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นํา
คํา
ทําขึ้นเพื่อเป็นเอกสาร

ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นเล่มนี้ จัด
จํานาญ
คู่มือแนวทางการปฏิบัตงิ านบําเหน็บ

บํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
ประกอบการ ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารเจ้าหน้าทีผ
่ ป
ู้ ฏิบัตงิ าน ด้าน บําเหน็จ
จ ํานาญ
ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น ซึ่งรับผิด ชอบเกี่ยวกับการ ปฏิบัตงิ าน ด้าน บําเหน็บ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น

โดยเนื้อหาภายในเล่มจําแนกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

บํานาญ
ส่วน ที่ 1 สาระ สําคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้าน บําเหน็จ
ข้าราชการ และ ลูกจ้างของ
องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น
ส่วน ที่ 2

ระเบียบกฎหมายและ หนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง

ส่วน ที่ 3 ภาคผนวก ประกอบด้วย แบบพิมพ์ต่างๆ

สําหรับ
การ ขอรับบําเหน็จ
บํานาญตัวอย่าง

คําสั่ง จ่ายบําเหน็จบํานาญวิธีการคํานวณบําเหน็จบํานาญและตัวอย่างประเด็น ทักท้วงกรณีต่างๆ
หวังเป็น อย่างยิ่ง ว่าหนังสือคู่ มือ นีจ
คณะ ผู้ จัด ทํา
้ ะ เป็น ประโยชน์ต่อเจ้า หน้าที่ ผู้ปฏิบัติ งาน
ด้าน บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น

ซึ่งรับผิด ชอบด้าน บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการและ ลูกจ้าง

ของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อช่วยให้ การ ปฏิบัติงาน เป็น ไป อย่างครบ ถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
ตามระเบียบ กฎหมาย สร้างความพึงพอใจ ขวัญและ กําลังใจ ให้แก่ข้าราชการและ ลูกจ้าง ของ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน ทายาทผู้มีสิ ทธิรับสวัสดิการด้าน บําเหน็บ
จํานาญ
ตังกล่าว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง

ใน ภารกิจสําคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้าราช การส่วน ท้องถิ่น
สํานักงานกองทุนปาเหนัจบํานาญ

มีนาคม

2559
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A

สารบัญ

'

สิทธิประโยชน์ด้านบําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการ

ส่วนที่ 1

และลูกข้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พนักงาน/ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
จ ํานาญ
1. บําเหน็บ

1

ระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

1

1.1

จ ํานาญ
สวัสดิการบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
1.2 งบประมาณสําหรับ

1

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)
1.3 กองทุนบําเหน็บ
จ ํานาญ

3

1.4

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็บจํานาญ

•
•

•
•

•

หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับบําเหน็บ
จํานาญ
ปกติ

8

ประเภทของบําเหน็บ
จํานาญ
ปกติ

9

เวลาราชการและการนับเวลาราชการปกติ

9

การนับเวลาราชการทวิดูณ

10

การนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีการกลับเข้ารับราชการใหม่

11

1.5 แนวทางปฎิบต
สิทธิประโยชน์ต่างๆ
ั ิ และ การคํานวณ

•
•
•
•
•
•

7

13

เงินเดือน ทีใ่ ช้สําหรับ
บําเหน็บ
จํานาญ
คํานวณ

13

วิธค
ี ํานวณบําเหน็บจํานาญ

13

การขอรับบําเหน็บ
จํานาญ
ปกติ

14

พิเศษ
บําเหน็บ
จ ํานาญ

15

บําเหน็ด
จ ํารง
ชีพ

20

บําเหน็จ
ตกทอด

21

1.6 การเสียสิทธิรับสวัสดิการด้านบําเหน็บ
จํานาญ
ของทายาท

25

1.7

เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

26

1.8

เงินช่วยพิเศษ

28

1.9

เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(ช.ค.บ.)

29

1.10 การ สั่งจ่ายบําเหน็บ
จํานาญ

35

จํานาญ
1.11 การเบิกจ่ายบําเหน็บ

36

1.12 การตรวจสอบการจ่ายบําเหน็บ
จํานาญ

37

1.13

การแสดงการดํารง
ชีวิตอยูข่ องผูร้ ับบําน่ใญ

1.14 การเปลี่ยนแปลงสถาน ทีร
่ ับบํานาญ

38
39
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2.

3.

เงินทดแทน ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นวิสามัญประจําการทีอ่ อกจากราชการ

39

่ ีสิทธิรับเงินทดแทน
าารทีม
2.1 ข้าราชการ ส่วน ท้องลิ่นวิสามัญประจํก

40

การ
2.2 การจ่ายเงิน ทดแทนข้าราชการ ส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจํา

40

การผูไ
ี ิทธิได้รับเงินทดแทน
2.3 ข้าราชการส่วน ท้องลิ่นวิสามัญประจํา
้ ม่มส

40

การ
2.4 งบประมาณในการจ่ายเงิน ทดแทนให้แก'ข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจํา

40

บําเหน็จลูกจ้าง

40

3.1 ลูกจ้างผู้มีสิทธิรับบําเหน็จ

3.2

41

สิทธิประโยชน์ด้านบําเหน็จ
ของลูกจ้าง

41

• บําเหน็ปจกติ
• บําเหน็พจิเศษ
• บําเหน็จรายเดือน
• บําเหน็พจิเศษรายเดือน
• บําเหน็ตจกทอด

41

43
44

45

45

จ ํานาญ
4. ผังภาพแสดงสิทธิประโยชน์บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น

47

• ข้าราชการ/พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น
• ตําแหน่คงรู ครูถ่ายโอน ครูผดู้ ูแลเด็ก
• ตําแหน่คงรูถ่ายโอน/บุคลากรทางการศึกษา ทีเ่ ป็นสมาชิก กบข.
• ข้าราชการถ่ายโอน เป็นสมาชิก กบข.

ส่วนที่ 2

ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง

1. ระเบียบกฎหมาย

48
49
50
51

i

*

•

พระ ราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500
บํานาญ
ิ ําเหน็จ

•

จ ํานาญ69
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ

•
•
•
•

ดํารง
อัตราและ วิธีการ รับบําเหน็จ
ชีพ พ.ศ. 2548
กฎกระทรวงกําหนด

70

ี ารรับบําเหน็จ
อัตราและวิธก
ดํารง
ชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงกําหนด

73

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2546

75

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการ

92

•

52

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

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2500

ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2522 (ฉบับแรก จน ถึงฉบับบีจธุ บัน (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558)

ประกาศกระ ทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืน

บําเหน็ขจ้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น เพื่อนับเวลาราชการ ต่อเนื่อง

114
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•
•
2.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จ่ายเงิน ทดแทนแก่ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น วิสามัญ

117

การที่ ออกจากราชการ พ.ศ. 2509
ประจํา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ บริหาร ราชการ

120

ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555)

หนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง

•

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 97/2505 ลงวัน ที่ 3 มกราคม 2505 เรื่อง สิทธิรับบําเหน็จ
บํานาญ
ปกติตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น

•

หนังสือกรมการ ปกครอง ด่วน ที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 18597 ลง วัน ที่ 27 มิถุนายน 2537

•

หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1819 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544

•

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 591 ลง วัน ที่ 11 พฤษภาคม 2547

132

เรื่อง การนับอายุบุคคล
134

เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ตกทอด
142

(ซักซ้อมกรณี ข้าราชการ ถ่ายโอน ไม่มส
ี ิทธิรับเงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงิน บํานาญ)

•

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน มาก ที่ มท 0808.5/ว 468 ลง วัน ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548

•

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 2598 ลง วัน ที่ 16 สิงหาคม 2548

•

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน มาก ที่ มท 0808.5/ว 2444 ลง วัน ที่ 30 กรกฎาคม 2552

•

128

144

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางและวิธีการขอรับบําเหน็จ
ดํารง
ชีพของข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
146

เรื่อง การเบิก จ่ายเงิน บํานาญ
ประจําเดือน
147

เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการขอรับบําเหน็ด
ชีพกรณีผรู้ ับบํานาญอายุตั้งแต่
จ ํารง
65 ปีบริบุรณ์ขึน ไป

หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 53 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552

149

คํา
นํา
ส่งสําเนา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.392/2550
ลง วัน ที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ( กรณี ข้าราชการที่ โอน มารับราชการส่วน ท้องถิ่น

ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นต้น ไป ไม่มีสิทธิรับเงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงิน บํานาญ)

•

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553

•

หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 726 ลง วัน ที่ 12 เมษายน 2553

•

หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/4265 ลงวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2553

164

เรื่อง วิธีปฏิบัตใิ น การ ขอรับบําเหน็จรายเดือน และ บําเหน็พจิเศษ รายเดือน ลูกจ้างประจํา
170

จํานาญ
เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการส่งเงิน สมทบกองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น

ดํารง
เรื่อง การหารือบําเหน็จ
ชีพของข้าราชการ บํานาญ
ส่วน ท้องถิ่น เป็น เงิน ได้พึงประเมิน
ประเภทที่ ได้รับ ยกเว้น ไม่ต้องรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงิน ได้หรือ ไม่

172
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•

หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1050 ลง วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 177

•

หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1093 ลง วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2554

•
•

เรื่อง การเบิก จ่ายเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ช.ค.บ.)
เรื่อง การ จ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ ับบํานาญ
และข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น

ซึ่งถึงแก่ความตาย

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1873 ลง วัน ที่ 17 กรกฎาคม 2555
ส่วน ท้องถิ่น

หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2131 ลง วัน ที่ 15 สิงหาคม 2555

184

เรื่อง การตรวจสอบและ ปรับปรุงทะเบียนข้าราชการบํานาญ
ส่วน ท้องถิ่น

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

•

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลง วัน ที่ 29 มีนาคม 2556

•

หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 924 ลงวัน ที่ 3 เมษายน 2556

•

180

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการ บริหาร ราชการ

•

•

178

186

เจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
าน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น
ตกทอดของลูกจ้างประจํห
192

เรื่อง การเบิก จ่ายเงิน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น และ บําเหน็จ
จํานาญ
ลูกจ้างประจํา
202

เรื่อง พระ ราชบัญญัตบ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
จํานาญ
ิ ําเหน็บ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 3102 ลงวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2556

209

เรื่อง การคืน บําเหน็จ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 1264 ลง วัน ที่ 30 พฤษภาคม 2557

210

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
จํานาญ
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงิน สมทบกองทุนบําเหน็บ

กรณี มกี าร ตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ

•
•

•

พ.ศ. 2557

หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ต่วน มาก ที่ มท 0808.5/ว 348 ลง วัน ที่

211

18 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ

ของราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่วน มาก ที่ มท 0808.5/ 2914 ลง วัน ที่

214

18 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ

ของราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558

หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ต่วน มาก ที่ มท 0808.5/ว 1294 ลง วัน ที่
23

มิถุนายน 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ

ของราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558

217
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•
•

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน มาก ที่ มท 0808.5/ 9132 ลงวันที่

219

23 มิถุนายน 2558 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครอง ชีพผูร
้ ับบํานาญ

ของราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 3739 ลง วัน ที่ 3 กรกฎาคม 2558

221

เรื่อง การขอรับบําเหน็บ
จํานาญของข้า ราชการส่วน ท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจํชาึ่งมีกรณี หรือ
ต้องหา ว่ากระทํผ
าิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทํคาวามผิดอาญา

•

•

•
•
•
•

โดยกรณี หรือคดีอาญายัง ไม่ถึงที่สุค

หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1443 ลงวัน ที่ 9 กรกฎาคม 2558

235

ที่มกี ารถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครอง
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัตกิ รณีผรู้ ับบํานาญ
ส่วน ท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสงค์ยื่น undo

หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 16669 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

239

จํานาญในปีงบประมาณ
เรื่อง การรายงาน ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะ ไต้รับบําเหน็บ
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีอายุ จะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

จ ํานาญ
หนังสือสํานักงานกองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ด่วน มาก ที่ มท

243

0808.5/ว 40 , 41 ลง วัน ที่ 14 สิงหาคม 2558 เรื่อง ชักซ้อมการส่งเงิน สมทบกองทุน บําเหน็จ

บํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 5481 ลง วัน ที่ 23 กันยายน 2558 เรื่อง แนวทาง

25 1

ของราชการส่วน ท้องถิ่น (ช.ค.บ.)
การเรียกคืนเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ

พิเศษ ในฐานะ ทายาทที่ ไต้รับ ไปเกิน สิทธิ
ซึ่งผูร้ ับบํานาญ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน ที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 491 ลง วัน ที่ 3 ธันวาคม 2558

254

เรื่อง การ จ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ(ช.ค.บ.) สําหรับ
ผู้ทแี่ สดงความประสงค์
ขอกลับ ไปใช้สิทธิรับบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494
จํานาญ
ตามพระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ

หนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.5/ว 20 ลง วัน ที่ 6 มกราคม 2559

255

เรื่อง การ จ่ายเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(ช.ค.บ.) สําหรับ
ผู้ทแี่ สดงความประสงค์

บํานาญ
ตามพระ ราชบัญญัตบ
ขอกลับไปใช้สิทธิรับบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494
ิ ําเหน็จ

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก

• แบบพิมพ์ต่างๆ
• ตัวอย่างคําสั่งจ่ายปนหนีจบํานาญ
• วิธีการคํานวณบําเหน็จบํานาญ

• ตัวอย่างประเด็นทักท้วงกรณีต่างๆ

257-286
287-300
301-318
319-334
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ส่วน ที 1
สิทธิประโยชน์ด้านบําเหน็บ
ข้าราชการ
จ ํานาญ
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
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สิทธิประโยชน์ด้านบําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการและ ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

»๗1«๒

�กํานวยการส้'วนบําเหน็ปจ้าน ไญและสวั\'สดิกไร

พนักงาน/ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
1. บําเหน็จ
บํานาญ
1.1

ระเบียบกฦหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
พระ ราชบัญญัติบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ซึ่งมีผล ใช้บังคับตั้งแต่ วัน ที่

20 พฤศจิกายน 2500

คือ กฎหมายที่ตราขึ้น เพื่อกําหนด
จํานาญให้แก่
สิทธิประโยชน์ด้าน บําเหน็บ

พนักงาน/ช้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น

อัน ได้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงาน ส่วนตําบล

และ ข้าราชการส่วน จังหวัดขององค์การบริหารส่วน จังหวัด โดยพระ ราชบัญญัตด
ิ ังกล่าวได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติมมาโดยตลอด เพื่อให้พนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน บําเหน็จ
บํานาญ
เช่น เดียวกับ ข้าราชการ พลเรือน ที่มีสิ ทธิรับ บําเหน็จ
บํานาญตามพระ ราช บัญญัติบําเหน็จ
บํานาญ

ข้า ราชการ พ.ศ.2494 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยกฎหมายฉบับ ล่าสุด ที่ แก้ไขเพิ่มเติม ใน ส่วน ของ

พนักงาน/ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัตบ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 8)
ิ ําเหน็บ

พ.ศ. 2556

บํานาญข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ดังกล่าวแล้ว
นอกเหนือจากพระ ราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญของพนักงาน/ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นอีกหลายฉบับ
ยังมีระเบียบกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับบําเหน็จ

ดํารง
อัตราและวิธีการ รับบําเหน็จ
ชีพ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2)
อาทิ กฎกระทรวงกําหนด

จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน บําเหน็บ
ของราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2522
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558

สวัสดิการบําเหน็บ
จํานาญ
1.2 งบประมาณสําหรับ
ข้าราชการ ส่วนท้องลิ่น
หากเปรียบเทียบกรณี บําเหน็จ
บํานาญของข้าราชการ พลเรือน รวมถึงข้าราชการ พลเรือน ทีเ่ ป็น
ข้าราชการ (กบข.) จะ เบิก จ่าย จากเงิน งบ ประมาณ แผ่น ดิน ซึ่ง อยู่ ใน
สมาชิกกองทุน บําเหน็จ
บํานาญ

ความรับผิด ชอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งบางครังยังมีความเข้าใจผิด ว่า ข้าราชการที่

กรณีเงิน บําเหน็จ
เป็น สมาชิก กบข. รับเงิน บําเหน็จ
บํานาญของพนักงาน/
บํานาญจาก กบข. สําหรับ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น จะเบิก จ่าย จากเงิน งบประมาณ ทีแ
่ ตกต่างกันตามประเภทตําแหน่งดังนี้
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งรู
1.2.1 ตําแหน่ค

ครูถ่ายโอน ครูผดู้ ูแลเด็ก

สิทธิสวัสดิการ ด้าน บําเหน็จ
บํานาญจะเบิก จ่าย จากเงิน อุดหนุน ทั่ว ไป ซึ่งกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จะตัง ไว้ใน งบประมาณ รายจ่ายประจําปีรายการเงิน อุดหนุน สําหรับ
การ จัดการศึกษา

ภาคบังคับ (บําเหน็จบํานาญ)ซึ่งเมื่อสํานักงบประมาณแจ้ง อนุมัตงิ วดเงิน อุด หนุน นี้ กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น จะดําเนินการ โอน จัดสรร งบประมาณ ให้องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยโอน จัด สรร
งบประมาณ ผ่าน ระบบ e-LAAS ยกเว้น กรณีเงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบํานาญและ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า

ในส่วนของเงินเพิมร้อยละ 25 จากเงินบํานาญ
ของข้าราชการบํานาญ
ตําแหน่ค
งรู

ให้เบิก จ่าย จากเงิน

ส่ง สมทบ กองทุน บําเหน็จ
บํานาญ
ข้า ราชการ ส่วน ท้องถิ่น (กบท.) ซึ่ง องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น

ตัง จ่ายใน งบประมาณ ราย จ่ายประจําปีหรือกรณี งบ ประมาณ ตังกล่าวตั้ง ไว้ ไม่พอ จ่าย องค์กร ปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น ต้องแจ้ง จังหวัดเพื่อดําเนิน
การขออนุมัติโอน เงิน จาก กบท. มาเพิ่มเพื่อ จ่ายให้แก่ข้าราชการ
ตําแหน่ค
งรู หรือทายาท ผู้มีสิทธิต่อ ไป
บํานาญ

1.2.2

ตําแหน่องื่น
สิทธิสวัสดิการ ด้าน บําเหน็จ
บํานาญของพนักงาน/ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ตําแหน่องื่น

ยกเว้น ตําแหน่คงรู ครูผด
ู้ ูแลเด็ก ครูถ่ายโอน และ ข้าราชการถ่ายโอน ให้เบิก จ่าย จากเงิน ส่งสมทบ กบท.

ซึ่งองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นตั้ง จ่ายใน งบประมาณราย จ่ายประจําปีหรือกรณี งบประมาณตังกล่าวตั้งไว้
ไม่ พอ จ่าย องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ต้องแจ้ง จังหวัดเพื่อดําเนิน
การ ขอ อนุมัติโอน เงิน จาก กบ ท.

มาเพิ่มเพื่อ จ่ายต่อไป ยกเว้นกรณี เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับปาน ไญ

(ช.ค.บ.)

และ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า

ใน ส่วนของเงิน ช.ค.บ. ให้เบิก จ่าย จาก งบประมาณ ราย จ่ายประจําปีขององค์กร ใ เกครองส่วน ท้องถิ่น
ซึ่งตัง จ่ายใน ราย จ่ายงบกลาง ประเภทราย จ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
1.2.3 ข้าราชการถ่ายโอน ตําแหน่อ
งื่น

สิทธิสวัสดิการ ด้าน บําเหน็จ
บํานาญของข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ตําแหน่องื่น ที่ถ่ายโอน
จากส่วน ราชการตามภารกิจถ่ายโอนต่างๆ ยกเว้น ตําแหน่คงรูถ่ายโอน จะเบิก จ่ายโดยแบ่งส่วนการรับภาระ
ตามระยะ เวลาราชการ
จ่ายคํานวณ

a c4

โดยสัด ส่วน ที่คํ านวณ จากเวลาราชการ ทฌน ขาราชการพณรอน
i>

จะเบิก จ่าย จากเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป ซึ่งกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จะ ตั้ง ไว้ใน งบประมาณ ราย จ่าย

ประจําปีรายการเงิน อุด หนุน สําหรับ
สนับ สนุน การ ถ่าย โอน บุคลากร และ สําหรับ
สัด ส่วน ที่เหลือ ที่

คํานวณจากเวลาราชการที่เป็น ข้าราชการ ท้องถิ่น ให้เบิก จ่ายจากเงิน ส่งสมทบ กบท. ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น ตั้ง จ่ายใน งบประมาณ รายจ่ายประจําปีหรือกรณี งบประมาณ ตังกล่าวตั้ง ไว้ไม' พอจ่าย องค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น ต้องแจ้งจังหวัดเพื่อตําเนิน การ ขอ อนุมัตโิ อนเงิน จาก กบท. มาเพิ่มเพื่อ จ่ายต่อ ไป
ยกเว้น กรณีเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(ช.ค.บ.) และเงินช่วยพิเศษ 3 เท่าใน ส่วนของเงิน ช.ค.บ.
ให้เบิก จ่ายจากเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป รายการเงิน อุดหนุน สําหรับ
สนับสนุน การถ่ายโอน บุคลากร โดย ไม่ต้อง
แบ่งส่วน การรับภาระ
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ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
1.3 กองทุนปนหนีจบํานาญ

ตาม มาตรา 6 แห่งพระ ราชบัญญัตบ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 กําหนด
ิ ําเหน็บ
ให้ มีกอง ทุน บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น (กบ ท.) เพื่อเป็น หลักประกัน ใน การ รับ ภาระ

การ จ่าย เงิน บําเหน็บ
จํานาญให้แก่พนักงาน /ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ทุกตําแหน่งยกเว้น ตําแหน่คงรู

ครูถ่ายโอน ครูผดู้ ูแลเด็ก

(จ่ายจากเงิน อุดหนุน ทั่วไปดังกล่าวแลัวตามข้อ 1.2.1)

และ ข้าราชการถ่ายโอน

ตําแหน่องื่น ใน สังกัด ส่วน ที่คํานวณเวลาราชการทีเ่ ป็น ข้าราชการ พลเรือน (จ่ายจากเงิน อุดหนุน ทั่ว ไป
ดังกล่าว ตามข้อ 1.2.3)
1.3.1 แหล่งที่มาของเงิน กบท.
แหล่งที่มาของเงิน กบท. ตามมาตรา 6 แห่งพระ ราช บัญญัตบ
จ ํานาญ
ข้าราชการ
ิ ําเหน็บ
ส่วน ท้อง ถิ่น พ.ศ. 2500 และ ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงิน บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ

ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 7 และ ข้อ 8

กําหนดให้องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น ต้อง หักเงิน จาก

ประมาณการรายรับใน งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามอัตราที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ไม่เกิน ร้อยละ 3
ของประมาณ การรายรับ โดย ไม’นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินผู้ เงิน ที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงิน อุด หนุน
มารวมคํานวณเงิน ส่งสมทบ กบท. นี้ ให้ตั้ง จ่ายใน ราย จ่ายงบกลาง ประเภทราย จ่ายตามข้อผูกพัน

รายการ “เงิน สมทบกองทุน บําเหน็บ
ข้า ราชการ ส่วน ท้องถิ่น” บีจจุ บัน อัตราการส่งเงิน สมทบ
จ ํานาญ

กบท. เป็น ไปตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความ ใน พ.ร.บ. บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และ ทีแ
่ ก้ไขเพิ่มเติม กําหนดให้องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ส่งเงิน
สมทบ กบท. ใน อัตราร้อยละ 1 ยกเว้น เทศบาล และ เมืองพัทยา ให้ส่งใน อัตราร้อยละ 2 ทังนี ดังแต่

วัน ที่ 1 ตุลาคม 2542 เป็นด้น ไป โดยก่อน นําเงิน ส่งสมทบ กบท. ให้องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น หักเงิน

เพื่อ จ่ายเป็น บําเหน็บ
จํานาญ'ให้แก่พนักงาน/ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น หรือผู้มีสิ ทธิก่อนส่วน ทีเ่ หลือให้ส่ง

จํานาญ
สํานักงานกองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ
1.3.2 แนวทางการส่งเงิน สมทบ กบท.

(1) การส่งเงิน สมทบ กบท.

ประจําปีงบประมาณ

หนังสือนํา
องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทํา
ส่งเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตั้วเ เลกเงิน
ขีดคร่อม สั่ง จ่ายใน นาม

ส่งจะ ต้อง
จ ํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น” โดยหนังสือนํา
“กองทุน บําเหน็บ

ระบุ ไว้ โดยชัดเจน ด้วยว่า เป็น เงิน ส่งสมทบ กบท. ประจําปีงบ ประมาณ พ.ศ. ใด งบประมาณ ตั้ง จ่าย
และ หรือบํานาญรายใด แต่ละ รายเป็น จํานวนเงิน เท่าใด รวมเงิน หัก จ่าย
เท่าใด หัก จ่ายเป็น บําเหน็จ

บําเหน็จ
บํานาญเท่าใด

ี ารนํา
ส่งเงิน สมทบ กบท. ด้วย
แล้วรายงาน ให้จังหวัดทราบทุกครังที่มก

ตัวอย่าง องค์การ บริหาร ส่วน จังหวัด ก. ตั้ง ประมาณ การรายรับตามข้อ บัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี(ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินผู้ เงิน ที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงิน อุดหนุน)

จํานวน100,000,000 บาท คํานวณเงิน ส่งสมทบ กบท. ใน อัตราร้อยละ 1 ต้องดัง งบประมาณ ราย จ่าย

เพื่อส่งเงิน สมทบ กบท. จํานวน1,000,000 บาท ใน รายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
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และ ปรากฏ ว่า องค์การ บริหารส่วน จังหวัด ก. มีข้าราชการ บํานาญ
ส่วน จังหวัด ตําแหน่นังกบริหาร งาน

ปกติเดือน ละ 48,000 บาท เงิน เพิ่มร้อยละ 25 จากเงิน บํานาญเดือน ละ 12,000 บาท
อบ จ. รับบํานาญ
(ไต้รับตาม สิทธิเนื่อง จาก บรรจุเป็น ข้า ราชการ ส่วน ท้องถิ่น ก่อน 1 ตุลาคม 2535)

รวมเป็น เงิน ทั้ง สิ้น

เดือน ละ 60,000 บาท คํานวณจ่ายทั้งปี เป็น เงิน 720,000 บาท ซึ่งเมื่อนําไป หัก ออก จากเงิน ส่งสมทบ
กบท. แล้ว องค์การบริหารส่วน จังหวัด ก. จะต้องนําเงิน ส่วน ที่เหลือจํานวน280,000 บาท ส่งสํานักงาน

กบท. ภายใน เดือน ธันวาคมของปีงบประมาณ
(2) การหักเงินก่อน ส่งสมทบ กบท.

y

รายการดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) สามารถ

นําไปหักออกจากเงินส่งสมทบ กบท.

๐ เงิน บําเหน็จเงิน บํานาญเงิน บํานาญพิเศษ และเงิน บําเหน็จดํารงชีพ ของ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นตําแหน่องื่น ทุกตําแหน่งยกเว้นตําแหน่ค
งรู

ครูผดู้ ูแลเด็ก

o เงิน บําเหน็จเงิน บํานาญเงิน บํานาญ
พิเศษ และเงิน บําเหน็จ
ดํารง
ชีพของ
ข้าราชการถ่ายโอน เฉพาะ ส่วน ที่ จ่าย จากเงิน ส่งสมทบ กบท. (ตําแหน่องื่น ทุกตําแหน่งยกเว้น ตําแหน่ง

ครูถ่ายโอน)

๐ เงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงิน บํานาญ(ตําแหน่องื่น และ ตําแหน่คงรู)
o เงินบําเหน็จตกทอดของข้าราชการ บํานาญและ ของข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น

ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ (ตําแหน่องื่น ทุกตําแหน่งยกเว้นตําแหน่คงรู ครูผดู้ ูแลเด็ก)

o เงิน บําเหน็จตกทอดของข้าราชการบํานาญถ่ายโอน และของข้าราชการถ่ายโอน
ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการเฉพาะ ส่วน ที่ จ่าย จากเงิน ส่งสมทบ กบท. (ตําแหน่องื่น ทุกตําแหน่ง
ยกเว้น ตําแหน่คงรูถ่ายโอน)
และเงิน เพิ่มร้อยละ 25 จากเงิน บํานาญ
o เงิน ช่วยพิเศษ 3 เท่า ของเงิน บํานาญ

ตําแหน่องื่น
ข้าราชการถ่ายโอน เฉพาะ ส่วน ที่ จ่ายจาก
o เงิน ช่วยพิเศษ 3 เท่า ของเงิน บํานาญ

เงิน ส่งสมทบ กบท.

o เงิน ช่วยพิเศษ 3 เท่า ของเงิน เพิ่มร้อยละ 25 จากเงิน บํานาญตําแหน่คงรู
� รายการดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) ไม'สามารถ นําไปหักออกฉากเงินส่งสมทบ กบท.
♦♦♦

ดํารง
ชีพ
พิเศษ และ เงิน บําเหน็จ
เงิน บําเหน็จเงิน บํานาญเงิน บํานาญ

ตําแหน่ค
งรู และ ครูถ่าย โอน

♦♦♦

ซึ่งต้องเบิก จ่าย จากเงิน อุด หนุน

ชีพของ
ดํารง
เงิน บําเหน็จเงิน บํานาญเงิน บํานาญ
พิเศษ และเงิน บําเหน็จ

ข้าราชการ ถ่าย โอน เฉพาะ ส่วน ที่ จ่าย จากเงิน อุด หนุน
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♦♦♦ เงิน บําเหน็จเงิน บําเหน็จรายเดือน เงิน บําเหน็พ
จิเศษ เงิน บําเหน็พจิเศษ

รายเดือน และเงิน บําเหน็จ
ตกทอด ของลูกจ้างประจําตําแหน่ภ
งารโรง โรงเรียน ซึ่งต้องเบิก จ่าย จาก

เงิน อุดหนุน
เงิน บําเหน็จเงิน บําเหน็จรายเดือน เงิน บําเหน็พ
จิเศษ เงิน บําเหน็พ
จิเศษ
รายเดือน และเงินบําเหน็จ
ตกทอด ของลูกจ้างประจํต
า ําแหน่องื่น ซึ่งต้องจ่ายจาก งบประมาณ ขององค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุลักษณะค่าตอบแทน หรือหากองค์กรปกครอง
งบประมาณตามรูปแบบของระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ต้อง จ่าย จากงบประมาณ
ส่วนท้องถิ่นมีการ จัดทํา

รายจ่ายงบกลาง
♦♦♦

เงิน บําเหน็จเงิน บําเหน็จรายเดือน เงิน บําเหน็พจิเศษ เงิน บําเหน็พ
จิเศษ

รายเดือน และเงินบําเหน็จ
ตกทอด ของลูกจ้างประจํถา่ายโอน ซึ่งแบ่งสัดส่วนจ่ายโดยจ่ายจากเงิน อุดหนุน

และเงิน งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

*1* เงิน ช่วยค่าครอง ชีพผู้รับบํานาญ(ช.ค.บ.) ตําแหน่องื่น ซึ่งต้อง จ่ายจาก
งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ราย จ่าย งบกลาง ประเภทราย จ่ายตามข้อผูกพัน

เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(ช.ค.บ.) ตําแหน่คงรู ครูถ่ายโอน และข้าราชการ
ถ่ายโอน

ซึ่ง จ่ายจากเงิน อุดหนุน
♦♦♦ เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินบํานาญและเงิน ช.ค.บ. และตําแหน่คงรู ครูถ่ายโอน

ซึ่ง จ่าย จากเงิน อุด หนุน
♦♦♦ เงิน ช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงิน บํานาญ
ข้าราชการถ่ายโอน เฉพาะ ส่วนที่รัฐบาล

รับภาระ และเงิน ช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงิน ช.ค.บ. ข้าราชการถ่ายโอน ซึ่ง จ่าย จากเงิน อุด หนุน

เงิน ช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงิน ช.ค.บ. และเงิน ช่วยพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือน

เดือนสุดท้ายของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ตําแหน่องื่น) ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ ซึ่งต้องจ่าย
จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
♦♦♦

เงิน ช่วยพิเศษ 3 เท่า ของเงินเดือนเดือน สุดท้ายของครู ครูถ่ายโอน และ

ข้าราชการถ่ายโอน ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ ซึ่งต้อง จ่าย จากเงิน อุดหนุน
(3)

จัดทําไม่แล้วเสร็จ
กรณีขอ' บัญญัติ/เทศบัญญัตงิ บประมาณรพจ่ายประจําปี

กรณี องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ไม่ สามารถส่งเงิน สมทบ ไต้ภายในเดือนธันวาคม
เนื่อง จากการ จัด ทํางบ ประมาณ ราย จ่ายประจําปี
ยัง ไม่แล้วเสร็จ ให้ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น
ใช้ประมาณ การรายรับ ตาม ข้อ บัญญัติ / เทศบัญญัตง
ิ บประมาณ ราย จ่ายประจําปีงบประมาณ ที่ล่วงมา

เพื่อคํานวณ
ส่งเงิน สมทบ กบท. ไป พลางก่อน และ หาก ข้อ บัญญัติ / เทศบัญญัติงบประมาณ ราย จ่าย

มีการ ประกาศใช้เมื่อใด ให้องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ส่งเงิน สมทบ กบท. เพิ่มเติมใน ส่วน
ประจําปี
ที่ขาด พร้อมสําเนาเอกสาร ประมาณ การรายรับประกอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิ บ ประมาณ ราย จ่าย

ประจําปีให้สํานักงาน กบท. ภายใน 15 วัน นับแต่ วัน ที่ ไต้มีการ ประกาศใช้ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตฯิ
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(4)

กรณีมการ
ี ตราข้อบัญญัติ / เทศบัญญัตงิ บประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม
กรณี ที่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น มีการตราข้อบัญญัติ / เทศบัญญัตงิ บ ประมาณ

ราย จ่ายเพิ่มเติม องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น จะ ต้องจัดส่งเงิน สมทบ กบท. เพิ่มเติม ด้วย โดยเฉพาะ
การตราข้อ บัญญัติ / เทศบัญญัติงบ ประมาณ ราย จ่าย เพิ่มเติม ตั้งแต่ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เป็น ต้น ไป ใน การ คํานวณส่งเงิน สมทบ กบท. เพิ่มเติม ให้คํานวณจากยอด ประมาณ การ รายรับ
(ตามรูปแบบของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS))

มิใช่ ใช้ยอดรายรับ จริง ที่เพิ่ม ขึ้น เป็น ฐาน การ

คํานวณ
ดังเช่น การส่งเงิน สมทบ กบท. ตามข้อบัญญัติ / เทศบัญญัตงิ บประมาณ ราย จ่าย เพิ่มเติม ในปี
ก่อน ๆ

ที่ ผ่าน มา ทั้ง นี้ เป็น ไป ตาม หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0808.ร/ว 1264 ลง วัน ที่

30 พฤษภาคม 2557

(5) การส่งเงิน สมทบ กบท. กรณี อบต. เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล

ก. กรณี ที่ อบต. ไต้ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบ ประมาณ รายจ่ายประจําปีก่อน วัน ที่
ไต้รับการ จัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระ ทรวงมหาดไทย การ จัดส่งเงิน สมทบ กบท. ให้คํานวณ

ใน อัตราร้อยละ

1

หากเมื่อใด มีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปีในปีที่ ไต้รับ

การเปลี่ยนแปลงฐานะ อีก ซึ่งเทศบัญญัติ ฯ ที่ ประกาศใช้ นั้น มี ประมาณ การ รายรับรายการ ใด สูงกว่า
ข้อบัญญัติฯ เติมตามวรรคแรก จะ ต้องส่งเงิน สมทบ กบ ท. เพิ่มเติม โดยคํานวณใน อัตรา ร้อย ละ 2

เฉพาะ ประมาณ การรายรับ ส่วน ที่เพิ่ม สูงขึ้น (ยกเว้น ประมาณ การรายรับรายการ พันธบัตร เงิน กู้

เงิน ที่มีผอู้ ุทิศให้ และเงิน อุดหนุน)
ข. กรณี อบต. ไต้รับการ จัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระ ทรวงมหาดไทยแล้ว
แต่ในปีงบประมาณถัดมายังมิไต้มีการ ประกาศใช้เทศบัญญัตง
ิ บประมาณ ราย จ่ายประจําปีโดยยังคงใช้

ทีผ่ ่าน มา เบิกจ่าย ไปพลางก่อน นั้น ใน การคํานวณการ
ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ของ อบต. ประจําปี
ส่งเงิน สมทบ กบ ท. ให้คํานวณใน อัตราร้อยละ 2 ของประมาณ การ รับตามข้อบัญญัติฯ เติม สําหรับ
การส่งเงิน สมทบ กบท. เพิ่มเติม ตามระเบียบ
งบประมาณ ส่วน ที่ตั้ง ไว้ซึ่งมี ไม่เพียงพอให้พิจารณาดําเนิน

การ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และดําเนิน

ตามข้อ ก. วรรคสอง แล้วแต่กรณีด้วย
(6) การส่งเงิน สมทบ กบท. กรณี มีการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กรณี องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มีการ จัดทํางบประมาณ ราย จ่ายเฉพาะ การ เช่น
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตแ
ิ ยกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
กิจการ ประปา กิจการ ขน ส่ง ฯลฯ ซึ่ง จัดทํา

ประมาณ การรายรับประเภท
การ จัด ส่งเงิน สมทบ กบท. ใน ส่วน นีต้วย โดย ไม่ต้องนํา
จะ ต้องดําเนิน

เงิน งบประมาณ ทั่วไป ช่วยเหลืองบ ประมาณเฉพาะ การ ซึ่งตั้ง ไว้ ใน งบ ประมาณ ราย จ่ายเฉพาะ การ
มารวมเป็นฐาน ใน การคํานวณ
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1.3.3 การ ขอโอนเงิน กบท.

เพื่อจ่ายบําเหน็บจํานาญ

ใน กรณี ที่ จํานวนเงินเพื่อจ่ายเป็น บําเหน็บ
จํานาญให้แก่พนักงาน/ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น

หรือผู้มีสิทธิสูงกว่าเงิน ที่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องส่งสมทบ กบท. หรือกรณี ที่องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่งเงินสมทบ กบท. แล้ว แต่ปรากฏมีรายการต้องจ่ายบําเหน็บ
จํานาญเกิดขึ้นภายหลัง ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน จังหวัด เพื่อแจ้งไปยังสํานักงานกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น

เพื่อเสนอคณะ กรรมการ กองทุน บําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พิจารณาอนุมัตโิ อนเงิน กบท.

ไปเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายให้แก่พนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสทิ ธิ ต่อไป
1.3.4 การคืนเงินเหลือจ่ายส่งกองทุนฯ

กรณี ที่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ไต้หักเงินสมทบกองทุน บําเหน็บ
จํานาญไว้จ่ายเป็น

z J!
บํานาญทั้งปีแล้ว ปรากฏว่ามีเงิน ดังกล่าวเหลือ จ่าย ทงน
เงิน บําเหน็จ
อาจ จะเป็น กรณี ที่ ใน ระหว่างปี
ข้า ราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผูร
ขอย้ายสถาน ทีร
่ ับบํานาญหรือมี ข้าราชการ บํานาญรายใด ถึงแก่
้ ับบํานาญ

ความตาย ทําให้มีภาระ ใน การ จ่ายบํานาญ
น้อยลง เมื่อถึงวัน สิ้นปีหากมีเงินเหลือจ่ายเป็น จํานวนเท่าใด
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จะ ต้องนํา
ส่งสํานักงาน กบท. แล้วรายงาน จังหวัด ทราบด้วย
1.4

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบําเหน็จ
บํานาญ

บํานาญ
สิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับบําเหน็จ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น เป็น สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ทีร
่ ับราชการ ครบ 1 ปีบริบุรณ์ โดยเมื่อพ้น

หรือ ออกจากราชการด้วยเหตุและ

ระยะเวลา ตามที่กฎหมายกําหนดจะ มีสิทธิไต้รับเงินตอบแทนจากการที่ ปฏิบัตห
ิ น้าที่ สิทธิประโยชน์

ดังกล่าวประกอบด้วย
1)

บําเหน็ปจกติ

2)

ปกติ
บํานาญ

3)

พิเศษ เหตุทุพพลภาพ หรือบําเหน็พจิเศษ
บํานาญ

(จ่ายให้แก่ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ทีต
่ ้อง

พ้น จากราชการ เพราะเหตุทุพพลภาพอันเนื่อง จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ นอกเหนือ จากสิทธิใน การ

ปกติ)
บํานาญ
รับบําเหน็จ
4)

พิเศษ (จ่ายให้แก่ ทายาทกรณี ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นเสียชีวิตระหว่างการ ปฏิบัติ
บํานาญ

หน้าทีเ่ สี่ยงภัยหรือนอกเขตพื้นทีต่ ั้งสํานักงาน)
5)

ดํารง
ชีพ
บําเหน็จ

6)

บําเหน็จตกทอด

บํานาญทีเ่ สียชีวิต
ให้ จ่ายแก่บุคคล ที่ ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น หรือผูร
ทีเ่ สียชีวิต
้ ับบํานาญ

(จ่ายให้แก่ทายาทกรณี ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น หรือผูร
้ ับ

หรือกรณี ไม่มที ายาทตามกฎหมาย
แสดงเจตนา ไว้)
7)

เงินเพิ่ม จากเงิน บํานาญ
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8)

เงิน ช่วยพิเศษ (จ่ายให้แก่บุคคลที่ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น หรือผูร้ ับบํานาญ
ทีเ่ สียชีวิต ระบุ ไว้

ใน หนังสือแสดงเจตนาให้เป็น ผู้มีสิทธิรับ หรือผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด
กรณี ไม่ ได้มีการแสดง
เจตนา ไว้)
9)

เงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(ช.ค.บ.)

1.4.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับบําเหน็บ
จ ํานาญ
ปกติ
1)

จรือบํานาญเป็นสิทธิเฉพาะตัวโอน ไม่ ได้ ‘และก่อน ออกจากราชการ
สิทธิในบําเหน็ห

ต้องได้รับเงิน เดือน จากเงิน งบประมาณประเภทเงินเดือน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น นั้น2
2) ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ที่ ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็บ
จํานาญปกติ ได้แก่

3

� ผูถ้ ูก ไล่ออกจากราชการเพราะ มีความผิด
� ผูซ
บําเหน็บ
จํานาญไม,ครบหนึ่งปีบริบูรณ์
คํานวณ
้ ึ่งมีเวลาราชการสําหรับ
3)

สิทธิในการขอรับบําเหน็บ
จํานาญ
ปกติมอี ายุความ

4) ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ทีพ
่ ้นหรือออกจากราชการ

ด้วยเหตุตามความ ใน มาตรา 12

3

ปี 4

โดยมีสิทธิรับบําเหน็บ
จํานาญปกติ

คือ เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ และเหตุรับราชการนาน

� กรณีเวลาราชการ (รวมทวีคูณ) ไม่ถึง 10ปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้บําเหน็จ5
� กรณีเวลาราชการ (รวมทวีคูณ) ตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึ้น ไป มีสิทธิได้บํานาญ5

� กรณี ที่มีสิทธิได้บํานาญจะยื่นคํา
แทน ก็ ได้ 6
ขอรับบําเหน็จ
5) ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ที่ ลาออก จากราชการ ด้วยความ สมัคร ใจ

โดย ไม่ มี สิทธิ

รับบําเหน็บ
จํานาญ
ปกติด้วยเหตุตามความใน มาตรา 12

� กรณี มเี วลาราชการ (รวมทวีคูณ) ครบ 10 ปีบริบูรณ์แล้ว มีสิทธิได้รับบําเหน็จ7
�
6)

จํานาญใด ๆ เลย
ถ้ามีเวลาราชการ (รวมทวีคูณ) ไม่ครบ 10ปี ไม,มีสิทธิรับบําเหน็บ

บําเหน็บ
จํานาญ
เมื่อ ได้แจ้งการคํานวณ
ปกติให้ผู้มีสิทธิรับ ทราบ ล่วง พ้น 2 ปีแล้ว

นันเป็น อันเด็ดขาด
ให้ถือ ว่าการคํานวณ

8

'

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 9 วรรคสอง
จํานาญ
พ.ร.บ.บําเหน็บ

2

มาดรา 10

3

มาตรา 11 (1) และ (4) แก้ไขเพิ่มเดิมโตย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543

4

มาตรา 13

5

มาตรา 18

6

มาดรา 19
มาตรา 20 แก้ไขเพิ่มเดิมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508

*

มาตรา 33
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1.4.2

ประ๓ทของบําเหน็บ
จํานาญ
ปกติ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นมีสิทธิได้รับบําเหน็บ
จํานาญ
ปกติด้วยเหตุ ใดเหตุหนึ่ง ตามมาตรา 12

แห่ง พ.ร.บ.บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2500
1)

ดังนี้

เหตุทดแทน

กรณี ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ซึ่งออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่หรื
ง อไปดํารง

คําสั่งให้ออกโดยไม'มีความผิด9ซึ่งกรณีการออกจากราชการด้วยเหตุทดแทน

ตําแหน่ทาง
ง การเมือง หรือซึ่งมี

จะมีได้ก็แต่กรณี ราชการสั่งให้ออกจากราชการเท่านั้น ไม่ใช่ลาออกด้วยความสมัคร ใจของตนเอง
2)

เหตุทุพพลภาพ

กรณี ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผู้ป่วยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการ รับรอง ได้
ตรวจแสดงความเห็น ว่า ไม่ สามารถ ที่ จะ รับราชการ ใน ตําแหน่หน้
ง าที่ ซึ่งปฏิบัตอ
ิ ยู่นั้น ต่อ ไป ได้10
การ ออก จากราชการด้วยเหตุนจี้ ะเป็น กรณี ที่ลาออกเองหรือทาง ราชการสั่งให้ออกก็ ได้
3)

เหตุสุงอายุ

กรณีทขี่ ้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีอายุครบ 60ปีบริบูรณ์แล้ว ต้องพ้น จากราชการเพราะ
เกษียณอายุ หรือกรณี ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีอายุครบ 50ปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการ

สั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็บ
และ ผู้มีอํานาจ
จํานาญเหตุสูงอายุได้11
4)

เหตุรับราชการ นาน

กรณี ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ซึ่งมีเวลาราชการ สําหรับ
บําเหน็บ
จํานาญครบ
คํานวณ
30ปีบริบูรณ์แล้ว มีสิทธิที่จะลาออกจากราชการด้วยเหตุรับราชการ นาน กรณี ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ที่มี
ครบ 25 ปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะ ลา ออก จากราชการ
บําเหน็จ
คํานวณ
เวลาราชการ สําหรับ
บํานาญ

จํานาญเหตุรับราชการ นาน ได้
สั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็บ
และ ผู้มีอํานาจ

12

1.4.3 เวลาราช การและการนับเวลาราชการปกติ
1)

การ พ้น จากราชการเนื่อง จากการเกษียณ อายุ

กฎหมายกําหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มี อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็น อัน พ้น
จากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นั้น โดยให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดเป็น เจ้าหน้าที่

ควบคุมเกษียณ อายุของข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น และ ให้เป็น หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ควบคุมเกษียณ อายุ

จํานาญ
ซึ่งจะมีอายุจะครบ 60ปีบริบูรณ์
ยื่น บัญชีรายชื่อข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะ ได้รับบําเหน็บ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
จํานาญ
ในปีงบประมาณถัดไปต่อคณะ กรรมการ กองทุน บําเหน็บ
9

พ.ร.บ.ทําเหน็จบํานาญ1ไทราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาครา 14

10

นาตรา 15

"

มาตรา 16 แอัไท)!•พ ม!ติม'โดย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2508

12

มาตรา 17 แบัไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508

15

มาตรา 21 - 23 แบั ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2508 และ (ฉบับ ที่ 4 ) พ.ศ. 2520

13
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10

2)

การนับเวลาเพื่อคํานวณอายุของบุคคล
การ นับ อายุ ให้เริ่ม นับ แต่ วัน ที่ เกิด ตามมาตรา 16 แห่ง ประมวล กฎหมายแพ่ง

และ พาณิชย์ เช่น กรณีเกิด วัน ที่ 1 ตุลาคม 2496 จะ มีอายุครบ 60 ปีบริบุรณ์ ใน วัน ที่ 30 กันยายน 2556

และเป็น ผล ให้บุคคลผูน
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
ิ ําเหน็บ
้ ั้น พ้น จากราชการ ตามพระ ราชบัญญัตบ
พ.ศ. 2500 ใน วัน ที่ 1 ตุลาคม 2556 สําหรับ
ผู้ที่เกิดวัน ที่ 2 ตุลาคม จะครบ 60ปีบริบุรณ์ใน วันที่ 1 ตุลาคม

ดังนั้น จะเกษียณ อายุราชการใน วันที่ 30 กันยายน ของปีถัด ไป จึงทําให้มีสิทธิรับราชการต่อไป ได้อีก 1 ปี 14
3) การนับเวลาราชการ15

� การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็บ
จํานาญให้นับแต่วันรับราชการและ
รับเงินเดือน จากเงิน งบประมาณประเภทเงินเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวัน ที่มี อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์เป็น ด้น ไป

� ผูซ
าารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
้ ึ่ง ได้ขึ้น ทะเบียนทหารกองประจํก
ให้มีสิทธินับเวลาราชการตังแต่ วัน ขึ้น ทะเบียน กองประจํก
าารเป็นเวลาราชการสําหรับ
บําเหน็จ
คํานวณ

บํานาญ

_ ______ ___ _

� กรณี ที่มีการลาป่วย หรือลา หรือต้องพักราชการ ได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนเต็ม
เมื่อคํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญให้นับเหมือนเต็มเวลาราชการ และ ใน กรณี ที่ ได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือน
ไม่เต็ม เมื่อคํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญให้นับเวลาตามส่วนแห่งเงิน เดือน ที่ ได้รับ และถ้า ไม่ ได้รับอนุญาต
ให้รับเงินเดือน จะ ไม่นับเวลาราชการสําหรับ
บําเหน็บจํานาญแต่ทั้งนี้ มิได้หมายความรวมถึง
คํานวณ

ผู้ที่มิได้อยูร่ ับราชการด้วยเหตุที่ถูกลงทัณฑ์ทางวินัยตามกฎหมายว่าด้วยวินัยตํารวจ

จ
*4
r กรณิ ขาราชการ ส่วน ท้องถนซ
ง เดรับการ ดัดเลอกหริอ เดัส อบดัดเลอก เห เป
*.

ฯเ

I

_

รุ/

a

111 J/w

«

111 J/

_

«/_

รุ/พ

I

คํานวณ
บําเหน็บจํานาญในระหว่าง
ดูงาน หรือศึกษาวิชาใน ต่างประเทศ และ ให้นับเวลาดังกล่าวสําหรับ

นั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
� เวลาราชการสําหรับ
บําเหน็จ
คํานวณ
ปี เศษ ของปีถ้าถึง
บํานาญให้นับแต่ จํานวน
ครึ่งปี

(6 เดือน) ให้นับเป็น 1 ปี และสําหรับเดือนหรือวัน ให้คํานวณ
ตามวิธีการ จ่ายเงินเดือน และ ให้นับ

จํานวนวัน ถ้ามีรวมกัน หลายระยะให้นับ 30 วันเป็น 1 เดือน
12 เดือนเป็น 1 ปี สําหรับ
1.4.4 การนับเวลาราช การทวีดูณ
1) ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น

มีสิทธินับเวลาราชการที่ปฏิบัตริ าชการเป็นทวีคูณ ดังนี้16

� กรณี กระทํห
าน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดระหว่างเวลาที่มกี ารรบ

หรือการสงคราม หรือมีการ ปราบปรามการ จลาจล หรือใน ระหว่างเวลาที่มีการ ประกาศสถานการณ์
สั่งเป็น ทวีคูณ
ฉุกเฉิน ให้นับเวลาราชการที่ปฏิบัตกิ ารตามคํา

'รายละเอียดตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่ชุด ที่ มท 0313.4/ว 18597 ลงวัน ที่ 27 มิธนุ ายน
15

บํานาญ
พ.ร.บ.บําเหน็จ
ท้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.พ.2500 มาตรา 25 แท้ไขเที่มเติมโดย (ฉนับที่ 4 ) พ.ศ. 2520
และ มาตรา 27- มาตรา 29

16

2537

มาตรา 26 แก'!ขเพิ่มเติม โดย (ทนับที่ 6) พ.พ. 2543
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>

กรณี ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ให้คณะ รัฐ มน ต1มี อํานาจ

พิจารณาให้ช้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ซึ่งประจํป
าฏิบัตห
ิ น้าที่อยูใ่ นเขตที่ ได้ประกาศใช้กฎ อัยการศึกนั้น

เป็น ทวีคูณ
� ถ้าผูใ้ ดมีเวลาราชการทวีคูณในเวลาเดียวกัน หลายประการ ให้นับเวลาระหว่างนั้น

เป็น ทวีคูณแต่ประการเดียว
ประกาศใช้ กฎ อัยการ ศึก บางกรณี ได้มีการประกาศใช้ทั่วประเทศ แต่ต่อมาก็ ได้ มี

2)

การยกเลิก และ คงให้มีการ ใช้ประกาศกฎอัยการศึกต่อ ไปเป็น บางพื้นที่

ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ มีดังนี้

� ตั้งแต่ วัน ที่

7

ตุลาคม 2519 ถึงวัน ที่ 5 มกราคม 2520 รวม 3 เดือน

� ตั้งแต่ วัน ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึงวัน ที่ 2 พฤษภาคม 2534 รวม 2 เดือน 8 วัน
ประกาศใช้กฎ อัยการ ศึกบางพื้นที่ มีช่วงเวลา จาก จังหวัดนั้นๆ ที่มกี าร ประกาศ1ใช้

กฎอัยการศึก
♦♦♦

ตั้งแต่วัน ที่

3

พฤษภาคม 2534 ถึงวัน ที่ 12 พฤศจิกายน 2541

รวม 7 ปี 6 เดือน 10 วัน
♦♦♦

ตั้งแต่วัน ที่ 13 พฤศจิกายน

2541

ถึง วัน ที่

15

พฤศจิกายน 2543

รวม 2 ปี - เดือน 3 วัน
♦♦♦

ตั้งแต่วัน ที่

5 มกราคม 2547

ถึงวัน ที่

20 กรกฎาคม 2548

รวม 1ปี 6 เดือน 17 วัน

ตั้งแต่ วัน ที่

26 มกราคม 2547

ถึง วัน ที่ 20 กรกฎาคม 2548

รวม 1 ปี 5 เดือน 26 วัน
การ นับเวลาราชการทวีคูณ ทีแ
่ ท้จริง ต้องหักวัน ที่มิได้ปฏิบัตริ าชการ ประจําใน วัน ที่

ประกาศใช้กฎอัยการศึก เช่น วัน ลาป่วย วัน ลากิจ วัน ลาคลอดบุตร เป็นต้น
1.4.5 การนับทลใ ราชการต่อเนื่องกรณีการกลับเข้ารับราชการใหม่
1)

17

กรณี ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผูใ้ ดออกจากราชการ ไปแล้ว ถ้าภายหลัง กลับเข้ารับ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 ใช้บังคับ
จํานาญ
ราชการใหม่นับแต่ วัน ที่ พ.ร.บ.บําเหน็บ

คือ

ดอนก่อน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไป ให้นับเวลาราชการสําหรับ
คํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญ

ออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได้ เว้นแต่ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผูน
้ ั้น ถกปลดออก

จ ํา
หรือ ไล่ออกจากราชการเนื่อง จากกระทํคาวามผิดวินัยอย่างร้ายแรงและ ไม่มส
ี ิทธิได้รับบําเหน็บ
นาณ
จากการ รับราชการตอน ก่อน ออก จากราชการ

17

บํานาญ
พ.ร.บ.บําเหน็จ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 30 แท้ไขเพํ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2543
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2)

กรณีจะ นับเวลาราชการต่อเนื่องสําหรับ
การกลับเข้ารับราชการ ใหม่ ถ้า ข้าราชการ

จํานาญไปแล้ว ให้พิจารณาดังนี้
ส่วน ท้องถิ่น ผูน
้ ั้น ได้รับบําเหน็บ
� กรณีรับบําเหน็จ

กรณี รับ บําเหน็จไปแล้วต้องคืน บําเหน็จ
ที่ ได้รับพร้อมดอกเบี้ย ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบําเหน็ขจ้าราชการส่วนท้องถิ่น

เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง ประกาศ ณ วัน ที่ 26 กรกฎาคม 2554 (สืกษารายละเอียดใน ภาคผนวก) สาระ สําคัญ
โดยสรุป คือ
-

คืนภายใน 90 วันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา

12 เดือน ของ บุคคล ทั่ว ไปของ ธนาคาร ออมสิน ในปีนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องนํา
ดอกเบี้ยมาทบต้น

โดยเริ่มคิดตั้งแต่ วัน ที่ ไต้รับบําเหน็จเป็นต้น ไป จน ถึง วัน ก่อน วัน ทีก
่ ลับเข้ารับราชการ
- สามารถทํา
หนังสือขอผ่อนผันเวลาคืน หาก ไม่สามารถคืน ภายใน 90 วัน
แต่คิดดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 7.5 ต่อปีสําหรับเวลาทีเ่ กิน

- กรณี ไม่ยื่นเรื่องขอคืน ภายใน 90 วัน นับแต่วัน ทีก
่ ลับเข้ารับราชการ ให้ผู้ ว่า
ราชการ จังหวัด มีอํานาจ
อนุมัติ และ ถ้า สาเหตุการ คืน ล่าช้าเกิด จากตัวข้าราชการเอง จะคิดดอกเบี้ย

เพิ่มอีกร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วันทีก
่ ลับจน ถึง วัน ที่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น รับเงินคืน ครบถ้วน

- กรณี ถ้าเติม ไม, ไต้เป็น ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น

จร้อมดอกเบี้ย
ให้ส่งบําเหน็พ

คืน ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ต้นสังกัดทีก่ ลับเข้ารับราชการใหม่
-

เงินบําเหน็แจละดอกเบี้ยที่ส่งคืน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนํา
ส่งสํานัก
งาน

ตามวิธีการส่งเงิน สมทบ
กบท. ทันที พร้อมหลักฐาน รายละเอียดประกอบการส่งคืนเงิน บําเหน็จ
-

สิทธิการนับเวลาราชการต่อเนื่อง มีผลต่อเมื่อ ไต้คืนเงิน บําเหน็จ
และ ดอกเปีย

ครบถ้วนแล้ว
องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ใด ไม่สามารถปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทํา

ความตกลงกับกระทรวงมหาดไทยเป็น ราย ๆ ไป

� กรณีรับบํานาญ
- ให้งดจ่ายบํานาญ
ตลอดเวลาทีก
่ ลับเข้ารับราชการใหม่นั้น โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น ที่ผู้นน
ั้ กลับเข้ารับราชการ ใหม่ แจ้ง ไปยังเจ้าสังกัดที่ผู้นั้น รับบํานาญอยูเ่ พื่องดการ จ่าย

บํานาญ
-

ต่อไป จะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าสังกัด
ถ้าประสงค์จะรับบํานาญ

ที่ผู้นนั้ กลับเข้ารับราชการใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่ วันกลับเข้ารับราชการ และจะนับเวลาราชการต่อเนื่อง
ไม่ ไต้ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
♦♦♦ ถ้าเงิน เดือน ที่ ไต้รับ ใน ขณะ กลับเข้า รับ ราชการ ใหม่เท่า หรือสูงก ว่า

เงินเดือนเติมเมื่อออกจากราชการ (ครั้งแรก)

ให้งด จ่ายบํานาญ
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♦♦♦ ถ้าเงิน เดือน ใหม่น้อยกว่าเงินเดือนเดิม ให้รับบํานาญเท่ากับผลต่างของ

เงินเดือน ใหม่และเงิน เดือน เดิม ทั้งนี้ ให้องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่ผู้นน
ั้ กลับเข้ารับราชการ ใหม่
แจ้ง ไปยังเจ้าสังกัดที่ผน
ู้ ั้นรับบํานาญอยูท
่ ราบ และ

- สิทธิการรับบํานาญ
ครั้งหลัง เมื่อออกจากราชการ ให้มีสิทธิได้รับบํานาญ

โดยคํานวณจากเงิน เดือนและเวลาราชการ ใน ตอน ใหม่บวกเข้ากับบํานาญเดิม สิทธิรับบํานาญในครั้ง
หลังจะเปลี่ยนเป็น ขอรับบําเหน็แจทนก็ ได้
-

สิทธิการ นับเวลาราชการต่อเนื่องนี้ ให้ ใช้บังคับ กับ กรณี ที่ ข้าราชการ

ซึ่งกลับเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ด้วย
3)

กรณีการโอนหรือสั่งให้ข้าราชการผู้ใด ไปรับราชการ ใน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

หรือการ โอน หรือสั่งให้ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ไปรับราชการใน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้วยกัน
ให้ นับเวลา ราชการ ของ ข้าราชการ

หรือข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผูน
บําเหน็บจํานาญ
คํานวณ
้ ั้น สําหรับ

ติดต่อกัน
1.5 แนวทางปฎิบต
สิทธิประโยชน์ต่างๆ
ั ิ และการคํานวณ
1.5.1

เงินเดือนทีใ่ ช้สําหรับ
คํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญ

18

1) ใช้เงินเดือนเดือน สุด ท้ายเป็น เกณฑ์คํานวณโดยเงิน เดือน เดือน สุด ท้าย

หมายถึง

เงินเดือน ที่ ได้รับ จากเงิน งบประมาณ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ประเภทเงินเดือนเดือน สุดท้ายที่
ออกจากราชการรวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับ
การสัรบ แต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ 19
2)

กรณี พ้น จากราชการเพราะ เกษียณ อายู คือ พ้น จากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ที่

อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เงินเดือนเดือน สุดท้ายให้ หมายรวมถึงเงิน เดือน ที่ ได้เลื่อน ใน วัน สุด ท้ายของ

ปีงบประมาณ นั้น ด้วย แต่ทั้งนีก้ ารเลื่อนเงินเดือนใน วันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น ไม่ก่อให้เกิด สิทธิ
รับเงินเดือน ที่ ได้เลื่อน
1.5.2

วิธค
ี ํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญ20
1) บําเหน็จหมายถึง เงิน ตอบแทน ความ ชอบที่ ได้รับราชการ มาซึ่ง จ่าย ให้ครั้งเดียว

คํานวณโดย
� เงินเดือนเดือนสุดท้าย

X

ปเี วลาราชการ
จํานวน

18

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 มาตรา 31 แก้ไขเพิ่มเติมโตข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518
จํานาญ
พ.ร.บ.บําเหน็บ

19

มาตรา 4 วรรคท้า แก้ไขเพิ่มเติม ใตย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530

20พ.ร.บ.บําเหน็บจํานาญข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500
21

มาตรา 4 วรรคเจ็ด

มาตรา 32 แก้ไขเพิ่มเติม โดย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543

21
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2) บํานใณุ

หมายถึง เงินตอบแทนความชอบ ที่ ได้รับราชการ มาซึ่ง จ่ายเป็น รายเดือน

22

คํานวณโดย
� เงินเดือนเดือน สุดท้าย

X

จํานวน
ปเี วลาราชการ

50

จํานวน
ปเี วลาราชการ ที่ใช้คํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญ
นอก จาก จะ นับเวลาราชการปกติแล้ว

ให้นับเวลา

ทวีคูณเข้าด้วยเพราะถือ ว่าเป็นเวลาราชการเช่น กัน23
1.5.3 การขอรับบําเหน็บ
จํานาญ
ปกติ24
1) ผูป
จํานาญปกติ ต้องยื่นเรื่องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
้ ระสงค์จะ ขอรับบําเหน็บ

ที่ตน สังกัดครังสุดท้าย ตามแบบ บ.ท. 1 (ผูม
้ ีสิทธิเป็น ผูย้ ื่น ด้วยตน เอง) และ แบบ บ.ท. 2 พร้อม ทั้ง
สั่ง หรือหนังสือรับรองการบรรจุ หรือแต่งตั้งเป็น ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น รวม 3 ชุด
สําเนา
คํา

2) เจ้าหน้าทีผ
่ รู้ ับผิดชอบเกี่ยวกับการขอรับบําเหน็บ
จํานาญรวบรวมหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง

เสนอจังหวัดภายใน 15 วัน นับแต่ วัน ที่ ได้รับเรื่อง พร้อมแบบคํานวณ
การตรวจสอบบําเหน็บ
จํานาญดังนี้
(1) สมุดประวัตห
ิ รือบัตรประวัตขิ ้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
(2)

ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม (ถ้ามี) และเวลาทวีคูณ ระหว่าง

ประจํปาฏิบัตห
ิ น้าที่ใน เขตที่ ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกตามแบบ บ.ท. 3
(3)

สําเนา
สั่งเลื่อนเงินเดือนเดือน สุดท้ายก่อน ออกราชการ สําหรับ
คํา
ผู้ที่ครบเกษียณอายุ

สั่งเลื่อนเงินเดือน ใน วัน ที่ 30 กันยายน ของปีทพ
คํา
ี่ ้น จากราชการ
(4) สําเนา
สั่งทีใ่ ห้ออก หรืออนุญาตให้ลาออก จากราชการ แล้วแต่กรณี
คํา
(5) สําหรับ
ผู้ที่ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ ต้องมีด้นฉบับหรือสําเนาภาพถ่าย

ให้ใช้สําเนา

ใบเสดงความเห็น ของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งตรวจและให้ความเห็น ว่า ไม่สามารถจะรับราชการ
ในหน้าที่ ได้ต่อไป
(6)

หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ

-สํา
หรับผู้ ปฏิบัติ หน้าที่ ตาม ที่ กระทรวงกลาโหมกําหนดต้องเป็น เอกสาร

ที่รับรองโดยกรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม
-

สําหรับผู้ปฏิบัตริ าชการปราบปรามผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ต้องเป็นเอกสาร

การรักษาความมั่นคงภายใน
ทีร่ ับรองโดย กองอํานวย

-

ปฏิบัติราชการ กรณี อื่น

สําหรับผู้ปฏิบัตริ าชการลับหรือปฏิบัตริ าชการตามแผน ป้องกัน ประเทศ หรือ

ความ ตกลง กับ
ต้องเป็น เอกสาร ตาม แบบ ที่ กระทรวงกลาโหม ขอ ทํา

่ จ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว
กระทรวงมหาดไทย หรือตามทีแ
22

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ท. 2500 มาตรา
พ.ร.บ.ป้าเหนัจบํานาญ

23

หนังสือกระทรวง มาทดไทย ที่ มท 97/2505 ลง วัน ที่ 3 มกราคม 2505

24

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2546
ระเบียบ ม ท. ว่าท้วยเงิน ป้าเห นัจบํานาญ

4 วรรคแปด

ข้อ 4
ข้อ 16
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(7)

หลักฐาน การ พิจารณาขององค์กรกลางบริหาร งาน บุคคลราชการส่วน ท้องถิ่น

(ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา)

-

สําหรับผู้ที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํผาิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนออกจากราชการ

ซึ่งมีคํา
สั่งปลดออก ถือเสมือน ลาออกเพื่อประกอบการใช้สิทธิขอรับบําเหน็บจํานาญ

-

สําหรับผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะ หย่อนความสามารถ และ มีสิทธิขอรับ

บําเหน็บ
จํานาญ
ด้วยเหตุทดแทน

- สําหรับ
ผู้ที่ออก จากราชการ โดยมีกรณี หรือต้องหา ว่ากระทํา
ความผิดวินัยก่อน

ออก จากราชการ หรือมีกรณี ต้องหา ว่ากระทํผ
าิดทางอาญา และกรณียัง ไม่ถึงทีส่ ุด ให้มกี าร ประกัน ด้วย

บุคคลหรือทรัพย์สิน
1.5.4

บําเหน็บ
จํานาญ
พิเศษ
1)

สิทธิและเหตุในการขอรับบําเหน็บ
พิเศษ
จํานาญ

เป็น สิทธิเฉพาะ ตัวเช่น เดียวกับบําเหน็จ
ปกติ
บํานาญ

ช้าราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น

ที่จะ มีสิทธิไต้รับบําเหน็บ
จ ํานาญ
พิเศษ เนื่อง จากประสบเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ก. กรณี ที่ ช้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ปฏิบัตริ าชการ ใน หน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะ

เหตุกระทํกาารตามหน้าที่ ทําให้ใต้รับอันตรายจนพิการ เสียแขน หรือขา หู หนวกทั้งสองช้าง ตาบอด

หรือ ไต้รับการ ป่วยเจ็บซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองไต้ตรวจแล้วและแสดงว่าถึงทุพพลภาพ ไม่สามารถ
จะ รับราชการ ต่อ ไป ไต้อีก เว้น แต่การ ไต้รับอันตราย ไต้รับการ ป่วยเจ็บหรือการถูกประทุษร้ายนั้น เกิด
จากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือจากความผิด ของตนเอง 25 ซึ่งเมื่อมีสิทธิรับบํานาญ
พิเศษ

ถึงแม้จะยังไม่มสี ิทธิรับบํานาญปกติก็ตาม ก็ จะ ไต้รับบํานาญปกติ คํานวณบวกรวมกับบํานาญ
พิเศษด้วย 26
ข. กรณีทช
ี่ ้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไต้รับบําเหน็ห
จรือบํานาญไปแล้ว ถ้าภายใน 3 ปี

นับแต่ วัน ที่ ออกจากราชการ หากปรากฎ ว่าเกิด ป่วยเจ็บทุพพลภาพโดยปรากฎหลักฐาน ชัดแจ้ง ว่าการ
ป่วยเจ็บ ถึง ทุพพลภาพ ดัง กล่าว

เนื่อง มาจากการ ปฏิบัตห
ิ น้าที่ ราชการ ใน ระหว่าง ที่ รับ ราชการ

ช้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผู้นั้น ก็ จะ มี สิทธิ ไต้รับบําเหน็จ
พิเศษ
บํานาญ

บํานาญไปแล้วก็ให้ไต้รับบํานาญ
พิเศษ ด้วย

โดยจ่ายให้นับแต่ วัน ขอ โดยล้ารับ

พิเศษ27
ไปแล้วให้จ่ายเฉพาะ บํานาญ
ล้ารับบําเหน็จ

ค. กรณี ช้าราชการส่วน ท้องถิ่น ไต้รับการ ป่วยเจ็บทุพพลภาพ เนื่อง จากต้องไปปฏิบัติ

าฏิบัตริ าชการ ใน ท้องที่กันดาร
ราชการเป็น ครั้งคราวนอกตําบล
ที่ตั้งสํานักงาน ประจําหรือต้องประจํป

ที่ จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งท้องที่นั้น ไต้กําหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา และช้าราชการส่วนท้องถิ่น

เกิดป่วยเจ็บทุพพลภาพ ดังเช่น ข้อ ก.

