ตั้งแตว่ับที่

5 เงินเคอีบเดอบสุดห้าย

เงิบ บําเหน็จตกทอด

21,460.00 บาท

21,460.00 X 13 278,980.00 บาท

ตําบวณเงิบตามสัดส่วนการรับราขการ
(1) เงิบ บําเหน็จตกทอด ส่วบทีร่ัฐบาลรับภาระ = 278,980.00 บาท

ส่วนทีห่้องถิ่บรบัภาระ(2) เงิน บําเหน็จตกทอด บาท

I I รับเงินบําเหน็จตํารงชีพแล้ว บาท
เจัาหน้าทีผู่ค้ำนวณ

ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล สแกนแล้ว

นบบคํานวณบําเหน็จบํานาญ(ถ่ายโอบ)

www.yotathai.com



ถ่าย■นอุนุ แใฒาฒํ าแแนฬน(พเจนสมาชก กนข.)แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จหรือบํานาญขรก.ถ่ายโอน
p7] บําเหน็จปกติ Q บํานาญปกติ PJ บําเหน็จตกทอด

□ □
312

อายุ 60 จตรวจสอบ

□-เลขทีบ่ัตรประชาชน

ขี่อ ๓ตวันที่ 4ชึ๋อสกุล ง.
ระดับ 7 ลังกัด เทศบาลฟ้องสระบุรี

นาย จ. 2495ตุลาคม

ตําแหน่งบายช่างโยธา อํา๓อ ฟ้องสระบุรี 18

จังหวัด สระบุรี
1 เรืมเข้ารับราชการฟ้อวับที่
สังกัด

2513

กุมภาพันธ์ 2528 ตําแหน่งสถาปนิก 31

กรมโยธาธิการ และผังฟ้อง จังหวัด กรุงเทหมหานคร
ถ่ายโอนมารับราชการเป็นข้าราชการส่วบท้องทบ ฟ้อวับที่
สังกัด

16 ธันวาคม 2545

เทศบาลฟ้องสระบุรี สระบุรีจังหวัด

ฟ้อวันที่ 12 พับ ออกจากราชการดัวยเหตุ 2556สูงอายุ ตุลาคม

3 เวลาราชการปกติ ตั้งแตว่ับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 - 30 กันยายบ 2556 จ เดอบ วับ

2556 10 1 28 8

2528 2 1

28 8
4 เวลาราชการทรีคูผ
ตั้งแตว่ับที่ 7 ตุลาคม
ตั้งแตว่ันที่

2519 ถุง 5 มกราคม 2520
23 กุมภาพันธ์ 2534 ถุง 2 ทฤบภาคม 2534 2 8

รวมเวลาราชการทรีถูผ
ทัก วันที่มไิดป้ระจําปฏิบัตริาชการในวันทีป่ระกาศใชก้ฎอัยการศํก
ทัก วับ ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใด้รบัเงบิเตอิบ
คงไดเ้วลาราชการทรคีูณทีแ่ทจ้รีง
รวมเวลาราชการส์าหรับการคำนวณ

28 + 10 + 8

2 8

2 8
8 -28 10

= 28 + 0.83 + 0.02 = 28.85 จ 29
12 360

เวลาราชการก่อบถ่ายโอน
ตั้งแตว่ับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2528 ทิง 15 ธันวาคม 2545
2545 12 16

เทศบาล / อบจ. / อบค.
16 ธันวาคม 2545 ถุง 30 กันยายน 2556

17 10 15 2556 10
2545 12

1

2528 2 1 2 8 16

17 10 15 1518 23 10 9
18 + 0.06 = 18.06 จ18 + 23 10 + 9 + 15 = 10 + 0.75 + 0.04

10.79 จ360 12 360

5 เงินเติอบเตอิบสุดท้าย

6 บําเหน็จปกตขิ้าราชการถ่ายโอบไมเ่ป็บสมาชิก กบข. คามสูตรของ กบช. =
7 เบิกจ่ายเงินแบ่งตามสัคส่วนการรับราชการ

7.1 เงิน บ่าเหนิจปกติ

36,310.00 บาท

36,310.00 X 29.00 1,052,990.00 บาท

(ส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ) = 1,052,990.00 X 18.06 659,168.09 บาท

28.85

(ส่วนทีท่้องถุนรับภาระ) =7.2 เงิน บ่าเหนิจปกติ 1,052,990.00 659,168.09 393,821.91 บาท

เจ้าหน้าทีผู่ค้ํานวณ

www.yotathai.com



จหรือบํานาญ 313แบ

I I บําเหน็จปกติ P1 บํานาญปกติ [ I บําเหน็จตกทอคตรวจสอบ
อายุ 60 จ

เลขที่บตรประชาขบ □-Mill - 1 M I I I - 1 1 I -□๓ควนัที 31 มีนาคม 2496

ระตับ 5 สังกคัราขการส่วนท้องถิ่น เทศบาล๓องฉะเจงเทริา 18

จังหวัค ฉะเข้งเทรา

ชี่อ ชีอสถุล ข.บาย ก.
ต่านหน,ง เจ้าหน้าทีป่อีงกันๆ

อํา๓อ เมอิงฉะเข้งเทรา 2514

1 เรึม๋เข้ารับราชการเมื่อวับที่
สังกคั

ตําแหน่งพนักงานขับรถยนตต์ับเพลิง (วสามัญ)
จังหวัค ฉะเข้งเทรา

1 มีถบุายบ 2518

เทศบาลเมองฉะเข้งเทรา
ยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 6 ลิงหาคม
สังกคั

2529

เทศบาลเมอีงฉะเข้งเทรา จังหวัค ฉะเข้งเทรา
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 25562 พ้น ออกจากราชการตัวยเหตุ สูงอายุ

จ เติอน วน
3 เวลาราชการปกติ ตังแตว่ันที่ 1 มิถุนายน 2518 - 30 กันยายน 2556 438

2556 10 1
2518 6 1
38 4

4 เวลาราชการทวคีูณ
ตั้งแตว่ับที่ 7 ตุลาคม 2519 รง 5 มกราคม 2520
ตั้งแตว่ันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 รง 2 พถุษภาคม 2534
ตั้งแตว่ันที่

2 8

รง

รวมเวลาราชการทวคีูณ
MLQ วันทีม่ีไตปัระจําปฏํบ้ตราชการในวันทีป่ระกาศใชก้ฎอัยการรก
หัก วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใตร้ับเงินเดอบ
คงไดเ้วลาราชการทวคีูณทีแ่ทจ้ริง
รวมเวลาราชการสําหรับการคํานวณ
เศษของปถี้ารงครึ๋งปไีหน้ับเป็นหบึ๋งปคีงไดเ้วลาราชการสําหรับคํานวณทีแ่ทจ้ริง

5 เงบํเตอิบเติอนสุคท้าย 23,340.00 บาท นบเที่ม

6 เงิน บํานาญ

2 8

82
6 838

39

บาท (ถ้ามิ) รวมเป็นเงิน 23,340.00 บาท
18,205.20 บาท23,340.00 X 39

50
7 เงินเพมจากเงินบํ่านาญปกตริ้อยละ 25 4,551.30 บาท18,205.20 X 25

100
(ผูท้ี?ชราขการส่วนท้องกนก็งแต่ว้'นที 1คลุากม 2535 เบีนค้นไป ไมบ่สีิทธิ?ชเงินพนอากเงินบํานาญ?อยละ 25)

8 เงิน บํานาญ+ เงินเหม ที่งคํานวณเหนว่ายอดเงินทีถู่กต้องจ่ายให้ 22,756.50 บาท

I •/\ รับเงินบําเหน็จคํารงชพแล้ว 200,000 บาท ................เจ้าหน้าทีผ่ค้ํานวณ
ลงทะเบียนแล้ว ฐานขอ้มูล สแกนแล้ว

นพทํานาทท}าแท่}จไ}านาญ ๒๕£*(๔)

www.yotathai.com



314 แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จหรือบํานาญ

I I บํานาญปกติ |โ�] บําเหน็จตกทอด [”✓] เงินทดแทบI I บําเหน็จปกติตรวจสอบ
อายุ 60 ปี

เลขทบีัตรประขาขบ □- I 111 I -III เเา- I I 1 -□ขื่อสคุล จ. เกิดวันที่ 7 มีนาคม 2496

ตําแหน่งภารโรงโรงเรียน (วิสามัญ) ระดับ - สังกัดราขการส่วนท้องลบ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 18

อํา๓อ เมองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ขื่อ นาย ง.

