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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



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



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



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



♦♦♦ 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



(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



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



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



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 ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ
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



> 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



(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



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



�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



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



(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 และไดร้ับหรือ
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



� 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



36

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
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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



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.



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/



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



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)



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
>