พิเศษ28
ช้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผ้นั้น มีสิทธิไต้รับบํานาญ

25

จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาดรา 36
พ.ร.บ.บําเหน็บ

26

มาดรา 39

27

มาตรา 37

28

จ ํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ท.2500 มาตรา 41
พ.ร.บ.บําเหน็บ
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ง. กรณี ประสบเหตุตามข้อ ก. หรือ ข้อ ข. และ ถึงแก่ความตายก่อน ได้รับ บํานาญ

พิเศษ ให้จ่ายบํานาญ
พิเศษ ให้แก่ ทายาท ดังนี 29
(1) ในยาม ปกติ ให้จ่ายทายาทเป็น

จํานวนกึ่งเงินเดือนเดือน สุดท้ายของผูต้ าย

(2) กรณี ปฏิบัตห
ิ น้าที่ ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดใน ระหว่างเวลาที่มีการรบ

หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามจลาจล หรือใน ระหว่างเวลาที่มกี ารประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้า ได้รับ อันตรายด้วยหน้าที่ทก
ี่ ระทํนัา้น ให้จ่ายบํานาญ
พิเศษแก่ทายาท

จํานวน40 ใน 50 ส่วน ของเงินเดือนเดือน สุดท้ายของผูต้ าย
จ. กรณี ประสบเหตุตามข้อ ค. และ ถึงแก่ความตายก่อน ได้รับ บํานาญ
พิเศษ ให้ จ่าย

พิเศษ ให้แก่ ทายาท เป็น จํานวนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผูต้ าย 30
บํานาญ
ฉ. กรณี ข้าราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น สุญ หายและ มีเหตุ อัน ควรเชื่อ ได้ ว่าผู้นัน ได้รับ

อันตรายดังกล่าวตามข้อ ก. ถึงแก่ความตายแถ้ว เมื่อพ้น กําหนด2 เดือน นับแต่ วัน สูญ หาย ให้ จ่าย

พิเศษ ให้แก่ทายาท ตามข้อ ง. 31
บํานาญ
2)

หลักฐานประกอบการขอรับบํานาญ
พิเศษ
ต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ ทางราชการรับรอง

กับรายงานแสดงเหตุที่ด้องรับ อันตราย

ได้รับการ ป่วยเจ็บหรือถูกประทุษร้ายนั้น ด้วย โดยใน กรณี สูญหายตาม ข้อ 1) ฉ. ให้แสดงถึงเหตุการณ์

อัน ทําให้ควรเชื่อ ได้ว่าข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผูน
้ ั้น ได้รับอันตรายถึงตาย32
3) การคํานวณ
พิเศษ
บํานาญ

พิเศษ ตามสมควรแก่เหตุการณ์
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก
บํานาญ
้ ําหนดการคํานวณ
ประกอบกับความพิการและ ทุพพลภาพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูน
้ ั้น ตามอัตราดังต่อ ไป นี้33

� ในยามปกติมีอัตราตั้งแต่ 5 ใน 50 ส่วนจนถึง 20 ใน 50 ส่วนของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
� กรณี ผู้ที่ด้ อง ไป ราชการ หรือ ปฏิบัติราชการ โดย อากาศยาน ใน อากาศ หรือ

่ ํา
าั้า หรือการกวาดทุ่นระเบิด หรือมีหน้าที่ขุดทําลายทําหรือประกอบ
โดยเรือดํน
การดํน
าั้า หรือมีหน้าทีท

พิเศษ
ี่ ระทํนาั้น ให้ ได้รับบํานาญ
วัตถุระเบิด หรือมีหน้าทีเ่ กี่ยวกับไอพิษ ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ทก

เป็น จํานวนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเดือน สุดท้าย

29

บํานาญ
ข้าราช การ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 40 แก โขเพึ๋มเติมโดย (ฉบบที่ 2) พ.ศ. 2508
พ.ร.บ.บําเหน็จ

30

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 41 วรรคสอง
จ ํานาญ
พ.ร.บ.บําเหน็บ

31

มาตรา 42

32

มาตรา 46

33

มาตรา 38
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� กรณีที่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ปฏิบัตห
ิ น้าทีต่ ามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดใน
ระหว่างเวลาที่มก
ี ารรบ หรือการ สงคราม หรือมีการ ปราบปรามการ จลาจล

หรือ ใน ระหว่างเวลา ที่มี

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ทก
ี่ ระทํนัา้น ก็ จะ ได้รับ

พิเศษเป็น จํานวน30 ใน 50 ส่วน จน ถึง 35 ใน 50 ส่วน ของเงินเดือนเดือน สุดท้าย และ ในกรณี
บํานาญ
ที่ ไม่มเี งินเดือนให้ถือเงินเดือนทหารตามทีก่ ระทรวงกลาโหมกําหนดเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้าย
4)

หลักเกณ'ท้ใน การจ่ายบํานาญ
พิเศษ แก'ทายาท

กรณี ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นเสียชีวิต ไม่ ว่า จะ เสียชีวิต ใน ระหว่าง ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือ ไม่ ก็ ตาม ทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูน
ตกทอด ตามหลักเกณฑ์
้ ั้น มีสิทธิรับบําเหน็จ

ที่ กําหนดไว้ใน กฎหมาย แด' ถ้าเป็น กรณี ที่ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นเสียชีวิต อัน เนื่องมาจากเหตุการณ์

พิเศษ แทน ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ทีเ่ สียชีวิต นอกเหนือ จาก
ปฏิบัตห
ิ น้าที่ ทายาท มีสิทธิรับ บํานาญ

สิทธิในการรับบําเหน็จ
ตกทอดด้วย ใน อัตราตามข้อ ท ง.- ฉุ.
� ทายาทผู้มีสิทธิรับบํานาญ
พิเศษ

ให้แบ่งส่วนตามสิทธิ ดังนี้34

(1) บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูต
้ าย มีบุตรตั้งแต่ 3 คน ขึ้น ไป

ให้ ได้รับ 3 ส่วน
(2) สามี หรือ ภริยา ให้ ได้รับ 1 ส่วน

(3) บิดามารดา

หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิต อยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน

ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูต
้ ายไม่มีทายาท ผู้มีสิ ทธิตามข้อ (1) (2) (3) หรือทายาท

พิเศษระหว่างทายาทผู้มีสิทธิทเี่ หลืออยูต่ ามส่วน
ดังกล่าวนั้น ได้ตายไปก่อน ก็ให้แบ่งบํานาญ
� กรณีปรากฏมีทายาทเพิ่มขึ้นหลังจ่ายบํานาญ
พิเศษแล้ว

ี ํา
พิพากษาของศาลว่า เป็น บุตรชอบด้วยกฎหมาย
หากปรากฎ ว่า มีบุตร ซึ่ง ได้มค
ของผูต้ าย ซึ่ง ได้มีการ ฟ้องคดี ขอให้รับเด็กเป็น บุตร ก่อน หรือภายใน 1 ปีนับแต่ วัน ที่บิดาตาย หรือนับ
แล้ว ให้แบ่งบํานาญ
แต่วัน ที่ ได้รห
ู้ รือควร ได้รถ
ู้ ึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น หลัง จาก ที่มีการ จ่าย บํานาญ

พิเศษ นั้น ใหม่แก่ทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตายของเจ้าบํานาญกรณีเช่น นีใ้ ห้จังหวัดหักเอาจากทายาท ซึ่ง

พิเศษ ไปก่อน หน้าแล้วคืนตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดกรณี ไม,สามารถหักคืน
รับบํานาญ
ได้ จังหวัด ไม่ต้องรับผิด ชอบการ จ่ายแต่อย่างใด

35

แนวทางปฏิบัตใิ นการสั่งจ่ายเงิน
ใน กรณี ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้กําหนด

พิเศษ หักเงิน
พิเศษ กรณี มที ายาทเพิ่มขึ้น โดยให้องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นผูเ้ บิกเงิน บํานาญ
บํานาญ
34

บํานาญ
ข้าราชการ ส่วนก้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 43 วรรคหนึ๋ง และ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม โตย (ฉบับที่ 5)
พ.ร.บ.บําเหน็จ
พ.ศ. 2530

35

มาดรา 43 วรรคสาม และ วรรคสิ
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พิเศษ ของผูซ
บํานาญ
้ ึ่งได้รับเกิน ไปตั้งแต่วันเกิดสิทธิ คืนให้แก่บุตรดังกล่าวตามสิทธิที่บุตรผูน
้ ั้น จะ ได้รับ
ทุกเดือน จนกว่ายอดเงินที่หักจะครบจํานวน
พิเศษ ได้ ไม่ครบ
ที่ผน
ู้ ั้นรับเกิน ไป และในกรณีที่หักเงิน บํานาญ

จํานวนที่ รับเกิน ไป หรือ ไม่ มีเงิน บํานาญพิเศษ ที่ จะ หักชดใช้ ได้ ให้ จังหวัดสั่งให้ องค์กร ปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นผูเ้ บิกเรียกเงิน จากผู้ที่ ได้รับเกิน ไป

หรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิคืนเพื่อจ่ายให้แก่บุตรดังกล่าว

ตามสิทธิที่บุตรผูน
้ ั้น จะ ได้รับ หากเรียกคืน ไม่ ได้หรือเรียก ได้ไม่ครบให้องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่นแจ้ง
36
ให้บุตร ผูน
้ ั้นเรียกร้องเอาจากผู้ที่ได้รับเกิน ไปหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิต่อ ไป

> กรณีไม่มที ายาฑผู้มสี ิทธิรับบํานาญพิเศษ37
(1) ให้บุคคลผูซ
้ ึ่งผู้ว่าราชการ จังหวัดพิจารณาเห็น ว่า

มีหลักฐานแสดง ได้ว่าเป็น

พิเศษ ตามส่วน ที่ผู้ว่าราชการ
ผูอ
้ ุปการะผูต
้ ายอยู่ หรือเป็น ผู้อยูใ่ น อุปการะ ของผูต
้ าย ให้เป็น ผูร้ ับบํานาญ
จังหวัด จะ ได้กําหนด
(2) ในกรณี ที่ได้จ่ายบํานาญ
พิเศษ ให้แก่ผอู้ ุปการะหรือผู้อยูใ่ น อุปการะของผูต้ ายแล้ว

หากปรากฏภายหลัง ว่ามีบุตร ซึ่ง ได้มค
ี ํา
พิพากษาของศาล ว่าเป็น บุตร ชอบด้วยกฎหมายของผูต้ าย ซึ่ง ได้

มีการ ฟ้องคดี ขอให้รับเด็กเป็น บุตรก่อน หรือภายใน 1 ปีนับแต่ วัน ที่บิดาตาย หรือนับแต่ วัน ที่ ได้รห
้ รือ
ควร ได้เถึงความตายของบิดา ให้สั่ง จ่ายบํานาญ
พิเศษ ให้แก่บุตร ซึ่งศาลพิพากษา ว่าเป็น บุตร โดยชอบ
ด้วยกฎหมายดังกล่าว
(3) กรณี ไม่สามารถเรียกเงินบํานาญ
พิเศษ ที่จ่ายให้ ผู้อุปการะ

หรือผู้อยู่ใน อุปการะ

ที่รับไปแล้วคืน ได้ ให้นํา
ความใน วรรค สาม และ วรรคสี่ใน มาตรา 43 มาใช้บังคับ

� กําหนดเวลาและเงื่อนไขการจ่ายบํานาญ
พิเศษ แก,ทายาท 38
(1) บุตร ให้ มี สิทธิ ได้ รับ จน อายุครบ

20ปีบริบูรณ์ เว้น แต่เมื่อ อายุครบ 20 ปี

บริบูรณ์ นั้น กําลัศงึกษาใน ชั้นเตรียมอุดมสืกษ าหรือใน ชั้น อุดมศึกษา หรือชั้น การ ศึกษาที่ ทางราชการ
การศึกษาใน สถาน ศึกษา แต่ให้มี สิทธิรับ โดย
รับรองให้เทียบเท่า ก็ ให้ ได้รับต่อ ไปตลอดเวลาที่ยังทํา

อายุต้อง ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
(2) สามีหรือภริยา ให้ ได้รับตลอด ชีวิตเว้นแต่ทํา
การสมรสใหม่
(3) บิดามารดา ให้ได้รับตลอด ชีวิต
(4) บุคคลอื่นได้แก่ผูอ
้ ุปการะ

หรือผูอ้ ยูใ่ น อุปการะ

ล้าอายุยัง1ไม่ถึง 20ปีบริบูรณ์

ให้อบุโ ลมรับอย่างบุตร แต่ล้า ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวให้รับเพียง 10ปี
(5)

พิเศษเป็นผูพ
กรณีผู้มีสิทธิรับบํานาญ
่ ่อนแล้ว หรือ
้ ิการถึงทุพพลภาพ อยูก

พิเศษ ก็ ให้ผน
พิเศษ ตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่
ิ ธิได้รับบํานาญ
ในระหว่างที่มีสท
ู้ ั้น ได้รับบํานาญ
36

จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 40
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินบําเหน็บ

37

บํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาศรา 43 วรรทท้า แท้ไขเพิ่มเดิมใดย (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2530
พ.ร.บ.บําเหน็จ

38พ.ร.บ.บําเหน็บจํานาญ1ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาศรา 44
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(6)

ทายาท หรือบุคคลซึ่ง ได้รับบํานาญ
พิเศษ ดังกล่าวข้างต้น ตายหรือหมดสิทธิไป

ให้ส่วน ที่ผู้นน
ั้ ได้รับอยูเ่ ป็น อันยุติ

39

อัตราขนตํ่าฃองบํานาญ
พิเศษ/บําเหน็พ
จิเศษเหตุทุพพลภาพ 40

5)

พิเศษ เหตุ ทุพพลภาพรายใด หากได้รับรวมกับบํานาญ
ปกติ (ถ้ามี) แล้วได้รับ
ผู้รับบํานาญ
ไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้ ได้รับบํานาญ
พิเศษเพิ่มจน ครบ 15,000 บาท และ ผู้มีสิทธิจะ ได้รับจะยื่น

ขอเปลี่ยนเป็นรับบําเหน็พ
คํา
จิเศษแทน ได้เป็น จํานวนเท่ากับบํานาญ
พิเศษ 60 เดือน โดยมีแนวทางปฏิบัติ

ปรากฎตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 924 ลง วัน ที่ 3 เมษายน 2556
การขอรับบํานาญ
พิเศษ ของทายาท

6)

กรณี ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นตายและ ทายาทมีสิทธิรับบํานาญ
พิเศษ ให้ผู้มีสท
ิ ธิรับบํานาญ
พิเศษยื่นคํา
ขอพร้อมกับหลักฐาน ทีเ่ กี่ยวข้อง41 และ ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐาน เสนอ จังหวัด ภายใน
15 วัน

นับแด่วัน ที่ ได้รับเรื่อง ดังนี้
1) หลักฐาน เช่นเดียวกับที่ฃอรับบําเหน็จ
ตกทอด ตามข้อ 1.5.6
2) หลักฐาน ทีเ่ กี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่
(1)

สั่งของผูบ
คํา
้ ังคับบัญชา

(2)

รายงาน หรือรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ จนเป็นเหตุ ให้ถูกประทุษร้ายหรือ

(3)

รายงาน ของผูร้ ่วมงาน หรือผู้เ เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ถ้ามี)

หรือหลักฐานเกี่ยวกับการ ไปปฏิบัตริ าชการ

ได้รับอันตราย
(4) รายงานการ สอบสวน ของเจ้าหน้าที่ ตํารวจ
ใน กรณี ที่ ถูกประทุษร้าย หรือ ได้รับ

าิดอาญาของผูห
อันตรายนั้นเกิดจากการกระทํผ
คํา
พิพากษาคดีนั้น
้ นึ่งผูใ้ ด หรือสําเนา
(5)

ใน กรณี ที่ ไม่อาจแนบหลักฐานตาม (4) หรือหลักฐาน ตาม (4) ไม่ปรากฎชัด ว่าการ

ถูก ประทุษร้ายหรือ ได้รับ อันตรายนั้น เกิด จากความผิด หรือความประมาทเลินเล่ออย่าง ร้ายแรง ของ
ของ ข้า ราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผู้นั้นเอง หรือ ไม, ต้อง มีเอกสารหลักฐาน การ สอบสวน พร้อมทั้งสรุป
ความเห็น ของคณะ กรรมการ ซึ่งผู้บังคับบัญชา ได้แต่งตั้งขึ้น สอบสวน ว่า การถูกประทุษร้ายหรือได้รับ

อันตรายบัน เกิด จากความผิด หรือความ ประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง ของข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
ผูน
้ ั้น เองหรือ ไม่
(6)

สั่งเลื่อน เงินเดือน กรณีพิเศษ (ถ้ามี)
คํา

” มาตรา 43 วรรคท้าย แท้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2530
40

มาครา 45 แสํไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2557

41

บํานาญ
ระเบียบ มท. ว่าท้วยเงิน บําเหน็จ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ท.2546 ข้อ 20
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1.5.5 บําเหน็จ
ดํารงชีพ42

ชีพ เป็นเงิน ที่ จ่ายเพื่อช่วยเหลือการดํารง
บําเหน็จดํารง
ชีพให้แก่ผรู้ ับบํานาญเพื่อให้เกิด
ความเหมาะ สม และ พอเพียงกับเศรษฐกิจใน ปิจจุบัน ดังนี้
1) จ่ายให้แก่ผร
ปกติ หรือผูร้ ับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ู้ ับบํานาญ
2) สิทธิใน การ ขอรับเป็น ไปตามอัตราและ วิธก
ี ารทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง

43

ดังนี้

� ไม่เกิน 15 เท่าของบํานาญรายเดือน แต่ ไม่เกิน 400,000 บาท โดยขอรับดังนี้
(1) อายุตํ่ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ ขอรับบําเหน็จ
ดํารง
ชีพ ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
(2) อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้น ไป ขอรับบําเหน็จ
ดํารง
ชีพ ได้ไม,เกิน 400,000 บาท

แต่ถ้าใช้สิทธิรับตาม (1) ไปแถ้ว ให้ขอรับบําเหน็จ
ดํารง
ชีพได้ไม,เกินส่วนทีย่ ังไม่ครบตามสิทธิของผูน
้ ั้น
3)

กรณี ผรู้ ับ บํานาญรายใด รับ ทังบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ปกติและ บํานาญ

ให้นํา
บํานาญ
พิเศษ เพราะ เหตุ ทุพพลภาพ รวมเป็น บํานาญรายเดือน เพื่อคํานวณ
ปกติและ บํานาญ
จ่ายเป็น บําเหน็จ
ดํารง
ชีพ
4) เมื่อผู้รับ บํานาญ
รับ บําเหน็จ
ดํารง
ชีพแล้ว ผูร้ ับบํานาญ
พิเศษ
ปกติหรือผู้รับ บํานาญ

เพราะ เหตุ ทุพพลภาพ ไม่ มี สิทธิ ได้รับ บําเหน็จ
ดํารง
ชีพ อีก ล้าภายหลังผู้นั้น กลับเข้ารับราชการ ใหม่

และ ได้ออกจากราชการ ในครั้งหลังโดยเลือกรับบํานาญ
5) กรณี ข้าราชการ บํานาญ
กลับเข้ารับราชการ ใหม่

โดยมีสิทธินับเวลาราชการ สําหรับ

คํานวณ
บํานาญตอน ก่อน ออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอน หลังตามมาตรา 30
บําเหน็จ

ดํารง
และเมื่อออก จากราชการ โดยใน ครั้ง หลังเลือกรับ บําเหน็จให้นําจํานวนเงิน บําเหน็จ
ชีพ ที่เคย

จคี่ ํานวณได้ใน ครั้งหลัง
ไปหักออกจากเงิน บําเหน็ท
ใช้สิทธิขอรับ ไปแล้วนํา
6) กรณี ผู้รับบํานาญ
พิเศษ เพราะ เหตุ ทุพพลภาพ ได้แสดงเจตนา
ปกติหรือผูร้ ับ บํานาญ

ชีพ ให้ระงับการ จ่ายเงิน
ดํารง
ดํารง
ขอรับ บําเหน็จ
ชีพแล้ว แต่ ได้ถึงแก่ความตายก่อน ได้รับบําเหน็จ
ดังกล่าว
7) กรณี ผู้รับบํานาญ
พิเศษ เพราะ เหตุ ทุพพลภาพ ถึงแก่ความตาย
ปกติหรือผู้รับ บํานาญ

ดํารง
ชีพเสียก่อน
ตกทอดที่ จะ ได้รับเท่ากับเงินบําเหน็จ
การ จ่ายบําเหน็จ
ตกทอด ให้หักเงินออกจากบําเหน็จ
8) กรณี ผร
าิดวินัย
ู้ ับบํานาญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถูกกล่าวหา หรือต้องหาว่ากระทํผ

ชีพได้เมื่อกรณี หรือคดีถึงที่สุดและมีสิทธิรับบํานาญ
หรืออาญาก่อนออกจากราชการ จะขอรับบําเหน็จดํารง
9) ระยะเวลาใน การ ขอรับบําเหน็จ
ดํารงชีพ

y

ขอรับ ได้ตั้งแต่วัน ที่ 1 ตุลาคม ถึงวัน ที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

� ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการและเลือกรับบํานาญจะขอรับบําเหน็จ
42

พ.ร.บ.ฟ้าเทน็«ฟ้าน าญข้าราชการส่วน ข้องถิ่น พ.ท.2500 ลักบณะ3/1 มาตรา 46/1 เพิ่มเต็ม โดย (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2548

43

กฎกระทรวง ลง วัน ที่ 8 มีนาคม 2548 และ กฎกระทรวง ลง วันที่ 14 ก.ค. 2552
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ดํารง
ชีพพร้อมกับรับบํานาญใน วัน ทีย่ ื่นเรื่องขอรับบํานาญก็ ได้

แต่ถ้า ไม่ ขอรับบําเหน็จ
ดํารง
ชีพพร้อม

กับการยื่นเรื่องขอรับบํานาญไน วันดังกล่าว หากภายหลังจะ ขอรับบําเหน็จ
ดํารง
ชีพให้ขอรับ ได้ตั้งแต่

วัน ที่ 1 ตุลาคม ถึง วัน ที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
1.5.6

บําเหน็จ
ตกทอด

เงินที่ จ่ายให้แก่ทายาทของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น หรือผูร้ ับบํานาญ
ที่ถึงแก่ความตาย ดังนี้
1) การคํานวณ
บําเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ถึงแก่ความตาย44

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ซึ่งถึงแก่ความ ตายระหว่างรับราชการ ถ้าความ ตาย นั้น มิ ได้

เกิดขึ้นเนื่อง จาก การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายบําเหน็จ
ตกทอดแก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิ

เปีน จํานวนเท่ากับ
� เงินเดือนเดือนสุดท้าย

X

จํานวน
ปเี วลาราชการ

โดยให้ จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายบําเหน็จ
ตกทอด ตามกฎหมายว่าด้วย

บํานาญข้าราชการที่ใช้บังคับ อยูใ่ น วัน ที่ถึงแก่ความตายโดยอนุโลม ใน กรณี ที่กฎหมาย ว่าด้วย
บําเหน็จ
บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการบัญญัติให้ กระทรวงการคลังเป็นผูก
้ ําหนดในเรื่องใด ก็ ให้กระทรวงมหาดไทย
เป็นผูก
้ ําหนดในเรื่องนั้นแทน
2) การคํานวณ
บําเหน็จตกทอดกรณีผรู้ ับบํานาญ
ส่วน ท้องถิ่น ถึงแก่ความตาย45

กรณี ผู้ ได้รับบํานาญ
ปกติ หรือผู้มีสิทธิจะ ได้รับบํานาญ
พิเศษ
ปกติ หรือผู้รับ บํานาญ
เพราะเหตุทุพพลภาพ ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบําเหน็จ
ตกทอดแก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิ เป็น จํานวนเท่ากับ

� (บํานาญรายเดือน + เงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(ช.ค.บ.))

X

30

ตกทอดที่ต้อง จ่าย
ดํารง
กรณีผรู้ ับบํานาญได้ใช้สิทธิขอรับเงิน บําเหน็จ
ชีพแล้วและเมื่อเสียชีวิต บําเหน็จ

ชีพที่ผรู้ ับบํานาญได้รับแล้วออกก่อน ด้วย
บําเหน็จดํารง
แก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิต้องหักเงิน ตามจํานวน
3)

ตกทอด
หลักเกณฑ์การ จ่ายบําเหน็จ
จ่ายให้แก่ ทายาท

ข้าราชการ
บํานาญ
หรือผู้มีสิ ทธิ โดยอนุโลมตาม พ.ร.บ.บําเหน็จ

พ.ศ. 2494 และ ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยูใ่ น ปีจจุ บัน4* ดังนี้

� ทายาทที่มีสิทธิรับบําเหน็จ
ตกทอด ได้แก่
(1)

บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูต้ าย มีบุตรตั้งแต่ 3 คน ขึ้น ไป

(2)

สามี หรือ ภริยา ให้ ได้รับ 1 ส่วน

ให้ได้รับ 3 ส่วน

44

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 47 วรรคนรก แท้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ.2543
จํานาญ
พ.ร.บ.บําเหน็บ

45

บํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาครา 48 แท้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
พ.ร.บ.บําเหน็จ

46

บํานาญ
ข้าราช การ พ.ศ. 2494 มาตรา 48 แท้ไขเพิ่มเติม โดย (ฉบับที่ 16) ห.ศ.2539
พ.ร.บ.บําเหน็จ
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(3)

บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยูใ่ ห้ได้รับ 1 ส่วน

y กรณี ที่ ไม่มี ทายาทตาม (1) (2) (3) หรือทายาทดังกล่าวนั้น ได้ตาย ไปก่อน ให้แบ่ง
บําเหน็จตกทอดระหว่างทายาทผู้มีสิทธิทเี่ หลืออยูต่ ามส่วน
� กรณี ไม่ มี ทายาท ดังกล่าวเลย ให้ จ่ายแก่ บุคคล ซึ่ง ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น หรือ

ทีเ่ สียชีวิตได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธกี ารที่กระทรวงมหาดไทย
ผูร้ ับบํานาญ
กําหนด

y กรณี ไม่มีทายาทและบุคคลที่ ได้แสดงเจตนาไว้ หรือบุคคลนั้น ได้ตายไปก่อนให้สิทธิ

ใน บําเหน็จ
ตกทอดเป็น อัน ยุตล
ิ ง

� กรณี จ่ายบําเหน็จ
ตกทอด ไปแล้ว หากปรากฏ ว่ามีบุตรเพิ่มขึ้น โดยคํา
พิพากษาของ
ศาล ว่าเป็น บุตร ชอบด้วยกฎหมายของผูต
้ าย ซึ่งได้มีการฟ้องคดี ขอให้รับเด็กเป็น บุตร ก่อน หรือภายใน
1 ปีนับแต่ วัน ที่บิดาตาย หรือนับแต่ วัน ที่ ได้รห
ตกทอดนั้น
ู้ รือควร ได้รถ
ู้ ึงความตายของบิดา ให้แบ่งบําเหน็จ

ใหม่ ระหว่างทายาทผู้มีสิ ทธิ โดยถือ ว่า บุตร ชอบ ด้วยกฎหมายตามคํา
พิพากษานั้นเป็น ทายาทผู้มีสิ ทธิ

ตั้งแต่ วัน ตายของข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น กรณี เช่น นีใ้ ห้ จังหวัดเรียกคืน บําเหน็จตก ทอด จาก ทายาท
ซึ่งรับบําเหน็จ
ตกทอด ไปก่อนแล้วตามระเบียบทีก
่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด

� กรณี ไม่สามารถเรียกคืน บําเหน็จ
ตกทอดที่ จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกิน ไปใน ส่วน
ี ํา
ของตน ได้ จังหวัด ไม่ต้องรับผิด ชอบ จ่ายเงิน บําเหน็จ
ตกทอดแก่บุตร ซึ่ง ได้มค
พิพากษาของศาล ว่า

เป็น บุตร โดยชอบด้วยกฎหมายย้อน หลัง ไปถึง วันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแต่อย่างใด

� กรณี ได้จ่ายบําเหน็จตกทอดให้แก่ผู้มีสิทธิตามคํา
สั่ง จังหวัดแล้ว หากปรากฏใน

ี ํา
ภายหลัง ว่ามีบุตร ซึ่ง ได้มค
พิพากษาของศาลว่าเป็น บุตร โดยชอบด้วยกฎหมายของผูต้ ายตามเงื่อนไข

จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ให้จังหวัดสั่งจ่ายเงิน รายนัน ใหม่47
ที่กฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
บําเหน็จตกทอดกรณี ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ถึงแก่ความตาย 48

4) การขอรับ

>

ทายาทผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ได้แสดงเจตนา ไว้แล้วแต่กรณี

ยื่น เรื่องขอรับบําเหน็จ
ตกทอดด้วยตนเองตามแบบ บ.ท. 1 แบบ บ.ท. 2 และแบบ บ.ท. 5 ต่อราชการ
มรณบัตร
ส่วน ท้องถิ่น ซึ่งข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ผูต
้ ายสังกัดอยูค
่ รั้งสุดท้าย พร้อมด้วยสําเนา

รวม 3 ชุด

รับรอง ว่า จะ ชด ใช้เงิน ที่ ได้รับ ไป โดย ไม่ มีสิทธิ ตลอด จน ค่าเสียหายต่าง ๆ คืนแก่ราชการ
และ ให้คํา
ส่วน ท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. 6 หรือแบบหนังสือรับรองการชดใช้เงิน คืน ให้แก่ทางราชการ (สําหรับ
ผเู้ ยาว์

คน เสมือน ไร้ความ สามารถ คน ไร้ความสามารถ ให้ผป
้ ิทักษ์
้ ทน โดยชอบธรรมผูพ
ู้ กครองในฐานะ ผูแ

หรือผู้อนุบาล ลงชื่อแทน หรือให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี)
47

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 40
จํานาญ
ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็บ

48

บํานาญ
ระเบียบ ม ท. ว่าท้วยเงินบําเหน็จ
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 19
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� เมื่อเจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบได้รับเรื่องขอรับบําเหน็จ
ตกทอดจากผูย้ ื่นแล้ว ให้สอบสวน

บันทึกปากคําของผูย้ ื่น ใน หัวข้อรายละเอียด ดังนี้
(1) ผูต
้ าย ได้ตายด้วยเหตุใด

(2)

ชื่อตัว ชื่อสกุล ของบิดาและ มารดาของผูต้ ายชื่ออะไร และ ยัง มี ชีวิต หรือ

ถึงแก่กรรม ไปแล้ว ดังแต่เมื่อใด
(3) ผูต
้ ายมีสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้ามี ชื่อตัว ชื่อสกุลอะไร

ี ลักฐาน ใบสําคัญการ สมรสประกอบด้วย หาก ไม่มห
และ ให้มห
ี ลักฐาน ให้ชแี้ จงเหตุผล โดยชัดแจ้ง
(4) ผู้ตาย มี บุตร กี่ คน

ชื่อ อะไร เกิด วัน เดือน ปี ใด ถ้าเป็น บุตรเกิดก่อน สมรส

ต้องให้สอบสวน โดยละเอียดต่อไปด้วยว่าต่อมาบิดามารดาได้สมรสกัน

หรือ ได้จด ทะเบียน ว่าเป็น บุตร

หรือ ศาล พิพากษา ว่าเป็น บุตร หรือ ไม, ทั้งนี้ ให้ส่งหลักฐาน ต่าง ๆ เช่น สําเนา
ทะเบียน บ้าน สําเนา
ใบสําคัญ
การ สมรส สําเนา
ทะเบียน การ รับรองบุตร หรือสําเนาคํา
พิพากษาของศาล ว่าเป็น บุตร และ
เอกสาร ทีเ่ กี่ยวข้องอื่น ใดประกอบการพิจารณาด้วย

>
V.

ใหเ จาหนาทรวบรวมหลักฐาน ทีเ่ กี่ยวข้องที่ใช้ใน การขอรับบําเหน็บ
จํานาญ
ปกติ
o V V

รุ่

ตามข้อ 1.5.3 และให้เสนอจังหวัดภายใน 15 วัน นับแต่ วันที่ ได้รับเรื่อง โดยให้แนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
(1)

หลักฐานเกี่ยวกับการตาย
(ก) สําเนา
ม รณ บัตร กรณี ตาย โดยเหตุปกติ หรือสําเนา
มรณ บัตร

ประกอบ

หลักฐาน การ สอบสวน ของเจ้าหน้าที่ ตํารวจเช่น รายงาน การ ชันสูตร พลิกศพ รายงาน ประจํา
วัน

เกี่ยวกับคดี รายงานการสอบสวน ฯลฯ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ

คํา
สั่งศาลสําหรับ
ผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

(ข) สําเนา

(ค) หลักฐาน การ สอบ สวน พร้อม ทั้ง สรุป ความเห็น ของคณะ กรรมการ

ผู้ที่ ไม่ทราบแน่ ชัด
ที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งเพื่อสอบสวน พฤติการณ์และกรณีแวดล้อมทั่ว ๆ ไป สําหรับ
ว่าการตายมีสาเหตุเนื่อง จากการ ประพฤติชั่วอย่าง ร้ายแรง ของตน เองหรือไม่

(ง) หลักฐานการวินิจฉัยขององค์กรกลางบริหาร งาน บุคคลราชการส่วน ท้องถิ่น
(ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) ล้าผูน
้ ั้น ไม,ถึงแก่ความตายเสียก่อน จะ ต้อง

ได้รับ โทษ ถึงไล่ ออก จากราชการหรือไม,

สําหรับผตู้ ายที่มีกรณี หรือต้องหาว่ากระทํผาิดวินัยอย่างร้ายแรง

่ ระทํผ
าิคนัน
และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเรื่องทีก
(2)

หลักฐาน เกี่ยวกับทายาท
(ก) สําเนา
มรณ บัตร
ทะเบียน บ้าน ของบิดามารดา กรณียังมีชีวิต อยู่หรือสําเนา

หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ทคี่ วรเชื่อถือได้ (เช่น พี่ น้อง ลุง ป็า น้า อา หรือเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายปกครอง)
กรณี ทตี่ าย ไปก่อนแล้ว
(ข) หลักฐาน การเป็น บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผูต
้ าย ได้แก่
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-

ทะเบียน สมรส หรือ ใบ สําคัญการ สมรส ของบิดามารดา หรือ
สําเนา

ทะเบียนฐานะ ของภริยา (มารดาของผูต้ าย) หรือ
สําเนา
1 ตุลาคม พ.ศ. 2478

หนังสือรับรองของผูค้ วรเชื่อถือได้ที่รับรองว่าบิดามารดาสมรสก่อน วันที่

หรือ
ทะเบียน บ้าน หรือสูติบัตรของ บุตรร่วม บิดามารดาเดียวกัน กับ
- สําเนา

ผูต้ าย ซึ่งเกิดภายในปี พ.ศ. 2478 หรือก่อน นั้น
(3) หลักฐานเกี่ยวกับคูส
่ มรส

(ก) สําเนา
ทะเบียน สมรส หรือใบสําคัญการ สมรส
(ข) สําเนา
ทะเบียน บ้าน
(ค) สําเนา
มรณ บัตร

หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้กรณี

คู่สมรสตาย ไปก่อน

สั่งศาลกรณี ที่มี
คํา

(ง) สําเนา
ทะเบียน การ หย่า หรือใบสําคัญ
การ หย่า หรือ

การ หย่า

คําสั่งที่แสดง ว่าคู่สมรสคน ใดเป็น คู่สมรสที่ชอบ

(จ) สําเนา
คํา
พิพากษา หรือ

ด้วยกฎหมาย

กรณี ที่มีการ สมรสช้อน
(4)

หลักฐานเกี่ยวคับบุตร
(ก) สําเนา
ทะเบียน สมรสหรือใบ สําคัญการ สมรส ของผูต้ ายคับ มารดาของ

ทะเบียนการรับรองบุตร หรือสําเนาคํา
พิพากษาของศาล ว่าเป็น บุตร
บุตร หรือสําเนา
(ข) บันทึกรับรองการ มีบุตรชอบด้วยกฎหมายใน ครรภ์มารดา (ถ้ามี)
(ค) สําเนา
ใบมรณ บัตร

หรือหนังสือรับรองการ ตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้

กรณี บุตร ตาย
(ง)
(5)

แล้วแต่กรณี

ทะเบียน การรับรองบุตร บุญธรรม กรณี ที่มีบุตร บุญธรรม
สําเนา

หลักฐาน การเป็น ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล

ตก ทอดแทน ผู้มีสิ ทธิได้แก่
ซึ่ง ลง ชื่อ ให้ความยินยอม ใน การ ขอรับ หรือขอรับ บําเหน็จ

ทะเบียน การ รับรองบุตร สําเนา
ทะเบียน การ รับบุตร บุญธรรม หรือสําเนา
สั่งศาลตั้งผูป
สําเนา
คํา
้ กครอง
ผูพ
้ ิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
5)

การ ขอรับบําเหน็จ
ส่วน ท้องถิ่น ถึงแก่ความตาย49
ตกทอดกรณีผรู้ ับบํานาญ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
หลักเกณฑ์และ วิธี ปฏิบัตเิ กี่ยวคับการขอรับบําเหน็จ
ตกทอด

ถึงแก่ความตาย ดังนี้
กรณีผรู้ ับบํานาญ
� เมื่อผูร้ ับ บํานาญ
ถึงแก่ความตาย เป็น หน้าที่ของทายาท หรือผู้มีสิ ทธิรับบําเหน็จ
ตกทอดแจ้งให้ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ผูเ้ บิก จ่ายบํานาญ
ทราบ และ ให้ผเู้ บิก จ่ายบํานาญ
แจ้งการ
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หมดสิทธิรับบํานาญ
ของผู้นัน ให้สํานักงานกองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น กรมส่งเสริม

การ ปกครองท้องถิ่น ทราบโดยเร็ว

>

ให้'ทายาท ผู้มี สิ'ทธิ

หรือผู้ที่ผรู้ ับบํานาญ
ซึ่งถึงแก่ความตาย ได้แสดงเจตนาไว้ให้

มีสิทธิรับบําเหน็จ
ตกทอด ยื่นคํา
ขอรับบําเหน็จ
ตกทอด

พร้อมทั้งให้คํา
รับรอง ว่า จะ ชด ใช้เงิน ที่ ได้รับ

ไปโดย ไม่มีสิทธิตลอด จนค่าเสียหายต่าง ๆ คืนแก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. 6 และ

สําหรับผเู้ ยาว์ คน เสมือน ไร้ความสามารถ
ชอบธรรม

หรือคน ไร้ความสามารถ ให้ผปู้ กครองในฐานะผูแ้ ทน โดย

หรือผูพ
้ ิทักษ์ หรือผู้อนุบาลลงชื่อแทน หรือให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี โดยยื่นต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผตู้ ายรับบํานาญ
ครั้งสุดท้าย

� ให้เจ้าหน้าทีผ
่ รู้ ับผิดชอบรวบรวมหลักฐานเช่นเดียวกับกรณี ช้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย
ตาม ข้อ 4) แนบแบบคํา
ขอ และ ให้เสนอจังหวัด ภายใน 15 วัน นับแต่วัน ที่ ได้รับเรื่อง
1.6 การเสียสิทธิรับสวัสดิการด้านบําเหน็บ
จํานาญ
ของทายาท
1.6.1

กรณีการกระทํขาองข้าราชการส่วนท้องถิ่น50
ความผิด วินัย
สาเหตุเนื่อง มาจาก ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น มีกรณี หรือต้องหา ว่ากระทํา

อย่าง ร้ายแรงถึงแก่ความตายก่อน ได้รับการ วินิจฉัยเรื่องทีก
่ ระทํผาิดวินัยนั้น ให้คณะ กรรมการกองทุน

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) มีหน้าที่ พิจารณาวินิจฉัยว่า ล้าข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
บําเหน็บ
จํานาญ

ผูน
้ ั้น ไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อน จะ ต้อง ได้รับโทษ ถึง ไล่ออกหรือ ไม่ ล้าเห็น ว่าผู้นั้น จะ ต้องได้รับโทษ

ถึง ไล่ออก ทายาท ไมมสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา 47
1.6.2

กรณีการกระทํขาองผูร้ ับบํานาญ5'
ปกติ หรือ มีสิทธิได้รับบํานาญ
ปกติ หรือ ได้รับ บํานาญ
สาเหตุเนื่องมา จากผูร้ ับบํานาญ

พิเศษ เพราะ เหตุ ทุพพลภาพ ได้กระทํา
ความผิด อาญาซึ่ง ไม่ใช่ความผิด ฐาน ลหุโทษ หรือความผิด
อัน ได้กระทําโดยประมาท หรือถูกฟ้อง ว่าเปีน บุคคลล้มละลายทุจริต ล้าถึงแก่ความตายก่อน มีคดีหรือ

บํานาญข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) มีหน้าที่
ก่อน คดี ถึงที่ สุด ให้คณะ กรรมการกองทุน บําเหน็จ
พิจารณาวินิจฉัยว่า ผูน
าวามผิด จริงหรือ ไม, ล้าเห็น ว่าผู้นั้น ได้กระทําความผิด ซึ่งกฎหมาย
้ ั้น ได้กระทํค
ี ิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา 48
กําหนดโทษ จํา
คุกอย่างสูง ไว้เกิน กว่า 1 ปี แล้ว ทายาท ไม่มส
1.63

กรณีการกระทํขาองทายาท52

พิเศษ หรือทายาทที่มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ทายาทที่มีสั ทธิ ได้รับบํานาญ
ตกทอด ไม่มีสิทธิ

พิเศษ หรือบําเหน็จ
ตกทอด ล้าทายาท ได้กระทํกาาร ดังนี้
ได้รับบํานาญ
49

บํานาญ
ข้าราช การ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 22 ข้อ 23
ระเบียบ ม ท.ว่าท้วยเงิน บําเหน็จ

54

จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาครา 52 แก้ไขเพิ่มเติม โคย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
พ.ร.บ.บําเหน็บ

51

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ห.ศ.2500 มาตรา 53
จํานาญ
พ.ร.บ.บําเหน็บ

52

จํานาญ
พ.ร.บ.บําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 มาตรา 54
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� เป็นผูต้ ้องคํา
พิพากษาถึงที่สุคว่าได้เจตนากระทําหรือพยายามกระทําให้เจ้าบํานาญ

หรือผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิรับบํานาญ
แก่ตน ถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

y ทายาทที่มีสิทธิ ได้รับบํานาญพิเศษ ด้วยกัน ต้องคํา
พิพากษาถึงที่สุด ว่า ได้เจตนากระทํา

หรือพยายามกระทําให้ทายาทด้วยกัน ถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ

� ทายาทฟ้องเจ้าบํานาญ
หรือผู้ที่ จะก่อให้เกิดสิทธิรับบํานาญ
ความผิดโทษ
แก่ตน หาว่าทํา
ประหารชีวิต และตนเองกลับต้องคํา
พิพากษาถึงทีส่ ุดว่ามีความผิดฐาน ฟ้องเท็จหรือทํา
พยาน เท็จ
1.7

เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
1.7.1 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงิน บํานาญ

เงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงิน บํานาญเป็น สิทธิประโยชน์ที่กําหนดให้เฉพาะ แก่ข้าราชการ
ส่วน ท้องถิ่น ผู้รับ บํานาญเท่า นัน

ทั้งนี้ เป็น ไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงิน บําเหน็จ

บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 ซึ่งตอน หลัง ได้มีการยกเลิกระเบียบดังกล่าว และมีการปรับปรุง
การ จ่ายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญดังนี้53
(1) ข้า ราชการ ส่วน ท้องถิ่น ซึ่ง

ออก หรือ พ้น จากราชการก่อน วัน ที่ 1 มกราคม 2509

และ ได้รับ หรือมีสิทธิ ได้รับ บํานาญ
พิเศษ หรือบํานาญ
ปกติ หรือบํานาญ
ี ิทธิ ได้รับเงิน
ตกทอด ไม่มส

เพิ่มจากเงินบํานาญ
(2) ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ซึ่ง ออกหรือพ้น จากราชการ นับตังแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2509

เป็นด้น ไป และ ได้รับ หรือมีสิทธิ'ได้รับ บํานาญ
ปกติ หรือบํานาญ
พิเศษ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มร้อยละ 25
พิเศษ โดยให้องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นเบิก จ่ายเงินเพิ่ม จากเงิน
ของเงิน บํานาญ
ปกติ หรือเงิน บํานาญ
ปกติหรือเงิน บํานาญ
บํานาญ
บํานาญข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
พิเศษ จากเงิน สมทบกองทุน บําเหน็จ
และ ให้รวม จ่ายพร้อมกับเงิน บํานาญ
ปกติหรือเงิน บํานาญ
พิเศษ ที่ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิ

พิเศษ เข้าด้วยกันแล้ว
จะ พึง ได้รับ แต่เมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าวทับเงินบํานาญ
ปกติหรือเงินบํานาญ
จะต้องไม,สุงกว'ใเงินเดือนเดือนสุดท้ใยที่ข้ใ ราชการส่วนท้องถิ่นได้รับอสุ่ก่อน ออกหรือพ้น จากราชการ
V

«

ส่วน ท้องถุน
I

(3)

กรณี ที่ ข้าราชการ ซึ่ง ได้ โอน หรือถูกสั่ง ไปรับราชการ ณ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

บําเหน็จ
คํานวณ
ติดต่อกัน ใน การ คํานวณเงิน เพิ่ม จาก
บํานาญ
ซึ่งมี สิทธิ ได้นับเวลาราชการ สําหรับ
เงิน บํานาญ
พิเศษเพื่อจ่ายแก่ข้าราชการดังกล่าว ให้คิด ตามสัด ส่วน ของ ระยะ เวลา
ปกติ หรือเงินบํานาญ
ที่ ไปรับราชการเป็น ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น คํานวณโดย
� เงินบํานาญ
พิเศษ X
ปกติ หรือเงินบํานาญ
100

53

X

25

X

จํานวน
ปเี วลาราชการทีเ่ ป็น ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น

เวลาราชการทังหมด (จํานวน
ปเี วลาราชการทีร่ ับราชการ อยูส่ ังกัดเติม + สังกัด อปท.)

จํานาญ
ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
ข้าราชการ ส่วน ทองถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 39
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1.7.2 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีไ่ ม'มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงิน บํานาญ
(1)

1 ตุลาคม 2535

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นซึ่งบรรจุ หรือโอนมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตังแต่วันที่

เป็นต้น ไป
เมื่อ ได้มกี าร ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ

ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2509 โดยได้กําหนด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2536 แต่หลักการ ของการ จ่ายเงินเพิ่ม จากเงิน

บํานาญที่กําหนดไข้ใน ข้อ 39 (1) (2) (3)

ยังคงมีข้อความกําหนด
ความ ไข้เช่นเดิม แต่ ได้เพิ่ม ข้อ (4) 54 โดยมี สาระ ส่าคัญ คือ ยกเลิก สิทธิการ รับ

เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
สําหรับ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเข้ารับการบรรจุ หรือโอน มารับราชการใน ราชการ
ส่วน ท้องถิ่น

นับตั้งแต่ วัน ที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็น ด้น ไป เมื่อออกหรือพ้น จากราชการ และ ได้รับ หรือ

มีสิทธิได้รับบํานาญ
ปกติหรือบํานาญ
พิเศษ หรือผู้มีสิทธิจะ ได้รับบํานาญ
พิเศษ ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ร้อยละ 25 จากเงินบํานาญ
ปกติหรือเงินบํานาญ
พิเศษ และต่อมาได้มีการยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงิน บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2536 แต่ความ ใน ข้อ 39 (1) (2) (3) และ (4)

ดังกล่าวก็ยังคงนํา
มากําหนดไข้ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน บําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2546

ทุกประการ

55

กรณี ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น แต่ละ ประเภท ไม่ ว่า จะ เป็น ข้าราชการ องค์การ บริหาร
ส่วน จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา

ซึ่งรับราชการก่อน วัน ที่ 1 ตุลาคม 2535 ถ้าโอน ไป

รับราชการ ใน องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น ต่างประเภท ตั้งแต่หรือหลัง วัน ที่ 1 ตุลาคม 2535 สถานะ
ความเป็น ข้า ราชการ ส่วน ท้องถิ่น ก็ ยังถือเป็น ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ตามความหมายที่บัญญัติไข้ใน

จํานาญ
พระราชบัญญัตบ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2500 และ ทีแ
่ ก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 วรรคแรก
ิ ําเหน็บ
ดังนั้น จึงมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม จากเงินบํานาญเช่น พนักงานเทศบาล ซึ่ง ได้รับการ บรรจุเป็น พนักงาน
เทศบาลก่อน วัน ที่ 1 ตุลาคม 2535 ถ้า โอน มารับราชการเป็นพนักงาน ส่วนตําบลเมื่อออกหรือพ้น จาก

ราชการและ มีสิทธิรับบํานาญจะ มีสิทธิ ได้รับเงิน เพิ่ม จากเงิน บํานาญเป็นด้น แต่ถ้าเป็น กรณีพนักงาน

ตําบลทเี่ ริ่มบรรจุเป็น พนักงาน ส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลครั้งแรก ซึ่งเป็น องค์กร
ทเี่ ริ่ม บรรจุใหม่เหล่านี้
ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น ทีเ่ กิดขึ้น หลัง วัน ที่ 1 ตุลาคม 2535 พนักงาน ส่วน ตําบล

ส่วน

ี ิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงิน บํานาญ
เมื่อออกหรือพ้น จากราชการและ มีสิทธิรับบํานาญจะ ไม่มส
(2) ข้าราชการที่ โอน มาตังแด' วัน ที่ 1 ตุลาคม 2535เป็น ด้น ไป หรือข้าราชการถ่ายโอน

เนื่องจากความใน ข้อ 39 (4) ใช้คําว่าข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ซึ่ง/ช้ารับราชการ'ใน ราชการ
ส่วน ท้องถิ่น นับตั้งแต่ วัน ที่ 1 ตุลาคม 2535

เป็นด้น ไป ซึ่งคําว่าเข้ารับราชการดังกล่าวจะ มีความหมายว่า

บรรจุแต่งตั้งเพื่อ เข้ารับราชการ ไน ราชการสวน ทองถน หรอองคกรปกครองสวนฑองถน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 39
“ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็บ
จํานาญ
จํานาญ
“ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็บ
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ท.2546 ข้อ 39
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รับโอน และ แต่งตั้ง เข้ารับราชการ ใน ราชการ ส่วน ท้องถิ่น ดังนั้น กรณี ที่ข้าราชการ ประเภท อื่นๆ

ที่โอน มาเป็น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ วัน ที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นต้น ไป เมื่อออกหรือพ้น จากราชการ

และ มี สิทธิรับเงิน บํานาญจะ ไม่มี สิทธิ ไต้รับเงินเพิ่ม จากเงิน บํานาญทั้ง นี้ ไต้ มี ข้อยุติตาม สําเนา
คํา

พิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ.392/2550 ลง วัน ที่ 26 พฤศจิกายน 2550 (ราขละเอียด
ดามหนังสือกรมส่งเสรมปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.5/ว 53 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552) สําหรับ
กรณี ข้าราชการถ่ายโอน ซึ่งเคย

รับราชการส่วน ท้องถิ่น มาก่อน วัน ที่ 1 ตุลาคม 2535 และ ไต้โอน ไปเป็น ข้าราชการ พลเรือน ต่อมา ไต้รับ
การถ่ายโอนกลับมาเป็น ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น เมื่อพ้น หรือออก จากราชการและ มีสิทธิรับบํานาญจะ
ไม่มีสิทธิรับเงินเพิ่ม จากเงิน บํานาญเพราะตามหลักการตามกฎหมายแล้วถือ ว่า การที่ ข้าราชการ ผู้นั้น

โอน จากราชการ ส่วน ท้องถิ่น ไปเป็น ข้า ราชการ พลเรือนเป็นการเปลี่ยน สังกัดการ รับราชการ มิใช่การ
ออกจากราชการด้วยเหตุต่างๆ ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และทีแ
่ ท้ไข

เพิ่มเติม จึงยังไม,เกิดสิทธิที่จะ ไต้รับเงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบํานาญเมื่อข้าราชการถ่ายโอนมายังราชการ
ส่วน ท้องถิ่น จึงเป็น การ โอนเปลี่ยน สถานะกลับมาเป็น ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น หลัง วัน ที่ 1 ตุลาคม 2535
(รายละเอียดคามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น

1.8

ที่ มท 0808.4/ว 591 ลง วัน ที่ 11 พฤษภาคม 2547)

เงินช่วยพิเศษ
1.8.1 การ จ' ใยเงิน ช่วยพิเศษ56

ถึงแก่ความตาย ให้ จ่ายบํานาญ
กรณี ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นผูไ้ ต้รับหรือมีสิทธิรับบํานาญ
รวมทั้งเงินเพิ่มจากบํานาญ(ท้ามี) ให้จนถึงวันทีถ
่ ึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษเป็น จํานวนเท่ากับ

� (บํานาญ+ เงินเพิ่มจากบํานาญ(ท้ามี) + เงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(ถ้ามี))

X

3

1.8.2 ผู้มีสท
ิ ธิได้รับเงินช่วยพิเศษ57

1)

กรณี ที่ ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผูต้ าย ไต้แสดงเจตนา ไว้ก่อน ตาย ตามแบบ บ.ท. 10

ยื่น ต่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เงิน ช่วยพิเศษ ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผูต้ ายแสดง
เจตนา เช่น ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผูต
้ าย มีคู่สมรส และ มีบุตร แต่ ไต้ยื่นแบบ บ.ท. 10 แสดงเจตนา
ให้จ่ายเงิน ช่วยพิเศษแก่บุตร เมื่อข้าราชการ ท่าน นั้น เสียชีวิตต้อง จ่ายเงิน ช่วยพิเศษ ให้แก่บุตร
2)

กรณี ที่ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ผูต้ ายมิไต้แสดงเจตนา ไว้ หรือกรณี ที่ ไต้มีการแสดง

เจตนา ไว้แต่ บุคคล ดัง กล่าว ไต้ ตายก่อน ข้า ราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผู้ตาย หรือ ไต้ ตายก่อน มี การ จ่าย

เงินดังกล่าว ให้จ่ายเงิน ช่วยพิเศษแก่บุคคลตามลําดับดังนี้
(1) คู่สมรส
(2)

บุตร

(3)

บิดามารคา

“ ระฌียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2546 ข้อ 30 วรรคแรก

” ข้อ 30 วรรคสอง วรรคสาม วรรคร่ และ วรรคท้า
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ทังนี หากบุคคลใน ลําดับ
ก่อนยังมี ชีวิตอยู่ บุคคลในลําดับ
ถัดไป ไม่ มี สิทธิ ได้รับเงิน ช่วยพิเศษ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผูต
้ าขมีคู่สมรส

เสียชีวิตก่อน ที่ จะ จ่ายเงิน
3)

เช่น

มีบุตร เงิน ช่วยพิเศษ ต้องจ่ายให้แก่คส
ู่ มรสเท่านั้นแต่ถ้าคู่สมรส

ให้จ่ายเงิน ช่วยพิเศษ แก่บุตร

กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงิน ช่วยพิเศษเป็นบุตร และ มี จํานวนมากกว่า 1 คน ให้ จ่าย ให้แก่บุตร

ผูซ
้ ึ่ง ได้รับมอบหมายเป็น หนังสือจากบุตรคน อื่น ๆ ให้เป็นผูร
้ ับเงิน หรือ จ่ายให้แก่ บุคคลหนึ่งบุคคลใด

ที่ จัดการศพ เช่น กรณี ปราก ฎ ข้อเท็จ จริง ว่าบุตร 3 คน ร่วมถันเป็น ผู้ที่ จัดการ ศพ ให้มอบเงิน ดังกล่าว
ให้แก่บุตรเหล่านัน
4)

กรณี ทายาท ซึ่งเป็น ผูร้ ับบํานาญ
พิเศษ ถึงแก,ความ ตาย ไม่มีการ จ่ายเงิน ช่วย พิเศษ

และเงิน บําเหน็จ
ตกทอด
1.8.3 การขอรับเงิน ช่วยพิเศษ58
1) การขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระทํภ
าายใน 1 ปีนับแต่ วันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับ

หรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
ถึงแก่ความตาย
2)

กรณี ที่ผู้มีสิทธิรับบํานาญ
ถึงแก่ความตายก่อน ที่ผู้ว่าราชการ จังหวัดจะ สั่งจ่ายบํานาญ

ให้นับระยะเวลาเพื่อขอรับเงิน ช่วยพิเศษ ตามความใน ข้อ 1)
1.8.4

ตั้งแต่ วันที่ผู้ว่าราชการ จังหวัดสั่งจ่ายบํานาญ

กรณี ที่1ไม่มีผู้ทเี่ ข้าจัดการศพ59
ในกรณี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องเข้าจัดการศพข้าราชการส่วน ท้องถิ่น

ผูต
้ าย เพราะ ไม่มีผู้ใดเข้า จัดการ ใน เวลาอัน สมควร ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หักค่าใช้จ่าย จาก

เงิน ช่วยพิเศษ ได้เท่าที่จ่าย จริง แถ้วมอบส่วน ทีเ่ หลือถ้ามีให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับต่อ ไป
1.9

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รบบํานาญ(V.ค.บ.)
1.9.1

หลักเกณฑ์ทั่วไป และ อัดราการจ่ายเงิน ช.ค.บ.

่ ิดคํานวณตามระเบียบ
เงิน บํานาญ
ที่ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผูร้ ับ บํานาญได้รับ เป็นเงิน ทีค

่ ําหนดไว้ชัดเจน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ได้ เมื่อคํานวณแล้วได้รับ บํานาญรายเดือนเท่าใด
กฎหมายทีก

นั้นตลอดไป แต่เมื่อเวลาผ่าน ไปสภาพเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต อัตราค่าครองชีพ
ก็ จะ ได้รับตามจํานวน
ชีวิต กฎหมาย
ที่ ได้รับอยูจ่ ึง ไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดํารง
มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น เงิน บํานาญ

จึงกําหนดเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(ช.ค.บ.) ขึ้น เพื่อ ให้ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผูร้ ับบํานาญมี
เงิน ได้รายเดือนเพิ่มขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็น ด้น มา กระทรวงมหาดไทย ได้กําหนดระเบียบ
ของราชการ ส่วน ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้อง
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของข้าราชการพลเรือนตลอดมา ซึ่ง จนถึงบีจชุ บัน ได้มี
กับการ กําหนดเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
■'*
59

จํานาญ
ข้า5าชการ ส่วน ท้องถิ่น ห.ศ.2546 ข้อ 31 วรรคหน็งและ วรรคสอง
ระฌีขบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็บ
ข้อ 31 วรรคท้าอ

www.yotathai.com

30

การกําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วน ท้องถิ่น
รวม 15 ฉบับ โดยให้ผู้ ได้รับ หรือ มีสิทธิได้รับ บํานาญ
พิเศษ เพราะ เหตุ ทุพพลภาพ
ปกติ บํานาญ

พิเศษ หรือ บํานาญตก ทอด ใน ฐานะ ทายาท หรือผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ใน อุปการะ ได้รับเงิน
บํานาญ
ช.ค.บ. ส 3 ปดังนี้
� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการ ส่วน ท้องถิ่น
พ.ศ. 2522 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2521
(1) ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ หรือผูร้ ับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ60

•

•

ได้ตํ่าก ว่าเดือน ละ 4,000 บาท ให้ ได้รับ ช.ค.บ. เดือน ละ 200 บาท
ได้ตั้งแต่เดือน ละ 4,000 บาทขึ้น ไป

แด, ไม่เกิน 4,200 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ.

เดือนละ 200 บาท แต่เมื่อรวม ช.ค.บ. กับบํานาญ
แล้วให้ ได้รับ ไม่เกิน 4,200 บาท

(2) ผู้ ได้รับบํานาญ
ปกติล้าเข้ารับราชการ

หรือกลับเข้ารับราชการสังกัดราชการส่วนกลาง

ส่วน ภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่น ไม่มีสิทธิ ได้รับ ช.ค.บ.

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการส่วน ท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 มีผลบังคับตั้งแต่วัน ที่ 1 มกราคม 2523
(1)

พิเศษ ในฐานะ ทายาท
ผู้ที่ ได้บํานาญ

•

•
•
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ได้ตํ่ากว่าเดือน ละ 4,000 บาท ให้ ได้รับ ช.ค.บ. เดือน ละ 100 บาท
ได้ตั้งแต่เดือน ละ 4,000 บาท ขึ้น ไป แต่ ไม่เกิน 4,100 บาท ให้ ได้รับ ช.ค.บ.

เดือน ละ 100 บาท แต่เมื่อรวม ช.ค.บ. กับบํานาญ
แล้วให้ ได้รับ ไม,เกิน 4,100 บาท

(2) ผู้ได้รับบํานาญ
พิเศษ ในฐานะทายาท ล้าเข้ารับราชการ

หรือกลับเข้ารับราชการสังกัด

ราชการ ส่วน กลาง ส่วน ภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่น ไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วน ท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2525 กําหนดให้ผู้ ได้รับบํานาญ
ปกติ

พิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
พิเศษ ในฐานะ ทายาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้62
บํานาญ
(1) ผู้ได้รับบํานาญใน วัน ที่ 1 มกราคม 2523 และยังคง ได้รับอยู่ ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีก

บํานาญที่ ได้รับ
ในอัตราเดือน ละร้อยละ 39 ของ จํานวน

บํานาญตั้งแต่วัน ที่ 2 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2525 และยังคง ได้รับ

(2) ผู้ได้รับ

บํานาญที่ได้รับ
อยู่ให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละ ร้อยละ 16 ของจํานวน

“ ระฌียบ มท.ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ บบํานาญของราชการ ส่วน ท้องถิ๋น

พ.ศ.2522 ขอ 3 และข้อ 5 (กรณีข้อ 5 แท้ไขโดย

(ฉบับที่ 7) พ.ท.2535)

“ ข้อ 4 แท้ไขโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 และข้อ 5 แท้ไขโดย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2535
62

ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ บบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถึ๋น พ.ศ.2522 ข้อ 4 ทวิ แท้ไขเพิ่มเดิมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
และ แท้ไขโดย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525
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� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการส่วน ท้องถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532

กําหนดให้ผู้ได้รับบํานาญปกติ

บํานาญ
พิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
พิเศษ ในฐานะ ทายาทอยูแ่ ล้ว ใน วัน ที่
1 มกราคม 2532 ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้63

(1) ผู้ได้รับบํานาญ
และ ช.ค.บ. อยูแ่ ล้ว ให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละร้อยละ 6

ของจํานวน
บํานาญ
และ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
(2) ผู้ ได้รับเฉพาะ บํานาญให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือนละร้อยละ 6 ของจํานวน

บํานาญที่ ได้รับ

�

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการส่วน ท้องถิ่น
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2533 มีผลบังคับดังแต่ วัน ที่ 1 เมษายน 2533

กําหนดให้ผู้ ได้รับบํานาญ
ปกติ

พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
บํานาญ
พิเศษในฐานะทายาทอยูแ่ ล้ว ในวัน ที่ 1 เมษายน 2533
ให้ ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้64
(1) ผู้ได้รับบํานาญ
และ ช.ค.บ. อยูแ่ ล้ว ให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละ ร้อยละ
10 ของจํานวน
และ ช.ค.บ. ที่ ได้รับ
บํานาญ

(2) ผูไ
้ ด้รับเฉพาะ บํานาญให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละร้อยละ 10 ของ

บํานาญที่ได้รับ
จํานวน

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2534

มีผลบังคับตั้งแต่วัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2533 กําหนดให้ผรู้ ับบํานาญ
ปกติ

ที่มเี วลาราชการรวมกัน ทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และ ได้รับ ช.ค.บ. ตามข้อ 3 ข้อ 4 ทวิ
ข้อ 4 ตรี และ ข้อ 4 จัตวา แล้วแต่กรณี อยูแ
่ ล้ว ให้ ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้65
(1) ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติมอี ายุตั้งแต่ 70

ปีบริบูรณ์ขึ้น ไป

แต่ ไม่ถึง 80ปีบริบูรณ์ และ

ได้รับบํานาญ
ปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ ไม่ถึง 3,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีก

ปกติ
ในอัตราเดือนละเท่ากั ส่วนต่างของเงิน จํานวน3,000 บาท หักด้วยบํานาญ
และ ช.ค.บ. ที่ ได้รับอยู่
(2) ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติมีอายุตั้งแต่ 80ปีบริบูรณ์ขึ้น ไป แต่ ไม่ถึง 90ปีบริบูรณ์ และ

ได้รับบํานาญ
ปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือน ละ ไม่ถึง 5,000 บาทให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่ม

อีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของเงิน จํานวน5,000 บาทหักด้วยบํานาญ
ปกติและ ช.ค.บ. ที่ ได้รับอยู่

“ ระเบียบ บท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการส่วนท้องถํ่น พ.พ.2522 ข้อ 4 ตรี เพิ่มเติบโดย (ฉบับที่ 4) พ.พ.2532
“ข้อ 4 จัตวา เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 5) พ.ท.2533
K

ข้อ 4 เบญจ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6) ท.พ.2534
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(3) ผู้ ได้รับบํานาญ
ปกติมีอายูตั้งแต่ 90 ปีบริทุรณ์ขึ้น ไปและ ได้รับบํานาญ
ปกติรวม

กับ ช.ค.บ. เดือนละ ไม่ถึง 6,000 บาท ไห้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละเท่ากับ
ส่วนต่างของเงิน จํานวน
6,000 บาทหักด้วยบํานาญ
ปกติและ ช.ค.บ. ที่ ได้รับอยู่

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2535 มีผลบังคับตั้งแต่วัน ที่ 1 เมษายน 2535 กําหนดให้ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ

พิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
บํานาญ
พิเศษ ในฐานะ ทายาทให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้66
(1) ผู้ ได้รับบํานาญ
ก่อน วัน ที่ 2

กันยายน 2521 ให้ได้รับ ช.ค.บ. ใน อัตราเดือน ละร้อยละ 40

ของ จํานวน
และ ช.ค.บ. ที่ ได้รับ
บํานาญ

บํานาญตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2521 ถึงวัน ที่ 1 มกราคม 2532 ให้ได้รับ ช.ค.บ.

(2) ผู้ได้รับ

ใน อัตราเดือน ละร้อยละ 20 ของจํานวน
และ ช.ค.บ. ที่ ได้รับ
บํานาญ

บํานาญตั้งแต่วัน ที่ 2 มกราคม 2532 ถึงวัน ที่ 1 เมษายน 2535 ให้ได้รับ ช.ค.บ.

(3) ผู้ ได้รับ

ใน อัตราเดือนละร้อยละ 12 ของจํานวน
บํานาญ
และ ช.ค.บ. ที่ ได้รับ

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2538 มีผลบังคับตั้งแต่ วัน ที่ 1 ตุลาคม 2537 กําหนดให้ ผู้ ได้รับ บํานาญ
ปกติ

พิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
บํานาญ
พิเศษ ในฐานะทายาทอยูแ่ ล้ว ใน วันที่ 1 ตุลาคม

2537

ให้ ได้รับ ช.ค.บ. ดัง นี้67
(1) ผู้ ได้รับบํานาญ
และ ช.ค.บ. อยูแ่ ล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือนละร้อยละ 11

ของ จํานวน
และ ช.ค.บ. ที่ ได้รับ
บํานาญ
(2) ผู้ได้รับเฉพาะบํานาญ
ให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละร้อยละ 11 ของ จํานวน

บํานาญที่ได้รับ

>

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2547 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547

กําหนดให้ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ

พิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
พิเศษ ในฐานะ ทายาทอยูแ่ ล้ว ใน วัน ที่ 1 เม.ย. 2547
บํานาญ
ให้ ได้รับ ช.ค.บ. ดัง นี้68

...
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(1) ผู้ เดัรับบํานาญ
และ ช.ค.บ. อยูแ่ ลว ไหั

๘

ชุ

a.

V

ของ จํานวน
และ ช.ค.บ. ที่ ได้รับ
บํานาญ
(2) ผู้ ได้รับบํานาญเฉพาะ บํานาญให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีก ใน อัตราเดือน ละ ร้อยละ 3

บํานาญที่ได้รับ
ของ จํานวน

“ ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการส่วนด้องถิ่น
ข้อ 4 สัดต

เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2538

“ข้อ 4 อัฎฐ

เพิ่มเติม โดย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547

67

ท.ศ.2522 ข้อ 4 ฉ เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2535
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> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการ ส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2548 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548

กําหนดให้

• ผู้ได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษในฐานะ
ทายาท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. ที่ ได้รับตํ่าก ว่าเดือน ละ 5,100 บาทให้ ได้รับ ช.ค.บ.

เพิ่มอีกใน อัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน 5,100 บาท หักด้วย จํานวน
และ ช.ค.บ. ที่ได้รับ69
บํานาญ

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการ ส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2549 มีผลบังคับตั้งแต่ วัน ที่ 1 ตุลาคม 2548 กําหนดให้ผู้ ได้รับบํานาญ
ปกติ

บํานาญ
พิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
พิเศษในฐานะทายาท อยูแ่ ล้วใน วันที่ 1 ตุลาคม 2548
ให้ ได้รับ ช.ค.บ. ดัง นี้70
(1) ผู้ ได้รับบํานาญ
และ ช.ค.บ. อยูแ่ ล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีก ใน อัตราเดือน ละ

ร้อยละ 5 ของ จํานวน
และ ช.ค.บ. ที่ ได้รับ
บํานาญ
(2) ผู้ได้รับเฉพาะ บํานาญให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละ ร้อยละ 5 ของ

บํานาญที่ได้รับ
จํานวน

(3)

่ ององค์กร
ผู้ ได้รับบํานาญเปลี่ยนแปลงสถาน ทีร่ ับบํานาญให้เป็น หน้าทีข
ปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่ผู้'รับบํานาญลาออก หรือพ้น จากราชการเป็นผูเ้ บิกจ่าย
ช.ค.บ.

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการ ส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551

ปกติ
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 กําหนดให้ผไู้ ด้รับบํานาญ

พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
พิเศษ ในฐานะทายาทอยูแ่ ล้ว ใน วันที่ 1 ตุลาคม
บํานาญ

2550

ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้71
(1) ผูไ
และ ช.ค.บ. อยูแ่ ล้ว ให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละ
้ ด้รับบํานาญ

และ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
ร้อยละ 4 ของ จํานวน
บํานาญ
(2) ผู้ได้รับเฉพาะ บํานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละร้อยละ 4

บํานาญที่ ได้รับ
ของจํานวน

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการ ส่วน ท้องถิ่น
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มีผลบังคับตั้งแต่วัน ที่ 1 สิงหาคม 2552 ให้ยกเลิกความใน ช.ค.บ.
(ฉบับที่ 10) และกําหนดให้
นาญของราชการ ส่วน ท้องถิ่น
" ระฌีขบ มท.ว่าท้วขเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับนํา
™ ข้อ 4 ทศ
71

เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 1 0 พ.ศ.2549

ข้อ 4 เอกาทศ

เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551

ห.«.2522 ขอ 4 นว เพิ่มเติมโดข (ฉบับที่ !0) พ.ศ.2548
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•

ปกติ บํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
พิเศษ ในฐานะ
ผู้ ได้รับบํานาญ
ทายาทถ้าได้รับบํานาญรวมกัน ทุก ประเภท เมื่อ รวม กับ ช.ค.บ. ที่ ได้รับตํ่าก ว่า

เดือนละ 6,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละเท่ากับส่วนต่างของ
จํานวนเงิน 6,000 บาท หักด้วยจํานวน
บํานาญ
ทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ ได้รับ72

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการ ส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 มีผลบังคับตั้งแต่วัน ที่ 1 เมษายน 2554 กําหนดให้ผู้ ได้รับบํานาญ
ปกติ

พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
บํานาญ
พิเศษ ในฐานะทายาทอยูแ่ ล้วในวันที่ 1 เมษายน 2554
ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้73

และ ช.ค.บ. อยูแ่ ล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละ
ผู้ได้รับบํานาญ

(1)

ร้อยละ 5 ของ จํานวน
และ ช.ค.บ. ที่ ได้รับ
บํานาญ

ผู้ ได้รับเฉพาะ บํานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละ ร้อยละ 5

(2)

บํานาญที่ได้รับ
ของจํานวน

� ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการ ส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 15)พ.ศ.2558 มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ให้ยกเลิกความใน ช.ค.บ. (ฉบับที่ 13)

และกําหนดให้

•

พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
ปกติ บํานาญ
พิเศษ ในฐานะทายาท
ผู้ ได้รับบํานาญ
ถ้าได้รับบํานาญรวมกัน ทุกประเภท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. ที่ ได้รับตํ่าก ว่าเดือน ละ
9,000 บาท ให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละเท่ากับส่วน ต่างของ จํานวนเงิน
9,000 บาท หักด้วย จํานวน
บํานาญ
ทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ ได้รับ

74

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการส่วน ท้องถิ่น
(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

กําหนดให้ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ

พิเศษ ในฐานะทายาทอยูแ่ ล้ว ใน วันที่ 1 ธันวาคม
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
บํานาญ

2558

ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้75
(1)

และ ช.ค.บ. อยูแ
ผู้ได้รับบํานาญ
่ ล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละ

และ ช.ค.บ. ที่ ได้รับ
ร้อยละ 4 ของ จํานวน
บํานาญ
(2)

ผู้ได้รับเฉพาะ บํานาญให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละ ร้อยละ 4

บํานาญที่ได้รับ
ของ จํานวน
73

ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ2522

ข้อ 4 นว แท้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 13) พ.ท.2552

โดยยกเลิกข้อ 4 นว (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2548

เพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2554

73

ข้อ 4 ทวาทศ

74

ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองขีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ2522 ข้อ 4น ว แท้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558
โดยยกเลิกข้อ 4 นว (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) การ จ่าย ช.ค.บ. ให้นํา
กฎหมายว่าต้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็บจํานาญและเงิน อื่น

ใน ลักษณะ เดียวกัน มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ใน กรณี ผรู้ ับบํานาญ
ถึงแก่ความตาย ให้จ่าย ช.ค.บ.

เพียง วัน ทีถ่ ึงแก่ความตาย
2)

กรณีผรู้ ับบํานาญเปลี่ยนแปลงสถาน ทีร่ ับบํานาญให้เป็น หน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดที่ผร
ู้ ับบํานาญออกจากราชการเป็นผูเ้ บิกจ่าย ช.ค.บ.
3) ให้เบิก จ่าย ช.ค.บ. จากงบประมาณ รายจ่าย

งบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

4) การเบิก จ่าย ช.ค.บ. ไม่ต้องแสดงรายการ หัก ภาษี เงิน ไต้ แต่ให้นํา
ไปคํานวณ
หักจาก

เงิน บํานาญใน ฎีกาเบิกเงินบํานาญ
1. 10. การสั่งจ่ายบําเหน็บ
จํานาญ

1.10.1 ขนตอนการขอรับบําเหน็บ
จํานาญ
1) ช้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผูใ้ ดประสงค์จะ ออก จากราชการ ให้ยื่น หนังสือขอลาออก

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีต่ น สังกัด ตามแบบ บ.ท. 14 และ กรณี ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ้น จาก
ราชการเพราะ เกษียณ อายูให้ยื่นคํา
ขอรับบําเหน็ห
จรือบํานาญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีต่ น สังกัด
ล่วงหน้าไต้เป็นเวลา 5 เดือน ก่อน วัน ครบเกษียณ อายุตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด77
2)

เมื่อองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ไต้รับเรื่องขอรับ บําเหน็จ
แล้วให้บันทึก
บํานาญ

วัน เดือน ปีที่ ไต้รับเรื่อง แล้วตรวจ สอบและ สอบสวน หลักฐานต่าง ๆ เพื่อนําเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัด

พิจารณาภายในกําหนดเวลา ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วัน รับเรื่อง 78
3) ให้ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ใช้สบุดประวัตซ
ิ ึ่งมีการรับรองโดยถูกต้องเป็น หลักฐาน

บําเหน็จ
ใน การตรวจสอบเวลาราชการ สําหรับ
คํานวณ
บํานาญของข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ไต้ เว้นแต่
ิ รือมีแต่สมุดประวัติไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือใน กรณี
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นนั้นๆ จะ ไม่มีสบุดประวัตห

ที่หลักฐาน ต่าง ๆ เกี่ยวกับเวลาราชการ ขัดแย้งหรือ ไม่ตรงกัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีร่ ับเรื่อง

จํานาญ
สอบไปยังหน่วยราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
ขอรับบําเหน็บ
ผู้นัน เคยรับ ราชการ อยูเ่ พื่อรับรองเวลาราชการ ของ ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผู้นันเป็น หลักฐาน ก่อน

จํานาญหรือบําเหน็จตกทอด
เมื่อไต้รับหลักฐานดังกล่าวแล้วให้รีบดําเนินการรวบรวมเรื่องขอรับบําเหน็บ

จํานาญ
พร้อมด้วยหลักฐาน ต่างๆ โดยเสนอความเห็น ไปยังผู้ว่าราชการ จังหวัดว่าสมควร จ่ายเงิน บําเหน็บ
หรือบําเหน็จตกทอดหรือ ไม่ประการใด ให้แก่ใครเป็น จํานวนเท่าใด หรือเดือนละเท่าใด ตั้งแต่เมื่อใด 79
*

ข้อ 6 -8 ของระเบียบ มท.ว่าท้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ้นฟ้านาญของราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2522 และข้อ 4 แท้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉฟ้'นที่

II) พ.ศ.2549
77

7*
79

จ้านาญข้าราชการส่วน ท้องถิ๋น พ.ศ.2546 ข้อ 41
ระเบียบ มท.ว่าท้วชเงินบําเหน็ฟ
ข้อ 24
ข้อ 25
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4)

เมื่อผู้ ว่าราชการ จังหวัด ได้รับเรื่อง ขอ รับ บําเหน็จ
และ เอกสารต่างๆ จาก
บํานาญ

องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแล้ว ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่ ได้รับ ไว้เปีน หลักฐาน แล้วรีบพิจารณา ออก

สั่ง จ่ายภายใน กําหนดเวลา 21 วัน นับแต่ วัน ได้รับเรื่อง
คํา
1.10.2

1)

คําสั่งจ่ายบําเหน็บจํานาญ80

จังหวัดจัดทํา
สั่งเป็น 3 ฉบับ โดยระบุให้ชัดแจ้งว่า จ่ายเป็นบําเหน็จหรือบํานาญหรือ
คํา

บําเหน็จตกทอด ให้แก่ใคร จํานวนเท่าใด หรือเดือน ละเท่าใด จ่ายตั้งแต่เมื่อ ใด แล้วส่งคํา
สั่ง และเรื่อง
ขอรับบําเหน็บ
จํานาญให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ทีเ่ สนอเรื่องเพื่อถือจ่ายหนึ่งชุด เก็บรักษา ไว้ที่

จังหวัดหนึ่งชุด และ ส่งไปยังสํานักงานกองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหนึ่งชุด
2)

บําเหน็จหรือบํานาญ
พิเศษ เหตุทุพพลภาพ ให้สั่งจ่ายได้ตั้งแต่ วันขาด
ปกติ หรือบํานาญ

จากอัตราเงินเดือนเป็นด้น ไป แต่สําหรับําเหน็จ
ตกทอด หรือบํานาญ
พิเศษ ซึ่งจ่ายแก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิ

ในกรณี ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ถึงแก่ความตายหรือสูญหายนั้น ให้สั่งจ่ายได้ตั้งแต่ วันถัด จากวัน ที่ถึงแก่
ความตายหรือวัน ถัด จากวัน ที่สันนิษฐาน ว่าถึงแก่ความตาย
3)

ใน กรณี ที่มีการลดหรืองดบํานาญในระหว่างเวลาที่ข้าราชการกลับเข้ารับราชการใหม่

และ ต่อมาออกจากราชการครั้งหลังโดย ไม' มีสิทธิได้รับ บํานาญการ สั่ง จ่ายบํานาญ
ที่เคย ได้รับ อยูเ่ ติม

ตั้งแต่ วัน ออกจากราชการครั้งหลัง จะ จ่ายได้ต่อเมื่อผูร้ ับบํานาญได้ยื่นขอรับบํานาญเดิมต่อองค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น ทีเ่ คยได้รับ และให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเดิม จ่ายบํานาญ
ต่อไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น นั้น รายงานผ่าน จังหวัด ไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้ง ก.บ.ท. ทราบอีกครั้งหนึ่ง
4)

เมื่อ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ได้รับคํา
สั่ง จ่ายบําเหน็จ
บํานาญจาก จังหวัดแล้ว

ต้องแจ้งแก่ผย
ู้ ื่นเรื่องรับทราบ ไว้เป็น หลักฐาน โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบพร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ไว้ใน

สั่งจ่ายของ จังหวัด พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบ ไว้ใน ทะเบียน ที่ จัดทําไว้โดยเฉพาะ ด้วย ส่วนผู้ที่
คํา
่ ่าง จังหวัด ไม่สะดวกแก่การติดต่อให้มาลงนามทราบ ได้ ให้แจ้งให้ทราบทาง ไปรษณีย์
อยู่ ไกลหรืออยูต

ลงทะเบียน และหมายเหตุใน ทะเบียนด้วยว่าได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือลงทะเบียน วัน เดือน ปีใด8'

จํานาญ
1.11 การเบิกจ่ายบําเหน็บ
1) การเบิก จ่ายเงิน บําเหน็จ
ประจําเดือน หนึ่ง ๆ ให้ใช้ฎีกาค่าตอบแทน โดยกรอก
บํานาญ

บํานาญข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
บํานาญรวม ทั้งเงิน เพิ่มใน ประเภทเงิน บําเหน็จ
จํานวนเงิน บําเหน็จ
และ ให้เขียน ใบแทรกแสดงรายชื่อ จํานวนเงิน ที่ขอเป็น รายบุคคลลงในแบบ บ.ท. 7 แล้วรวมยอดทั้งสิ้น
ให้ตรงกับจํานวน
ขอเบิกแนบไว้กับฎีกา82

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

" ข้อ 27

" ข้อ 28

www.yotathai.com
37

2) การ จ่ายเงิน บําเหน็บ
จํานาญรวมทั้งเงินเพิ่ม จากบํานาญแก่ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ให้เป็น

หน้าที่ของสมุหบ์ ัญชี หรือหัวหน้าหน่วยการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผูร้ ับผิดชอบ
และเบิกจ่ายตามระเบียบโดยให้ลง จ่ายใน ทะเบียน จ่ายเงิน บําเหน็บ
จํานาญเล่มหนึ่งต่างหากโดยใช้แบบ

บ.ท. 8 และ ให้กรอกรายชื่อ จํานวนเงิน บําเหน็จ
บํานาญเรียงตาม ลําดับใบแทรก ฎีกาค่าตอบแทน

และ รวมยอด ทั้ง สิ้น ไว้ตอน ท้าย พร้อมทั้งหมายเหตุ ว่าเบิกโดยฎีกาค่าตอบแทน ทีเ่ ท่าใด วัน เดือน ปีใด
การ จ่ายใน วัน หนึ่ง ๆ รวมกีร่ าย เป็นเงินเท่าใด ต้องแสดง ไว้ใน ช่องหมายเหตุ83
3)

การ ขอ รับ บําเหน็จ
ผ่าน ทางธนาคาร ให้เป็น ไปตาม หลักเกณฑ์และ วิธี การที่
บํานาญ

กระทรวงมหาดไทยกําหนด
4)

ประจําเดือนให้จ่ายใน วันทํา
การจ่ายบํานาญ
การก่อน วันทํา
การชุดท้ายของเดือน 5 วันทํา
การ

กรณี ที่ต้องเบิกเงิน จากธนาคาร หรือผู้มีสิ ทธิรับบํานาญไต้รับบํานาญ
สําหรับ
ทางธนาคาร ให้ จ่ายใน
วัน ทํา
การ ก่อน วัน ทํา
การ ชุด ท้ายของธนาคาร ใน เดือน นั้น 5 วัน ทํา
้ ระทรวงมหาดไทย
การ แต่ ทั้ง นีก

จะกาหนดวน จ่ายเบน อย่างอนก เด
»4 ๘ Ul

0

5)

s' 84

กรณี ผู้รับ บํานาญลงชื่อรับเงิน ไม่ ไต้ ให้ผู้ รับ พิมพ์ลายนิ้วมือแทน และ ให้ผู้ จ่ายเงิน

หมายเหตุต้วยว่าเป็น ลายพิมพ์นิวมือของใคร
6)

ใน กรณี ที่ผู้รับบําเหน็จ
บํานาญไม่ สามารถ จะ มารับด้วยตนเอง ไต้ ต้องทํา
หนังสือมอบ

ฉันทะตามแบบ บ.ท. 9
จํานาญ
1.12 การตรวจสอบการฉ่ายบําเหน็บ
1) ให้องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทํา
บํานาญไว้เล่ม หนึ่ง
ทะเบียน ตรวจ จ่ายบําเหน็จ

ตามแบบ บ.ท. 11 และ ให้ มี ข้อความดัง นี้ ชื่อผูร้ ับ จํานวนเงิน ทั้งแต่เดือน ตุลาคมถึงเดือน กันยายน

ตั้งแต่เมื่อใด เดือนละ
จรือบํานาญ
สั่งจ่ายบําเหน็ห
รวม 12 เดือน ใน ช่องหมายเหตุให้หมายเหตุ ว่า ไต้รับคํา
เท่าใดโดยใน การลงทะเบียน ตรวจ จ่ายต้องแยกประเภท ดังนี้85
(1)

บําเหน็บ
จํานาญปกติ
(ก) เหตุทดแทน
(ข) เหตุ ทุพพลภาพ
(ค) เหตุสูงอายุ
(ง) เหตุรับราชการ นาน

(2)

พิเศษ
บํานาญ

(3)

ตกทอด
บําเหน็จ

85
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2) การเบิก จ่ายเงิน บําเหน็จ
บํานาญ
สมุห์บัญชี หรือ หัว หน้าหน่วยการ คลัง ของ องค์กร

ปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่ จ่ายเงิน บําเหน็จ
บํานาญจะ ต้องเก็บเรื่องขอรับบําเหน็จ
บํานาญหลักฐาน การ

เบิก จ่ายตลอด จน เอกสารประกอบการ จ่ายไว้ประกอบการตรวจสอบบัญชีการเงินเช่นเดียวกับใบสําคัญ
การ จ่ายเงินประเภทอื่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
3)

เมื่อองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ไต้เบิก จ่ายบําเหน็จ
ดํารง
ชีพ ให้ผู้รับบํานาญ
แล้วให้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทํา
ทะเบียนคุมการ จ่ายเงิน บําเหน็จ
ดํารง
ชีพตามแบบ บ.ท. 17

เพื่อใช้ควบคุม

และตรวจสอบการเบิก จ่ายบําเหน็จ
ดํารง
ถึงแก่
ชีพ ให้เปีน บีจจุ บัน เพื่อเป็น หลักฐาน เมื่อผู้รับ บํานาญ
กรรมและ ต้อง จ่ายเงิน บําเหน็จ
ตกทอดส่วน ทีเ่ หลือหลังหักบําเหน็จ
ดํารง
ชีพให้แก่ทายาท86
4)

ใน กรณี ที่ ช้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผู้ รับบํานาญขอเปลี่ยน แปลงสถาน ที่ รับ บํานาญให้

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น บันทึกเพิ่มเติมใน รายการหมายเหตุตามแบบหนังสือสําคัญ
จ่ายเงิน บํานาญ
ครัง

ดํารง
ชีพของ
สุดท้าย บ.ท. 13 เพื่อใช้เป็น หลักฐาน ใน การควบคุมและ ตรวจสอบการ ไต้รับเงิน บําเหน็จ

ช้าราชการ ส่วนท้องถิ่นผูร
ทีข่ อเปลี่ยนแปลงสถานทีร่ ับบํานาญ
้ ับบํานาญ
1.13 การแสดงการดํารง
ชีวิตอยูข่ องผูร้ ับบํานาญ
1.13.1 ผูแ
้ สดงตนเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ ับบํานาญ87
1)

ภาย ใน เดือนแรกของปีงบประมาณ ใหม่ทุกปี ให้ผรู้ ับบํานาญ
ชีวิต
แสดงการดํารง

อยูต
่ ่อองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยจะแสดงด้วยตน เอง

หรือให้มีการ รับรองของนายอําเภอ
หรือ

มีภูมล
นายทะเบียน ท้องถิ่น ที่ผรู้ ับ บํานาญ
ิ ําเนาอยูใ่ น ปีจจุบัน หรือช้าราชการประจําไมตากว่าระดับ 5

เป็นผูร้ ับรองตามแบบ บ.ท. 12 ซึ่งรับรองว่าผูร้ ับบํานาญ
ยังดํารง
ชีวิต อยู่ เพื่อประกอบเป็น หลักฐาน การ
เบิกจ่ายเงิน โดย
2) ให้เจ้า หน้าที่ ผู้ จ่าย บํานาญ
จัด ทํา
สมุด ไว้เล่ม หนึ่งเพื่อ ใช้ใน การแสดงรายชื่อและ

ตําบลที่ อยู่ของผู้รับบํานาญและ ให้ผรู้ ับบํานาญลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ที่แสดงการดํารงชีวิตอยู่
ไว้เป็น หลักฐาน
3)

กรณีมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นรับแทน ให้ปฏิบัตติ ามความใน ข้อ 2) โดยอนุโลม

“ หนังสือกระ ทรวงมหาดไทย ด่วน มาก ที่ มท 0808.5/ว 468 ลง วัน ที่ 14 ก.พ. 2548
87

เ จบํานาญ
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1.13.2 ผูแ
่ ําลัศงึกษา88
้ สดงตนเป็นบุตรทีก

กรณีผรู้ ับบํานาญ
พิเศษเป็นบุตรซึ่งกําลัศงึกษาอยูใ่ นชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือชั้นอุดมศึกษา

หรือชัน การศึกษาที่ราชการ รับรองให้เทียบเท่า
อายุครบ

20

ถ้าประสงค์จะขอรับบํานาญ
พิเศษต่อไปอีกหลังจากที่มี

ปีบริบูรณ์แล้ว ให้ยื่น ใบรับรองของ สถาน ศึกษานั้น ๆ และ หลัง จากนั้น ให้ยื่น ใบรับรอง

เช่น ว่านี ภายใน เดือน แรกของปีงบประมาณใหม่ทุกปีจน ถึงอายุครบ 25

ปีบริบูรณ์

1.13.3 หลักฐาน การดํารง
ชีวิต
1)

เมื่อองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ไถ้รับหลักฐาน การดํารง
ชีวิตอยู่ หรือใบรับรอง

ของสถานศึกษาแล้ว ให้บันทึก ไว้ใน ทะเบียน การ จ่ายเงิน บํานาญ
และ ทะเบียน ตรวจ จ่ายเงิน บํานาญว่า

ชีวิตอยูต่ ั้งแต่วัน เดือน ปีใด หรือ ไถ้ยื่น ใบรับรองของสถานศึกษา
ผูร้ ับ บํานาญรายใด ไถ้แสดงการดํารง

ตั้งแต่ วัน เดือน ปีใด แล้วแต่กรณี เพื่อเป็น หลักฐาน การ จ่ายบํานาญต่อไป ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ทีเ่ บิกจ่ายเก็บรักษาหลักฐานดังกล่าวไว้ เพื่อตรวจสอบบัญชีการเงินต่อ ไป
2) ถ้าปรากฎ ว่าผูร
ขาดสิทธิที่ จะ ไถ้รับบํานาญ
ต่อ ไปแล้ว หรือผูร
้ ับ บํานาญ
้ ับบํานาญ

ไม่แสดงการดํารงชีวิตอยู่ หรือไม,ยื่น ใบรับรองของ สถาน ศึกษา ให้ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ระงับ

การ จ่ายบํานาญไว้ จน กว่าผู้รับ บํานาญจะ แสดงหลักฐาน การดํารง
ชีวิต อยู่ หรือ ส่ง ใบ รับรอง ของ
สถาน ศึกษาให้ถูกถ้อง89
1.14 การเปลี่ยนแปลงสถาน ทีร
่ ับบํานาญ

90

ที่ย้ายภูมล
ิ ําเนาและ ประสงค์ จะ โอน การรับเงิน บํานาญไปรับ จากองค์กร ปกครอง
ผู้รับบํานาญ

บํานาญยื่นเรื่องต่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

ส่วน ท้องถิ่นรูปเดียวกัน ใน ท้องที่ทย
ี่ ้ายไปอยูใ่ หม่ ให้ผรู้ ับ

ที่ จ่ายบํานาญเดิม และ ให้องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น นั้น ส่งเรื่องและ หนังสือสําคัญจ่ายเงิน บํานาญ

ครั้งสุดท้ายตามแบบ บ.ท. 13 ไปยังจังหวัด และ ให้จังหวัดรายงานเพื่อขออนุมัตกิ ระทรวงมหาดไทย
2.