2514

1 เรึ๋มเขัารับราชการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2519

สังกัด โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

ยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่
สังกัด

2 พ้น ออกจากราขการด้วยเหตุ

ตําแหน่งภารโรงโรงเรียน (วิสามัญ)

จังหวัด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556มือายุครบ 60 ปีบรบิูรณ์

เคีอน วับจ
3 เวลาราชการปกติ ดั้งแคว่ันที่ 15 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2556 1636 11

2556 10 1
2519 10 15
36 16ท

4 เวลาราชการทวคีูณ
ดั้งแตว่ับที่ 7 ตุลาคม 2519 ถึง 5 มกราคม 2520
ดั้งแตว่ับที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง 2 พฤษภาคม 2534
ดั้งแตว่ันที่ ถึง

รวมเวลาราชการทวคีูณ
หัก วันทมีไิดป้ระจ่าปฏิบัตริาชการในวันทีป่ระกาศใชก้ฎอัยการคีก
หัก วับ ลา พัก ขาด ราชการโดยไมไ่ดร้ับเงินเตอิบ
คงไดเ้วลาราชการทวคีูณทีแ่ทจ้รีง
รวมเวลาราชการสําหรบการคํานวณ
เศพองจถ้าถึงครึ๋งปีใหนัับเป็นหนี่งจคงไดเ้วลาราชการสําหรับคํานวณทีแ่ทจ้รีง

1636 11
37

5 เงินเดือนเดอีบสุดท้าย 15,290.00 นาท เงินเพิ่ม

6 เงิน ทดแทน

7 เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ 25

(ผู้ทีร่ับราชการส่วนท้องถิ่นดั้งแค่วันที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป ไมม่ืสิหรรับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญร้อยละ 25)
ขื่งคํานวณเหบว่ายอดเงินทีถู่กต้องจ่ายให้

บาท (ถ้ามี) รวมเป็นเงิน 15,290.00 บาท

15,290.00 X 37 = 565,730.00 บาท

บาท

8 เงิน ทดแทน 565,730.00 บาท_______
เจ้าหนัาที่ผูค้ํานวณ

ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล ลนกบแล้ว

นพทําพ)ณปาเพไจ ๖๕๕๗

www.yotathai.com



fl?IWfiins แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จหรือบํานาญ
ตรวจสโ?บ [�] บําเหน็จปกติ [นุ] บํานาญปกติ
เลขทีบ่ัตรประชาชน เ�] - 1 I I j I - 1 I

ขึ้อสสลุ ข.
อันตับ คศ.2 โรงเรยน เทศบาล 2 (วัดเกษมสรผาราม) สังกัด

จังหวัด สมุทรสงคราม

ขึ้นทะเปียบกองประจําการ เมื่อวับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2521 พําแหนง ทหารเกณฑ์ สังกัด กองทัพเริอ_ปลดเป็นทหารกองหมุบ น{อวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2523_
ดําแหนง ครุ 2_

สังกัด โรงเริยนเทศบาล 3 (วัดอัมทวันเจตยาราม) เทศบาลดําบลอัมทวา จังหวัด สมุทรสงคราม
กลับเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการส่วนท้องกน เมื่อวับที่
สังกัด โรงเรึยนเทศบาล 2 (วัดเกษมสรณาราม) เทศบาลดําบลอัมทวา จังหวัด สมุทรสงคราม

2 _ท้บ_ ออกจากราชการตัวยเหดุ
3 เวลาราชการปกติ ตั้งแดว่ับที่
เทศบาล

ทหารเกณฑ์ 1 กุมภาพันธ์ 2521 - 31 มกราคม 2523
เทศบาล 16 เมษายน 2523 - 30 กันยายน 2558

( 3.1 เทศบาล)
2521 2 1
2520 7 1

315

I I บําเหน็จตกทอต
อามุ 60 จ

ขึ้อ เกิดวันที่ 31 มบาคม 2498บาย ก.
ดําแหบ่ง ครู
อํา๓อ อัมทวา

เทศบาลตําบลอันพวา 18

2516

1 เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวับที่ 1 กรก/)าคม 2520

16 เมษายน 2523

เมื่อวันที่ 1 พลาคม 2558ลงอายุ
จ เดอินิ วน

71 กรกฎาคม 2520 31 มกราคม 2520
2
35 5 15

(3.2 ทหารเกณฑ์)
2523 2 1
2521 2 1

7(3.3 เทศบาล)
2558 10 1
2523 4 16

38 152
35 5 15

2 35 5 157 38 - 15
เวลาราชการคํานวณเงินเหิม 25 (ตามข้อ 3.1 และ 3.3)

36 - 15
- 2 2 (ลา 6 วัน)

7
(ทวคูณ)35 5 15

36 จ36 2 1736 15
4 เวลาราชการทวคิูณ
« .« Jตังแดว่ับท 2519 กง 5 มกราคม
ตั้งแตว่ับที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 กง 2 พฤษภาคม 2534

7 ตุลาคม 2520
2 8

รวมเวลาราชการทวคิูณ
หัท วันที่นใ็ตป้ระจําปฎิบตํริาชการใบวันทีป่ระกาศใชก้ฎอัยการสืก
หัก วับ ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใตร้ับเงินเดือน
คงใตเ้วลาราชการทวคิูผท้แทจ้ริง
รวมเวลาราชการสําหรบการคํานวณ
เศษชองปถี้าถงคริ่งปใีหน้ับเป็นหมื่งปคีงไตเ้วลาราชการสําหรับคํานวณทีแ่ทจ้ริง

5 เงินเติอบเตอิบสุดท้าย 45,290.00 บาท เงินเพม

6 เงิน บํานาญปกติ

2 8
6

2 2
38 2 17
38

บาท (กัาม) รวมเป็นเงิน 45,290.00 บาท

45,290.00 X 38 34,420.40 บาท
50

7 เงินเที่มจากเงินบํานาญปกตริัอยละ 25 34,420,40 X 25 X 36
100 X 38

(ผู้ฟ้รับราขการส่วนท้องสิบดังแตว่ันท 1 ตุลากน 2535 เจนดันไป ไมม่สีิทธริับเงินเฟ้นจาณงิบบํานาญร้อยละ 25)
8 เงิน บํานาญ+ เงินเพมจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ 25 ขึ้งคํานวณเหินว่ายอดเงินทีก่กต้องจ่ายให้ =

8,15220 บาท

42,572.60 บาท

I I รับเงินบําเหน็จดํารงช้พแล้ว บาท
เจ้าหนาหิผคูํานวณ

B«wstOtniufo [ .ywriiqjo ทนทนฟ[ุว

นบบคํานวณฝ็นบ่านาty 2559 (flj) นบ•่แงนเตม่

www.yotathai.com



อฃท.ทําแฬน่งอึ่น316 แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จหรือบํานาญ

ตรวจสอบ �] บําเหน็จปกติ บํานาญปกติ I I บําเหน็จตกทอด
อายุ 39 ปี

เลขทีบ่ัตรประขาขน I I - p I I I I urn-mum
ขื่อ ขื่อสกุล ค.