เงิน ทดแทน ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นวิสามัญประจํกาารทีอ่ อกจากราชการ
เงิน ทดแทน ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น วิสามัญประจํา
การที่ ออก จากราชการ เป็น เงิน ตอบแทน

ความชอบให้แก่ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นวิสามัญประจํกาารที่ออกจากราชการ เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบ

ของทางราชการ และ สอดคล้องตามหลักแห่งพระ ราชบัญญัตโิ อน โรงเรียน ประถมศึกษาบางประเภท

ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2509 กระทรวงมหาดไทยจึงไถ้กําหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทย
าารที่ออกจากราชการ
ว่าถ้วยการ จ่ายเงิน ทดแทนแก่ ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น วิสามัญประจํก

พ.ศ. 2509

และ ทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2514 ขึ้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์และ สิทธิประโยชน์ โดยสรุปดังนี
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.«.2546 ข้อ 35 ข้อ 36
“ระเบียบ มท.ว่าท้วยเงินบําเหน็บ

" ข้อ 37
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่ สี ิทธิรันเงินทดแทน
าารทีม
2.1 ข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจํก
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นวิสามัญประจํก
าารที่ มี สิทธิรับเงินทดแทน ได้แก่ ข้าราชการส่วน จังหวัด

วิสามัญ พนักงานเทศบาลวิสามัญ ซึ่งได้รับเงินเดือน จากงบประมาณหมวดเงินเดือน ขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่น แต่ ไม่รวมถึง

•
•
•

ข้าราชการส่วน จังหวัดวิสามัญชั่วคราว

พนักงานเทศบาลวิสามัญชั่วคราว
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น วิสามัญประจํก
าารที่มีสัญญาจ้าง

2.2 การจ่ายเงิน ทดแทนข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัณประ จํา
การ
1) การ คํานวณเงิน ทดแทน

คํานวณโดย

� เงินเดือนเดือน สุดท้าย

X

จํานวน
ปเี วลาราชการสัาหรับคํานวณเงิน ทดแทน

2) เวลาราชการสําหรับ
คํานวณเงิน ทดแทน

หมายความ ว่า เวลาราชการ ปกติรวมกับเวลา

ราชการ ทวีคูณ (ให้นับถึง วัน ที่ 28 ตุลาคม 2508) กรณีเศษ ของปีถ้าถึง 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี

กรณีเงินทดแทน ที่ จ่ายให้ข้าราชการวิสามัญประจํกาาร หากผูม้ ีสิทธิได้รับตายเสียก่อน
ได้รับเงิน ทดแทน เงิน ดังกล่าวเป็น มรดกตกแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์
3)

4)

สิทธิใน การรับเงิน ทดแทน ให้มอี ายุความ 3 ปี

2.3 ข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจํก
าารซึ่งไมมสิทธิได้รับเงินทดแทน
1) ได้รับอนุญาต ให้ลาออก จากราชการก่อนหรือมีเวลาราชการครบ 5 ปีบริบูรณ์

2)

ความผิด หรือประพฤติ
ถูก ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือตายเพราะกระทํา

ชั่วอย่างร้ายแรง
3)

มีเวลาราชการสําหรับ
คํานวณเงินทดแทน ไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นกรณียุบเลิกตําแหน่ง

การ
2.4 งบประมาณในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจํา
1)

กรณี พนักงานเทศบาลวิสามัญภารโรงโรงเรียน ให้เบิกจ่ายจากเงิน อุดหนุน

2)

กรณี ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นวิสามัญประจํกาาร นอกเหนือจากตําแหน่พนั
ง กงานเทศบาล

วิสามัญภารโรงโรงเรียน ตามข้อ 1) ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บําเหน็จ
ลูกจ้าง

บําเหน็จลูกจ้าง ดือ เงินตอบแทนความชอบที่ จ่ายให้แก่ถูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ที่ พ้น หรือ ออก จากราชการ ทัง นีเ้ ป็น ไปตาม ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้าง

ของหน่วยการ บริหาร ราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม จน ถึง ปีจจุบัน (ฉบับ ที่ 4)

พ.ศ. 2555 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้
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3.1

pryจ้างผูม้ สี ิทธิรับบําเหน็จ
ลูกจ้างที่มีสิ ทธิรับ บําเหน็จจะ ต้องเป็น ถูก จ้างของ องค์กร ปกครองส่วน ท้อง ถิ่น ได้แก่

องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบลจําแนกไต้ดังนี้
1) ลูกจ้างประจําได้แก่

ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ้างไว้ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะ ประจํา
ไม่มก
ี ําหนดเวลาตาม อัตราและ

จํานวนที่กําหนดไว้โดยจ่ายค่าจ้าง

จากงบประมาณ หมวดค่า จ้าง หรือหมวดค่าจ้างประจํข
าององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึง

•
•

าี่มีสัญญาจ้าง
ลูกจ้างประจํท
ลูกจ้างที่ จ้างให้ปฏิบัตงิ านขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ใน ต่างประเทศ

2) ลูกจ้างชั่วคราว

ได้แก่ ลูกจ้างรายเดือน ราย วัน และ ราย ชั่วโมง

ซึ่ง องค์กร ปกครอง

ส่วน ท้อง ถิ่น จ้าง ไว้ปฏิบัติงาน ที่มี ลักษณะ ชั่วคราว และ หรือ โดยมีกําหนดเวลา จ้าง

โดย จ่ายค่า จ้าง

จากเงิน งบประมาณขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น
3.2

สิทธิประโยชน์ด้านบําเหน็จ
ของลูกจ้าง

บําเหน็จลูกจ้างให้จ่ายจากเงิน รายได้ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ยกเว้น ลูกจ้างประจํา

ภารโรงโรงเรียน ให้ จ่าย จากเงิน อุคหนุน และกรณี ลูกจ้างประจํา
ถ่าย โอน ภาร กิจจะ มีการแบ่ง สัด ส่วน
ภาระการ จ่ายบําเหน็จระหว่างงบประมาณเงิน อุดหนุน ของรัฐ และ งบประมาณ ขององค์กร ปกครองส่วน
ตามระยะเวลาที่ปฏิบัตห
ท้องถิ่น โดยคํานวณ
ิ น้าที่ ประจํสา่วน ราชการเดิมและ ราชการส่วน ท้องถิ่น สิทธิ
ประโยชน์ด้าน

บําเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น บําเหน็จปกติ บําเหน็จราย

เดือน บําเหน็พจิเศษ บําเหน็พจิเศษ รายเดือน และ บําเหน็จตกทอด ดังนี้
1) บําเหน็ป
จกติ

1.1

สิทธิในการรับบําเหน็ปจกติ

บําเหน็จ
ปกติ คือ เงิน ตอบแทน ที่ จ่ายครั้งเดียวให้แก่ ลูกจ้าง ประจําเท่า นั้น
ทีอ่ อกจากงาน โดยต้องมีระยะเวลาทํางานและลาออกจาก งานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
� ทํางานเป็นลุกจ้างประจํมาาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบุ?ณ์ และ ลาออก จากการ
ทํางาน ด้วยเหตุ ดังนี
(1) ลา ออก โดย ไม, มี ความผิด และ ได้ รับ อนุญาต จากผู้มี

อํานาจ
สั่งบรรจุ

แล้ว
และแต่งดัง หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
(2)

กระทํผาิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษ ปลดออกจากราชการ

� ทํางานเป็นลุกจ้างประจํมาาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปีบริy รฌ์และลาออกจาก
การทํางาน ด้วยเหตุ ดังนี้
(1) ป่วยเจ็บ ไม่ อาจปฏิบัติหน้าที่การ งาน ของตน โดยสมํ่าเสมอ

ใบตรวจแพทย์ซึ่งทางราชการรับรอง ว่า ไม,สามารถ หรือ ไม,สมควรทํางานต่อ ไป

หรือโดยมี
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(2) ขาดคุณสมบัตเิ กี่ยวกับสัญชาติ
(3) ขาด คุณสมบัตเิ นื่อง จาก ไม่ เป็น ผู้เลื่อมใส ใน การ ปกครอง ระบอบ

ประชาธิปไตยอัน มี พระ มหากษัตริยท
์ รงเป็น ประ บุฃตามรัฐ ธรรมนูญแห่ง ราช อาณาจักร ไทยด้วย
ความบริสุทธึใ๋ จ
(4) ขาด คุณสมบัติ

เนื่อง จาก ไปดํารง
ตําแหน่ก
ง ํานันแพทย์ประจํา
ตําบล

สารวัตรกํานันผูช
้ ่วยผู้ใหญ่ บ้าน และผูช
้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน

ไร้ความ สามารถ

(5) ขาดคุณสมบัติ

เนื่องจาก ไปดํารง
ตําแหน่ข้งาราชการการเมือง

(6) ขาดคุณสมบัติ

เนื่องจากเป็นผู้ทุพพลภาพ จน ไม่สามารถปฏิบัตห
ิ น้าที่ ได้

หรือจิตฟินพืเอน ไม,สมประกอบ หรือเป็น โรคตาม ที่กําหนดใน กฎหมาย ว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการ พลเรือน
(7) ขาดคุณสมบัตเิ นื่อง จาก ไปเป็น กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง
(8) ขาดคุณสมบัตเิ นื่อง จากตกเป็น บุคคลล้มละลาย
(9) องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเลิกตําแหน่งหรือยุบตําแหน่ง
(10) หย่อน ความสามารถใน อัน ที่ จะปฏิบัตห
ิ น้าทีก่ าร งาน ให้มปี ระสิทธิภาพ

หรือประพฤติตน ไม่เหมาะ สมกับตําแหน่หน้
่ ้วยเหตุใด
ง าที่การ งาน หรือบกพร่องใน หน้าทีด
(11)

ถูกสั่งให้ออกจากราชการ เนื่องจากมีเหตุ อัน ควร สงสัยอย่างยิ่ง ว่าผูน
้ ั้น

ได้กระทํค
าวามผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวน ไม่ ได้ความแน่ ชัด พอที่ จะ ลง โทษ ปลด ออกหรือ

ไล่ ออก ได้ แต่ มี มลทิน หรือมัวหมอง ใน กรณี ที่ ถูก สอบ นั้น ซึ่งถ้าให้ ปฏิบัติงาน ต่อ ไป อาจจะ เป็น

การเสียหายแก่ทางราชการ
(12)

ถูก สั่ง ให้ ออก จากราชการเนื่อง จากรับ โทษ จํา
คุก โดยศาล หรือต้อง

พิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกใน ความผิดที่ ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
รับโทษ จํา
คุกโดยคํา
ซึ่งยัง ไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ ปลดออกหรือไล่ออก

__

(13)

ไปรับราชการ ทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ทหาร

(14)

ขาด คุณสมบัตใิ น การทํางานเป็น ลูกจ้างประจําตามระเบียบกระทรวง

_____

มหาดไทยว่าด้วยการ จ้างลูกจ้างของหน่วยการ บริหารราชการส่วน ท้องถิ่น
บําเหน็ป
จกติ
1.2 การคํานวณ
๗

3>0

การคาน วณ บาเหนจปกต ไห คาน วณ ดงน
o

�

o

I

ค่าจ้างเดือนสุดท้าย

«*61

X

12

¥

จํานวนเดือนทีท
่ ํางาน
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(1) ค่าเ เางหมายถึง ค่า จ้าง อัตรา ปกติ ตาม อัตรา ที่ กําหนด
จ่าย ใน การทํางาน

ใน ระยะเวลาตามปกติ และหมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษ สําหรับ
การล้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย
(2) ค่า จ้างเตือน สุด ท้าย หมายถึง ค่า จ้าง ทั้งเดือน ที่ ลูกจ้างควร จะ ได้รับ ใน เตือน

สุด ท้ายก่อน ออก จากงาน
(3) เวลาทํา
งาน นับเป็นเดือน เศษ ของเตือน ท้าถึง 15 วัน ให้ นับเป็น 1 เตือน ท้า ไม่ถึง
15 วัน ให้ปิดทั้ง สําหรับ
จํานวนวันท้ามีหลายตอน ให้รวมกันแล้วนับ 30 วันเป็น 1 เตือน

ประจํผาู้มีสิทธิได้รับบําเหน็ปจกติตายเสียก่อน ได้รับบําเหน็จปกติ

(4) ท้าลูกจ้าง

เงินดังกล่าวถือเป็น มรดกแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์
2)

บําเหน็พ
จิเศษ

บําเหน็พจิเศษ คือ เงินตอบแทน ที่ จ่ายครั้งเดียวให้แก่ ลูกจ้างประจํหารือลูกจ้าง ชั่วคราว
ที่ ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัตงิ าน ในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทํตาามหน้าที่
ซึ่งแพทย์ทท
ี่ างราชการรับรอง ได้ตรวจสอบและแสดง ว่าไม่สามารถปฏิบัตห
ิ น้าที่ ได้อีกเลย
จิเศษ
2.1 สิทธิใน การรับบําเหน็พ
(1) ลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราว

ที่ ได้รับ อันตรายหรือ ป่วยเจ็บ เพราะ เหตุ

การ ตามหน้าที่ดังกล่าว นอกจาก จะ ได้รับ
ปฏิบัติงาน ใน หน้าที่ หรือถูก ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทํา

บําเหน็ปจกติแล้วให้ได้รับบําเหน็พจิเศษอีกด้วย เวัน แต่ อันตรายที่ ได้รับ หรือการ ป่วยเจ็บ นั้น เกิด จาก
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือ จากความผิด ของตนเอง
(2)
2.2

กรณีลูกจ้างชั่วคราวที่มีสิทธิรับบําเหน็พจิเศษ ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็ป
จกติ

จิเศษ
อัตราบําเหน็พ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก
ตามสมควรแก่เหตุการณ์ ประกอบกับความพิการ
้ ําหนด

และทุพพลภาพ ดังนี้
(1) ลูกจ้างประจํา

� กรณีปฏิบัตหิ น้าที่ในเวลาปกติ ให้ได้รับ 6 ถึง 24 เท่าของอัตราค่า จ้าง
เตือน สุดท้าย
�

ี ารรบ การ สงคราม การ ปราบปรามจลาจล หรือใน
ระหว่างเวลาที่มก
ระหว่างที่มีการประกาศใช้กฎอัยการสืก หรือประกาศสถานการณ์ชุกเฉิน

ให้ ได้รับ 36 ถึง 42 เท่าของอัตราค่าจ้างเตือน สุด ท้าย
(2) ลูกจ้างชั่วคราว

> ให้ได้รับ 3 ใน 4 ส่วนของลูกจ้างประจํา
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(3)

ทายาท

กรณี ลูกจ้างผู้มีสิทธิรับบําเหน็พจิเศษตายก่อน ได้รับบําเหน็พจิเศษ ถ้าตายเพราะเหตุ
ตามข้อ 2) ให้จ่ายบําเหน็พ
จิเศษแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแฟงและ พาณิชย์ดังนี้
(3.1) กรณี ผต
ู้ ายเป็น ถูก จ้าง ประจํา

� ในกรณี ปฏิบัตห
ิ น้าที่ในเวลาปกติ ให้ ได้รับ

เดือนสุดท้าย

= อัตราค่าจ้าง

X

30 เดือน

� ในระหว่างเวลาที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่าง
ที่มกี ารประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ ได้รับ

เดือนสุดท้าย X 48 เดือน

= อัตราค่าจ้าง

(3.2)

กรณีผตู้ ายเป็น ลูกจ้างชั่วคราว

� ให้ได้รับ
2.3

=

3

ใน

4 ส่วน ของลูกจ้าง ประจํา

กรณีสูกจ้างผูม้ สี ิทธิรับบํานาญ
พิเศษ ได้รับเงินช่วยเหลือประเภทอื่น ๆ อยู่
กรณี ลูกจ้าง ประจํห
ารือ ลูกจ้าง ชั่วคราว ได้รับ อันตราย หรือป่วยเจ็บตาม ข้อ (1)

หรือถึงแก่ความตาย ตามข้อ (3) ถ้าลูกจ้างหรือทายาท มี สิทธิ ได้รับ ทั้งบําเหน็พ
จิเศษ ตาม ระเบียบ นี้
เงิน สงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผป
ู้ ระสบภัยเนื่อง จากการช่วยเหลือราชการ
การ ปฏิบัติ งาน ของชาติ หรือการ ปฏิบัตต
ิ าม หน้าที่ มนุษยธรรม เงิน ค่าทดแทน ตาม ระเบียบ ว่าด้วย
การ จ่ายเงิน ค่าทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบใน การ ปราบปราบผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

หรือเงิน อื่น ใน ลักษณะเดียวกัน จากทางราชการ หรือจากหน่วยงาน อื่น ที่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
สั่งให้ไปปฏิบัตงิ าน ให้เลือกรับได้เพียงอย่างใด อย่างหนึ่งแล้วแต่ จะเลือก
3)

บําเหน็จรายเดือน

บําเหน็จรายเดือน คือ เงินตอบแทนของลูกจ้างประจํทาี่ออกจากงานและมีเวลาการปฏิบัตงิ าน
เป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่25 ปีบริบูรณ์ขึ้น ไป ซึ่ง จ่ายเป็น รายเดือน จน กว่าลูกจ้างผูร้ ับบําเหน็จรายเดือน
จะเสียชีวิต
3.1

สิทธิการรับบําเหน็จรายเดือน
1) ลูกจ้างประจํท
าี่มีสิทธิรับบําเหน็ปจกติ

และมีระยะเวลาทํางาน ตั้งแต่ 25 ปี

บริบูรณ์ขึ้น ไปจะแสดงความประสงค์ขอรับเป็น บําเหน็จรายเดือนแทน ก็ ได้
2)

3.2

สิทธิในบําหน็
วันทีล่ ูกจ้างประจิาออกจากงาน จนถึงแก่ความตาย
เ จรายเดือนให้เริม่ ตังเ เต่

วิธกี ารคํานวณ
บําเหน็จรายเดือน
�

ค่าจ้างเดือนสุดท้าย

12

X

จํานวนเดือนทีท
่ ํางาน

X

50
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4)

ปาพนีจพิเศษ รายเดือน

บําเหน็พจิเศษ รายเดือน คือ เงิน ที่ จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจํทาี่ ได้รับ อันตราย หรือป่วยเจ็บ
เพราะ เหตุ ปฏิบัติ งาน ใน หน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะ เหตุกระทํา
การ ตาม หน้าที่ ซึ่งแพทย์ที่ ทาง
ราชการ รับรอง และแสดง ว่า ไม่สามารถปฏิบัตงิ าน ใน หน้าที่ ได้อีกเลย ซึ่ง จ่ายเป็น รายเดือน
4.1

สิทธิการรับบําเหน็พ
จิเศษ รายเดือน

ประจํทาี่มีสิทธิรับบําเหน็พจิเศษ จะขอรับบําเหน็พจิเศษ รายเดือนแทนก็ ได้

1) ลูกจ้าง
2)

สิทธิใน บําเหน็พจิเศษ รายเดือน ให้เริ่มตั้งแต่ วัน ที่ลูกจ้างประจําออก จากงาน

จน ถึงแก่ความตาย
4.2

อัตราบําเหน็พ
จิเศษ รายเดือน
องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น เป็น ผูก
ตาม สมควรแก่เหตุการณ์ประกอบกับ
้ ําหนด

ความพิการ และ ทุพพลภาพของลูกจ้างประจําดังนี้

� กรณี ปฏิบัตห
ิ น้าที่ในเวลาปกติ ให้ได้รับ
6 ถึง 24 เท่า ของอัตราค่า จ้างเดือน สุดท้าย

=

50

� ระหว่างเวลาที่มกี ารรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือใน ระหว่าง
ที่มีการ ประกาศ'ใช้กฎอัยการสืก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ ได้รับ
=

36 ถึง 42 เท่า ของอัตราค่าจ้างเดือน สุดท้าย
50

5)

บําเหน็จ
ตกทอด

บําเหน็จตกทอด คือ เงิน ที่ จ่ายให้แก่ ทายาท ของ ลูกจ้าง ประจํทาี่รับ บําเหน็จรายเดือน
หรือบําเหน็พจิเศษ รายเดือน ที่ถึงแก่ความตาย

ี ํานวณ
ตกทอด และวิธค
5.1 ผู้มีสิทธิรับบําเหน็จ
5.1.1

จิเศษ รายเดือน ถึงแก่ความตาย
กรณี ผรู้ ับ บําเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบําเหน็พ

ให้จ่ายบําเหน็จ
ตกทอด เป็น จํานวน= 15 เท่าของบําเหน็จรายเดือน

หรือบําเหน็พจิเศษ รายเดือน

5.1.2 จ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิ ทธิ ดังนี้

(1)

บุตร ให้ ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผูต้ ายมีบุตรตั้งแต่ 3 คน ขึ้น ไป ให้ ได้รับ 3 ส่วน

(2)

สามี หรือ ภริยา ให้ ได้รับ 1 ส่วน

(3)

บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิต อยูใ่ ห้ ได้รับ 1 ส่วน

(4)

กรณี ไม่มีทายาทตาม (1) (2) (3) หรือทายาทดังกล่าวนั้น ได้ตายไปก่อน ก็ ให้

ตกทอดระหว่าง ทายาทผู้มีสิทธิที่อยูต
แบ่งบําเหน็จ
่ ามส่วน
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5.1.3

กรณี ไม่มี ทายาทตามข้อ 5.1.2 ให้ จ่ายแก่ บุคคล ซึ่ง ลูกจ้าง ประจํผาู้ตาย ได้

แสดงเจตนา ไว้ต่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเจ้าสังกัดตามแบบและวิธก
ี ารทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
5.1.4

กรณี ไม,มีทายาทหรือบุคคลที่ ได้แสดงเจตนาไว้ หรือบุคคลนั้น ได้ตายไปก่อน

ให้สิทธิใน บําเหน็จ
ตกทอดเป็น อันยุตล
ิ ง
5.1.5

กรณี จ่ายบําเหน็จตกทอด ไปแล้ว หากปรากฎว่ามีบุตรเพิ่มขึ้น โดยคํา
พิพากษา

ของ ศาล ว่า เป็น บุตร ชอบด้วยกฎหมายของผูต
้ าย ซึ่ง ได้มีการ ฟ้องคดี ขอให้รับเด็กเป็น บุตร ก่อน หรือ
ภาย ใน 1 ปี นับแต่ วัน ที่ บิดาตาย หรือ นับแต่ วัน ที่ ได้รู้ หรือควร ได้รถ
ู้ ึงความ ตาย ของ บิดา ให้แบ่ง

บําเหน็จตกทอดนัน ใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสทิ ธิ โดยถือ ว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคํา
พิพากษานั้น
เป็น ทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่ วัน ตายของลูกจ้างผูร้ ับบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็พจิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณี
ใน กรณีเช่น นีให้องค์กร ปกครองส่วน ท้อง ถิ่น เจ้าสังกัดเรียกคืน บําเหน็จ
ตก ทอด จาก ทายาท ซึ่งรับ

บําเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
5.1.6

กรณี ไม่ สามารถเรียกคืน บําเหน็จ
ตกทอดที่ จ่ายให้ ทายาท ซึ่งรับเกิน ไป ใน

ส่วน ของตน ได้ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเจ้าสังกัดไม,ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดให้แก่บุตร

ี ํา
ซึ่งได้มค
พิพากษาของศาล ว่าเป็น บุตร โดยชอบด้วยกฎหมายย้อน หลัง ไป ถึง วัน เกิดสิทธิรับบําเหน็จ
ตกทอดแต่อย่างใด
6) งบประมาณใน การจ่ายเงินบําเหน็จ
ให้แก'ลูกจ้างประจํา
6.1

กรณีลูกจ้างประจํภาารโรงโรงเรียน ลูกจ้างประจํภาารโรงโรงเรียนถ่ายโอน

บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็พจิเศษ บําเหน็พจิเศษ รายเดือน บําเหน็จตก
ภารโรงโรงเรียน ถ่ายโอน
ทอด และเงิน ช่วยพิเศษ กรณี ลูกจ้าง ประจํา
ภารโรง โรงเรียน ลูกจ้าง ประจํา

ถึงแก่กรรมในตําแหน่ง(3 เท่าของค่า จ้าง) เบิกจ่าย จากเงิน อุดหนุน
6.2

กรณีลูกจ้างประจํข
าององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จิเศษ บําเหน็พจิเศษ รายเดือน บําเหน็จ
บําเหน็จ
ปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็พ
าึงแก่กรรมใน ตําแหน่ง(3 เท่าของค่าจ้าง) เบิก จ่าย จาก
ตกทอด และ เงิน ช่วย พิเศษ กรณี ลูกจ้างประจํถ
งบประมาณ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น
6.3

กรณีลูกจ้างประจํถา่ายโอน
(1) บําเหน็จ
ปกติ บําเหน็จรายเดือน

จิเศษ รายเดือน
บําเหน็พ
จิเศษ บําเหน็พ

ตกทอด รายการดังกล่าวทั้งหมดเฉพาะส่วนทีร่ ัฐบาอรับภาระ เบิกจ่ายจากเงิน อุดหนุน
และ บําเหน็จ
(2)

จิเศษ รายเดือน
บําเหน็จ
จิเศษ บําเหน็พ
ปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็พ

ตกทอด รายการดังกล่าวทั้งหมดเฉพาะ ส่วน ที่ท้องถิ่นรับภาระ เบิก จ่าย จาก งบ ประมาณ
และ บําเหน็จ

ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
(3) เงิน ช่วยพิเศษ
ค่า จ้าง) เบิก จ่าย จากเงิน อุด หนุน

กรณี ลูกจ้างประจํถา่ายโอน ถึงแก'กรรม ใน ตําแหน่ง(3 เท่าของ
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6.4

บําเหน็ป
จกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็พ
จิเศษ บําเหน็พ
จิเศษ รายเดือน และ

ตกทอด ถ้ามีเศษ ของ บาทให้ป็ด ทิ้ง
บําเหน็จ
7) การสั่งจ่ายเงิน

บําเหน็จลูกจ้าง

การ สั่ง จ่ายบําเหน็จ
ลูกจ้าง ตามระเบียบ ว่า ด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้าง ของ หน่วยการ บริหาร

ราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 19 แก้ไขเพิ่มเติม โดย (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2552

เป็น อํานาจของ

นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแก้วแต่กรณี

จ ํานาญ
4. ผังภาพแสดงสิทธิประโยชน์บําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

• ข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
• ตําแหน่คงรู ครูถ่ายโอน ครูผดู้ ูแลเด็ก
• ตําแหน่คงรูถ่ายโอน/บุคลากรทางการศึกษา ทีเ่ ป็นสมาชิก กบข.
• ข้าราชการถ่ายโอน ทีเ่ ป็น สมาชิก กบข.
(รายละเอียดผังภาพ ใน หน้า 48-51)
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ข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้าง อุปท.

ขรก.ถ่ายโธน***

>

f
แหน่งอืน
ขรก. ท้องถิ่นคํา

ครู /ครูถ่ายโอน/ผดด.
t
สิทธเหมอน ขรก. ฑ้องถน
จ่าย จาก

I

เวลาราชการ ตั้งแต่ 6 เคอน ขึ้น ไป

พ้น/ออกจากราชการดํวยเหตุ 4 เหตุ**

ทิน ชุดหทุน (ตุ#110 ทา:)

เวลาราชการ > หรอ = 10 จ

เนองจากเฮยชีวิฅ

เวลาราชการ ดงแต่ 1 ปีนต่ < 10 ใ]

*

ฟ้าเหนัจแทน บํานาญ

-

มีสิทธิรับบําเหน็จ
=

จากบํานาญ

“ เงินเตือนเตือน ชุคถ้าย X ปีเวลาราชการ
50

> (ท)นขรก.ส่วน

(เกชําง ประท่า/ ช่วดราว

ปาเหนัจปกค
๋ ํางาน
ค่าจ้างเด ธน||คทาย X ท่าน วนเด้ลนทึท
12

เงิน บําเหน็จ
ฅกฑอด
เงิน ช.ค.บ.

=

(อปท. รับ ภาระ จ่าย)

ทองถโเ ก่อน

>

(ถาม)

1 ต.ค. 2535

นค่ก ใ รนนํ งเทน รับ/แระท่าน วช!

โคขHiว ซา«รง (ชุดทHนซม)

1. ทช.ประท่า /ธช.ชวดราว

บททรรับปนหม่ชห!ทษ.
2. 0«.ประท่า ทึ๋รฬหรรับปา!หม่ช

พํ!ทบชะ ชครับปา!หม่นห!ทบ

ปา!ทน ชราย!ดอน ห ไร!พบด้วย 50****

เงินเคอนเดอนชุคา1รัาฃ xllntnราชการ

เงินเหม 25%

พนบํานาญ

ร่วนคาน ช่วง1101ปฎิฟท
้ งาน

2. ชทรท่ไน ว*น!หม1# บท่ ไนหน่งลน

ใf

สิทธิรับ

มีสิทธิขนขอรับ

I. วั5 uar 8ปท.รัมภ าระโแอน บ่ง

I

ลูกจ้างประจํา

ฑใขไฑมี

มีสิทธิรับบํานาญ

I

ลูกจ้างประพํชั่วคราว
คาย/ ฬนหรอออกจากราชการ

พ้นจากราชการ

00

(ไม่!ปีนนบ ไชก กบช.)

เงนเดอนเดอน ชุคถ้าย X ปีเวลาราชการ

เงินช่วยพิเคษ
=

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

ทเรับปา!หฟ้ช ห!ทษ

ทาซาทบท

4. กรนตุรับปา!หนชราผดธน/

เรขชวด ทาซาฑ
ทรทธ รับปนหม่ชดกฑธด

ท!ทบราทเดลน

(อปท. รับภาระจ่าย)

-

เงินเตือนเดือนชุด ทาย X 3 เตือน

15 เท่าช®งปา!หฟ้ช

ชพ
เงินบําเหน็ด
จ ํารง
“ เงินบํานาญX 15 เท่า(ไม่เกน400,00 อบาฑ
รับ 200,000 บาทแรก พรัอมบํานาญ
ทีเ่ ห ทอร'บเบึ๋ออายุ 65 ปีบรชุรณ ขน ไป)

*

(ถาม)

หรือเงินที่ฃอโอนเพิ่มจาก กบท.
>

ฌอเสียชีวิฅทายาทมีสิทธิรับ

ยกเรัน

=

25%

จ่ายจาก

กบท.

>

** กรฌทาออกโดยไม่!ข้าด้วย 4 เหตุ

(ทด!!ทน, ทุพฑลูภาพ, ตุงอายุ ,รับ

ราชการนาน) คองม่!ว ทาราชการ ทั้งแค่
10 Tเชี้นไป ชง ชะ มรท!ช© รับปา!หนัช
*** ชรก. จ่ายโอน เป็นnมาชก กบข.

**** กรผ ทช. มททาทํางาน ทั้งแค่ 25
มสฑรชอรับปาเหม่ชราขเตือน

ปีชี้นไป

(เงินบํานาญ+ ช.ค.บ. ) X 30 หก ฟ้าเหนัจดํารง
ชหกรณ ขอรับนสิว

เงิน ช่วยพิเศษ

หมูไยเหๆ

ไข้ตุฅรแบบ กบช. (ตุผงเทพาะ)

> เงินบําเหน็ฅจกฑอด

เงินเพิ่ม

จ่ายจากเงินส่งสมทบ กบท.

«=

(เงิน บำนาญ + ช.ก.บ. (ถ้ามี) + เงินเหม 25 % (ถ้ามี))

(เงิน ช.ค.บ. 3 เคอน อปท. รับภาระจ่าย)

ไข้ตุครบําหม่
เ ชปกฅ หาร!หมูด้วย 50

X

3 เตือน

***** กรณ ทช. ประท่าดานหม่งภารโรง

ร.ร.

รัเรับภาระ ชําซชากทิน ชุดพทุน

ซโลน รัฐนอะ ธปท. รับ
กรณ อช. ประท่ากํา

ภาระชํา&
ปา1หม่ช น'ปงทัดส่วนดาม1ช่วงเวท1าทึ๋
ปฎป้คงาน
-

.1/
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ค] /ค]ถ่ายโอน* / ค] ผดด.

เวอา■ราชการดั้งแค่ 6 เสือนฃึ๋นไป

f

งากราชการ
เนึอ๋ งจากเสยชึวคิ

พ้น/ออกจากราชการสืวยเหตุ 4 เหตุ**

เวอาราชการ = หรือ > 10 ปี

ทอาราชการ ตงแต่ 1ปี แต่ < 10ปี

*

♦

=

+
(ถาม)

เงินฟ้อนฟ้อนคุดวัาอ X ปีพจาราชถาร
50

เงิน!หม 25%
อากปานาญ
( ฟ็นขรก.!รวน
1 ต.ท. 2535 )

จ่ายจากพนก่ง
สมทบ กบท.

จาก ทบท.

รบ 200,000 บาทแรก ทวัอบม่านาญ
ทึ๋พทอรบป้ออาคุ 65 ป็บรอุรณ์4ฆไป)

นวัรเฟ้กรณ

ะะ*

เงินฟ้อนฟ้อนคุดวัาช * จ1ว0าราชการ

รารการ เอปี ช่นไ!)จงจะปี

รฑธรอรบฆําเหนจ

'

:
I

I
I

(ท่อจากน,น

ชุ*หตุน (ท•น

พิ่นั้พ่ใ!!(ปีน

เงินไทยพิเศษ

-

พน!ดอน ฟ้อน คุดทาย

X

3 ฟ้อน

>

เงนMBนก]
ประน!หนั้น ๆ

2I

*

>

วัดอุประสงด
จ่ายจากเงินอุดหบุนทั่วไปกําหนด

รก

พนอตทบุบก่าหวับการวัตการ พภาดปงศบ

ฌี่อเสยชีวิดทายาทมีฮิฑรรับ

(ปาพบจ ปานาญ)

เงินบําเหน็ดจกฑธค
(เงินบํานาญ
+ ช.ค.บ.) I 30

-

I

รงชีพ (กรก่ทสืขฺอรับนวัว)
บําเหน็ค
จ ํา
ปานาญนสะ ช,ค.บ. X 3

เงินไทยพิเศษ
=

เทาB อกโดย ไณ่พ้าพ้รซ
เหคุ 4 เหคุ พ้องรทจา

♦♦กรส

j

:

เงินบําเหน็จ
ดกฑธด

เงิน ช.ค.บ.

พงิอขอโอนเหม

= เงินบานา(เเX 15 เก่า (ไม่เกน400,00 0บาท

*

I

!

*

(ถาม)

ก่องทน ก่อน

รงชีพ
เงินบําเหน็ค
จ ํา

=

ยโอน
เช่นอ■เวทน พก. ลํา

ทิน!สือนเสือนธุ[ดท้าย X ปีทลาราชการ
+

กรผก]อ,-เยโอน เป็นสมาชก
กบบ. โ5คุกวทํา
นวฌ

มสํ'ทธิรับป้าเหนอ

ป้านาญไท้

เงินบํานาญ
«

หมาผพคุ

ทายไฑมืสิฑธรับ

ขอรับป้าเหป้อแทน

มีสิฑธรับบํานาญ

ใร้น

(เงินป้ในาญ ช.ค.บ. + เงินเพิ่มร้อยทะ 25)

*

X

3 เสือน

เสือน

ทินเพิ่มร้อยaะ 25 X 3 เสือน

จ่าขจใทเงินก่ง
สมทบ กบท.

หรอขอโอนทเม

จาก กบท.

นวัวแค่กรณ

-น

�๐
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ครูถ่ายโอน /บุคลากรทางการคึกษา สมาชิก กบข.
เวลาราชการตั้งแค่

i
เวลาราชการ = หรึอ >10 ปี

(ถาม)

ปีเวลาราชทาร***

1-* ช.ค.บ.
เงน

50

-

{เงินฟ้านาญ + ข.ค.บ.)

ดํารง
ชีพ (กรจ่ทคัข8รับนแร)

ฟ้าเห'พจ

X

30

X

3 เดือน

เงินช่วยพิเศษ
=

-

กรฌใม่มี ข.ค.บ. (เงินบํานาญX 3 เดือน)

รธขละ 70 ชทง

X

จ่าย จากเงิน

4

เงินฟ้าเหนึจตกทอค

งามาตุเทีค่ ํานวณไพ้พธ้ ง

ilumeuioaa to เด,ทน

เงินบําเหน็จ
คกฑอด
เงินเดธนเดธนธุโดท้าย จเวลาราชการ***

>

เมื่อเสียชีวิดทายาทมีสิทธิรับ

(เงินบํานาญ+ ข.ค.บ. )

และรันใหเเพ้ม((ปีนเด

ไม่เกน

*■

ทีเ่ หลธรับเมึ๋ธธาชุ 65 จบร;!รณ ชื้นไป)

=

เดทน แฅ่ฟบ
้ ทเทเดทน
ทกนขม)

ท้าย X 3 เสืธน

รับ 200,000 บาทแรก ท?ธมป้านาญ

พ้องปีเวทา

*** จเวลาราชการไม่ปีดเดษ

•***

- เงินเดธนเสือนธุโค

เงินปานาญ X 15 เท่า (ไม่เกน 400,00 0บาท

เหตุ

ชิชอรับงาเหป้จ

เงิน ช่วยพเศษ

เงินบําเหน็จดํารง
ชีพ

4

ราชทาร ro ปี ชื้นไปจงชะ ปี
สูท

เงินเสือนเสือนธุโดท้าย X ปีเวฉาราชการ***

บํานาญไท้

X

เหๆ

มีสิทธิรับบําเหน็จ

ขอรับบําเหน็จ
แทน

เงิน/ดธน/ 000 60 เดธนyดท้าซ

** กรณลาทธกโดซ ไม่เ{กพ้วข

เนองจากเสกรวิค

ทายาทมีสิทธิรับ

เงินบํานาญ****

«

ท้น จากราชการ

เวลาราชกา■ร ตั้งแต่ 1 ปี แค่ < 10 ปี

1

"

น/า

o

หมายเหตุ

พ้น/ออกจากราชการด้วยเหตุ 4 เหตุ **

มีสิทธิรับบํานาญ

6 เสือนขี้นไป

*

ชุด หนุน ฯ

ที่ฅั้งจ่ายเงินเด ธน

จ่ายจากเงนธุดหบุนตัว้ ไปกําหนด

วัตอุประสงกสําหรับ
การจัดการสืกบา
ภาคบังคับ (ปาเหฟ้จ ปานาญ)

4
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ข้าราชการถ่ายโอน

สมาชิก กบข.

เวอาราชการตั้งแต่ 6 เดือน1ขึ้น,ใป

I

หมูไท!หg}

ทอาราชการ = ■ทรอ > 10 ปี

** ทรทnnoซทโคฃ ไม่!ข้าด้วข
1«ดุ 4 1หตุ ด้ซงมทสา

นีนจากราชการ

สัน/ออกฉากราชการด้วย!หตุ 4 เหตุ **

1นีองจากเรยชีวิต

ทอาราชการ ตังแต่ 1 ปี แต่ < 10ปี

1
มีสิทธิรับบํานาญ

แคนฃทซา!คอน

แซะวันให!คม {เป็น!ค

ฑทนยม)

ทีฑ
่ ํานวณได้คซง
**** บํานาญ
ไม่!กํน ¥อขซะ 70 ของ

พน!ดอนเดือนgดท้าย X ปีทอาราชการ***

บํานาญได้

ปีทซาราชการไม่!?ค!ทน
(คอน

ิ ธิรับ
ทายาฑมีสฑ

มีสิทธิรับบําเหน็จ

ิ ทฒ
ขอรับปาเหน็รน

I

mt1ชกร้า!บํไ!หนฉุ
**♦

1f

j

ibmmmiu 60 mm
พ่ท้พ

เงินบํานาญ****
= พน!พอบ;POP 60 1คอนชุคฑไข

X

(ด้าC)

จ!'30าร าชการ**'*

50

>

เงินบําเหน็ฅจกฑอด

เงิน ช.ก.บ.

= พน!คอน!คืซนชุคากาท X ปิเวสาราชการ***

จ่าชจาทพน

ชุดหชุนฯ
(จ่าซโอน
ชุพอโทร)

เงินบําเหน็ดจ๊ารงชีพ
= พนบํานาญX 15 เท่า (ไม่เกน400,00 own

* -

>

ทีเห
่ สอวับท}ออาชุ 65 ปีบรชุรท่โ'บนไฟ่)

*

เมื่อเสิยชีวตฑายาทมีสิทธิรับ

*

เงินช่วยพิเศษ
= (เงินนํา
นาญ + ช.ค.บ. )

X

30

3 เดือน

ฑี๋คั๋งจ่าย
พน!คือน

แปงจ่ายระหวํวง วัฐ นละ ๗ท. เทนสัคม่วนระยะเวลา

๋ ไป
การเป็น ขรก.หลเรอน และท้องถน (ฝืนชุคหบุนทัว

รายการพนอุคหชุนม่าหรบTTTรถายโอนไ{คลากร
นละ พนส่งสมทบ กบท/หรอชอโอพาก กนท.)

]

! จดํารง
ชีพ (ทรอทสัพรับแท้ว)
- นําหนี
กรฌฝ็นงานาญ

X

ชุดหชุนฯ

พนช่วยพิเศษ
พน!คือน!คือน ชุดท้าย X 3 เคือน

วับ 200,000 บาทนรก ทวัอมบํานาญ

! จคกฑธด
> 1งินนําหนี
= (เงินนํา
นใญ + ช.อ.บ. )

ถ่ายจากพน

กรฟ็ฝ็น ช.ค-บ.

X

X

จ่าอจาทพน

3 เดอน

3

เรอน

ชุดหชุนฯ
{จ่าชโลน
>

ชุคทากร)

นา
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ส่วน ที่ 2
ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการทีเ่ กี่ยวข้อง
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52

พระ ราชบัญญัติ
บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕00

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วัน ที่

๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕00

เป็นปีที่ ๑๒ ใน รัชกาลปีจธุบัน
พระ บาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า

โดยทีเ่ ป็น การ สมควร มีกฎหมายว่า ห้วยบําเหน็จ
บํานาญ‘บา ราชการ ส่วน ทองถิ่นจึง ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตข
และยินยอมของสภาผูแ้ ทนราษฎร
ิ ึ้น ไล้ โดยคํา
แนะนํา

ดังต่อไปนี้
มาตรา

©

จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ี้ ยกว่า “พระราชบัญญัตบ
พระราชบัญญัตน
ิ ําเหน็บ
ิ เรี

พ.ศ. ๒๕00”
° มาตรา ๒ พระราชบัญญัตน
ิ ใี้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัด จากวัน ประกาศใน ราชกิจจาพุเบกษา

เป็น ห้น ไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระ ราชบัญญัตเิ งินทดแทน พนักงานเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๘

ิ ี
ี ทกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับอื่น ข้คหรือแล้งคับบทแห่งพระ ราชบัญญัตน
ใน กรณีที่มบ
ให้ใช้พระราชบัญญัตน
ิ บี้ ังคับแทน

ิ ี้
มาตรา ๔ ใน พระราชบัญญัตน
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด หนักงาน

๒“

เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงาน ส่วนตําบลตามกฎหมายว่าห้วยการ นั้น และพนักงาน ของ

ี ฎหมายจัดตั้งราชการส่วน ท้องถิ่น อื่น ขึ้น
ราชการ ส่วน ท้องถิ่น อื่นตาม ที่มก

แต่ ไม่รวมถึงข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร
■

จํานาญ
พระราชบัญญัตบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ประกาศ1ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๔ ดอน ที่

ธธ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๑ ลงวันที่ ®ธ พฤศจิกายน ๒๕๐๐
b

จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น
ิ ําเหน็บ
มาตรา ๔ นิยามคํา
ว่า “ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น” แห้ไข โคยหระ ราชบัญญัตบ

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐» ประกาศในราชกิจจาฤเบกนา เล่มที่ ® ร)๗ ดอนที่ ๑๐๕ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ©๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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จํานาญ
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
01

“ราชการส่วน ท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา

ี ฎหมาย
องค์การบริหาร ส่วนตําบลตามกฎหมาย ว่าด้วยการ นั้น และราชการส่วน ท้องถิ่น อื่นตามที่มก
จัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร

คํานวณ
บําเหน็บจํานาญ”หมายความว่า เวลาทีข่ ้าราชการส่วนท้องถิ่น
“เวลาราชการสําหรับ
รับราชการหรือปฏิบัตงิ านมาตั้งแต่ด้น จนถึงวัน ชุดท้ายที่ ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์และวิธก
ี ารที่บัญญัตไิ วั

ไนพระราชบัญญัตน
ิ ี้

เงินเดือนเดือน ชุดท้าย” หมายความว่า เงินเดือน ที่ ได้รับจากเงิน งบประมาณ ของราชการ

๔“

ส่วน ท้องถิ่น ประเภทเงินเดือนเดือน ชุดท้ายทีอ
่ อกจากราชการ รวมทั้งเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน สําหรับ

ค่าวิชา และหรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะและ หรือสําหรับ
ประจํต
า ําแหน่ทีง่ดอ้ งฝ่าอันตรายเป็น ปกติ และ

หรือสําหรับการสัรบ และหรือสําหรับ
การปราบปรามผูก
าวามผิดแต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่นๆ
้ ระทํค
‘’‘“เงินเดือนเติม” หมายความว่า เงินเดือนเดือนสุดท้ายทีเ่ คยได้รับสงชุดไนครั้งใดก่อน ออก
ี ฎหมายหรือกฎ ก.จ. ปรับอัตราเงินเดือน ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นเงินเดือน
จากราชการ แต่ในกรณี ที่มก

เติมไท้หมายความถึงเงินเดือนเดือนสุดท้ายทีเ่ คยได้รับสูงสุดในครั้งใดก่อน ออกจากราชการและ ได้ปรับ
ตามกฎหมายหรือ กฎ ก.จ. ที่ใข้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้นเ เลว

“บําเหน็จ”หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเคียว
“บํานาญ”หมายความว่า เงิน ตอบแทน ความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็น รายเดือน
“แพทย์ที่ทางราชการ รับรอง” หมายความ ว่า ผู้ที่ ได้ขึ้น ทะเบียนและ รับใบอนุญาตเป็น

ผูป
้ ระกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมการ ประกอบโรคศิลปะ

หรือแพทย์ที่มีสิทธิ

ประกอบโรคศิลปะในต่างประเทศซึ่งประกอบโรคศิลปะ อยูใ่ น ต่างประเทศนั้น และกระทรวงมหาดไทย

ิ ไี้ ด้
การตรวจและแสดงความเห็น ตามความใน พระ ราชบัญญัตน
ได้รับรองไท้ทํา
๖

“ทายาทผู้มีสท
ิ ธิ” หมายความว่า

ี ํา
พิพากษาของศาลว่าเป็น บุตรชอบด้วย
บุตร และใท้หมายความรวมถึงบุตรซึ่ง ได้มค
กฎหมายของผูต้ าย ซึ่งได้มกี ารฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็น บุตรก่อน หรือภายใน หนึ่งปีนับแต่วัน ที่บีตาตาย
(©)

หรือนับแต่วัน ที่ไคร้หรือควรได้ร้ถึงความตายของบีตา
■

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
ว่า “ราชการส่วนท้องถิ่น” แด้ไขโดยพระราชบัญญัตบ
มาตรา ๔ นิยามคํา

๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ «๑๗ ตอนที่ ๑๐๕ ก หน้า ๑ ลงวันที่ «๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
เ จบํานาญ
ิ ําหมื
* มาตรา ๔ นิยามคําว่า “เงินเดือนเดือนชุดท้าย” แท้ไขโดยพระราชบัญญัตบ

๕) ห.ศ. ๒๕๓๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๔ ตอนที่ ๒๕๔ (ฉบับหเศษ) หน้า ๔๐ ลงวัน ที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๓๐

* มาตรา ๔ นิยามคําว่า “เงินเดือนเติม” แท้ไข โดยพระ ราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
ห.ศ. ๒๕๑๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๒ ตอนที่ ๒๐ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๘

” มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ทายาทผู้มีสทิ ธั” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบิ ําเหน็บจํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกาศ'ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๔ ตอน ที่ ๒๕๔ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๔๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๐
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(๒)

สามีหรือภริยา

(๓)

บิดามารดา

๗“

ผูอ
้ ุปการะ” หมายความว่า

(©)
(๒)

ผู้ที่ ได้อุปการะเลียงดให้การศึกษาผูต้ ายมาแต่เยาว์ ฉันท์บิดามารดากับบุตรหรือ
ผู้ที่ ได้อุปการะ ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น หรือข้าราชการ บํานาญ
ส่วน ห้องถิ่น ผู้มีราย ได้

ไม่เพียงพอแก่อัตภาพ

หรือ ได้อุปการะ ข้าราชการ บํานาญ
ส่วน ห้องถิ่น ผูซ
้ ึ่งป่วยเจ็บทุพพลภาพหรือ

วิกลจริตไม่สามารถที่ฉะ ช่วยตัวเอง ได้ ผูอ้ ุปการะตามข้อนีต้ ้องเป็นผูใ้ ห้อุปการะ ประจําเป็น ส่วน ใหญ่
“ผูอ้ ยูใ่ น อุปการะ” หมายความว่า ผู้ที่ ได้อยูใ่ นความอุปการะของผูต้ ายตลอดมา โดยจําเป็นต้อง
มีผู้อป
ุ การะ และความตายของผู้นี้น ทําให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะ ขาดความอุปการะ
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน
ี้ ให้มี
ิ และ

อํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

ลักษณะ ๑
กองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
๘

มาตรา ๖ ให้มกี องทุน บําเหน็บ
จ ํานาญ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น ขึ้น เพื่อ จ่ายบําเหน็บ

แก่ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น

โดยให้ราชการส่วน ห้องถิ่น หักเงิน จากประมาณการรายรับใน งบประมาณ

รายจ่ายประจําปีเพื่อสมทบเข้าเป็นกองทุน ใน อัตราทีก
่ ําหนดโดยกฎกระทรวง ไม่เกิน ร้อยละสาม และ

ตังประเภทเงิน นีไ้ ว้ใน งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของราชการส่วน ห้องถิ่นแต่ละแห่ง

ประมาณ การ รายรับใน งบประมาณ ราย จ่ายประจําปี
หักสมทบกองทุน
ซึ่งพึงคํานวณ

บําเหน็บ
จํานาญ
รายรับประเภทพันธบัตร เงิน กู้ เงิน ที่มีผอ
ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น มิให้นํา
ู้ ุทิศให้หรือ
เงิน อุดหนุน มารวมคํานวณ
ด้วย
ส่ง
เงิน ที่หักสมทบเข้าเป็นกองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น ตังกล่าว ให้นํา

กระทรวงมหาดไทย

ี ณะ กรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะ กรรมการกองทุน บําเหน็บจํานาญ
มาตรา ๗ ให้มค
** มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผูอ้ ุปการะ” แล้ ไขโคยพระราชบัญญัตบ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น
ิ ําเหน็บ

(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๐๘ ประกาศในราชกิจจานุฌกษา เล่มที่ ๘๒ ตอนที่ ® ๑๔ (ฉบับพเศษ) หล้า ๖๓ ลงวันที่ รท® ธันวาคม ๒๕๐๘
๙

จํานาญ
มาตรา ๖ แก้ไข โคยพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๗)พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ
ิ ําเหน็บ

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

* มาตรา ๗ แก้ไขโคยพระราชบัญญัตบ
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศ ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๒ ตอน ที่ ๑๓ ก (ฉบับพิเศษ) หล้า ๔® ลงวัน ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
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ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ประธาน กรรมการ

อธิบดีกรมการ

ปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทีป
่ รึกษาด้าน กฎหมายกระทรวงมหาดไทย ผูแ้ ทน
กระทรวงการคลัง ผูแ้ ทน คณะ กรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด จํานวน
สองคน
สองคน และ ผูแ
ผูแ้ ทนคณะ กรรมการกลางพนักงานเทศบาลจํานวน
้ ทน คณะ กรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตําบล
จํานวน
สองคน

เป็นกรรมการ

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งข้าราชการ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จํานวน

หนึ่งคนเป็นเลขานุการ และ ให้แต่งตั้งข้าราชการกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จํานวน
สองคนเป็น
ผูช
้ ่วยเลขานุการ

คณะ กรรมการ กอง ทุน บําเหน็จ
บํานาญ
ควบคุมและ
ข้าราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น มีอํานาจ

ดําเนินการรับจ่ายเงิน กองทุน รวมทั้งหาดอกผล จากกองทุน ตามระเบียบทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ และให้มอ
ี ํานาจ
ิ ดี้ ้วย
่ ําหนดไว้ใน พระราชบัญญัตน
หน้าทีต่ ามทีก
มาตรา ๘ กองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้รวมถึงประเภทเงิน
ดังกล่าวต่อ ไปนีด้ ้วย
(©) เงินดอกผลทีเ่ กิด จากกองทุน บําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ตามกฎหมายนี้

และ
(๒) เงิน ที่มีผู้อุทิศสมทบกองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น

ลักษณะ ๒

บําเหน็บ
จ ํานาญ
ปกติ
หมวด ๑

ปกติ
จํานาญ
สิทธิใน บําเหน็บ
จรือบํานาญจาก
มาตรา ๙ เมื่อข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผู้ใคออกจากราชการ ให้จ่ายบําเหน็ห
ิ ิ
ไว้ใน พระ ราชบัญญัตน
กองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ให้ตามเกณฑ์ซึ๋งกําหนด
จํานาญ

สิทธิใน บําเหน็จ
หรือบํานาญเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะ โอน ไม่ได้
มาตรา ©๐ ภายใต้บังคับมาตรา

©๑

จํานาญตาม
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ซึ่ง จะ ได้รับบําเหน็บ

พระราชบัญญัตน
ิ ี้ เมื่อก่อน ออกจากราชการต้องได้รับเงิน เดือน จากเงิน งบประมาณ ประเภทเงิน เดือน
ของราชการส่วน ท้องถิ่น

ิ ี้
ปกติตามพระราชบัญญัตน
จํานาญ
ี ิทธิได้รับบําเหน็บ
มาตรา ๑© บุคคลทีร่ ะบุไว้ต่อไปนีไ้ ม่มส
“° (®) ผูถ
้ ูกไล่ออกจากราชการเพราะ มีความผิด
“° มาตรา

0๑

(๑) แต้ไข โดยพระ ราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
จํานาญ
ิ ําเหน็บ

ประกาศในราชกิจจาบุฌกษา เล่มที่ ๑๑๗ ตอน ที่ ๑๐๕ ก หน้า ๑๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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(๒) ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น วิสามัญหรือลูกจ้าง เว้นแต่ใน กรณี ที่มีข้อกําหนดให้บําเหน็จ

บํานาญไว้ใน หนังสือสัญญา จ้างตามความตองการ ของ ทางราชการ ส่วน ท้องถิ่น นั้นๆ

โดยอนุมัติ

กระทรวงมหาดไทย
(๓) ผูซ
้ ึ่งราชการส่วน ท้องถิ่นกําหนดเงิน อย่างอื่น ไว้ให้แทน บําเหน็ห
จรือบํานาญแล้ว

(๔) ผูซ
้ ึ่งมีเวลาราชการสัาหรับคํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญไม่ครบหนึ่งปีบรินุ รณ*’หรือ
(๕) ผูซ
้ ึ่งไม่เคยรับราชการ มาก่อนแต่ไดเป็น ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ทหาร

เมือปลดเป็น กอง หนุน แล้วและ ได้เข้ารับราชการ อีก โดยเวลารับราชการ จะ ติดต่อกับเวลาราช การ
กองประจํกาาร หรือไม่กต
็ ามยัง ไม่ครบหนึ่งปีบรินุรณ์
มาตรา ๑๒ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับบําเหน็บ
จํานาญ
ปกติด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุทดแทน
(๒) เหตุทุพพลภาพ
(๓) เหตุสูงอายุ
(๔) เหตุรับราชการ นาน

มาตรา ๑๓ สิทธิใน การขอบําเหน็บ
จํานาญ
ปกติตามพระ ราชบัญญัตน
ิ ใี้ ห้มอี ายุความสามปี
มาตรา ๑๔ บําเหน็บ
จํานาญเหตุทดแทน นั้น ให้แก่ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ซึ่งออกจาก
ราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งหรือไปดํารง
ตําแหน่ก
งารเมือง

หรือซึ่งมีคํา
สั่งให้ออกโดย ไม่มี

ความผิด
มาตรา ๑๕ บําเหน็บ
จํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น ให้แก่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผูป้ ่วยเจ็บ

ทุพพลภาพซึ่งแพทย์ที่ ทางราชการรับรอง ได้ตรวจแสดงความเห็น ว่า ไม่สามารถที่ จะรับราชการ ใน
่ ึ่งปฏิบัตอิ ยูน
ตําแหน่หน้
ง าทีซ
่ ั้นต่อ ไป
08

จํานาญเหตุสูงอายุนั้น ให้แก่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผู้มอี ายุครบหกสิบปี
มาตรา ๑๖ บําเหน็บ

บริบูรณ์แล้ว
ล้าข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผู้ใคมีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์แล้ว

ประสงค์จะ ลาออก จาก

ราชการ ก็ให้ผู้มอ
สั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็บ
จํานาญเหตุสูงอายุได้
ี ํานาจ
818

จํานาญเหตุรับราชการ นาน นั้น ให้แก่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ซึ่งมีเวลา
มาตรา ๑๗ บําเหน็บ

ราชการสําหรับ
บําเหน็บ
จํานาญครบสามสิบปีบริบูรณ์แล้ว
คํานวณ
ล้าข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผู้ใคมีเวลาราชการ สําหรับ
บําเหน็บ
จํานาญครบยี่สิบห้าปี
คํานวณ

สั่งอนุญาตให้ลาออก จากราชการเพื่อ
บริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ ให้ผู้มีอํานาจ

จํานาญเหตุรับราชการ นาน ได้
รับบําเหน็บ
‘“มาตรา ©๖ แล้ ไข โคยพระ ราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ
จํานาญ
จ้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ 0๘ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๒ ตอน ที่ ©©๔ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๖๓ ลงวัน ที่ ๓© ธันวาคม ๒๕0๘
‘๒

มาตรา ©๗ แล้ไข โดยพระราชบัญญัตบ
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
จ้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ประกาศ

ในราชกิจจานุฒกษา เล่มที่ ๘๒ ตอน ที่ ©©๔ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๖๓ ลงวัน ที่ ๓® ธันวาคม ๒๕0๘
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มาตรา ๑๘ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นซึ่งมีเวลาราชการสําหรับ
บําเหน็บจํานาญไม่ถึง
คํานวณ

สิบปีบริบูรณ์มสี ิทธิไค้บําเหน็จ

บํานาญตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับ
บําเหน็จ
คํานวณ

ขึ้น ไปมีสิทธิไค้บํานาญ
มาตรา ๑๙ ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิไค้บํานาญจะยื่นคํา
ขอรับบําเหน็จ
ตามเกณฑ์

ใน มาตรา ๓๒ แทน บํานาญ
ถึไค้
*"

มาตรา ๒๐ ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นผูใ้ ดมีเวลาราชการสําหรับ
บําเหน็บ
จํานาญครบ
คํานวณ

สิบปีบริบูรณ์แล้ว ออกจากราชการเพราะลาออกและ ไม่มส
ี ิทธิที่จะ ไค้รับบําเหน็บ
จํานาญ
ปกติตามความ
ใน มาตรา ๑๒ ก็ให้ไค้รับบําเหน็จ
ตามเกณฑ์ในมาตรา ๓๒

หมวด ๒
เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับ
คํานวณ
บําเหน็บจํานาญ
’๔

มาตรา ๒๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็น อันท้น จากราชการ

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น
มาตรา ๒๒ ให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดเป็นเจ้าหน้าทีค
่ วบคุมเกษียณอายุของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรา ๒๓ ก่อน สิ้นเตือน ชุด ท้ายของปีงบประมาณ ทุกปีให้เจ้าหน้าทีค
่ วบคุมเกษียณ อายุ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ตังบัญญัติไว้ใน มาตรา ๒๒ ยื่น บัญชีรายชื่อข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะ
ไค้รับบําเหน็บ
จํานาญ
ซึ่งมีอายุจะครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัด ไป ต่อคณะกรรมการกองทุน

บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
"๖

มาตรา ๒๔

" มาตรา ๒๐ แล้ไขโดยพระราชบัญญัตบ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ประกาศ
ิ ําเหน็บ

ในราชกิจจานุฌกบา เล่มที่ ๘๒ ตอน ที่ »๑๔ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๖0) ลงวันที่ 0)0 ธันวาคม ๒๕๐๘
■๔

จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกาศ
มาตรา ๒» แล้ไขโดยหระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ

ในราชกิจจาบุเบกบา เล่มที่ ส๔ ตอน ที่ 0๗ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๒๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๐
*๕

จํานาญ
มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แล้ไขโดยพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
ิ ําเหน็บ

๒๕๐๘ ประกาศโนราชกิจจาบุเบกบา เล่มที่ ๘๒ คอน ที่ »»๔ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๖๓ ลงวัน ที่ ๓® ธันวาคม ๒๕๐๘
วรรคสอง วรรคสาม และ วรรคสิ ยกเลิกโดยหระ ราชบัญญัตบ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องยื่น (ฉบับที่ ๔)
ิ ําเหน็บ

พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกาศในราชกิจจาบุเบกบา เล่มที่ ๕๔ ตอน ที่ »๗ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๒๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๐
*๖

จํานาญ
มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วน ท้องยื่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกาศ
ิ ําเหน็บ

ในราชกิจจานุเบกบา เล่มที่ ๕๔ ตอน ที่ »๗ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๒๓ ลงวัน ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๒๐
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มาตรา ๒๕ การนับเวลาราชการสําหรับ
คํานวณ
บําเหน็บจํานาญใ4 น ให้นับแต่วันรับราชการ

และรับเงินเดือน จากเงิน งบประมาณ ประเภทเงินเดือน ซึ่ง มิใช่อัตราข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น ประเภท

วิสามัญหรือถูกจ้าง
ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น ประเภทวิสามัญที่ ไค้มบ
ี ทบัญญัตข
ิ องกฎหมายให้ยกฐานะ หรือให้

เปลี่ยนฐานะเป็น ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น ที่มีสิทธิรับบําเหน็บ
จํานาญตามมาตรา oo ไค้ และเมื่อไค้มกี าร
ยกฐานะ หรือเปลี่ยนฐานะเป็น ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น ที่มีสิทธิรับบําเหน็บ
จ ํานาญ
ดังกล่าวแล้ว ก็ ให้นับ
เวลาระหว่างทีเ่ ป็น ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น ประเภทวิสามัญทีต
่ ิดต่อกับวัน ที่ ไค้มกี ารยกฐานะ หรือการ

เปลี่ยนฐานะนั้น เป็นเวลาราชการสําหรับ
บําเหน็บ
จํานาญไค้ด้วย
คํานวณ
ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น ซึ่งทํา
งาน หรือรับราชการก่อน อายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ให้เริ่มนับ

เวลาราชการสําหรับ
บําเหน็บ
จ ํานาญ
คํานวณ
ตั้งแต่ วัน ที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์เป็นค้น ไป

ผูซ
้ ึ่ง ไค้ขึ้น ทะเบียน ทหารกองประจํกาารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ทหาร ให้มีสิทธิ

นับเวลาราชการตั้งแต่วัน ขึ้น ทะเบียนกองประจํกาารเป็นเวลาราชการสําหรับ
บําเหน็บ
จํานาญไค้
คํานวณ
มาตรา ๒๖ ผู้ซึ่งกระทํห
าน้าทีต่ ามทีก่ ระ ทรวงกลาโหมกําหนดใน ระหว่างเวลาที่มกี ารรบ

หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการ จลาจล หรือใน ระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
สั่งเป็นทวีคูณ แม้ว่าใน ระยะเวลาดังกล่าวนั้น จะ ไม่ไค้รับเงินเดือน
คํา

ให้นับเวลาราชการที่ปฏิบัตก
ิ ารตาม

จากเงิน งบประมาณประเภทเงินเดือน ก็ตาม
’๘

พิจารณา
ในกรณี ที่มกี ารประกาศใข้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ใด ให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจ

ให้ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น ซึ่งประจํป
ี ระกาศใข้กฎอัยการศึกนั้น ไค้รับการ
าฏิบัตห
ิ น้าที่อยูใ่ นเขตที่ ไค้มป

นับเวลาราชการที่ปฏิบัตห
ิ น้าที่ใน ระหว่างนั้นเป็น ทวีคูณ ไค้ตาม หลักเกณฑ์ที่คณะ รัฐมนตรีกําหนด
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้พิจารณาความจําเป็น ของสถานการณ์โดยคํานึถงึงความขากลําบาก
และการเสี่ยง
อันตรายอย่างแห้จริงของข้าราชการส่วน ห้องถิ่น นั้น

ใน กรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณี ทคี่ ณะรัฐมนตรีพิจารณาให้นับเวลาราชการเป็น ทวีคูณตาม
วรรคสอง ล้าผู้ใคมีเวลาราชการ ซึ่งอาจนับเป็น ทวีคูณ ใน เวลาเดียวกัน ไค้หลายประการก็ให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเป็น ทวีคูณแต่ประการเดียว

มาตรา ๒๗ เวลาป่วยหรือลาหรือค้องพักราชการ ซึ่ง ไค้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนเต็มนั้น

สําหรับ
การคํานวณ
บําเหน็บจํานาญให้นับเหมือนเต็มเวลาราชการ
การ
เวลาป่วยหรือลาหรือต้องพักราชการ ซึ่ง ไค้รับอนุญาตให้รับเงินเดือน ไม่เต็มนัน สําหรับ

บําเหน็บ
จํานาญให้นับเวลาตามส่วนแห่งเงินเดือน ที่ ไค้รับ
คํานวณ
นาตรา ๒๕ แล้ไขโดยพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกาศ
จํานาญ
ิ ําเหน็บ

ในราชกิจจาบุเบกษา เล่มที่ ๙๔ ตอน ที่ ร>๗ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๒«ท ลงวัน ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๐
*๘

ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
จํานาญ
มาตรา ๒๖ วรรคสอง แล้ไขโดยพระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ

๒๕๔๐)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๗ ตอนที่ ๑๐๕ ก หน้า ๑ ลงวัน ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐)

‘''มาตรา ๒๖ วรรคสาม แล้ไขโดยพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐)
จ ํานาญ
ิ ําเหน็บ
ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เล่มที่ ๑๑๗ ตอนที่ ๑๐๕ ก หน้า ๑ ลงวัน ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔«))
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เวลา ป่วยหรือลา หรือต้องพักราชการ หรือมิ ไค้อยูร่ ับราชการ ซึ่ง มิ ไค้รับ อนุญาต ให้รับ

เงินเดือน ไม่นับเป็น เวลาราชการสําหรับ
คํานวณ
บําเหน็จบํานาญแต่ทั้งนีม้ ิ,ไค้หมายความถึงผู้ที่มิ,ไค้อยู่
รับราชการด้วยเหตุทถ
ี่ ูกลงทัณฑ์ทางวินัยตามกฎหมายว่าค้วยวินัยตํารวจ
มาตรา ๒๘ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ซึ่งทางราชการคัดเสือกหรือสอบคัดเลือกให้ ไปลูการ

หรือศึกษาวิชาในต่างประเทศ ให้นับเวลาสําหรับ
การคํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญใน ระหว่างนั้นเหมือนเต็ม
เวลาราชการ
มาตรา ๒๙ เวลาราชการสําหรับ
คํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญให้นับแต่จํานวน
ปี เศษ ของปีถ้าถึง

ครึ่งปีให้นับเป็น หนึ่งปี
การ นับระยะเวลาตามความใน วรรคก่อน สําหรับเดือนหรือ วัน ให้คํานวณ
ตามวิธีการ จ่าย

เงินเดือน และให้นับสิบสองเดือนเป็น หนึ่งปี สําหรับจํานวนวันถ้ามีรวมกัน หลายระยะ ให้นับสามสิบวัน

เป็น หนึ่งเดือน

''"มาตรา

0)0

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผูใ้ ด ออกจากราชการ ไปแล้ว ถ้าภายหลังกลับเข้ารับ

ราชการ ใหม่นับแต่วัน ที่พระราชบัญญัตน
ิ ี้ใข้บังคับ ให้นับเวลาราชการสําหรับ
บําเหน็บจํานาญ
คํานวณ
ตอน ก่อน ออกจากราชการต่อเนื่องคับการรับราชการใน ตอน หลัง ไค้ เว้นแต่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ผูน
้ ั้น

ถูกปลดออกหรือ ไล่ออกจากราชการเนื่องจากกระทัาความผิดวินัยอย่างรัายแรง และ ไม่มีสิทธิได้รับ

บําเหน็บ
จํานาญจากการรับราชการตอนก่อน ออกจากราชการ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ซึ่งไค้รับบําเหน็จ
ไปแล้ว จะ นับเวลาราชการต่อเนื่องตามวรรคหนึ่ง

ไค้ จะ ค้อ งดืน บําเหน็จ
ที่ ไค้รับ พร้อม คอกเบี้ยตาม อัตราเงิน ฝาก ประจํา
ของ ธนาคาร ออมสิน
ส่วนระยะเวลาใน การคืน บําเหน็จ
ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการทีก
่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ซึ่ง ไค้รับหรือมีสิทธิไค้รับบํานาญ
ปกติแล้ว ให้งดการ จ่ายบํานาญ

ตลอดเวลาที่กลับเข้ารับราชการ ใหม่นั้น แต่ถ้าผูน
ต่อไปจะค้องมีหนังสือแจ้ง
้ ั้น ประสงค์จะ รับบํานาญ

ความประสงค์ต่อเจ้าสังกัดที่ผู้นน
ั้ กลับเข้ารับราชการใหม่ภายใน สามสิบวัน นับแต่วัน กลับเข้ารับราชการ
และจะ นับเวลาราชการต่อเนื่องมิไค้ กรณีบถี้ ้าเงินเดือน ที่ ไค้รับใน ขณะ กลับเข้ารับราชการใหม่เท่าหรือ

สูงกว่าเงินเดือนเติม เมื่อออกจากราชการ ให้งดการจ่ายบํานาญแต่ถ้าเงินเดือน ใหม่ห้อยกว่าเงินเดือนเติม
ให้รับบํานาญเท่ากับผลต่างของเงินเดือน ใหม่และเงิน เดือนเดิม

ั้ กลับ
โดยให้ราชการ ส่วน ท้องถิ่น ที่ผู้นน

เข้ารับราชการ ใหม่แจ้ง ไปยังเจ้าสังกัด ที่ผน
ู้ ั้น รับบํานาญอยูเ่ พื่องดหรือลดการ จ่ายบํานาญเมื่อออกจาก

ี ิทธิไค้รับบํานาญโดยคํานวณจากเงิน เดือน
ราชการ ให้มส

และ เวลาราชการ ใน ตอน ใหม่บวกเข้าคับ

บํานาญเติม บํานาญในตอน หลังจะเปลี่ยนเป็นขอรับบําเหน็แจทน ก็ ไค้
ความใน มาตราบี้ ให้ใข้บังคับแก่ข้าราชการ ซึ่งกลับเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการ ส่วน
ท้องถิ่น

๒0

โดยอนุโลม

มาตรา ๓0 แก้ไข โดยพระ ราชบัญญัตบ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท่องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ
ิ ําเหน็บ

ในราชกิจจานุณ กษา เล่มที่ ๑๑๗ ตอน ที่ ๑0๕ ก หห้า ๑ ลง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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การ โอน หรือสั่งข้าราชการผู้ใค ไปรับราชการส่วน ท้องถิ่น หรือการ โอน หรือสั่งข้าราชการ
ส่วน ท้องถิ่น ไปรับราชการ ระหว่างราชการ ส่วน ท้องถิ่น ด้วยกัน ให้นับเวลาราชการ ของข้าราชการ หรือ

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นผูน
คํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญ
ติดต่อกัน
้ ั้น สําหรับ
๒*

มาตรา ๓๐ ทวิ

หมวด ๓

วิธค
ี ํานวณ
บําเหน็บจํานาญ
'‘’'"มาตรา

๓®

บํานาญนั้น ให้ตั้งเงินเดือนเดือน สุดท้ายเป็นเกณฑ์
ใน การคํานวณ
บําเหน็จ

คํานวณแต่ถ้าเป็น การคํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญของข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ซึ่งพ้น จากราชการเพราะ

เกษียณ อายูตามมาตรา ๒๑ เงินเดือนเดือน สุดท้ายให้หมายความรวมถึงเงินเดือน ที่ ได้เลื่อน ใน วัน สุดท้าย
ของปีงบประมาณนั้นด้วย
การเลื่อนเงินเดือนใน วันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น ไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับเงินเดือนที่ ได้เลื่อน
แต่เงินเดือน ที่ ได้เลื่อน นั้น ให้ถือเสมือน ว่าเป็นเงินเดือนเติม

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผู้ใคเคยดํารง
ใน ขณะเคียวกัน หลายตําแหน่แล้
ง วพ้น จาก
ตําแหน่ง

ตําแหน่ทงี่มเี งินเดือน สูงสุดก่อน พ้น จากราชการ ให้ถือเงินเดือนเดือน สุดท้ายของตําแหน่ทีง่มเี งินเดือน

ตั้งเป็น
สูงสุด จากเงิน งบประมาณประเภทเงินเดือน ทีเ่ คยได้รับอยูน
่ ั้นเป็นเงินเดือนเดือน สุดท้ายสําหรับ
เกณฑ์คํานวณใน กรณี ที่มก
ี ฎหมายหรือกฎ ก. จ. ปรับอัตราเงินเดือน ของตําแหน่ทีง่มเี งินเดือน สูงก่อน
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผูน
่ รับตาม
งี่มเี งินเดือน สูงสุดทีป
้ ั้น พ้น จากราชการ ให้ถือเงินเดือน ของตําแหน่ท

กฎหมายหรือกฎ ก.จ. นั้นแล้วเป็นเงินเดือนเดือน สุดท้ายสําหรัตบั้งเป็นเกณฑ์คํานวณ

'"“มาดรา ๓๒ วิธคี ํานวณบําเหน็จบํานาญให้กระทํดัางนี้
(๑) สําหรับําเหน็จให้ตั้งเงินเดือนเดือน สุดท้ายคูณด้วยจํานวน
ปเี วลาราชการ

ปเี วลาราชการ
(๒) สําหรับํานาญให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณด้วยจํานวน
ปกติให้ผู้มีสิทธิ
บําเหน็บ
จํานาญ
มาตรา ๓๓ ภายใด้บังคับมาตรา ๓๗ เมื่อได้แจ้งการคํานวณ

นั้นเป็น อันเด็ดขาด
รับทราบล่วงพ้น สองปีแล้ว ให้ถือว่าการคํานวณ

๒*

มาตรา ๓๐ ทวิ ขกเลิกโดยพระราชบัญญัตบ
จํานาญ
จ้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
ิ ําเหน็บ

ประกาศในราชกิจจานุเบกบา เล่มที่ 0®๗ ตอนที่ ๑๐๕ ก หน้า 0 ลงวันที่ 0๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
๒๒

มาตรา ๓® แล้ไขโดยพระ ราชบัญญัตบ
จ้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕0๘ ประกาศ
จํานาญ
ิ ําเหน็บ

ในราชกิจจานุเบกบา เล่มที่ ๙๒ ตอน ที่ ๒๓๘ (ฉบับพิเศษ) หน้า 0 ลงวัน ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕0๘
๒°’

มาตรา ๓๒ แล้ไขโดยพระราชบัญญัตบ
จํานาญ
จ้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ
ิ ําเหน็บ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 00๗ ตอนที่ 0๐๕ ก หน้า 0 ลงวันที่ 0๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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๒๔

หมวด ๔

กลับเข้ารับราชการ ใหม่
ผูร้ ับบํานาญ
มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๔ ทวิ

ลักษณะ ๓

บําเหน็บ
จํานาญ
พิเศษ
มาตรา ๓๕ เมื่อข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ผูใ้ ดประสบเหตุดังที่บัญญัติไว้ใน ลักษณะ นีใ้ ห้จ่าย

บําเหน็ห
จรือบํานาญ
พิเศษให้
สิทธิใน บําเหน็ห
จรือบํานาญ
พิเศษเป็น สิทธิเฉพาะตัวจะ โอน ไม1ได้
มาตรา ๓๖ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผูใ้ ด ได้รับอันตรายจน พิการ เสียแขน หรือขาหูหนวก

ทังสองข้าง ตาบอด หรือได้รับการ ป่วยเจ็บชึ๋งแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ได้ตรวจแล้วและแสดงว่าถึง

ทุพพลภาพ ไม,สามารถ จะ รับราชการ ต่อ ไป ได้อีกเลย

ทั้งนีเ้ พราะเหตุปฏิบัตริ าชการ ใน หน้าที่หรือ

ถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทํกาารตามหน้าที่ ให้ผู้ทั้น ได้รับบํานาญ
พิเศษ ด้วย
ปกติกับทั้ง ได้รับบํานาญ
เว้นแต่การ ได้รับอันตราย ได้รับการป่วยเจ็บหรือการถูกประทุษร้ายนั้นเกิดขึ้น จากความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือ จากความผิด ของตนเอง

มาดรา

๓๗

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผู้ใค ได้รับ บําเหน็จ
หรือบํานาญไปแล้วตาม

พระราชบัญญัตน
ิ ี้ ล้าภายในกําหนดเวลาสามปีนับแต่วัน ออกจากราชการปรากฎหลักฐาน ชัดแจ้งว่าผูน
้ ั้น

เกิดป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัตห
ู้ ั้นรับราชการ ก็ให้
ิ น้าที่ราชการระหว่างที่ผน
ตามมาตรา ๓๖ และล้าถึงตายก็ ให้จ่ายบํานาญ
จ่ายบํานาญ
ตามมาตรา ๔๐

ทั้งนีใ้ ห้จ่ายให้นับแต่วัน ขอ

และใน กรณีที่ ได้รับบําเหน็จไปแล้ว ก็ ให้จ่ายเฉพาะบํานาญ
พิเศษแต่อย่างเดียว
ตามสมควรแก่
พิเศษ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก
มาตรา ๓๘ การคํานวณ
บํานาญ
้ ําหนด
เหตุการณ์ ประกอบกับความพิการและ ทุพพลภาพของผูน
้ ั้น ตามอัตราดังต่อไปนี้
(๑) ในยามปกติมอี ัตราตั้งแต่ห้าในห้าสิบส่วน จนถึงยี่สิบในห้าสิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้าย
(๒) ผู้มีหน้าทีด
่ ้องไปราชการหรือปฏิบัตริ าชการโดยอากาศยาน ใน อากาศ หรือต้องไปราชการ

หรือปฏิบัตริ าชการโดยเรือดํน
การก วาดทุ่น ระเบิด หรือ
าั้า หรือมีหน้าทีต่ ้องทําการคํานา หรือมีหน้าทีท
่ ํา
มีหน้าที่ชุด ทําลายทํา
หรือประกอบวัตสุระเบิด หรือมีหน้าทีเ่ กี่ยวกับไอพิษ ล้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่

ทีก
่ ระทํนัา้น ให้มอี ัตราเป็น จํานวน
กึ่งเงินเดือนเดือน สุดท้าย

'■๔

หมวด ๔ ผูร้ ับบํานาญ
กลับเจ้ารับราชการ ใหม่ มาตรา ๓๔ และ มาตรา ๓๔ ทวิ ยกเลิกโดยพระ ราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็จ

จ้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกบา เล่มที่ ๑๑๗
บํานาญ
หน้า ๑ ลงวัน ที่ ๑๕

พฤศจิกายน ๒๕๔๓

ตอน ที่ ๑๐๕ ก
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(๓) เวลาทํา
หน้าทีต
่ ามทีก
่ ระทรวงกลาโหมกําหนดใน ระหว่างเวลาที่มกี ารรบ หรือการ
สงคราม

หรือมีการปราบปราม การ จลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ชุกเฉิน ถ้า ได้รับ

อันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทํนัา้น ใน้มีอัตราตั้งแต่สามสิบใน น้าสิบส่วน จน ถึงสามสับน้าใน น้าสิบส่วน

ของเงินเดือนเดือน สุดท้าย ในกรณีที่ ไม่มเี งินเดือน ให้ถืออัตราเงินเดือน ทหาร ตามทีก
่ ระทรวงกลาโหม

กําหนดเป็นเงินเดือนเดือน สุดท้าย
มาตรา ๓๙ ผูไ้ ด้รับอันตรายถึงทุพพลภาพดังกล่าวในมาตรา ๓๖ แม้จะยังไม่มส
ี ิทธิรับบํานาญ
ปกติ
ก็ใน้ได้รับบํานาญ
ปกติได้ คิดตามอัตราที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ บวกกับบํานาญ
พิเศษด้วย
๒๕

มาตรา ๔๐ ผูไ้ ด้รับอันตรายดังกล่าวใน มาตรา ๓๖ ถ้าถึงแก่ความตายเพราะเหตุนั้น ก่อน

ได้รับบํานาญ
พิเศษ ไป นอกจากบําเหน็จ
ตกทอดซึ่ง จะ ได้รับตามทีบ
่ ัญญัติ ไว้ใน ลักษณะ ๔

ก็ใน้จ่าย

บํานาญ
พิเศษ ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ อีกด้วย ดังนี้
(๑) ในยามปกติเป็น จํานวน
กึ่งเงินเดือน เดือน สุดท้ายของผูต้ าย

(๒) ผู้มห
่ ้อง ไปราชการ หรือปฏิบัตริ าชการ โดยอากาศยาน ใน อากาศหรือมีหน้าทีต่ ้อง
ี น้าทีด

การ โดดร่ม หรือด้อง ไปราชการ หรือปฏิบัตริ าชการ โดยเรือดํน
ทํา
นั้า หรือ
าั้า หรือมีหน้าทีด่ ้องทําการดํา

มีหน้าทีท
่ ํา
การกวาดทุ่นระเบิด หรือมีหน้าที่ขุดทําลาย
หรือประกอบวัดอุระเบิดหรือมีหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
ทํา

ไอพิษ หรือเวลาทํา
หน้าทีต่ ามทีก
่ ระทรวงกลาโหมกําหนดใน ระหว่างเวลาที่มกี ารรบหรือการสงคราม

หรือมีการ ปราบปรามการ จลาจล หรือใน ระหว่างเวลาที่มกี าร ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศ

กระทํนาั้น ใน้มอี ัตราเป็น จํานวนสี่สิบใน น้าสิบส่วน

สถานการณ์ชุกเฉิน ถ้า ได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่
แห่งเงินเดือนเดือน สุดท้ายของผูต
้ าย

มาตรา ๔© ช้าราชการส่วน ท้องถิ่นผูใ้ ด ได้รับการป่วยเจ็บทุพพลภาพดังกล่าวใน มาตรา ๓๖
เพราะเหตุ

ทตี่ ั้งสํานักงาน ประจําหรือ
(๑) ต้อง ไปปฏิบัตริ าชการเป็นครั้งคราวนอกตําบล
(๒) ต้องประจํป
าฏิบัตริ าชการ ใน ท้องทีก่ ันดาร ที่จะด้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งท้องที่นั้น

ได้กําหนดไว้โดยพระ ราชกฤษฎีกา
ถ้าปรากฎว่า ความป่วยเจ็บทุพพลภาพนั้น ได้เกิดเนื่อง จากการด้องไปปฏิบัตริ าชการ หรือ

พิเศษ ตาม
าฏิบัตริ าชการ นั้น ก็ใน้จ่ายบํานาญ
ตามมาตรา ๓๖ และถ้าถึงตายก็ใน้จ่ายบํานาญ
ต้องประจํป
มาตรา ๔๐ (๑)
มาตรา ๔๒ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ผูใ้ ดสุญหายไปและ มีเหตุอัน ควรเชื่อ ได้ว่าผูน
้ ั้น ได้รับ

สองเดือน นับแด,วัน สุญหาย ให้สันนิษฐาน ไว้
อันตรายดังกล่าวใน มาตรา ๓๖ ถึงตาย เมื่อพ้น กําหนด

ก่อน เพื่อประโยชน์แห่งพระ ราช บัญญัตน
ิ วี้ ่าผู้นั้น ถึงแก่ความตายใน วัน ที่สุญหายและ ให้ จ่ายบํานาญ

พิเศษ ตามบทบัญญัตใิ น มาตรา ๔๐

๒“

มาตรา ๔๐ แก้ไขโคขพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๐๘ ประกาศ
จํานาญ
ิ ําเหน็บ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๘๒ ตอน ที่ ๑© ๔ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๖๐) ลงวันที่ 0)๑ ธันวาคม ๒๔๐๘
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ถ้าปรากฎใน ภายหลัง ว่า
จ่ายบํานาญ
พิเศษ นั้น

ผู้ที่ตอ้ งสันนิษฐาน ว่าตายตามความใน วรรคก่อน มิไค้ตายก็ให้งด

และ ถ้าราชการ ส่วน ห้อง ถิ่น จะ ต้อง จ่ายเงิน เดือน ให้ ใน ระหว่างเวลาที่ค้อ ง

สันนิษฐาน ว่าถึงแก่ความตาย ก็ให้หักจํานวนเงิน ทั้งหมดที่จ่ายไปแถ้วออกจากจํานวนเงิน ที่คอ้ งจ่ายนั้น
มาตรา ๔๓ บํานาญ
พิเศษ ที่บัญญัตใิ น ลักษณะนี้ ให้จ่ายแก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์, ดังนี้

tob

(๑) บุตร ให้ไค้รับสองส่วน ถ้าผูต้ ายมีบุตรตั้งแต่สามคน ขึ้น ไป ให้ไค้รับสามส่วน
(๒) สามีหรือภริยา ให้ไค้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา

หรือบิดา หรือมารคา ที่มีชีวิตอยูใ่ ห้ไค้รับหนึ่งส่วน

ถ้าผูต
ี ายาทผู้มีสิทธิไค้รับบํานาญ
พิเศษ ใน อนุมาตราใดดังกล่าว
้ ายไม่มท

หรือทายาทนั้น ไค้

ตายไปก่อน ให้แบ่งบํานาญ
พิเศษ นั้นระหว่างทายาฑผู้มส
ี ิทธิตามส่วน ใน อนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิไค้

บํานาญ
พิเศษ
ถ้า ไค้มก
ี าร จ่ายบํานาญ
พิเศษ ไปแล้ว หากปรากฎว่ามีบุตรซึ่งไค้มค
ี ํา
พิพากษาของศาลว่าเป็น

บุตรชอบด้วยกฎหมายของผูต้ าย ซึ่งไค้มกี ารฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็น บุตรก่อน หรือภายใน หนึ่งปีนับแต่
วัน ทีบ
่ ิดาตาย หรือนับแด่วัน ที่ ไค้รห
พิเศษ นั้น
ู้ รือควร ไค้!'ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให้แบ่งบํานาญ

ใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิ

โดยถือว่าบุตร ชอบด้วยกฎหมายตามคํา
พิพากษานั้นเป็น ทายาทผู้มีสิทธิ

ตั้งแต่วัน ตายของเจ้าบํานาญกรณีเช่น นีใ้ ห้จังหวัดหักเอาจากทายาทซึ่งรับบํานาญ
พิเศษ ไปก่อนแถ้วคืน
ตามระเบียบทีก
่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด

กรณี ที่ ไม่สามารถหักเงิน บํานาญ
พิเศษ ที่ จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกิน ไปใน ส่วน ของตนตาม
วรรคสามคืน ไค้ จังหวัด ไม่คอ้ งรับผิดชอบ จ่ายเงิน บํานาญ
ี ํา
พิเศษ ให้แก่บุตร ซึ่ง ไค้มค
พิพากษาของศาลว่า

เป็น บุตร ชอบด้วยกฎหมายย้อน หลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบํานาญ
พิเศษแต่อย่างใด
ถ้าไม่มีทายาทผู้มีสิทธิไค้รับบํานาญ
พิเศษดังกล่าวทั้งสามอนุมาตราให้บุคคลซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด

พิจารณาเห็นว่ามีหลักฐานแสดงไค้ว่าเป็นผูอ้ ุปการะผูต้ ายอยูห
่ รือเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผูต้ ายเป็นผูร้ ับบํานาญ
พิเศษ ตามส่วน ที่ผู้ว่าราชการ จังหวัด จะ ไค้กําหนดให้ และเมื่อ ไค้จ่ายบํานาญ
พิเศษให้แก่ผอู้ ุปการะ หรือ
พิพากษาของศาล ว่าเป็น บุตรชอบ
ี ํา
ผูอ
้ ยูใ่ น อุปการะ ของผูต
้ ายแล้ว หากปรากฎภายหลัง ว่ามีบุตร ซึ่ง ไค้มค
ด้วยกฎหมายของผูต
้ ายซึ่งไค้มกี ารฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็น บุตรก่อนหรือภายใน หนึ่งปีนับแต่วัน ที่บิดาตาย

พิเศษ ให้แก่บุตรซึ่งศาลพิพากษา
หรือนับแต่วัน ที่ ไค้รหู้ รือควร ไค้รถู้ ึงความตายของบิดาให้สั่งจ่ายบํานาญ
พิเศษ ที่จ่ายให้ผอู้ ุปการะ
ว่าเป็น บุตร ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวกรณี เช่น นีถ
้ ้าไม่สามารถเรียกเงิน บํานาญ

หรือผูอ้ ยูใ่ น อุปการะของผูต้ ายรับไปแล้วคืน ไค้ ให้นํา
ความใน วรรคสามและ วรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ู้ ั้น
พิเศษ อยูต่ ามทีก่ ล่าวช้างค้น ตายหรือหมดสิทธิไปให้ส่วน ที่ผน
เมื่อบุคคลซึ่ง ไค้รับบํานาญ
ไค้รับอยูเ่ ป็น อัน อุตล
ิ งเพียงนั้น

มาตรา ๔๔ บํานาญ
พิเศษ ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๓ ให้จ่ายโดยกําหนดเวลาและเงื่อนไขดังนี้

'■‘’มาตรา ๔๐) แก้ไขโดยพระราชบัญญัตบ
จํานาญ
ช้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๐>๐ ประกาศ
ิ ําเหน็บ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ©©๔ ตอน ที่ ๒๕๔ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๔๐ ลงวัน ที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๐)๐
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ี ิทธิได้รับจน อายูครบยี่สิบปีบริบูรณ์ เว้นแต่เมื่ออายูครบยี่สิบปีบริบูรณ์นั้น
(a) บุตร ให้มส

กําลัศงึกษาอยู่ใน ชั้นเตรียมอุดมศึกษาหรือใน ชั้น อุดมศึกษา หรือชั้น การศึกษาที่ทางราชการรับรองให้
เทียบเท่า ก็ให้ได้รับต่อไปตลอดเวลาทีย่ ังทํา
การศึกษาอยู่ใน สถานศึกษาแต่ ไม่เกิน อายุยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
(๒) สามีหรือภริยา ให้ได้รับตลอดชีวิตเว้นแต่ทํา
การสมรสใหม่
(๓) บิดามารดา ให้ได้รับตลอดชีวิต

(๔) บุคคลอื่น นอกจากที่ได้กล่าวใน (๑) (๒) และ (๓) ถ้าอายุยัง ไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์
ให้อบุโลมรับอย่างบุตรแล้วแต่กรณีถ้าไม่เข้าลักษณะดังกล่าวแล้วให้รับอยูเ่ พียงสิบปี
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับบํานาญ
พิเศษเป็น ผู้พิการ ถึงทุพพลภาพอยูก่ ่อนแล้ว

หรือใน ระหว่างที่มี

สิทธิได้รับบํานาญ
พิเศษ ก็ให้ผน
พิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่
ู้ ั้น ได้รับบํานาญ
'*๗

พิเศษเหตุทุพพลภาพที่ได้รับรวมกับบํานาญ
มาตรา ๔๕ บํานาญ
ปกติถ้ามี จํานวนเงินรวมกัน

พิเศษเพิ่มขึ้น อีกจนครบหนึ่งหมื่น ห้าพัน บาท และ
ไม่ถึงเดือน ละ หนึ่งหมื่น ห้าพัน บาท ให้ได้รับบํานาญ

จิเศษแทน ได้เป็น จํานวนเงินเท่ากับบํานาญ
บรรดาผู้มีสิทธิจะ ได้รับจะยื่น ขอเปลี่ยนเป็นการรับ บําเหน็พ
พิเศษ หกสิบเดือน
พิเศษต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ทางราชการรับรองกับรายงาน
มาตรา ๔๖ การ ขอบํานาญ
แสดงเหตุที่ดอ
้ งรับอันตรายได้รับการป่วยเจ็บหรือถูกประทุษร้ายนั้นด้วยในกรณี ดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒
ให้ควรเชื่อได้ว่าผูน
ให้แสดงถึงเหตุการณ์อัน ทํา
้ ั้น ได้รับอันตรายถึงตาย
๒๘

ลักษณะ ๓/๑

ชีพ
บําเหน็จดํารง
จ ํารง
ชีพ ได้แก่ เงินที่จ่ายให้แก่ผรู้ ับบํานาญเพื่อช่วยเหลือการดํารง
มาตรา ๔๖/๑ บําเหน็ด
ชีพ
โดยจ่ายให้ครั้งเคียว

ดํารง
พิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพมีสิทธิขอรับบําเหน็จ
ชีพ
ปกติหรือผูร้ ับบํานาญ
ผูร้ ับบํานาญ
่ ําหนดในกฎกระทรวง แต่ดอ้ งไม,เกิน สิบห้าเท่าของบํานาญรายเดือนที่ผนู้ ั้น ได้รับ
ตามอัตราและวิธีการทีก

__ _____ _____

พิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพให้นํา
ปกติและ บํานาญ
บํานาญ
ผูใ้ ด ได้รับทั้งบํานาญ
ผูร้ ับบํานาญ
ชีพ
ดํารง
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพรวมเป็นบํานาญรายเดือนเพื่อคํานวณจ่ายเป็น บําเหน็จ
ปกติและบํานาญ
แก่ผน
ู้ ั้น

ดํารง
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ปกติหรือผูร้ ับบํานาญ
ชีพแล้ว ผูร้ ับบํานาญ
เมื่อได้รับบําเหน็จ

_
_ Vl 3/ __
3/
«_ _
3/
ชพอก ถาภายหลงผูนน กลบเขารับราชการ ไหม*และ เดออกจากราชการ ไน
ไมมสิทธไครับบาเหนจดํารง

VI Id

-=aVl 3/a/

o

d

o

d

d

3/

a/

Of

a/

V

CJ

ครั้งหลังโดยเลือกรับบํานาญ
๒'*

จํานาญ
ข้าราชการส่วนถ้องอื่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
ิ ําเหน็บ
มาตรา ๔๕ แก้ไขโดยพระ ราชบัญญัตบ

ประกาศ1ในราชกิจจาบุเบกษา เล่มที่ ๑๓0 ตอนที่ ๒๕ ก หน้า ๑0 ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖
๒d

ข้าราชการส่วนถ้องอื่น (ฉบับที่ ๗)
จํานาญ
ชีพ มาตรา ๔๖/® เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบ
จ ํารง
ิ ําเหน็บ
ลักษณะ ๓/® บําเหน็ด

พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑®๒ ตอนที่ ๑๓ ก (ฉบับพิเศษ) หน้า ๔® ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
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ปกติหรือผูร้ ับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพผูใ้ ด ไค้รับบําเหน็ด
จ ํารง
ชีพไปแล้ว
ผูร้ ับบํานาญ
ถ้าภายหลังผูน
บําเหน็บจํานาญตอนก่อน
คํานวณ
้ ั้นกลับเข้ารับราชการใหม่โดยมีสิฑธินับเวลาราชการสําหรับ

ออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา

๓0

และเมื่อออกจากราชการในครั้งหลัง

โดยเลือกรับบําเหน็จการ จ่ายบําเหน็จในกรณีเช่น ว่านี้ ให้หักเงิน ออกจากบําเหน็จ
ที่ จะ ไค้รับเท่ากับเงิน

บําเหน็จดํารงชีพเสียก่อน
ในกรณี ที่ผรู้ ับบํานาญ
ปกติหรือผูร้ ับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ไค้แสดงเจตนาขอรับ

บําเหน็ด
จ ํารง
ชีพไว้แล้ว แต่ ไค้ถึงแก่ความตายก่อนไค้รับบําเหน็ด
จ ํารง
ชีพ ให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นอันระงับไป
b£

ลักษณะ ๔

บําเหน็จ
ตกทอด
“° มาตรา ๔๗ ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นผู้ใคตายใน ระหว่างรับราชการ อยู่ ล้าความตายนั้น มิไค้

เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างรัายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็น บําเหน็จ
ตาม
ตกทอดเป็น จํานวน
เกณฑ์คํานวณใน มาตรา ๓๒

(๑)

โดยจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์และวิธีการการ จ่ายเงิน บําเหน็จ

ตกทอดตากฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
ข้าราชการที่ใข้บังคับอยูใ่ น วัน ทีถ
่ ึงแก่ความตายโดยอนุโลม
จํานาญ

บํานาญ
ข้าราชการ บัญญัติให้
ใน กรณี ทก
ี่ ฎหมาย ว่าด้วยบําเหน็จ

และ เพื่อ ประโยชน์ใ นก ารนี้

หนคในเรื่องใด ถึให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก
กระทรวงการคลังเป็นผูค
้ ําหนดในเรื่องนั้นแทน
้ ํา

พิพากษาของศาล
ในกรณีที่ ไค้มกี ารจ่ายบําเหน็จ
ตกทอดไปแล้ว หากปรากฎว่ามีบุตรเพิ่มขึ้น โดยคํา
ว่าเป็นบุตรชอบค้วขกฎหมายของผูต้ าย ซึ่งไค้มีการฟ้องคดี ขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่

ผู้มีสิ ทธิ

โดยถือว่าบุตร ชอบด้วยกฎหมายตามคํา
พิพากษานั้น เป็น ทายาทผู้มีสิ ทธิตั้งแต่วัน ตายของ

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ผู้นั้น

หากปรากฎว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายนั้น เป็น ผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง

จกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบที่
ในกรณีเช่นนีใ้ ห้จังหวัดเรียกคืนบําเหน็จ
ตกทอดจากทายาทซึ่งรับบําเหน็ต
ตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกิน ไป
กระทรวงมหาดไทยกําหนดใน กรณี ที่ไม่สามารถเรียกคืน บําเหน็จ

ตกทอดให้แก่บุตร ซึ่ง ไค้มี
ใน ส่วน ของตนตามวรรคสอง ไค้ จังหวัด ไม่คอ้ งรับผิดชอบจ่ายเงิน บําเหน็จ

พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแต่อย่างใด
คํา
ปกติหรือผู้มีสิทธิจะ ไค้รับ
มาตรา ๔๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ ในกรณี ที่ผู้ไค้รับบํานาญ
0,8

พิเศษเพราะเหตุ ทุพพลภาพถึงแก่ความตาย
ปกติ หรือผูร้ ับบํานาญ
บํานาญ

ตกทอด
ให้จ่ายเงิน บําเหน็จ

เป็น จํานวนสามสิบเท่าของบํานาญ
ของราชการส่วน ท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ที่ ไค้รับหรือมีสิทธิ
รายเดือน รวมกับเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ไค้รับและ ให้จ่ายตามส่วนและ หลักเกณฑ์ทก
ี่ ําหนดใน มาตรานั้น
ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน บําเหน็จ
ตกทอดคังที่บัญญัตไิ ว้ใน มาตรา ๔๗

ขําราชการส่วนบัองทน (ทบับที่ ๒) ท.ศ. ๒๔0๘ ประกาสในราช
ิ ํพน จบํานาญ
“ลักษณะ ๔ บํานาญ
ดกทอด มาครา ๔๗ กามาครา ๔ร แกิไขโดยทระราชบัญญัตบ
ทิพทบุเมกษาเล่มที่ ๘๒ ตอนที่ 00๔(0บับทแบ)หนา๖๓กท้นที่ ๓0Ilf าาคม ๒๔๐๘

ขําราชการส่วน'ลัยงทน (ทบับที่ ๖) ท.ศ. ๒๔๔« ประกาศใน ราชกิ!) วาบุ!บกษา แน่]ที่ 00๗
มาตรา ๔๗ แกิไขโดยหระราชบัญญัตบ
ิ ่า!หมีจบํานาญ

ครน ที่ 00๔ ก ทนา o ลา วัน ที่ 0๔ ทฤศร็เกายน ๒๔๔๓

เ จบํานาญ
ขําราชการส่วนลัราทน (ทบับที่ ๘) ท.ศ. ๒๔๔๖ ประกาศในราชกิจจาบุ!บกษา เล่มที่ 0๓0
ิ ําหมี
” มาครา ๔๘ แลัไขโดยทระราชบัญญัตบ
ครน ที่ ๒๔ ก หนา oe ลา วัน ที่ 0๘ มีนาคม ๒๔๔๖
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"๒

ใน กรณี ที่ ได้มกี ารรับบําเหน็จ
ดํารง
ชีพ ไปแล้ว เมื่อผูร้ ับบํานาญ
ปกติหรือผูร้ ับบํานาญ
พิเศษ

เพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตาย การ จ่ายเงิน บําเหน็จ
ตกทอคตาม วรรคหนึ่งให้หักเงิน ออกจาก

บําเหน็จตกทอดที่จะ ได้รับเท่ากับเงิน บําเหน็จดํารง
ชีพเสียก่อน
มาตรา ๔๙ การคํานวณเงิน บําเหน็จ
ตกทอดตามความใน ลักษณะ นีร้ ายใด ได้ผลเป็นยอดเงิน

บําเหน็จตกทอด ไม่ถึงสามพัน บาท กึให้จ่ายเป็นบําเหน็จตกทอดสามพัน บาท

ลักษณะ ๕
การพิจารณาสั่งจ่ายบําเหน็บ
จํานาญ
""มาตรา

๕0

เมื่อราชการ ส่วน ท้องถิ่น ได้รับเรื่องราวขอรับบําเหน็บ
แล้วให้ รบ
จํานาญ

ตรวจสอบและนํา
ส่งให้ถึงผูว้ ่าราชการ จังหวัดภายใน สามสิบวัน นับแต่ วัน รับ และ ให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด

รีบพิจารณาสั่งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันรับ ทั้งนี้ เว้นแต่ความล่าช้าเป็นเพราะความผิดของผูข้ อหรือ
ราชการส่วน ท้องถิ่นเจัาสังกัด แล้วแต่กรณี

การขอไห้สั่งจ่ายและการสั่งจ่ายบําเหน็บ
จํานาญให้เป็น ไปตามระเบียบทีก่ ระทรวงมหาดไทย

กําหนด

ลักษณะ ๖
การเสียสิทธิรับบํานาญ
"๔

มาตรา ๕©

“* มาตรา ๕๒ ช้าราชการส่วน ท้องถิ่นผูใ้ ดมีกรณี หรือตองหาว่ากระ ท้าผิดวินัยอย่างร้ายแรงถึง

แก,ความตายก่อน ได้รับการวินิจฉัยเรื่องทีก่ ระ ท้าผิดวินัยนั้น

จํานาญ
ให้คณะกรรมการกองทุน บําเหน็บ

ช้าราชการส่วน ท้องถิ่น พิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผูน
้ ั้น ไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อน จะด้องได้รับโทษ ถึงไล่ออก

หรือไม่ ถ้าเห็น ว่าผูน้ ั้น จะต้องได้รับโทษถึงไล่ออก ทายาทไม่มสี ิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๗

"๒

ช้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
จํานาญ
มาตรา ๔๘ วรรคสอง เที่มเติมโดยพระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ

ประกาศในราชกิจจาทุเบกษา เล่มที่ ««๒ ตอน ที่ ๑๓ ก (ฉบับพิเศษ) หน้า ๔® ลงวัน ที่ ๔ คุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ช้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐
จํานาญ
""มาตรา ๕๐ แล้ไขโดยพระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๔ ตอน ที่ ๒๕๔ (ฉบับพิเศษ) หน้า ๔๐ ลงวัน ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๐
"๔

มาตรา ๕๑ ยกเลิกโดยหระ ราชบัญญัตบ
ช้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
จํานาญ
ิ ําเหน็บ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑GO ๐ ตอน ที่ ๒๕ ก หน้า ๑® ลงวัน ที่ ©๘ มีนาคม ๒๕๕๖

จํานาญ
มาตรา ๕๒ แล้ไขโดยพระ ราชบัญญัตบ
ช้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
ิ ําเหน็บ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๗ ตอน ที่ ©๐๕ ก หน้า ๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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มาตรา ๕๓ ผู้ชึ่ง ได้รับบํานาญ
ปกติหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
ปกติ หรือ ได้รับบํานาญ
พิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพผูใ้ ดกระทํค
าวามผิดอาญาซึ่ง ไม่ใช่ความผิดใน ลักษณะ ฐานลหุโทษ หรือความผิด

อัน ได้กระทําโดยประมาท หรือถูกฟ้องว่าเป็น บุคคลล้มละลายทุจริต ถ้าถึงแก่ความตายก่อน มีคดีหรือ
ก่อนคดีถึงที่สุด ให้คณะกรรมการกองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พิจารณาวินิจฉัยว่า ผูน
้ ั้น

ได้กระทํา
ความผิด จริงหรือ ไม่ ถ้าเห็น ว่าผูน
าวามผิด ซึ่งกฎหมายกําหนดโทษ
้ ั้น กระทํค

เกิน กว่าหนึ่งปีแล้ว ทายาท ไม่มีสิทธิได้รับบํานาญตามมาตรา ๔๘

จําคุกอย่างสูง ไว้

มาตรา ๕๔ ทายาทดังต่อ ไปนีไ้ ม่มีสิทธิที่ จะ ได้รับบํานาญ
ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑

มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘
(๑) ผู้ดอ
พิพากษาถึงที่สุด ว่าได้เจตนากระทํหารือพยายามกระทําให้เจ้าบํานาญ
หรือผู้ที่
้ งคํา

จะก่อให้เกิดสิทธิรับบํานาญ
แก่ตนถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ทายาทตามมาตรา ๔๓ ด้องคํา
พิพากษาถึงทีส่ ุด ว่าได้เจตนากระทํห
ารือพยายามกระทํา
ให้ทายาทด้วยกันถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

หรือ

(๓) ผู้ใดฟ้องเจ้าบํานาญ
หรือผู้ที่จะ ก่อให้เกิดสิทธิรับบํานาญ
ความผิดโทษ
แก่ตน หาว่าทํา

ประหารชีวิต และตนเองกลับตองคํา
พยานเท็จ
พิพากษาถึงทีส่ ุดว่า มีความผิดฐาน ฟ้องเท็จหรือทํา

ลักษณะ ๗
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๕๕ เงิน ทุน ทดแทน พนักงานเทศบาลตามพระ ราชบัญญัตเิ งิน ทดแทน พนักงาน
เทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๘

ที่มอี ยูใ่ น วัน ทีพ
่ ระราชบัญญัตน
ิ ใี้ ช้บังกับให้โอนเข้าเป็น กองทุน บําเหน็จ

บํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
มาตรา ๕๖ พนักงานเทศบาลผู้ใคถูกหักเงินเดือน ไว้เป็นเงิน ออมตามพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน

พนักงานเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๘๘ เมื่อพระ ราชบัญญัตน
ิ ใี้ ช้บังคับแล้วหากยังคงรับราชการ อยู่ ก็ให้

ิ ี้
เงิน ที่หักไว้เป็นเงิน ออมยังคงอยูใ่ นกองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตน
จํานาญ
ิ ี
และ ไม่อยู่ใน ความรับผิดแห่งการ บังคับคดี ถ้าผูน
้ ั้น ออกจากราชการ ภายหลังวัน ที่พระ ราชบัญญัตน
ใช้บังคับ ก็ให้จ่ายเงินที่หักไว้เป็นเงิน ออมจากกองทุน ให้ไปพรัอมทั้งคอกเบี้ยร้อยละ สองต่อปี นับแต่วันที่

พระราชบัญญัตน
ิ ใี้ ช้บังคับจนถึงวันสุดท้ายที่อยูใ่ น ราชการ ถ้าผูน
้ ั้น ตายก็ให้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ทายาท
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พจน์ สารสิน

นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ ะ- เหตุผล ใน การ ประกาศใช้พระ ราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ เนื่องจากพระ ราชบัญญัตริ ะเบียบ
'

บริหารราชการ ส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ พระ ราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระ ราชบัญญัติ

สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และ พระ ราช บัญญัตริ ะเบียบ บริหาร ราชการ ส่วน ตําบลพ.ศ. ๒๔๙๙

กําหนดให้มีช้าราชการ ส่วน จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงาน สุขาภิบาล และ พนักงานตําบลเป็น
กิจการ ของ ส่วน ท้อง ถิ่น ซึ่งเป็น งานบริการ สาธารณะ เช่น เดียวกับ การ ปฏิบัตริ าชการ ของ
ผู้ดําเนิน
ข้าราชการ พลเรือน

จึงเป็น การ สมควร ให้ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ซึ่ง ได้แก่

ข้าราชการ ส่วน จังหวัด

มีสิทธิ ได้รับบําเหน็บ
พนักงานเทศบาล พนักงาน สุขาภิบาล และ พนักงานตําบล
จํานาญใน ทํานอง

จํานาญ
เดียวกัน กับข้าราชการ พลเรือน ฉะนั้น จึงจําเป็นต้องตราพระ ราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ
ข้าราชการ ส่วน
ท้องถิ่น ขึ้น
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกดามความในพระราชบัญญ้ตบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐

จํานาญ
ิ ําเหน็บ
ตามความใน มาตรา ๕ และ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระ ราชบัญญัตบ
อาศัยอํานาจ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระ ทรวงไว้ ตังต่อไปนี้

ิ ําเหน็จ
ข้อ® ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความใน พระราชบัญญัตบ

บํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
สมทบเข้าเป็น กองทุน บําเหน็จ
ข้อ ๒ ให้ราชการ ส่วน ท้องถิ่น หักเงิน งบประมาณ รายได้ประจํา!)

บํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ใน อัตราร้อยละ หนึ่ง เว้นแต่เทศบาลและเมืองพัทยาให้หักใน อัตราร้อยละสอง
ข้อ ๓ กฎกระทรวงนีใ้ ห้ใข้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นด้น ไป
ให้ ไว้ ณ วัน ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ชํานิศักดิเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ

ช้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นตาม
จํานาญ
เหตุผลใน การประกาศใช้กฎกระ ทรวงฉบับนี้ คือ โคยที่กองทุนบําเหน็บ

จํานาญ
พระ ราชบัญญัตบ
ช้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ประสบปีญหาขาดแคลนเงิน ที่จะ จ่ายเป็นเงิน บําเหน็จ
ิ ําเหน็บ
และเมืองพัทยามีผู้ชึ่ งลาออกและ
้
บํานาญให้แก่หนักงานเทศบาลและ พนักงานเมืองพัทยา เนื่อง จากใน ขณะ นีเทศบาล
อัตราการหักเงิน
เกษียณ อาดูเป็น จํานวน
มากและ มีแนวโท้ม ว่า จะ มี จํานวนเพิ่มมาก ขึ้น ด้วยเหตุนี้ หากยัง คงกําหนด
สมทบกองทุน บําเหน็บ
ช้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ของเทศบาลและเมือง พัทยาเป็น อัตรา
จ ํานาญ
งบประมาณ ราย ได้ประจําปี

ช้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ของเทศบาลและเมืองพัทยา
จํานาญ
ร้อยละ หนึ่ง จะ ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ของกองทุน บําเหน็บ

จํานาญ
สมทบกองทุนบําเหน็บ
จน ไม,อาจคําเนิน งานต่อไปได้ สมควรแกไขเพิ่มเดิมอัตราการหักเงินงบประมาณรายได้ประจําปี
ช้าราชการส่วน ท้องถิ่น ของเทศบาลและเมือง พัทยาเพิ่มขึ้นเป็น อัตราร้อยละ สองเพื่อให้กองทุน ดังกล่าวสามารถคําเนิน งาน
ต่อ ไป ได้ จึงจําเป็นด้องออกกฎกระ ทรวงนี้

ประกาศราชกิจ9 านุฒกพา 1ล่มที่ 0๑๖ ตอน ที่ ๘๙ ท หน้า m ลงวัน ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒
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เล่ม

๑๒๒ ตอน ที่ ๒๑ ก

หน้า ๒๐

ราชกิจจานุฌกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘

กฎกระทรวง
กํา
หนคอัตราและ วิธีการรับบําเหน็จ
ดํารง
ชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอํานาจ
ตามความใน มาตรา ๕ แห่งพระ ราชบัญญัตบ
ข้าราชการ ส่วน
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และมาตรา ๔๖/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการ
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ ราชบัญญัตบ
บํานาญ
ข้าราชการ ส่วน
ิ ําเหน็จ

ท้อง ถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง มหาดไทย ออกกฎกระทรวง ไว้

ตังต่อ ไปนี้
ข้อ ๑

บําเหน็จดํารงชีพให้จ่ายใน อัตรา ไม่เกิน สิบน้าเท่าของบํานาญรายเดือน ที่ ได้รับแต่

ไม่เกิน สองแสน บาท

ชีพ ให้ขอ รับ ได้ตั้งแต่ วัน ที่ ๕
ข้อ ๒ ผูร
ดํารง
ซึ่ง ประสงค์จะ ขอ รับบําเหน็จ
้ ับบํานาญ
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ถึงวัน ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ ใน กรณี ที่ผรู้ ับบํานาญคน ใดมิได้ขอรับภายใน

กําหนดระยะ เวลาตังกล่าว ให้ ขอ รับบําเหน็จ
ดํารง
ชีพ ได้ตั้งแต่ วัน ที่ ๑ ตุลาคม ถึง วัน ที่ ๓๑
ธันวาคม ของทุกปี

ดํารง
ชีพ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ซึ่งออกจากราชการและเลือกรับบํานาญจะ ขอรับบําเหน็จ
ดํารง
พร้อมกับการ ขอรับบํานาญ
ก็ ได้ ใน กรณี ที่ยัง ไม,ขอรับบําเหน็จ
ชีพพร้อมกับการ ขอรับบํานาญ
ดํารง
ชีพ ให้ขอรับ ได้ตามระยะเวลาทีก
่ ําหนดไว้ใน วรรคหนึ่ง
หากภายหลังจะ ขอรับบําเหน็จ
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เล่ม ©๒๒ ตอน ที่ ๒© ก

ข้อ ๓

หน้า ๒©

ราชกิจจานุเบกษา

©๐

มีนาคม ๒๕๔๘

ใน กรณี ที่ผรู้ ับบํานาญ
หรือ ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ซึ่งออก จากราชการ มีกรณี หรือ

ต้องหาว่ากระทํา
ความผิดวินัยหรืออาญาก่อน ออกจากราชการ จะ ขอรับบําเหน็จ
คํารงชีพ ไต้เมื่อกรณี

หรือคดีถึงทีส่ ุดและ มีสิทธิรับบํานาญโดยขอรับตามระยะเวลาทีก
่ ําหนดไว้ใน ข้อ ๒
ข้อ ๔ กฎกระทรวงนีใ้ ห้ใช้บังคัน ตั้งแต่วัน ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ให้ ไว้ ณ วัน ที่ ๘

เป็นต้น ไป

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ประชา มาลีนนท์

รัฐมนตรี ช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงมหาดไทย
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เล่ม

๑๒๒ ตอน ที่ ๒๑ ก

หน้า ๒๒

ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘

หมายเห?) ะ- เหตุผลใน การประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โคขที่มาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติ

บําเหน็บ
จํานาญ
ช้าราชการ ส่วน น้องถิ่น ห.ศ.

๒๕๐0

ช้าราชการ ส่วน น้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บจํานาญ

กําหนดใน้ช้าราชการ ส่วนน้องถิ่นผูร้ ับบํานาญมีสิทธิ

ขอรับบําเหน็ด
จ ํารง
ชีพ ได้ตามอัตราและ วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

จึงจําเป็นด้องออกกฎกระทรวงนี้
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เล่ม

หน้า ๑๕

๑๒๖ ตอนที่ ๔๖ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

กฎกระทรวง
กําหนด
อัตราและวิธกี ารรับบําเหน็จ
ดํารง
ชีพ (ฉบับที่

๒)

พ.ศ. ๒๕๕๒
ดามความใน มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตบ
อาศัยอํานาจ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
พ.ศ. ๒๕๐๐ และ มาตรา ๔๖/® วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
จํานาญ
ิ ําเหน็บ

ห.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗)
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
พ.ศ. ๒๕๔๘ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง ไว้ ดังต่อไปนี้

ดํารง
ให้ยกเลิกความ ไน ข้อ ๑ แห่งกฎ กระทรวงกําหนด
ชีพ
อัตราและ วิธี การ รับบําเหน็จ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ไข้ความต่อ ไปนีแทน

บําเหน็ด
จ ํารง
ชีพให้จ่ายในอัตราสิบห้าเท่าของบํานาญรายเดือนที่ไดัรับแต่ ไม่เกินสีแ่ สนบาท
โดยให้มส
ี ิทธิขอรับบําเหน็จ
ดํารง
ชีพ ได้ตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(๑) ผูร
ดํารง
ชีพ ได้ไม่เกิน
ซึ่งมีอายุตํ่ากว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้มีสิทธิขอรับบําเหน็จ
้ ับบํานาญ
“ข้อ ๑

สองแสน บาท

(๒) ผูร
ชีพ
ดํารง
ี ิทธิขอรับบําเหน็จ
ซึ่ง มีอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้น ไป ให้มส
้ ับบํานาญ

บํานาญ
นี้นได้ใข้สิทธิตาม

ชีพ
ดํารง
ไปแล้ว ให้ขอรับบําเหน็จ
ได้ไม,เกิน ส่วน ทีย
่ ังไม่ครบตามสิทธิของผูน
่ สน บาท”
้ ั้น แต่รวมก้นแล้วไม,เกิน สีแ
ได้ไม,เกิน สีแ
่ สน บาท แต่ก้าผูร้ ับ

ให้ไว้ ณ วัน ที่ ๑๔

(๑)

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

บุญ จง วงศ์ไตรรัตน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
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(ล่ม

๑๒๖ ดอน ที่ ๔๖ ก

หน้า ๑๖

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒

หมาขเห?) ะ- เหตุผลใน การ ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่อง จากอัตราบําเหน็จ
ดํารง
ชีพ ไม,สอดคล้อง

กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับป} งอัตราบําเหน็จ
ี วามเหมาะ สม
ดํารง
ชีพใน้มค
กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจใน ปีจฐบัน จึง จําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ระฒืยบคระทรวงมหาดไทย
จ ํานาญ
ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๖

โดยทีเ่ ป็น การสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ส่วน ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖

จํานาญ‘รกราชการ
ว่าด้วยเงินบําเหน็บ

จํานาญขาราชการส่วน ทองถิ่น
เพื่อให้สอดคลองกับพระ ราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ

ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น (ฉบับที่ ๖)
จ ํานาญ
พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก ไขเพิ่มเติม โดยหระ ราชบัญญัติบําเหน็บ

ิ รับปรุงกระ ทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัตป
ขาราชการส่วน ห้องถิ่น
บํานาญ
ิ ําเหน็จ
คามความใน มาครา ๗ แห่ง พระ ราชบัญญัตบ
อาศัยอํานาจ

พ.ศ. ๒๕๐๐ มาดรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล ห.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาดรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติ
และ องค์การบริหาร ส่วน ตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และ มาตรา ๗๐ แห่งพระ ราชบัญญัติ
สภาตําบล

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง มหาดไทยจึงออกระเบียบ ไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ®

ข้าราชการส่วน
จํานาญ
้ ยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน บําเหน็บ
ระเบียบนีเรี

ห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖”
ข้อ ๒

ระเบียบนี้ใข้บังดับตั้งแต่วัน ประกาศเป็นด้น ไป

ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น
จํานาญ
ข้อ ๓ ไห้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน บําเหน็บ

พ.ศ. ๒๕๓๖
ข้อ ๔

ในระเบียบนี้

“ราชการส่วน ห้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วน จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน

่ กี ฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร
ตําบลเมืองพัทยา และราชการส่วนห้องถิ่น อึ่นฅามทีม
่ ก
ี ําหนดจ่ายเป็นรายเดือน จากเงิน งบประมาณ
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนและเงิน อึ๋นทีบ
รายจ่ายหมวดเงินเดือน

จกติ บํานาญ
ปกติ
“บําเหน็บ
จํานาญ”ถามิได้ว่า ไว้เป็น การเฉพาะ ในเรื่องใด ให้หมายถึงบําเหน็ป
ตกทอดและหรือบํานาญ
บํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ บําเหน็จ
พิเศษ กรณี ข้าราชการส่วน ห้องถิ่นตาย และ

บําเหน็จ
ส่ว้น ห้องถิ่นตาย
ตกทอดกรณีผูรับบํานาญ
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จํานาญ
“กองทุน” หมายถึง กอง ทุน บําเหน็บ
ข้าราชการ ส่วน จังหวัด

กองทุน บําเหน็จ
บํานาญ

พนักงานเทศบาล กองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
จํานาญราชการส่วน
พนักงาน ส่วนตําบลหรือกองทุน บําเหน็บ

ี ฎหมายกําหนด
ท้องถิ่นอื่นที่มก
ข้อ ๕ กอง ทุน บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น ตาม ความ ใน พระ ราช บัญญัตบ
ิ ําเหน็จ

บํานาญ
งาน่ กลางตั้ง อยูท
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ใ หมีสํานัก
่ ี่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ตคี วามหรือวินิจฉัยบีญหา
ข้อ ๖ ใท้ปลัดกระ ทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจ
เกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนีไ้ ท้ ใน กรฌีที่มเี หตุพิเศษ สมควรยกทน การ ปฏิบัตติ ามความใน ระเบียบนี้
ใหราชการส่วนท้องถิ่น ขอทํา
ความตกลงกับปลัคกระทรวงมหาดไทยไท้เป็นกรณีๆ ไป

หมวด ๑
ส่งเงิน สมทบ
การตั้งงบประมาณและการนํา

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
จํานาญ
กองทุนบําเหน็บ

ข้อ ฟ้

จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ซึ่งราชการส่วน ท้องถิ่น ไท้หักไวั
เงินสมทบกองทุนบําเหน็บ

จากเงินงบประมาณทั่วไปตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ CD (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ของราชการ
บํานาญ
บําเหน็จ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหัตั้งจ่ายใน งบประมาณ รายจ่ายประจําปี

้ ๆ
ส่วน ท้องถิ่น นีน

ในรายจ่ายงบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน หรือหมวดรายจ่ายอื่น แล้วแต่กรณี

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น” และใท้ตั้งจ่ายเฉพาะราชคาร
จํานาญ
โดยใหัเรียกชื่อ ว่า “เงินสมทบกองทุน บําเหน็บ
ส่วนท้องถิ่นที่มข
ี ้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัตห
ิ ท้าทีเ่ ท่านั้น

ข้อ ๘

จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ที่ ไท้หักและดังจ่ายไว้ตามข้อ ๗
เงินสมทบกองทุน บําเหน็บ

แก่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น หรือผู้มีสท
จํานาญ
เมื่อ ไล้หัก ไว้เพื่อจ่ายเป็นเงิน บําเหน็บ
ิ ธิจะ ไท้รับตามความใน

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแท้ไขเพื่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัตบ
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ และเงินเพิ่มบํานาญ
้ ว ส่วนทีเ่ หลือเท่าใด ใหัหัวหท้าราชการส่วนท้องถิ่น นั้นๆ จัดการเบิก
ตามความไน หมวด c5 แห่งระเบียบนีแล้

จํานาญ
ถอนนํา
ส่งสมทบกองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น โดยเช็คหรือดราฟท้ขีดคร่อมใน นามกองทุน
บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผูร
้ ับภายในเสือนธันวาคมของปีงบประมาณ และใหัระบุไว้โดย
ชัดเจน ว่าเป็นเงินสมทบกองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นของราชการส่วนท้องถิ่น ใด เป็นเงิน
จํานาญ
จรือบํานาญรายใดแต่ละรายเป็น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ใด งบประมาณ ตั้งจ่ายเท่าใด หักจ่ายเป็น บําเหน็ห
เงินเท่าใด รวมเงินหักจ่ายบําเหน็บ
ส่งเงิน ท้วย
จํานาญเท่าใด แล้วรายงานใหัจังหวัดทราบทุกครั้งที่มกี ารนํา
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ใน กรณี ทรี่ าชการ ส่วนท้องถิ่น ใดมีเงิน งบประมาณ สมทบกองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการ ส่วน
จ ํานาญ
ท้องถิ่น ไม่พอ จ่ายตลอดปี

หรือมีรายจ่ายเกิดขึ้น ใหม่หลัง จากที่ ไดส่งเงิน ไปสมทบกองทุน บําเหน็บจํานาญ

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นแลัว ไท้หัวหท้าราชการส่วน ท้องถิ่น นั้นๆ

รายงาน จังหวัดเพื่อแจง ไปยังสํานักงาน

กอง ทุน บําเหน็จ
บํานาญ
บํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พิจารณาเสนอ คณะ กรรมการ กอง ทุน บําเหน็จ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินกองทุน บําเหน็บ
่ ไป และใน กรณี ที่
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นเพิ่มใท้ตอ

วงเงิน ที่ ได้หักไวัจ่ายตามความใน วรรคหนึ่งเหลือ จ่ายเมื่อวัน สิ้นปีเป็น จํานวนเท่าใด ใท้นํา
งาน
ส่ง สํานัก
กองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นแลัวรายงาน จังหวัดทราบอีกส่วน หนึ่งค่างหากเช่นเดียวกัน
จํานาญ
ข้าราชการ
จ ํานาญ
ข้อ & ใท้คณะ กรรมการดามความใน มาตรา ๗ แห่ง พระ ราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐0

มีชื่อเรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ท.”

ไท้คณะ กรรมการตามความใน วรรคหนึ่งเลือกกรรมการคน หนึ่งเป็น รองประธาน กรรมการและ

เลือกผูทเี่ ห็นสมควรคน หนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ©๐

หนัาที่ ด้งนี้
ก.บ.ท. มีอํานาจ
(๑)

จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ไปเพิ่มไท้แก่ราชการ
พิจารณาจ่ายเงิน กองทุน บําเหน็บ

ส่วนท้องถิ่น หน่วยที่มีวงเงิน ไม่พอ จ่ายเป็น บําเหน็บ
จํานาญ
แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน สังกัดหน่วยงาน บัน

หรือจะมอบอํานาจ
การจ่ายเงินด้งกล่าวใท้แก่ประธาน ก.บ.ท. ก็ได้
(๒) พิจารณาอนุมัตก
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ไท้ราชการ
จํานาญ
ิ าร จ่ายเงิน กองทุน บําเหน็บ

ส่วนท้องถิ่น

หรือหน่วยงาน ทีเ่ กี่ยวข้องกับท้องถิ่นรวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วน จังหวัด จํากัด

ี ฎหมาย
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัดสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ส่วนท้องถิ่น อื่นตามที่มก

กําหนด
ล้ไปดําเนิน
กิจการต่างๆ ภายในกําหนดเวลาก้ไม่เกินสิบท้าปี ดอกเบี้ย'ใน อัตรา'ไม่เกินรัอยละสิบเกาค่อปี
ข้าราชการส่วน
(๓) พิจารณากําหนด
จํานาญ
ของกองทุน บําเหน็บ
วงเงิน ค่าใช้จ่ายประจําปี
ท้องถิ่นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบแห่งออดเงินรายได้ประจําปี

ตามระเบียบที่
วงเงิน ค่าใช้ จ่าย ประจําปีไท้ จัด ทําเป็น ประมาณ การราย จ่าย ประจําปี

คณะ อนุกรรมการดําเนิน
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (อ.บ.ท.) กําหนด
จํานาญ
การกองทุนบําเหน็บ
(๔) พิจารณาอนุมัตก
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ประเภท
จํานาญ
ิ าร จ่ายเงิน กองทุนบําเหน็บ
ด้งกล่าวไวัในมาดรา ๘ แห่งพระ ราชบัญญัตบ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
จ ํานาญ
ิ ําเหน็บ

พ.ศ. ๒๕๐๐ ไน กรณี

ด้งต่อ ไปนี้

(ก)

ใน กรณี ทเี่ งิน สมทบกองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ที่ ได้รับจาก
จํานาญ

ราชการส่วน ท้องถิ่น ตามความใน ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ในปีใด ไม่พอที่ จะ โอน ไปเพิ่ม จ่ายไท้กับราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามความใน ข้อ ๘ วรรคสอง
(ข)

ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
จํานาญ
ใน กิจการ ชื่งคณะ กรรมการ กองทุน บําเหน็บ

พิจารณาแล้วเห็น ว่าเป็นประ โยชน์กับกิจการของกองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น โดยเป็น งาน
จํานาญ
เร่งต่วนและ ประมาณ การรายจ่ายที่ ได้ทั้ง จ่ายไวัใน ข้อ ๑๐ (๓) ไม่พอจ่ายหรือไม่ได้ทั้ง จ่ายไว้
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ข้อ ๑® ให้มีอนุกรรมการดําเนิน
การขึ้นคณะ หนึ่ง

เรียกว่า

การ กองทุน
“คณะ อนุกรรมการดําเนิน

ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น” เรียกโดยย่อ ว่า “อ.บ.ท.” ประกอบควย อธิบดีกรมส่งเสริมการ
บําเหน็บ
จ ํานาญ

่ ระธาน
ปกครองห้องถิ่นเป็น ประธาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น คน หนึ่งทีป

ก.บ.ท.

เห็น ชอบเป็น รองประธาน ผูอ
จํานาญ
และ สวัสดิการเป็น อนุกรรมการและเลขานุการ
การส่วน บําเหน็บ
้ ํานวย
และ อนุกรรมการอื่น ซึ่งประธาน ก.บ.ท. จะ ได พิจารณาแต่งตั้งขึ้น ไม่เกิน ห้าคน
ข้อ ๑๒ อ.บ.ท. มีอํานาจ
่ ังนี้
หห้าทีต
(๑)

รับ

จ่าย และเก็บรักษาเงิน ทุน

เฉพาะการ จ่ายเงินทุน จะกระทําไห้ต่อเมื่อ ไดรับอนุมัติ

ี่ ระธาน อ.บ.ท. ไม่อยู่
จาก ก.บ.ท. แห้วเท่านั้น และให้ประธาน อ.บ.ท. หรือรองประธาน อ.บ.ท. ใน กรณี ทป
ปฎิบติ
ํ หนาทีเ่ ป็นผูพ้ ิจารณาสั่งจ่าย
(๒) พิจารณากําหนด
ระเบียบต่างๆ เพื่อใข้ปฎิบัตใิ นการ จัดดําเนินกิจการกองทุน
(๓) พิจารณากําหนด
แบบบัญชีกองทุน และควบคุมบัญชีการเงินของกองทุน
(๔) เก็บรักษาเอกสารต่างๆ
(๕) พิจารณากําหนด
กิจการต่างๆ ของกองทุน
ตัวพบักงานเจัาหนาทีเ่ พื่อให้ดําเนิน
(๖) จัดให้มก
ี ารตรวจสอบบัญชีการเงิน ของกองทุน

และเสนอรายงาน ของผูส
้ อบบัญชี

พรัอมห้วยงบดุล งบรายไห้และรายจ่าย และรายงานกิจการประจําปีของกองทุนให้ประธาน ก.บ.ท. ทราบและ
จัดส่งงบดุลแสดงฐานะการเงิน ของกองทุนแต่ละปีให้ราชการส่วนห้องถิ่นที่จัคส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญ
ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น ทุกหน่วยทราบภายในปีงบประมาณถัดไป
(๗) รวบรวมเรื่องต่างๆ ทีค
่ ระชุม ก.บ.ท.
่ วรเสนอต่อทีป

(๘) ดําเนิน
กิจการใดๆ คามที่ ก.บ.ท. มอบหมาย

ข้อ ๑๓ การประชุมของ ก.บ.ท. ตามความใน ข้อ ©๒ (๗) แห่งระเบียบนีใ้ ห้ประธาน ก.บ.ท. เป็น

และเรียกประชุมเป็น ครั้งคราวตามความจําเป็น และ การประชุมของคณะ กรรมการ ก.บ.ท. และ
ผูก
้ ําหนด

จึงเป็น องค์ประชุมการลงมติใดๆ
คณะอนุกรรมการ อ.บ.ท. ห้องมีกรรมการมาประชุมไม่ห้อยกว่ากึ๋งจํานวน
่ ระชุมเป็นผู้ชขี าด
ให้ถือเสียงข้างมาก ห้าคะแนนเท่ากันให้ประธานใน ทีป
ข้อ ๑๔

ใน กรณีทข
ี่ ้าราชการส่วนห้องถิ่นผูใ้ ดจะ ครบเกษียณ อายูการทําราชการจากราชการ ส่วน

.ห้องถิ่น นั้นๆ ห้องรายงานฝานจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจังให้ ก.บ.ท. ทราบล่วงหนาอย่างห้อย
สามเดือน ก่อนครบเกษียณอายู

เมื่อครบกําหนดเกษียณ อาถูและราชการส่วนห้องถิ่น ไห้สั่งให้ข้าราชการส่วน

ห้องถิ่นผูน
้ ั้น ออกจากราชการแห้ว ให้รายงานผ่าน จังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจัง ก.บ.ท. ทราบอีก

ครั้งหนึ่ง
ข้อ©๕ ราชการส่วน ห้องถิ่น ใด จะ สั่งให้ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็�

ปกติหรือบํานาญ
บํานาญ
จ ํานาญ
พิเศษ ดามพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
ิ ําเหน็บ

ซึ่งแห้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ห.ศ. ๒๕๐๘
ิ ําเหน็บ

ห้อง

สั่งให้ชัคแจังว่าให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็บ
ระนุไวัในคํา
จํานาญ
ห้วยเหดุอย่างใด มาดราใดและให้ส่ง

คํสาั่งนั้นๆ ไปยังจังหวัดเพื่อรายงานสํานักงานกองทุนบําเหน็บจํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่นทราบทุกราย

ส์าเนา
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หมวด ๒
การขอรับบําเหน็บ
จํานาญ,บาราชการส่วน ท้องถิ่น
ส่วน ที่ ๑

บําเหน็บ
จํานาญ
ปกติ
ข้อ ร)๖ ใน้ผช
จํานาญ
ปกติ ยื่นเรื่องตามแบบ บ.ท. ๑ และแบบ บ.ท. ๒
ู้ ึ๋งประสงค์จะ ขอรับบําเหน็บ

คสําั่งบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยทีต่ น

พร้อมทั้งสําเนา

สังกัดครั้งอุ[คท้าย

จํานาญรวบรวม
รวมสามชุดและ ใหเจาหน้าทีผ
่ รู้ ับผิดชอบเกี่ยวกับการ ขอรับบําเหน็บ

หลักฐาน ทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สมุดประวัตห
ิ รือบัตรประวัตขิ ้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) ใบรับรองสมุดประวัติ

อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม (ท้ามี) และเวลาทวีคูณระหว่างประจํา

ปฏิบัตห
ิ น้าที่ในเขตที่ไดัประกาศใข้กฎอัยการสืกดามแบบ บ.ท. ๓

สั่งเลื่อนเงินเดือนใน วัน ที่
คํา
0๓) สําเนา

สําหรับผู้ที่ครบเกษียณอายุ

0)0

กันยายน

ของ!เที่ออกจากราชการส่วนท้องถิ่น

สั่งที่ใน้ออก หรืออนญาตใน้ลาออกจากราชการส่วน ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
คํา

(๔) สําเนา

(๕) ตน ฉบับหรือสําเนา
ี่ างราชการรับรอง
ภาพถ่ายใบแสดงความเห็น ของแพทย์ทท

ชึ๋ง

ดรวจและใน้ความเห็น ว่า ไม่สามารถจะรับราชการใน หน้าที่ไดัตอ
่ ใปสําหรับ
ผู้ที่ออกจากราชการเพราะเหตุ

ทุพพลภาพ
(๖)

หลักฐานการตรวจสอบและรับรองเวลาราชการของกรมการเงินกลาโหม กระทรวง

กลาโหมสําหรับ
ผู้ทเี่ คยรับราชการทหารกองประจํกาารก่อน หรือภายหลังทีเ่ ข้ารับราชการแล้ว

(๗) หลักฐานเกี่ยวกับการถูกสั่งพักราชการ ใน้ออกจากราชการไวัก่อน ใหออก ปลดออก’

หรือ ไล่ออก และ หลักฐาน การ รับเงินเดือน ระหว่างนั้น สําหรับ
ผู้ทเี่ คยถูกสั่งพัก หรือออกจากราชการ
ในลักษณะดังกล่าว ทนแต่ไดับันทึกไวัในสมุดประวัตโิ ดยชัดแจงแล้ว

(๘) หลักฐาน การอมุมัตข
ิ อง ก.พ. หรือรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี

สําหรับผู้ที่มสี ิทธิไดับบั เวลาธุดมศึกษาในต่างประเทศ
(ส)

การ ใดๆ ตาม มติ
หลักฐานเกี่ยวกับการที่ ทางราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น สั่ง ใน้ไป ทํา

คณะ รัฐมนตรีชึ่งไดับับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ สําหรับ
ผท
ู้ ี่ไดัไปปฏิบัตงิ านดังกล่าว ดังนี้
(ก)
(ข)

สั่งไน้ออกจากราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่อไปทํา
คํา
การนั้นๆ
สั่งใน้กลับเข้ารับราชการ ส่วน ท้องถิ่นตามเติม หรือหลักฐาน การแสดงเจตนา
คํา

ขอรับบําเหน็บ
จํานาญหรือหลักฐานการออกจากงานทางหน่วยที่ไปปฏิบัตน
ิ ั้นๆ แล้วแต่กรณี
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(®o) หลักฐาน การ มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ

สําหรับผปู้ ฏิบัตหิ ห้าทีต่ ามที่กระทรวงกลาโหม

กําหนดในระหว่างที่มกี ารรบ หรือการสงคราม หรือการปราบจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการ

ประกาศสถานการณ์ชุกเฉิน หรือในระหว่างทีส
าั้า ซึ่งรับรองโดยกรมการเงินกลาโห์ม
่ ั่งให้เป็น นักดําเรือดํน
กระทรวงกลาโหม
(©๑)

้ ่อการรัาย
หลักฐาน การมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ สําหรับ
ผป
ู้ ฏิบัตริ าชการ ปราบปรามผูก

คอมมิวนิสต์ ซึ่งรับรองโคยกองอํานวย
การรักษาความมั่นคงภายใน
(๑๒) หลักฐาน การมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ

สําหรับผปู้ ฏิบัตริ าชการลับหรือปฏิบัตริ าชการ

ความตกลงกบ
ตามแผน!)องกัน ประเทศ หรือปฏิบัตริ าชการ กรณี อื่น ตามแบบที่ กระ ทรวงกลาโหมขอทํา
กระทรวงมหาดไทย หรือตามทีแ
่ จ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบแลัว
(๑๓) หลักฐาน การพิจารณาขององค์กรกลางบริหาร งาน บุคคลราชการส่วนทองถิ่น (ก.จ.จ.

หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) สําหรับ
ผู้ที่มกี รณีถูกกล่าวหาว่ากระทํผาิดวินัยอย่างรัายแร4

ก่อน ออกจากราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะ หย่อนความสามารถ หรือประพฤติตน ไม่เหมาะสม

หรือบกพร่องใน หนัาที่หรือมีมลทิน บัวหมองหรือกระทํผาิดวินัยอย่างรัายแรง ซึ่งมีระเบียบให้ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดรายงานผลการปฏิบัตใิ นเรื่องดังกล่าวให้องค์กรกลางบริหาร งาน บุคคลของข้าราชการนันๆ ทราบ

หรือหลักฐาน การประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน สําหรับ
ผู้ที่เจ้าสังกัดยัง ไม่ ได้รายงานผลการปฏิบัติ หรือ

การ ในเรื่องดังกล่าวไม่เสรึจสิ้น
รายงานแล้วแต่องค์กรกลางบริหาร งานบุคคลนั้นๆ ยังพิจารณาหรือดําเนิน

(๑๔) หลักฐาน การ ชด ใข้เงิน คืน กรณี ลาศึกษาหรือดูงานแล้วกลับมาปฏิบัตริ าชการ ชดใข้

ไม่ครบตามสัญญา
(๑๕) แบบคํานวณ
จํานาญ(แบบ บ.ท. ๔)
การตรวจสอบบําเหน็บ

ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ได้รับเรื่อง

ส่วน ที่ ๒

บํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ
ข้อ 0๗

พิเศษ ให้ผู้มีสิทธิ
กรณี ที่ผู้ออกจากราชการส่วน ห้องถิ่น อยูใ่ น ข่ายมีสิทธิจะ ได้รับบํานาญ

และเจ้าหห้าที่ผรู้ ับผิดชอบดําเนิน
การตามข้อ ๑๖ และให้แนบหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
(๑)

สั่งของผูบ
คํา
้ ังคับบัญชาหรือหลักฐานเกี่ยวกับการ ไปปฏิบัตริ าชการ

(๒) รายงาน หรือรายละเอียดการ ปฏิบัตห
ิ นาทีร่ าชการ จนเป็นเหตุให้ถูกประ ทุษรัายหรือ

ได้รับอันตราย
(๓) รายงาน ของผูร
้ ่วมงาน หรือผู้เ เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ล้ามี)
(๔) รายงานการสอบสวนของเจ้าหห้าทีต
ี่ ูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตราย
่ ํารวจใน กรณี ทถ

นั้นเกิดจากการกระทํผาิดอาญาของผูห
พิพากษาคดีนั้น
คํา
้ นึ่งผูใ้ ด หรือสําเนา
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(๕) หลักฐาน การสอบสวนพร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะ กรรมการซึ่งผูบ
้ ังกับบัญชาได้
แต่งตั้งขึ้น สอบสวน ว่าการถูกประทุษร้ายหรือ ได้รับอันตรายนั้นเกิด จากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผูน
้ ั้นเองหรือไม่

ใน กรณี ที่ ไม่อาจแนบหลักฐาน ตาม (๔) หรือหลักฐานตาม (๔) ไม่ปรากฎ

ชัดว่าการถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้น เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของ
ผูน
้ ั้นเองหรือ ไม่
(๖)

ใบรับรองของแพทย์ทท
ี่ างราชการรับรอง ซึ่ง ได้ตรวจและให้ความเห็น ว่าผูน
้ ั้น ได้รับ

อันตรายเสียแขน ขา หหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด หรือ ได้รับการ ป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพ ไม่สามารถจะรับ
ราชการต่อไปได้
(๗)

สั่งเลื่อนเงินเดือนกรณี พิเศษ (ถามี)
คํา

ไหเสนอต่อจังหวัดภายในสิบหาวัน นับแต่วัน ได้รับเรื่อง
ส่วน ที่ ๓

พิเศษ
บํานาญ
พิเศษ
ข้อ «๘ การขอรับบํานาญ

หรือบํานาญ
ปกติไปแลัว

กรณี ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ซึ่งออกจากราชการโดยได้รับบําเหน็จ

ป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพ

ู้ ั้นรัน
ิ น้าทีร่ ะหว่างที่ผน
อันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัตห

การในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องตามข้อ ๑๗
ราชการ ภายใน สามปี นับแต่วัน ออกจากราชการนอกจากจะด้องดําเนิน
แล้ว ให้แนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
(๑) หลักฐาน การ สอบสวน ของราชการ ส่วน ท้องถิ่น ทีเ่ คยสังกัด ว่าการ ป่วยเจ็บเกิคขึ้น

เพราะเหตุปฏิบัตห
ิ น้าที่ราชการ หรือ ไม่
(๒) หลักฐานแสดงว่าการป่วยเจ็บได้เกิดขึ้น ภายในสามปี นับแต่วันออกจากราชการ
(๐))

พิเศษ
หลักฐานแสดงวันเดือนปีที่เข้าตัวได้ยื่นขอรับบํานาญ

ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ได้รับเรื่อง

ส่วน ที่ ๔

บําเหน็จ
ตกทอดกรณี ข้าราชการส่วน ห้องถิ่นตาย
ข้อ ๑๙ การขอรับบําเหน็จ
ตกทอดให้ทายาฑผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น ได้แสดง

เจตนาไข้ แล้วแต่กรณี ยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จ
ตกทอดด้วยตนเองตามแบบ บ.ท. ๑ แบบ บ.ท. ๒ และแบบ

บ.ท. ๕

ต่อราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งข้าราชการส่วนห้องถิ่นผูต
้ ายสังกัดอยูค
่ รั้งชุดท้าย พร้อมด้วยส์าเนามรณบัตร

รวม ๐) ชุด และให้คํา
รับรองว่าจะ ชดใข้เงิน ที่ ได้รับไปโดยไม,มีสิทธิตลอดจนคําเสียหายต่างๆ ดืนแก,ราชการ
ส่วน ห้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๖

หรือแบบหนังสือรับรองการชดใข้เงินคืน ให้แก่ทางราชการ (สําหรับ
ผเู้ ยาว์
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คนเสมือน ไร'ความสามารถ คน ไร'ความสามารถให้ผป
้ ิทักษ์ หรือผู้
้ ทน โดยชอบธรรม ผูพ
ู้ กครองในฐานะผูแ

ตก
อนุบาล ลงชื่อแทน หรือให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี) เมื่อเจ้าหห้าที่ผรู้ ับผิดชอบ ไล้รับเรื่องขอรับบําเหน็จ
ของ ผูย้ ื่นใน หัวจ้อรายละเอียด ดังนี้
ทอด จากผูย้ ื่นแล้ว ให้สอบสวนบันทึกปากคํา
(๑) ผูค
้ ายไล้ตายล้วยเหตุใด
(๒)

ชื่อตัว ชื่อสกลของบิดาและ มารดาของผูต้ ายชื่ออะไรและยังมีชีวิตหรือถึงแก่กรรม

ไปแล้ว ตั้งแต่เมื่อใด
(๓) ผูต
้ ายมีสามีหรือภริยาโดยชอบล้วยกฎหมายหรือไม่ ล้ามี ชื่อตัวชื่อสกุลอะไรและให้มี

หลักฐาน ใบสําคัญ
ี้ เหตุผลโดยชัดแจ้ง
การสมรสประกอบล้วย หากไม,มีหลักฐานให้ชแจง
(๔) ผูด
่ น
้ ายมีบุตรกีค

ชื่ออะไร เกิดวันเดือนปีใด ล้าเป็นบุตรเกิดก่อนสมรสขอให้สอบสวน

โดยละเอียดต่อ ไปล้วยว่าต่อมาบิดามารดาไล้สมรสกัน หรือไล้จดทะเบียน ว่าเป็น บุตรหรือศาลพิพากษาว่า

เป็น บุตรหรือไม่ ทั้งนี้

ให้ส่งหลักฐานต่างๆ เช่น

การสมรส สําเนุา
ทะเบียนบาน สําเนาใบสําคัญ
สําเนา

ทะเบียน การรับรองบุตร หรือคํา
พิพากษาของศาล และเอกสารทีเ่ กี่ยวจ้องมื่นใดประกอบการพิจารณาล้วย
ให้เจ้าหห้าทีร
่ วบรวมหลักฐาน ทีเ่ กี่ยวจ้องตามจ้อ ©๖ และแนบหลักฐานเพิ่มเติมตังนี
(๑)

หลักฐานเกี่ยวกับการดาย
(ก)

มรณ บัตรประกอบหลักฐาน
มรณ บัตร กรณี ตายโดยเหตุปกติ หรือสําเนา
สําเนา

่ ํารวจเช่น รายงานการชันสูตรพลิกศพ รายงานประจํวาันเกี่ยวกับคดี รายงาน
การสอบสวน ของเจ้าหนาทีต
การสอบสวน ฯลฯ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ
(ข)

สั่งศาลสําหรับ
คํา
สําเนา
ผู้ทศี่ าลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

่ บ
(ค) หลักฐานการสอบสวน พร้อมทั้งส�ปความเห็นของคณะกรรมการทีผ
ู้ ังคับบัญชา
แต่งตั้งเพิ่อสอบสวน พฤติการณีและกรณีแวดล้อมทั่วๆ

เนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองหรือ ไม,
(ง)

ไป สําหรับ
ผู้ที่ ไม่ทราบแน่ ชัดว่าการตายมีสาเVเตุ

หลักฐาน การ วินิจฉัยขององค์กรกลางบริหาร งาน บุคคลราชการ ส่วน ห้อง ถิ่น

(ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) ล้าผู้ทั้น ไม,ถึงแก่ความตายเสียก่อน จะตองไล้รับ

โทษถึงไล่ออกจากราชการหรือ ไม่

สําหรับผดู้ ายที่มีกรณี หรือดองหาว่ากระทํผาิดวินัยอย่างร้ายแรงแฤะยัง

ไม,ไล้รับการวินิจฉัยเรื่องทีก
่ ระทํผาิดทั้น
(๒)

หลักฐานเกี่ยวกับทายาท
มรณ บัตรหรือ
(ก) สําเนา
ทะเบียน ห้านของบิดามารคา กรณียังมีชีวิตอยูห
่ รือสําเนา

หนังสือรับรองการตายของผู้ทคี่ วรเชื่อถือ ไล้ (เช่น พี่ ห้อง ลุง ป็า ห้า อา หรือเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายปกครอง) กรณีที่
ตายไปก่อนแล้ว
(ข) หลักฐานการเป็น บิดาโดยชอบล้วยกฎหมายของผูต
้ ายไล้แก่

การ สมรสของบิดามารดาหรือสําเนา
๑. สําเนา
ทะเบียน สมรสหรือใบ สําคัญ

ทะเบียนฐานะของภริยา (มารดาของผูต้ าย) หรือ
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๒. หนังสือรับรองของผูค
่ ับรองว่าบิดามารดาสมรสก่อน วัน ที่
้ วรเชื่อถือ ได’ ทีร
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือ

ทะเบียน บ้าน
๓. สําเนา

หรือสูติบัตร ของบุดรร่วมบิดามารคาเดียวกัน กับผูต้ าย

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

(ก)

ทะเบียน สมรสหรือใบสําคัญการสมรส
สําเนา

(ข)

ทะเบียน บ้าน
สําเนา

(ค)

ู่ มรส
มรณ บัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ทค
สําเนา
ี่ วรเชื่อถือ ได้กรณี ที่คส

(ง)

สั่งศาลกรณี ที่บกี ารหย่า
การหย่าหรือคํา
ทะเบียน การหย่า หรือใบสําคัญ
สําเนา

(จ)

สําเนา
คํา
พิพากษา

ตายไปก่อน

หรือคํา
สั่งทีแ่ สดงว่าคูส
่ มรสที่ชอบด้วย
่ มรสคน ใดเป็น คูส

กฎหมาย กรณีที่มกี ารสมรสช้อน
(๔)

หลักฐานเกี่ยวกับบุตร
(ก)

การ สมรสของผูต
ทะเบียน สมรสหรือใบสําคัญ
สําเนา
้ ายกับมารดาของบุตรหรือ

ทะเบียน การรับรองบุตร หรือสําเนา
คํา
พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
สําเนา
(ข) บ้นฑึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา (ถ้ามี)

(๕)

(ค)

มรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้ทค
ี่ วรเชื่อถือได้กรณี ทบี่ ุตรคาย
สําเนา

(ง)

ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบดุ รบุญธรรม
สําเนา

หลักฐานการเป็นผูป้ กครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผูพ
้ นุบาล แลวแต่กรณี
้ ิทักษ์ หรือผูอ

ทะเบียน
ตกทอดแทน ผู้มีสิ ทธิ ได้แก่สําเนา
ชึ๋งลงชื่อใบ้ความยินยอม ใน การขอรับ หรือขอรับบําเหน็จ

สั่งศาลตั้งผูป
้ นุบาล
คํา
ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือสําเนา
การรับรองบุตร สําเนา
้ ิทักษ์ หรือผูอ
้ กครอง ผูพ

นถ้วนด,กรณี

ใบ้เสนอต่อจังหวัดภายใน สิบบ้าวัน นับแต่วัน ได้รับเรื่อง

ส่วน ที่ ๕

บํานาญ
พิเศษ กรณี ช้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย
ช้อ ๒๐ การขอรับบํานาญ
พิเศษ กรณี ช้าราชการส่วน ท้องถิ่นตาย นอกจากหลักฐาน ทีเ่ กี่ยวช้องชึ๋ง

ด้องแนบตามขอ ๑๗ (๑) ถืงช้อ ๑๗ (๕) และช้อ ๑๙ แลวใบ้แนบหลักฐานทีเ่ กี่ยวช้องเพิ่มเติม ดังนี้
(๑)

ใบแสดงความเห็น หรือรายงานของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ชึ๋งแสดงว่าการป่วยเจ็บ

ถืงตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปฎิบต
ั ริ าชการใน หบ้าที่
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(๒) รายงาน การปฏิบัตห
ิ น้าทีร่ าชการ ใน ระยะ ก่อน ตายเป็นเวลา ไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

สําหรับผู้ที่ราชการส่วนห้องถิ่น พิจารณาเห็น ว่าถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงาน ในลักษณะดรากตรําเร่งรัด

หรือเคร่งเครียดเกิบกว่าปกติธรรมดา
(๓)

หลักฐาน การ สอบสวน ใน กรณี สูญหายว่าสูญหายตั้งแต่เมื่อใด และ มีเหตุอัน ควร

เชื่อได้ว่าผูน
้ ั้น ได้รับอันตรายถึงตายหรือไม่
(๔)

สั่งเลื่อนเงินเดือน กรณี พิเศษ (ถามี)
คํา

ให้เสนอต่อจังหวัดภายใน สิบน้าวันนับแต่วัน ได้รับเรื่อง
ข้อ ๒® การขอรับบํานาญ
พิเศษกรณี ข้าราชการส่วนห้องถิ่นชึง๋ ออกจากราชการ โดยได้รับบําเหน็จ

หรือบํานาญ
ปกติไปแลัว

ั้ รับราชการ
ป่วยเจ็บถึงตายอันเป็นผลเนื่องมาจากการ ปฏิบัตห
ิ น้าทีร่ ะหว่างที่ผู้นน

ภายใน สามปี นับแต่วัน ออกจากราชการ นอกจากหลักฐาน ทีเ่ กี่ยวข้องชึ๋งด้องแนบตามข้อ ๑๙ แห้ว ให้แนบ

หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) หลักฐาน การ สอบสวน ของราชการ ส่วน ห้องถิ่น ทีเ่ คยสังกัดว่าการ ป่วยเจ็บถึงตาย

เกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัตห
ิ น้าทีร่ าชการ หรือไม่
(๒) หลักฐาน ชื่งแสดงว่า การ ป่วยเจ็บถึงตายได้เกิดขึ้น ภายใน สามปี นับแต่วัน ออกจาก

ราชการ
(๓) หลักฐานชึ๋งแสดงวันเดือนปีทท
พิเศษ
ี่ ายาทได้ยื่นขอรับบํานาญ

ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ได้รับเรื่อง

ส่วน ที่ ๖

บําเหน็จตกทอดกรณีผรู้ ับบํานาญตาย
ข้อ ๒๒

ตกทอดแข้งให้ราชการ
ถึงแก่ความตาย ให้ทายาทหรือผู้มีสท
เมื่อผูร้ ับบํานาญ
ิ ธิรับบําเหน็จ

ของผู้ นั้น
แข้ง การ หมด สิทธิรับ บํานาญ
ส่วน ห้อง ถิ่น ผูเ้ บิก จ่ายบํานาญ
ทราบ และ ให้ผเู้ บิก จ่ายบํานาญ

จํานาญ
ให้สํานักงา,นกองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น ทราบโดยเร็ว

บํานาญชึ๋งถึงแก่ความตายหรือผู้ที่ผรู้ ับบํานาญซึ่งถึง แก่ความตาย

ข้อ ๒๓ ให้ทายาทผู้มีสท
ิ ธิของผูร้ ับ

รับรองว่าจะ ชดใข้เงิน ที่ ได้รับไป
ได้แสดงเจตนาไวัให้มีสท
ิ ธิยื่นคํา
ขอรับบําเหน็จ
ดกทอดพรัอมนั้งให้คํา
โดยไม,มีสิทธิตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ คืนแก่ราชการส่วนห้องถิ่นตามแบบ บ.ท. ๖ (สําหรับ
ผเู้ ยาว์ คนเสมือน
ไร้ความสามารถ

หรือคน ไร้ความสามารถ ให้ผป
้ ิทักษ์หรือ
้ ทน โดยชอบธรรม หรือผูพ
ู้ กครองในฐานะผูแ

ครั้งชุดห้าย
ผู้อทุบาล ลงชื่อแทนหรือให้ความยินยอม แห้วแต่กรณี) ยื่นต่อราชการส่วนห้องถิ่น ที่ผดู้ ายรับบํานาญ
และ ให้เข้าหน้าทีผ
่ รู้ ับผิดชอบรวบรวมหลักฐานเช่นเดียวกับกรณี ข้าราชการ ส่วน ห้องถิ่น ตายตามข้อ ๑๙
แนบแบบคํา
ขอ
ให้เสนอต่อจังหวัดภายใน สิบห้าวัน นับแด,วัน ได้รับเรื่อง
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หมวด ๓
การสั่งจ่ายเงินบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๒๔

เมื่อราชการส่วน ท้องถิ่น

ไค้รับเรื่องการขอรับบําเหน็บ
จํานาญจากผูข้ อและผูย้ ื่นตามความ

ใน หมวด ๒ แห่งระเบียบนีแ้ ล้ว ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่ ไค้รับเรื่องแล้วตรวจสอบและ สอบสวนหลักฐาน
ต่างๆ เพื่อนําเสนอผูว
้ ่าราชการ จังหวัดพิจารณาภายใน กําหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันรับเรื่อง

ข้อ ๒๕ ให้ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ใช้สมุดประวัตท
ิ ี่มกี ารรับรองโดยถูกค้องเป็น หลักฐานใน การ

ตรวจสอบเวลาราชการ สําหรับ
บําเหน็บ
จํานาญ
คํานวณ
ของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ไค้ทนแต่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น นั้นๆ

ิ รือมีแด'สมุดประวัติ ไม่ถูกค้องสมบุรณ์หรือใน กรณี ที่หลักฐานต่างๆ
จะ ไม่มี สมุดประวัตห

สอบไป
จํานาญ
เกี่ยวกับเวลาราชการ ขัดแยงหรือไม่ตรงกัน ก็ให้ราชการ ส่วน ท้องถิ่น ทีร่ ับเรื่องขอรับบําเหน็บ

ยังหน่วยราชการ หรือราชการส่วน ท้องถิ่น ทีช
่ ้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นี้นเคยรับราชการอยู่ เพื่อรับรองเวลา
การ
ราชการของข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผู้นี้นเป็น หลักฐาน ก่อน เมื่อไค้รับหลักฐานดังกล่าวแล้ว ให้ รบดําเนิน
รวบรวมเรื่องขอรับบําเหน็บ
หรือบําเหน็จ
ตกทอดพร้อมค้วยหลักฐานต่างๆ โดยเสนอความเห็น ไปยัง
จํานาญ
ตกทอดหรือไม,ประการใดให้แก่ใคร เป็น
ผูว้ ่าราชการ จังหวัด ว่าสมควรจ่ายเงิน บําเหน็จบํานาญหรือบําเหน็จ

จํานวนเท่าใดหรือเดือนละเท่าใด ตั้งแต่เมื่อใด
ข้อ ๒๖

และเอกสารต่างๆ จากราชการ
จํานาญ
เมื่อผูว้ ่าราชการ จังหวัด ไค้รับเรื่องขอรับบําเหน็บ

ส่วนท้องถิ่น ตามความใน ข้อ ๒๕ แห่งระเบียบนี้ แล้วให้บันทึกวัน

เดือนปี ที่ไค้รับไว้เป็น หลักฐาน แล้วรีบ

สั่ง
คํา
จํานาญให้ทํา
พิจารณาสั่งจ่ายภายใน กําหนดเวลายี่สิบเอ็ดวันนับแต่วัน ไค้รับเรื่องการสั่งจ่ายเงิน บําเหน็บ

เป็นสามฉบับโดยระบุให้ชัดแข้งว่าจ่ายเป็น บําเหน็ห
หรือบําเหน็ตจกทอดให้แก่ใคร จํานวนเท่าใด
จรือบํานาญ

หรือเดือนละเท่าใด จ่ายตั้งแต่เมื่อใดแล้วส่งคํา
จํานาญให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่
สั่งและเรื่องขอรับบําเหน็บ

เสนอเรื่องเพื่อถือจ่ายหนึ๋งชุด

เก็บรักษาไว้ที่จังหวัดหนึ๋งชุดและ ส่งไปยังสํานักงาน กองทุน บําเหน็บจํานาญ

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น หนึ๋งชุด

บําเหน็ห
จรือบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพให้สั่งจ่ายไค้ดังแต่วัน ขาด จากอัตรา
ปกติ หรือบํานาญ
เงินเดือนเป็นค้น ไป

บําเหน็จ
พิเศษใน กรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ชึ๋งจ่ายแก่ทายาทหรือผู้มี
ตกทอด หรือบํานาญ

สิทธินั้น

ให้สั่งจ่ายไค้ตั้งแต่วันกัดจากวัน ที่ถืงแก,ความตาย

หรือวัน ลัดจากวัน ทีส่ ันนิษฐาน ว่าถึงแก่ความตาย

ตามกฎหมายว่าค้วยบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น

ไน กรณี ที่มก
ี ารลดหรืองดบํานาญไน ระหว่างเวลาที่ข้าราชการกลับเข้ารับราชการใหม่และต่อมา

ออกจากราชการครั้งหลังโดยไม่มส
ี ิทธิไค้รับบํานาญการสั่งจ่ายบํานาญ
ทีเ่ คยไค้รับอยูเ่ ติมตั้งแต่วัน ออกจาก
ราชการครั้งหลัง จะ จ่ายไค้ต่อเมื่อผูร้ ับบํานาญ
ไค้ยื่น ขอรับบํานาญเติมต่อราชการส่วน ท้องถิ่น ทีเ่ คยไค้รับ และ
V

¥

*
ให้ราชการส่วน ท้องถิ่นเติมจ่ายบํานาญ
ต่อ ไป ฑงน
พ์

ะ1

กระทรวงมหาดไทยเพื่อแข้ง ก.บ.ท. ทราบอีกครั้งหนึ๋ง

ให้ราชการส่วน ท้องถิ่นนั้นรายงานผ่าน จังหวัด ไปยัง
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แก่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ดามที่
จํานาญ
กรณี ที่ผู้ว่าราชการ จังหวัดสั่ง ไม่อนุมัตกิ าร จ่ายบําเหน็บ

ราชการส่วน ท้องถิ่นเสนอขอ ใท้ผวู้ ่าราชการ จังหวัดที่ไท้รับเรื่องรายงานเหตุผล ไปยังกระทรวงมหาดไทย