ระดับ
จังหวัด สมุทรปราการ

เกิดวับที่ 19 มีนาคม
4 สังกัดราขการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลบางโปรง 18

2536

2518นาย ข.
ตําแหน่งเจ้าพนักงานป๋องกันๆ

อํา๓อ เมอีงสมุทรปราการ

1 1.1 ขึ้นหะเบียนทหารกองประจําการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2536 ปลดเป็นทหารกองหนุนวันเดียวกัน (สําเร็จการศึกษาวซีาทหาร รด.ปี 3)
1.2 นักเรียนจ่า

สังกัด กรมการแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
1.3 บรรจุเข้ารับราขการ เมื่อวันที่

สังกัด กองทัพเรือ
โอนมารับราขการเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่น เมื่อวับที่

องค์การบริหารส่วนตําบลบางโปรง

ตําแหน่งนักเรียนจ่าทหารเรือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตําแหน่งจ่าตรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
มีกนุายน 2554

24 2537เมษายน

12 2539เมษายน

1
สังกัด

2 ลา ออกจากราขการด้วยเหตุ
จังหวัด สมุทรปราการ

เมื่อวับที่ 16 พฤษภาคม 2557ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ปี เดีอน วับ
3 เวลาราขการปกติ ตั้งแต่วันที่ 12 18 1 4เมษายน 2539 15 พฤษภาคม 2557

2557 5 16
2539 4 12
18 1 4

4 เวลาราขการทวคีูณ
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง 2 พฤษภาคม 2534
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2549 ถึง 26 มกราคม 2550

(กระทรวงกลาโหม)

4 8

2550 1 27

2549 9 19
รวมเวลาราขการทวีคูณ -
MQ วันที่มไีดป้ระจําปฏิบัตริาซการในวับทีป่ระกาศใขก้ฎอัยการศึก
ห้ท วับ ลา พัก ขาด ราขการโดยไมไ่ดร้ับเงินเดือน
คงไดเ้วลาราซการทวคีูผทีแ่ทจ้ริง
รวมเวลาราซการสําหรับการคํานวณ
เศษของปถี้าถึงครึ่งปใีหน้ับเป็นหนึ่งปคีงได้เวลาราขการสําหรับคํานวณทีแ่ทจ้ริง

4 84 8

4 8

18 5 12
18

บาท เงินเพิ่ม บาท (ถ้ามี) รวมเป็นเงิน5 เงินเดือนเดือนสุดท้าย

6 เงิน บําเหน็จปกติ

18,190.00 18,190.00 บาท

18,190.00 X 18 = 327,420.00 บาท

7 เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ 25
(ผู้ทีร่ับราจการล่วนท้องถิ่นคั้งแตว่ับที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นตับไป ไม่มีล้ทซิรับเงินเพมจากเงินบํานาญร้อยละ 25)

ขื่งคํานวณเห็บว่ายอดเงินทีถู่กต้องจ่ายให้

บาท

8 เงิน บําเหน็จปกติ 327,420.00 บาท

ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล ลแกนแล้ว

เจ้าหน้าทีผู่ค้ํานวณ

นบบคํานวณเงินบําเทน็จปกติ 2558
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แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จหรือบํานา{พู "li)U
[j7] บําเหน็จปกติ I I บํานาญปกติ Q บําเหน็จตกทอด

เลขทบีัตรประขาขน [T] - I 4 I 4 I 0 I 9~| - I 0 I 0 I 9 I 5 I 3 I - I 6 I 9 I - [T|

ตรวจสอบ
อายุ 33 จ

ขึ้อ ขึ้อสๆล ข.
ระดับ 5 สังกัดราขการส่วนท้องทบ
จังหวัด เลย

เกิดวันที 23 2524นาย ก. ตุลาคม
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
อํา๓อ เมืองเลย

เทศบาลเมืองเลย 18

2542

1 1.1 ขึ้นทะเบยบทหารกองประจําการ เมื่อวันที
_ปลดเป็นทหารกองหนุนวันเดียวกัน (สําเร็จการศึกบาวิชาทหาร รด.ปี 3)

13 ตุลาคม 2543

1.2 นักเรียนจุ่2
สังกัด กรมยุทธศึกบาทหารเรือ ทรงทัพเรือ

1.3 บรรจเุข้ารับราขการ เมื่อวันที
สังกัด กองทัพเรือ_

โอนมารับราขการเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่น เมื่อวับที
เทศบาลเมืองเลย

ตําแหน่งนักเรียบจ่าทหารเรือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ตําแหน่งจ่าดร_ื
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
กันยายน 2554

29 เมบายน 2544

22 เมบายน 2546

1
สังกัด จังหวัด เลย

เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น เมื่อวันที2 ลา ออกจากราขการด้วยเหตุ พฤศจิกายน 25571

จ เดือน วัน
3 เวลาราขการปกติ ตั้งแต่วับที 11 6 922 เมบายน 2546 31 ตุลาคม 2557

2557 11 1
2546 4 22

11 6 9

4 เวลาราชการทวคีูณ
ตั้งแต่วับที 16 กันยายน
ตั้งแต่วันที 19 กับยายน

2547 ถึง 30 กันยายน 2548 (กระทรวงกลาไหม)

2549 ถึง 26 มกราคม 2550_ (กระทรวงกลาโหม)

2550 1 27
2549 9 19

1 15
4 8

2548 10 1
2547 9 16

รวมเวลาราขการทวคีูณ _
Mfl วับทีมไืดป้ระจําปฏิบัตริาชการใบวับทีประกาศใซก้ฎอัยการศึก
บัท วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไมไ่ดร้ับเงินเดือน
คงไดเ้วลาราชการทวดิูณทแีทจ้รืง
รวมเวลาราชการสําหรับการคํานวณ
เศบของปลี้าถึงครึ่งปใีหน้ับเป็นหนี่งจคงไดเ้วลาราชการสําหรับคํานวณทีนทจ้รืง

41 15 4 8 1 23

41 23
12 11 2
13

เงินเพื่ม5 เงินเดือนเดือนสุดท้าย

6 เงิน บําเหน็จปกติ

บาท (ล้ามี) รวมเป็นเงิน18,590.00 18,590.00 บาทบาท

18,590.00 X 13 = 241,670.00 บาท

7 เงินเพื่มจากเงินบํานาญปกตริัอยละ 25
(ผู้ทรีับราขการส่วนท้องถิ่นตั้งแตว่ับที 1 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป ไมม่ีสิทซิรับเงินเหิมจากเงินบํานาญร้อยละ 25)

ขึ้งคํานวณเทีนว่ายอดเงินทถีูกดอ้งจ่ายให้ = 241,670.00 บาท

บาท

8 เงิน บําเหน็จปกติ

เจ้าหน้าทีผู้คํานวณลงทะเบียนแต้ว ฐานข้อมูล ลแกนแต้ว

แนบคํานวณพนบําเหน็จปกติ 2558

www.yotathai.com



. 1-. เทศบาลตําแทนฬี๋นแบบคานวณการตรวจสอบบาเหนจหรอบานาญ318

ตรวจสอบ �] บําเหน็จปกติ

เลขทีบ่ัตรประขาขบ I I -

I I บํานาญปกติ บําเหน็จตกทอด
อายุ 34 ปีrm-m-nโฑา-

ที่อ ชิ!อสกุล จ.
ระดับ 4 สังกัดราขการส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อุบลราขธานี

เกิดวันที่ 18 มีนาคมนาย ง. 2521
ตําแหน่งจพง.สาธารณสุขขุมซน
อํา๓อ เดชอุดม

เทศบาลเมืองเดขอุดม 18
2539

1 1.1 นักเรียนจ่า ตําแหน่งนักเรียบจ่าทหารเรือ
1.2 ขี้บทะเบียนทหารกองประจําการ เมื่อวับที่ 16 ธันวาคม 2540 ปลดเป็นทหารกองหนุนวันเดียวกัน (สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3)
1.3 ไดน้ับเวลาราขการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2540

สังกัด
โอบมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่
สังกัด

27 2540เมบายน

ตําแหน่งนักเรียนจ่าทหารเรือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
กันยายน 2553

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
1

เทศบาลเมืองเดชอุดม อ.เดขอุดม จังหวัด อุบลราชธานี
ไปประกอบอาชีพอื่น เมื่อวันที่2 ลา ออกจากราชการด้วยเหตุ 1 กันยายน 2555

ปี เดือน วัน
3 เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2540 31 สิงหาคม 2555 14 8 15

2555 9 1

2540 12 16
14 8 15

4 เวลาราชการหวคีูณ
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์
ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน

2534 ถึง 2 พฤษภาคม 2534
2543 ถึง 30 กันยายน 2543 (กอ.รมน.)