พิเศษ ชี่ งกระ ทรวงมหาดไทยเป็นผูก
อัตราบํานาญ
สําหรับ
้ ําหนดไท้แก’ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
ตามสมควรแก่เหตุ การณ์ ประกอบกับความ พิการ ทุพพลภาพ ของผูน
้ ั้น ดามความใน มาตรา

0)๘

แท้ง

พระราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
จํานาญ
ิ ําเหน็บ

จํานาญ
ิ ําเหน็บ
บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ชี่งแกัไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ใท้ผวู้ ่าราชการ จังหวัดเสนอกระทรวงมหาดไทย เป็นรายๆ ไป
หมวด ๔

จํานาญ
การเบิกจ่ายบําเหน็บ
ข้อ ๒๗

จํานาญจากผู้ว่าราชการ จังหวัดแท้วท้อง
เมื่อราชการส่วน ท้องถิ่น ไท้รับคํา
สั่งจ่ายบําเหน็บ

สั่งจ่าย
แจังแก่ผยู้ ื่นเรื่องรับทราบ ไว้เป็น หลักฐาน โดยไท้ลงลายมือชื่อรับทราบพร้อมทั้งวัน เดือน ปี ไว้ในคํา

ี่ ยูไ่ กล
ไว้โดยเฉพาะท้วย ส่วนผู้ทอ
ของผูว้ ่าราชการ จังหวัดกับไท้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ใน ทะเบียน ที่จัดทํา

หรืออยูต่ ่าง จังหวัด ไม่สะดวกแก่การติดต่อไท้มาลงนามทราบ ไท้ก็ใท้แข้งไท้ทราบทางไปรษณียล์ งทะเบียน
และหมายเหตุใน ทะเบียน ท้วยว่าไท้แข้งไท้ทราบตามหนังสือลงทะเบียน วัน เดือน ปีใด

ประจําเดือน หนึ่งๆ ไท้ไข้ฎีกาค่าตอบแทน โดยกรอก
จํานาญ
ข้อ ๒๘ การเบิกจ่ายเงิน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น และ ไท้
จํานาญ
จํานาญรวมทั้งเงินเพิ่มใน ประเภทเงินบําเหน็บ
จํานวนเงิน บําเหน็บ

่ อเป็น รายบุคคลลงใน แบบ บ.ท. ๗ แท้วรวมยอดทังสินไท้ตรงกับ
เขียนใบแทรกแสดงรายชื่อจํานวนเงิน ทีข

จํานวนที่ขอเบิกแนบไว้กับฎีกา

แก,ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ไท้เป็น
ข้อ ๒๙ การจ่ายเงินบําเหน็บ
จํานาญรวมทั้งเงินเพิ่มจากบํานาญ

้ ับผิดชอบและ
หน้าที่ของสบุหบ
์ ัญชี หรือ หัว หนา หน่วยการ คลัง ของราชการ ส่วน ท้องถิ่น นั้นๆ เป็น ผูร

จํานาญเล่มหนึ่งต่าง หาก โดยไข้
ปฏิบัตกิ ารเบิกจ่ายตามระเบียบ โดยไท้ลง จ่ายใน ทะเบียน จ่ายเงิน บําเหน็บ
จํานาญเรียงตามลําดับใบแทรกฎีกาค่าตอบแทนแสร?
แบบ บ.ท. ๘ และ ไท้กรอกรายชื่อจํานวนเงิน บําเหน็บ
รวมยอดทั้งสิ้น ไว้ตอน ท้าย พร้อมทั้งหมายเหตุ ว่าเบิกโดยฎีกาค่าตอบแทน ทีเ่ ท่าไค วัน เดือน ปีใด การ จ่าย

ใน วันหนึ่งๆ รวมกีร่ าย เป็นเงินเท่าใดท้องแสดงไว้ในช่องหมายเหตุ
การ ขอรับบําเหน็จ
ผ่าน ทางธนาคาร ไท้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กระทรวง
บํานาญ

มหาดไทยกํา
หนค
การ
ประจําเดือน ไท้จ่ายใน วัน ทํา
การ สุดท้ายของเดือนสองวันทํา
การ จ่ายบํานาญ
การก่อน วันทํา
การ
กรณี ทท
สําหรับ
ทางธนาคาร ไท้จ่ายใน วันทํา
ี่ ้องเบิกเงิน จากธนาคาร หรือผู้มีสิทธิรับบํานาญไท้รับบํานาญ

วัน จ่าย
การ ชุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นสองวันทํา
ก่อน วัน ทํา
การ แต่ทั้งนีก้ ระทรวงมหาดไทยจะกําหนด

เป็นอย่างอื่น ก็ ไท้
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บํานาญทีค่ ้างเบิกหรือที่ผรู้ ับตายหรือหมดสิทธิลงในระหว่างเดือน ให้เริ่มจ่ายไค้ทันที
ใน กรณี ที่ผรู้ ับบํานาญ
ลงชื่อรับเงิน ไม่ ไค้ ก็ ให้ผรู้ ับพิมพ์ลายนิ้วมือแทนและให้ผจู้ ่ายเงินหมายเหตุ
ค้วยว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือของใคร

หนังสือมอบ ฉันทะ
ใน กรณี ที่ผู้รับบําเหน็จ
บํานาญไม่สามารถ จะ มารับค้วยตนเอง ไค้ค้อ งทํา
ตามแบบ บ.ท. &
ข้อ ๓๐

ถึงแก่ความตายให้จ่ายบํานาญ
กรณี ข้าราชการส่วน ทัองถิ่น ผู้ไค้รับหรือมีสิทธิรับบํานาญ

รวมทั้งเงินเพิ่มจากบํานาญ(ค้ามี) ให้จนถึง วัน ทีถ
่ ึงแก่ความดายนอกจากนิ้ให้จ่ายเงิน ช่วยพิเศษ จํานวนเท่ากับ

บํานาญเงินเพิ่มจากบํานาญ(ค้ามี) รวมกับเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(ค้ามี) สามเดือนโดย
(a)

ง
กรณีผรู้ ับบํานาญราชการ ส่วน ห้องถิ่นตําแหน่คร

และเงิน ช่วย
ให้จ่ายเงิน บํานาญ

ค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ(ค้ามี) จากเงิน งบประมาณแผ่นดิน ส่วนเงินเพิ่มจากบํานาญ(ค้ามี) ให้จ่ายจากเงิน

สมทบกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ทองถิ่น
(๒)

และ
ง ให้จ่ายเงินบํานาญ
กรณีผรู้ ับบํานาญราชการส่วนค้องถิ่นนอกจากตําแหน่คร

ข้าราชการ ส่วน ทัองถิ่น ส่วน เงิน ช่วย
บํานาญ
เงิน เพิ่ม จากบํานาญ(ค้ามี) จากเงิน สมทบกอง ทุน บําเหน็จ
ค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ(ค้ามี) ให้จ่ายจากเงิน งบประมาณ ของราชการส่วนค้องถิ่น

พิเศษ ในฐานะ
ตกทอดหรือบํานาญ
ที่ถึงแก่ความตายเป็นผูร้ ับบํานาญ
ผู้มีสิทธิรับบํานาญ

ทายาทไม,ให้จ่ายเงิน ช่วยพิเศษ

เงิน ช่วยพิเศษตามวรรคหนึ่ง

ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการส่วนค้องถิ่นผูด
้ ายแสดงเจตนา

โดยทําเป็น หนังสือยื่นต่อราชการส่วนค้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๑๐
ค้าข้าราชการส่วน ทองถิ่นผูต
้ ายมิไค้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสามหรือบุคคลซึ่งข้าราชการ
ส่วน ค้องถิ่นผูต
้ ายหรือก่อน มีการ จ่ายเงิน ก็ให้จ่ายแก่
้ ายแสดงเจตนาไว้ดายก่อน ข้าราชการส่วน ค้องถิ่น ผูด

บุคคลตามลําดับดังนี้
(๑)

ค,สมรส

(๒) บุตร
(๓)

บิดามารดา

ถัด ไป ใม่มีสิทธิไค้รับ
ก่อน ตามวรรคสี่มี ชีวิตอยู่ บุคคลใน ลําดับ
เมื่อปรากฐ ว่าบุคคล ใน ลําดับ

เงินช่วยพิเศษ
ค้าผู้มีสท
ู้ ึ่ง
ิ ธิไค้รับเงิน ช่วยพิเศษ ตามความใน วรรคสี่ ในลําดับเดียวกัน มีหลายคนให้จ่ายให้แก่ผซ

บิ้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใคที่จัดการศพ
บุคคลในลําดัน

ข้อ ๓® การ ขอรับเงิน ช่วยพิเศษ ให้กระทํภ
าายในเวลาหนึ่งปีนับแด,วัน ที่ข้าราชการส่วน ค้องถิ่น

ถึงแก,ความตาย
ผูไ้ ค้รับหรือมีสิทธิรับบํานาญ
กรณี ที่ผู้มีสิทธิรับบํานาญ
ถึงแก1ความตายก่อน ที่ผู้ว่าราชการ จังหวัด จะ สั่ง จ่ายบํานาญให้นับ
ระยะเวลาเพิ่อขอรับเงิน ช่วยพิเศษดามความใน วรรคหนึ่ง ทั้งแต่วันที่ผวู้ ่าราชการ จังหวัดสั่งจ่ายบํานาญ
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ใน กรณี ทรี่ าชการส่วน ท้องถิ่น มีความจําปีเนต้องเข'าจัด การศพข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ผูต้ าย เพราะ
ไม่มีผใู้ ดเข้าจัดการในเวลาอัน สมควร ใท้ทางราชการส่วน ท้องถิ่นพักค่าใข้จ่ายจากเงิน ช่วยพิเศษ ไต้เท่าที่จ่ายจริง
แต้วมอบส่วนทีเ่ หลือถ้ามีใพัแก่ผู้มีสิทธิไต้รับดามข้อ ๓0
ข้อ ๓๒

บํานาญใพัราชการ ส่วน ท้องถิ่น จัด ทํา
เพื่อเป็น หลักฐาน การตรวจ สอบ จ่ายบําเหน็จ

ทะเบียนตรวจจ่ายบําเหน็บ
จํานาญไว้เล่มหนึ่งตามแบบ บ.ท. ๑© และ ใพัมขี ้อความดังนี้ ชื่อผูร้ ับ จํานวนเงิน

แด,เดือน ตุลาคมถึงเดือน กันยายนรวม ๑๒ เดือน ใน ช่องหมายเหตุใพัหมายเหตุว่า ไต้รับคํา
สั่งจ่ายบําเหน็จ
หรือบํานาญ
ตั้งแต่เมื่อใด เดือนละเท่าใด

การลงทะเบียนตรวจจ่ายต้องแยกประเภท ดังนี้
(๑)

บําเหน็บ
จํานาญ
ปกติ
(ก)

เหตุทดแทน

(ข)

เหตุทุพพลภาพ

(ค) เหตุสงอายุ
(ง)

เหตุรับราชการนาน

(๒) บํานาญ
พิเศษ
(๓)

บําเหน็จ
ตกทอด

ข้อ ๓๓ การเบิกจ่ายเงิน บําเหน็จ
บํานาญ
สมุหบ
์ ัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการคลังของราชการ ส่วน

หลักฐานการเบิกจ่ายคลอด จนเอกสาร
จ ํานาญ
ท้องถิ่นที่จ่ายเงินบําเหน็บ
จํานาญจะต้องเก็บเรื่องขอรับบําเหน็บ

ประกอบการ จ่ายไว้ประกอบการตรวจสอบบัญชีการเงินเช่นเคียวกับใบส่ากัญการ จ่ายเงิน ประเภทอึ๋นของ
ราชการส่วน ท้องถิ่น

หมวด ๕
ส่วน ท้องถิ่น
ชีวิตอยูข
การแสดงการดํารง
้ ับบํานาญ
่ องผูร

ชีวิตอยูต่ ่อ
แสดงการดํารง
ข้อ ๓๔ ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ ใหม่ทุกปี ใพัผร
ู้ ับบํานาญ
ราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะแสดงต้วยตนเอง

หรือนายทะเบียน ท้องถิ่น ที่
หรือใหมีการรับรองของนายอําเภอ

ไม,ตํ่ากว่าระดับ ๕ เป็น ผูร
มีภูมล
ิ ําเนา
้ ับรองตามแบบ
ผูร
้ ับบํานาญ
อยูใ่ น บิจฐ บัน หรือข้าราชการ ประจํา

ยังดํารง
บ.ท. ๑๒ ซึ่งรับรองว่าผูร้ ับบํานาญ
ชีวิตอยู่ เพื่อประกอบเป็นหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน

ใพัเข้าหน้าทีผ
บลที่อยูข
่ จู้ ่ายบํานาญ
จัดทํา
สมุด ไว้เล่ม หนึ่งเพื่อ ใข้ใน การแสดงรายชื่อและดํา
่ อง
ชีวิตอยู่ไว้เป็น หลักฐาน
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีทแี่ สดงการดํารง
ผูร้ ับบํานาญและใหผูร้ ับบํานาญ
กรณีมอบฉันทะใหผูอ้ ื่นรับแทนใพัปฏิบัตติ ามความใน วรรคค่อน โดยอมุโลม

www.yotathai.com

89

ข้อ ๓๕

พิเศษ เป็น บุตร ชี่งกําลัศงึกษาอยูใ่ น ชั้น เตรียม อุดมศึกษา หรือ
ใน กรณี ที่ผร
ู้ ับบํานาญ

พิเศษต่อ ไป
ชั้นอุคมศึกษา หรือชั้นการศึกษาทีร่ าชการรับรองให้เทียบเท่า ถาทีความประสงค์จะ ขอรับบํานาญ

อีกหลังจากที่ทอี ายุครบยี่สิบปีบริบุรฉนเลัวให้ยื่น ใบรับรองของสถาน ศึกษานั้นๆ และ หลัง จากนั้น ให้ยื่น
ใบรับรองเช่น ว่านกายในเตือนแรกของปีงบประมาณใหม่ทุกปี
ข้อ ๓๖

ชีวิตอยูต่ ังกล่าวใน ข้อ ๓๔ หรือใบรับรอง
เมื่อราชการส่วน ห้องถิ๋นไครับหลักฐานการดํารง

และทะเบียนตรวจจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาตังกล่าวในข้อ ๓๕ แลัว ให้บันทึกไว ใน ทะเบียน จ่ายเงิน บํานาญ

พิเศษ รายใดทีอายุ
บํานาญว่า ผูร้ ับบํานาญรายใดไห้แสดงการคํารงชีวิตอยูแ่ ต่วันเตือนปีใดหรือผูร้ ับบํานาญ
ครบยี่สิบปีบริบรุ อนเลัวตั้งแต่วันเตือนปีใด และ ไห้ยื่น ใบรับรอง ของสถาน ศึกษาใดตั้งแต่วันเตือนปีใด
แห้วแต่กรณี

รง ชีวิตอยู่หรือใบรับรอง ของ
ต่อ ไป ส่วน หลักฐาน การคํา
เทื่อเป็น หลักฐาน การ จ่ายบํานาญ

สถานศึกษาให้ราชการส่วนห้องถิ่นทีเ่ บิกจ่ายเก็บรักษาไว้เป็น หลักฐาน ใน การตรวจสอบบัญชีการเงินต่อไปห้วย
ต่อไปแห้ว
ข้อ ๓ฟ้ ห้าปรากฎว่าผูร
ี่ ะ ไห้รับบํานาญ
ขาดสิทธิทจ
้ ับบํานาญ

หรือผูร้ ับบํานาญไม่แสดง

รงชีวิตอยู่ หรือไม่ยื่นใบรับรองของสถานศึกษาดามทีร่ ะบุไวัในข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ ให้ราชการส่วน
การคํา
รงชีวิตอยูห
่ รือส่งใบรับรองของ
ห้องถิ่นระงับการ จ่ายบํานาญ
ไว้จน กว่าผูร
้ ับบํานาญจะแสดงหลักฐาน การคํา
สถานศึกษาให้ถูกห้อง

หมวด ๖

การเปลี่ยนแปลงสถาน ทีร่ ับบํานาญ

บํานาญที่ว้ายภบิลําเนาและประสงค์จะโอน การรับเงินบํานาญไปรับทางราชการส่วน
ยื่นเรื่องต่อราชการส่วนห้องถิ่นที่จ่ายบํานาญให้เดิม
ห้องถิ่นรปเดียวกันในห้องที่ทวี่ ้ายไปอยูใ่ หม่ ให้ผรู้ ับบํานาญ
ข้อ ๓๘ ผูร
้ ับ

ครั้งสุดห้ายตามแบบ บ.ท. 0๓
กัญ จ่ายเงิน บํานาญ
และ ไห้ราชการส่วน ห้องถิ่น นั้น ส่งเรื่องและ หนังสือสํา
ไปยังจังหวัดและไห้จังหวัดรายงานเหึ๋อขออนุมัตกิ ระทรวงมหาดไทย
หมวด ๗

เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญให้ราชการส่วนห้องถิ่นปฏิบัตต
ิ ังนี้

(0) ข้าราชการส่วนห้องถิ่นชึง๋ ออกหรือหน จากราชการก่อน วันที่ 0 มกราคม ๒๕0๙ และ

ไห้รับหรือทีสิทธิไห้รับบํานาญ
พิเศษ
ปกดี หรือบํานาญ

หรือบํานาญ
ตกทอดตามความใน หระราชบัญญัติ

บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น ห.ศ. ๒๕00 ให้ราชการส่วน ห้องถิ่น เบิกจ่ายให้ตามอัตราทีเ่ คย
เบิกจ่ายอยูเ่ ติมก่อน ใข้บังคับระเบียบนี้
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(๒) นับตั้งแต่วันทึ่ ๑ มกราคม ๒๕๐ย

เป็นค้น ไป ข้าราชการ ส่วน พ้องถิ่นซึ่ง ออกหรือ

อรสิทธิไพ้รับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษ หรือผูร้ สิทธิจะพิงไค้รับบํานาญพิเศษ

พ้น จากราชการ และ ไดรับหรื

จํานาญ
ดามความใน หระราชบัญญัตบ
ขาราชการส่วน พ้องถิ่น ห.ศ. ๒๕๐๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ิ ําเหน็บ
พิเศษแล วแต่กรณี
ปกติ หรือเงิน บํานาญ
พ.ศ. ๒๕๐๘ ใพ้ราชการส่วนพ้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเพิ่มจากเงิน บํานาญ

ในอัตรารัอยละยี่สิบพ้าของเงินบํานาญ
พิเศษ ซึ่งจะพิงไค้รับตามความใน พระราชบัญญัติ
ปกติ หรือเงิน บํานาญ

บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน พ้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แพ้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอีกส่วนหนีง้
ต่างหาก

ข้าราชการส่วน พ้องถิ่นและไหรวมจ่ายหรือมกับ
จํานาญ
โดยเบิกจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็บ

เงินบํานาญ
พิเศษทีข่ ้าราชการส่วน พ้องถิ่น หรือผู้มีสท
ปกติหรือบํานาญ
ิ ธิจะพิงไค้รับเมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าว
กับเงินบํานาญ
พิเศษเข้าดวยกันแพ้วจะค้อง ไม่สงุ กว่าเงินเดือนเดือน สุดทายที่ข้าราชการ
ปกติ หรือเงินบํานาญ
ส่วนพ้องถิ่น ไค้รับอยูก
่ ่อนออกหรือ พ้น จากทางราชการส่วน พ้องถิ่น
(น}) ข้าราชการซึ่งไค้โอน หรือถูกสั่ง ไปรับราชการทางราชการส่วนพ้องถิ่น

ซึ่งจะมีสิทธิ

ปกติ หรือ
ติดต่อกันในการคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
บําเหน็บ
จํานาญ
คํานวณ
ไค้นับเวลาราชการสําหรับ

เงินบํานาญ
พิเศษเพื่อจ่ายแก่ข้าราชการซึ่งไค้โอนหรือถูกสั่งไปรับราชการทางราชการส่วนพ้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิ
ข้าราชการส่วน พ้องถิ่น ห-ศ. ๒๕๐๐
จํานาญ
พิเศษคามความในพระราชบัญญัตบ
จะพิงไค้รับบํานาญ
ิ ําเหน็บ

แพ้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘

ปกติ
ไหคํานวณโดยตั้งเงินเพิ่มในอัดรารือยละยี่สิบพ้าของเงิน บํานาญ

ข้าราชการส่วน พ้องถิ่น
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
หรือเงิน บํานาญ
พิเศษ ซึ่งจะพิงไค้รับตามความใน พระราชบัญญัตบ

ปอี ันเป็นเวลาราชการที่
พ.ศ. ๒๕๐๐ แพ้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ แพ้วแต่กรณี คฌค้วยจํานวน

จ

่ ้าราชการผูน
้ ั้น
ข้าราชการผูน
้ ั้นมารับราชการทางราชการส่วนพ้องถิ่นหารค้วยจํานวนอันเป็นเวลาราชการทีข
รับราชการอยูท
่ างสังกัดเติม และทางราชการส่วนพ้องถิ่นรวมกัน ตั้งนี้ เมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าวกับเงิน

พิเศษ ซึ่งจะพิงไค้รับเป็นอีกส่วน หนี้งต่างหากเข้าค้วยกันแพ้ว จะค้อง ไม่สงุ กว่า
บํานาญ
ปกติ หรือเงินบํานาญ
เงินเดือนเดือนสุดทายทีข่ ้าราชการผูน
้ ั้น ไค้รับอยูก
่ ่อน ออกหรือพ้น จากราชการทางราชการส่วนพ้องถิ่น
(๔) ข้าราชการ ส่วน พ้องถิ่น
e

ซึ่งเข้ารับราชการใน ราชการ ส่วน พ้องถิ่น นับดังแต่วัน ที่

ปกติหรือ
ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นค้น ไป เมื่อออกหรือพ้น จากราชการ และ ไค้รับหรือมีสิทธิไค้รับบํานาญ

ข้าราชการ
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
พิเศษ หรือผู้มีสท
พิเศษดามความใน พระราชบัญญัตบ
บํานาญ
ิ ธิจะ ไค้รับบํานาญ

ี ิทธิไค้รับเงินเพิ่มรัอฮละยี่สิบหา
ส่วนพ้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แพ้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ห.ศ. ๒๕๐๘ ไม่มส
จากเงินบํานาญ
ปกติหรือเงิน บํานาญ
พิเศษ

หมวด ๘

การหักบํานาญ
พิเศษและหรอ บําเหน็จ

ี ิทธิ
ดกทอดจากค้ที่ไค้รับสิทธิหรือไม่มส
ข้อ ๔๐

ในกรณี ฑึ๋ไค้เบิกจ่ายบํานาญ
สั่ง จ่าย
พิเศษและหรือบําเหน็จ
ดกทอดให้แก่ผู้มีสิทธิตามคํา

ของจงหวัดแพ้ว หากปรากฎภายหลังว่ามีบุตรซึ่งไค้มค
ี ํา
พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบค้วยกฎหมายของ
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ด้ตายตามเงื่อนไขทีก
ข้าราชการ ส่วน ทองถิ่น กําหนดเพิ่ม ขึ้น
่ ฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
จํานาญ

ไห จังหวัดสั่ง

จ่ายเงินรายนั้น ใหม่โดยใหัราชการส่วน ทองถิ่นผูเบิกหักเงินบํานาญ
พิเศษ ของด้ชึ๋งรับเกิน ไปตั้งแต่วันเกิดสิทธิ

ที่ผน
ู้ ั้น
คืน ใหัแก่บุตรดังกล่าวตามสิทธิทบ
ี่ ุตรผูนั้น จะ ได้รับทุกเดือน จน กว่ายอดเงิน ที่หัก จะครบจํานวน
รับเกิน ไป

พิเศษ ที่ จะ หัก
ใน กรณี ทห
ทรี่ ับเกิน ไป หรือ ไม่มเี งินบํานาญ
พิเศษ ได้ไม่ครบจํานวน
ี่ ักเงิน บํานาญ

ี ิทธิคืน
ชดใชได้ ใหัจังหวัดสั่งใหัราชการส่วนหัองถิ่นผูเบิกเรียกเงิน จากผูที่ ได้รับเกิน ไปหรือได้รับไปโดยไม่มส

เพื่อจ่ายใหัแก่บุตรดังกล่าวตามสิทธิทบ
ี่ ุตรด้นั้น จะ ได้รับหากเรียกคืน ไม,ได้หรือเรียกได้ไม่ครบ ใหัผเู บิกแข้ง

ไหับุตรผนั้นเรียกรัองเอาจากผู้ที่ได้รับเกิน ไปหรือได้รับไปโดยไม่มสี ิทธิต่อไป
หมวด ๙

เบ็ดเคล็ด
ื่ หนังสือขอลาออกจากราชการ
ข้อ ๔«» ข้าราชการส่วนทองถิ่นด้ใคประสงค์จะออกจากราชการ ใหัยน
ส่วนทองถิ่นต่อราชการส่วนทองถิ่นทีต
่ นสังกัด ดามแบบ บ.ท. ©๔

จรือบํานาญ
ขอรับบําเหน็ห
กรณีข้าราชการส่วนหัองถิ่นหันจากราชการเพราะเกษียณ อายู ใหัยนคํา
่ นสังกัดล่วงหนัาได้เปีนเวลา ๕ เดือนก่อน วันครบเกษียณ อายูดามหลักเกณฑ์ที่
ต่อราชการส่วนหัองถิ่นทีต
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ข้อ ๔๒

ข้าราชการ ส่วน
จํานาญ
ิ องกองทุน บําเหน็บ
เพิ่อไหั ได้ทราบถึงฐานะการเงิน และ สถิตข

แก่ข้าราชการส่วน หัองถิ่น
จํานาญ
ทองถิ่นเปีน ประจํากรณี ทรี่ าชการส่วนหัองถิ่น ไดมีการ จ่ายเงิน บําเหน็บ

ในเดือน ได ใหัราชการส่วนทองถิ่น นั้น จัดทํางบเดือนแสดงการรับ -

จ่ายเงินตามแบบ บ.ท. ©๕ ส่ง ไ'ปยัง

กรมส่งเสริมการปกครองหัองถิ่น ภายใน วันที่ ©๐ ของเดือนใหม่ทุกเดือน
ข้อ ๔๐» บรรดาแบบพิมพ์ที่ใข้ตามระเบียบนี้ ใหัเปีน ไปตามทีก
่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด

ประกาศ ณ วัน ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๖
ประชา มาลีนนพ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฎินตั ริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระฌีชบกระทรวงมหาคไทธว่-เท้ว๓งินบ่-ทหนรป้-เนาญร่ท์ท'*ก-!รส่วนท้องทน ห.ท. พ,<*๔๖ ประกาสในทา๓«าบุฒกษา เท่นทึ๋ eWo คอน ทิเทษ

อุทรกาชน พ<*๔๖

a Wei ง หน้า e ลงว้นที๋ ๖ ห
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงิน ช,วยค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ

ของราชการส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๒๒
ของราชการ
โดยทีเ่ ห็น เป็น การ สมควรกําหนดระเบียบ ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครอง ชีพผูร้ ับบํานาญ
ดามความใน มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วน จังหวัด
ส่วนทองถิ่น อาศัยอํานาจ
พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙

ิ ุขาภิบาล
มาตรา ©๒ พระ ราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๙ และ มาตรา ๗.๗ พระ ราชบัญญัตส
พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๓๒ และ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาดรา ๙๕

ของราชการ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดระเบียบว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ส่วน ก้องถิ่น ไว้ ดังต่อ ไปนี้

ข้อ ๑

ของ
้ ยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ระเบียบนีเรี

ราชการส่วนก้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒”
ข้อ ๒

ระเบียบนีใ้ ห้ใข้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ เป็น ด้น ไป

พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ข้อ ๓ ผูไ
ปกติหรือผู้มีสิทธิรับบํานาญ
ปกติ หรือผูร้ ับบํานาญ
้ ด้รับบํานาญ
ตามกฎหมายบําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ก้องถิ่น ตํ่ากว่าเดือน ละสี่พัน บาทให้ได้รับเงิน ช่วยค่าครองชีพ
จํานาญ
ของราชการส่วนก้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า “ช.ค.บ.” ใน อัตราเดือนละสองรี'อยบาท
ผูร้ ับบํานาญ

พิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ
ปกติหรือผู้มีสิ ทธิได้รับบํานาญ
ปกติหรือบํานาญ
ผู้ ได้รับบํานาญ
่ ันสองร้อยบาท
ตามกฎหมายบําเหน็บ
จํานาญ
่ ันบาทขึ้น ไป แต่ไม่เกินสีพ
ข้าราชการส่วนก้องถิ่นตั้งแต่เดือนละสีพ
ให้ได้รับ ช.ค.บ. ใน อัตราเดือน ละสองร้อยบาท แด,เมื่อรวม ช.ค.บ. กับบํานาญ
แก้วให้ได้รับ ไม่เกินเดือน ละ

สี่พัน สองร้อยบาท
ข้อ ๔ ทายาทผูร
พิเศษ หรือบํานาญ
ตกทอดตํ่าก ว่าเดือน ละ สี่ พัน บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ.
้ ับบํานาญ

ใน อัตราเดือนละ หนึ่งร้อยบาท
ทายาทผูร
พิเศษ หรือบํานาญ
ตกทอดตั้งแต่เดือน ละ สี่ พัน บาท ขึ้น ไป แต่ ไม่เกิน สี่ พัน
้ ับบํานาญ

หนึ่งร้อยบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. ใน อัตราเดือน ละ หนึ่งร้อยบาท แด,เมื่อรวม ช.ค.บ. คับบํานาญ
แก้ว ให้ได้รับ
ไม่เกินเดือน ละ สีพ
่ ัน หนึ่งร้อยบาท
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ข้อ ๕ ผู้ ได้รับบํานาญ
ปกติหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
ปกติ

หรือบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ

หรือ ทายาทผู้รับ บํานาญ
พิเศษ หรือ บํานาญ
ตกทอด ไม่ มี สิทธิ ได้รับ ช.ค.บ. ใน กรณี อย่าง ใด อย่าง หนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ารับราชการ หรือกลับเข้ารับราชการ

หรือเข้าทํางาน หรือกลับเข้าทํางาน สังกัด

ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วน ทองถิ่น
(๒) เข้าทํา
งาน หรือกลับเข้าทํางาน ในรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ

หรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้นๆ
ทังนี้ ไม,ว่าจะ ได้รับบํานาญ
ควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างด้วยหรือไม่
ข้อ ๖ การ จ่าย ช.ค.บ. ให้นํา
กฎหมายว่าด้วยการ จ่ายเงินเดือน

จํานาญและเงิน อื่น
เงินปี บําเหน็บ

ใน ลักษณะเคียวกัน มาใช้บังคับ โดยอนุโลม ทน แต่ใน กรณี ผรู้ ับบํานาญ
ถึงแก่ความตาย ให้จ่าย ช.ค.บ.

เพียงวัน ทีถ่ ึงแก,ความตาย

กรณี ที่ผรู้ ับบํานาญเปลี่ยนแปลงสถาน ทีร่ ับบํานาญให้ราชการส่วน ห้องถิ่นเดิมแจ้งให้ราชการสํวน
ห้องถิ่น ใหม่ทราบ ว่า ได้ จ่าย ช.ค.บ. ให้แล้วถึง วัน ใด เป็น จํานวนเท่าใด และ ให้ราชการ ส่วน ห้องถิ่น ใหม่

เบิกจ่ายให้ต่อ ไปตั้งแต่วัน ทีล่ ัดจากวันดังกล่าว
ข้อ ๗ ให้เบิกจ่าย ช.ค.บ. จากงบประมาณรายจ่าย งบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
ข้อ ๘ การเบิกจ่าย ช.ค.บ. ใม่ดอ
้ งแสดงรายการหักภาษีเงิน ได้ แด,ให้นํา
หักจากเงิน บํานาญ
ไปคํานวณ

ใน ฎีกาเบิกเงินบํานาญ
ข้อ ๙

ใน กรณี ทรี่ าชการส่วนห้องถิ่นมีป็ญหาเกี่ยวกับการปฎิบต
ั ติ ามระเบียบนี้ กระทรวงมหาดไทย

จะเป็นผูว้ ินิจฉัยและกําหนด
วิธีปฏิบัตติ ามความจําเป็น
ข้อ ๑0 การปฏิบัตน
ความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย
ิ อกเหนือ ไปจากระเบียบนี้ ให้ขอทํา

ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒
(ลงนาม)

เล็ก แนวมาลี

(เล็ก แนวมาลี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประก!ศ'ในรา*กิจร!นุฌกษ! เล่มที่ 0๒๒ ตอน พิเศษที่ ๑๔๒ ง หฉั1 ๖ ลงวัน ที่ 0๓ ขัน ว!กน ๒๔๔๘
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ระฌียบกระ ทรวงมหาดไทย
ของราชการส่วนท้องถิ่น
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒CD
โดยทีเ่ ป็น การ สมควรแก้ไข*ทิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับ
ตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
บํานาญของราชการส่วนก้องถิ่น ให้เหมาะ สมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจ

ระเบียบบริหาร ราชการ ส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการ ส่วน จังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙ และ มาตรา ๗๗ แห่งพระ ราชบัญญัตเิ ทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตสิ ุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และ มาตรา ๖ และ มาตรา ๙๕ แห่ง

พระ ราชบัญญัตริ ะเบียบ บริหารราชการเมือง พัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง มหาดไทย

จึงวางระเบียบ ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ©

้ ยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของ
ระเบียบนีเรี

ราชการส่วนก้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓”
ข้อ ๒

ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นด้น ไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพ

้
ของราชการส่วนก้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ และ ให้ใช้ความต่อ ไปนีแทน
ผูร้ ับบํานาญ
พิเศษ หรือบํานาญ
ตกทอด
“ข้อ ๔ ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ

ในฐานะ ทายาทหรือผูอ้ ุปการะ

หรือผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ ตํ่ากว่าเดือนละสี่พัน บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. ใน อัตราเดือนละหนึ่งรัอยบาท
พิเศษ หรือบํานาญ
ตกทอด ใน ฐานะ ทายาทหรือผู้อุปการะ หรือ
ผู้ ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
่ ันหนึ่งร้อยบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ.ใน อัตราเดือนละ
ผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ ตั้งแต่เดือนละสี่พันบาทขึ้น ไป แต่ไม่เกินสีพ
แล้วให้ได้รับไม่เกินเดือนละสี่พัน หนึ่งร้อยบาท”
หนึ่งร้อยบาท แต่เมื่อรวม ช.ค.บ. กับบํานาญ
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นข้อ ๔ ทวิ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพ

ของราชการส่วนก้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
ผูร้ ับบํานาญ
“ข้อ ๔

พิเศษ
ทวิ ผูไ้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
ปกติ บํานาญ

หรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผูอ้ ุปการะ หรือผูอ้ ยูใ่ น อุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนก้องถิ่น ใน วัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๓ เดือนละตํ่ากว่าอัตราเงินเดือน ขั้น สูงสุดของบัญชีอัตรา
1

เงินเดือน หมายเลข ๒ ของ ข้าราชการ พลเรือน ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละร้อยละยี่สิบของ

บํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ แต่เมื่อรวม ช.ค.บ. ตามข้อนีก้ ับบํานาญและเงินเพิ่ม จากบํานาญ
จํานวน
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ใน อัตราร้อยละยี่สิบห้าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน บําเหน็บ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
จํานาญ
พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด

©๐

เงินเพิ่มจากเงิน บํานาญข้อ

0)0)

แล้วให้ไดรับไม่เกิน อัตราเงินเดือน ขั้น สูงสุดของ

บัญชีอัตราเงินเดือน หมายเลข ๒ ของข้าราชการพลเรือน
การคํานวณช.ค.บ. ล้ามีเศษ ของหนึ่งสตางค์ให้บีดทิง้ ”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความ ใน ข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครอง ชีพ

้
ของราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ และ ให้ใช้ความต่อ ไปนีแทน
ผูร้ ับบํานาญ
ี ิทธิได้รับ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ในกรณี อย่างใด
“ข้อ ๕ ผูไ
้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญไม่มส
อย่างหนึ่งดังต่อ ไปนี้
(๑) เข้ารับราชการ

กลับเข้ารับราชการ เข้าทํางาน หรือกลับเข้าทํางาน สังกัดราชการ

บริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วน ภูมิภาค หรือราชการบริหารส่วน ท้องถิ่น
(๒) เข้าทํา
งาน หรือกลับเข้าทํางาน ในรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ

ใน องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้นๆ
ควบกับเงินเดือนหรือค่าข้างด้วยหรือไม่”
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ ได้รับบํานาญ

ประกาศ ณ วัน ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓

ประเทือง กีรติบุตร
(นายประเทือง กีรติบุตร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ'ใน ราชกิจจานุเบmn เล่มที่ ร>๒๒ ตอนพิเศษที่ 0๔๒ ง หน้า ๘ ลงวัน ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ของราชการส่วนท้องถิ่น
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕

โดยทีเ่ ป็น การ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพ
ของราชการส่วนก้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ผูร้ ับบํานาญ

เงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของข้าราชการส่วน ก้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ใก้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ตามความใน มาตรา ๔๓ แห่งพระ ราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วน จังหวัด
อาศัยอํานาจ

พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วน จังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙
มาตรา ๖๙ และ มาตรา ๗๗ แห่งพระ ราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่ง พระ ราชบัญญัติ

สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และ มาดรา ๖ และ มาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๒® รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึง วางระเบียบไวัดังต่อ ไปนี้
ข้อ ๑

ของ
ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ

ราชการส่วนก้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕”
ข้อ ๒

ระเบียบนีใ้ ห้ใข้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นด้น ไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๔

ทวิ

แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพ

ของราชการส่วน ก้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ผูร
้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนก้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ

๒๕๒๓ และให้ใข้ค วาม

้
ต่อไปนีแทน
“ข้อ ๔

พิเศษ
ทวิ ผูไ้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
พิเศษเพราะเหดุทุพพลภาพ บํานาญ
ปกติ บํานาญ

หรือบํานาญตกทอดในฐานะ ทายาท หรือผูอ้ ุปการะหรือผูอ้ ยู่ใน อุปการะตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนก้องถิ่น ใน วัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๓ และยังคง ได้รับ หรือมีสิทธิได้รับอยูใ่ น วัน ที่ ๑ มกราคม

๒๕๒๕ เดือนละตํ่ากว่าอัตราเงินเดือน ขั้น สูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือน หมายเลข ๓ ของข้าราชการพลเรือน

บํานาญที่ ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
ให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละ ร้อยละ สามสิบเก้าของ จํานวน

้ ่อรวม ช.ค.บ. ตามข้อนีค้ ับบํานาญ
แต่ทั้งนีเมื
และเงินเพิ่มจากบํานาญใน อัตราร้อยละยี่สิบห้าตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนก้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๑๐ เงินเพิ่มจาก

เงิน บํานาญ
ข้อ ๓๓ แก้ว
ข้าราชการพลเรือน

ให้ได้รับ ไมเกิน อัตราเงินเดือน ขั้น สูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือน หมายเลข ๓ ของ
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พิเศษ หรือบํานาญ
ปกติ บํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
ผูไ้ ค้รับหรือมีสิทธิไค้รับบํานาญ
ข้าราชการ
จํานาญ
ตกทอดในฐานะ ทายาท หรือผูอ
้ ุปการะ หรือผู้อยู่ใน อุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
ส่วน ท้อง ถิ่น

ตั้งแต่ วัน ที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๓ เป็น ค้น มา และยังคง ไค้รับหรือมี สิทธิ ไค้รับ อยู่ใน วัน ที่

๑ มกราคม ๒๕๒๕
ข้าราชการ พลเรือน

เดือน ละ ตํ่ากว่าอัตราเงิน เดือน ขั้น สูงสุด ของบัญชีอัตราเงินเดือน หมายเลข

๓ ของ

บํานาญที่ ไค้รับ
ใ ท้ไค้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละ ร้อยละ สิบหกของ จํานวน

หรือ มีสิทธิไค้รับ แต่ทั้งนีเ้ มื่อรวม ช.ค.บ. ตามข้อนีก้ ับบํานาญ
และเงินเพิ่มจากบํานาญใน อัตราร้อยละยี่สิบห้า
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน บําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๑๐

เงินเพิ่ม จากเงิน บํานาญ
ข้อ ๓๓ แล้ว

ให้ ไค้รับ ไม,เกิน อัตราเงินเดือน ขั้น สูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือน

หมายเลข ๓ ของข้าราชการ พลเรือน

สําหรับผู้มีสั ทธิไค้รับบํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะ ทายาทหรือผูอ้ ุปการะ หรือผู้อ'ยู่

ใน อุปการะ ให้ถือบัญชี อัตราเงิน เดือน หมายเลข
ร

พิเศษ หรือบํานาญ
๓ ของผู้ที่ ก่อให้เกิดสิทธิใน บํานาญ

ตกทอดนน

การคํานวณช.ค.บ. ล้ามีเศษ ของบาทให้บีดทิง้ ”

ประกาศ ณ วัน ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
พลเอก

สิทธิ จิรโรจน
(สิทธิ จิรโรจน์)

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศใน ราชกิจจานุฌกษา เล่นที »๒๒ ต0 นทีเศษ ที่ 0๔๒ 4 หน้า ๑๐ ล ง วัน ที่ 0๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ของราชการส่วนท้องถิ่น
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒
โดยทีเ่ ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมยิ่งฃึน
ตามความใน มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ ส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
อาศัยอํานาจ

ซึ่งแท้ใขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วน จังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙
ิ ุขาภิบาล
และ มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระ ราชบัญญัตส
พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงวางระเบียบ ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ©

ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ

ของราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒”
ข้อ ๒

ระเบียบนีใ้ ห้ไข้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นด้น ไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๔ ตรี แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครอ�ชีพ

ของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
ผูร้ ับบํานาญ
“ข้อ ๔

พิเศษ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
ตรี ผูไ้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
ปกติ บํานาญ

จํานาญ
หรือบํานาญ
ตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอ
้ ยูใ่ น อุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
้ ุปการะ หรือผูอ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อยูแ
่ ท้ว ใน วัน ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ใน อัตราดังนี้
(๑) ผู้ที่ ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญและ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๔ ทวิ
บํานาญและ ช.ค.บ.
แท้วแต่กรณี อยูแ
่ ท้ว ให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละร้อยละ หกของ จํานวน
ที่ ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
(๒)

ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. ใน อัตราเดือนละ ร้อยละ หก

บํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
ของจํานวน

การคํานวณช.ค.บ. ท้ามีเศษ ของบาทให้ปิดทิ้ง”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
พลตํารวจเอก

ประมาณ อดิเรกสาร
(ประมาณ อติเรกสาร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศในราชกิจจาบุฌกษา เล่มที๋ ©๒๒ ตอน พิเศษ ที่ ©๔๒ ง ษ น้า ©๒ ลงวันที่ ©O) ธันวาศม ๒๔๔๘
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ระเบียบกระฑรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร
ของราชการส่วน ทองถิ่น
้ ับบํานาญ

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓0)
โดยทีเ่ ป็นการสมควรเพิ่มเงิน ช่วยล่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วน ท้องถิ่นให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ตามความใน มาดรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘,
อาศัยอํานาจ

ซึ่งแท้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วน จังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙
และ มาตรา ๗๗ แห่งพระ ราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา

0)๒

ิ ุขาภิบาล
แห่งพระ ราชบัญญัตส

พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒®

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑

้ ยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดัวยเงิน ช่วยล่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของ
ระเบียบนีเรี

ราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓”
ข้อ ๒

ระเบียบนีใ้ ห้ไข้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้น ไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๔

จัตวา แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าต้วยเงินช่วยล่าครองชีพ

ของราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
ผูร้ ับบํานาญ

ปกติ
“ข้อ ๔ จัตวา ผูไ
้ ต้รับหรือมีสิทธิไต้รับบํานาญ

พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบํานาญ
บํานาญ
พิเศษ หรือบํานาญ
ตกทอดในฐานะ ทายาทหรือผูอ
้ ุปการะหรือผูอ
้ ยูใ่ น อุปการะ ตามกฎหมายว่าต้วยบําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น อยูแ
่ ท้ว ใน วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ไต้รับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้
(๑) ผู้ที่ไต้รับหรือมีสิทธิไต้รับบํานาญและ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๔ ทวิ หรือข้อ ๔ ตรี
และ ช.ค.บ.
แล้วแต่กรณี อยูแ
บํานาญ
่ ท้ว ให้ไต้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละ ร้อยละ สิบของ จํานวน

ที่ ไต้รับหรือมีสิทธิไต้รับ
(๒)

ผู้ที่ ไต้รับหรือมีสิทธิไต้รับเฉพาะบํานาญให้ไต้รับ ช.ค.บ. ใน อัตราเดือน ละร้อยละสิบ

บํานาญที่ไต้รับหรือมีสิทธิไต้รับ
ของจํานวน

การคํานวณช.ค.บ. ท้ามีเศษ ของบาทให้บีดทิง้ ”

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓
บรรหาร ศิลปอาชา
(นายบรรหาร ศิลปอาชา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศในร ไชกิจ จ ไนุเบกษา เล่มที่ «๒๒ ดอนฟ้เศษที่ «๔๒ 4 ษน้ใ «๔ ลงวันที่ 801 ธัน วาดม ๒๔๔๘
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ของราชการส่วนท้องถิ่น
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔
ของราชการส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมยิ่งขึน
โดยทีเ่ ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ตามความใน มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘
อาศัยอํานาจ

ซึ่งแท้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วน จังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙
ิ ุขาภิบาล
และ มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระ ราชบัญญัตส
พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒®

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อ ไปนี้
ข้อ ๑

ระเบียบนีเรี
้ ยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของ

ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔”
ข้อ ๒

ระเบียบนีใ้ ห้ใข้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้น ไป

้ นข้อ ๔ เบญจ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าต้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเป็
ของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
ผูร้ ับบํานาญ

ปกติที่มเี วลาราชการรวมกันตั้งสิ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์และ
“ข้อ ๔ เบญจ ผูไ
้ ต้รับบํานาญ
ไต้รับ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ ข้อ ๔

ทวิ ข้อ ๔ ตรี หรือข้อ ๔ จัตวา แต้วแต่กรณี อยูแ่ ท้ว ให้ไต้รับ ช.ค.บ. ใน อัตรา

ดังนี้
(๑) ต้าผูท
ปกติมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีบริบูรณ์ขึ้น ไป แต่ไม,ถึงแปดสิบปีบริบูรณ์
้ ี่ไต้รับบํานาญ

และ ไต้รับบํานาญ
ปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ ไม่ถึงสามพัน บาทให้ไต้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกใน อัตราเดือนละ
สามพัน บาทหักต้วยบํานาญ
เท่ากับส่วนต่างของเงิน จํานวน
ปกติและ ช.ค.บ ที่ ไต้รับอยู่
(๒) ท้าผู้ที่ไต้รับบํานาญ
ปกติมอี ายุตั้งแต่แปดสิบปีบริบูรณ์ขึ้น ไป แต่ ไม่ถึงเท้าสิบปีบริบูรณ์

และ ไต้บํานาญ
ปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละ ไม่ถึงห้าพัน บาทให้ไต้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกใน อัตราเดือน ละ
เท่ากับส่วนต่างของเงิน จํานวน
ห้าพัน บาทหักต้วยบํานาญ
ปกติและ ช.ค.บ ที่ไต้รับอยู่
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(๓) ถ้าผู้ที่ ได้รับบํานาญ
ปกติมีอายูตั้งแต่เถ้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้น ไป และ ได้รับบํานาญ
ปกติ

รวมกับ ช.ค.บ. เดือน ละ ไม่ถึงหกพัน บาท ไห ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้น อีกใน อัตราเดือน ละเท่ากับส่วน ต่างของ

เงิน จํานวน
หกพัน บาทหักด้วยบํานาญ
ปกติและ ช.ค.บ ที่ได้รับอยู่”
ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
พลเอก อิสระ พงศ์ หนุนภักดี

(อิสระ พงศ์ หนุน ภักดี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ'ในราชกิจจาบุฌกพา เล่มที่ £>๒๒ ตอน หิเศมที่ £๔๒ ง หน้า £๖ ลงวัน ที่ ££> ธันวาคม ๒๕๔๘
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ของราชการส่วนท้องถิ่น
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕
ของราชการ ส่วน ท้องถิ่น ให้สอดคล้อง
โดยทีเ่ ป็น การ สมควรเพิ่มเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ตามความ ใน มาตรา ๔๓ แห่ง
กับการปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการ ประเภทต่างๆ อาศัยอํานาจ
พระ ราชบัญญัตร
ิ ะเบียบบริหารราชการ ส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ชึ๋งแล้ ไขเพิ่มเติมโดยพระ ราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการส่วน จังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙ และ มาตรา ๗๗ แห่งพระ ราชบัญญัติ
ิ ุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ และ มาตรา ๙๕
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระ ราชบัญญัตส
แห่ง พระ ราชบัญญัตร
ิ ะเบียบบริหารราชการเมือง พัทยา พ.ศ. ๒๕๒®

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ®

ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ

ของราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕”
ข้อ ๒

ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับดั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นด้น ไป

้ นข้อ ๔ ฉ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเป็
ของราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
ผูร้ ับบํานาญ

พิเศษ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
บํานาญ
จํานาญ
หรือบํานาญ
ดกทอดในฐานะทายาทหรือผูอ
้ ุปการะ หรือผูอ
้ ยูใ่ น อุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
ปกติ
“ข้อ ๔ ฉ ผูไ
้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น อยูแ
่ ล้ว และยังคง ได้รับหรือมีสิทธิได้รับอยูใ่ น วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ได้รับ

ช.ค.บ. ใน อัตราดังนี้
(๑)

ก่อน วัน ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒® ให้ ได้รับ
ผู้ที่ ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ

่ ิบของจํานวน
และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
ช.ค.บ. ใน อัตราเดือนละร้อยละสีส
บํานาญ
(๒)

ดั้งแต่ วัน ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒® ถึง วัน ที่
ผู้ที่ ได้รับหรือมีสิทธิ ได้รับบํานาญ

บํานาญและ ช.ค.บ.
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้ ได้รับ ช.ค.บ. ใน อัตราเดือน ละร้อยละยี่สิบของ จํานวน

ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
(๓)

ดั้งแต่ วัน ที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึง วัน ที่
ผู้ที่ ได้รับหรือ มีสิทธิ ได้รับบํานาญ

และ ช.ค.บ.
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ ได้รับ ช.ค.บ. ใน อัตราเดือนละ ร้อยละ สิบสองของจํานวน
บํานาญ

ที่ ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
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การคํานวณช.ค.บ. ถ้ามีเศษ ของบาทให้บีดทิง้ ”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับ

ของราชการ ส่วน ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย
บํานาญ

เงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
้
ของราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒0) และให้ใช้ความต่อไปนีแทน
“ข้อ ๕ ผูไ
้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญไม,มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ดามข้อ ๓

หรือข้อ ๔ ถ้าเข้ารับ

ราชการ หรือกลับเข้ารับราชการ หรือเข้าทํางาน หรือกลับเข้าทํางาน สังกัดราชการ ส่วน กลาง ราชการ ส่วน

ภูมิภาคหรือราชการส่วน ท้องถิ่น”
ประกาศ ณ วัน ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
พลตํารวจเอก

เภา สารสิน
(เภา สารสิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ'ใน ราชกิจเทนุเบกษา เล่มที่ 0๒๒ ตอน พิเศษที่ 0๔๒ ง หน้า 0๘ ลงวันที่ 0๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘
ของราชการ ส่วน ท้องถิ่น ให้สอดคล้อง
โดยทีเ่ ป็น การ สมควรเพิ่มเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ

กับการ ปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการ ประเภทต่างๆ

ตามความ ใน มาตรา ๔® แห่ง
อาศัยอํานาจ

พระ ราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ ส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ชึ๋งแล้ ไขเพิ่มเติม โดยพระ ราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการส่วน จังหวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ิ ุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และ มาตรา ๖ และ มาตรา ๙๕
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัตส
แห่งพระราชบัญญัตร
ิ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑

รัฐมนตรีว่าการ กระ ทรวงมหาดไทย

จึงออกระเบียบ ไว้ ดังต่อไปนี้
้ ยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของ
ข้อ ร ระเบียบนีเรี
ราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘”
ข้อ ๒

ระเบียบนีใ้ ห้ไข้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นด้น ไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นข้อ ๔ สัตต แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ของราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
ผูร้ ับบํานาญ

พิเศษ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบํานาญ
ปกติ บํานาญ
“ข้อ ๔ สัตต ผูไ
้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ

หรือบํานาญตกทอดในฐานะ ทายาทหรือผูอ้ ุปการะ หรือผูอ้ ยูใ่ น อุปการะตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อยูแ
่ ล้ว ใน วัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ใน อัตราดังนี้
(๑) ผูไ
และ ช.ค.บ. อยูแ
้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
่ ล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตรา
และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
เดือนละร้อยละสิบเอ็ดของจํานวน
บํานาญ
(๒) ผูไ
้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะ บํานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. ใน อัตราเดือน ละร้อยละสิบเอ็ด

บํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
ของจํานวน

การคํานวณช.ค.บ. ล้ามีเศษ ของบาทให้ปีดทิง้ ”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
พลตรี

สนั่น ขจรประศาสน์
(สนั่น ขจรประศาสน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศในราชกิจจานุฌกษา 1ล่มทื่ ๑๒๒ ตอน พิเศษ ที่ ๑๔๒ ง หปา ๒๐ ลงวัน ที่ ๑0) ธันวาคม ๒๕๔๘
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ระเบียบกระ ทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร
ของราชการส่วนท้องถิ่น
้ ับบํานาญ

(ฉบับที่ ส) พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยทีเ่ ป็น การสมควรเพิ่มเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วน ท้องถิ่น ใท้สอดคลอง
กับการปรับปรุงเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของข้าราชการพลเรือน อาศัยอํานาจ
ตามความใน มาตรา ๗๖
แห่ง พระ ราช บัญญัติองค์การ บริหาร ส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแท้ ไขเพิ่มเติม มาตรา

๗๗

แห่ง

พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแท้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๘๘วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล

และ องค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแท้ไขเพิ่มเติม และ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ

บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ®

้ ยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของ
ระเบียบนีเรี

ราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒

ระเบียบนี้ใท้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นด้น ไป

ข้อ ๓ ไท้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นข้อ ๔

อัฎฐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
ผูร้ ับบํานาญ
“ข้อ ๔ อัฎฐ ผูไ
ปกติ
้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ

พิเศษ เพราะเหดุทุพพลภาพ บํานาญ
บํานาญ
ดกทอดในฐานะ ทายาทหรือผูอ
พิเศษ หรือบํานาญ
เ จ
้ ุปการะ หรือผูอ
้ ยูใ่ น อุปการะตามกฎหมายว่าด้วยบําหมื
บํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อยูแ
่ ท้วใน วัน ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ใท้ได้รับ ช.ค.บ. ใน อัตราดังนี้
(๑) ผูไ
และ ช.ค.บ. อยูแ่ ท้ว ใท้ได้รับ ช.ค.บ.
้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ
เพิ่มขึ้นอีกใน อัตราเดือน ละร้อยละสามของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญ
และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
(๒) ผูไ
้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบํานาญใท้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละ
ร้อยละสามของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญ
ที่ ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
การคํานวณช.ค.บ. ท้ามีเศษ ของบาทใท้บด
ี ทิ้ง”
ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ประชา มาลีนนท์
(นายประชา มาลีนนท์)

รัฐมนตรี ช่วยว่าการฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศใน ราชfmานุฒกษา เล่มที่ 0๒» คอนพศษที่ £๔ ง หน้า 0๔ ลงวัน ที่ fari สิงหาคม ๒๕๔๗
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยทีเ่ ป็น การสมควรเพิ่มเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วน ท้องถิ่น ใท้สอดคลอง
ของข้าราชการพลเรือน อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๗๖
กับการปรับปรุงเงิน ช่วยค่าครองชีฑผูร้ ับบํานาญ

แหงพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔0 มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล

พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การ บริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และ
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

จึงออกระเบียบไวั ดังต่อไปนี้
ข้อ «

้ ยกว่า “ระเบียบกระ ทรวงมหาดไทย
ระเบียบนีเรี

ว่าดัวยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ

ของราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ©๐) พ.ศ. ๒๕๔๘”
ข้อ ๒

ระเบียบนี้ใท้ไข้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุลาคม ห.ศ. ๒๕๔๘ เป็น ท้น ไป

้ นข้อ ๔ นว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าท้วยเงินช่วยค่าครองชีพ
ข้อ ๓ ไท้เพิ่มความต่อไปนีเป็
ของราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
ผูร้ ับบํานาญ

พิเศษ
พิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพบํานาญ
“ข้อ ๔ นว ผูไ้ ท้รับหรือมีสิทธิไท้รับบํานาญ
ปกติ บํานาญ

จํานาญ
หรือบํานาญ
ตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอ
้ ุปการะ หรือผูอ
้ ยู่ใน อุปการะ ตามกฎหมายว่าควยบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แลวดํ่ากว่าเดือนละท้าพัน หมื่งรัอยบาทไท้ไท้รับ ช.ค.บ.

เพิ่มอีก

และ ช.ค.บ.
ใน อัตราเดือน ละเท่ากับส่วนต่างของ จํานวนเงิน ท้าพัน หนึ๋งรัอยบาทพักท้วยจํานวน
บํานาญ

ที่ไท้รับหรือมีสิทธิไท้รับ”
ประกาศ ณ วันที่ ©๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สมชาย สุนทรวัฒน็

(นายสมชาย สุนทรวัฒน)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศในรา*กรเทาjmกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนฟ้เศพที่ ๑๔๒ ร หนา ๒๒ ลาวันที่ ๑๑) รัน วาทม ๒๕๔๘
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร
ของราชการส่วนท้องถิ่น
้ ับบํานาญ

(ฉบับที่ ๑©) พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยทีเ่ ป็น การสมควรเพิ่มเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วน ท้องถิ่น ให้สอดคล้อง
ตามความ
กับการปรับปรุงเงิน ช่วยค่าครอง ชีพผูร้ ับเบี้ยหวัด บํานาญ
ของขาราชการพลเรือน อาศัยอํานาจ

ในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔0 มาตรา ๖๙ และ
มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภา
และ องค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
ตําบล

เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปบี้
ข้อ ๑

ระเบียบบีเรี้ ยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดัวยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของ

ราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑®) พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒

ระเบียบบีใ้ ห้ใข้บังคับตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น ท้น ไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปบี้ เป็นข้อ ๔ ทศ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าท้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ของราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
ผูร้ ับบํานาญ
“ข้อ ๔ ทศ ผูไ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
พิเศษ
ปกติ บํานาญ
้ ท้รับหรือมีสิทธิไท้รับบํานาญ

หรือบํานาญ
ตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอ
จํานาญ
้ ุปการะหรือผูอ้ ยูใ่ น อุปการะ ตามกฎหมาย ว่าท้วยบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อยูแ
่ ล้วใน วัน ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ไท้รับ ช.ค.บ. อัตราดังบี้
(๑) ผู้ ไท้รับหรือมีสิทธิไท้รับบํานาญ
และ ช.ค.บ. อยูแ
่ ล้ว ให้ ไท้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้น อีก

ใน อัตราเดือน ละรัอยละ ห้าของจํานวน
และ ช.ค.บ. ที่ ไท้รับหรือมีสิทธิไท้รับ
บํานาญ
(๒) ผูไ
้ ท้รับหรือมีสิทธิไท้รับเฉพาะบํานาญให้ไท้รับ ช.ค.บ.

รัอยละ ห้าของจํานวนบํานาญ
ที่ ไท้รับหรือมีสิทธิไท้รับ

เพิ่มขึ้นอีกใน อัตราเดือนละ

การคํานวณช.ค.บ. ล้ามีเศษ ของบาทให้ปีคทิง้ ”
ข้อ ๔ ให้ยณลิกความในวรรคสองของข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าท้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพ

ของราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใชความต่อไปบีแทน
ผูร้ ับบํานาญ
้
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“กรณี ที่ผรู้ ับบํานาญเปลี่ยน แปลง สถาน ที่รับบํานาญให้เปึน หน้าที่ ของ ราชการ ส่วน ท้องถิ่น
่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด”
ที่ผรู้ ับบํานาญออกจากราชการเป็นผูเ้ บิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตาบวิธีการทีก
ประกาศ ณ วัน ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สมชาย สุนทรวัฒน์

(นายสมชาย สุนทร วัฒน้)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประกาศ1ใน ราชกิจจาบุฒก«1เล่มที่ ๑๒๓ ตอนพิเศษที่ ๒๙ ง หน้า ๑๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
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หน้า ๑

เล่ม ©๒๕ ตอน พิเศษ ๖๘ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๔ เมษายน ๒๕๕©

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร
ของราชการส่วน น้องถิ่น (ฉบับที่ ©๒)
้ ับบํานาญ

พ.ศ. ๒๕๕©

โดย ที่เป็น การ สมควร เพิ่มเงิน ช่วย ค่า ครอง ชีพ ผู้ รับ บํานาญของ ราชการ ส่วน น้อง ถิ่น
ใน้สอดคล้องกับการ ปรับปรุงเงิน ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ
ของข้าราชการ พลเรือน อาศัย

อํานาจ
ตามความใน มาตรา ๖ และ มาตรา ๗๖

แห่ง พระ ราช บัญญัติ องค์การ บริหาร ส่วน จังหวัด

พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และ มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕
และ มาตรา ๘๘ แห่งพระ ราช บัญญัติ สภาตําบล
และ องค์การ บริหาร ส่วน ตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวั ดังต่อไปนี้
ข้อ © ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ของราชการส่วนน้องถิ่น (ฉบับที่
บํานาญ

©๒)

ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับ

พ.ศ. ๒๕๕©”

ระเบียบนี้ใน้ไข้บังคับดั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น ด้น ไป
ข้อ ๓ ใน้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น ข้อ ๔ เอกาทศ ของระเบียบกระทรวงมหาค ไทย ว่าด้วย
เงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการส่วน น้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
“ข้อ ๔ เอกาทศ ผู้ได้รับหรือบีสิทธิได้รับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุ ทุพพลภาพ
ปกติ บํานาญ
พิเศษ หรือบํานาญตกทอดใน ฐานะ ทายาทหรือผู้อุปการะ หรือผู้อยูใ่ น อุปการะ ตามกฎหมาย
บํานาญ
บํานาญ
ว่าด้วยบําเหน็จ
ข้าราชการส่วน น้องถิ่น อยูแ
่ ล้วใน วัน ที่ © ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ใน้ ได้รับ
ช.ค.บ. ใน อัตราดังนี้
(๑) ผู้ ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
และ ช.ค.บ. อยูแ
่ ล้ว ให้ ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้น อีก
ใน อัตราเตือนละร้อยละสี่ของจํานวน
และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
บํานาญ
(๒) ผูไ
้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. ใน อัตราเตือน ละร้อยละสี่ของ
บํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
จํานวน
การคํานวณช.ค.บ. ล้ามีเศษ ของบาทให้บีคทิง้ ”
ข้อ ๒

ประกาศ ณ วัน ที่ ©๘ มีนาคม พ.ศ.

๒๕๕©

สุพล ฟ่องงาม

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หน้า ๓

เล่ม ๑๒๗ ตอน พิเศษ ๓ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒<£๕๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าควยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร
ของราชการ ส่วน น้องถิ่น (ฉบับที่ 0๓)
้ ับบํานาญ

พ.ศ. ๒๕๕๒

โคยที่เป็น การ สมควรเพิ่มเงิน ช่วยค่า ครอง ชีพผู้รับ บํานาญ
ของ ราชการ ส่วน น้อง ถิ่น

ใพัสอดกน้องกับการปรับปรงเงินช่วยค่าครองชีฑฺผรู้ ับเบี้ยหวัคบํานาญของข้าราชการ พลเรือน
ดามความใน มาตรา ๖ และ มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหาร
อาศัยอํานาจ
ส่วน จังหวัค พ.ศ.

๒๕๔๐ มาตรา ๖ส และมาตรา ๗๗

แห่งพระ ราชบัญญัตเิ ทศบาล

พ.ศ. ๒๔๕๖

มาตรา ๕ และ มาตรา ๘๘ แห่ง พระ ราช บัญญัตส
และ องค์การ บริหาร ส่วน ตําบล
ิ ภาตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาค ไทย จึงออกระเบียบ ไวั ดังต่อไปบี้
ข์อ

๑

ระเบียบ บีเ้ รียก ว่า “ระเบียบกระทรวง มหาค ไทย

ว่าค์วขเงิน ช่วยค่าครอง ชีพ

ของราชการส่วน น้องถิ่น (ฉบับที่ ©๓) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ผูร้ ับบํานาญ
ข้อ ๒

ระเบียบบี้ใน้ไชีบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้น ไป

ขอ ๓ ใน้ขกเลิกความใน ข้อ ๔ นว ของระเบียบกระ ทรวง มหาคไทย ว่าต้วยเงิน ช่วย
ของราชการ ส่วน น้องถิ่น
ค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ

พ.ศ. ๒๕๒๒ ชึ๋งแ กไขเพิ่มเติม โดยระเบียบ

กระทรวงมหาคไทย ว่าควยเงิน ช่วยค่าครองชีหผูร้ ับบํานาญ
ของราชการ ส่วน น้องถิ่น (ฉบับที่ ©๐)
พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใข้ความต่อไปบีแทน
้
“ข้อ ๔ นว ผู้ ไต้รับหรือ มีสิทธิไต้รับบํานาญ
ปกติ

พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
บํานาญ

พิเศษ หรือบํานาญ
ตกทอคในฐานะ ทายาทหรือผูอ
บํานาญ
้ ุปการะ หรือผู้อย่ใน อุปการะ ตามกฎหมาย
ข้าราชการส่วน น้องถิ่น น้าไต้รับบํานาญ
ว่าควยบําเหน็บ
จํานาญ
รวมกัน ทุกประเภท

เมึ๋อรวมกับ ช.ค.บ.

แลวตํ่ากว่าเดือนละหกพัน บาท ให่ไครับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือนละเห่ากับส่วน ต่างของจํานวน

เงิน หกพัน บาทพักควยจํา
นุ วน บํานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ ไต้รับหรือมีสิทธิไต้รับ”
ประกาศ ณ วันที่ ©๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัตริ าชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หน้า
เล่ม

๑๒๘ ตอนพิเศษ ๘๑ ง

๑

ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕:๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ชองราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๑๔)

พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยทีเ่ ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่นไท้สอดคล้อง
ชองช้าราชการพลเรือน
กับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหาร
อาศัยอํานาจ
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาดรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ด้งต่อไปบี้
้ ยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ช้อ ๑ ระเบียบบีเรี
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔”
ช้อ ๒ ระเบียบนี๋ไห้ใช้บังคับตั้งแต่วับที่
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ไท้เพิ่มความต่อไปบี้เป็บช้อ ๔ ทวาทศ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
“ช้อ ๔ ทวาทศ ผูไ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ปกติ บํานาญ
้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
บํานาญ
ดกทอดใบฐานะทายาทหรือผูอ
พิเศษ หรือบํานาญ
้ ุปการะหรือผูอ
้ ยูไ่ นอุปการะ ตามกฎหมาย
จํานาญ
ว่าด้วยบําเหน็บ
ช้าราชการส่วนท้องถิ่นอยูแ
่ ล้วใน วับที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ได้รับ
ช.ค.บ. ในอัตราด้งบี้
(๑) ผูI
และ ช.ค.บ. อยูแ่ ล้ว ไห้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกใบอัตรา
้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
บํานาญ
เตือนละรัอยละท้าของจํานวน
และ ช.ค.บ. ทีไ่ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับ
(๒) ผูไ
้ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญไท้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเตือนละร้อยละท้า
บํานาญ
ของจํานวน
ทีI่ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับ
การคํานวณช.ค.บ. ล้ามีเศษของบาทไท้บีดทิง้ ”

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชวรัตน้ ชาญวีรทูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หน้า
1ล่ม

๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๘ ง

๑

ราชกิจจาบุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
้ ับบํานาญ

๕)

(ร)

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยทีเ่ ป็นการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองขีพผูร้ ับบํานาญ
ของราขการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ
ของข้าราชการ
อาศัยอํานาจ
ตามความใบมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖

แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. ๒๕๔๐. มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕
และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปบี้
ข้อ ๑

ระเบียบบี้ เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน ช่วย ค่า ครอง ชีพ

ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘"
ผูร้ ับบํานาญ
ข้อ

๒ ระเบียบทีใ่ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วับที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นด้นไป

ข้อ ๓.

ให้ยกเลิกความในข้อ ๔

นว ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ผูร้ ับบํานาญ
ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
้ ับบํานาญ

๒๕๕๒ และให้ใช้

ความต่อไปบีแ้ ทน
"ข้อ ๔

นว ผูไ้ ด้รับหรือ มีสิทธิได้รับบํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ปกติ บํานาญ

บํานาญ
พิเศษ หรือบํานาญ
ตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอ้ ุปการะหรือผูอ้ ยูใ่ บอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วย

บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ถ้าได้รับบํานาญ
รวมกันทุกประเภท

เมื่อรวมกับ ช.ค.บ.

แล้ว

ตํ่ากว่าเดือนละเก้าพับบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน
เก้าพันบาทหักด้วยจํานวน
บํานาญทุกประเภท

และ ซ.ค.บ. ทีไ่ ด้รับหรือมีสิทธิได้รับ"

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หน้า

เล่ม

6)๗0

ตอบพิเศษ

6)01๓

ง

๑

ราชกจจาบุเบกษา

๑6) มิถุนายน ๖๕๕๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบำนาญของราชการส่วนห้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๖)

พ.ศ. ๖๕๕๘

ของราชการส่วนห้องถิ่นให้สอดคล้อง
โดยทีเ่ ป็น การสมควร'เพิ่มเงินช่วยค่ากรองชีพผูร้ ับบํานาญ
กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ
ของข้าราชการ
ตามความใบมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญ้ ตองค์การบรัหารส่วน
อากัยอํานาจ
จังหวัด พ.ศ. ๖๕๔๐ มาดรา ๖๘ และ มาดรา ๗๗ แห่งหระราชบัญญัตเทศบาล พ.ศ. ๖๔๙๖
และองค์ การบรีหารส่วนตําบลพ.ศ. ๖๕๓๗
มาตรา ๕ และมาดรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสภาตําบล
รัฐมนดรว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ด้งต่อไปบี้
ข้อ ๑ ระเบียบบี้เรัยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนฺห้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๖๕๕๘”
ข้อ ๖ ระเบียบบีไ้ ห้ไข้บังคับตั้งแต่วับที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๖๕๕๘ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ไห้เพิ่มความต่อไปบีเ้ ป็นข้อ ๔ เดรส ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วย
ของราชการส่วนห้องถิ่น พ-ศ. ๖๕๖๖
ค่าครองชีหผูร้ ับบํานาญ
พิเศษเพราะ เหตุทุพพลภาพ
ปกตํ บํานาญ
“ข้อ ๔ เตรส ผูไ้ ด้รับหรีอ มีสิทรได้รับบํานาญ
ตกทอดไนฐานะ ทายาทหรัอผูอ
บํานาญ
พิเศษ หรัอบํานาญ
้ ุปการะ หรัอผู้อยูใ่ บอุปการะตามกฎหมาย
ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น อยูแ
เ บํานาญ
ว่าด้วยบําหนจ
่ ล้วไนวัน ทีร่ ะเบียบบี้ไช้บังคับ ไห้ได้รับ ช.ค.บ.
ใบอดราดังบี้
และ ช.ค.บ. อยูแ่ ล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอกในอัตรา
(๑) ผูไ้ ด้รับหรีอมีสิทธัได้รับบํานาญ
และ ช.ค.บ. ทีไ่ ด้รับหรีอมีสิทธํได้รับ
เด้ อบละรัอยละสีข
่ องจำนวนบํานาญ
(๖) ผู้ไดัรับหรือมีสิทรได้รับเฉพาะ บำนาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ไนอัตราเด้ อบละ รัอยละ สี่
บํานาญ
ของจํานวน
ทีไ่ ด้รับหรัอมสิทธัได้รับ
การคำนวณ ช.ค.บ. ล้ามีเศษของบาทให้บีดทิง้ "
ประกาศ พ วับที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๖๕๕๘

พลเอก อบุพงษ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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๒๒
ราชกิจจานุIบกษา
หน้า

เล่ม

๑๒๘ ตอน พิเศษ ๑๐๓

๙ กันยายน ๖๕๕๕

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับระยะเวลาใน การคืนบําเหน็ช
จ้าราชการส่วนท้องถิ่น
เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง

โดยที่เปีน การสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาใน การคืน บําเหน็จ
ช้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์และเป็น ขวัญกําลัง
ใจในการปฏิบัตห
ิ น้าที่ของช้าราชการส่วนท้องถิ่น
ทีก
่ ลับเช้ารับราชการใหม่ และประสงค์จะคืบบําเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
ตาม ความใน มาดรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระ ราช บัญญัติบําเหน็จ
อาศัยอํานาจ
บํานาญ
ช้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัตบ
ช้าราชการ
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕:๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้ ดังต่อไปบี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก ประกาศกระ ทรวง มหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธี การเกี่ยว กับ
ระยะเวลาใบการคืนบําเหน็ช
จ้าราชการส่วนท้องถิ่น ลงวับที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕:๔๗
ข้อ ๒ ประกาศบีใ้ ห้ใช้บังดับตั้งแต่วันทีป
่ ระกาศ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ช้าราชการส่วน ท้องถิ่น ซึ่งประสงค์จะ คืนบําเหน็ท
จไี่ ด้รับไปแล้วเพื่อนับเวลาราชการ
จี่โด้รับแล้วพร้อมดอกเบี้ยภายในเก้าสิบวันนับแต่วับทีก่ ลับเช้ารับราชการ
ต่อเนื่องให้คืนบําเหน็ท
ข้อ ๔ ช้าราชการผูใ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
้ ดออกจากราชการ โดยได้รับบําเหน็จ
บํานาญ
ช้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วย กองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ช้าราชการ แล้ว แต่กรณีไปแล้ว
หากภายหลังกลับเช้ารับราชการใหม่เป็นช้าราชการส่วนท้องถิ่นตามพระ ราช บัญญัตบ
ิ ําเหน็บ
จํานาญ
ช้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕:๐๐ และประสงค์จะ คืบบําเหน็ท
จไี่ ด้รับไปแล้วเพื่อนับเวลาราชการ
จไี่ ด้รับไปตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
ต่อเนื่อง กับ ให้คืน บําเหน็ท
ช้าราชการหรือกฎหมาย
จ ํานาญ
ว่าด้วยกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ช้าราชการ แล้วแต่กรณี พร้อมดอกเบี้ย ต่อราชการส่วนท้องถิ่นด้น สังกัด
ทีร่ ับราชการอยูภ่ ายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีก่ ลับเช้ารับราชการใหม่
ข้อ ๕: สิทธิใบการนับเวลาราชการต่อเนื่อง จะมีผลต่อเมื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้นสังกัดทีแ
่ จ้ง
ความประสงค์จะคืนบําเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องได้รับเงิน บําเหน็พ
จร้อมดอกเบี้ยครบล้วนแล้ว
เท่านั้น กรณีทย
ี่ ังไม่ทราบวัน รับเงินบําเหน็ท
จแี่ ท้จริง ให้ราชการส่วน ท้องถิ่นด้นสังกัดทีร่ ับราชการ
อยูต
่ รวจสอบ วับรับเงิน บําเหน็จากหลักฐาน การรับเงิน (ฎีกาขอเบิกเงิน) จากราชการส่วน ท้องถิ่น
ด้นสังกัดเติม หรือกรมบัญชี กลาง หรือสํานัก
งาบคลังจังหวัด หรือสํานักงาบคลังจังหวัด ณ อําเภอ
แล้วแต่กรณี และให้นับต่อจากวันรับฎีกาจากราชการส่วนท้องถิ่นด้นสังกัดเติมหรือคลังไปอีกสิบห้าวันทํา
การ
โดยให้ถือวันลัดจากวับทีค่ รบ สิบห้าวับทํา
การเป็นวันรับบําเหน็จเพื่อคํานวณ
ดอกเบี้ยตามวิธกี ารในข้อ ๖
การตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ปรากฏหลักฐานว่าวับใดเป็นวันรับเงินบําเหน็จให้ถือเอา
หากดําเนิน
วับทีพ
่ ับกําหนดเวลาห้าสิบเอ็ดวับนับแต่วัน ถัดจากวับทีบ
่ ุคคลนั้น ลาออกจากราชการเป็นวัน รับเงิน
บําเหน็จเพื่อใช้ใบการคํานวณดอกเบี้ย
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๒๓
ราชกิจจานุเบกบา
หน้า

เล่ม

๑๒๘ ตอนพิเคษ ๑0๓

๙ กันยายน ๒๕๕๔

ดอกเบี้ย ให้เริ่มคิดตั้งแต่วันทีไ่ ด้รับบําเหน็จเน้นตับไป
ข้อ ๖ การคํานวณ

โดยคิดดามอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจํหานึ่งน้ช องธนาคารออมสิบทีค่ ิดให้แก่บุคคลทั่วไปในน้ นั้น ๆ เน้นเกณฑ์ โดยไม่ต้อง
นํา
ดอกเบี้ยมาทบตัน
ี่ ้าราขการส่วน ท้องถิ่นได้แจ้งความประสงค์ จะ คืน บําเหน็จ
ข้อ ๗ กรณี ทข
ภายในระยะเวลา
เก้าสิบวัน นับแต่ วัน ที่ กลับเข้ารับรา ซ การแล้ว แต่ไม่สามารถคืน บําเหน็จ
พร้อมดอกเบี้ยได้ภายใบ

ระยะเวลา เก้าสิบวันนับแต่วัน ที่กลับเข้ารับราชการ ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขอผ่อนผับระยะเวลา
ต่อราชการส่วนท้องถิ่นตับสังกัดเน้นราย

ๆ ไป โดยข้าราชการส่วน ท้องถิ่บผูน
้ ั้น จะต้องเสียดอกเบี้ย

ใบอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อน้ ไนตันเงินบําเหน็พ
จร้อมดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลาทีเ่ กินเก้าสิบวัน
การ ขอผ่อนผัน ระยะ เวลา ตามวรรคหนึ่ง ให้ทําเน้น หนังสือยื่น ต่อราชการส่วน ท้องถิ่น
ตับลังกัดก่อนท้นระยะเวลาเก้าสิบวับ
ความใบวรรคหนึ่ง และ วรรคสอง ให้ใช้บังคับกับผู้ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ เนื่องจาก
การสอบเข้ารับราชการด้วย
ี่ ้าราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งความประสงค์จะคืบบําเหน็แ
ข้อ ๘ กรณีทข
จต่ได้ล่วงพ้นระยะเวลา
เก้าสิบวับนับแต่วัน ทีก
่ ลับเข้ารับราชการแล้ว ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดมีอํานาจ
พิจารณาอนุมัตให้
ิ ข้าราชการ
ส่วน ท้องถิ่น คืน บําเหน็จเพี่อนับเวลาราชการต่อเนื่องได้ แม้จะ ท้นระยะเวลาเก้าสิบวับนับแต่วัน ที่
จร้อมดอกเบี้ยภายใบเก้าสิบวับนับแต่วันทีข่ ้าราชการส่วนท้องถิ่น
กลับเข้ารับราชการ โดยให้คืบบําเหน็พ
ได้รับแจ้งจากราชการ ส่วนท้องถิ่นตันลังกัด โดยวิธก
ี ารคํานวณดอกเบี้ย ดังบี้
(๑) กรณีการคืบบําเหน็จ
ล่าข้าเกิดจากความบกพร่องชองราชการส่วน ท้องถิ่น ให้เริ่มคิด
ดอกเบี้ยตั้งแต่วันทีไ่ ด้รับบําเหน็จบถึงวัน ก่อนวับทีก
่ ลับเข้ารับราชการ ใน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
หนึ่งน้ของธนาคารออมสิบที่คืดให้แก่บุคคลทั่วไปไบน้นั้น ๆ เน้นเกณฑ์ โดยไม่ต้องนํา
ดอกเบี้ยมาทบตับ
่ ้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากราชการส่วน ท้องถิ่น ด้นลังกัด
และ ภายใบเก้าสิบวับนับแต่วับทีข
แล้วว่าการคืบบําเหน็จ
ล่าข้าเกิดจากความบกพร่องของราชการส่วนท้องถิ่นจะไม่คิดคอกเบี้ย หากท้น
กําหนดระยะ เวลาดัง กล่าวแล้ว ไห้คิด คอกเบี้ยใน อัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อน้ใบด้น เงิน บําเหน็จ
พร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันทีร่ าชการส่วนท้องถิ่น ด้นสังกัดทีแ
่ จ้งความประสงค์จะคืบบําเหน็จเพี่อนับเวลา
ราชการต่อเนื่องได้รับเงินบําเหน็ค
จืนพร้อมดอกเบี้ย
(๒) กรณีการคืบบําเหน็จ
ส่าข้าเกิด จากความบกพร่องของตัวข้าราชการส่วน ท้องถิ่บ่เอง
ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วับทัI
่ ตัรับบําเหน็จบถึงวันก่อนวับทีก่ ลับเข้ารับราชการใน อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํห
านึ่งน้ของธนาคารออมสิบทีค
่ ิดให้แก่บุคคลทั่วไปใบน้นั้บ ๆ เน้นเกณฑ์ โดยไม่ต้องนํา
ดอกเบี้ย
มาทบด้น และตั้งแต่วันทีก่ ลับเข้ารับราชการจนถึงวันทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นตันสังกัดทีแ่ จ้งความประสงค์
จะคืบบําเหน็จเพี่อนับเวลาราชการต่อเนื่องได้รับเงินบําเหน็จ
คืนพร้อมดอกเบี้ย ให้คิดตอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อน้ ใบด้นเงินบําเหน็พ
จร้อมดอกเบี้ย
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๒๔
ราขกิจจาบุญกษา
หน้า

เล่น

๑๒๘ ตอนพิเศ■ษ ๑0๓ ง

๙ กันยายบ ๒๔๔๔

เมื่อราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น ต้น สังกัดทีแ
่ จ้ง ความประสงค์ จะ คืนบําเหน็จเพื่อนับเฺ วลา
ราชการ ต่อเนื่องไต้รับเงินบําเหน็จ
คืน พร้อมดอกเบี้ยแล้วใท้นน
้ ทีกไว้ใน สมุดหรือแฟ้มประวัตใิ ห้ชัดเจน
แล้วแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบและให้นําเงินบําเหน็พ
จร้อมดอกเบี้ยส่งกองทุน บําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทันที
ข้อ ๑๐ กรณีไม่สามารถปฎินต
ิ ามหสักเกณฑ์บ1ี้ ต้ ให้ขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย
้ ต
เป็นราย ๆ ไป
ข้อ ๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๔

บุญจง

วงศ์ไตรรัตน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ๆ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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SB

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการ จ่ายเงิน ทดแทนแก,ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น วิสามัญประจํา
การ

ทีอ่ อกจากราชการ พ.ศ. ๒๕0ส
โดย ที่ กระทรวง มหาค ไทย ไค้ พิจารณาเห็น สมควรกํา
หน คระเบียบ ว่าด้วยการ จ่ายเงิน

ทดแทนแก,ขาราชการ ส่วน ท้องถิ่น วิสามัญประจํา
การที่ออกจากราชการ เหึ๋อ ให้เป็น การ สอดคล้อง
คามระเบียบของทางราชการ และ สอดคล้องดาม หลักแห่งพระราชมัญญ้ตโิ อน โรงเรียน ประถมสืกษ า

บางประเภท ไป สังกัด องค์การ บริหาร ส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๕๐๙ ฉะนั้น อาศัยอํานาจ
ตามความ

ใน พระราชบัญญัตริ ะเบียบ บริหารราชการ ส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ มาครา ๔6ท แล้ไขเที่มเติมโดย
พระ ราช บัญญัติระเบียบ บริหาร ราชการ ส่วน จังหวัด (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๑๒

พระ ราชบัญญัตเิ ทศบาล พ. ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๙ และ มาตรา

พระ ราช บัญญัติ สุขาภิบาล

พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๓๒ และพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการส่วนตําบลพ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๕๓

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง มหาดไทยจึง กําหนดระเบียบว่าด้วยการ จ่ายเงิน ทดแทน แก,ข้าราชการ
การดังนี้
ส่วน ท้องถิ่น วิสามัญประจํา
ข้อ

8

ระเบียบนี เรียก ว่า “ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จ่ายเงิน ทดแทน

แก,ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการที่ออกจากราชการ ห.ศ. ๒๕๐๙”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานเทศบาล

การที่ ออก จากงาน ห.ศ. ๒๕๐๐ และกํา
วิสามัญประจํา
สั่ง หรีอหนังสือสั่ง การใด ที่ขัด หรีอแย้งกับ

ระเบียบนี้ และให้ใข้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ ๓ “ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นวิสามัญประจํก
า าร” หมายความว่า ข้าราชการส่วน จังหวัด

วิสามัญ ห!อพนักงานเทศบาลวิสามัญ ห!อหนักงาน สุขาภิบาลวิสามัญ ห!อพนักงานตําบล
วิสามัญ
คามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ชึ๋งรับเงินเดอนจากเงิน งบประมาณ หมวดเงินเคอนและยังประจํก
า ํางานอยู่

นั้งนี้ ไม,รวมดง ข้าราชการส่วน จังหวัดวิสามัญชั่วกราว ห!อหนักงานเทศบาลวิสามัญชั่วคราว ห!อ
พนักงาน สุขาภิบาลวิสามัญชั่วคราว ห!อหนักงานตําบล
วิสามัญชั่วคราว ห!อที่มสี ัญญาข้าง

“เวลาราชการ” หมายความว่า เวลาราชการปกติ
“เวลาราชการ สําหรับคํานวณเงิน ทดแทน” หมายความว่า เวลาราชการปกติและเวลา
ราชการทวีคูณรวมกัน
ข้อ ๔ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นวิสามัญประจํา
การที่ห้น จากราชการแล้ว ให้ได้รับเงิน ทดแทน

คามหลักเกณฑ์ดังนี้
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(ก) ให้ได้รับเงิน ทดแทนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจํานวน
ปเี วลาราชการสําหรับ

คํานวณเงินทดแทน เศษ ของปีถาถึงหกเดือน ใท้นับเป็น หนึ่งปี
(ข) ใน กรณี ที่ ท้น จากราชการเพราะเหตุยุบเลกตําแหน่งหรือตัด ทอนงาน ให้ได้รับเงิน

ทดแทนตามความใน ข้อ (ก) แด่ด้ามีเวลาราชการสําหรับ
คํานวณเงิน ทดแทน ดํ่าก ว่าสามปีให้ได้รับเงิน

ทดแทนเท่ากับจํานวนเวลาราชการสําหรับ
คํานวณเงิน ทดแทน สามปี
ข้อ ๕ ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น วิสามัญประจํา
ี ิทธิ ได้รับเงิน ทดแทนตังนี้
การ ไม่มส

(ก) ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ก่อน หรือ มีเวลาราชการครบห้าปีบริบรฌ์
(ข)

าวามผิด หรือ
ถูก ไล่ออก หรือ ปลด ออก จากราชการ หรือ คายเพราะ กระทํค

ประพฤติชั่วอย่างรัาขแรง
(ค) มีเวลาราชการสําหรับ
คํานวณเงิน ทดแทน ไม่ครบหนึ่งปีบริบรณ์ เวน กรณียูบเลิก
ตําแหน่ง
ข้อ ๖ การนับเวลาราชการ ฟ้าหรับคํานวณเงิน ทดแทน นี้น ให้นับตั้งแต่วิ'น รับราชการ โดย

ได้รับเงินเดือน จากเงิน งบประมาณ หมวดเงินเดือน ของหน่วยการบริหารราชการ ส่วน ท้องถิ่น แด,ไม่ก่อน

วันที่มอี ายุครบสิบแปดปีบริบุรณํ จนถึงวันทีท
่ ้น จากราชการ รวมตั้งเวลาทีร่ ับราชการทหารคามกฎหมาย

สั่งของทางราชการในระหว่างที่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นวิสามัญประจําการด้วย
และคํา

ข้าราชการ พลเรือน วิสามัญ ซึ่ง ได้ โอน หรือถูกสั่ง ไปรับราชการ ทาง หน่วย การ บริหาร

ราชการส่วน ท้องถิ่น ให้นับเวลาราชการของข้าราชการผูตั้นสําหรับ
คํานวณเงินทดแทนติดต่อกัน
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นวิสามัญประจํา
การทีป
่ ระจํป
าฎบิคหน้าทีอ่ ยูใ่ นเขคที่ได้มีประกาศใข้

าฎบัตห
่ ระจํป
กฎอัยการสืก ให้นับเวลาราชการเฉพาะ วัน ทีป
ิ น้าทีแ่ ท้จริง ไม,รวมวัน ลาหรือวัน ขาด จาก
ราชการในระหว่างตั้น เป็น ทวีคูณ และให้นับถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๐๘ เท่าตั้น

♦ข้อ ei ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นวิสามัญประจํา
การที่ออก จากราชการเพราะถึงแก,ความตาย

และความตายนี้นมิ ได้เกิด ขึ้น จาก การ กระทํค
าวามผด หรือ ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง ของตน เอง
ให้จ่ายเงิน ทดแทน ของ ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น วิสามัญประจํา
การด้ตั้นให้แก่ทายาท ซึ่งมีสิทธิ ได้รับ

มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ใน กรณี ที่ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น วิสามัญประจํา
การ มี สิทธิได้รับเงิน ทดแทน อยูแ
่ ล้วถึง

แก,ความคาย ให้จ่ายเงินทดแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจําการด้ตั้นให้แก'ผู้มีสิทธิได้รับ
มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ ๘ เงิน ทดแทน ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น วิสามัญประจํา
การที่ออกจากราชการให้เบิกจ่าย

จากเงินงบประมาณ หมวดเงินคอบแทนต่างๆ หรือ หมวดค่าตอบแทน ของหน่วยการบริหารราชการ ส่วน
ท้องถิ่นตัน
้ ๆ
ข้อ 6 การขึ๋นคํา
ร้องขอรับเงิน ทดแทน ให้ยข
ขอตามแบบท้ายระเบียบนีต้ ่อหน่วย
ู้ อรับยนคํา

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น วิสามัญประจํา
การผูตั้นสังกัด อยู่ เมื่อหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสังกัดได้รับเรื่องราวแล้วให้พิจารณาเสนอขอรับอนุมัติจากจังหวัด
สิทธิใน การ ขอรับเงิน ทดแทนตามความในระเบียบนีใ้ ห้มอี ายุความสามปี
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ี ลใช้บังกับย้อน หลัง ไปถึงระเบียบ ว่าด้วยการ จ่ายเงิน
ความดังกล่าวใน วรรคก่อน นิ๋มผ
ทคแทน พนักงานเทศบาล วิสามัญทุกฉบับที่ใช้ มาก่อน วัน ใช้ระเบียบนีด้ ้วย
ข้อ

<30

การ ปฏิบัตินอกเหนือ ไป จาก ที่ กําหนดไว้ ใน ระเบียบนี้ ให้ ขอ ทํา
ความตกลง กับ

กระทรวง มหาดไทยก่อน
ข้อ <33 ให้ใช้ระเบียบ นีต
้ ั้งแต่วันที่ <5

ตุลาคม ๒๕๐๙ เป็นด้น ไป

ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๐๙
(ลง นาม)

พลเอก ป.จารุเสถียร
(ประ ภาส จารุเสถียร)

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย

• ช้อ rf แก้ไขเหํ่มเติมโดยช้อ ๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ข่ายเงิน ทดแทนแก่ช้าราชการ ส่วน ทองทน
วิสามัญประจําการทีอ่ อกจากราชการ (0 มับที๒
่ ) ห.ศ. ๒๕๑๔
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒(£๔๒
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๔๒
และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระฌียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายบําเหน็จ
ลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมยงขี้บ
ตามความใน มาดรา ๖ นละมาตรา ๗๖ แห่งพระ ราช บัญญัติ องค์การบริหาร
อาศัย อํานาจ
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระ ราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ศ. ๒๔๒๑ มาตรา ๔ และมาตรา ๘๘
แห่งพระราชบัญญัตส
และองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๔๓๗ รัฐมนตริว่าการกระทรวงมหาดไทยจ้งออก
ิ ภาตําบล
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

พั.