2549 ถึง 26 มกราคม 2550 (กระทรวงกลาโหม)

2550 1 27

2549 9 19

61 เมษายน
4 8

2550 1 27
2549 9 19

รวมเวลาราชการทวคีูณ
MQ วันที่มไีดป้ระจําปฏิบัตริาชการในวันทีป่ระกาศใชก้ฎอัยการศึก
MQ วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไมไ่ดร้ับเงินเดือน
คงได้เวลาราชการทวีคูณทีแ่ทจ้ริง
รวมเวลาราชการสําหรับการคํานวณ
เศษของปถี้าถึงครึ่งปใีหน้ับเป็นหนึ่งปคีงไดเ้วลาราชการสําหรับคํานวณทีแ่ท้จริง

10 84 8 4 8

10 8

15 6 23

16

บาท (ถ้ามี) รวมเป็นเงิน5 เงินเดือนเดือนสุดท้าย 15,440.00 บาท (เงิน ส.พ.ร.)

6 เงิน บําเหน็จปกติ

280 15,720.00 บาท

15,720.00 X 16 = 251,520.00 บาท

7 เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ 25

(ผู้ทีร่ับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป ไม่มีสิทธริับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญร้อยละ 25)
8 เงิน บําเหน็จปกติ

บาท

ชิ!งคํานวณเห็นว่ายอดเงินทีถู่กด้ฮงจ่ายให้ 251,520.00 บาท

ลงทะณียนแล้ว ฐานข้อมล สแกนแล้ว

เจ้าหน้าทีผู่ค้ํานวณ

นบบคํานวณเงบบําเหน็จปกติ 2558

www.yotathai.com
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ที' มท ๐๘๐๘.๕/๔๖๗๕ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เชตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง อนุมัติจ่ายเงินบํานาญปกติข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครสมุทรสาคร

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๓๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ตามที'จังหวัดอนุมัตใิหเ้ทศบาลนครสมุทรสาคร จ่ายเงินบํานาญปกติและเงินเพิ่มจาก
เงินบํานาญปกติ ให้แก่พนักงานครูเทศบาล จํานวน๕ ราย ซึ่งลาออกจากราชการด้วยเหตรุับราชการนาน
ตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไดต้รวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้ว
ขอเรียนว่า การคํานวณเงินบํานาญปกติถูกต้อง แต่คํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติราย นาง ก. และ นาย ข.
คลาดเคลื่อน ดังนี้

๑. นาง ก. บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘
ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๕ มเีวลาราชการปกตริวมเวลาทวคีูณ ๗ ปี ๕ เดือน ๑๙ วัน ซึ่งเป็นเวลาทีร่ับราชการส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีกฎหมายกําหนดขึ้นใช้เป็นการเฉพาะมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖
ต่อมาเมื่อโอนมารับราชการสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๔ มเีวลาราชการปกติรวมเวลาทวีคูณ ๑๙ ปี ๑ เดือน รวมเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ๒๗ ปี
(๒๖ ปี ๖ เดือน ๑๙ วัน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ กําหนดว่า“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แตไ่ม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร
และ ข้อ ๓๙ (๓) กําหนดใหข้้าราชการซึ่งไดโ้อนไปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น โดยมสีิทธไิดน้ับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดต่อกันในการคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ ใหค้ํานวณโดยตั้งเงินเพิ่ม
ในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของเงินบํานาญปกติคูณด้วยจํานวนปีอันเป็นเวลาที่ข้าราชการผูน้ั้นมารับราชการส่วนท้องถิ่น
หารด้วยจํานวนปีอันเป็นเวลาราชการที่ข้าราชการผูน้ั้นรับราชการอยู่ทางสังกัดเดิมและทางราชการส่วนท้องถิ่น
รวมกัน ดังนั้น เมื่อนาง ก. ไดร้ับบํานาญปกติ จํานวน๒๐,๔๒๘.๒๐ บาท โดยมเีวลาราชการทีร่ับราชการส่วนท้องถิ่น
๑๙ ปี ๑ เดือน จึงมสีิทธไิดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ = ๒๐,๔๒๘.๒๐X ๒๕ X ๑๙ = ๓,๕๙๓.๘๕ บาท

๑๐๐ X ๒๗
/๒. นาย ข. ...

www.yotathai.com



320
- ๒ -

๒. นาย ข. บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราขสีมา
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๒๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕;๓๒ มเีวลาราชการปกติรวมเวลาทวีคูณ ๔ ปี ๘ เดือน
ต่อมาเมื่อโอนมารับราชการส่วนท้องถิ่นสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕;๓๒
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕;๕;๔ มีเวลาราชการปกติรวมเวลาทวีคูณ ๒๒ ปี ๑๐ เดือน ๘ วัน รวมเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ๒๙ ปี (๒๘ ปี ๖ เดือน ๘ วัน) ดังนั้น การคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ
จึงต้องเปีนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕;๔๖
ข้อ ๓๙ (๓) ดังกล่าวตามข้อ ๑ ถะนั้น เมื่อนาย ข. ได้รับบํานาญปกติ จํานวน๒๐,๓๖๙.๖๐ บาท มีเวลา
ราชการที่รับราชการส่วนท้องถิ่น ๒๒ ปี ๑๐ เดือน ๘ วัน จึงมีสิทธไิดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ =

๒๐,๓๖๙.๖๐X ๒๔ X ๒๓ = ๔,๐๓๘.๘๐ บาท
๑๐๐ X ๒๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนการคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตใิหพ้นักงานครูเทศบาล
ทั้ง ๒ ราย อีกครั้งหนึ่ง และส่งสําเนาคําสั่งจ่ายเงินฉบับใหมใ่ห้สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงขื่อ) ดุษฎี สุวัฒวิดยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๔๑๐

“ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”
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สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราขการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราขสีมา เขตดุสิต กทม.

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ที มท ๐๘๐๘.๕/๔๙๖๔

๑๐๓๐๐

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินบํานาญปกติพนักงานครูเทศบาล

เรียน ผูว้่าราขการจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๐๐๓๗.๕/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕

ตามที่จังหวัดอนุมัตใิหเ้ทศบาลนครอุดรธานี จ่ายเงินบํานาญปกติและเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ
ใหแ้ก่ นาย จ. พนักงานครเูทศบาล ซึ่งลาออกจากราชการด้วยเหตุรับราขการนาน ตามโครงการเกษียณอายุ
ก่อนกําหนดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น ไดต้รวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้ว
ขอเรียนว่า การคํานวณเงินบํานาญปกตถิูกต้อง แตค่ํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ คลาดเคลื่อน เนื่องจาก

นายสมภพๆ บรรจเุข้ารับราชการครั้งแรกสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นเวลา
ทีร่ับราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีกฎหมายกําหนดขึ้นใชเ้ป็นการเฉพาะมผีลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๑๖ ต่อมาโอนมารับราชการสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่

กันยายน ๒๕๕๔ มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญทั้งสิ้น ๒๗ ปี (๒๖ ปี ๖ เดือน ๑๙ วัน)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ กําหนดว่า
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา
และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มกีฎหมายจัดตั้งขึ้น แตไ่มร่วมถึงกรุงเทพมหานคร และข้อ ๓๙ (๔) กําหนดให้
ข้าราชการเข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป เมื่อออกหรือพันจาก

และไดร้ับหรือมีสิทธไิดร้ับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษไม่มีสิทธไิดร้ับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงิน
บํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษ ดังนั้น นาย จ. จึงไมม่สีิทธริับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติตามระเบียบดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนการคํานวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากบํานาญปกติ และ
ส่งสําเนาคําสั่งจ่ายเงินฉบับใหมใ่หส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

๓๐

ราชการ

(ลงซื่อ) ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

ผู้อํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราขการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.
สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐ “ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”
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mmต ท
ที่ มท ๐๘๐๘.๕/๗๐๑๓ สํานักงาบกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕£๗

เรื่อง ขอรับเงินบํานาญข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอลาออก
เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดหนองนัวสําภู
อ้างถึง หนังสือจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ นภ ๐๐๒๓.๕/๓๘๒๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

ตามที่จังหวัดอนุมัตใิห้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองนัวลําภู จ่ายเงินบํานาญปกตเิดือนละ
๓๙,๕๒๔ บาท เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติร้อยละ ๒๕ เดือนละ ๙,๘๘๑ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ
๔๘,๒๐๐ บาท ใหแ้ก่ นาย ข. ข้าราชการส่วนจังหวัด ซี่งลาออกจากราชการด้วยเหตรุับราชการนาน ตั้งแต่วันที่
๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไดต้รวจเอกสารดังกล่าวแล้วขอเรียนว่า
การคํานวณเงินบํานาญปกติถูกต้อง แตค่ํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติคลาดเคลื่อน เนื่องจากนาย ข. บรรจุ
เข้ารับราชการครั้งแรกตําแหน่งครูจัตวา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๖
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๓ (๗ ปี ๔ เดือน) ต่อมาโอนไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ตามพระราชนัญญ้ตโอนกิจการบริหารโรงเรียนประซาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนประถมศึกษา
ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓ (๙ ปี ๘ เดือน)

และไดโ้อนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ตั้งแตว่ันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ (๒๓ปี ๙ เดือน) รวมเวลาราขการปกติ จํานวน๔๐ ปี ๙ เดือน เวลาราชการทวคีูณ จํานวน๕ เดือน ๘ วัน
รวมเวลาราชการสําหรับคํานวณทีแ่ท้จริง ๔๑ ปี ดังนั้น การคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ จึงต้องเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๓๙ (๓)

เมื่อนาย ข. ไดร้ับบํานาญจํานวน๓๙,๕๒๔ และมเีวลาราชการส่วนท้องถิ่นในช่วงทีส่ังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหนองคาย สําหรับคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ จํานวน๓๒ ปี นาย ข. จึงไดร้ับเงินเพิ่มจากเงิน
บํานาญปกติ จํานวน๓๙,๕๒๔ X ๒๕ X ๓๒ = ๗,๗๑๒ บาท

๑๐๐ X ๔๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนการคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ อีกครั้งหนื่ง
และส่งสําเนาคําสั่งจ่ายเงินที่แกโัขถูกต้องแล้วใหส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงขื่อ) ดุษฎี สุวัฒวีตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวีตยากร)

ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขาบกุาร ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.
สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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minimต'
ที่ มท ๐๘๐๘.<£/ÿÿÿÿÿ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราซการ

ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ มกราคม ๒๔๕๘

เรื่อง อนุนัติจ่ายเงินบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๒๓.๔/๑๒๖๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๔๗
ตามที่จังหวัดอนุมัตใิห้องค์การบริหารส่วนตําบลโคกชาม จ่ายเงินบํานาญปกติเดือนละ

๑๔,๑๓๖.๘๐ บาท และเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ ๒๔ เดือนละ ๓1๗๘๔.๒๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
เดือนละ ๑๘,๙๒๑ บาท ใหแ้ก่ นาง ช. พนักงานส่วนตําบลซึ่งลาออกจากราชการด้วยเหตรุับราชการนาน
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๗ เป็นด้นไป นั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไดต้รวจเอกสารดังกล่าวแล้ว ขอเรียนว่า
การจ่ายเงินบํานาญและเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกตริ้อยละ ๒๔ ไมถู่กต้อง ดังนี้

๑. นาง ข. บรรจเุข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๒๙ ตําแหน่งผูช้่วยพยาบาล ๑
แผนกพยาบาล โรงพยาบาลติริราช คณะแพทยศ์าสตร์สิรริาชพยาบาล และไดโ้อนมารับราชการส่วนท้องถิ่น
สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลโคกชาม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๑ มเีวลาราชการ
ปกติ ๒๘ ปี ๓ เดือน ๑๔ วัน เวลาราชการทวีคูณ ๒ เดือน ๘ วัน รวมเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญ๒๘ ปี (๒๘ ปี ๔ เดือน ๒๓ วัน) สําหรับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติร้อยละ ๒๔ ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ ข้อ ๓๙ (๔) กําหนดให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๓๔ เป็นด้นไป
เมื่อออกหรือพ้นจากราชการ และไดร้ับหรือมสิิทธไิดร้ับบํานาญปกติ ไมม่สีิทธไิดร้ับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ
ร้อยละ ๒๔ แตอ่ย่างใด

๒. นาง ช. ขอลาออกจากราชการด้วยเหตุรับราชการนาน มใิช่พันจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ตามมาตรา ๒๑ นาง ข. จึงพันสภาพการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๗ ดังนั้น เงินเดือน
เดือนสุดท้ายที่ใขใ้นการคํานวณจึงต้องเป็นเงินเดือนทีไ่ดร้ับจากเงินงบประมาณชองราชการส่วนท้องถิ่น ตามความ
ในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ และ
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งไม่สามารถนําเอาหลักการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพราะเหตุเกษียณอายุมาใช้เป็นฐานการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลข้อ ๑๖ ได้ ดังนั้น ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญจะต้องใชเ้งินเดือนเดือนกันยายนที่
ไดร้ับ ซึ่ง นาง ข. ไดร้ับเงินเดือน จํานวน๒๖,๑๒๐ บาท เมื่อคํานวณบํานาญนาง ข. จึงไดร้ับเงินบํานาญปกติ
จํานวน๑๔,๖๒๗.๒๐ บาท (๒๖,๑๒๐ X ๒๘/๔๐)

/จึงเรียน

www.yotathai.com



324
- ๒ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนคําสั่งจ่ายเงินบํานาญและเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ
ร้อยละ ๒๕ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมจัดล่งลําเนาคําสั่งจ่ายฉบับใหมแ่ละเอกสารที่เกี่ยวข้อง ใหล้ํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงซื่อ) ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิดยากร)

ผู้อํานวยการลํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราขการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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mmต งท มท ๐๘๐๘.๕/๓๒๔๒ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราขการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการบํกครองท้องถิ่น
ถนนนครราขสีมา เขตดุสิต กทม.