๑ ระเบียบ นี้เริยกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย บําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๒”
ข้อ

ข้อ ๒'"

ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วับถัดจากวันประกาศใบราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๓๖

บําเหน็จลูกจ้างชองหน่วยการบริหาร

บรรดาระเบียบและหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินบําเหน็จ
ไว้แล้วใบ
ลูกจ้างอื่นใดใบส่วน ที่กําหนด
ระเบียบนีห้ ริอชี่งขัดหริอแย้งกันระเบียบนีใ้ ห้ใช้ระเบียบนีแ้ ทบ
นา จต้ค วาม
ข้อ ๔ ให้ปลัด กระทรวง มหาดไทย รักษาการ ตาม ระเบียบ นี้ และให้มือํา

ริบีจฉัยบีญหา ยกเว้น หริอผ่อนผัน การปฏิบัตต
หลักเกณฑ์และ กําหนดริธปฏิบัตเิ พื่อ
ิ ามระเบียบนี้ กําหนด
ตําบีเบการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
จังหวัดไต้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนี้ ง ตามวรรคหนี้ งให้ผวู้ ่าราชการ
หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ข้อ ๔

ใบระเบียบนี้

“ลูกจ้างประ จ่า” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวับ และรายชั่วโมง ชี่งหน่วยการบริหาร
หบดเวลาตามอัตราและจ่าบวบทีก
่ ําหนดไว้ โดย
ราชการส่วนท้องถิ่น จ้างไว้ปฏิบัตงิ าบที่มลื ักษณะประจ่าไม่มืกํา
จ่ายค่าจ้างจากเงินงบประมาณหมวดค่าจ้าง หริอหมวดค่าจ้างประจ่าของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
้ ม่รวมลง
แต่ทั้งนีไ
(๑) ลูกจ้างประจ่าที่มืลญ
ั ญาจ้าง
(๒) ลูกจ้างทีใ่ ห้ปฏิบัตงิ าบของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ

* ระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําหนจ
เ ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราซการส่วนท้องกิน ห.ศ. ๒<£๔to ประกาศใบราซกิจจาบุเบกพา เล่มที ๑®๖

คอบหิเศพ rtc£ ง หน้า ๙ ลงวับที ด ตุลาคม to<£๙to
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‘‘ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่งหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น จ้างไว้ปฏิบัตงิ านที่มลี ักษณะชั่วคราวและหรือโดยมีกําหนดเวลาจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างจากเงิน

งบประมาณชองหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
“ค่าจ้าง” หมายความ ว่า ค่าจ้าง อัตราปกติ ตาม อัตราที่กําหนด
การทํางาน
จ่ายให้สําหรับ
ในระยะเวลาตามปกติ และหมายความรวมถึงเงินเที่มพิเศษสําหรับ
การสูร้ บ (พ.ส.ร.) ด้วย
่ ูกจ้างควรจะได้รับใบเดือนสุดท้ายก่อน
“ค่าจ้างเดือนสุดท้าย” หมายความว่า ค่าจ้างทั้งเดือนทีล
ออกจากงาน ถ้าลูกจ้างผูน้ ั้นมาทํางานเต็มเวลาทีก่ ําหนด
่ ํางาน มีวัน หยุด ประจํสาัปดาห์หนึ่งวับ
ลูกจ้าง ซึ่งได้รับ ค่า จ้าง เป็น ราย วัน ประเภท ทีท
ให้คิดค่าจ้างยี่สิบเจ็ดวัน เป็น ค่า จ้าง หนึ่งเดือน สําหรับ
่ ํางานมีวันหยุดประจํสาัปดาห์สองวับ ให้คิด
ประเภททีท
ค่าจ้างยี่สิบสามวันเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือน
สําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างรายชั่วโมง ให้คิดค่าจ้างเจ็ดชั่วโมงเป็นค่าจ้างหนึ่งวัน เว้นแต่ลูกจ้าง
ทึ๋ใด้กําหนดเวลาทํางานสําหรับ
นั้นเป็นค่าจ้าง
หนึ่งวันเป็น อย่างอื่น ก็ให้คิดค่าจ้างตามจํานวน
ชั่วโมงที่ใด้กําหนด
หนึ่งวัน แล้วคิดเป็นค่าจ้างหนึ่งเดือนตามวรรคก่อน
ปกติ”,0 หมายความว่า เงิน ตอบแทน ของลูกจ้างประจํา
“บําเหน็จ
ที่ ออกจากงานเนื่องจาก
ทํางาบมานาน ซึ่งจ่ายครั้งเดืยว
“บําเหน็จรายเดือน"0’ หมายความว่า เงินตอบแทนของลูกจ้างประจํทาี่ออกจากงานเนื่องจาก
ทํางาบมานานซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
พิเศษ” ๔ หมาย ความ ว่า เงิน ที่จ่ายให้แก' ลูกจ้างประจํห
“บําเหน็จ
ารือ ลูกจ้างชั่วคราว
การตามหน้าที่
ทีไ่ ด้รับ อันตราย หรือ บํวย เจ็บ เพราะ ปฏิบัติหน้าที่หรือ ถูก ประทุษร้ายเพราะ เหตุกระทํา
ี่ างราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัตห
ซึ่งแพทย์ทท
ิ น้าทีไ่ ด้อกเลยซึ่งจ่ายครั้งเดียว
:
“บําเหน็พ
จิเศษรายเดือน”4 หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจํทาไี่ ด้รับอันตรายหรือ
ป่วยเจ็บเพราะ เหตุปฏิบัติงาบใบหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะ เหตุกระทาการตาม หน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ ทาง
ราชการรับรองได้ตรวจและ แสดงว่าไม่สามารถปฏิบัตห
ิ นาที่ใด้อีกเลยซึ่งจายเป็นรายเดือน
“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจ้งหวัด เทศบาล
เมืองพทยา องค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ
หมวด ๒
ปกติ
บําเหน็จ

ดังต่อไปบี้

๒

■

*
*

จกติ
จะได้รับบําเหน็ป
ข้อ ๖ ลูกจ้างประจํา

เมื่อต้องออกจากงานด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด

ว่า “บ*' าเทนิจปกติ” เหั่มเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วนท้องกน (ฉบับที ๓)
บทนิยามกํา
ท.ศ. ๒๕«£๒ ประกาศโบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบพิศพ ๗ ง หน้า ๕ ลงวับที ๑«ะ มกราคม ๒๕๕๓
ว่า “น้าเหบีจรายเสือบ' เทีมเติม'โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วนท้องถํ่บ
บทนิยามกํา
(ฉบับที ๓) ท.ศ. ๖๕๕๖ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบหิเศบ ๗ ง หน้า ๕ ลงวับที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
บทนิยามกําว่า “น้าเหบีจพิเศบ” เพมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วบท้องถึ๋บ (ฉบับที ๓)
พ.ศ. ๒๕<£๒ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอบทิเศพ ๗ ง หน้า ๕ ลงวันที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
บทนิยามกําว่า “น้าเหบีจพิเศบรายเสือบ” เทีมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยน้าเหบีจลูกจ้างชองหน่วยการปริหารราชการล่วบท้องถํ่บ
(ฉบับที ๓) พ.ศ. ๒๕«£๒ ประกาศใบราชกิจจาบุเบกบา เล่มที ๑๒๗ ตอนพิเศบ ๗ ง หน้า ๕ ลงวันที ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
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(๑) ลาออกโดยไม่มค
ี วามผํด และได้รับอนุญาตจากผู้มอ
สั่ง’บรรจุและแต่งตั้ง หรือ
่ ํานาจ

ผูไ้ ด้รับมอบหมายแล้ว

กระทํผาดวินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทบปลดออกจากราขการ
(๓) ป่วยเจ็บไม่อาจปฏิบัตห
ิ น้าทีก่ ารงาบของตนโดยสมํ่าเสมอ หรือโดยมีโบตรวจแพทย์
ชึ๋งทางราชการรับรองว่าไม่สามารถหรือไม่สมควรทํางานต่อไป
(๔) ขาดคุณสมบัตเิ กียวกับสัญชาติ
(๔) ขาด คุณสมบัติ เนื่อง จากไม่ เป็น ผู้ เลื่อมใสใบ การ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษ้ตรํย์ทรงเป็นประบุฃตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบรืสุทธึใ๋ จ
(๖) ขาด คุณสมบัติเนื่องจากไปดํารง
ตําแหน่ก
ง ํานันแพทย์ ประจํต
า ําบลสารวัตรกํานัน
(๒)

ผู้ใหญ่บ้าน และผูช
้ ่วยผู้ใหญ่บ้าน
(๗) ขาดคุณสมบัตเิ นื่องจากไปตํา
รงตําแหน่ข้งาราชการการเมือง

(๘) ขาด คุณสมบัตเิ นื่องจาก เป็น ผู้มก
ี าย ทุพพลภาพ จนไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ไร้

ความสามารถ หรือ จํตฟ้ นเท้ อบไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ตามที่ กําหนดใบกฎหมาย ว่าด้วยระ เบยบ
ข้าราขการพลเรือน
(๙) ขาดคุณสมบัตเิ นื่องจากไปเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่ บพรรคการเมือง
(๑๐) ขาดคุณสมบัตเิ นื่องจากเป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๑) หน่วยการบรืหารราขการส่วนท้องลื่นเลิกตําแหน่หรื
ง อยุบตําแหน่ง
(๑๒) หย่อนความสามารถใน อันทีจ
่ ะปฏิบัตห
ิ น้าทีก่ ารงาบของตน ไม่มปื ระสิทธิภาพหรือ
่ ารงาน หรือบกพร่องใบหน้าทีด่ ้วยเหตุใด
ง าทีก
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่หน้
(๑๓) ถูก สั่งให้ออก จากรา ข การ เนื่อง จาก มีเหตุอัน ควรสงสัย อย่างยง ว่าผูน
้ ั้นได้กระทํา
ความผํดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ขัดพอทีจ่ ะลงโทบปลดออกหรือไล่ออกได้ แต่มืมลท้นหรือ
มัวหมองใน กรณีทถี่ ูกสอบสวนนั้นขึ้งล้าให้ปฏิบัตงิ านต่อไปอาจจะเป็นการเลิยหายแก่ทางราชการ
(๑๔) ถูกสั่ง ออกจากราขการเนื่องจากรับโทษจํา
สั่งศาล หรือ ต้องรับโทษโดย
คุกโดยตํา
พากษาถึงทีส่ ุดให้จํา
ตําฟ้
คุกในความฝ็ดทีไ่ ด้กระทําโดยประมาทหรือความผํดลหุโทษ ขึ้งยังไม่ถึงกับจะต้องถูก
ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
(๑๔) ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(๑๖) ขาดคุณสมบัตใิ บการปฏิบัตงิ าบเป็นลูกจ้างประจําตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบรืหารราชการส่วนท้องถน
ใบกรณี (๑) และ (๒) ต้องทํางาบเป็นลูกจ้างประจํมาาแล้วไม่น้อยกว่าท้าปีบรืบูรณ์
ในกรณี (๓) ถึง (๑๖) ต้องทํางานเป็นลูกจ้างประจํมาาแล้วไม่น้อยกว่าหนื่งปีบรืบูรณ์

บําเหน็ปจกติทจี่ ะจ่ายตามความในข้อ ๖ ล้าลูกจ้างประจํผาู้มืลท
ิ ธิได้รับตายเสืยก่อนได้รับ
เงินบําเหน็ปจกติ เงินด้งกล่าวย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณีขย์
ข้อ ๗

๘ ลูกจ้างประจํา
ผใู้ ด ตายใน ระหว่างรับราชการ ล้าลูกจ้างประจํผ
าู้นั้บได้ทํางาบเป็น
าาแล้วไม่น้อยกว่าหนื่งป็บรืบูรณ์ และความตายนั้นมืให้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอย่าง
ลูกจ้างประจํม
จกติเป็นจํานวนตามเกณฑ์คํานวณใบข้อ ๑๗ แก่ทายาทผู้มืลท
แรงของตนเอง ให้จ่ายเงินบําเหน็ป
ิ ธิได้รับมรดก
ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณีชย์โดยอนุโลม
จกติตามวรรคหนื่ง ให้แบ่งจ่ายแก่ผู้มืลิทธิตามสัดส่วนของเงินมรดก โดยมืดอ้ งกัน
เงินบําเหน็ป
ข้อ

ส่วนเป็นลิบสมรส ก่อนแบ่ง

เนื่องจากเงินด้งกล่าวไม่ถึอเป็นสินสมรส
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ประจําผใู้ ด มกรณ์หรอต้องหาว่ากระทํผาิดวินัยอย่างร้ายแรงหรอถูก ฟ้อง

ข้อ ๙ ลูกจ้าง

คดอาญา หร้ออยูใ่ นระหว่างถูกพักงาน ถ้ากิงแก่ความตายก่อนใต้รับการวินิจฉัยเรึ๋องที่กระทํา
ผิดวินัยหรอก่อน
คดอาญาถงทีส่ ุด ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาวินิจฉัยว่าถ้าผูน
้ ั้นไม่กิงแก่ความตายเสิยก่อน จะต้องใต้รับโทษ
ถ้งใล1ออกหรอไม่ ถ้าเห็นว่าผูน
้ ั้นจะต้องถูกลงโทษถงไล่ออก ทายาทของลูกจ้างประจํผ
าู้นั้บ ไม,มสิทธิไต้รับนําเหนิจ
ปกติตามข้อ ๘
หมวด ๒/๑๖
นําเหนิจรายเดอบ

ประจํผามู้ สิทธํรับนําเหนิจปกติ ซึ่งมเวลาทํางาบตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบวิ�รณ์ขี้,นไป'จะ

ข้อ ๘/๑ ลูกจ้าง

แสดงความประสงค์ขอรับเป็นนําเหนิจรายเดอบแทบก็ใต้

ใบกรณ์ทลี่ ูกจ้างประจําไต้รับนําเหนิจปกติหรอนําเหนิจรายเดอบจากหน่วยการบวิหารราขการ
ส่วนท้องกินผู้เนิ กไปแล้วจะขอเปลียบแปลงความประสงค์อกไมใต้
่ ูกจ้างประจํา
ออกจากงาบจบกระทั่งกิง
ข้อ ๙/๒ สิทธิในนําเหนิจรายเดอบให้เรํ่มตั้งแต่วันทีล
ตามเกณทํใบข้อ ๑๗/๑
แก่ความตาย โดยคํานวณ
หมวด ๓
นําเหนิจพิเศษ

ารอลูกจ้างขั่วคราวผูใ้ ดใต้รับอันตรายหรอป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏํปติ่
๑๐ ลูกจ้างประจํห
ี่ างราขการรับรองไต้ตรวจและแสดงว่า
ในหน้าที่ หวิอถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทํกาารตามหน้าทีซ่ ึ่งแพทย์ทท
ไม่สามารถปฎบัตงิ านในหน้าที่ต,อไนํไต้อกเลย บอกจากจะใต้รับนําเหนิจปกติตามที่ก่าหนดไว้ใบหมวด ๒ แล้วให้
ไต้รับนําเหนิจพิเศษอกด้วย เว้นแต่อันตรายทีไ่ ต้รับหรอการป่วยเจ็บนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรอจากความผิดของตบเอง
ิ ิทธิไต้รับนําเหนิจปกติตามทีก
่ ําหนดไว้ในหมวด ๒
ล้าหรับลูกจ้างขั่วคราวไม่มส
ข้อ

ตามสมควรแก1
อัตรานําเหนิจพิเศษ กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก
๑๑ การกําหนด
้ ําหนด
เหตุการณ์ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผู้นั้บ ตามอัตราดังต่อ'ไปบี้
(๑) ปฎิบต
ิ น้าทีไ่ นเวลาปกติให้มอิ ัตราตั้งแต่หกถงยีส่ ิบลีเท่าของอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้าย
้ ห
(๒) ปฎิปติ
่ ามทีก่ ระทรวงกลาโหมกําหนดใบระหว่างเวลาที่มกิ ารรบการสงคราม การ
่ หน้าทีต
ิ ารประกาศไข้กฎอัยการค์กหรอประสบการณ์ฉุกเรบ ให้มอัตรา
ปราบปรามการจลาจล หรอใบระหว่างที่มก
ตั้งแต่สามสิบหกกิงลีสิบสองเท่าของอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้าย
ข้อ

VIรอลูกจ้างขั่วคราว ผู้!ต้รับอันตรายดังกล่าวในข้อ ๑๐ ถ้าถงแก่ความตายเพราะ
ข้อ ๑๒ ลูกจ้างประจํา

เหตุนั้นก่อนไต้รับบำเหนิจพิเศษไป ให้จ่ายนําเหนิจพิเศษแก่ทายาทผู้มิสิ ทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิขย์โดยอนุโลมตามอัตราดังต่อ'ไปนี้
(๑) ปฏิปติ
บวบเท่ากับอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้ายสามสิบเดอน
่ หน้าทีใ่ บเวลาปกติ เป็นจํา
(๒) ปฎป่ติหน้าทีใ่ นเวลาดังกล่าวใบข้อ ๑๑ (๒) เป็นจํา
บวบเท่ากับอัตราค่าจ้างเดอบสุดท้ายลีสิบ
แปดเดอบ

บ่าเพ่)จทยเสือบ ข้อ ๙/® และข้อ ๙/๒ เทีมเรมโศยระเบียบกระ
“ หมวต fe/ffl (อบั
บที

ไทย ว่าท้ายบ่าเพ่จถูกจ้างของพ่วยการปริทารราขการ

ทใทงมทาค

ส่วนท้องถั๋บ

๓) ห.ศ. b<r<tte ประกาศในราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ®bri ตอบหิเศษ

ฟ ง หน้า ๕

ลงวบที «<t มกราคม ๒<&£๓
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เงินบําเหน็พ
จิเศพามวรรคหนื่ง ให้แบ่งจ่ายแก่ทายาทผู้มิสิทธิตามลัดส่วนของเงินมรดกโดยมิ
ต้องกันส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินด้งกล่าวไม่ถอเป็นสิบสมรส
ใบกรณลูกจ้างชั่วคราวตาย ให้ใต้รับบําเหน็พ
จิเศษสามส่วนในสีส่วนของลูกจ้างประจํา
๑๓ ในกรณีทลี่ ูกจ้างประจําหรัอลูกจ้างชั่วคราวไต้รับอันตราย หรัอป่วยเจ็บตามข้อ ๑0 หรัอ
ถงแ ก,ความตายตามข้อ ๑๒ ถ้าลูกจ้างผูโท]
จิเศษตาม
้ หรัอทายาทแล้วแต่กรณ มิสิทธิใต้รับทั้งบําเหน็พ
ระ เบํย บบี้ เงิน สงเคราะห์ผป
ู้ ระสบ ภัย ตาม กฎหมาย ว่าด้วยการสงเคราะห์ผป
ู้ ระสบ ภัยเนื่องจากการ
ช่วยเห ล้อราชการ การปฏิบัตง
ิ าบของชาติ หรัอ การปฏิบัตต
ิ ามหน้าทั้มนุษยธรรม เงิน ค่าทดแทบตาม
ระ เบิยบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทบและ การพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบใบการปราบปรามผูก้ ่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะเดืยวกับจากทางราชการหรือจากหน่วยงาบอื่บทีห
่ น่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องอื่นสั่งให้ไปปฏิปต
่ งานให้เลอกรับไต้เพิยงอย่างหบี๋งแล้วแต่จะเลอก
ข้อ

หมวด ๓/๑๙

บําเหน็พ
จิเศษรายเดือน
ข้อ ๑๓/๑ ลูกจ้าง

ประจํผาู้มิสิทธิรับบําเหน็พจิเศษ จะ แสดงความประสงค์ขอรับเป็น

บําเหน็พ
จิเศษรายเดือนแทนก็ไต้
จิเศษหรือบําเหน็พ
จิเศษรายเดือนจากหน่วยการบริหาร
ใบกรณี ทลี่ ูกจ้างประจําไต้รับบําเหน็พ
ราขการส่วนท้องอื่นผูเ้ บิกไปแล้วจะขอเปสียนแปลงความประสงค์อกไม่ใต้
พิเศษรายเดือนให้เรํ่มทั้งแต่วับที่ลูกจ้างประจํา
ออกจากงาบ
ข้อ ๑๓/๒ สิทธิใบบําเหน็จ
จบกระทั้งลงแก่ความตาย โดยคํานวณตามเกณฑ์ในข้อ ๑๗/๒ หรือข้อ ๑๗/๓ แล้วแต่กรณี
ี่ ูกจ้างประจํผาใู้ ดไต้รับอันตรายห่รอ
ื ป่วยเจ็บตามข้อ ๑๐ ถ้าลูกจ้างประจํผ
ข้อ ๑๓/๓ ในกรณีทล
าบู้ ั้น
มิสิทธิรับทั้งบําเหน็พ
จิเศษรายเดือนตามระเบิยบบี้ เงินสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงเคราะห์ผป
ิ ามหน้าที่
ู้ ระสบภัยเนื่องจากการช่วยเหล้อราชการ การปฏิบตั ิ'งาน'ของ'ขาติ ห่รือการปฏิบัตต
มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบิยบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทบและการพิจารณาบําเหน็คจวามชอบใบการ
่ น่วยการ
ปราบปรามผูก
้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะเดืยวกับจากทางราชการหรือหน่วยงาบอื่บทีห
บริหารราชการส่วนท้องอื่นสั่งให้ใปปฏิป่ตงาน ให้เลอกรับไต้เพิยงทางเดืยว
หมวด ๓/๒๘
บําเหน็จตกทอด

จิเศษรายเดือนลงแก่ความตายให้
ในกรณีที่ผรู้ ับบําเหน็จรายเดือน หรือผูร้ ับบําเหน็พ
จิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณีให้แก่
บวบสิบห้าเท่าของบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็พ
จ่ายบําเหน็จ
ตกทอดเป็นจํา
ทายาทผู้มิสิทธิตามเกณฑ์ด้งบี้
(๑) บุตรให้ใต้รับสองส่วน ถ้าผูต
้ ายมิบุตรทั้งแต่สามคบขึ้นไปให้ใต้รับสามส่วน
(๒) สามิหรือภริยาให้ใต้รับหนื่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มช
ิ ริตอยูใ่ ห้ใต้รับหนื่งส่วน
ข้อ ๑๓/๔

"
๘

หมวด ๓/๑ บําเหน็ห
จเิ ศษรายพีอน ข้อ ๑01/๑ ข้อ ๑๓/๒ และข้อ ๑01/๓ เพบพีมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าศ้วยบําเหน็ลจูกจ้างของหน่วย
การปริหารราชการส่าบท้องลํ่บ (อบับที ๓) ห.ท. ๒๔๔๒ ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๒๒ ศอบหิเศษ ๒ ง หน้า ๔ ลงวับที ๑๔ มกราศม kxtltin
หมวด ๓/๒ บําเหน็จ
ศกทอด ข้อ ๑๓/๙ และข้อ ๑๓/a เหิมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ

นที ๔) ห.ศ. ๒๔๔๔ ประกาศไนราชกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๒๘ ดอนหิเศษ ๙๘ ง หน้า ๒ ลงวับที ๒๒ มิถุนายบ ๒๔๔๔

ส่วนท้องถั๋บ (อบ'

www.yotathai.com

125

ในกรณีทไี่ ม่มที ายาทข้อใด หรอทายาทนั้นใด้ตายใปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาท

ผู้มีสิทธิในข้อทีเ่ หลออยู่

ใบกรณี ทไี่ ม่มท
ี ายาท ทั้งสามข้อดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผูต้ ายได้แสดงเจตนาไว้ต่อ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดตามแบบและวิธก
ิ ารทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ในกรณีทไี่ ม่มที ายาทและบุคคลซึ่งผูต้ ายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรอบุคคลนั้นได้ตาย
ไปก่อนให้สิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุตลิ ง
ใน กรณี ทไี่ ด้มกี ารจ่ายบําเหน็จ
ตกทอดไปแล้วหากปรากฏว่ามีบุตร ซึ่งได้มค
ี ํา
พิพากษาของ
ศาลว่าเป็นบุตรขอบด้วยกฎหมายของผูต
้ ายซึ่งได้มกี ารฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีบับแต่ว้นที่
ป็ดาตายหรือนับแต่วับทีไ่ ด้รู้ หรือควรได้รถู้ ึงความตายของปีดาเพื่มขึ้น ให้แบ,งบําเหน็จ
ตกทอดนั้นใหม่ระหว่าง
พาก,พานั้น เป็น ทายาทผู้มีสิ ทธิตั้งแต่วันตายของ
ทายาทผู้มีสิ ทธิโดยถือ ว่าบุตรขอบ ด้วยกฎหมายตามคําฟ้
รายเดือน หรือบําเหน็พ
จิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณ ใบกรณี เซ่นนั้ ให้หน่วยการบรืหาร
ลูกจ้างผูไ้ ด้รับบําเหน็จ
ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเรียกคืนบำเหน็จตกทอดจากทายาทซึ่งได้รับบําเหน็จ
ตกทอดไปก่อนแล้วตามระเปียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ในกรณีทไี่ ม่สามารถเรียกคืนบําเหน็จ
ตกทอดทีจ่ ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไบ่ในส่วนของตนตาม
วรรคห้าได้ หน่วยการบรืหารราชการส่วนท้องกิ,บเจ้าสังกัดไม่ต้องรับผิดขอบจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้
มีคํา
พิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไบ่ถงื วันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแต่อย่างใด
บําเหน็จตกทอดตามข้อนี้ ถ้ามีเศษของบาทให้ป็ดทิ้ง
ิ ารใบการยีน เรื่องราวขอรับบําเหน็จตกทอดให้นํา
ข้อ ๑๓/๕ วิธก
ข้อ ๑๘ มาใข้บังคับโดย

อนุโลม

หมวด ๔
จ่กดื
จ่ายบําเหน็บ
ส์าหรับคํานวณ
การนับเวลาทํางานของลูกจ้างบ่ระจํา

คํานวณจ่ายบําเหน็บจ่กดืนั้น ให้เรื่มนับตั้งแต่วับเรื่มเข้าบ่ฏํบตั ิงานโดย
ข้อ ๑๔ การนับเวลาสําหรับ

ี ายุครบสิบแบ่ดปีบริบูรณ์จนถึงก่อนออกจากงาน หรือก่อนวันพ้นจากหน้าที่
ได้รับค่าจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่มอ

หรือจนถึง

วับทีถ่ ึงแก่ความตายแล้วแต่กรณี
คํานวณ
ผใู้ ดได้รับค่าจ้างเพราะลา ขาดงาน ถูกสั่งพัก ให้ดัดเวลาทํางานสําหรับ
ลูกจ้างบ่ระจํา
บําเหน็ปจกติตามส่วนแห่งวับทีไ่ ม่ได้รับค่าจ้างนั้น
ลูกจ้างประจํผาใู้ ดถูกดัดอัตรามาจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญโดยไมได้รับเงินทดแทบให้นับ
เวลาราชการตอนเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่นวิสามัญมารวมกับเวลาตลอดเป็นลูกจ้างประจําเที่อประโยชน์ใบการ
ปกติได้
คํานวณจ่ายบําเหน็จ
าไี่ ปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยมิได้รับบําเหน็จเมื่อ
ลูกจ้างประจํท
ี วามเสียหายแล้วกลับเข้าทํางาน เป็น
การหรือได้รับการลาพักเพื่อรอการปลดโดยไม่มค
ออกจากกองประจํา
หนึ่งร้อยแปดสิบ วับ กิให้นับเวลาตอบก่อนใปรับราชการทหารกอง
ในสังกัดเติมภายใบกําหนด
ลูกจ้างประจํา
การคํานวณจ่าย
การรวมเป็นเวลาทํางานสําหรับ
ประจํา
การและเวลาระหว่างรับราชการทหารกองประจํา
บําเหน็ปจกติได้
การนับเวลาตอนไปรับราชการทหารดังกล่าวในวรรคก่อนนั้น ให้นับตั้งแต่วับทีไ่ ด้เข้าประจํกาารในกอง
การ หรือวันทีไ่ ด้รับการลาพักเพื่อรอการปลด แต่ไม่รวมถึงเวลาที่ดอ้ งอยู่
การ จนถึงวันออกจากกองประจํา
ประจํา
ชดใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
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การนับเวลาทำงาบสําหรับ
บําเหน็ปจกติของลูกจ้างประจํทาโี อนมาจากหน่วยรา•ซ การ
คํานวณ
ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น ให้นับเวลาทางาบสําหรับ
บําเหน็จ
คํานวณ
ปกติตาม
ระเบยบว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของราชการหรือระเบยบว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นทีใข้อยูใ่ น
วันโอนรวมเป็นเวลาทํางาบสําหรับ
คํานวณ
บําเหน็ปจกติด้วย
การนับเวลาทํางาน สําหรับ
บําเหน็จ
คํานวณ
ปกติของลูกจ้างทีโอบมาจากลูกจ้างประจํา
ขี่งได้รับค่าจ้างจากเงํนนอกงบประมาณของทางราชการส่วนท้องถิ่นให้นับเวลาทํางาบสําหรับ
บําเหน็จ
คํานวณ
สั่งทีใข้อยูใ่ นวันโอน รวมเป็นเวลาทํางานสําหรับ
ปกติตามระเบํยบ ข้อบังคับ หรือคํา
บําเหน็ปจกติด้วย
คํานวณ
ข้อ ๑๕ ลูกจ้างประจํผ
าใู้ ดถูกสั่งให้ปฏิบัตหิ น้าทีตามทีกระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างทีม
การรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างเวลาทีมการประกาศใช้กฎอัยการคักหรือประกอบ
งาบทีปฏิบัตก
สถานการณ์ฉุกเรบ ก็ให้นับเวลาทํา
ิ ารตามสั่งนั้นเป็นทวีคูณได้
บัติหน้าทีอยูใ่ นเขตทีได้มการประกาศใช้กฎอัยการคั ก ขีง่ คณะรัฐมนตรืได้
ลูกจ้างประจํผาใู้ ดประจํ าปฎํ
กําหนดให้ข้าราขการส,วน ท้อง ถิ่น ขี่งป ระ จํา
การปฏิบัตห
ิ น้าทีอยูใบ
่ เขต นั้น นับ เวลาราชการเป็น ทวีคูณ
จํานาญ
ตาม กฎหมาย ว่าด้วย บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้อง ถิ่น ให ลูกจ้างประจํา
ผู้'นั้นได้นับเวลาทํางาบ
๙
ทีปฏินัตหิ น้าทีใบระหว่างนั้นเป็นทวีคูณด้วย
ในกรณีทลี ูกจ้างมเวลาทํางาน ขี่งอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดยวกันได้หลายประการให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเป็นทวีคูณแต่ประการเดยว
หมวด ๕*°
บําเหน็จ
จิเศษรายเดือน
ปกติ บําเหน็จรายเดือน และบําเหน็พ
วีธคํานวณ

คํานวณจ่าย บําเหน็จ
การนับ เวลาทํางาน สําหรับ
ปกติ และ บําเหน็จราย เดือน
ให้นับเป็น จํานวนเดือน สําหรับเวลาทํางาบถ้ามหลายระยะ ให้นับเวลาทํางาบรวมกับโดยคัดสามสิบวันเป็นหบึ๋ง
เดือน เศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันให้นับเป็นหนี่งเดือน ถ้าไม่ถ้งสิบห้าวันให้ปิดทิ้ง
บําเหน็ปจกติ ให้คํานวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วยจํานวนเดือนที
ข้อ ๑๗ การคํานวณ
ทํางานหารด้วยสิบสอง
บําเหน็จรายเดือน ให้คํานวณจากค่าจ้างเดือน สุดท้าย คูณ ด้วย
ข้อ ๑๗/๑ การคํานวณ
จํานวนเดือนทีทํางานหารด้วยสิบสอง แล้วหารด้วยห้าสิบ
บําเหน็พ
จิเศษรายเดือน กรณีปฏิบัตห
ข้อ ๑๗/๖ การคํานวณ
ิ น้าทีในเวลาปกติให้หน่วยการ
ทีเห็บสมควร โดยคํานึถง้งความร้ายแรงของ
ตามจํานวน
บรืหารราชการส่วน ท้องถิ่นเจ้าสังกัดเป็นผู้กําหนด
เหตุการณ์ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของลูกจ้างประจําโดยกําหนดไม่น้อยกว่าหกเท่าของค่าจ้าง
เดือนสุดท้ายแตใม,เกินยี่สิบสี่เท่าของค่าจางเดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยห้าสิบ
บําเหน็พจิเศษรายเดื อน กรณี ปฏิบัติหน้าทีตามทีกระทรวงกลาโหมกําหนดใน
ข้อ ๑๗/๓ การคํานวณ
ระหว่างทีมการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือใบระหว่างทีมการประกาศใช้กฎอัยการคัก หรือ
ตามจํานวน
ที
ประกาศสถานการณ์ ฉุกเอน ให้หน่วยการบรืหารราชการส่วน ท้องถิ่น เจ้าสังกัดเป็นผู้กําหนด
งึงความร้าย แรงของเหตุการณ์ ประกอบ กับความพิการและ เหตุทุพพลภาพ ของ
เห็บสมควร โดยคํานึถ
ข้อ ๑๖

* ข้อ ๑๙ วรรคสอง แก้ไขเพมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหนจลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที te) พ.ค. 10๕๔๙
ุ ายน ๖๙๙๙
ประกาศไนราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๑๘ ตอบพิเศษ ๖๑ ง หน้า ๗ ลงริ'นที ๖๙ มิธน
•° หมวด ๙ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๗/๑ ข้อ ๑๗/๖ ข้อ ๑๗/๓ ข้อ ๑๗/๙ และ ข้อ ๑๘ แก้ไขเทีมเดิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ่าเหบีจ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๓) พ.ค. ๖๙๙๖ ประกาศใบราขกิจจาบุเบกษา เล่มที ๑๖๗ ตอน พิเศษ ๗ ง หน้า ๙

ลงวันที ๑๙ มกราคม ๖๙๙๓
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ลูกจ้างประจําโดยกำหนดไม่น้อยกว่าสามสิบหกเท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้ายแต่ไม่เกิน?!สิบสองเท่าของค่าจ้าง
เดือนสุดท้าย แล้วหารด้วยท้าสิบ
ข้อ ๑๗/๔

บำเหน็จปกดื บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และบำเหน็จพเศษรายเดือน ของ

ลูกจ้างประจำ ถ้าม่เศษของบาทให้ปิดทิ้ง

๑๘ การยีนเรึอ๋ งราวขอรับบำเหน็จลูกจ้าง ให้ทำตามแบบและวิธการทีก
่ รมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนด
ข้อ

หมวด ๖"*
การสั่งจ่ายบำเหน็จ

๑๙ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หริอบายกเทศมนตริ หริอบายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล แล้วแต่กรณีเป็นผู้มอำนาจพิจารณาสั่งจ่ายเงํบบำเหน็จตามระเปิยบบี้
ข้อ

หมวด ๗
บทเฉพาะกาล

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่บผูใ้ ดไปปฎิบด
ข้อ ๒๐ การสั่งให้ลูกจ้างประจํา
ั ิงาบ

่ ูกสั่งให้ปฎิบดิงาบบั้นเป็นเวลาส่าหรับคํานวณจ่าย
ระหว่างราชการส่วนท้องถิ่น ด้วยกับ ไท้นับเวลาระหว่างทีถ

เป็นบำเหน็จปกดืได้

ประจําผใู้ ดทางหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฎิบดงานเป็น

ข้อ ๒๑ ลูกจ้าง

การชั่วคราว ใบส่วนราชการยีน หริอรัฐวิสาหกิจก่อนวันใช้ระเปิยบนีโ๋ ดยใมใด้รับค่าจ้างทางสังกัดเดิมให้นับเวลา

จ่ายบำเหน็จปกดิได้
ระหว่างทีถ
่ ูกสั่งให้Iปปฏํบด
้ ิงานบั้นเป็นเวลาส่าหรับคํานวณ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กับยายบ พ.ศ. ๒๕๔๒

ชำนิ ศักดิเศรษฐ์

รัฐมนตริช่วยว่าการ ๆ รักษาราชการแทบ
รัฐมนตริว่าการกระทรวงมหาดไทย

**

หมวด to ข้อ ®๙ เนาโขเทีมเดิมโดยระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหนจลูกจ้างชองหน่วยการบริหารราชการล่วบท้องกบ (อบันที ๓)
พ.ด. bdttte ประกาศใบราชกิจจาบุเบกษา เล่มที «1tort ดอนพิเศษ ๗ ง หน้า <f ลงวันที ®๕ มกราทม lo<r<fm
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ที่ ๕๗/๒๕๐๕

กระทรวงมหาคไทย
๓ มกราคม ๒๕๐๕

เรือง

จํานาญ
สิทธิรับบําเหน็บ
ปกติตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
จํานาญ

เรียน

ผูว้ ่าราชการ จังหวัด ทุกจังหวัด นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพ และนายกเทศมนตรีนครธนบุรี

อ้างถึง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๔๘๕/๒๕๐๓ ลงวันที่ ๑๖ คุมกาพันธ์ ๒๕๐๓
่ ระทรวงมหาดไทยได้สั่งการมายังจังหวัคเพื่อให้กวดขันเจ้าหนัาที่ ชึ๋งมีหน้าทีพ
ตามทีก
่ ิจารณา

สั่งจ่ายเงินบําเหน็บ
จํานาญให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ชึ๋งออกจากราชการให้เป็น ไปโดยถูกต้องตาม
ระเบียบและ กฎหมายว่า ถ้ามีการ สั่ง จ่ายผิด พลาดเพราะ ประมาทเลินเล่อแล้วเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา

ตามลําดับ
ชั้น จะต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใข้และจะ ได้รับการ พิจารณาโทษ ทางวินัยอีกสถาน หนึ่งด้วย

ความละเอียดแจ้งอยูแ่ ล้ว นั้น
กระทรวงมหาดไทยได้สังเกตเห็นว่า นับแค' ได้สั่งการมาแล้วก็ยังปรากฎว่ามีบางจังหวัดสั่งจ่าย

เงิน บําเหน็จ
บํานาญให้แก่ข้าราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น ที่ออก จากราชการผิด พลาด ไป จากระเบียบและ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ชึ๋งด้อง ทักท้วงให้แล้ไขอยูเ่ สมอ ความผิดพลาดที่
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
จํานาญ

เกิดขึ้นส่วน มากเป็นเรื่องทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ ข้าใจเงื่อนไขการจ่ายบําเหน็บ
จํานาญ
ตามกฎหมายผิดพลาด ไป โดย

ไปยึด หลักตามมาตรา ๑๑ และ มาตรา ๑๘ ว่า เนึ่อข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ออก จากราชการ ถ้ามีเวลา

ี ิทธิ
ราชการเกิน กว่า ๑ ปีขึ้น ไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีก็ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จแค,ถ้าเกิน ๑๐ ปีขึ้น ไปก็ ให้มส

บํานาญนั้งนีโ้ ดยมิได้พิจารณาหลักเกณฑ์ใน มาดราอื่น ประกอบ ฉะนั้น เพื่อ{เองกัน การผิดพลาด
ชึ๋งอาจจะ มี ขึ้น ใน ทํานอง
นีต้ ่อ ไปอีก จึงใคร่ ขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาสั่ง จ่ายเงิน
ได้รับ

บําเหน็บจํานาญให้แก1ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นทีอ่ อกจากราชการเพื่มเติมมา ดังนี้
บํานาญ
ตามพระ ราช บัญญัติ บําเหน็จ
๑. บุคคล ชึ๋งมี สิทธิ ที่ จะ ได้รับ บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้แก่ ข้าราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น ชึ๋ง บัญญัติ ไวัใ น มาตรา ๔

คือ

ตามกฎหมายว่า
ข้าราชการส่วน จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงาน ชุขากิบาล และพนักงาน สภาตําบล
ด้วยการนั้น โดยเฉพาะพนักงานเทศบาลนั้น หมายถึงพนักงาน สามัญแต่ประเภทเดียว พนักงาน วิสามัญ

จํานาญตามกฎหมายนี้ แต่พนักงานวิสามัญประจําการ มี
ประจํา
การและ ลูกจ้างไมมสิทธิได้รับบําเหน็บ

สิทธิได้รับเงิน ทดแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก,พนักงานเทศบาล

วิสามัญ ประจํา
การที่ ออก จาก งาน พ.ศ. ๒๕๐๓ และ ลูกจ้าง มี สิทธิ ได้รับ บําเหน็จ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จ่ายเงินบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๓
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จํานาญ
๒. สิทธิรับบําเหน็บ
ปกติในเหตุต่างๆ ตามพระราชบัญญํตบําเหน็บ
ข้าราชการ
จํานาญ
ส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐© มีตังนี้

(๑) เหตุทดแทน ตามมาตรา ๑๔ ไท้แก,ผู้'ชงออกจากราชการ เพราะ

ก. เสิกหริอยูบตําแหน่ง
ข. ไปตํารงตําแหน่กงารเมีอง

สั่งให้ออก โคย ไม,มีความผํค เช่น ผูบ
ค. ทางราชการ มีคํา
้ ังคับบัญชาสั่งให้ออกจาก
ราชการตามมาตรา ๕๐ (ก) หรอ (ข) หรอ (ง) แห่งหระ ราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.

๒๔๘๖ เป็น ท้น ไป
การออกจากราชการของข้าราชการส่วน ท้องถิ่นเพื่อรับบําเหน็บ
จํานาญเหตุทดแทนนี้

จะมีไท้กแ
็ ต่กรณีทที่ างราชการสั่งให้ออกจากราชการเท่าทั้น ไม,ใช่ลาออกท้วยใจสมัครของตนเอง

(๒) เหตุทุพพลภาพ ตามมาดรา ๑๕ ไท้แก,ผูอ
้ อกจากราชการเพราะเจ็บป๋วยทุพพลภาพ ชึ๋ง

แพทย์ที่ทางราชการรับรองไท้ตรวจและ ให้ความเห็น ว่า เจ็บป่วยถึง ทุพพลภาพ ไม่สามารถที่ จะ รับ

ราชการในตําแหน่หนั
ง าที่ชึ๋งปฐบัตัอยูน
่ ี้น ไท้ต่อไป การออกตามมาตรานีจ้ ะเป็นโคยเข้าตัวลาออกเอง

หรัอทางราชการสั่งให้ออกก็ไท้

(๓) เหตุสุงอายู คามมาตรา ๑๖ ไท้แก,ผู้ที่มีอายูครบ ๖๐ ปีบรินุรณี’แท้ว และทางราชการสั่งให้

ออกจากราชการ
(๔) เหตุรับราชการ นาน ตามมาตรา erf ไท้แก,ผู้ที่มเี วลาราชการสําหรับ
บําเหน็จ
คํานวณ

คํานวณ
บํานาญ(รวมทั้งเวลาทวีคูณ และเวลาอื่นๆ ที่กฎหมายยอมให้นับเป็นเวลาราชการ สําหรับ

บําเหน็บ
จํานาญไท้) ครบ ๓๐ ปีบรินุรณ์แท้วและทางราชการสั่งให้ออกจากราชการ
(๕) ผู้ชึ่ง มีเวลาราชการสําหรับ
คํานวณ
บําเหน็จ
ครบ ๑๐ ปีบรินุรฌ์แท้ว ไม่มีสิทธิ
บํานาญ

ไท้รับบําเหน็บ
จํานาญคามข้อ (๑) หริอ (๒) หริอ (๓) หริอ (๔) ตังกล่าวข้างท้น ท้าไท้รับอนุญาตให้

ลาออกจากราชการมีสิทธิไท้รับบําเหน็จ
คามมาตรา ๒๐

๓. กรณี ใครับบําเหน็จกรณี ใครับบํานาญ
ก.

บําเหน็จไท้แก,

(๑)

ผู้ที่ออกจากราชการควยเหตุต่างๆ ๔ ประการ ตามข้อ ๒ (๑) หริอ (๒) หริอ

(๓)

หริอ (๔) ตังกล่าวข้างท้น โคยมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็บ
จํานาญไม,ถึง ๑๐ ปีบริบุรณ์คาม
มาตรา ๑๘ วรรคแรก
(๒) ผู้ทล
ี่ าออกเพื่อรับบําเหน็จตามข้อ ๒ (๕) และผูบ
้ ังตับบัญชาไท้อนุมัตใิ ห้ออกแท้วมี

สิทธิไท้รับบําเหน็จ
ตามมาตรา ๒๐ เช่น อ.ก.ท. เทศบาลอนุมัตใิ ห้พนักงาน สามัญลาออกจากงานตาม
มาตรา ๔๙ แห่งหระราชกฤษฎีการะเบียบหนักงานเทศบาล ห.ศ. ๒๔๘๖
(๓) ผู้ชึ่ง มีสิทธิไท้รับบํานาญ
ท้วยเหตุ ใคๆ ก็ตาม มี สิทธิที่ จะ ขอรับบําเหน็จ
แทน บํานาญ

ตามมาตรา ๑๙ ไท้
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บํานาญได้แก่ ผูอ้ อกจากราชการด้วยเหตุใดๆ ตามข้อ ๒ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) หรือ (๔)
ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับ
บําเหน็บ
จ ํานาญ
คํานวณ
ตั้งแต่ ๑0 ปีบริบูรณ์ขึ้น ไปตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
๔. การนับเวลาราชการสําหรับ
บําเหน็จ
คํานวณ
บํานาญ
ใน การ นับเวลาราชการสํา
หรับคํานวณ
บําเหน็บ
จ ํานาญ
นั้น'ได้มีบัญญัติ'ไว้'ใน หมวด ๒ แห่ง
พระราชบัญญัติบําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕00 ว่า นอกจากจะ นับเวลาราชการ ปกติ
ข.

ตามมาตรา ๒๕ แล้ว ตามมาตรา ๒๖ ได้บัญญัตใิ หนับเวลาทวีคูณเข้าด้วย เพราะถือ ว่าเป็นเวลาราชการ

เหมือน กัน ฉะนั้น ใน การ นับเวลาราชการสําหรับ
คํานวณ
บําเหน็บจํานาญจึงด้องนับเวลาราชการปกติ
และเวลาทวีคูณรวมเข้าด้วยกัน แล้วจึง พิจารณาตาม ข้อ ๒ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) หรือ (๔) หรือ (๕)
แล้วแต่กรณี ส่วน สิทธิที่ จะ ได้รับบําเหน็จ
หรือ

บํานาญ
นั้น จะด้องเป็น ไปตาม มาตรา.๑๘ โดยถือตาม

จํานวนเวลาราชการทีน
่ ับได้อย่างแท้ จริงเมื่อยัง มิ ได้ป็ด เศษปีตามมาตรา ๒๙
*๕. การหาตัวหารเงินบํานาญ

การหาตัวหารเพึ่อคํานวณเงินบํานาญว่าจะเป็น ๕0 หรือ ๕๕ ตามพระ ราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็จ

บํานาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕00 มาตรา ๓๒ นั้น ให้นับเฉพาะเวลาราชการปกติที่ได้รับ
เงินเดือน จากเงิน งบประมาณ ประเภทเงินเดือนแต่อย่างเคียวเท่านั้น ไม่รวมเวลาทวีคูณเข้าด้วยกล่าวดือ
ล้าเวลาราชการปกตินับได้ ๒๕ ปีบริบูรณ์ขึ้น ไปก็ ให้แบ่งเป็น ๕0 ส่วนคูณ ด้วยจํานวน
ปเี วลาราชการ แต่
ล้าเวลาราชการ ปกตินับได้ตํ่าก ว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ลงมาก็ ให้แบ่งเป็น ๕๕ ส่วนคูณ ด้วยจํานวน
ปเี วลา

ราชการ ส่วน ใน การคํานวณเงิน บํานาญเพึ๋อ จ่ายนั้น จะด้ องเอาเวลาราชการ ปกติและ เวลา ทวี คูณ

รวม กัน เพื่อคํานวณ
ด้วย

๖. การออกคํส
าั่ง

ใน การออกคํา
สั่งให้ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น เช่น พนักงาน สามัญของเทศบาลออกจากราชการ
ขอให้ระบุให้ชัดเจนด้วยว่า สั่งให้บุคคล ใด ตําแหน่หน้
ง าที่ใด ออกจากราชการ ตามกฎหมายบทใด และ
ด้วยเหตุผล ประการ ใด

ตาม
บํานาญ
นั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ใน การ พิจารณาออกคํา
สั่ง จ่ายบําเหน็จ

าั่ง
พระ ราช บัญญัติบําเหน็จ
ข้า ราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น พ.ศ. ๒๕00 และเพื่อให้การออกคํส
บํานาญ

สั่งจ่ายบําเหน็บจํานาญ
เป็นแบบเคียวกัน จึงขอส่งแบบคํา
สั่งให้พนักงานสามัญออกจากราชการ แบบคํา
รวม ๓ แบบ มาเพื่อเป็นแบบใน การปฏิบัตติ ่อไป

บํานาญให้แก,ข้าราชการ ส่วน
อนึ่ง ใคร,ขอกําชับ
มาอีกครั้ง หนึ่ง ว่า ใน การ สั่ง จ่ายบําเหน็จ
ข้าราชการ
่ อกจากราชการ ขอให้พิจารณาระเบียบและตัวบทกฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
จํานาญ
ท้องถิ่น ทีอ
ส่วน ท้องถิ่นและ กฎหมายอื่นๆ

ทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เช่น พระ ราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล

สั่ง เพราะ ล้าสั่งจ่ายบําเหน็บจํานาญ
พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็น ด้น ให้รอบคอบเสียก่อน ที่จะตําเนิน การออกคํา

ให้แก, ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ที่ออกจากราชการผิคพลาด ไปเพราะความประมาทเสินเล่อแล้ว นอกจาก
* การหาตัวหารเงิน บํานาญแล้ไขแล้ว และ ให้ถือ ปฏิบัติตามหนังสือ ต่วน มาก ที่ มท ๐0)๑๒/๑๒๗๙0) ลงวัน ที่ ๒๒
ล้น ยายน

๒๕๑๗
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ลําดับชั้น จะ ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้เงินที่จ่ายผิดพลาดไปคืนให้กับทาง

่ พ
เจ้าหน้าทีผ
ู้ ิจารณาตาม

ราชการเป็น ส่วน ดัวจ นครบจํานวน
แล้ว ยัง จะ ต้องไต้รับ การ พิจารณาโทษ ทางวินัยอีก สถาน หนึ๋งด้วย

ดังไต้สั่งการมาดามนัยหนังสือล้างถึง ช้างต้นแล้ว
จงเรียน มาเพื่อทราบ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่ายทราบและถึอปgปดโดยเคร่งครัคด้วย

ขอแสดงความนับถึออย่างสูง
(ลงชื่อ) อรรถวิภาคไพศาลย
(หลวงอรรถวิภาคไพศาลย)

รองปลัดกระทรวง ลงนามแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมมหาดไทย
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ด,วนทีส่ ุด
ที่ มท. 0313.4/ว 18597

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กฑ 10200
27

เรื่อง

มิถุนายน

2537

การนับ อายุบุคคล

เริยน ผูว่้ าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยกรมการปกครองได้วับแจังจากกระทรวงการคลังว่า

เนึ๋ องจากในปัจจุบันได้มิ

การแก้ไขเที่มเติมประมวลกฎทมายแพ่งและ พาณิชย์ ใน ส่วนทีเ่ ที่ยวกับการนับ อายุ บุคคล โดย
บัญญ้ ดวิธการนับ อายุของบุคคลไวัเป็นเรื่องเฉพาะดามมาตรา 16 ซึ่งบัญญัติ ว่า “การนับ อายุของ

บุคคลให้เรื่มนับแต่วัน๓ด... ฯลฯ” (มิผลใช้บังคับตามกฎหมาย เมึ๋อวันที่ 8 มิถุนายน 2535) จืงทําให้
การนับอายุของบุคคลซึ่งถือปฎิบต
นับอายุของบุคคล
ํ อยูเติ
่ มเปลี่ยนแปลงไป มิผลกระทบต่อการคํานวณ
กรณิด้องออกจากราชการเพราะเหตุสูง อายุ รวมทั้งการฌักจ่ายบํานาญ
ดกทอด
พิเศษ และบําเหน็จ
ในส่วนของบุตรช้าราชการผูด้ าย เป็นด้น
นับ อายุ
กรมการปกครองพิจารณาแลัวเห็นว่า เที่อ'ให้วิธป
ี ฎํบต
ั ิเที่ยวกับการคํานวณ

ของบุคคลเป็นไปตามกฎหมาย ทีไ่ ด้มิบทบัญญัตใิ นการนับอายุของบุคคลไวโดยเฉพาะ และเพื่อให้

การปฎิบ้ดเป็นไปในแนวทางเติยวกัน จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องกิ'นทุกแห่ง

ถือปฎิบตั กิ ารนับอายุบุคคล คังนี้

บุคคลซึ่งเกดในวันที่ 1 ตุลาคม 2477 จะ มิ อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 30
กันยายน 2537 ตามนัย มาดรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ (ทีใ่ ช้บังคับในปัจจุบัน)
ให้บุคคลผูน
บํานาญ
ช้าราชการส่วนท้อง ที่น พ.ศ.
้ ั้นท้นจากราชการ ดาม พระราช บัญญ้ดบําเหน็จ
2500 แก้ไขเพื่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2520 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2537 (วับราชการได้ถืงวันที่ 30
1.

กันยายน 2537)

สําหรัผบู้ทเี่ กิดในวันที่ 1 ตุลาคม 2478 และวันที่ 1 ตุลาคม ของปีต่อๆ ไป กิให้ถือ

หลักการนับ อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และ ท้นจากราชการตามพระราชบัญญัติ บําเหน็จ
บํานาญ

ช้าราชการส่วนท้องกิ,น

ดามนัย ด้งกล่าวช้างด้น

12. การนับ อายุ....
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2. การนับ อายุของบุคคลในกรณิอึ๋นๆ ๗'น การลาออกจากราชการเพราะ อายุครบ

ท้าสบปีบริบุรณ์ หริอการเบิกจ่ายเงินปานาญพิเคษและ ปาเห น์จดกทอดในส่วนชอง บุตรข้าราชการ

้ ัการนับอายุของบุคคลตามนัยมาดรา 16 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ผูต้ าย ในัทอปฎิบต

(ทีใ่ ข้บังคับในปัจจุบัน) ตั้งแต่บัดนีเป็
้ นคันไป

จึงเริยนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนํนการต่อไป

ขอแสดงความนับกอ
(นายไพทูรย์

บุญวัฒน์)

รอง อธิบดี ปฎิบ้ตราชการนทน

อธิบดีกรมการปกครอง

ส่านักบริหารการคลังส่วนท้องกน

ส่วนการคลังท้องที่น

โทร (02) 2227832

โทรสาร (02) 2236780
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ทิมท. 0313.4/ว 1819

mxm
mm

กรมการปกครอง
ถนนอัษฎางค์ กท 10200

1 สิงหาคม 2544

เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ตกทอด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง

หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 03 13.4/ว 38 ลงวัน ที่ 28 มีนาคม 2544
ดามที่กระทรวงมหาดไทยไค้กําหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับ

บําเหน็จตกทอด ตามนัยมาตรา 47 และ มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วน
จ ํานาญ
ิ ําเหน็บ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ชึ๋งแอ้ไขเพิ๋มเติมโดยพระ ราชบัญญัตบ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 6)
ิ ําเหน็บ
ตกทอด
พ.ศ. 2543 โดยออกประกาศกระ ทรวงมหาดไทย เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ

เพื่อไท้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ ับบํานาญซึ่งไม่มี ทายาทผู้มีสิทธิไค้แสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ

ตกทอด โดยทําเป็นหนังสือยื่นไวัคอ
่ ราชการส่วนท้องถิ่นเจัาลังกัคที่กําหนด
ไวัในประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตามหนังสือทีอ่ ้างถึง นั้น

เนื่องจากปรากฎว่า มีข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ ับบํานาญรวมนั้งเจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้อง
บางส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ วิธี การใน การแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ตกทอด
เช่น กรอกแบบแสดงเจตนาระบุตัวทายาทผู้มีสิทธิจะ ไค้รับบําเหน็จ
ตกทอดทีก
่ ําหนดไวัตามกฎหมาย

(บุตร สามี หรือภริยา บิดามารคาที่ ชอบค้วยกฎหมาย) หรือส่งแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับ

บําเหน็จดกทอดไปยังกรมการปกครอง ตังนั้น เพื่อใท้การปฎํบตั ใิ นเรื่องตังกล่าวเป็นไปอย่างถูกค้องชัดเจน
และเป็นไปในแนวทางเคียวกัน จึงขอซ้อมความเข้าใจ ตังนี้

ถึงแก่ความตายใท้ทายาทที่กําหนดไว
1. เมื่อ ข้าราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น หรือผูร
้ ับบํานาญ
ตกทอด
ดามกฎหมาย ไค้แก่ บุตร สามีหรือภริยา บิดามารคาที่ ชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้มีสิทธิขอรับบําเหน็จ

ลํา
ตับแรก แต่อ้า ไม่มีทายาท ตามที่กฎหมายกําหนดใท้บุคคล ซึ่งผูต
้ าย ไค้แสดงเจตนา ไว้ต่อราชการ
ส่วน ท้องถิ่นเจ้าลัง กัด (องค์การบริหารส่วน จังหวัด

หรือเทศบาล หรือเมืกํงพัทยา หรือองค์การ บริหาร

ตกทอด
่ ระทรวงมหาดไทยกําหนดเป็นผูย้ ื่นกํา
ส่วนตําบล)ตามแบบและ วิธีการทีก
ขอรับบําเหน็จ
2. การแสดงเจตนาระบุตัวผูร
ตกทอด จะแสดงไว้เฉพาะบุคคลธรรมคาเท่านัน
้ ับบําเหน็จ

โดยไม่รวมถึงนิติบุคคล ซึ่งการแสดงเจตนาตังกล่าวจะค้องระบุชื่อสทุลของบุคคลและลัดส่วนของบําเหน็จ

ทําขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน

ตกทอดใท้ชัดเจน โดย

/3.เมือ่ ข้าราชการ...
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3. เมื่อข้าราชการส่วน ท้อง ถิ่น หรือผูร
้ ับบํานาญไท้กรอกแบบแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับ

บําเหน็จตกทอดแล้ว โท้ยื่นต่อราชการส่วน ท้องถิ่นเข้าสังกัด หรอราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสังกัดผู้เบํกจ่าย
่ รี่ าชการส่วนท้องถิ่น มอบหมายซึ่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไมตากว่าระตับ 3
และให้เข้าหน้าทีท
บํานาญ
ตรวจสอบข้อความที่ผแู้ สดงเจตนากรอก ในแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ตกทอดให้

ตกทอด
ถูกท้องและเป็น ไปตามประกาศกระทรวง มหาดไทย เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
แล้วจึงลง ชื่อในแบบแสดงเจตนาตังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ คน ให้ผแ
ู้ สดงเจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับเก็บไวเป็น

หลักฐาน ใน สมุด/แฟ้มประวัติ หรือเก็บไว้ทรี่ าชการส่วน ท้องถิ่นเข้าสังกัดผูเ้ บิกจ่ายบํานาญ(องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล หรือเมืองพัทยา หรือองค์การบริหารส่วนตําบล)
อนึ่ง สัาหรับแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ตกทอดที่ราชการส่วน
ท้องถิ่น ไท้รับแล้วจากข้าราชการส่วน ท้องถิ่น หรือผูร้ ับบํานาญขอให้ตําบิเน การตรวจสอบความถูกท้อง
ให้เป็น ไปดามประกาศกระทรวงมหาดไทยตังกล่าวข้างท้น ท้วย

จึงเรียน มาเพื่อโปรดแข้งให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทราบ และแข้งให้
เข้าหน้าที่ผู้ทเี่ กี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัตโิ คยเคร่งครัดต่อ ไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรช ตัชมาตย์)

รองอธิบดี ปฏิบัตริ าชการแทน

อธิบดี กรมการปกครอง

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
สํานัก
โทร. 0-2226-0530-4 ต่อ 18
โทรสาร 0-2221-1382, 0-2223-6780
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«2
พื่

jjyi

๔/'ว ๓๘

m

0ÿÿÿ.

ลืง ทีทำการปกครองจ้งหวัด (ฝ่ายท้องถิ่น) ทุกจ้งหวัด
ดามที่ไคัส่งสำเนาพระราชบัญญ้ดบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบบที ๖)

พ.ค. ๒๕๔๓ ซึ่งลงประกาคในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ ดอนที ๑0๕ ก วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๔๓ มีผลใข้บงั คับดั้งแด,วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นคันไป เพึ๋อโปรดแจง องค์กร
ปกครองส่วนท้องกินทราบ และกิอปฎิบ้ด คามหนังลือกรมการปกครอง ที่ มฑ 0๓๑๓.๔/ว ๑๖๑

ลงวันที่ ๒๗ ข้นวาคม ๒๕๔๓ นั้น
กรมการปกครองขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรึอ
๋ ง การแสดงเจดนาระบุคัวผูรบ

ดกทอด ลงว้นที ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ พร้อมแบบหนังลือแสดงเจดนาระบุคัวฝ่ริบ
บําเหน็จ
ดกทอด และใบมอบฉันทะ เพื่อโปรดแจง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและ
บําเหน็จ
ทอปฎิบ้ ดด่อไป

กรมการปกครอง

วัลลภ พริ้งพงษ
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๔
ส่านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ส่วนการคคังท้องกิน

โทร. (๑๒) ๒๒๖0๕๓0-๔ ด่อ ๑๘
โทรสาร (0๒) ๒๒๑๑๓๘๒, ๒๒๓๖๗๔0

www.yotathai.com

137

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็ต
จกทอด

ดามความในมาดรา ๔๗ และมาดรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญ้ตบําเหน็บํจานาญ
อาศ้ยอํานาจ
จานาญ
■ชาราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเดิมโดยพระราชบัฌญ้ ดบําเหน็บํ
‘ขาราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนดรืว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออก

ประกาศไว' ดังต่อไปนิ้
■นอ

Q

ใท้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร
แสดงเจตนาระบุดัวผูรั้ บบําเหน็จ
้ ับบํานาญ

ตกทอดดามแบบทีแ
่ นบท้ายประกาศ นิ้

ต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจาสังกัด

หรัอราชการส่วน

ท้องถิ่นเจาสังกัดผู้เบกจ่ายบํานาญ

ข้อ

๒ การแสดงเจตนาระบุดัวผูร้ บบําเหน็จ
ึ่ หนังสือแสดง
ดกทอดจะมีผลนับแต่วันทีไ่ ต่ยน

เจคนาต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจ่าสังกัด หรือราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผู้เบกจ่ายบํานาญ

ข้อ cn ใท้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูรั้ บบํานาญ
แสดงเจดนาระบุดัวผูร้ ้บบําเหน็จ

ดกทอดเก็นกว่าหนึ่งคน ใท้
ดฺกทอดไต่ไปเกนสามคน กรณีทแี่ สดงเจดนาระบุดัวผูร้ ับบําเหน็จ
กําหนด
ส่วนของบุคคลทีจ
่ ะ มีสืทธิไดัรับไห่ชดเจนดัวย ในกรณีทไี่ ม่ไต่กําหนด
ส่วนไว่ให่กอว่า
ื ธิไต่รบในกัดราส่วนทีเ่ ท่ากัน
บุกคนมีสท

กรณีบุคคลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผูร้ ับบํานาญไต่แสดงเจตนาใท้มสี ่ฑธิไครับ
ดกทอดนึ่นใท้แก่บุคคลผู้มีสท
บําเหน็จ
ดกทอดรายใดไต่กงแก่กรรมไปก่อน ใท้แบ่งบําเหน็จ
่ ธิ
ทีย่ ังมีชวดอยู่ คามส่วนทีร่ ะบุไว่ในหนังสือแสดงเจตนาระบดัวผูร้ บบําเหน็จ
ตกทอด
กรณีผแสดง
เจตนาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใหมอบหนังสือแสดงเจตนาระบุดัว
ู้
ว
จกทอดไวัทรี่ าชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด และใท้เก็บหนังสือแสคงเจตนาดังกลํา
ผูรั้ บบําเหน็ด
ไว่ในสมุด/แฟ้มประวัต ดัวย
ข้อ ๔
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กรณีผแสดง
เจตนาเป็นผู้ร้บบำนาญ ให้มอบหนังสือแสดงเจตนาระบุด้วผูร้ ับ
ู้
บําเหน็จดกทอดไว้ทรี่ าชการส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดผูเบิ
้ กจ่ายบํานาญเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อมีการโอนบํานาญไปเบิกจ่ายทีใ่ ด ก็ให้ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผูเบิ
้ กจ่ายบำนาญ
ส่งหนังสือแสดงเจดนาด้งกล่าวดามไปพร้อมคูฉบั
่ บหนังสือส่ากัญการโอนบํานาญเพื่อใหราชการ
แห่งใหม่เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผูเบิ
้ กจ่ายบํานาญ
‘บอ ๕

‘ซอ

_

๖ กรณีขาราชการส่วนกัองถิ่นหร้อผูรั้ บบํานาญ
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงด้วผูรั้ บ

ดกทอดฉบับใหม่
ดกทอดในภายหลัง ให้ทํา
หนังสือแสดงเจตนาระบุด้วผูรั้ บบําเหน็จ
บําเหน็จ
แทนฉบับเดิมเพื่อนำไปยีนดํอราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด หรีอราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด
ผูเบิ
้ กจ่ายบํานาญและให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลกหนังสือแสดงเจดนาในหนังสือ
แสดงเจตนาฉบับเดิมด้วย ในกรณีทไี่ ม่สามารถไปยื่นหนังสือแสดงเจตนาฉบับใหม่ และดําเนิน
หนังสือมอบฉันทะให้
การบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วผูร้ ับบําเหน็จ
ดกทอดด้วยดนเอง ให้ทํา
บุคคลอื่นไปดําเนินการแทนดามแบบทีแ่ นบท้าย ประกาศนี้
‘นอ

๗ การขูดลบ ขีดฆ่า หรอการนก็ไฃเปลี่ยนแปลงในหนังสือแสดงเจคนาระบุด้ว

จกทอดให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้
ผูร้ ับบําเหน็ด
ทั้งนีดั้ ้งแต่บัดนีเป็
้ นด้นไป

ประกาศ ณ ว้นที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

$1(22 (£2 T

ร้อยตํารวจเอกt J

(ปุระชัย เปียมสมบูรณ์)

'

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาคไทย

___
_
_
_
_
_
_
__ _ _ _ _ _ _
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แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็ต
จกทอด

วันที่.

เขียนที่.
.เดือน

__

.พ.ศ.

- («)
] ผู้ร้บบํานาญ

_

(๒) เป็น [ ] ข้าราชการส่วนท้องถิ่น [
....สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
ระดับ
..ตําแหน่ง.
.(๓) บาท
-ไดรบ [ ] เงํนเดือนเดือนละ.
...จังหวัดอําเภอ
ี ายาทผู้มีสท
้ บําเหน็จ
(๓) บาท โนกรณีข้าพเจ้าไม่มท
[ ] บํานาญเดือน ละ
ํ ธจะไดัรบ
ตกทอด (บุตร สามี หรีอภรยา และบิดามารดาที่ชอบดัวยกฎหมาย) ตามมาดรา ๔๗ และ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไข
มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญ้ ตบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
จํานาญ
เพมเดืมโดยพระราชบัญญ้ดบําเหน็บ
ดกทอด โดยหนังสีอ ฉบับนีว้ ่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความ
จึงขอแสดงเจดนาระบุดัวผูร้้ บบําเหน็จ
ตกทอดแก่บุคคล
ตายข้าพเจ้าประสงค็ใท้จ่ายเงํนบําเหน็จ
คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
รวม.
(O
.(๕) โห่ไดัรบ้ .
.(๖) ส่วน ซึ่งมีภูมล
๑.
ี ําเนาอยู่
._ถนน
ตําบล/แขวง
บัานเลขที่
หมูท
่ ี่.
ข้าพเจา

__

__

อําเภอ/เขต
โทรดัพท์
๒.

บัานเลขที่
อําเภอ/เขต

โทรศัพท์.
๓.

บัานเลขที่.....
อําเภอ/เข
ด.

.จังหวัด

(๕) ไห่ไดรบ

หมูท
่ ี่

ถนน.

.จังหวัด.

(๕) โห่ไดรบ.

หมูท
่ ี่.

.„

_.ถนน.

.จังหวัด.

โทรศัพท์
A

ลงชอ
(
A

ลงชอ
A

(-

ลงชอ

(

รหัสไปรษณีย์.

(๖) ส่วน ซึ่งมีภูมล
ี ําเนาอยู่
.ตําบล/แขวง
..รหัสไปรษณีย์

___

(๖) ส่วน ซึ่ง มีภูมล
ี ําเนาอยู่
.ตําบล/แขวง
-รหัสไปรษณีย์.

เจดนา
ผแสดง
ู้

)

.พยาน

)

....พยาน

)
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นนําหนังสือแสดงเจตนาระบุคัวผู้รบบำเหน็จดกทอดเก็บไว้เป็นหลัก;ทนแลัว
ลงชิอ.

.เจ้าหนาที่

.(๗).

)

คำแหนํง.
วันที่

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจนนาระบุคัวผู้ รบบําเหน็จ
ตกทอดฉบับนี้

เจดนาใหม่ดามหนัง สอแสดงเจดนาลงวันที่

โดยไคัแสดง

ซึ่งให้

เป็นผู้มีสท
ื ธิร้บบำเหน็จดกทอดเมี่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย
เจตนา/ผู้รบมอบฉันทะ
.ผูแสดง
้
)

ลงชิ อ.

(
วันที่.

หมายเหตุ ๑. การขูดลบ ขํดฆ่า หรอการแก่ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นในหนังสอแสดงเจตนา
ระบุคัวผู้รบบําเหน็จดกทอดให้ลงลายมีอชื่อกำกับไว้
๒. ให้ใส่เครื่องหมาย/ในข่อง [

] ที่ใข้

้ ทํา
หนังสือแสดงเจตนานีให้
ขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกคัองดรงกันเกบไว้ที่
เจตนา ๑ ฉบับ อกฉบับหนึ่ง ส่งไปเก็บไว้ทส
หร้บ
ี่ มุด/แฟ้มประว้ดั ลํา
ผูแสดง
้
ผูร้ บบํานาญให้เก็บไว้ทีร่ าชการส่วนทองลี่นเจ้าลังกัดผู้เบกบํานาญ๑ ฉบับ
คำอธิบายการกรอกแบบหนังสือแฮคงเจตนาระบุฅัวผู้รบ
' บําเหน็จตกฑอค
(๑) ให้ระบุวัน เดือน ปี ทีแ่ สดงเจตนาระบุคัวผู้รบบําเหน็ด
จกทอด
(๒) ให้ระบุคำนํา
หนัา ชื่อ และนามสกุล ของผูแสดง
เจตนา
้
(๓) ให้ระบุเงนเดือน บํานาญที่ไดืวับอยูขณะ
ทีแ่ สดงเจตนา
่
้ บําเหน็จ
(๔) ให้ระบุจำนวนผู้มีสท
ดกทอดไดืไม่เก็น ๓ คน
ื ธิไคัรบ
(๕) ให้ระบุคํา
นํา
หนัา ชื่อ และนามสกุล ของผู้มีสท
ดกทอด
ื ธิร้บบําเหน็จ
(๖) กรณีระบุคัวผูว้ ับบําเหน็จ
ดกทอดไวัมากกว่าหนึ่งคนให้กำหนดส่วนที่จะ มี
สืฑธิใดรบ'ให้ชัดเจนคัวย เข่น นาย ก. ให้ได้รบ ๑ ส่วน นางสาว ข. ให้ไดรบ ๑
ส่วน และเด็กหญํง ค. ให้ได้รบ ๒ ส่วน เป็นคัน
(๗) เจ้าหนัาที่ทรี่ าชการส่วนห้องถึนมอบหมาย ซึ่งเป็นข้าราชการส่วนห้อง อื่น
ไม่ดากว่า ระคับ ๓

๓.

_

__ __ __
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ใบมอบฉันทะ
วันที่

เป็น [

ข้าพเจา

ระดับ

_

รหัสไปรษณีย์

.

_เดอน.

.พ.ศ.

] ข้าราซการส่วนท้องถิ่น [

] ผู้ร้บบํานาญ

.ตําแหน่ง
1

.อําเภอ

ดังกัดราชการส่วนท้อง ทน.
จังหวัด
ตําบล/แขวง
อยูบ้
่ านเลขที่
อําเภอ/เข
ด

เขยนที่-

.อยูบานเลขท
J

V

I

.อําเภอ/เขต.

J

.A

.ถนน.

จังหวัด

...ขอมอบฉ้นฑะใท้

.โทรศัพท์

หมูฑ

หมูฑ

..ถนน.

__

ตําบล/แขวง-

.จังหวัด
รห้สไปรษณีย์.
เป็นผูดํ
การยึ่นหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนตัวผู้ร้บบําเหน็จ
โทรศัพท์—
้ าเนิน
ดกทอดและบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพี่อยกเลิกหนังสือแสดงเจตนาฉบับเดํมแทน ข้าพเจ้าตาม
หนงสอแสดงเจตนาลงวันที่.
V

.ทีแ่ นบมาพร้อมนี้

A

A

ลงซอ
(
A

ลงซอ

(
A

ลงซอ

(
A

ลงซอ

(

กันทะ
ผูมอบ
้
)
..ผูร้ ้บมอบกันทะ

)
พยาน

)
.พยาน

)

บัตรประจํตัาวของผูม้ อบกันทะและผู้ร้บมอบกันทะพร้อมกับ
หมายเหตุ ๑. ใหัแนบสําเนา
ร้บรองสําเนา
ถูกดัองดัวย
๒. ให้เก็บหนังสือฉบับนี้ไวัรวมกับหนังสือแสดงเจตนาระบุดัวผู้รบบําเหน็จ
ตกทอด
ฉบับฑบี่นไวต่อราชการส่วนท้องถิ่น
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ที่ มฑ. 0808.4/ว 591

ถึง สัาปักงาน ท้องถิ่น จังหวัด ทุกจังหวัด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับข้อหารือเป็น จํานวน
มากในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ข้าราชการพลเรือน ทีเ่ คยรับราชการส่วน ท้องถิ่น มาก่อน เมึ๋อได้รับการถ่ายโอน ไปยัง

ราชการ ส่วน ท้องถิ่น จะ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงิน บํานาญ
ปกติหรือไม่

2.หา

รือการคํานวณการแบ่งสัดส่วน การรับผิด ชอบของเงิน บําเหน็จบํานาญระหว่าง

ราชการส่วน กลางกับกองทุน บําเหน็จ
บํานาญ
ข้า ราชการ ส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ของ ข้าราชการ ส่วน
ท้องถิ่น ที่ ได้รับการถ่ายโอน หรือระหว่างราชการส่วน กลางกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ของลูกจ้าง

ที่ได้รับการถ่ายโอน

สั่งจ่ายเงิน บําเหน็บ
่ ่ายโอน
ข้าราชการทีถ
จํานาญ
คํา

3. หารือแนวทางปฏิบัตใิ น การ ออก

ไปยังองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
เพื่อเป็นแนวทางการ จ่ายเงิน บําเหน็จบํานาญบําเหน็จ
ดกทอดหรือบําเหน็จ
ลูกจ้าง

ของข้าราชการและ ลูกจ้างทีถ่ ่ายโอน ไปยังองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ขอเรียน ว่า

1. ข้าราชการพลเรือน ทีเ่ คยรับราชการส่วน ท้องถิ่น มาก่อน เมื่อ ได้รับการถ่ายโอน ไปยัง

ราชการส่วน ท้องถิ่น จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงิน บํานาญ
ปกติร้อยละยี่สิบห้าหรือไม่ นั้น ตามหลักการ

่ ้าราชการผูน
ตามกฎหมายแล้วถึอว่าการทีข
้ ั้น โอน จากราชการ ส่วน ท้องถิ่น ไปเป็น ข้าราชการพลเรือน ใน

ครั้งแรกนั้น เป็น การเปลี่ยน สังกัด การ รับ ราชการ

ไม่ ใช่ การ ออก จากราชการ ด้วยเหตุต่างๆ ตาม

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และ ที่แกัไขเพิ่มเติม จึงยัง ไม่เกิดสิทธิ
จํานาญ
พระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ

พิเศษ ตาม ระเบียบ
ปกติ หรือเงิน บํานาญ
ที่ จะ ได้รับเงิน เพิ่มร้อย ละยี่สิบ ห้า จากเงิน บํานาญ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น ดังนั้น เมื่อ ข้าราชการถ่ายโอน

ี ิทธิได้รับเงินเพิ่มร้อยละ
มายังราชการ ส่วน ท้องถิ่น หลังวัน ที่ 1 ตุลาคม 2535 เมื่อเกษียณ อายุลง จึงไม่มส

พิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
ยี่สิบห้าจากเงินบํานาญ
ปกติ หรือเงิน บํานาญ

บํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 39
A

V

A!

การแบ่งสัคส่วนเงิน บําเหน็บ
2. การคํานวณ
จํานาญขอให้ถือปฏิบัตติ ามแนวการคํานวณ

ฑสงมาพร อมน
I

คํา
สั่ง

/3. การ ออก
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คํสาั่งจ่ายเงินบําเหน็บจํานาญให้ถือปฏิบัตเิ ช่นเคยปฏิบัติ ตาระเบียบกระทรวง
มหาค ไทยไห้คํา
หนคไว้แล้ว กล่าวคอ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเป็น ห้ออกคํา
สั่งจ่ายเงิน บําเหน็บ
จํานาญของ
3. การออก

ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น และระบุไห้ชัดเจน ว่าจ่ายให้แก,ใครเป็นเงินเท่าไดห!อเดอน ละเท่าไค ตั้งแต่เมื่อใด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าห้วยเงิน บําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วน ห้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 26

สั่งจ่ายเงิน บําเหน็จ
ลูกจ้าง
ประจําผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วน ห้องถิ่น เป็น ผู้ออกคํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าห้วยบําเหน็จ
ลูกจ้าง ของ หน่วยการบริหารราชการ ส่วน ห้องถิ่น
ส่วน กรณี ลูกจ้าง

พ.ศ. 2542 ข้อ 19

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบห้วย

กใ

ม/งเ�การิปิกค�)งท�ทน
น.\J|

M-'J

•3

บริหารการคลังห้องถิ่น
สํานัก
ส่วน บําเหน็บ
จํานาญและสวัสติการ

โทร. 0-2241-9030, 0-2241-9033

รุ
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ดวนมาก
ที่ M ช608.5/ว ว่68

กระทรวงนทากไทอ
ถนนกัษฎางค์ กทม. 10200
14 กุมภาพันธ์ 2548

IT อง

จ ํารง
ชักซ้อมแนวทางและวิธีการขอรับบําเหน็ด
ชห
ี ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เรียน ผูว้ ่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
ถิ่งทีส่ ่งมาท้วย

จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ิ ําเหน็บ
1. หระราชบัญญัตบ
(ฉบับที่ 7) ห.ด. 2548

จํานวน1 ฉบับ

2.

ครั้งชุดทาย (บ.ท. 13)
หนังสือส่ากัญว่ายเงินบํานาญ

จํานวน1 ฉบับ

3.

ดํารง
ชห
ี (บ.ท. 16)
แบบรับบําเหน็จ

จํานวน1 ฉบับ

จ ํารง
ชห
ี (บ.ท. 17)
4. แบบทะเบียนกุมการว่ายเงินบําเหน็ด

จํานวน1 ฉบับ

ข้าราชการ
จํานาญ
ํ ําเหน็บ
กระทรวงมหาดไทย ไดแกัไขปรับป�งหระ ราชบัญญัดบ

จํานาญข้าราชการ
ส่วน ทองถิ่น ห.ศ. 2500 (และทีแ
่ ก้ไขเที่มเดิม) โดยจัดทําเป็นหระราชบัญญํตบําเหน็บ

กัดรา
่ ่งมาท้วย 1) และร่างกฎกระทรวงกําหนด
ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) ห.ศ. 2548 (รายละเอยดตามถิ่งทีส

ดํารง
และวิธีการรับบําเหน็จ
ชีหของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ห.ศ. ... โดยมสาระส่ากัญเที่มเดิมหลักการ

ชีห ไท้ในกัดรา
ดํารง
ชีหที่ ให้ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผูร้ ับบํานาญขอรับบําเหน็จ
ดํารง
ของ บําเหน็จ
รายเดอนทีไ่ ท้รับ แด,ไม่เดินสองแสนบาท
ไม่๓นสืบห้าเท่าของบํานาญ

บํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) ห.ศ. 2548
ิ ําเหน็จ
บัดนี้ หระราชบัญญัตบ
ไท้ประกาศในราชดิจจาบุฒกษา เล่ม 122 ตอน ที่ 13 ก วัน ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2548 และบีผลบังกับไซ้แก้ว

จ ํารง
กังนี้นเที่อให้องกักรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินบําเหน็ด
ชห
ี ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
่ ฎกระทรวงบีผลบังกับใซ้ จงให้จังหวัดดําเนันการ กังนี้
ผูร้ ับบํานาญไท้อย่างรวดเร็ว ท้น ฑทีก
ทราบ
1. ให้องกักรปกครองส่วน ท้องถิ่นแจังให้ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผูร
้ ับบํานาญ

่ ่งมาท้วย 1 หากผูร้ ับบํานาญ
จ ํารง
สาระส่ากัญของหระราชบัญญัตด
ชีห
ิ ามสงทีส
ประสงกัจะขอรับบําเหน็ด

ดํารง
ชีห (บ.ท. 16) คามถิ่งทีส
ให้กรอกแบบท่อธ์มขอรับบําเหน็จ
่ ่งมาท้วย 3 ถิ่นต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ั ผคชอบท้าน การเบัก ว่ายบําเหน็จ
2. ให้เข้าหนัาที่ผู้รบ
บํานาญขององค์กร ปกครอง
ส่วน ท้อง ถิ่น ตรวจ สอบความถูกท้องของข้อมุลตามแบบขอรับบําเหน็ด
ชีห (บ.ท. 16) ดามข้อ 1
จ ํารง

หเศษเหราะเหกุทุหหลภาห (ก้าม) ใน ทะเบียน ที่องค์กร
ปกติและบํานาญ
กับข้อ มุลการ จ่ายเงิน บํานาญ

ประจําเดิอน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแบบ
ปกครองส่วน ท้องถิ่น จ่ายเงินบํานาญ
ขอรับบําเหน็ด
ชห
ี (บ.ท. 16) ทีต่ รวจสอบแก้วส่งให้จังหวัด
จ ํารง
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ดํารง
สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
คํา
ชีพ

งานห้องถิ่นจังหวัด เด'รยี มจัดทํา
3. ให้จังหวัด โดยสํานัก

ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น
จํานาญ
โดยสาระสําคัญ
ดามระเบียบกระทรวง มหาดไทยาว่าด้วยเงิน บําเหน็บ

นาจ พิจารณาสั่งจ่ายเงิน
ท.ศ. 2546 ข้อ 26 เพื่อให้สามารถนําเสนอผูว้ ่าราชการ จังหวัดในฐาน ะผู้มส
ี ํา

บํานาญข้าราชการส่วนห้องถิ่น ท.ศ. 2500 (และทีแ่ ห้ไข
ิ ําเหน็จ
บําเหน็บจํานาญดามหระราชบัญญัตบ
จ ํารง
ชีพ
เพื่มเติม) มาดรา 50 ได้ทนทที่กระทรวงมแลบังคับใช้ โดยแบ่งประเกทการจ่ายเงิน บําเหน็ด
ของข้าราชการส่วน ห้องถิ่นผูร้ ับบํานาญคังนี้
(1) ผูร
จ ํารง
เหน่ข้งาราชการครุสังกัดองคัการบรหารส่วน จังหวัด
ชีทดํ าเ
้ ับบําเหน็ด

ครุสังกัดเทศบาล ให้จ่ายจากเงิน ชุดหนุนรัฐบาล
(2) ผูร
จ ํารง
ชีพของข้าราชการทีถ่ ่ายโอนมายังองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
้ ับบําเหน็ด

จํานาญ
ดามโครงการถ่ายโอนบุคลากรภาครัฐ ให้จ่ายจากเงิน ชุดหนุน รัฐบาลและเงิน กองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามหนังสือกรมส่งเส่ริมการปกครองห้องถิ่น

ที่ มฑ 0808.4/ว 1323

ลงวันที่ 11 หฤศจิกายน 2546
(3) ผูร
จํานาญ
ดํารง
ชีพดํา
แหน่ งอน ให้จ่ายจากเงิน กองทุนบําเหน็บ
้ ับบําเหน็จ

ข้าราชการส่วนห้องถิ่น (ก.บ.ท.)

ดํารง
ชีพให้ข้าราชการ
4. เมึ๋อ องค์กร ปกครอง ส่วน ห้องถิ่น ได้เบักจ่ายเงินบําเหน็จ

จ ํารง
่ รู้ ับศํคชอบจัดทํา
แห้ว ให้เข้าหน้าทีผ
ชีพ
ทะเบียนคุมการจ่ายเงิน บําเหน็ด
ส่วน ห้องถิ่นผูร
้ ับบํานาญ
(บ.ท. 17) ตามสั่งทีส
ชีพให้เป็นบีจฐบัน
่ ่งมาด้วย 4 เพื่อใช้ควบคุมและตรวจสอบการเบักจ่ายเงินบําเหน็ด
จ ํารง

ถงแก'กรรมและด้องจ่ายเงินบําเหน็จ
เพื่อเป็นหลักฐานเมึ๋อผูร้ ับบํานาญ
ดกทอดให้แก’ทายาท
5.

ใน กรณี ที่ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น ผูร้ ับบํานาญเปลี่ยนแปลงสถาน ที่รับบํานาญ

ให้องค์กรปกครองส่วน ห้องถิ่น บัน ทกเทมเติมใน รายก เร ห่ม1ยเหคุดามแบบพนัง'สัอสํ

าคัญจ่ัายเงิน

่ ่งมาด้วย 2 เพื่อใช้เป็น หลักฐาน ใน การควบคุมและตรวจสอบการ
ครงชุดห้าย (บ.ท. 13) ดามสั่งทีส

จ ํารง
ทีข
่ อเปลี่ยนแปลงสถานทีร่ ับบํานาญ
ชีพของข้าราชการส่วนห้องถิ่นผูร้ ับบํานาญ
ได้รับบําเหน็ด

จิบุรยี น มาเพื่อทราบ และ พิจารณาดําเนน การ ต่อ ไป เมํ่อกระทรวงบีคลบังคับใช้แห้ว
จะได้แข้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป
ขอแสดงความนับถอ

(นายชาญชญ

ชุนุทรบัฎฐ)

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น

สํานัก
บริ?ทรการคลังห้องถิ่น

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1402-1405
โทรสาร 0-2241-9032
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ทึ่มท. 0808.5/ว 2598

กระทรวงมหาคไทย

ถนน อับฎ างค์ กทม 10200

16 สิงหาคม 2548

เรื่อง การเบิกจ่ายเงํนบํานาญ
ประจําเดือน

เรียน ผูว้ ่าราชการจังหวัค ทุก จังห วัค
อ้างถึง ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2546
จํานาญ

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ทองถิ่น
จ ํานาญ

พ.ศ. 2546 ข้อ 29 วรรคสาม กําหนดให้จ่ายบํานาญ
ประจําเดือน ให้แก,ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นผูร้ ับ

บํานาญใน วัน ทํา
กรณี ทึ่ดอ้ งเบิกเงิน จาก
การก่อน วัน ทํา
การ ชุด ท้ายของเดือน สอง วัน ทํา
การ สําหรับ
ธนาคารหรือผู้มีสิทธิรับบํานาญได้รับบํานาญ
การก่อน วัน ทํา
ทางธนาคาร ให้จ่ายใน วัน ทํา
การ ชุดท้าย
ของธนาคารในเดือน นั้น สองวันทํา
การ นั้น

เนื่อง จากกระทรวงการคลังได้กําหนด
วัน จ่ายเงินเดือนและบํานาญ
ประจําเดือนขึ้นใหม่
โดยการ จ่ายบํานาญ
ประจําเดือน ให้จ่ายใน วัน ทํา
การ
การ ก่อน วัน ทํา
การ ชุด ท้ายของเดือน ห้าวัน ทํา

กรณี ทึ่ดอ้ งเบิกจากธนาคารหรือผู้มีสิทธิรับบํานาญได้รับบํานาญ
สําหรับ
การ
ทางธนาคารให้จ่ายใน วัน ทํา
การ ชุดท้ายของเดือนห้าวัน ทํา
ก่อน วันทํา
การ ดังนั้น เพื่อ ให้การเบิกจ่ายบํานาญรายเดือน ของ ข้าราชการ
ส่วน ท้องถิ่นเป็น ไปในแนว ทางเดียวกัน

กับทึ่กระทรวงการคลังกําหนดจึงขอให้แจังองค์กรปกครอง

ส่วน ท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ให้จ่ายเงิน บํานาญ
ประจําเดือน ใน วันทํา
การก่อน วันทํา
การ ชุดท้ายของเดือน

ทางธนาคาร
การ สําหรับ
ห้าวัน ทํา
กรณี ทึ่ดอ้ งเบิกเงิน จากธนาคารหรือผู้มีสิทธิรับบํานาญได้รับบํานาญ
ให้จ่ายในวันทํา
การก่อนวันทํา
การชุดท้ายของเดือนห้าวันทํา
การ นั้งนีด้ ั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 เป็นด้นไป

จึงเรียน มาเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายอนุชา

โมกขะทส)

รองปลัดกระทรวง มหาดไทย

หัวหนัากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสรีมการ ปกครองท้องถิ่น

บรีหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
ส่วน บําเหน็บ
จํานาญและสวัสดิการ

โทร. 0-2241-9000 ต่อ.1402- 1405 โทร สาร 0-2241-9032
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ต่รนม๊าก

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว

J

พ

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กฑม. ๑๐100๐

frfo

กรกฎาคม

10๕ ๕fa

เรึ๋อง แนวทางปฎีบ้ด๊ เกี่ยวกับการขอรับบําเหน็จ
ด่ารงชีพกรณีผร
อายุดั้งแด่ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ู้ ีบบํานาญ

เรียน ผูว้ ่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งที่๙งมาด้วย ๑. กฎกระทรวงกําหนด
อัดราและวิธการรับบําเหน็ด
จ่ารงชีพ (ฉบับที่ fa) พ.ศ. ๖)๕๕fa ’รานวน ๑ ฉบับ
fa.

ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เร่ม ๑๒๖ ดอนที่ ๔๖ ก

จ่า นวน ๑ ฉบับ
วันที่ fafa กรกฎาคม ๒๕๕๒
๓. หนังสือรับรองและขอรับบําเหน็จ
ด่ารงชีพกรณีผร
อายุดั้งแด่ ๖๕ ปีบรีบูรณ์
ู้ ับบํานาญ

ขึ้นไป (บ.ท. ๑๘)

จํานวน๑ ฉบับ

๔. ทะเปียนคุมการจ่ายเงินบําเหน็จ
ด่ารงชีพ (บ.ท. «๗)

จ่านวน

๑ ฉบับ

๕. หนังสือสําคัญจ่ายเงินป้านาญครั้งรุดทาย (บ.ท. ๑๓)

จ่านวน

๑ ฉบับ

อัดรานละวิธการ
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย ได้ลงนามในกฎกระทรวงกําหนด

รับป้าเห น็จด่ารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีสาระสําคัญคือ ไห้ข้าราชการส่วนท้องถนผูร้ ับบํานาญ

มีสืทธิขอรับบําเหน็จ
ด่ารงชีพไน อัดรา «๕ เท่าของบํานาญ
รายเดอนทีไ่ ด้รับ แด่ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดย

บํานาญขึ้งมีอายุดํ่ากว่า ๖๕ ปีบรีบูรณ์ โหมสืทธิขอรับบําเหน็จด่ารงชีพได้โม่เกิน

(๑) ผูรี
้ บ

๒๐๐,๐๐๐ บาท

ขึ้งมีอายุดั้งแด่ ๖๕
(๒) ผูรี
้ บบํานาญ

จบรีบูรณ์ขึ้นไป โห้มสี ืฑธิขอรับบําเหน็จตารงชีพได้โม่เกิน

๔๐๐,๐๐๐ บาท แด่ถาผูรั้ บบํานาญ
่ ังไม่ครบ
นั้นได่ใชีสิทธิดาม (๑) ไปแล้ว ไห้ขอรับบําเหน็จ
ด่ารงชีพได้โม่เกินส่วนทีย

ดามสิทธิของผูนั้ ้น แด่รวมกันแล้วไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้งกฎกระทรวงด้งกล่าวได้ประกาศโนราชกิจจานุเบกษา

ฉบับกฤษฎีกา เล่ม »๒๖ ดอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และ มีผลบังคับโชี'แล้ว

ด้งรายละเอียด

ดามสิ่งทีส
่ ่งมาด้วย ๑ และ ๒

เพี่อให้การเปีกจ่ายบําเหน็จ
ด่ารงชีพดามกฎกระทรวงด้งกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบรัอย
กระทรวงมหาดไทยได้กําหนด
แนวทางปฎีบํดเกี่ยวกับการขอรับบําเหน็จ
ด่ารงชีพกรณีผรัู้ บบํานาญ
อายุดั้งแด่
๖๕ ปีบรีบูรณ์ขึ้นไป ด้งนี้

ทราบ สาระสําคัญ
ของ'
๑. ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้อง ทนแจ้งข้าราชการส่วนท้องกี่นผูร้ ับบํานาญ

ที่มีสท
ิ ธิ
อัดราและวิธกิ ารรับบําเหน็จ
ด่ารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ผูร
กฎกระทรวงกําหนด
้ ับบํานาญ

ขึ้งมี อายุดั้งแด, ๖๕ ปีบรีบูรณ์ขึ้นไป และประสงค์จะขอรีบบําเหน็จ
ด่ารงชีพดามกฎกระทรวงด้งกล่าว กรอกรายการ'

ใน หนังสือรับรองและขอรับบําเหน็จ
ด่ารง ชีพ กรณีผรั
อายุ ดั้งแด่ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (บ.ท. ๑๘)
ู้ บบํานาญ
ดามสิ่งที่ส่ง มาด้วย ๓ โดยยี๋นด่อ องค์กรปกครองส่วนท้อง ทนทีร่ ับบํานาญ
อยูใ่ นปัจจุบัน สําหรัผ
บรู้ ับบํานาญที่มี
ิ ธิได้ดั้งแด่วันที่มอี ายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์เป็นด้นไป
อายุยังไม่ครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ สามารถใชีสท
/๒. ให้ผูอ
การ
้ ํานวย
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การ/ห้วหนัาส่วนการคลังหริอเจ้าหน้า
te. ให้ผูอ
้ ํานวย

ทีทไี ต้รับมอบหมายเกี่ยวกับการขอรับ

ขององค์กรปกครองส่วนห้อง ทิน ตรวจ สอบอํา
บําเหน็บ
จ ํานาญ
ขอนละเอกสารทเกี่ยวของ และรับรองสิทธิของ

รงชีพโดยลงนามในหนังสิอรับรองฯ (บ.ท.«๘) และจัดส่งให้จังหวัดเพื่ออําเน็นการจัดห้!
อํา
ผู้ยี่นขอรับบําเหน็จ

สั่งจ่ายต่อไป
อํา

งาน ส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัดดรวจสอบความถูกต้องและจัดห้าอํา
๓. ให้สํานัก
สั่งจ่าย

บําเหน็จ
รงชีพผูรั้ บบํานาญ
อํา
สั่งดามกฎหมาย
อายุดั้งแต่ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขนไป เสนอผูว้ ่าราชการจังหวัดลงนามในอํา

สั่งให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น « ชุด เพื่ออําเนินการเปิกจ่ายเงินให้ผูร้ ับบํานาญโดยเร็ว
อํา
พร้อมทั้งจัดส่งสําเนา
สั่งอีก ร; ชุดให้สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
อํา
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.) ทราบต้วย
จํานาญ

แล้วเร่ง ส่ง ส่าเนา

๔. กรณ์การเบิกจ่ายเงินให้อําเนินการดามประเภทอํา
แหน่งข้าราชการบํานาญดังนี้

- อํานหน่งครู และครูถ่ายโอน ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัดเร่ง

อําเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากคลังจังหวัด

- ตําแหน่ข้งาราชการทีถ่ายโอนมาย้งองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน

และเงินกองทุนบำเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.) โดยแบ่งสัดส่วนการรับภาระดามระยะเวลาทีปฎิบํดราชการ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.)
จ ํานาญ
- ตําแหน่องื่น ให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนบําเหน็บ
ดามแนวทางการเบิกจ่ายเงินบําเหน็จ
บํานาญ
๕. เม อไต้เบิกจ่ายบําเหน็จ
ทีอายุดั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไปเริยบร้อยแล้ว ให้องค์กรปกครอง
รงชีพผูร้ บบํานาญ
อํา
ส่วนห้องถิ่นบันทึกจ่านวนเงินทีจ่ายลงในทะเปียนคุมการจ่ายเงินบําเหน็จ
รงชีพ (บ.ท. «๗) ดามสั่งทีส่งมาด้วย ๔
อํา
ลงในข้องหมายเหตุด้วย
ทีไต้รับบําเหน็จอํารงชีพกรณีอายุดั้งแต่ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้ว หากประสงค์จะขอ
๖. ผูร้ ับบํานาญ
เปลี่ยนแปลง สกานทีรับบํานาญให้องค์กรปกครอง ส่วนห้องถิ่นบันทึกรายละเอียดการรับบําเหน็จ
อํา
รงชีพ
กรณีผรัู้ บบํานาญอายุดั้งแต่ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลงในหนังสิอสํ าต้ญจ่ายเงินบํานาญ
ครั้งสุดท้าย (บ.ท. ๑๓)
โดยบันทึกเพิ่มเดิมในหมายเหตุ ข้อ ๓ ดามสั่งทีสํงมาด้วย ๕

จงเริยนมาเพี่อแจ้ง องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นและสํานักงานห้องถิ่นจังหวัดอําเน็นการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(บายวบู:ไ:) ส-ทบทง ศ)

รอ ฟ-วัก:ไ" ทบไทแห ใดไทย

หัว่หห้ากอุม
่ ภาร แจค์ใบฟ้ virนาชุมฺชน
และ ส่งเสร๊ พก บ’]กกรกงห้องอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น
ส่านักบริหารการคลังห้องถิ่น

จํานาญ
ส่วน บําเหน็บ
และ สวัสดิการ

โทร ๐-๒๒๔«-๙๐๓๙
โทรสาร ๐-๒๒๔«-๙๐๓๒
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ถึง สํานักงานส่งเสรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด
มากกรณีข้าราชการซึ่งได้โอนมารับราชการ
ด้วย กรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น ได้รัชข้อหารือเป็นจํานวน
ทางราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป

เมึ่อพฺ ันหรือลาออกจากราชการและมีสิทธิขอรับบํานาญ,

ปกติ ตามข้อ 39 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
จะมีสิทธิในการขอรับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญ

เงินบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 หรือไม่ประการได
จํานาญของข้!ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ดังนั้น เพี่อไห้การดําเน็นการเบีกจ่ายเงินบําเหน็บ

เรียบร้อยตามทีระเบี
่ ยบกฎหมายกําหนดกรมส่งเส์รมื การปกครองท้องถิ่นฃอเรืยนว่า เนื่องจากกรณีข้อหารือไนลักษณะ
ดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดได้มคํ
ี พาิพากษาโดยสรุปว่า ข้าราชการทีไ่ ด้โอนหรือถูกสั่งให้ไปรันราชการทางราชการ
ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535

เป็นด้นไป ไม่มสี ิทธิรับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญ
ปกติ เนื่องจาก

สิทธิด้วยเงื่อนไขเวลาของการเข้าเป็นข้าราชการในราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อ 39 (4) ของระเบียบกระทรวง
ถูกจํากัด
มหาดไทยดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฎตามสําเนาคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คติหมายเลขแดงที่ อ.392/2550
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งได้แนบมาพร้อมนิ้ เพี่อถึอเป็นแนวทางปฏิบัตติ ่อไป

1ท้อง' ถิ่น

ริไ!?-?

บรืหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
ส่วนบําเหน็บ
จํานาญ
และสวัสดิการ

โทร 0-2241-9033
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ลําเนา

o คําฟ้พาทษา
น

ivf
’i-v

(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)

%พ

พ

ที่ อ.๓๓๖/๒๕-๔๗
คดีหมายเลขดํา

คดีหมายเลขแดงที่ 6.6าฟเ!ร/ไอ ๔ do

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาล ปกครอง สูง สด

วันที่

bb

เดือน พฤศจกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐
ผูฟ
้ ้องคดื

นายสุบิน ข้นต
ระหว่าง -๙

ผเ
กกฟ้องคดื
จ! V

ผูว่้ าราชการจังหวัดหนองคาย
ITอง

สงโดย ไม่ ชอบศัวย กฎหมาย
คดืฟ้ พาทเกี่ยว กับการที่เจัาหน้าที่ ของ รัฐ ออกคํา

พพากษา)
(อุทธรณ์คํา

ที่ ๓๙๑/๒๕๔๖
พ พาก ษา ใน คดี หมายเลขดํา
ผูถ
้ ูก ฟ้อง คดี ยื่น อุทธรณ์คํา
หมายเลขแตงที่ ๒๑๐/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นค้น (ศาลปกครองขอนแก่น)

คดี นั้ผู้ฟ้ องคดี ฟ้อง'ว่า ผูฟ้ ้องคดีรับราชการครั้งแรกในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
สังกัดกรมการปกครอง เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๑ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
ไดํโอนไปรับราชการในราชการส่วนท้องถิ่น ตําแหน่ปงสัดสฃาภิบาลหนองหาน อำเภอหนองหาน
แห่น่งปสัดเทศบาล คามผล
จังหวัด อุดรธานี หสังจากนั้นตําแหน่ดังงกล่าวไค้เปลี่ยนเป็นตํา
ของพระราชษัญญ้ ตเปลี่ยนฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ผูฟ
้ ้องคดีไค้ลาออก
่ ํารง
จากราชการขณะทีด
ปากลาด จังหวัด หนองคาย
ตําแหน่ป
งสัดเทศบาลปากคาค อําเภอ

{$• ( 2 5 5' 1- ?555
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จ้าราชการส่วนห้องถิ่นได้แจ้งให้ผูถู
จ ํานาญ
้ กฟ้องคดีทบทวน
ทุนบําเหน็บ

งานกอง
ต่อ มาสํานัก

สงจ่ายเงินบํานาญ
ปกติ พร้อมทั้งแกไขรายละเอียดของคํา
การคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

ของผูฟ
ให้ถูทด้อง ผูฟ
้ ้องคดีพบว่า ผูฟ
้ ้องคดี
้ ้อง คดีจึงได้ทบทวนการคํานวณเงินบํานาญ

โอนมาสังกัด องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นเมึ๋อวันที่ ๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นการโอนมา
ปกติ#ามจ้อ ๓๙ (๔)
ภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ผูฟ
้ ้องคดีจึงไม่มสี ิทธ์รับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
จ้าราชการส่วนห้องถิ่น พ-ศ. ๒๕๓๖
บํานาญ
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
สั่ง ที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ อนุมัตใิ ห้เทศบาล
ผูถู้ กฟ้อง คดีจึง มีคํา
ปกติเป็นเงินเดีอ นละ *๘1๗๒๖ .๔๐ บาท ให้แก่
ด้าบ ล ปาก คาด จ่ายเฉพาะ เงินบํานาญ
ขาราชการส่วนห้องถิ่นตรวจสอบ
บํานาญ
ผูฟ
้ ้องคดี และ ส่งให้สํานักงานกองทุนบําเหน็จ
สั่งของผูถ้ ูกฟ้องคดีทแี่ กัใขถูกด้องแล้ว จึงให้ผูถู้ กฟ้องคดี
ความถูกด้อง ซึ่งได้รับแจ้งว่า คํา
บํานาญ
จ้าราชการ
แจ้งเทศบาลตําบล
่ ่ายเงินจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
ปาก คาดเบีกจ
สั่งด้งกล่าว
ส่วน ห้อง ถิ่น ต่อ มา เมื่อ วัน่ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๖ ผูฟ
้ ้องคดีได้อุทธรณ์คํา
ต่อผูถ
อุทธรณ์พร้อมความเห็นไปยง สํานักงานกอง ทุน
้ ูกฟ้อง คดี ซึ่งผู้ถูก่ฟ้อง คติได้ส่งคํา
บําเหน็บ
จ ํานาญ
จ้าราชการส่วนห้องถิ่นเพี่อพจารณา ผลการพจารณาปรากฎว่า ผูฟ
้ ้องคดี
ี ิทธ์ได้รับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญ
ไม่มส
ปกติ เนื่องจากผูฟ
้ ้องคดีได้โอนมารับราชการ
ส่วนห้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นการโอนภายหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕
และผูถ
้ ูกฟ้องคดีเห็นว่าจ้อ ๓๙ (๔) ของระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญ
จ้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ กําหนด
ว่า จ้าราชการส่วนห้องถิ่นซึ่งเจ้ารับราชการ
ในราชการส่วนห้องถิ่นไม่ว่าจะบรรจุใหม่ หรือโอนมารับราชการส่วนห้องถิ่นนับดั้งแด่วันที่
่ ันจากราชการไม่มสิทธ์ได้รับเงินเพิ่ม
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป เมื่อออกจากราชการหรือพ
ร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญ
คํานวณ
ปกติ ซึ่งไม่ใชกรณ์การนับอายุราชการต่อเนื่องสําหรับ
บําเหน็บ
จํานาญ
ติดต่อกันในการคํานวณเงินเพิ่มดามจ้อ ๓๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
จ ํานาญ
จ้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ดามที่ผถู
ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
ู้ กฟ้องคดีกล่าว จ้าง
ให้การว่า ดามคู่ มอ การถ่ายโอน บุคลากรส่วน ห้องถิ่น
ผูฟ
้ ้อง คดี คัดด้านคํา
ข่อง

สํานักงานคณะกรรมการจ้าราชการพลเรือนได้ปราก ฎดามคํา
ถาม คํา
ด อบในลักษณะ

เช่นเดียวกับกรณีของผูฟ
ถามว่าสิทธ์ในการ
้ ้องคดีโดยได้ตอบคํา

คํานวณบําเหน็จบํานาญ

เพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจะให้เฉพาะสําหรัผ
บู้ที่เบนจ้าราชการหรือพนักงานส่วนห้องถิ่นก่อนวันที่

๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ นอกจากทั้น การนับ อายุราชการของผูโ้ อนเป็นจ้าราชการหรือพนักงาน
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ส่วน ท้อง ถิ่น

ดามระเปีย บของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหน ดใท้นับแต่ วันที่ เขารับ

่ ่ายโอนไปเป็นข้าราชการ
ราชการเป็นผล่ให้ข้าราชการปกครอง ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาคทีถ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเข้ารับราชการก่อน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ จะได้รับสิทธิ

ประเภทนีด้ ้วย

สั่งเมื่อวันที่
คํา

ศาลปกครองชั้นด้นมิ

ร)

๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ให้งดการทํค
า ําให้การ

เที่มเติมของผูถ้ ูกฟ้อง คดี เนื่องจากเห็นว่าข้อเท็จจรืงทีไ่ ด้จากคูก
่ ะพจารณา
่ รณีเพียงพอทีจ

้ คดี โดยไม่ดอ้ งคําเนินการแสวงหาข้อเท็จจ่ รืงจนครบทุกชั้นตอน
สั่งชีขาด
หรือมิคํา
ศาลปกครองชั้นด้น มิคํา
พี พาก ษาว่า ผูฟ
้ ้อง คดีบ�รจุ เข้ารับราชการครั้งแรก

แห น่งเ ข้า หน้าที่ปกครอง สังกัดกรมการปกครอง
๒๕๑๑ ในคํา
จึงมิสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนดามมาดรา ๔ แห่งพระราชบัญญัตบ
จํานาญ
ข้าราชการ
ิ ําเหน็บ
พ.ศ. ๒๔๙๐ ต่อมาได้โอนไปสังกัด สุขาภิบาลหนองหาน คํา
บลหนองหาน จังหวัด อุดรธาน็
ตงแต่วันที่ ๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ จึงเปลี่ยนสถานะจากข้าราชการพล'เรือนเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คามมาตรา ๑๐ แห่งพระJาชบัฌญ้ตบ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และ
ิ ําเหน็บ
เห็นว่าตามข้อ ๓๙ ของระเปียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
ข้าราชการ
บํานาญ
ส่วนท้องถิ่น พ,ศ. ๒๕๓๖ ได้กําหนด
จ่ายเงินเที่มจากเงินบํานาญ
ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่ง ศาลปกครองชั้นด้นพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผูฟ
้ ้องคดีเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ิ ารเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ดามพระราชบัญญัตเิ ปลี่ยนแปลงฐานะ
ต่อมาได้มก
ของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ การนับอายุการทํางานของผูฟ
้ ้องคดีจึงด้องนับต่อเนื่อง
ดาม มาตรา ๗ แห่ง พระราช บัญญัติ ด้งกล่าว ประกอบกับ มาดรา ๓๐ วรรค ท้าย แห่ง
พระราชบัญญัติ บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ กรณีของผูฟ
้ ้องคด
จึงเป็นการทีข่ ้าราชการไดโอนหรือถูกสั่งให้ใปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมิสิทธิ
ได้นับเวลาราชการสําหรับ
คํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญ
ติดต่ อกันในการคํานวณเงินเพมจากเงินบํานาญ
ปกดี
หรือบํานาญ
พิเศษ คามข้อ ๓๙ (๓) ของระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ สําหรับ
กรณีดามข้อ ๓๙ (๔) ของระเปียบกระทรวงมหาดไทย
ด้งกล่าว ด้องเป็นกรณีทข
ี่ ้าราชการผูน้ ั้นเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕
เป็นด้นไป หรือเป็นกรณีที่ข้าราชการผูน
้ ั้นรับราชการเป็นข้าราชการอึ่นตั้งแต่ หลัง วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ แล้วโอน มาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด้ง นั้น คํา
สั่งของผูถ
้ ูกฟ้อง คดี
ที่ ๒๔๓๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่ อนุมิดให้เทศบาลตําบล
ปากคาดจ่ายเฉพาะ

เมื่อวันที่ ๑๖

ท้น ยาย น
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\

L 'ะ

พ.บ.

J

รง���'

/เงินบํานาญ
ปกติ...

www.yotathai.com

154

ปกติ 1ติ อนละ ๑๘1๗๒๖.๔๐ บาท โดยไม่จ่ายเงินเพิ่มจากบํกนาญปกติร้อยละยี่สิบห้าอีก
พนบํานาญ

เติอนละ ๘๒๖.๑๖ บาท ให้แก่ผูฟ
้ ้องคดีต้องด้วยข้อ ๓๙ (๔)
้ ้อง คดีโดย อ้างว่า กรณีของผูฟ
สั่งทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
ของร่ะเปียบกร่ะทรวงมหาดไทยฉบับด้งกล่าวนั้นจึงเป็นคํา
สั่งของผูถู้ กฟ้องคดี ที่ ๒๔๓๘/๒๕๔๕
ศาลปกครองชั้นด้นจึงพิพากษาให้เพิกถอนคํา
ลงวันที่ ๒๖ ธ้นวาคม ๒๕๔๕
ผ้ถก่ฟ้องคดี อุทธรณ์ว่า ไม่เห็นพ้องด้วยกับคํา
พิพากษาทีว่ นจฉัยไห้ข้าราชการอึ่น

ซึ่งรับราชการก่อน วัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ด่อ มาโอน มาเป็นข้าราชภารส่วน พ้อง ถิ่น
เมื่อข้าราช ก่ารผูน
้ ั้น ออก หรือ พ้น จากราชการมีสิทธํได้รับ เงินเพิ่มร้อย ละ ยี่สิบ ห้า ของ

จํานาญ
ข้าราชโทร
เงินบํานาญ
ปกติตามข้อ ๓๙ (๓) ของระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
ส่วนพ้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๓๖

ย่อมไม่เป็นไปดามเจตนารมณ์ ดามนัยข้อ

๓๙ (๔) ของระเปียบ

กระทรวง มห่าดไทยฉบับเดียวกัน และไม่เป็นธรรมตอข้าราชการส่วนพ้องถิ่น ตลอดจน
องค์กรปกครอง ส่วนพ้องถิ่นจะด้องรับภาระก่ารเงินและการคลังเป็นอย่าง มาก กล่าวคอ

ปกติหรือบํานาญ
การจ่ายเงินเพิ่มรัอยละ‘ยี่สิบห้าของเงินบํานาญ
พิเศษ เติมถูกกําหนดไวั
ข้าราชการส่วนพ้องถิ่น
จํานาญ
ดามข้อ ๓๓ ของระเปียบกร้ะทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยมวัดคุประสงค์เพิ่อจูงไจให้บุคคล ภายนอก่หรือข้าราชการหน่วยงานอน

เข้าร้บราชการห่รีอโอน หรือถูกสั่งให้!ปรับราชโทรส่วนพ้องถิ่น ให้ได้รบประโยชน์มากกว่าข้าราชการอึ๋น

เนื่องจากขณะนั้น ยังขาดบุคลากร และไม่มีผสู้ นใจ จะเข้ารับราชการส่วนพ้องถิ่น

ต่อ มา

โดยระเปียบกระทรวง มหาดไทย
ข้าราชการส่วนพ้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๐) พ;ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้เพิ่มข้อความ
จ ํานาญ
ว่าด้วยบําเหน็บ

ี ารแก่ไขระเปียบกระทรวงมหาดไทยฉบับด้งกล่าว
ได้มก

ในข้อ ๓๓ (๔) กําหนดว่า ข้าร่าชการซึ่งเข้ารับราชการในหน่วยงานส่วนพ้องถิ่น ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป เมื่อ ออกหรือพ้นจากราชการและได้รับหรือมีสิฑธได้รับบํานาญ
บํานาญ
พิเศษ ตามพระราชบัญญ้ คบําเหน็จ
หรือบํานาญ
พิเศษ หรือผู้มีสท
ิ ธจะได้รับบํานาญ
ปกติ
ข้าราชการส่วนพ้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ไม่มีสิทธได้รับเงินเพิ่มรัอย ละยี่สิบห้าจากบํานาญ
พิเศษ ต่อ ม่าระ เปียบกระทรวง มหาดไทย ด้ง กล่าวได้แก่ไข เพิ่มเติมใน
หรือ บํานาญ

่ วามคงเดีม ผูถู
พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้อ ๓๓ ของระเปียบได้แก่ไขเป็นข้อ ๓๙ โดย มีข้อค
้ กฟ้อง คดี

เห็นว่าการแก่ไขระเปียบด้งกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้บุคคลภายนอกซึ่งบรรจุเข้ารับราชการ
ส่วนพ้องถิ่น ตั้งแต่ วัน ที่

๑

ตุลาคม ๒๕๓๕ ไม่ มี สิทธได้รับเงินเพิ่มร้อย ละ ยี่สิบห้าของ

พิเศษอกต่อไป และหมายถิ่งข้าร่าชการทีโ่ อนมาเป็นข้าร่าชการ
เงินบํานาญ
ปกติหรือบํานาญ
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๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ด้วย แม้จะเป็นข้าราชการก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๓๕ ก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปและ ส่งผลกระทบต่อการเงิน การคลัง
ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ วันที่

ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับเพี่อใหสิทธิของข้าราชการส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง

กับข้าราชการพลเรือน จงมการแก่ไขระเปียบกระทรวงมพาดไทยด้งกล่าว

กรณีที่ศาล ปกครองชั้น ด้นเห็นว่าผูฟ
สําหรับ
้ ้องคดี มสถานะ เป็นข้าราชการ

พลเรือนและโอนมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีจงด้องด้วยข้อ ๓๙ (๓) ของระเปียบ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖
บํานาญ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
และเห็นว่า ดามข้อ ๓๘ (๔) ของระเปีย บกระ ทรวง มหาดไทย ด้งกล่าว ด้องเป็นกรณี ที่
ข้าราชการผูน
้ ั้น เข้ารับราชการส่วน ท้องถิ่น ตั้งแต่วัน ที่

๑

ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็น ด้นไป

หรือข้าราชการผูน้ ั้นรับราชการอื่นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ แลัวโอนมาเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น ผูถ
ิ ําเหน็บจํานาญ
้ ูกฟ้องคดีเห็นว่ามาดรา ๓๐ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วน ท้อง ถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกัไขถง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กล่าวถึงกรณี
โอนหรือสงให้ข้าราชการไปรับราชการส่วนท้องถิ่นหรือการโอนหรือสั่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คํานวณ
ไปรับราชการส่วนท้องถิ่นด้วยกัน ให้นับเวลาราชการของข้าราชการผูน้ ั้น สําหรับ
ปกติหรือ
บําเหน็บ
จ ํานาญ
ติดต่อกัน โดยมิได้กล่าวถึงเงินเพี่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญ
บํานาญ
พิเศษไวั ด้ง นั้น มาดราด้งกล่าว จง หมายถึงการให้นับเวลาราชการต่อเนื่องกัน
บําเหน็จ
เพี่อประโยชน์สําหรับ
การ่คํานวณ
บํานาญเท่านั้น ไม่รวมถึงสิทธิที่จะได้รับเงินเพี่ม
แต่ อย่างใด เนื่องจากการจะได้สิทธิร้บเงินเพี่มร้อยละยี่สิบห้า
จํานาญ
ร้อยละอื่สํบห้าของบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จ ํานาญ
ย่อมเป็นไปดามระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
พ.ศ. ๒๕๐๙ ประกอบฉบับแก่ไขเพี่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพ.ศ. ๒๕๓๖

นอกจากนั้นผูถ
้ ูกฟ้องคดีเห็นว่าการได้รับสิทธิดามข้อ ๓๙ (๓) ของระเปียบ

กระทรวงมหาดไทยด้งกล่าวข้างด้น จะด้องประกอบด้วยข้อ ๓๙ (๔) ชึ่งได้กําหนดไวัชัดเจนว่า
บุคคลทีไ่ ด้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕
พิเศษ
เป็นด้นไป จะไม่มิสท
ํ ธิได้รับเงินเพี่มร้อยละยี่สํบห้าจากเงินบําเหน็ปจกติหรือเงินบํานาญ
อีกต่อไป ชื่งห มายความรวมถึงกรณีข้าราชการอื่นทีไ่ ด้โอนบาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
่ ธิได้รับเงินเพี่มพิเศษด้วย แม้รับราชการมา
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป ก็ไม่มีสท
ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ก็ คาม มิเช่นนั้นจะไม่เป็นธรรมต่อข้าราชก่ารส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับราชภาร
ส่วน ท้อง ถิ่น ตั้งแต่ วัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้น ไป ด้วย เหตุผล ด้ง กล่าวจงขอให้
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พิพากษาของ ศาลปกครองชั้นดั้น และให้คํา
ี ํา
สั่ง
พิพากษากลับคํา
ศาลปกครอง สูง สดได้มค

ของผูถู้ กฟ้องคดี ที่ ๒๔๓๙๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นการกระทํทาชี่ อบด้วยกฎพม่าย

้ ้อง คดีเป็นข้าราชการลัง กัด
้ ูกฟ้อง คดี ว่า ผูฟ
ผูฟ
้ ้อง คดีแก้อุทธรณ์ของผูถ
ง ดเทศบาล
ง ดสุขาภบาล ด่ อม่าได้เปลี่ยนเป็นตําแหน่ปลั
กรมการปกครองโอนไปรับราชการในตําแหน่ปลั

และดามพระราชบํญญคเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ถือ

เวลาทํางานของบุ่คคลระหว่างทีเ่ ป็นพนักงาน หรือลูกข้างสุขาภิบาลเป็นเวลาทํางานของพนักงาน

หรือลูกข้างของเทศบาลด้วย

ด้งนั้น จึงด้องนับระยะเวลาราชการของผูฟ
้ ้องคดี ซึ่งเป็นข้าราชการ

บําเหน็บ
จานาญด้วย ดามมาตรา ๓๐ วรรคท้าย แห่งพระราชบ้ญญ้ ด
ส่วนก้องถิ่น ส่าหร้บคํานวณ

บําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพมเคม (ฉบบที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓
และกรณของผูฟ
้ ้องคดีจึงด้องด้วยข้อ ๓๙ (๓) ของระเมียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๓๖ ทีก
่ ําหนดให้ข้าราชการซึ่งโอนหรือถูกสั่งให่ไปร้บราชการ

บําเหน็จ
คํานวณ
บํานาญ
ดีดต่อกันฯ
ํ ิได้นับเวลาราชการสําหรับ
ส่วน ท้องถิ่น ซึ่งจะ มีสีทธ

ปกดีฯลฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โดยดั้งเง๊นเพิ่มในลัดรารัอยละยี่สิบห้าของเงํนบํานาญ
ให้กําหนด

ี ารกําหนด
หรือ
ความนัยข้อ ๓๘ (๓) ของระเมียบกระทรวง มหาดไทยด้งกล่าว ก็หาได้มก

แก้ไขเพมเดีมในส่วนระยะเวลาในการโอนมารับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่นว่า หากโอน

ไปรับราชการส่วนท้องถิ่น ดั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป จะไม่ได้รับเงนเพิ่ม
แต่ประการใด

จึงเห็นได้ถืงความแดกต่างกับข้อ ๓๔ (๔) ของระเมียบกระทรวงมหาดไทย
ฉ้บับเดียวกัน ทีไ
่ ด้กําหนดเรื่องของระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนว่าข้าราชการส่วนท้อง ถิ่น
ซึ่งเข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่น นับ ดั้งแต่วันที่ ร) ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป
พิเศษ
ปกติ หรือบํานาญ
้ บบํานาญ
ื หรือมีสิทธิไดัร
เมื่อออกจากราชการหรือพนจากราชการและไดั้รบ
พิเศษ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ปกติหรือบํานาญ
ี ิทธิได้รับเงนเพิ่มรัอยละยี่สิบห้าจากเงนบํานาญ
ไม่มส
มีเจตนารมณ์ให้บุคคลภายนอกหรือข้าราชการอื่นเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยใข้บําเหน็บจํานาญ
เป็นลี่งจูงใจ ต่อ มาเมื่อสถานะเปลี่ยนไปจึงได้ออกระเมียบใหม่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๙ (๔)
เพื่อ ตัดสิทธิที่จะได้รับเงนเพิ่มด้งกล่าวก็ควรจะ แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๓๙ (๓) เสียให้ชัดเจน
ในคราวเดียว กัน ว่า ข้าราชการทีโ่ อน หรือถูก สั่งไปรับราชการส่วน ท้องถิ่น ดั้งแต่ วัน ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป เมื่อ ออกจากราชการไม่ มีสิทธิได้รับเงํนเพิ่มรัอยละยี่สิบห้า
เพราะไม่เช่นนั้นจะเภิดความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งต่อข้าราชการทีโ่ อนหรือสั่งให้!ปรับราชการ
ส่วนท้องถิ่นในหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ หรือ ภายหลัง
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จากนั้น เพราะข้าราชการทีโ่ อนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องพิจารณาถึงสิทธิพิเศษ
บํานาญ
ในส่วนนีเ้ ป็นองศ์ประกอบต้วย ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาตไทย ว่าต้วยบําเหน็จ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ไต้ประกาศใข้วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ แดกลับ

กําหนดให้มผ่ล ยอนหลังเป็นการดัดสิทธิไปจนถึงวัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ผู้ทรี่ ับโอนมา

เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นในช่วงนีย่้ อมเสืยเปรียบ

สําหรับ
กรณีที่ผถู้ ูก ฟ้อง คดี อทธรณีว่า สิทธิตามข้อ ๓๙ (๓) ของระเบียบ

กระ ทรุวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้น จะ ต้องพิจารณาประกอบกับ ข้อ ๓๙ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฉบับเดียวกัน โดยยกดัวอย่างประกอบนั้น ผูฟ
้ ้องคดีเห็นว่าผูถู้ กฟ้องคดี
เสนอข้อเท็จจรีงไม่ครบถวน

ซึ่งผูฟ
้ ้อง คดีเห็นว่าการยกตัวอย่างไม่ ครบกัวน อาจ เห็นว่า

เงินที่เพิมขึ้นนั้นมจํานวน
มากและ ดกเป็นภาระของ ท้องถิ่นและกอง ทุนบําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น

ซึ่ง กระทรวง มหาดไทยรับกัดชอบ อยู่ส่วนหนึ่ง แด่หากพิจารณา

ดามระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องแล้วจะเห็นว่า การคํานวณเงินเพมดังกล่าวชอบต้วยระเบียบกฎหมาย

และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพราะแม่โอนมารับราชการส่วนท้องถิ่นไม่นานย่อมไต้รับเงินเที่ม

ในลัดส่วนที่น้อยกว่าผูโ้ อนมารับราชการส่วนท้องถิ่นเป็นเวลานาน ซึ่ง มหลักการคํานวณ
ชัดเจน หาใช่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับภาระทางการเงินและการคลังในการจ่าย
บําเหน็จ
บํานาญเพิ, มขึ้นจํานวนมาก อกทั้งการที่ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะรับโอน
ข้าราชการใดมารับราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงต้องพิจารณาถึงผลประโยชน้ที่ท้องถิ่นจะไต้รับ
จากความรัความสามารถของผูนั
้ ้น อีกทั้ง สถานะทางการเงินการคลัง อย่างรอบคอบแล้ว
้ ้อง คดี ผูฟ
้ ้อง คดี เห็น ว่า ความ เห็น ของ ศาล ปกครอง ชั้น ต้นที่วน็ จฉัย ว่า กรณีของ ผูฟ
เป็นข้าราช่การดามนัยข้อ ๓๙ (๓) แห่งระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าต้วยบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ จึง ชอบ ต้วยกฎหมาย และเป็นธรรมแล้ว จึงขอ
ศาลปกครอ่งสูงสดพิพากษายืนตามคํา
พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ศาล ปกครอง สูง สูด ออก นั้ง พิจารณา คดี โดน ไต้รับ พิง สรุป ข้อ เท็จ จรีง

ของ ตุลาการเจาของ สํานวนและคําขึ
แจง
้ ต้วยวาจาประกอบคาแถลงการณีข องตุลาการ

คดี
ผูแถลง
้

คดี
ศาลปกครองสูงสูดไต้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสํานวน

กฎหมาย

ระเบียบ ข้อบังคับ ฯ'ลฯ ทีเ่ กี่ยวข้องประกอบแล้ว
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ข้อเท็จ จริงรับฟังได้ว่า ผูฟ
้ ้องคดีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกใน ตําแหน่ง

สังกัดกรมการปกครอง เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๑ ต่อ มา เมื่อวันที่
ง ดสุขาภิบาลหนองหาน
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔0 ผูฟ้้ องคดีได้เอนไปรับราชการส่วนท้องถิ่นในตําแหน่ปลั

เจ้าหน้าที่ปกครอง

อําเภอ
หนองหาน จังหวัด อุดรธานี และต่อมาได้เปลี่ยนตําแหน่งเป็นปลัดเทศบาล โดยผลของ

พระราชบัญญัดีเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ หลังจากนั้น

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ผูฟ
้ ้องคดีได้เข้าร่วมโครงการพนักงานเทศบาล ออกจากราชการอย่าง

สั่ง
มีเกยรดี และได้รับอนุญาตไห ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ดามคํา
ง ดเทศบาล
ปากคาด ที่ ๒๗๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๕ ในตําแหน่ปลั
เทศบาลตําบล
ปก ดี
ตําบล
ปากคาด อําเภอ
ปาก คาด จังหวัด หนองคาย ผูฟ
้ ้อง คดีได้ขอรับเงิน บํานาญ

โดยเสนอ ต่อผู้ถู่ก ฟ้องคดี ชึ่งผูถ้ ูกฟ้องคดีได้มค
ี ่าสั่งที่ ๑๙๔๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม
๒๕๔๕ อนุม้ดให้เทศบาลตําบล
ปากคาดจ่ายเงินบํานาญ
ปกดีเดี อน ละ ๑๘,๗๒๖.๔0 บาท
และเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
๋ ืบห้า เป็นเงินเดีอนละ ๘๒๖.«๖ บาท รวมเป็นเงิน
ปกดีรัอยละยีส
ข้าราชการ
บํานาญ
ทั้งสิ้น ๑๙1๕๕๒. ๕๖ บาท่ และได้รายงานให้ส่านักงานกอง ทุนบําเหน็จ
ข้าราชการ
บํานาญ
ส่วนท้องถิ่น เพื่อดรวจสอ่บความดูกด้อง ต่อ มาส่านักงานกองทุนบําเหน็จ

ปกตอกครั้ง
ส่วน ท้อง ถิ่นขอให้ผถ
ู้ ูกฟ้อง คดีทบทวนการคํานวณเงินเพิ่มจ่ากเงินบํานาญ

สั่งจ่ายเงินบํานาญให้ถูกตอง ผูถ้ ูก ฟ้องคดีได้ทบทวนแลัวเห็นว่า ผูฟ
และแกไขคํา
้ ้องคดี
ไดโอนมาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔0 จึงเป็นการโอนุ
มา ภายหลังวันที่ ๑

ตุลาคม ๒๕๓๕ ผูฟ้ ้องคดีจึงไม่ มีสืทธัรับเงินเพิ่มจ่ากเงินบํานาญปกดี

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จํานาญ
ดามข้อ ๓๙ (๔)ชองระฌยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ

พ.ศ. ๒๕๓๖ ผูถู้ กฟ้องคดีจึง มีค่าสั่งที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ อนุม้ต
ปกดีเป็นเงินเดีอนละ ๑๘,๗๒๖.๔๐ บาท
ให้เท่ศ บาลตําบล
ปากคาดจ่ายเฉพาะเงินบํานาญ
ให้แก่ผูฟ
้ ้องคดี อุทธรณ์ค่าสั่งด้ง กล่าวเมื่อวัน ที่
้ ้องคดี ผูฟ

๑๖ เมษายน ๒๕๔๖ ได้รับแจ้ง

ผล การพจารณา อุทธรณ์ ตาม หนังสือ ของ ผูถ
้ ูก ฟ้อง คดี ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖

ยืนตามค่าสั่งเดีม ผูฟ
คดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีค่าพิพากษาหริอ
้ ้องคดีจึงได้นํา
ปกดี
ค่าสั่งเพิกถอนค่าสั่งที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ และให้สั่งจ่ายบํานาญ
และเงินเพิ่ม'ให้ถูกด้องดามค่าสั่งเดีม,ของผูถ้ ูก',ฟ้องคดีเป็นเงินเดีอนละ ๑๘,๕๕๒.๕๖ บาท
นับแด่วันที่ผู้ฟ้ องคดีมีสืทธัตามกฎหมาย

/ �๔=--=4;พร�
{พ 23 นพ. 2550 )o\

/คดีมป
ี ระเด็น...

www.yotathai.com

๑๐

159

สั่ง ของ ผูถ
คดี มี ประเด็น จะ ต้องวินิจฉัย ว่าคํา
้ ูก ฟ้อง คดี ที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕
ปกดี ใต้แก่ผูฟ้
ลง วัน ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ สั่ง จา ย บํานาญ
้ อง คดี เป็น เงิน 1ดี อนล ะ
ปกดี ชอบต้วยกฎหมาย
๑๘1๗๒๖.๔๐ บาท โดยไม่จ่ายเงินเพื่มรัอยละยี่สิบต้าของเงินบํานาญ
หรอไม่

ี ระเด็นทีต่ ้องวินิจฉัยเบื้องต้นว่า ผูฟ้
พิเคราะห์แล้วคดี มป
้ องคดีเป็นข้าราชการ

ส่วนต้องถิ่นดั้ง แด่เมื่อใด

พิจารณาตาม มาดรา ๔ แห่ง พระราชบัญญัดีบําเหน็จ
บํานาญ

ข้าราชการส่วนต้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๐๐ ไต้บญ
ว่า ข้าราชการ ส่วนต้อง ถิ่น
ั ญ ดี นิยามคํา

หมายความว่า ข้าราชการองค์การบรหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานเมีองพัทยา
พนักงานส่วนตําบลคามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และพนักงานของราชการส่วนต้องถิ่นอื่น
ี ฎหมายจัดดั้งราชการสํวน่ต้องถิ่นอื่นขึ๋น แด่ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ดามที่มก
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่ๆ เดีมผูฟ
รงตําแหน่งเจ้าหน้าทีป
่ กครอง สังกัดกรมก่ารปกครอง
้ ้องคดีตํา
กระทรวงมหาดไทย ดั้งแด่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๑ จึงมีฐานะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่ง อาจปฏบํดีราชการใน?าชการบริหารส่วนกลาง ห่รือในราช่การบริหารส่วนภมีภาค แล้วแด,
กรณีที่ไต้รับการแต่งดั้งไห่ไปปฎบัดีหนัาที่นั้น ต่อ มาเมื่อผูฟ
้ ้อง คดีโอนไปรับราชการ
ในตําแหน่ปลั
ง ดสุขาภิบาลหนองหาน ในวันที่ ๑ กมภาพันธั ๒๕๔๐ สถานะของผูฟ
้ ้องคดี
จึง เปลี่ยน จากข้าราชการพลเรือน สามัญไปเป็นข้าราชการส่วนต้องถิ่นใน วันด้งกล่าว
และต่อมาผู้ฟ้ องคดีไต้เปลี่ยนตําแหน่จงากปลัดสุขาภิบาลเป็นปลัดเทศบาลโดยผลของมาดรา ๗
แห่งพระ ราช บัญญัดี เปลี่ยน แปลงฐานะ ของ สุขาภิบาลเป็น เทศบาล พ..ศฺ. ๒๕๔๒
่ ระราชบัญญ้ดน
ี ี้
ทีก
่ ําหนดว่า ไห่โอนบรรดาพนัก’ทนและลูกจ้างของสุขาภิบาลซึ่งมี อยูใ่ นวันทีพ
ใข้บังคับไปเป็นพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างของเทศบาล ทีจ
่ ัดดั้งใหม่ดามพระราชบัญญ้ดีนี้
โดยใต้ใต้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมทั้งสิทธิและประโยชน์ด่าง ๆ ไม่ดํ่ากว่าทีไ่ ด้รับอยู่เดีม
และเพื่อประโยชน์ไนการนับเวลาทํางาน ใต้ถึอเวลาทํางานของ บุคคล ด้งกล่าวในระหว่าง
ทีเ่ ป็นพนักงานหรือลูกจ้างสุขาภิบาลเป็นเวลาทํางานของพนักงานหรือลูกจ้างของเทศบาล
แล้วแต่กรณี ด้งนั้น สถานะของผูฟ
้ ้องคดีจึงยังคงเป็นข้าราชการส่วนต้องถิ่นนับแด่โอนไป
ดํารง
ตําแหน่ปลั
ง ดสุขาภิบาล

คดีมปี ระเด็นพิจารณาวินิจฉัยต่ อไปว่า ผู้ฟ้ องคดี มสี ิทธิได้รับเงินเพื่มจากเงินบํานาญ
หรือไม่ เห็นว่า เมื่อผูฟ
ของผูฟ
้ ้องคดีเป็นข้าราชการส่วนต้องถิ่นสิทธิในการได้รับบํานาญ
้ ้องคดี
จึงเป็นไปตามพระราชบัญญ้ดบ
ี ําเหน็บ
จ ํานาญ
สิทธิ
ข้าราชการส่วนต้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แด่ สําหรับ
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ของข้าราชการส่วนท้องลิ่น นั้นเป็นไป ตามข้อ ๓๙ ของ
ไนการได้รับเงินเพิ่มจากบํานาญ

ระเบียบกระทรวงมนาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วนท้อง ลิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖
ทีก
่ ําหนดไว้ว่า .การ่จ่ายเงินเพิ่มจากบํานาญให้ราชการส่วนท้องลิ่นปฎบํติด้งนี้
(๑) ข้าราชการส่วนท้องลิ่นซึ่งออกหรือพ้นจากราชการกอนว้นที่ ๑ มกราคม ๒๕0๙
และได้รับหรือ บีสทธํได้รับบํานาญ
ปกต หรือบํานาญ
พเศษ่ หรือบําเหน็จ
ตกทอดตามความ
ในพระราชบัฌญติบําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องลิ่น พ.ค. ๒๕๐๐ ให้ราชการส่วนท้องลิ่น
เบกจ่ายให้ตามอัดราทีเ่ คยเบกจ่ายอยูเ่ ติมก่อนใข้บงั คับระเบียบนี้
(๒) นับตั้งแต่ ว้นที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ เป็นด้นไป ข้าราชการส่วน ท้องลิ่น
ซึ่ง ออกหรือพ้น จากราชการ และได้รับหรือ บี สิทรืได้รับบํานาญ
ปกติ หรือ บํานาญ
พิเศษ
หรือผู้บีสฑ
พิเศษ ดามความในพระราชบัญญัติบําเหน็บ
ข้าราชการ
จ ํานาญ
ิ ธจะพึงได้รุ้บบํานาญ
ส่วนท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกํไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ค. ๒๕๐๘ ให้ราชการส่วนท้องลิ่น
เบักจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกติหรือเงินบํานาญ
พิเศษแล้วแต่กรณี ใน อัดราร้อยละ
ยีส
่ บห้าของเงินบํานาญ
ปฑติ หรือเงินบํานาญ
พิเศษ ซึ่งจะพึงได้รับตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
เป็นอีกส่วนหนึ่งด่างหาก โดยเบกจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องลิ่น
และให้รวมจ่ายพร้อมคับเงิน บํานาญ
พิเศษทีข
่ ้าราชการส่วนท้องลิ่นหรือ
ปกติ หรือบํานาญ
ปกติ หรือเงินบํานาญ
พิเศษ
ผูม
้ สิท!) จะพึงได้รับเมื่อรวมเงินเพิ่มด้งกล่าวคับเงินบํานาญ
เข้าด้วยคันแล้วจะต้องไม่สูงกว่าเงินเดอนเดอนสุดท้ายทีข
่ ้าราชการส่วนท้องลิ่นได้รับอยูก่ ่อนออก

หรือพ้นจากทางราชการส่วนท้องลิ่น

(๓) ข้าราชการซึ่งไดโอนหรือถูก สงไปรับราชการทางราชการส่วนท้องลิ่น

ซึ่งจะ บีสิทธได้นับเวลาราชการส่าหรับคํานวณ
บํานาญ
ติดต่อคันในการคํานวณ
บําเหน็จ

เงินเพิ่มจาก เงินบํานาญ
ปกติ หรือเงิน บํานาญ
พิเศษ เพี่อ จ่ายแก่ข้าราชการซึ่งได้โอน

หรือถูก สั่งไปรับราชการทางราชการส่วนท้องลิ่นหรือผู้บีสฑ
พิเศษ
ิ ธจะพึงได้รับบํานาญ
ตาม ความใน พระ ราช บัญญัติ บําเหน็จ
ข้า ราชการส่วน ท้อง ลิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
บํานาญ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้คํานวณโดยตั้งเงินเพิ่มใน อัดราร้อยละยี่สิบห้า
ของเงินบํานาญ
ปกติ หรือเงิน บํานาญ
พิเศษ ซึ่งจะ พึงได้รับดามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องลิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกํใขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
แล้วแต่ กรณี คูณด้วย จํานวน
ปี อันเป็นเวลาราช การทีข
่ ้าราชการผูน
้ ั้น มารับราชการ
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ปีอันเป็นเวลาราชการทีข่ ้าราชการผูน้ ั้นรับราชการ
ทางราชกฺารส่วนท้องถิ่นหารด้วยจํานวน
อยู่ทางสังกัดเดิม และทางราชการส่วน ท้องถิ่นรวมกัน ทั้ง นีเ้ มื่อรวมเงินเที่มด้ง กล่าวกับ
เงินบํานาญ
พิเศษ ซึ่งจะพึงได้รับเป็นอีกส่วนหนึ่งด่างหากเข้าด้วยกันแสัว
ปกดิหรือเงินบํานาญ
จะด้องไม่ สูงกว่าเงินเดิอนเดิ อนสุดท้ายทีข
่ ้าราชการผูน้ ั้นได้รับอยู่ก่อนออกหรือท้นจากราชการ
ทางราชการสํวน่ท้องถิ่น
(๔) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นนับดั้งแด่

รันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็น ด้นไป เมื่อ ออกหรือท้นจากราชการ และ ได้รับหรือ มีสํทธ
ได้รับ บํานาญ
ปกดิ หรือบํานาญ
พิเศษ หรือผู้มีสทธจะได้รับบํานาญ
พิเศษดามความใน
พระราชบุญญ้ดบําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ,ศ. ๒๕00 แก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๐๘ ไม่มส
ี ิทธิได้รับเงินเพิ่มร้อยละยีล่ บท้าจากเงินบํานาญ
ปกดิหรือเงินบํานาญ
พิเศษ

พิจารณาดามบทบัญญ้ดดังกล่าวและความม่งหมายของการจ่ายเงินเพิ่มจ่าก
เงินบํานาญ
ตามระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๖ แล้วเห็นว่า ตามข้อ ๓๙ ของระเปียบกระ ทรวง มหาดไทยดังกล่าวข้างด้น
ให้ราชการส่วน ท้องถิ่นปฎบัดเิ ยี่ยวกับการเปีกจ่ายเงินเพิ่มรัอยละยี่ส์บห้าของ
ได้กําหนด

เงินบํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นที่จะ มีสทธได้รับเงินเพิ่มจ่ากเงินบํานาญ
และได้กํา
ทน ด
ท ลัก เกณฑ์วธีการใน การคํานวณเงินเพิ่มร้อย ละยี่ สบ ห้า ของ ข้าราช การที่โอน ทรือ

สิทธ
ถูก สงไปรับราชการทางราชการส่วน ท้องถิ่น โดยใข้เงิอนไขเวลาในการกําหนด
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญกล่าวคอ ดามข้อ ๓๙ (๑)
เป็นกรณีทก
ี่ ําหนดว่าระเปียบุกระทรวง มหาดไทยฉบับดังกล่าวไม่ ม�ลบังคับย้อนหลังไป

ถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ ออกหรือท้นจากราชการไปก่อนรันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ และ
ดามข้อ ๓๙ (๒) เป็นกรณีทก
ี่ ําหนดให็ สฑธแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ ออกหรือท้นจากราชการ
ดั้งแด่รันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ เป็นด้นไป จึงจะมีสํทธเปีกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษร้อยละยี่สบหา
ของเงินบํานาญเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง แด่ ทั้งนีด้ ามข้อ ๓๙ (๔) ได้กําหนดจํากัด
สิทเของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นดั้งแด่รันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป'
เมื่อ ออก หรือ ท้น จากราชการไม่ มีสิฑธได้รับเงิน เพิ่มร้อย ละยี่ สบ ห้า จาก เงิน บํานาญ
โดยข้อความดามข้อ ๓๙ (๔) ได้แก้ไขเพิ่มเดิมภายหลังโดยเหตุผลให้เหมาะลมกับสถานการณ์ปัจจบัน
และเป็นแนวทางเดิย ว กับข้าราชการพลเรือน เมื่อ พิจารณา สถานการณ์ช่วง ดัง กล่าว
แล้วเห็นว่าได้ฆการปรับเปลี่ยนการบรืหารการปกครองโดยรัฐบาลให้ความสํา
ดัญเถิ่ยวกับ
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ถๆริกระจายอํานาจ
การบริหารราชการไปสูบริ
่ หารราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นเหตุให้บุคลากร

ที่มีความรูความ
สามารถประสงค์จะเข้ามาปฎิบ้ ตราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
้

ปัญหาขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรูและ
ประสบการณ์ของ องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น
้

จึงสตลง อีกทงเพิ่อตองการให้เป็นไปดามแนวทางเดียวกับข้าราชฤารพลเริอน ซึ่งเมื่อพจารณา
ข้าราชการฺพล เริอ นพ.ศ. ๒๔๙๔ ก็ไม่ปรากฏว่า
บํานาญ
ตามพระราชบัญฌดี บําเหน็จ
ข้าราชการพฺลเริอ่นได้รับเงินเพิ่มจาก เงินบํานาญ
แต่ อย่างใด ดัง นั้น ตามข้อ ๓๙ (๔) นี้
จึงมีความบุ่งหมาย จํากัด
สิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีเ่ ข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่น
ดงแต่รันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ไม่ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
อีกต่อไป สําหรับ
ข้อ ๓๙ (๓) ได้กําหนด
วธิการในการคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ของข้าราชการทีไ่ ดโอน
หริอถูกสงไปรับร่ าชการทางราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะ มีสิทธิได้นับเวลาราชการสําหรับ
บําเหน็บ
จํานาญ
คํานวณ
ดีดต่อกันในการคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญให้คํานวณเงินเพิ่ม
จากเงินบํานาญ
ในข้อ ๓๙ (๓) ของระเบียบ
แก่ข้าราชการดังกล่าวคาม่วธิการที่กําหนด
ฉบับเดียวกัน และเห็นว่าดามข้อ ๓๙ (๓) มีได้กําหนดไห้ข้าราชการทีโ่ อนหริอถูกสงให็ไปรับ
ราชการส่วนท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปฎบํคหน้าที่อยูใน
่ หน่วยงาน
เดีมแต่ อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่าผูฟ
้ ้องคดีเป็นข้าราชการพล่เริอนสามัญตั้งแต่
รันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๑๑ แล้วโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
แม้ผูฟ
้ ้องคดีจะรับราชฤารทางสังกัดเดีมอยูก
่ ่อนรันที่

-

๑

ตุลาคม่ ๒๕๓๕ ก็ตาม แต่ผูฟ้ ้องคดี

จะมีสถานะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต่อเมื่อไดรบราชการในหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น

ดามความไนมาดรา ๔ แห่งพระราชบัญญ้ดบําเหน็จบ
่ ํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕QO

ดังไต่วิน็จนัยไวแล้วข้างด้น ผูฟ
้ ้องคดีจึงมีสถานะเป็นข้าราชการส่วนท้อง่ ถิ่น นับแต่รันท
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ จึงเป็นกรณ์เข้ารับราชการในหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หลังรันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ดามข้อ ๓๙ (๔) ของระเบียบกระทรวง มหาดไทยดังกล่าว

เป็นเห่ ตใุ ห้ผูฟ
ข้าราชการ และแม้ผูฟ
้ ้องคดี
้ ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

จะเป็น ขาราชการซึ่งได้โอนไปรับราชการทางราชการส่วน ท้อง ถิ่น และเป็นผูซ
้ ึ่ง มี สิทธิ
ได้นับระยะเวลาราชการสําหรับ
คํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญ
ดีดต่อกันก็ตาม แต่เนื่องจากผูฟ
้ ้องคดี

ี ิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญเพราะถูกจํากัด
เป็นผูซ
สิทธิด้วยเงื่อนไขเวลาของ
้ ึ่งไม่ มส

เสิช แล้ว กรณ์จึงไม่มเี หตุ
ิ ารคํานวณเงินเพิ่ม จากเงินบํานาญ
ที่จะด้องน่าวิธก
่ ําหนดไว่ในข้อ ๓๙ (๓)
ตามวธีการทีก
การเข้าเป็นข้าราชการในราชการส่วนท้องถิ่นดามข้อ ๓๙ (๔)

ครกั

*4
Ns

>

c

.1,
£•.

/มาใช้กับกรณี...
'»r

r .~i

อ��

i

i.

www.yotathai.com

163
ร}

ใช้กับกรณีนี้ ดัง นั้น

๔

สงของผูถ
คํา
้ ูกฟ้องคดี ที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕

ปกติ เนื่อง จากโอนไปเป็นข้าราชการ
ทีไ่ ม่ให้ผูฟ
้ ้องคดี มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มของเงินบํานาญ
ส่วน ท้อง กน หลัง วัน ที่

๑

ตุลาคม ๒๕๓๕ นั้น จึง ชอบด้วยกฎหมาย ที่ศาลปกครองชั้นดัน

ส์ง์ฃองผ้V ถ
กฟ้องคดี ที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ นั้น
พิพากษาให้เพิกถอนคํา
V
ศาลปกครอง สูง สุดไม่เห็นพ้อง ด้วย

พิพากษากลับคํา
พิพากษาของศาล ปกครองชั้นดัน เป็นให้ยกฟ้อง
นายไพบูลย์ เสียงก้อง

ตุลาการเจ้าของสํานวน

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
นายอํา
พล สิงหโกวินท้

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูง สุด

I#

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

*h

นายวรพจน้ วิศรุดพิชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
นายอุดมดักด นิติมนตรี

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
คดี ะ นายอตุล จันทรศักด
ตุลาการผูแถลง
้

สําเนาถูถต1 M
•? X
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ที่ มฑ 0808.5/ว

391

กรมส่ง1สริมการปกครองท้องทิน
ถนน นครราชสีมา

23

กุมกาท้นร

1ฃตดุสิต

กท ม. 10300

2553

เริอง ริธีปฎท้ตใิ น การซอรันปาIหน็จรายเดอนและบําเหน็พ
จเคนรายIดีอน ลูกจ้างประจํา

เรียน ผูว่้ าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ยกเวันจังหวัดชลบุรี
อ้างถึง 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องลี่น

ที่ มฑ 0808.5/ว 2176 ลงวัน ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
2. หนังสี อกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ทน ที่ มน 0808.5/ว 2214 ลงวัน ที่ 12 พฤศจิกายน 2552

สิงทีส่ ่งมาดวย

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าอ้วย

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
2. แบบซอรับบําเหน็ป
จกติ

บําเหน็จลูกจ้างซองหน่วยการบรีหารราชการส่วนท้องลี่น

จเศษ
บําเหน็จรายเติอน บําเหน็พ
จเศษ และหรือบําเหน็พ

รายเติอน ลูกจ้าง
3: แนบหนังสือแสดงเจตนาซอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพี่อขอรับเงิน บําเหน็จ
รายเดือน

หรือเงิน บําเหน็พ
จิเศษรายเดีอน (แบบ สจป.1)
4. แบบหนังสือแสดงเจตนาซอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพี่อซอรับเงิน บําเหน็จ
ปกติ

หรือเงิน บําเหน็พ
จิเศษ (แบบ สจป.2)
ตามทีแ่ จ้งใท้ทราบว่า กระทรวงมหาดไทยไอ้ปรับปรุงแกํไขเพิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย

บําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องลีน่ พ.ศ. 2542 โดยกําหนดให้ลูกจ้างประจํซาอง

ว่าอ้วย

เป็น อ้น ไป ซึ่งมีสิทธิไอ้รับ
จ้เศ น มีสิทธ
บําเหน็ป
จกติและมเวลาทํางาน 25 ปี บริบูรณ์ซึ่นไป (รวมเวลาทวคูณ) หรือมีสิทธิไอ้รับบําเหน็ท
จเศบรวยเดือนไอ้ พรอมแจ้งให้หน่วยกาว่
รายเดือน หรือบําเหน็พ
.ปลี่ยนแปลงความประสงค์ซอรับเป็นบําเหน็จ
บริหารราชการส่วนท้องลี่นเตรียมความพร้อมใน การดําเน็น การตามระเบียบดังกล่าว นั้น
นัดนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าอ้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างซองหน่วยการบริหารราชการล่าหห้องกิห
่ ํางาน ถึงวัน สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
หน่วยการบริหารราชการส่วน ท้อง ลี่นทีท

(ฉนับที่ 3) พ.ศ. 2552 ไอ้ลงประกาศในราชกจจาบุเบกษา เล่ม 127 คอนพิเศษ 7 ง วัน ที่ 15 มกราคม 2553;

30~กัน ยายน 2552 ดังนั้น เพี่อให้การดําเนิน
การ น็เบไปตาน ใ ะ-น่]ขบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจิงกําหนด
ริรีปฎินัตไิ ว้ ดังนี้
1. ให้ลูกจ้างประจํซ
าึ่งมีสิทธฃอรับบําเหน็ปจกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็พจิเศษ หรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือน กรอกรายการในแบบซอรับบําเหน็ปจกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็พ
จิเศษ
จิเศษ และหรือบําเหน็พ
รายเดือนลูกจ้าง ตามสิงทีส่ ่งมาอ้วย 2 ยื่นต่อหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องลี่นเจ้าสังกัด
และ มี ผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วัน ที่

2. ให้เจ้าหนัา ที่ผรู้ ับผิดชอบตรวจสอบความถูกอ้องและรวบรวมหลักฐานให้ครบล้วนแล้ว

เสนอนายกองค์การบริหารส่วน จังทวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแล้วแต่กรณ

เพิจารณา...
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พจารณาสั่งจ่าย พน ตา JJ ข้อ 19 ของระIบียบกระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วย การ

บริหารราชการส่วน ท,'องกิน พ.ศ.