กุมภาพันธ์ ๒๕:๕๘

๑๐๓๐๐

๑๐

เรื่อง อนุม้ติจ่ายเงินบํานาญข้าราซการส่วนท้องถิ่น

เรียน ผูว้่าราขการจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๒๓.๕/๗๑๖ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่จังหวัดอนุนัตใิหเ้ทศบาลนครอ้อมน้อย จ่ายเงินบํานาญปกติเดือนละ ๕๔,๗๕๐.๗๕ บาท
ใหแ้ก่ นาย จ. พนักงานครเูทศบาล ซึ่งพ้นจากราชการด้วยเหตสุูงอายุ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไดต้รวจเอกสารดังกล่าวแล้วปรากฏว่า
คําสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑๔๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง สั่งจ่ายเงินบํานาญใหแ้ก่
พนักงานครูเทศบาล คลาดเคลื่อน กล่าวคือ อนุมัตใิห้เทศบาลนครอ้อมน้อย จ่ายเงินบํานาญปกติเดือนละ
๕๔,๗๕๐.๗๕ บาท ใหแ้ก่ นาย จ. โดยไม่ระบุจํานวนเงินบํานาญปกติและเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติร้อยละ
๒๕ ใหซ้ัดเจนอาจส่งผลต่อการคํานวณเงินบําเหน็จดํารงชีพและเงินบําเหน็จตกทอดในโอกาสต่อไป เนื่องจากใน
การคํานวณเงินดังกล่าวไม่นําเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติร้อยละ ๒๕ มารวมคํานวณด้วย จึงขอให้จังหวัดระบุ
การจ่ายเงินบํานาญปกติเดือนละ ๔๓,๘๐๐.๖๐ บาท เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติร้อยละ ๒๕ เดือนละ
๑๐,๙๕๐.๑๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ ๕๔,๗๕๐.๗๕ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทบทวนคําสั่งจ่ายเงินบํานาญและเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติร้อยละ ๒๕
อีกครั้ง พร้อมจัดส่งสําเนาคําสั่งจ่ายเงินฉบับใหมใหส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงขื่อ) ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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ที มท ๐๘๐๘.<£/๑<£๗อ๕ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดศรสีะเกษ ที่ ศก ๐๐๒๓.๕/๒๒๖๙๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตามที่จังหวัดอนุมัตใิหเ้ทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพใหแ้ก่ นาย ค. พนักงาน
เทศบาล จํานวน๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งพ้นจากราชการด้วยเหตสุูงอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
ดําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพระบุ นาย ค. ใดร้ับเงินบํานาญปกติเดือนละ ๖๗,๕๖๐ บาท ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก
กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑ กําหนดใหบ้ําเหน็จ
ดํารงชีพใหจ้่ายในอัตราสิบห้าเท่าของบํานาญรายเดือนทีไ่ดร้ับแตไ่มเ่กินสี่แสนบาท โดยบํานาญรายเดือนของ นาย ศ.
ทีถู่กต้องคือ จํานวน๕๕,๓๙๙.๒๐ บาท (ไมร่วมเงินเพิ่มจากเงินบํานาญร้อยละ ๒๕ และเงิน ช.ค.บ.) ซึ่งเปีนไป
ตามแบบขอรับบําเหน็จดํารงชีพ (บ.ท.๑๖) ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ชองนาย ค.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทบทวนคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพอีกครั้ง แล้วส่งสําเนาดําสั่งจ่าย
ฉบับใหมใ่หส้ํานักงา’นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงซื่อ) ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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ท มท ๐๘(ว๘.๕/๓๒๔๓ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เชตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพกรณีผูร้ับบํานาญอายตุั้งแต่ ๖๕ ปีบรบิูรณีฃี้นไป
เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป ๐๐๒๓.๕/๑๔๙๗๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ตามที่จังหวัดอนุนตัใิหเ้ทศบาลเมืองปเูจ้าสมิงพราย จ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพกรณีผูร้ับบํานาญ
อายตุั้งแต่ ๖๕ ปีบรบิูรณ์ขึ้นไป ใหแ้ก่ นาย ก. พนักงานเทศบาลผูร้ับบํานาญจํานวน๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไดต้รวจเอกสารดังกล่าวแล้วปรากฏว่า
การจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพของ นาย ก. ไม่ถูกต้อง เนื่องจากนาย ก. เกิดวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๙๓ อายุครบู
๖๕ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๒) ผูร้ับบํานาญซึ่งมือายุตั้งแตห่กสิบท้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป ใท้มสืิทธขิอรับบําเหน็จ
ดํารงชีพไดโ้มเ่กินสี่แสนบาท แตถ่้าผูร้ับบํานาญนั้นไดใ้ชส้ิทธติาม (๑) ไปแล้ว ใหข้อรับบําเหน็จดํารงชีพไดไ้ม่เกิน
ส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิชองผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินสี่แสนบาท ดังนั้น นาย ก. จึงยังไม่มีสิทธไิด้รับ
เงินบําเหน็จดํารงชีพตามกฎกระทรวงดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทบทวนดําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จดํารงชีพอีกครั้ง พร้อมรายงานผลการพิจารณา
ใหส้ํานักงาบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงซื่อ) ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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ต
ท มท ๐๘๐๘.๕/!อ๐๑๑ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราขการ

ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จปกตใิหแ้ก่ นาย จ. พนักงานส่วนตําบล

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดนราธิวาส

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๒๓.๕/๔๓๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

ตามที่จังหวัดอนุมัตใิห้องค์การบริหารส่วนตําบลบาเระเหนือ จ่ายเงินบําเหน็จปกติ จํานวน
๔๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ นาย จ. ตําแหน่งนักพัฒนาขุมซน ระดับ ๕ ซี่งขอลาออกจากราชการเนื่องจากไดร้ับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจเอกสารดังกล่าวแล้ว
ขอเรียนว่า ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ บัญญัตใิห้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซี่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์มีสิทธไิดร้ับบําเหน็จ
จะต้องลาออกด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนื่ง ตามนัยมาตรา ๑๒ คือ เหตทุดแทน เหตทุุพพลภาพ เหตสุูงอายุและ
เหตุรับราชการนาน และกรณีลาออกโดยไม่เข้าเหตุ ๔ เหตุดังกล่าวจะต้องมีเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญครบสิบปีบรบิูรณ์จึงมสีิทธริับบําเหน็จตามความนัยมาตรา ๒๐ และ มาตรา ๓๒ (๑) ดังนั้น กรณี
นาย จ. ซื่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ๔ ปี และไดข้อลาออกจากราชการเนื่องจากไดร้ับ
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งไม่เข้าด้วยเหตุ ๔ เหตุ จึงไม่มีสิทธิรับเงินบําเหน็จปกติ
ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญๆ ดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จปกติ และตรวจสอบการเบิกจ่าย
เงินดังกล่าว แล้วรายงานใหส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

๑๐๓๐๐

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐ “ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”
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สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เชตดุสิต กทม.

๑ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอรับเงินบําเหน็จปกติพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย

เรียบ ผูว้่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๒๓.๕/๑๔๕๘๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

ตามที่จังหวัดอนุมัตใิห้เทศบาลนครอ้อมน้อย จ่ายเงินบําเหน็จปกติ จํานวน๑๙๖,๘๒๐ บาท
ใหแ้ก่ พันจ่าเอก ง. พนักงานเทศบาล ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อไปดูแลครอบครัว ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจเอกสารแล้ว ขอเรียนว่า
การคํานวณเงินบําเหน็จปกติคลาดเคลื่อน เนื่องจาก พันจ่าเอก ง. เริ่มเบ็เนนักเรียนจ่าทหารเรือซั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๔๑ ตามคําสั่งกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ ๔๑/๒๕๔๑ เรื่อง ใหเ้ป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ลงวันที่
๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ เมื่อสําเร็จการศึกษาไดร้ับการแต่งตั้งยศนักเรียนจ่าและบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวับที่
๑๙ เมษายน ๒๕๔๓ ต่อมาโอนไปรับราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคํม
๒๕๕๔ พันจ่าเอก ง. ซึ่งได้รับเงินเดือนตั้งแต่เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือมีสิทธินับเวลาราชการตั้งแต่วันที่เป็น
นักเรียนจ่าทหารเรือจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งกําหนดให้การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น ให้นับแต่วันรับราชการ
และรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งมใิช่อัตราข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทวิสามัญหรือ
ลูกจ้าง และคณะรัฐมนตรไีดล้งมติอนุมัติหลักการใหเ้ฉพาะข้าราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งประจํา
ปฏินตัิหน้าที่อยูใ่นเขตทีไ่ดม้กีารประกาศใชก้ฎอัยการศึก ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๕๐ ไดร้ับสิทฺธิการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกรมการเงินกลาโหมไดบ้ันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหารของ พันจ่าเอก ง.
ไดต้รวจสอบเวลาราชการแล้ว ขอรับรองว่า ข้อ ๘ มสีิทธไิดน้ับเวลาราชการทวีคูณดังกล่าวเป็นเวลา ๔ เดือน ๘ วัน
เมื่อรวมกับเวลาราชการปกติ ๑๔ ปี ๗ เดือน ๕ วัน เป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณ๑๕ ปี (๑๔ ปี ๑๑ เดือน

วัน) พันจ่าเอก ง. จีงมสีิทธไิดร้ับเงินบําเหน็จปกติ จํานวน๒๒๗,๑๐๐ บาท (๑๕,๑๔๐ X ๑๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จปกติอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งเอกสาร
ทีเ่กี่ยวข้องพร้อมสําเนาคําสั่งจ่ายเงินฉบับใหมใ่หส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ดุษฎี สุวัฒรีตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒรีตยากร)

ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราขการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/๕๖๔๔

๑๐๓๐๐

๑๓

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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ที มท ๐๘๐๘.๔/๓๐๐๑ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ารา,ชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราซสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕:๔๘

เรื่อง ขออนุนัตเิบิกจ่ายเงินบําเหน็จใหแ้กพ่นักงานเทศบาล

เรียน ผูว้่าราขการจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๔/๒๐๖๑๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๗

ตามทีจ่ังหวัดอนุมัตใิหเ้ทศบาลตําบลวานรนิวาส จ่ายเงินบําเหน็จปกติ จํานวน๓๑๘,๓๗๐ บาท
ใหแ้ก่ นาย ก. พนักงานเทศบาล ซึ่งลาออกจากราขการเพื่อไปประกอบอาขีพอื่นและดูแลบิดามารดา ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๔๔๗ บั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น ไดต้รวจเอกสารดังกล่าวแล้วปรากฏว่า
การคํานวณเงินบําเหน็จปกติคลาดเคลื่อน เนื่องจากตามสําเนาคําสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๙๙๙/๒๔๔๔ ลงวันที่
๑ สิงหาคม ๒๔๔๔ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าที่
โดยไดม้อบหมายให้ นาย ก. ปฏิบัตหิน้าทีใ่นตําแหน่งนักวขิาการสาธารณสุข ๓ พ. สถานีอนามัยบ้านดงหม้อทอง
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๔๔๔ ถึงวันที่
พฤษภาคม ๒๔๔๗ เป็นระยะเวลา ๓ ปี ๑ เดือน ๙ วัน ขณะบั้นยังคงเป็นพนักงานของรัฐซึ่งมัใข่ข้าราขการ
และนาย ก. ไดร้ับการบรรจเุป็นข้าราชการเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๗ ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ๔ ตามหนังสือ สป.๒๑๖๔/๔๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๔๗ ต่อมาไดโ้อนย้ายมารับราชการส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๔๙ สังกัดเทศบาลตําบลวานรนิวาส ดังบั้น นาย ก. จึงมสีิทธไิดน้ับเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่

พฤษภาคม ๒๔๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กับยายน ๒๔๔๗ เป็นเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ๑๐ ปี
(๑๐ ปี ๔ เดือน ๒๑ วัน) นาย ก. มสีิทธไิดร้ับเงินบําเหน็จปกติ จํานวน๒๔๔,๙๐๐ บาท (๒๔,๔๙๐ X ๑๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทบทวนคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จปกติอีกครั้ง พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และสําเนาคําสั่งจ่ายเงินฉบับใหมใ่หส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

๑๐

๑๑

ขอแสดงความนับถือ

(ลงขื่อ) ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๔๑๐ “ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”
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ที มท ๐๘๐๘.๕/(ริ)ร)๕๗๙ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เชตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ตุลาคม ๒๕:๕๕

เรื่อง อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษใหแ้ก่ทายาท นาง ก.

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๓๗.(ะ/๑๑๕๒๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามที่จังหวัดอนุมัตใิห้เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จ่ายเงินบําเหน็จตกทอด จํานวน
๒๕,๕๗๒.๓๐ บาท และเงินช่วยพิเศษ จํานวน๒๐,๑๗๘.๖๐ บาท ใหแ้กท่ายาทนาง ก. พนักงานครูเทศบาล
ผูร้ับบํานาญซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจเอกสารหลักฐานแล้ว
ขอเรียนว่า การจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่ นาย ช. บุตรบุญธรรม ไม่ถูกต้อง เนื่องจากหลักฐานทะเบียนการรับ
บุตรบุญธรรม นาย ค. สามีชองนาง ก. เป็นผูร้ับ นาย ข. เป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งนาง ก. เป็นผูใ้หค้วามยินยอมตาม
พระราชบัญญัตใิหใ้ชบ้ทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทีไ่ดต้รวจชําระใหม่ พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๑๕๙๘/๒๕ ผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามืคู่สมรสอยู่ต้องไดร้ับความยินยอมจาก
คูส่มรสก่อน แต่เนื่องจาก มาตรา ๑๕๙๘/๒๖ ผูเ้ยาว์ที่เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่จะเป็นบุตรบุญธรรมชอง
บุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไมไ่ด้ เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผูร้ับบุตรบุญธรรม ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่ง
จะจดทะเบียนรับผูเ้ยาว์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคูส่มรสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของตนเองด้วยจะต้องได้ร'ับ
ความยินยอมของคู่สมรสซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่แล้ว ดังนั้น การที่นาย ข. จะไดร้ับเงินบําเหน็จตกทอดของ
นาง ก. จะต้องปรากฏหลักฐานทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมของนาง ก. ด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๙ (๔) (ง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานดังกล่าว ขอให้จังหวัดทบทวน
การจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดใหแ้ก่ทายาทอีกครั้ง แล้วส่งสําเนาคําสั่งจ่ายฉบับใหมใ่หส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงขื่อ) ดุษฎี สุวัฒรีตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒรีตยากร)

ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราขการแทบ

เลขานุการ ก.บ.ท.

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐ “ดํารงธรรมน่าไทยใสสะอาด”
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ที มท ๐๘๐๘.๕/๑๔๗๒(ว สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

ขอใหจ้ังหวัดพิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษเริอง

ผูว้่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๙๑๓๒ ลงวันที่

เรียน

อ้างถึง ตุลาคม ๒๕๕๖๓๐

ตามทีจ่ังหวัดอบุมตืใหเ้ทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จ่ายเงินบําเหน็จตกทอด จํานวน๑๖๙1๒๓๐ บาท
และเงินช่วยพิเศษ จํานวน๒๕,๘๒๔ บาท ใหแ้ก่ทายาท นาย จ. พนักงานเทศบาลผูร้ับบํานาญถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจเอกสารดังกล่าวแล้ว
ปรากฏว่า การจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทคลาดเคลื่อน กล่าวคือ นาย จ. ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในขณะนั้น นาง ค. บุตรยังมี'ชีวิตอยู่ (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖) จึงมสืิทธิ
ไดร้ับเงินบําเหน็จตกทอดในฐานะทายาท นาย จ. ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๐๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔๗ และ
๔๘ เงินบําเหน็จตกทอดจึงต้องแบ่งให้แก่บุตรของนาย จ. ทั้ง ๓ คน แต่เมื่อบาง ค. ถึงแก่กรรมเงินบําเหน็จ
ตกทอดดังกล่าวย่อมตกเป็นกองมรดกสู่ทายาทของนาง ค.

จึงเรียบมาเพื่อโปรดทบทวนคําสั่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดใหก้ับทายาทอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งสําเนา
คําสั่งจ่ายฉบับใหมใ่หส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงซื่อ) ดุษฎี สุวัฒรีตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒ1รีตยากร)

ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐ “ดํารงธรรมนําไทยใสสะอาด”
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ที มท ๐๘๐๘.(£/๒๓๑๔ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ขอรับเงินบําเหน็จตกทอด

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ ๐๐๒๓.๕/๑๔๕๑๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามที่จังหวัดอนุมัตใิห้องค์การบริหารส่วนตําบลทัพหลวง จ่ายเงินบําเหน็จตกทอด จํานวน
๗๑1๓๓๐ บาท ใหแ้กท่ายาท นาย ข. พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งเจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๔
ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจเอกสารแล้ว ไม่ปรากฏ
หลักฐานการเบ็เนบุตรชอบด้วยกฎหมายของเด็กชายหนึ่ง และเด็กชายสอง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๙ (๔) (ก) (ง) ได้แก่ สําเนาทะเบียนสมรส
หรือใบสําคัญการสมรสชองผู้ตายกับนางสาว ก. ภรรยา หรือสําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสําเนา
คําพิพากษาชองศาลว่าเบีนบุตรของผูต้าย หรือสําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่มบีุตรบุญธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากไม่มีเอกสารหลักฐานดังกล่าว ขอให้จังหวัดทบทวนคําลัง
จ่ายเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทอีกครั้ง แล้วส่งสําเนาคําสั่งจ่ายฉบับใหม่พร้อมเอกสารเพิ่มเติมหรือ
แก้ไขแล้ว ใหส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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งที่ มท ๐๘๐๘.๕/๑๘๗ สํานักงานกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจ่ายเงินบํานาญปกตใิหแ้กพ่นักงานเทศบาลสามัญ

เรียน ผูว้่าราชการจังหวัดอุตรดิตถึ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุตรติตถ์ ที่ อต ๐๐๒๓.๕/๑๖๓๙๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ตามทีจ่ังหวัดอนุมัตใิหเ้ทศบาลตําบลตรอบ จ่ายเงินบํานาญปกติเดือนละ ๗,๐๑๑ บาท ใหแ้ก่

นายมาก พนักงานเทศบาล ชี่งขอลาออกจากราชการด้วยเหตทุุพพลภาพ ตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

สํานักงานกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไดต้รวจเอกสารแล้วปรากฏว่า
ตามคําสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ๓๐๙๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง สั่งจ่ายเงินบํานาญปกติ
ใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่น รายนายมากชี่งลาออกจากราชการด้วยเหตุทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ พร้อมหลักฐานเอกสารรับรองความพิการ โดยพิจารณาจากความบกพร่อง ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระบวุ่า บายมาก มอีาการเคลื่อนไหวทรงตัวสําบาก เตินทรงตัวเองไมไ่ด้ เนื่องจาก
อาการเจ็บป่วยเนื้องอกในสมอง แต่ตามคําสั่งเทศบาลตําบลตรอน ที่ ๒๔๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรดืตถ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เห็นชอบให้ บายมาก พ้นจากราชการ เนื่องจากเจ็บป่วยชี่งเกิดจากการผ่าตัด เนื้องอกในสมอง ซึ่งตามพระราขบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๑๕ บัญญัตวิ่า บําเหน็จบํานาญเหตทุุพพลภาพนั้น
ใหแ้กข่้าราชการส่วนท้องถิ่นผูป้่วยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองไดต้รวจแสดงความเห็นว่า
ไม่สามารถ ทีจ่ะรับราชการในตําแหน่งหน้าทีซ่ึ่งปฏิบัติอยูน่ั้นต่อไป และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๖ (๔) และ (๕) กําหนดหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ในการยื่นขอรับบํานาญด้วยเหตดุังกล่าวประกอบด้วย สําเนาคําสั่งทีใ่หอ้อก หรืออนุญาตใหล้าออกจากราชการ
ส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และด้นฉบับหรือสําเนาภาพถ่ายใบแสดงความเห็นของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ซึ่งตรวจและใหค้วามเห็นว่า ไม่สามารถจะรับราชการในหน้าทีไ่ดต้่อไป เพื่อประกอบการพิจารณาคําสั่งจ่าย ดังนั้น
เพื่อให้การออกคําสั่งจ่ายเงินบํานาญชองบายมาก เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงขอใหจ้ังหวัดจัดส่ง.
ด้นฉบับหรือสําเนาภาพถ่ายใบแสดงความเห็นของแพทย์ที่ทางราชการรับรองใหส้ํานักงานกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจารณาดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงซื่อ) ผดุงศักดิ, หาญปรีชาสวัสดี้
(นายผดุงศักดิ, หาญปรีชาสวัสดิ,)

ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ผูช้่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.
สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ
โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๖๙ ต่อ
โทรสาร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๘๕๐๙
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นางราตรี รัตน'ไชย
นางสาวชลลดา เอี่ยมวคิิษฎ์

นางพิคมยั ครเึมือง

นางธ[ุชิน ไตรยะพานิช

นางภัทรภร ทิพย์คง

นายวันชัย ไกรราม

นางสาวปริญา ปลื้มใจ

ผูอ้ํานวยการส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ

หัวหน้าฝ่ายรายได้ การเงินและการบัญชี

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ1

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ2

หัวหน้างานตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบบํานาญ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบํานาญ

คณะเจ้าหน้าทสีํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องอิน
♦♦♦ งานด้านกฎหมาย

นายนิยม วิหคเหิร หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ

นายกฤษณะ เจียวเลี่ยนนายวรวรรณ ทิพวัน

♦♦♦ งานด้านตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ

นางพิศมัย ศรเีมือง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ1

นางสุชิน ไตรยะพานิช หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ2

นางภัทรภร ทิพย์คง หัวหน้างานตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ

นายสุริยา สินสอน

นางสาวพิไลลักษณ์ บัวบาน

นางสาวชไุรวรรณ ช้างแรงการ

นางสาวอัจฉราวรรณ สุขเกื้อ

นางสาวเรณุกา งานมณีกาญจน์

นางสาววัลยธ์ิดา พิเรนทร

นายวันชัย ไกรราม

นางนันทรา จิตร์เกษม

นางสาวปริญา ปลื้มใจ

นายอรุณโรจน์ รูปหล่อ

♦♦♦ งานด้านการโอนเงินบําเหน็จบํานาญ

นางฐาปณีย์ แก้วพัตร หัวหน้างานรายได้

นางภัญชภร บุญญะสุบันท์ นายวิทวสั สุนทรานุสร

นางเบณณพร ทองรอด หัวหน้างานการเงินน พ

นางจีรภา กิจที่พี่ง

นางสาวกฤตพร ดีครี

นางสาวกาญจนา ทิพย์มนตรี

นางสาวณัฐภา มีสุวรรณ

สํานักงานกองทุนบําเหน็จป่านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น วังธ[ุนันทา ถนนนครราชสีมา เขคดุสตี กรุงเทพฯ 10300

โทร 02-241-9069 ต่อ 301 -310 , 02-241-9000 ต่อ 1405 โทรสาร 02-241-8510
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