2542

ซึ่งเนาไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ มฑ. บําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วย การ

บริหารราชการส่วนท้องกิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2552

3. ลูกจ้างประจํา
รายใดได้รับเงินบําเหน็ป
จกติ

จิเศษ หรือบําเหน็จ
บําเหน็จรายเดีอน บําเหน็พ
พิเศษรายเดือนไปแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์อีกไม่ได้ แต่ล้ายังไม่ได้รับเงิน ดังกล่าว ก็ไท้แจ้ง
เปลี่ยนแปลงความประสงด้ได้ตามแบบหนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบําเหน็จ
รายเดือนหรือเงิน บําเหน็พ
จิเศษรายเดือน (แบบ สจป.1) ตามสิงทีส่ ่งมาด้วย 3 หรือแบบหนังสือแสดงเจตนา
ขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบําเหน็ป
จกติหรือเงิน บําเหน็พ
จิเศบ (แบบ สจป. 2) ดามลี่งทีส่ ่ง
มาด้วย 4 แล้วแด,กรณี
4. กรณีลูกจ้างประจํห
ามดสิทธิรับบําเหน็จ
จิเศษรายเดือนไท้หน่วยการ
รายเดือนหรือบําเหน็พ

บริหารราชการส่วนท้องกิ'นเจ้าสังกัดงดเบีกบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็พ
จิเศบรายเดือนทันที

5. การจ่ายบําเหน็จ
รายเดือนและบําเหน็พ
จิเศษรายเดือนไท้จ่ายวันเดียวกันกับการจ่ายบํานาญ

ยัาราชการส่วนท้องถิ่นประจําเดือน
6. กรณี ลูกจ้างประจํซ
าึ่งออกจากงานโดยมีกรณีหรือด้องหาว่ากระทํคาวามผิดวินัยหรืออาญา
กํอน ออกจากราชการ และกรณี หรือคดี อาญาดังกล่าวยังไม่ถึงทีสุดจะยื่น เรื่องขอรับบําเหน็ป
จกติ บําเหน็จ
รายเดือน บําเหน็พ
จิเศษ หรือบําเหน็พ
จิเศษรายเดือน ได้ต่อเมี่อดําเนิน
การจัดหาบุคคลหรือทรัพย์สิน ประกัน

ั ส่วน ราชการเจ้าสังกัดตามหลักเก {นท้ทีก
การรับเงิน ดังกล่าวไวักบ
่ ําหนดไวัไน หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มฑ 0313.4/ว

377 ลงวัน ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542

เรื่องการรับบําเหน็บ
จํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ซึ่งมีกรณี หรือดัองหาว่ากระทํผ
าิดวินัยแล้วออกจากราชการ โดยกรณียังไม่ถึงทีส่ ุด โดยอนุโลม
การ
ไท้ดําเนิน

7. สําหรับ
าเี่ กษียณอายุราชการหรือออกจากงานในวันสินปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ลูกจ้างประจํท

ดังนี้

ประจํผูา้มีสทิ ธิขอรับบําเหน็ปจกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็พจิเศษ หรือ
บําเหน็พ
จิเศษรายเดือนยังไม่ไต่ยื่นแบบดําขอรับเงินบําเหน็จลูกจ้างไว้ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ี่ ูกจ้าง
7.1 กรณีทล

หากประสงค์จะขอรับเงินดังกล่าว ไท้กรอกแบบขอรับเงิน บําเหน็ป
จิเศษ และ
จกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็พ

จิเศษรายเดือน ลูกจ้าง ตามสิงทีส่ ่งมาด้วย
หรือบําเหน็พ

ยื่นต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และไท้
ไม,เกินวัน ที่ 31 มีนาคม 2553 โดยยื่นแบบ สจป.1 ตามสิงทีส
สามารถเปลี่ยนแปลงความประสงค์ได้อย่างขํา
่ ่ง
มาด้วย 3 หรือแบบ สจป.2 ตามสิงทีส่งมาด้วย 4 แล้วแต่กรณี ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2

จิเศษ
กรณีทลี่ ูกจ้างประจํผูา้มีสท
จกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็พ
ิ ธิขอรับเงินบําเหน็ป
จิเศษรายเดือนได้ยื่นแบบขอรับบําเหน็ป
หรือบําเหน็พ
จิเศษ หรือบําเหน็จ
จกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็พ
7.2

พิเศษรายเดือนไว้ต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หากจะเปลี่ยนแปลงคว้ามประสงค์ไท้ยื่นแบบ สจป.!
ตามสิงทีส
่ ่ง มาด้วย 3 หรือแบบ สจป.2 ดามสิงทีส่ ่งมาด้วย 4 ต่อหน่วยการบริหารราชก่ารส่วนท้องถิ่น อย่างขํา
ไม่เกินวัน ที่ 31 มีนาคม 2553

ทั้ง นี้ กรณี ดามข้อ

7.1 และ 7.2

รายใด แล้ว ล้าจะ
หากได้มีการจ่ายไท้แก,ลูก.จ้างประจํา

เปลี่ยนแปลงความประสงค์ไท้ลูกจ้างประจํารายนั้นนําเงินทีไ่ ด้รับไปแล้วทั้งหมดดืนต่อทน,วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี ก่อนแสดงเจตนาเปลี่ยน แปลงความประสงค์ หากไม่ดีน เงิน ดัง กล่าวไท้
ถูกด้องครบล้วน ก็ จะ ไม,สามารถแสดงเจ ด บาเปลี่ยน แป ลงความ ประ สงค์ได้ ทั้งนี้ ไท้หน่วย การบริหาร

ราชการส่วน ท้องถิ่น เจ้าสังกัด ตรวจสอบความถูกด้องของการดืน เงินของลูกจ้วงรายนั้น แล้วดําเนิน
การยกเสิก

การสั่งจ่ายเดืมและสั่งจ่ายไท้ใหม่

/8. กรณี...
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8. กรณี ฑีมไ
ิ ด้กําหนดวิธป
ี ฏิบัตเิ กี่ยวกับการขอรับและการจ่ายบํๅเนน็จปกติ

บําเหน็จรายเดือน

บําเหน็พ
จิเศษ หรือบําเหน็พ
จิเศษรายเดือนชองลูกจ้างประจําไวเน็นการเฉพาะในเรื่องใด ให้ถือปฏิบัตติ านระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็บ
จํานาญ
ชําราชการส่วน ห้องกิ'น พ.ศ. 2546 โดยอนุโลม
จึงเรียน มาเพี่อโปรดแจ้งสํานักงาน ส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัด/อําเภอและหน่วยการ

บริหารราชการส่วน ห้องถิ่นถือปฏิบัตต
ิ ่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิระวัฒใ! ชี่ใ!วาริน)

รองอธบดืกรมส่งเสริมrทรปกครองท้น!ถิ่น ปฏ๊บัดรื าชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น

บริหารการคลังห้องถิ่น
สํานัก

จํานาญ
และสวัสติการ
ส่วนบําเหน็บ
โทรศัพห้ 0-2241-9033,39

โทรสาร. 0-2241-9032

...........
. . . . . ........
........
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จกติ บําเหน็จรายIฬีอน บําเหน็พ
แบบคํา
ขอรับบําเหน็ป
จิเศษและหรือบําเหน็พ
จิเศษรายเดือนลูกจ้าง
ชื่อลูกจ้าง
งาน) เมี่อวัน ที่
เริ่มเข้ารับราชการ (ทํา

สังกัด
ะ

J

.

เดือน

... พ.ศ.

เดือน

พ.ศ.

พ.ศ

เริ่มเข้าทํางานอายุ

ตงแดวนท
I V

เดือน

เกิดวันที่

ตําแหน่ง

เดือน

ปี

วัน ออกจากราชการ (งาน)

ออกจากงาน อายุ

ปี

เดือน

วัน

รายละเอียดการทํางาน
d

วัน เดือน ปี

บท

เวลาราชการปกติ (เวลาทํา
งานปกติ)

.

เดือน
เดือน
เดือน

เวลาราชการทวีคูณ (เวลาทํางานทวีคูณ) ...
งาน)
รวมเวลาราชการทั้งสิน (เวลาทํา

.วัน
วัน
วัน

ปัดเศษแล้วเป็น เวลาราชการ (เวลาทํางาน)

เดือน

ค่าจ้างเดือน สุดท้าย

คํานวณเป็นเงิน

o บําเหน็ปจกติ o บําเหน็จรายเดือน o บําเหน็พจิเศษ o บําเหน็พจิเศษรายเดือน

จํานวน
ข้าพเจ้าขอรับเงิน

-

หมายเหตุ

ค่าจ้าง

ตําแหน่ง

o บําเหน็ปจกติ o บําเหน็จรายเดือน o บําเหน็พจิเศษ o บําเหน็พจิเศษรายเดือน

บาท
บาท

บาท

จํานวน

ผูขอ
้

ลงซอ

)

(

เดือน

ยื่นขอวันที่

พ.ศ

ความเห็นหัวหท้าหน่วยการบรืหารราชการส่วนท้องถิ่น

A

ลงซอ
)

(

วันที่

หมายเหตุ

เดือน

พ.ศ

.

หัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น หมายถึง

ดือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เทศบาล ดือ นายกเทศ มนตรี

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

3. องค์การบริหารส่วนตําบลดือ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

4. หน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น อื่น
ส่วน ท้องถิ่น ทีเ่ รียกชื่อ อย่างอื่น

ดือ หัวหน้าผูบริ
้ หารของหน่วยการบริหารราชการ

-
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(แบบ สจป. 1)

หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์

จ เดือน หรือเงินบําเหน็พ
เพี่อขอรับเงินบําเหน็ทย
จิเศษรายเดือน

ที'อยู่

.........

วันที่

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพี่อขอรับเงินบําเหน็จรายเดือนหรือเงินบําเหน็พ
จิเศษรายเดือน
ข้าพเจ้า /นาย/นาง / นางสาว /ยศ

สังกัด
สืเวลาทํางาน

งานเป็นลูกจ้างประจํา
เคยทํา

ออกจากงานเมึ๋อวันที่

ปี

เดือน

และซอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เป็นขอรับ

ี่ ขอรับ
.วัน ไดืยน

o

บําเหน็จรายเดือน

o

บําเหน็ป
จกต

o

o

บําเหน็พ
จิเศษ ไปแล้ว

บําเหน็พ
จิเศษรายเดือน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ
(

■)
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(แบบ สจป. 2)

หนังสือแสดงIจตนาขอเปลี่ยน แปลงความประสงค์
เพื่อขอรับเงินบําเหน็ป
จกติหรือเงินบําเหน็พ
จิเศษ

ทีอ่ ยู่

วัน ที่

.....

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับเงินบําเหน็ป
จกติหรือเงินบําเหน็พ
จิเศษ
งาน เป็นลูกจ้างประจํา
เคยทํา

ข้าพเจ้า/นาย/นาง/นางสาว/ยศ

มีเวลาทํางาน

ปี

เดือน

และขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เป็นขอรับ

ออกจากงานเมื่อวันที่

วัน ไดํยนี่ ฃอรับ

o

บําเหน็ปจกติ

o บําเหน็จรายเดือน o บําเหน็พจิเศษรายเดือน ไปแล้ว
o บําเหน็พจิเศษ

ขอแสดงความนับถือ
A

ลงซอ
(.

.)
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ที่ มท 0808.5 /ว

726

กรมส่งเสริมการปกดรองท้องถิ่น

สํานักงานกองทุนบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เซตดุสิต กทม. 10300

12

เมษายน 2553

เรื่อง แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการส่งเงิน สมทบกองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จํานาญ

เรียน ผูว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสิอสํานักงานกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ที่ มท 0808.ร/ว 46
ลงวัน ที่ 24 สิงหาคม 2552
ตามทีก
่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักงาน กองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน
จํานาญ

ท้อง สินได้ชักซ้อม แนว ทาง การส่งเงิน สมทบกอง ทุน บําเหน็จ
าญ
บํานุ
่ ข้า ราชการ ส่วน ห้อง ถิ่นฺให้เป็น ไป

ตามพระ ราช บัญญัติบําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับ ที่ 4
(พ.ศ. 2542) ออกดามความไน พระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการุส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2500

โดยไห

องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ส่งเงิน สมทบกองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วฺนห้องถิ่นภายใน สิน เดึอน ธันวาคม

ของทุกปี เพี่อประโยชนัซ อ่งข้าราชการส่วน ท้องถิ่นโดยรวมและความนั้นคงและเป็น หลักประกันซี่งสิทธิใน การรับ

บําเหน็บ
จํานาญซองข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อออกจากราชการ ความละเอียดแจังแล้ว นั้น
เนื่องจากปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นบางแห่งมิได้จัดส่งเงินสมทบกองทุน บําเหน็จ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นให้เป็นไปดามนัยกฎหมายและ หนังสือดังกล่าว และยังคงด้างส่งเงิน สมทบกองทุน
บํานาญ
บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้อง สิ,น เป็นระยะเวลาหลายปี อัน มีสาเหตุเกิดซึ้นโดฺยเจตนา หรีอจงใจ ทีจ
่ ะไม่
ปฏิบัตก
ิ ารให้เป็นไปดามกฎหมายดังกล่าวอย่างชัดแจัง หรีอการทุจริตหรือการประมาทเลนเล่อ ก่อให้เกิดความ

เสียหายอย่างร้ายแรงต่อราชการ ดัง นั้น เพี่อปฏิบัตใิ ห้เป็น ไปดามระเบียบ กฎหมายและ สิทธิประโยชน์
ข้าราชการ
ของข้าราชการส่วน ท้องถิ่น จึงซอแจังแนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการส่งเงิน สมทบกองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้

หรือ
1. กําชับเจ้าหน้าทีผ
่ รัู้ บผิดชอบใน การตรวจร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมซององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้ตรวจสอบว่าร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย

หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมซอง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น นั้นได้ดั้งงบประมาณเพี่อส่งสมทบ
ประจําปี

จํานาญ
กองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการส่ว่นท้องถิ่น ครบถ้วนและถูกด้องตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่ครบถ้วน ถูกด้อง

ให้ดําเนิน
ให้แนะนํา
การให้ครบถ้วนและถูกด้อง

ที่ออก
2. มอบหมายให้เจัาหนัาทีซ
่ องสํานักงาน ส่งเสริมการปกครองห้องสิน จังหวัด/อําเภอ

นิเทศ ตรวจงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชีแ้ จง ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผบ
ู้ ริหารท้องถิ่น และข้า:ข้เชการ
ส่วนท้องถิ่นได้ดระหนักถึงความสําคัญตลอดจน สิทธิประโยชน์ซองข้าราชการส่วน ห้องถิ่น

อัน จะพึงได้รับจากการ

ส่งเงิน สมทบซองกองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ห้องถิ่นให้ครบถ้วน ถูกด้องตามกฎหมาย
จํานาญ

/3. ใน กรณี...
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3.

-

ใน กรณี ที่องค์กรปกครองท้อง ถิ่นใด ด้างส่ง หรือส่งเงิน สมทบกองทุน บําเหน็บจํานาญ

ชอใท้ผกํ
ดูแลใช้อํานาจกำกับดูแลตามมาดรา 77 แห่งพระราชบัญญัติ
ู้ ากับ
องค์การบริVทรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาดรา 71 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 90 แห่งพํระราช
บัญญัตสิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบลพ,ศ. 2537 หรือมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการเมิองพัทยา พ.ศ. 2542 แท้วแต่กรณี ชีแจง
้
แบะนําตักเดือน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น นั้นให้ส่งเงิน
สมทบกองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ท้าราชการส่วน ท้องถิ่นตามกฎหมายพร้อมให้ชีแจง
้ แสดงเหตุผลของการด้างหรือไม่
ส่งเงิน สมทบกองทุน บําเหน็บ
จ ํานาญ
ท้าราชการส่วน ท้อง ทบ และหาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นเพิกเฉย
ท้าราชการส่วนท้องทินไม่ครบท้วน

ไม,ดําเนิน
การตามตํา
ชแี้ จง แนะนําตักเดือน ดังกล่าว ไท้แต่งดั้งคณะกรรมการตรวจสอบท้อเท็จจริงเพี่อไห่ได้

ความแน่ชัดว่ามีความเป็น มา อย่างไร มีเหตุผลและพยาน หลักฐาน สามารถรับฟังไตัหรือไม่ มีผใด
ู่ เกี่ยวท้องและ
ตัองรับผิดชอบต่อกรณีที,เทิดชี้น ตลอดจบก่อให้เกดความเสียหายต่อราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือไม่ อย่างไรแท้ว
แจ้งผลการตรวจสอบท้อเท็จจริงตังกล่าวพรัอมเอกสารทีเ่ กี่ยวท้องไท้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบด้วย
4.

หากผลการตรวจสอบท้อเท็จจริงได้ความชัดแจ้งว่า การด้างส่งเงินสมทบหรือส่งเงิน สม้ทษ

กองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ท้าราชการส่วน ท้องถิ่นไม่ครบท้วน เทิดชี้นโดยเจตนา จงไจ ทุจริต ประมาทเสินเล่อหรือ
ประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง ไม่ มเี หตุผลและพยาน หลักฐาน อัน สามารถรับฟังได้ และ มีผเู้ กี่ยวท้องด้อง
รับผิดชอบ รวมทั้งก่อไท้เทิดความเสียหาย ขอไท้ดําเนินการดามควรแก,กรณีตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ทั้งทาง

หนํทาี่ ทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย

แพ่งดามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมีดฃองฺเจ้า

ทีเ่ กี่ยวท้อง และทางปกครองโดยการดําเนินการทางวินัยดามกฎหมายระเบียบบริหารงาบบุคคลส่วนท้องถิ่นํ หรือ
การดําเนิน
การไท้พันจากตําแหน่ดาม
ง กฎหมายจัดดั้งองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น แท้วแต่กรณี

จึงเรียบมาเพี่อโปรดแจ้งเจ้าหน้าทีผ
่ เู้ กี่ยวท้องถือปฏิบัตโิ ดยเคร่งครัดต่อฺไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน้ สกลพันธุ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การ
ประธาน อนุกรรมการดําเนิน
ท้าราชการส่วนท้องถิ่น
จํานาญ
กองทุน บําเหน็บ

บริหารการคลังท้องทิน
สํานัก

จํานาญ
และสวัสดิการ
ส่วนบําเหน็บ

โทร 0-2241-9039
โทรสาร 0-2241-9032
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ที่ มฑ 0808.5/

4 2 65

กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น

iO

ถนน นครราชสีมา 1ชตดุสิต กนม. 10300
พฤษภาคม 2553

เรื่อง

ส่วน ท้องถิ่นเป็น เงนได้พงประเมน ประเภททีไ่ ด้วับ
จ ํารง
ชพซ องข้าราชการบํานาญ
การหารือบําเหน็ด
ยกเว้นไม,ด้องรวมคํานวณเพี่อเสียภาษีเงนได้หรือไม,

เรืยน

ั ย'’
ผูว่้ าราชการจ้ง์หวัด ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดบุรืวม

สิงทีส่ ่งมาด้วย หนังสิอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0901/0416 ลงวันที่ 27 เมษายน 2553
ด้วย กรม ส่งเสรมการปกครอง ท้อง

ถ,นได้หารือสํานักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาว่า

่ ด้วับยกเว้นไม,ตองรวม
ส่วนท้องถิ่น เป็นเงนได้พังประเมน ประเภททีไ
ซพช องข้าราชการบํานาญ
บําเหน็ด
จ ํารง
จ ํารง
ชืพฃอง
คํานวณเพี่อเสียภาษีเงนได้หรือไม, ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) น็ความเห็นว่าบําเหน็ด
ภาษี เงนได้ตามทีไ่ ด้วับยกเว้นไ'ทน กฎกระทรวง
ส่วน ท้องถิ่นได้วับยกเว้นไม,ด้องคํานวณ
ข้าราชการบํานาญ
นบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในวัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น วัษฎากร รายละเอียดปรากฎตาม
สิงทีส่ ่งมาพวัอมนี้

จังเรืยนมาเพี่อโปรตนจังองค์กรปกครองส่วน ท้อง ถ,นทุกแห่งเผยนพ ร,ประชาสัมพันธ์
ส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ต่อไป ทั่งนี้ กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น
ใท้ผเกี
ู้ ่ยวข้องและข้าราชการบํานาญ
ั โนเรื่องด้งกล่าวไปยังกรมสรรพากรด้วยเเสัว
ได้นจัง้ ประสาน การปฎีบต

K

ขอแสดงความนับถีอ

(นายไพวัคน สกลพัน()
อธิบดํกรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น

บรืหารการคสังท้องถิ่น
สํานัก
และสวัสดิการ
จํานาญ
ส่วนบําเหน็บ
โทร 0- 2241 - 9039

โทรสาร 0- 2241 - 9032
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เรื่อง
อกเว้นไม,ต้องรวมคํานวณเพึ๋อเสียภาษเงนไค้หรอไม่

เริยน

อรบดกรมส่งเสริมการปกครองต้องทน

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

สิงทีส่ ่งมาต้วอ

บันฑกสํานัก
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเสียภาษีเงินไต้บุคคลธรรมตา
รงชํพของชํา
กรณบําเหน็ค
จ ํา
ราชการบํานาญ
ส่วนต้องทน
ตามทีก
่ รมส่งเสริมการปกครองต้องที่นไต้ชอหารํอเกี่อวกับการเสีอภาษีเงินไต้

รงชํพช องชํา
ราชการส่วนต้อง ทิน นละสํานัก
คํา
งาน คณะกรรมการ
บุคคลธรรมดากรณบําเหน็จ
กฤษฎีกาไต้ขอไต้กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) และกระทรวงมหาตไฑอ (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกรมส่งเสริมการปกครองต้องทน) แต่งตั๊งผูน้ ทนไปขี้นจงชํอเท็จจริง นั๊น
บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ «) ไต้พจารณาชํอหาริอต้งกล่าว และ
มีความเห็บปรากฏตามบันฑกสํานักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาทีไ่ ต้ส่งมาดวอ อนึ่ง สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไต้แจํงผลการพจารผาไปอังสํานักเลขาธการคณะรัฐมนตริเพี่อทราบตาม
ระเบอบต้วอแลัว
จึงเริยนมาเพี่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(คุณพรทิพย์ จาละ)
เลขาธการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานัก
อ่า'เทอการ

โทร 0.๒๒๒.๒..๐๒0๖-๙
ฟ้ารพ}หพยการเมีองการปกครอง'
โทร o ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๔ ต่อ ๑๔๒๒ (นาอพ้ฒนสัอฯ)
โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๒
www.krisd ika.go.th
WWW. lawreform.go.th
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เรื่องเสร็จที่ ๒๕๐/๒๕๕๐»

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤบฎีกา
ส่วนท้องถิ่น
จ่ารงชีพชองข้าราชการบํานาญ
เรื่อง การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีบําเหน็ด

กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสิอที่ มท ๐๘๐๘.๕/๒0)๘๘๙ ลงวับที่
©๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า นางสาวเรณู สุทธิลัก'ษณี

งานสรรพากร
ส่วน ท้องถิ่นได่ยี่น หนังสิอรัองขอความเป็นธรรมว่า สํานัก
กับพวก ข้าราชการบํานาญ
พี้นทีบ
่ ุรรี ัมย่ได้แจ้งใท้ผรู้ ้องชําระ
ภาษี เงินได้บุคคล ธรรมดา (ภ.ง.ด. ๙©) เพี้มเติม สําหรับ

ดํารง
ชีพทีไ่ ด้รับคน ละ สองแสน บาท เมี่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย ด้างว่าข้าราชการ
เงิน บําเหน็จ
ราชการหรีอข้าราชการพลเรีอน
ส่วน ท้องถิ่น มีใช่ขํา

ชีพ
จ ํารง
จึงไมได่รับยกเวันไม่ด้อ่งนําเงินบําเหน็ด
มารวมคํานวณเพี่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณา
ข้าราชการ
ิ ําเหน็บ
จํานาญ
มาดรา ๔๖/ 9 ประกอบกับมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตบ
ชีพแก่ข้าราชการ
จ ํารง
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แด้ว เห็นว่า กฎหมายมีเจตนารมณ์ไท้จ่ายบําเหน็ด
ดํารง
ชีพ
บํานาญ
ในขณะที่มีชีวต อยู่ การจ่ายบําเหน็จ
ส่วน ท้องถิ่น เพี่อช่วยเหลอผูร
้ ับบํานาญ
ส่วน ท้องถิ่น จึงเป็น การนําเงิน ที่ดอ
ตกทอดไท้แก่ทายาท
้ งจ่ายเป็น บําเหน็จ
แก่ข้าราชการบํานาญ
ถึงแก่ความตาย มาจ่ายไท้แก,ผูร้ ับบํานาญในขณะทีย
่ ังมีชีวตอยูเ่ ช่น เด่ยวกับ
เมื่อผูร้ ับบํานาญ
จ ํานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
ข้าราชการ อกทั้ง ข้อ ๒ (๖๔) แห่งกฎกระทรวง
ผูรั้ บบํานาญ

ฉบับที่ ©๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความใน ประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการยกเวันรัษฎากร
มีวัตถุประสงคํใท้ขํา
ราชการบํานาญ
ทุกประ๓ทซึ่งรับบําเหน็ดจ่ารงชีพได้รับสิทธิประโยชน์ท่างภาษี
เช่นเด่ยวกับผูไ
ว่า “บําเหน็จ
ด่ารงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
ดกทอด ด้งจะเห็นได้จากคํา
้ ด้รับบําเหน็จ
บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ” ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงบําเหน็ด
จ่ารงชีพตามกฎหมายว่าด้วย
บํานาญ
ดํารง
ชีพชอง
ข้าราชการทุกประเภท โดยหากมุ่งหมายไท้หมายถึงเฉพาะบําเหน็จ
บําเหน็จ

ประ๓ทใด ประ๓ทหนึ่งแลัว กฎหมายก็คงจะระบุไวัอย่างชัดแจ้งว่าเป็นบําเหน็จ
ขําราชการบํานาญ
ประ เภทใด อีกทั้ง ไม่มเี หตุผลใดๆ ทีจ่ ะไท้ข้าราชการบํานาญ
ดํารง
ชีพซองข้าราชการบํานาญ
ชีพได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทแี่ ตกต่างจากข้าราชการบํานาญ
จ ํารง
ส่วน ท้องถิ่น ทีไ่ ด้รับบําเหน็ด
ชีพ
ดํารง
ี่ ม่เป็น ธรรมกับผูร้ ับบําเหน็จ
ประเภท อื่นๆ มี ฉะนั้น อาจเป็น การเลอกปฎี บัติทไ
ขําราชการส่วนท้องถิ่น
จํานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
แต่กรมสรรพากรมีความเห็นว่า ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นและพนักงาน ส่วน ท้องถิ่น

จํานาญ
มีใช่ข้าราชการหรีอข้าราชการพลเรีอน ตามความหมายฺใน พระราชบัญญัติ บําเหน็บ
ส่ง พร้อมหนัง สิอ

ที่ บร ๐๙๐©/ ๐๔© ๔ ลงวันฺที่ ๒๗ เมนาอน ๒๕๕๓ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธการคณะรัฐมนตรี
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๒
ชา ราชการ พ. ศ. ๒๔๙๔ และ พระ ราชบัญญัติระเบย บข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

รงรพทีไ่ ด้รับตามมาตรา
ตํา
พน บําเหน็จ

ส่วน ท้อง ที่นฯ

บํานาญ
ข้าราชการ
๔๖/ ๑ แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็จ

บํานาญ
จืงไ ม,เข้า ลักษณะเป็น บําเหน็จ
รงรพตามกฎหมายวา ด้วย บําเหน็จ
ตํา

บํานาญ
ข้าราชการ. ข้า ราชการ ส่วน ท้อง กน
ข้า ราชการ และ กฎหมายว่าด้วย กอง ทุน บําเหน็จ

นวณเพี่อเสีย
จ ํา
และพนักงาน ส่วนท้องถ,น จงไม่ได้รับยกเว้นไม่ดอ้ งนําเงํน บําเหน็ต
รงรพมารวมตํา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาดรา ๔๒ (๑๗) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๒ (๖๕)
แห่ง กฎ กระทรวง ฉบับที่ ©๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ๆ ดังนั้น เพี่อใ ห่ใด้ข้อยุติ กรมส่งเสรัม

จ ํา
ส่วน ท้องกิ' น เป็น เงินได้
การปกครองท้องกนจงขอหารัอว่า บําเหน็ต
รงรพซองข้าราชการบํานาญ
พงประเมนประเภททีไ่ ด้รับยกเว้นไม,ต้องรวมคํานวณเพี่อเสียภาษีเงินได้หรัอไม่
คณะกรรมการก ฤษฎ กา (คณะที่ ๑) ได้พิจารณาข้อหารือซองกรมส่งเสรัม

การปกครองท้องกน โดยได้รับพิงข้อเท็จจรืงจากผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) และ
ผูแ้ ทนกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสรืมการปกครองท้องกน) แล้ว มความเห็นว่า มาดรา ๔๒ (๑๗)*
แห่งประมวลรัษฎากร

๒
ประกอบกับข้อ ๒ (๖๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)

ให้บําเหน็ต
จ ํารงชพตาม
ออกตามความใบประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ได้กําหนด

ข้าราชการ
จํานาญ
จํานาญ
ข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็บ
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
ว่า
เป็น เงิน ได้ทใี่ ห้ได้รับยกเว้น ไม่ดอ้ งรวม คำนวณ เพี่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งตํา
ี้ นตํา
ที่มีความหมายอย่างกว้างโดยหมายความกึงกฎหมายทีว่ ่าด้วย
“กฎหมายว่าด้วย” ในกรณีนเป็
ว่า “กฎหมายว่าด้วยบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการและกฎหมายว่าด้วยกองทุน
เรื่องนั้น ๆ นั้งหมด ตํา
ซอง
บํานาญ
จํานาญ
่ ่าด้วยบําเหน็บ
ข้า ราชการ” จึงย่อมหมายความ กึงกฎหมายทีว
บําเหน็จ
ว่าเป็นข้าราชการประเภทใด ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฎว่ามีกฎหมาย
ข้าราชการโดยไม่จํากัด

จํานาญ
ข้าราชการ อยู่ ๓
ว่าด้วยบําเหน็บ

ข้าราชการ
จ ํานาญ
ฉบับ คอ พระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ

ง ๆ เป็น ส่วนใหญ่ พระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บจํานาญ
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งใข้กับข้าราชการประเภทตํา
ข้าราชการ ส่วน ท้องกึ๋น พ.ศ. ๒๕๐๐

ซึ่งใข้กช
ั ข้าราชการและ พนักงาน ส่วน ท้อง กึ๋น และ

จํานาญ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งใข้กับข้าราชการ
พระ ราชบัญญัติ บําเหน็บ
‘’มาตรา ๔๒

ฝ็นได้พิงประเมินประเภทต่อไปนี้ ให้!ด้รับยกเว้นไม่ดอ้ ง'ทมดํ'ทภพเพี่อเสีย/ฑษีเงินได้

ฯลฯ

ฯลฯ

(«๗) เงินได้ตามทีจ่ ะได้กําหนด
ยกเว้นโดยกฎกระทรวง

ฯลฯ

-

ฯลฯ

'’ข้อ ๒ ให้กําหนดเงินได้ต่อไปนีเ้ ป็นเงินได้ตาม (©๗) ของมาตรา ๙๒ แห่งประมวลรับฎาก่ร

่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ กํไฃเพีม
่ เติมประมวลรับฎากร (ฉบับที่ «๐) พ.ศ.๒๔๙๖
ซึ่งแกํไฃเพีม
ฯลฯ

ฯลฯ

(๖๔)' บําเหน็ด
บํานาญ
จ ํารง
ข้าราชการ และกฎหมาย
ชีพตามกฎหมายว่าด้วย บําเหน็จ
ข้าราชการ
จํานาญ
ว่าด้วยกองทุน บําเหน็บ

ทีง่ นี้ ดงํ้ แต่วัน ที่ 9๑ พฤศจกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

ฯลฯ

ฯลฯ
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กรุงเทพ มหานคร การที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ๆ ยก เว้น ภาษ เงินได้ให้แก่
บํานาญ
ช้าราชการ” จีงด้องหมายถีง กฎหมาย
ด้ารงชีพตาม “กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บําเหน็จ
จํานาญ
ช้าราชการทั้งสามฉบับนี้ เพราะ ฤาประสงด้จะให้หมายกงพระราชบัญญัต
ว่าด้วยบําเหน็บ
ิ ว้ไน มาด รา ๑ แห่ง
้ งใช้ชี่อข อง พระ ราช บัญญัติ นั้น ตาม ที่บัญญัตไ
ฉบับใด ฉบับ หนึ่ง ก็ดอ
พระราชบัญญัตินั้นๆ แห้ว ด้วยเหตุผลช้างด้น คณะ กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑) จงเห็นว่า
ดํารง
้ งรวมคํานวณเพี่อเสียภาษ
ส่วน ห้องกนได้รับยกเว้นไม่ดอ
ราชการบํานาญ
ชีพของชํา
บําเหน็จ
เงินได้ตามทีไ่ ด้รับยกเว้นไว้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙)ๆ h

—

'พ

(คุณพรทพย์ จาละ)
เลขารการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมษายน ๒๕๕๓
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ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว

1050

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราซสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

24

พ£|ษภาคม <0๕๕๔

เรึอ่ ง การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)

เรียบ ผูว้ ่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
ชองราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ

จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วน มาก ที่ มท ๐๘๐๘.๕/'ว ๔๑
๒. หนังสิอสํานักงาบกองทุน บําเหน็บ
ลงวับที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๕๓

ของราชการส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๗ กําหนดไท้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
(ซ.ค.บ.) จากงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน และสํานัก
งาบกองทุบบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งซักข้อมแนวทางปฎํบต
้ ใิ นการส่งเงินสมทบกอุ่งทุบบําเหน็บ

ส่งสมทบ
โดยไมให้นําเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(ช.ค.บ.) ไปหักออกจากเงินทีอ่ ื่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่บด้องนํา
กองทุบบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังรายละเอียดตามอ้างถุง ๑ และ ๒

บิจจุบันปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนท้อง้ ถิ่นหลายแห่ง ไดนําเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(ซ.ค.บ.)
ให้ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จึงทํา
ไปหักออกจากเงินที่ดอ้ งส่งสมทบกองทุบบําเหน็บ
บํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ครบถ้วน ดังบั้น จึงขอซักฺซอ
ั มการเบิกจ่าปเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ซ.ค.บ.) ดังบี้

แหน,งอื่น ให้?)งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายพนช่วย
ส่วนท้องถิ่นตํา
๑. กรณีข้าราชการบํานาญ
ค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญจากงบประมาณรายจ่าย งบกสางั 'ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
ส่วนท้องถิ่นตําแหน่ครู
ง ครูถึายโอบ และข้าราชการถ่ายโอบไห้เบิกจ่าย
๒. กรณีข้าราชการบํานาญ
่ ามรหัส งบประมาณที่กรมํส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งไห้ทราน
จากเงิน อุดหนุน ซึ่งตั้งจ่าย ณ คลังจังหวัดต

ไนแต่ละป็งบประมาณ

จึงเรียนมาเพี่อโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไนเขตจังหวัดทราบและถึอปฎิบิตติ ่อไป

ขอแสดงความนับถึอ
(บายวีระวัฒนํ ชนวาริบ)
รองอรบอี ปฐน้'ไ';าร;การ"หน
อธบดีกรมส่งเสริมกกรปกครองท้องถิ่น

และ สวัสดิการ
ส่วนบําเหน็บ
จํานาญ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๓ ๐-๒๒๔๑-๘๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๒-๑๔๐๕
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทบบนครราชสีมา 1ขตคุสิด กทม. <ร«ว๓00

31 พฤษภาคม

๒๕๕๔

1รึอ่ ง

และช้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตาย
การจ่ายเงินช่วยพิเศษของช้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ ับบํานาญ

เรียน

ผูว้ ่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย

ร).

คําสิ่งจ่ายเงินบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพเศษ

ตัวอย่าง

ถึงแก1.ความตาย
กรณีช้าราชการส่วนท้องถิ่บผูร้ ับบํานาญ
ตกทอด'
สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
๒. ตัวอย่างคํา
กรณีช้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย

บวบ ๑ ฉบับ
จํา

จํานวน6) ฉบับ

ช้าราชการส,วนท้องถิ่น พ.ค.๒๕๔๖
จํานาญ
ตามฺระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็บ
ซึ่งถึงแก่ความตายเป็นจํานวน
ข้อ ๓0 กําหนด
ไท้จ่ายเงิน ช่วยพิเศษให้แก่ช้าราชการส่วน ท้องถิ่นผูร
้ ับบํานาญ
เท่ากับบํานาญเงินเที่มจากบํานาญ(ถ้ามี) รวมทั้งเงิน ช่วยค่าครองช้พผูร้ ับบํานาญ(ถ้ามี) สามเดือน สําหรับ
สามเท่าของ
ช้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความคายระหว่าง'รบราชการ ไท้จ่ายเงิน ช่วยพิเศษเป็นจํานวน
เงินเดือนเต็มเดือนทีช่ ้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้บมีสิทธิได้รับใบเดือนทีถ่ ึงแก่ความตาย ตามพระราชกฤษฎีกา การจ่าย
เงินเดือน เงินบี บําเหน็จบํานาญและเงินอี่นไบลักษณะเดืยวกับ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ โคยอนุโลม แต่ปรากฎว่า
สั่งจ่ายเงินช่วยพเศษ กรณีช้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความดายระหว่างรับราชการพบว่ามีการอ้าง
ในการออกคํา

ระเบียบกฎหมายไม่ถูกต้อง

สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดและเงินช่วยพเศษของช้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตังนั้น เพื่อไท้การออกคํา
ซึ่งถึงแก่ความตาย และช้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ เป็นไปโดยถูกต้อง
ผูร้ ับบํานาญ
จึงขอซักซ้อมแนวทางปฎีบ้ต ตังนี้
ร). กรณีการจ่ายเงินช่วยพิเศษไท้แก่ทายาทของช้าราชการส่วนท้องถิ่บผูร
ซึ่งถึงแก่ควานตาย
้ ับบํานาญ
ไท้จ่ายเป็นเงินจํานวนเท่ากับเงินบํานาญเงินเพื่มจากเงินบํานาญ(ถ้ามี) รวมกับเงินช่วยค่าครองชพผูร
้ ับบํานาญ

ช้าราชการส่วนท้องถิ่น
จํานาญ
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็บ
พ.ศ.๒๕๔๖ ด้งตัวอย่างคํา
สั่งจ่ายฯ ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑
๒. กรณีการจ่ายเงินช่วยพิเศษไท้แก่ทายาทของช้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก,ความตายระหว่าง
รับราชการ ให้จ่ายเป็นเงินจํา
บวบสามเท่าของเงินเดือนเต็มเดือนทีช่ ้าราชการส่วนท้องถิ่บผูน้ ั้นมีสิทธิได้รับในเดือนซึ่ง
ถึงแก่ความตาย และหากช้าราชการผูน้ ั้นมีสิทธิได้รับเงินเพื่มพิเศษค่าริขา เงินประจํต
าําแหน่ทีงต่ ้องฝ่าอับตราย
เป็นปกต็ เงินเพื่มพิเศษสําหรับ
การสูร้ บ และเงินเพื่มพิเศษสําหรับ
าิด ไท้รวมเงินตังกล่าว
การปราบปรามผูก
้ ระทํผ
(ถ้ามี) สามเดือน ตามข้อ ๓0

กับเงินเดือนเพื่อคํานวณเป็นเงินช่วยพิเศษจํานวนสามเท่าด้วย ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา การ"จ่าย
เงินเดือน เงินบี บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใบลักษณะเดืยวกับ ห.ศ.๒๕๓๕ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ไท้องค์กร
ปกครองส่วบ่ท้องถิ่นเบีกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประ๓ทเงินช่วยค่าทํา
ศพ ตังนั้น จึงไม่ต้องระบุ
การจ่ายเงินช่วยพิเศษนีลง
้ ในคํา
สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดแต่อย่างใด ตังตัวอย่างคํา
สั่งจ่ายๆ ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๒

/จึงเรียนมา..
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จึงเริยนมาเพี่อโปรดแจ้งสํานักงาบส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือปฎํบ้ต๊ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขวัอทุ โย วงสันตกร)
อธิบดีกรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น

สํานัก
บริหารการคลังท้องถิ่น
และสวัสดีการ
จํานาญ
ส่วนบําเหน็บ
โทร. 0-๒๒๔๑-๙๐๐๐1 ต่อ ๑๔๐๒-®๔๐๕
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๒

“ดํารง
ไทยใสสะอาด”
ธรรมนํา
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กรนส่งเสริมการปกกรองท้องรน
กนมนสรราชสิมา เชสสฺสิฅ กทน. *0๓00

m

กรกฎาสม พะ๔๔

เรื่อง รพป็ยบกระหรางมVttสโ)พํา
อ้ายปาเหปีจลูกจ้างชองพน่ายการบริพารราชการส่วนท้องสิน
(ฉบับที ๔} ท.ส. ๖4Xÿ

เรยน

�าราชการจ้ง์หริกทุกชังพริก

ส์งทีส่งมาอ้าย

สําเนาระเปียบกระหรางม)ทสโหฟาอ้ายปา;พ{เจถูกชัางชองพบ่ายการบริพารไทชการ
ส่าบท้องทน (ฉปันที ๔) ท.ส. ๖๕๕๕ จ้านวน ฉบับ
*
๖. เเบบชอรับปาเหนจกกหอก กรเนยูรั้ บปาเทนชรายเสอบทริออ้ท}ปาเทนจทิเศษรายเสิอน
สิงนก'สวามสาย จ้านวน* ฉบับ

*,

อ้ายกระทรวงมหาสโหยโอ้ออกระเปียบกระทรวงมหาสโหยว,•ไ อ้ายปาเหปีจถูกชัางชอง

ที

หน่วยการปริห'ทราชการส่วนท้อง!ณ (ฉบับ ๔) Yf.fi. ๖๕๕๕

ทีงไอ้ประกาฬนราชกิจจาทุเบกษานอ้า น{อรินที

หนสนบบนละริ!ร่การชอริบปาเพ{{จสกหอส
๖๖ รอุบายน ๖๕๕๕ และกรมส่งเสริมการปกกรองท้องทีนโอ้สํา
ทปีจรายเสิอนพอผูรั้ นปาเทนจท้น1(ษรายเคอนสิงนก่สวามคาย ฑยท ยกปรากฎ*ทมสิงทีสง่ มาอ้ใย
ฬณีผู้

ะเร

เทีอโปรสหราบ นละชอโอ้โปรสแจ้งสัาบักงานส่งฟริมการปกสรองท้อง!รนชังหริส
เทีอแจ้งองอ้กรปกสรองส่วนท้องกนในเซสจ้งทริส เทีอหราบนละสิ๗ฎิฟ้สสิ ่อไป
จ้งเริยนมา

ชอนสสงสวามบับกอ

‘ชั}

ร�

ไ

(นายโซสชัย พ?รบรร'ญ)
รชงอรบท รักนาราชการแท้น
ฬบสิกรมส่งเทริมการปกสร!พท้อง!

เม

สําบักบริพารการสลังท้องสิน
ส่วนปาพป็จปานาญนละสริ’ทสิการ

โทร. 0-๖เ0๔*-๔๐£ท0-{ท๓(0า๔

โหรทาร. 0-พ0๙*-๙©๓1»

“ดํารงบรรมปาไพใสสะอาด ”

.
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.....

นบบดํา
เหนี้จคททอคถูกดํา
งประดํา
ชอ่รพา
ี

เขยนที

__

. . _. . . . . .

ฟอง ชอรีพาเหนี้จตกทอค
เรียบ

‘รนที

... น)

วัาทเวัา

อยูบาน
่ เลขที.

วังหวัค

ทยูท่ ี.

พ.

ดํานทน,ง.

ชอยึน่ เรีองราว คังค่

พาเหนจท้เศษรายเคัอน ไเอ

ต.!.......
....
.

ยังลิ

วังหวัค

Wนี้ฬเดพาย่เคอน เลิอบละ.

นี้

ย;

คามมร{๗ครเลขที ...

เทีอรีนที

ลงวันที

๒.« ภู่?พรส ทีอ..
แลพาคอวกทารสมรสเนี้องอาก □ลิง๗กรรม

ทีอ..
๒.๒ ภูสมรส
่

นละชาคจากการสมรสฟ้องจาก

..ศ!ง (to) คังนี้

□

แก่กรรม

□หย่า

...ไคัเณรสฟ้อวับที.

□ ดํายังศาล ฟ้อวันที.

__

ขผะนี้

ที.

หม่

ขณะนี้

เกควันที

๓.๒

เลิควันที

(ท.

เกดวันที

๓.๙

เลิควันที

๓.๕

๓ควันที

๙. ปีคาของผูค้ ายทีอ
บล/แชาง
ดํา
ทนน.™.

..

□ ยังม?รีคอยู่ □ ลิง
ถนน

□

กน (พ)

๓.»

๓ ...

.

ดํากอ/เขต
;

แก่กรรม ฟ้อวันที.

๕. มารคาของผูค้ ายทีอ

™.

ดําบล/แข'พ

ยัง!)ชีวิตอยู่

□ ลิง

นก่กรรม

ดําภ;อ/เขค

ฟ้อวับที.

๖. บุคคลทีงผูค
หนี้จตกทอค
้ ายแลคงเจตนาระบุคัวผู้รพา;
ี

WMWMk) ตุดําOffนาซพฟ้า

__

ฟ้อวันที..

บวน
ลิบุครโคพอบคัรยกฎหมาย ดํา

01. ผูค
้ าย

ที..

..,ไคัสมรศฟ้อวัน

□พํา ดํยาังคาส

□ ลิง

.. บาท พ๗รีนที

....ออกโคย...

นาน...
๖. ผูต้ ายสมรสโคพอบคัวยกฎหมาย ดํา

พยูที่ ,.

นี้

หนีจ้ รายเคอน O ผู้รี

ผู้

าเท อรายเคอน □ รัฟา
□ รีพนา'กรรม
คัว หตุ..
ไค้ลิง;

—อโป....

.ดําเก*

ณย์

□ รีบเวัน

....ท.ด.

... ๓!ยวดํองลิ'ชผูค้ าย'Ifเพ&บ.

.ดํบ
าล..

ทนบ.

.. รคัลไปรษ

...เดอน,

..(๙) อยูบาน
่ ๓ชที.

......

ดํงหวัค..™

.อยูบ่ านเลขที..

....วังหวัด

□ 3 ดําเทน

คน

□

ไม่ลิ (๙)
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-๓-

รง นายทองเfarรนรพารฟ่วฟ่งฬ!ท/นายกเพเมนทร/นกยกองฟ้กาาฬ*ไร

พท้rทฬmม่ายการ,บ1}พา-งาารการส่านท้องฟ้น พมาย
ส่านฟ้าบก

ภรยาพรอ?ทปี ท้ง»«ÿอนฟ่ะ;ทอก�ายนท่ณพ!หาฟ้รอ์ ฟ้อท้อนรน์y( A ทุอาทม V*Mฝ ไร่ท์ฬบรบรองพง

<๖) ก. ท้าเป็น

ยู่รนอท้อไท้ ท้าสนรอทั้ง;เท่รนท้ A ตุทา«ม ๖๔พ๘ เป็นท้นพา ไท้?(๙'ทนาการอทพ;เซรน?นพส
ร. ท้ารา*อาภการสมรส
•- ทายพ(ส่งฟ้าเนานรพฟ้in ฟ่เทไฝ?ทมาร๗งฟ้าเนาmผซทรไท้ ไท้ส่งฟ้ารองรองบุททสท้เท้อพบ!’

๖.*.ฟา
๖.« พย่าก่อนงระ)ทอ?นุเหน'เอเฟงนพพาฟ้รย์ ไท้ส่งฟ้าเนาพซงสือพย่า หรอฟ้ารนรองรอง3เท้ทฟ้อไท้พร©ฟ้ารบรอง
รองเ&ท้พใท้พย่าราทาพทรสมรส
๖.๖ ทพา๗เทฝาะมพนุ!พายแฟ่งนทะหาลํ{รย์ หย่าภาพ?ล้-ฟรนทท?นุ]พายน�0สะไฑ(ร)ร๙ท้ส่งฟ้าเนาหปังฟ้อหย่า

พร๗-น1นาทะเปียนพย่า พร฿ส่าเนาฟ้าท้งทา
่ อ
๖.® สนาท๗ะฝพมาททฎพิายน'ฟ้งเพรพฟ้ฬนฟ้ใ๗า ท้พฟ้๗TJTm{knr»WTvไ๗าเน๗าฟ้งทาท
(ฟ ท. กรฟ็บุ*ฟ้ทยรอนท้ายกฎพมาย ไ�งนพา«�»{ฟ้งร�อยูโนรณ
«�'ฟ'พพป็ราายฟ้อนพ!อเ!ฬาเฟรฬ(.ทน
พ,
ราพรอนทาย พณใท้ฟ้งฟ้าเนาVพเซยนน่ทน !อยูทํป๋พาทุกทน
ร. กรฟ้บุทรทนไททาย๗งาาก�รฟาเพฟ่รายเฟ้อนหรอผูร้ บงาเหปีท่นท่ นรายเฟ้อนสาย โท้สง์ ส่าเนามรฬพร
ท. กรฟ้บุทรบุญธรรม ไท้ฟ้งฟ้•นนาการรทvmป็ษฟนบุทาบุธุเธราน
ง. บุทรง่{ทาสMพ้ป็นบุทรโทรรอนท้าอ?นุ)พนาย ไท้ฟ้งฟ้าเบาฟ้าฟ้งศาก
่
ร, กรท้fyทรหึป
๋ ทา
ี รทหะเปียนรเทองเป็นบุทร ไท้?(๗าเนาการา*หะเปียนรบรองบุหร
(«3 a กรเธซ*ณารทาi)ฒรสกายพท้งงระ)ทส?นุ}หมายแพ่นสะหา{ฟ่ย่ ไท้ส่งฟ้าเนาทะเจรนหย่า หรอฟ้าเนาฟ้าส์งทาส
ร. กรฟ้จทามารทาทาอ ไท้ฟ้งฟ้าเ'นานาณซ!ทา พร๗ารบรองรองบุททฬ{ฟ&ท้อไ่ ท้
รบุทกก�งใท้นทท*รทนาไ!
ี
หส์อะไท้รบงาเห-fomทอททาพระเปียบา ไท้แก่ ซ*นภาทา งทรพรอภ่รยท บุทา เเท่
w กรท!ผู้*•ฟใม่ปทายา
ไท้ส่งแบบพปังฟ้อนส*งพทนารน!ท้วผูร้ บงาเหปีพกทอ* หรอพทั้งฟ้าเนาทะเซemบ้านของบุทส๗งกส่าา
(๖) ก. กาฟ้หา(ฑไ��รพเทยทน โท๗กฟ้ไท้ทฟอฺรอรวนท้นใบฬบเฟ้ยา พากกาอกไม่ทอไท้ไท้ไนนทรท เรพเทกาเพาเป็นระนยก
รอทนละQซนท้ไท้
ร. กรฝ็ผู้ซฟ้ทรเป็นผูพ-ฬ
้ ย่นท้า๗กรฟ้
ผูไ้ รทา'เพ?ทพรล หรอผูเ้ สมํอนไร้*ไามสา}ทรถ ไท้ท้นาานโทยรอบธารม ยู้อา{เกสพ่1เอผู้ท้ทก
้

0

เป็น อแหน

แหทุ

ห)ภ?!

ใส่เทาองพพาย

'ร ใฟ่อง

□
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ที มท ๐๘๐๘.«ะ/ว ๒๑๓๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราขสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง

การตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนข้าราขการบํานาญ
ส่วน ท้องถิ่น

เรียน

ผูว้ ่าราขการจังหวัด

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย

ทะเบียนข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวนแห่ง

ด้วยสํานัก
งานกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) กรมส่งเสรีมการปกครอง

ท้องถิ่น ได้ ตรวจนิเทศ งาน และ ติดตามประเมินผล การ ปฏิบัติ งาน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น

ตามแผน การตรวจนิเทศฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลจากการตรวจ นิเทศฯ ปรากฏ ว่าทะเบียน
ข้าราชการบํานาญ
ส่วนท้องถิ่นชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่เปีนบีจจุบันและคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ
ทะเบียนข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นชองสํานักงานกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบ
กับสํานักงาน ส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดบางแห่งไม่ จัดทํา
ทะเบียน ข้าราชการบํานาญส่วน ท้องถิ่น
โดยเฉพาะข้าราชการบํานาญ
งรู ภารโรงโรงเรียน ครูถ่ายโอน ภารโรงโรงเรียนถ่ายโอน ซึ่งต้อง
ส่วนท้องถิ่นตําแหน่ค
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินบําเหน็บ
จํานาญจากสํานักงานคลังจังหวัดโดยตรง หรือบางแห่งจัดทําไว้แต่มไิ ด้ติดตาม
ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เปีนบีจจุบัน

จํานาญของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ การกํากับดูแล
เพื่อให้การ ปฏิบัติงาน บําเหน็บ
ของ จังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน จึงให้สํานักงาน ส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัด
ดําเนินการ ดังนี้
ส่วน ท้อง ถิ่น ตาม สิ่ง ที่ ส่งมาด้วยให้ องค์กร ปกครอง
๑. จัด ส่ง ทะเบียน ข้า ราชการบํานาญ
ส่วน ท้องถิ่น แต่ละ แห่งตรวจสอบความถูกต้องกับทะเบียน ข้าราชการบํานาญ
ส่วน ท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง
จํานาญของจังหวัด หากข้อมูลของข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นรายใด
สั่ง จ่ายบําเหน็บ
ส่วน ท้องถิ่น และคํา
รายการที่ยังไม่
ไม่ถูกต้องตรง กันให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเป็น บีจจุบัน พร้อมทั้งกรอกข้อมูล เพิ่มเติมสําหรับ
ครองซีพผูร้ ับ
ส่วน ท้องถิ่น ทุกราย เงินช่วยคํา
ครบถ้วน เซ่น เลขบัตรประจํตาัวประชาซนของข้าราชการบํานาญ
บํานาญของราชการส่วน ท้องถิ่น (ข.ค.บ.) ฯลฯ หรือหากมีข้อสงสัยประการใดให้ประสาน การดําเนินการ กับ
่ องสํานักงาน กบท. หมายเลข'โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑-๑๔๓
เจ้าหน้าทีข
๒. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบและ ปรับปรุงข้อมูลตามข้อ ๑ ถูกต้อง
ทะเบียนข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้สํานักงาน ส่งเสริม
ครบถ้วนแล้ว ให้จัดส่งสําเนา
การปกครองท้องถิ่น จังหวัด จํานวน๒ ชุด
๓. สํานักงาน ส่ง เสริม การ ปกครองท้อง ถิ่น จังหวัด ตรวจ สอบ ความ ถูก ต้อง ชอง ทะเบียน
ส่วน ท้อง ถิ่น ทีไต้รับ จาก องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น ตามข้อ ๒ อีก ครั้งหนี่ง เมื่อถูกต้อง
ข้าราชการบํานาญ
จํานาญ
ข้าราชการ
ครบถ้วน แล้วให้เก็บรักษาไว้ ๑ ชุด ที่เหลืออีก ๑ ชุด จัดส่งให้สํานักงาน กองทุน บําเหน็บ
ส่วนท้องถิ่น ภายในวัน ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
/๔. กรณีเมื่อใดุ...''..

www.yotathai.com
185

-๒สั่งจ่ายบํานาญรายใหม่ หรือมีการแก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติมคํา
๔. กรณีเมื่อใดมีคํา
สั่งเกี่ยวกับ

จ ํารง
การจ่ายเงินบําเหน็ด
ชีพกรณีผรู้ ับบํานาญอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีบริมูรณีขึ้นไป
การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ซ.ค.บ.) เพิ่มขึ้นใน อนาคต การจําหน่าย/การ
เพิ่มขื่อข้าราชการบํานาญ
ส่วน ท้องถิ่นใน ทะเบียน ๆ กรณีมก
ี ารขอเปลี่ยนแปลงสถานทีร่ ับบํานาญฯลฯ ขอให้
กําชับเจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด
ดําเนินการปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนข้าราชการบํานาญ
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นบีจจุบันในทุกโอกาสด้วย
ข้าราชการบํานาญ
รายเติม เซ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระยุทธ เอี่ยมอํา
ภา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

และสวัสดิการ
จํานาญ
ส่วนบําเหน็บ

โทร. 0-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑-๑๔๓
โทรสาร 0-๒๒๔๑-๘๕๑๐

“ดํารง
ธรรมนําไทยใสสะอาด”
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ที มท ๐๘๐๘.๔/ g do

กระทรวงมหาคไทย
ลบนอี?ษฎางค์ กไฒ. ๑0๒0๐
WO สิงทากม ๖๕๕ร:

เรอง

การแสดงพ?เบาระบุตัวผูร้ ันนําหนี
! จตกทอดของลูกจ้างประจํหาน่วยการบริหารราชการส่วนท้ยงทบ

เรียบ ผู้ฑร่ าชm?จังหวัดทุกจังหวัด
อ้างกง

หนังสือกรมส่ง!สรีมการปกดรองทองทบ ที มท ๐๘๐๘.๕ท ๑๘๗๓ ลงวับที ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๔๔

ลงทีส่งมาด้วย ๑. วัซกื ารใบการนสดง!จ?เบาระบุตัวผูรั้ บน่า!หนีจดกทอดของลูกจ้างประจํหาน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องกบ
! จดกทอดของลูกจ้างประจํา(นบบ ๑)
๖. หนังสือแสดง!จดบาระบุตัวผูร้ ับนําหนี
«. หนังสือนสดง!จดบาระบุตัวผูร้ ันนําหน
! จดกหอดของดูกจ้างประจํา(นบบ b)
! จดกทอดชองสกจ้างประจํา
๋ หนังสือแสดงเจ?เนาระบุตัวผู้ร้บนําหนี
๔. ใบมอบอ้นทะ!ทึ๋อยึบ
ดามระ!นัยบกระทรวงมห าดไทยว่าด้วยนําหน
! จสูกจ้างของหน่วยการบรีหารราชการส่วน.
! จท้!คบ
ท้£แทบ (จนับที ๔) ท.ด. ๒๔๔๔ ข้อ ©๓/๔ กําหนด
! จราย!ดอน หริอผูร้ ับนําหนี
ไหดูกจ้างผูร้ ับนําหน
ี มทายา
ิ
! จดกทอดไท้!!กํทายาทผู้มสิ ิทธิ และโบกรฟ้ทเม่
รายเดอบสิงแก่ความดายไท้จ่ายนําหนี
ทผู้มส
ิ ิทธิ ห้รีอมิ
ฺ
นตได้กงแก่กวามดายไปก่อน ให้จ่ายนําหนี
! จดกทอดให้นก่บคุ กลชงดูกจ้างประจําของหน่วยการปรีหารราชการ
บั้น.
ส่วนท้องส์บทีสิงแก่ความดายใด้นลดง!จดบาไว้ดาม!!บบนละว้ธก
ิ ารทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

! จ
กระทรวงมหาดไทย จํงได้กําหนดนบบนละรีธการในการแสดง!จดบาระบุตัวผูร้ ับนําหนี
ใบมอบฉับทะ !ทีอไท้การแสดง
คกทอดชองลูกจ้างประจํหาน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถบพรัอมทั้งกําหนด
! จดกทอดเนันนั )ด่าม
เจตบาระบุตํ่วผูร้ ับนําหนี
! จตกทอดชองลูกจ้างประจํากรณื๒มิทายาทผู้มสิทธิรับนําหนี
ระ!บยบกระทรวงมหาดไทยด้งกลาว รายละเอียดปรากฎตามสิงทีสํงมาด้วย
ถอน่ฎนํดั?เอไป

จังเรียบมาเทีอโปรดทราบนละแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องสิ1บใบ!ชดจังหวัดทราบและ
ขอนสดงความบับุร่ม่
(บา!

ธุวรรพรัP
ปตัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสรีมการปกครองท้องลบ
ส่านักบริหารการกตังท้องลบ
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๔ ด,อ ๑๑๑
โทรสาร 0-๖๒๔๑-๘๔๑๐
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วิธกี ารในการแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ตกทอดลูกจ้างประจํข
าองราชการส่วนท้องถิ่น
อาศัยอํานาจ
ตามข้อ ๑๓/๔ แห่งระเบํยบกระทรวงมหาดไทยว่าตัวยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการ
แบบและวิธก
ี ารแสดงเจตนา
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔ กระทรวงมหาดไทยจํงกําหนด
ระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จตกทอดไว้ ตังต่อไปนี้

ารี่ ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็พจิเศษรายเดือน จัดท้าหนังสือแสดง
๑ ให้ลูกจ้างประจํท
ตกทอดลูกจ้างประจํา
สํอง
ของราชการส่วนท้องถิ่น ตามแบบทีแ่ บบท้ายนี้ จํานวน
เจตบาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
จิเศษรายเดือน
ฉบับ มีข้อความตรงกัน ยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผู้เน้ กบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็พ
่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
แล้วแต่กรณี หากไม่สามารถไปยื่นด้วยตบเองไดืไท้ท้าหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก
ใท้ผรู้ ับมอบฉันทะไปยื่นแทบได้
ข้อ

ข้อ ๒ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผูร
้ ับผดชอบใน การตรวจสอบความ

ตกทอดลูกจ้างประจําแล้วลงลายมีอชื่อใน
ถูกด้องครบล้วนของข้อมูลในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
หนังสือแสดงเจตบาทั้งสองฉบับ ณ วันที่มกี ารยื่นหนังสือแสดงเจตบานั้น ทั้งนี้ อาจมอบหมายให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นใบสังกัดไม่ตํ่ากว่าระตับ ๓ รับผดชอบเที่อคําเน้นการตังกล่าวแทบได้

ารี่ ับบําเหน็จรายเดือนหริอบําเหน็พจิเศษรายเดือนแสดงเจตบาระบุตัว
ข้อ ๓ ให้ลก
ู จ้างประจํท

ส่วนของบุคคล
ตกทอด กรณีทแี่ สดงเจตบาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ตกทอดเกินกว่าหนีง้ คน ให้กําหนด
ผูร้ ับบําเหน็จ
ส่วนไว้ใท้ถึอว่าทุกคนมีสิทธิได้รับใบอัตราส่วนทีเ่ ท่ากัน
ทีจ่ ะมีสิทธิได้รับให้ชัดเจนด้วย ในกรณีทIี่ มใด้กําหนด

ข้อ ๔ ให้ผูแ้ สดงเจตบาเก็บรักษาไว้หนี้ งฉบับ ส่วนอีกฉบับหนี้งใหัเก็บรักษาไว้ทรี่ าชการส่วนท้องถิ่น

จิเศษรายเดือน
รายเดือนหริอบําเหน็พ
เจ้าสังกัดผู้เน้ กบําเหน็จ

เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสั่งจ่าย

ตกทอดต่อไป
บําเหน็จ
จิเศษรายเดือน ประสงค์ จะ
ข้อ ๔ กรณี ลูกจ้างประจํท
ารี่ ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็พ
ตกทอด
ตกทอดใบภายหลัง ให้ท้าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
เปลี่ยนแปลงตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ฉบับใหม่แทบฉบับเดืม เพื่อนําไปยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผู้เน้กบําเหน็จรายเดือนหรือ
ลูกจ้างประจํา
บาเหน็จพิเศษรายเดือน และให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลกหนังสือแสดงเจตนาในหนังสือแสดงเจตบา
ฉบับเดิมด้วย ไนกรณีทIี่ ม่สามารถไปยื่นหนังสือแสดงเจตบาฉบับใหม่และคําเน้นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงตัว
ตกทอดด้วยตบเอง ให้ท้าหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปคําเน้น การแทบตามใบมอบฉันทะ
ผูร้ ับบําเหน็จ

ทีแ่ บบท้ายนี้

กรณีบุคคลชึ่งลูกจ้างประจํท
ารี่ ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็พจิเศษรายเดือนได้แสดง
ตกทอดนั้นไท้แก่บุกคลผูม
เจตบาให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
ตกทอดรายใดได้ถึงแก1ความตายไปก่อน ให้แบ่งบําเหน็จ
้ ี
ตกทอดลูกจ้างประจํา
สิทธิทยี่ ังมีชีวิตอยู่ ตามส่วนทีร่ ะบุไว้ใบหนังสือแสดงเจตบาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ี ลนับแต่วันทีไ่ ด้
ตกทอด ตามข้อ ๑ และข้อ ๔ ใท้มผ
ข้อ ๗ การแสดงเจตนาระบุตัวผูร
้ ับบําเหน็จ
จิเศษรายเดือน
ยื่นหนังสือแสดงเจตบาต่อราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผูเ้ บิกบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็พ
ข้อ ๘ การขูดลบ ชีดฆ่า หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบหนังสือแสดงเจตบาระบุตัวผูร
้ ับบําเหน็จ
ตกทอดลูกจ้างประจําให้ลงลายมีอชื่อกํากับไว้ และต้องระบุคํา
ตกทอด
นํา
หน้าชื่อและนามสกุลของผูร
้ ับบําเหน็จ
ข้อ ๖

ให้ชัดเจน
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ารี่ ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็พจิเศษรายเดือน ได้ถึงแก่ความตาย
กรณีลูกจ้างประจํท
ตกทอดของลูกจ้างประจํา
่ ระทรวงมหาดไทยจะกําหนดวํธิปฎํบํตใั บการแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ก่อนทีก
ตกทอด
พินัยกรรม หรือหนังสิออย่างใดอย่างหบึ๋ง ขึ๋งมีการระบุให้ผห
และได้ทํา
ู้ นึ่งผูใ้ ดเป็นผู้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
หรือมีสิทธิได้รับเงินอื่นใดจากทางราขการ ให้ถึอว่าพินัยกรรมหรือหนังสิอตังกล่าวเป็นหนังสิอแสดงเจตบาระบุ
ตกทอดตามหนังสิอกระทรวงมหาดไทยฉบับบี้
ตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ข้อ ๙

ารี่ ับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็พจิเศษรายเดือน ได้ถึงแก่ความตาย
๑๐ กรณีลูกจ้างประจํท
ี ลักฐานขึ๋งแสดงได้ว่าลูกจ้างประจํท
ารี่ ับ
พินัยกรรม หรือหนังสิออย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๙ แต่มห
โดยไม่ได้ทํา
จิเศษรายเดือนประสงค์จะให้บุคคลใดเป็นผู้น็สิทธิได้รับเงินหรือประโยขนัอื่น ๆ
บําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็พ
จิเศษรายเดือนสอบสวน
เมึ่อตบถึงแก,ความตาย ให้ส่วนราขการเจ้าสังกัดผู้เบํกบําเหน็จรายเดือนหรอบําเหน็พ
ความตกลงกับกรมส่งเสรืมการปกครองห้องถิ่น
ข้อเท็จจรืงพร้อมทั้งแสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุบ แล้วขอทํา
ข้อ
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แบบหนังสีอแสดงเจตนาระบุดัวผูร้ ับบาIหนจดกทอดลูกจ้างประจํา
ของราชการส่วนท้องทน
เขยนที

วับที่
ข้าพเจ้า

สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น.

ปัจจุบันได้รับ

จังหวัด

เดือนละ

.(๒) บาท ทีอ
่ ยูท
ี่ ดต่อ'ได้เลขที่.
่ ต

ตําบล

□

เดือน.

พ.ศ

(๑)

. เดืมเป็นลูกจ้างประจํตาําแหน่ง
อํ๓
าอ

น่าเหนัจรายเดือน

อํ๓
าอ.

รหัสไปรษณีย์.

....

.... ถนน

□

น่าเหนัจทีเศ'ษรายเดือน

จังหวัด
ในกรณีข้าพเจ้าไม่มทายาทผูม้ สิทธ

โทรศัพท์.

่ อบด้วยกฎหมาย) ตามข้อ ๑๓/๔ วรรคสาม แห่ง
จะได้รับน่าเหนัจตกทอด (บุตร สามหรือภรัยา และบิดามารดา ทีช

ระเบิยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยน่าเหนัจลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๔
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับน่าเหนัจตกทอดโดยหนังสือฉบับนีว่้ า เมึ๋อข้าพเจ้าลิงแก่ความตาย ข้าพเจ้าประสงค์

(๓) คน ตังมิรายซื่อต่อไปนี้

ไห้จ่ายเงํนน่าเหนัจตกทอดแก่บุคคล รวม

... ให้ได้รับ

๑.
บ้านเลขที่

อํ๓
าอ

หม่ที่

ถนน

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

.. ไห้ได้รับ

๒.
บ้านเลขที่

อํ๓
าอ

... หมูท่ ี่

รหัสไปรษณีย์

.. ไห้ได้รับ ......

๓.
บ้านเลขที่

อํ๓
าอ

หมูท
่ ี่

จังหวัด

ซื่งมิภูมล
ิ ําเนาอยู่

.............
ตําบล.....

ส่วน

โทรศัพท์

.. (๔) ส่วน ซื่งมิภูมลิ ําเนาอยู่

ตําบล

ถนน

จังหวัด

— (๔)

โทรศัพท์

(๔) ส่วน ซื่งมิภูมล
ิ ําเนาอยู่

ตําบล

ถนน
รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

ขึ้นสองฉบับ มิข้อความถูกต้องตรงกับ เก็บไว้ที่ผแู้ สดงเจตบาหนี่งฉบับ อกฉบับหนี่ง
หนังสือแสดงเจตนานี๋ได้ทํา
ส่งไปเก็บไว้ทรี่ าชการส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดผูเ้ บิกน่าเหนัจรายเดือน/น่าเหนัจทีเศษรายเดือน

ลงซื่อ.
(.

ผูแ้ สดงเจตนา
.)

ลงซื่อ.
(.

ลงซื่อ.
(.

พยาน
.)

พยาน
.)
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-๒-

สําหรับเจ้าหน้าทีเ่ ท่านั้น

หนังสือแสดงเจตบาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จตกทอดฉบับนี้!ด้ยื่นฟ้อวันที่
'.. เป็น ผูแ้ สดงเจตนา
โดย
ตกทอดเก์บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
เจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ

□

□ ผูร้ ับมอบฉันทะ

ลงซื่อ

ได้นํา
หนังสือแสดง

(๕)เจ้าหน้าที่

)
ตําแหน่ง

วับที่

บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ตกทอดฉบับนี้ โดยได้แสดงเจตนาใหม่ ตามหนังสือ
ข้าพเจ้าขอยกเลิกหนังสือแสดงเจตบาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ซื่งให้.
แสดงเจตนาลงวันที่
ตกทอดฟ้อข้าพเจ้ากงแก่ความตาย
เป็นผู้มีลทิ ธิรับบําเหน็จ

ลงซื่อ

ผูแ้ สดงเจตบา/ผูร้ ับมอบฉันทะ

(

วันที่

หมายเหทุ

)

J.

J.

๑. การขูดลบ ขดฆ่า หรีอการแก้Iขเปลี่ยนแปลงอย่างอบในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ตกทอด
ไห้ผูแ
้ สดงเจตบาลงลายมอซื่อกํากับไว้
นํา
หน้า ซื่อ และนามสกุล ให้ชัดเจน
๒. ให้ระบุคํา
๓. ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง

□ ที่ใข้

อธิบายการกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําVเIน็จตกทอด
คํา
(๑) ให้ระบุวัน เดือน จ ทีแ
ตกทอด
่ สดงเจตบาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
(๒) ให้ระบุเงินบําเหน็จ
จิเศ'ษรายเดือนที่!ตัรับอยูข่ ผะทีแ่ สดงเจตนา
รายเดือนหรอบําเหน็พ
(๓) ให้ระบุจำบวบผู้มีสิทธิรับบําเหน็จ
ตกทอด
(๔) กรณีระบุตัวผูร้ ับบำเหน็จตกทอดไว้มากกว่าหบี่งคบ ให้กําหนด
ส่วนทีจ
่ ะมสิทธิได้รับให้ชัดเจนด้วย
ง
เช่น นาย ก. ให้ได้รับ ๑ ส่วน น่า สาว ข. ให้!ด้รับ ๑ ส่วน และเด็กหญิง ค. ให้!ด้รับ ๒ ส่วน เป็นตัน
ส่วนไว้!ห้สือว่าทุกคนมสิทธิได้รับใบอัตราส่วนทีเ่ ท่ากัน
หรื่อกรณีที่!มใด้กําหนด
(๔) เจ้าหน้าทีท
่ รี่ าชการส่วนห้องกบมอบหมาย ซื่งเป็นข้าราชการส่วนห้องกนไม่ตํ่ากว่าระตับ ๓
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ใบมอบฉันหะ
เขียนที่

เดือน.

วันที่

พ.ศ.

□ ผูร้ ับบําเหน็จรายเดอน □ ผูร้ ับบำเหน็จ

พเศบรายเดือน

ข้าพเจ้า

อําเภอ,

สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น
หมูท
่ ี่.

อยูบ
่ ้านเลขที่

อํ๓
าอ

จังหวัด

.... ตําบล

ถนน.

รหัสไปรบผย์.

จังหวัด.

ขอมอบฉับทะให้

โทรศัพท้
-1

อํ๓
าอ

จังหวัด.
เบ้ บผูต
้ ําเนิบการ

โทรศัพท์

□ บันทึกการเปลึย่ นแ

.... ตําบล

ถนน.

หมูท
่ ี่.

อยูบ
่ ้านเลขท

□ ยื่นหนังสือ

รหัสไปรบณย์.

แสดงเจตบาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ตกทอด

าบับเดิมแทนข้าพเจ้า
ปลงเพื่อยกเสิกหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํฉ

ทีแ่ นบมาพร้อมบีแ้ ทนข้าพเจ้า

ตามหนังสือแสดงเจตนา ลงวันที่.

ลงซอ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)

ผูร้ ับมอบฉันทะ

ลงซอ
(

ลงขอ

)

พยาน
(

J-

ลงซอ

)

พยาน
(

)

บัตรประจํตัาวประชาซน ของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
หมายเหๆ ๑. ให้แนบสําเนา

สําเนาถูกต้องด้วย

พร้อมกับรับรอง

ตกทอดฉบับทีย่ ื่นไว้
๒. ให้เก็บหนังสือฉบับบี๋ไว้รวมกับหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับบําเหน็จ
ต่อส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
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ที่ บท ๐๘๐๘.๕/ว

ฟ้�

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐*

พ/ มีนาคม ๒๕๕๖

I

จํานาญ
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบําเหน็จ
ลูกจ้างประจํา
เรียน ผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ถิ่งทีส่ ่งมาด้วย

แนวทางการเบิกจ่ายเงินบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบําเหน็จ
จํานาญ
ลูกจ้างประจํา
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อบุมต
ี โครงการมิเทศงานและตรวจดีดตามประเมินผล

จํานาญ
ข้าราซกวรส่วนท้องถิ่น ผลการตรวจน เทศงาน พบว่า การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จ
การปฎํบต
ํ งานบําเหน็บ
บํานาญตําแหน่คงรู ครูถ่ายโอน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตําแหน่องื่น และข้าราชการถ่ายโอน ขององค์กรปกครอง
จํานาญ
แต่ละประ(/ไท
ส่วนท้องถิ่นหลายจังหวัดยังตําเมินการไม่ถูกด้อง ด้งนั้น เพื่อไท้การเบิกจ่ายเงินบําเหน็บ
เมินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบิยบกฎหมาย จึงขอซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินบําเหน็บจํานาญ
าําแนก
ตามตําแหน่งด้งนี้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบําเหน็จ
ลูกจ้างประจํจ
จํานาญครู ลูกจ้างประจํภาารโรงโรงเรียน ครูถ่ายโอน และลูกจ้างประจํา
๑. บําเหน็บ
ภารโรงโรงเรียบถ่ายโอน
ชององค์กรปกครอง
จํานาญ
๒. บําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตําแหน่องื่นและลูกจ้างประจํา
ส่วนท้องถิ่น
๓. บําเหน็บจํานาญข้าราชการถ่ายโอบและลูกจ้างประจํถา่ายโอน
บําเหน็บ
จํานาญของข้าราชการถ่ายโอน และ ครูถ่ายโอบ รวมนั้งการ
๔. การคํานวณ
แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายจากเงินอุดหนุนของรัฐ และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ทั้งนี้ ไนการตําเมินการตามข้อ ๑. - ๓. (ยกเว้นตําแหน่ลงูกจ้างประจํา
สั่งจ่ายและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องไท้กรมส่งเสริมการ
่ รู้ ับผิดชอบส่งส่าเนาคํา
ถ่ายโอน) ไท้เจ้าหน้าทีผ
ลูกจ้างประจํา
ปกครองท้องถิ่นด้วย รายละเอยคปรากฎตามสั่งทีส่ ่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดกําชับเจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดขอบถือปฏบ้ตตามแนวทางด้งกล่าวโดยเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ

(บายโชคชัย เดชอมรธัญ)
รองอธิบดี รักษาราชการน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ทัน

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
และสวัสดีการ
จํานาญ
ส่วนบําเหน็บ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑-๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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แนวทางการเบิกจ่ายเงินบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบําเหน็จ
ลูกจ้างประจํา
๑. กรณีครู ลูกจ้างประจํภาารโรงโรงเรียบ ครูถ่ายโอบ และลูกจ้างประจํภาารโรงโรงเรียบถ่ายโอบํ
๑.๑ ครู ครูถ่ายโอบ เบิกจ่ายดังนี้
๑.๑.๑ บําเหน็ปจกติ บํา
บาญปกติ บํานาญ
พิเศษ บํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ บําเหน็ด
จํารง
ชีพ
เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(ซ.ค.บ.) บําเหน็จ
ตกทอดกรณีครู ครูถ่ายโอบ ถ่งแก่กรรมโบดํา
แหบ่งบําเหน็จ
ตกทอดและเงินช่วยพิเศษกรณีผรู้ ับบํานาญ
ถึงแก,กรรม ให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับการจัดการศกษา
ภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จบํานาญ)
๑.๑.๒ เงินเพมจากเงินบํานาญ
ปกติร้อยละ ๒๕ ของครูบํานาญ
ทีร่ ับราชการส่วน ท้องถิ่น
ี ิทธํรับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ก่อน วับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓(ร: (ยกเว้น ครูถ่ายโอน ซึ่งไม่มส
ร้อยละ ๒๕) เบิกจ่าย
จํานาญ
จากเงิน กองทุบบําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น (กบท.) โดยสํานักงาบกองทุบบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น จะโอนให้องค1กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจํา
YJกเดือน และเมื่อครูบํานาญเสิยชีวิต
เงิน ช่วยฟ้เศ ษ ๓ เท่าชองเงิน เที่มจากเงิน บํานาญ
ปกติร้อยละ ๒๕ เบิกจ่าย จากงบประมาณขององค์กร
จํานาญ
ปกครองส่วน ท้องถิ่น งบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงิน สมทบกองทุบบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่นแล้วแต่กรณี
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น หรือขออบุม้ ตโอบเงิน จากกองทุนบําเหน็บ
แหบ่ง (๓ เท่าชองเงินเดอบ)
๑.๑.๓ เงินช่วยพํเศษ กรณี ครู ครูถ่ายโอบ กงแก่กรรมใบดํา
เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลางประ๓ทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
๑.๒ ลูกจ้างประจํภาารโรงโรงเรียน ลูกจ้างประจํภาารโรงโรงเรียนถ่ายโอบ เบิกจ่ายดังนี้
จิเศษรายเดอบ และบําเหน็จ
ตกทอด
ปกติ บําเหน็จรายเดอบ บําเหน็พ
๑.๒.๑ บําเหน็จ
การจัดการศกษาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็บจํานาญ)
เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุบเฉพาะกิจ สําหรับ
าารโรงโรงเรียบ ลูกจ้างประจํภาารโรงโรงเรียน
๑.๒.๒ เงินช่วยพิเศษ กรณี ลูกจ้างประจํภ
ถ่ายโอบกงแก่กรรมในตําแหน่ง(๓ เท่าของค่าจาง) เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ห้องถิ่น
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินตามข้อ ๑.๑.๑ และข้อ ๑.๒.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งเรื่อง
ให้จังหวัดเพื่อวางฎีกาเบิกจ่ายจากสํานักงานคลังจังหวัดโดยตรง
๑.๔ ให้จังหวัดดําเบิบการและ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวตามหนังสือกรมส่งเสรีมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๙๘๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจํ กายบ ๒๕๕๕ พร้อมแนบฎีกาและหน้างบ
จํานาญให้สํานักงาน กบท. ทราบด้วย
ใบสําคัญการจ่ายเงินบําเหน็บ

แหบ่งอื่น) และลูกจ้างประจํา
๒. กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ดํา
แหบ่งอื่น)
๒.๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ดํา

พิเศษเหตุทุพพลภาพ เงินเพื่มจาก
พิเศษ บํานาญ
ปกติ บํานาญ
๒.๑.๑ บําเหน็ปจกติ บํานาญ
ตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม'
ดํารงชีพ บําเหน็จ
ปกติร้อยละ ๒๕ บําเหน็จ
เงิน บํานาญ
ถึงแก่กรรม (๓ เท่าของบํานาญ
และเงินเพิ่ม
ตกทอด และเงินช่วยพิเศษกรณีผรู้ ับบํานาญ
ในตําแหน่งบําเหน็จ
ปกติร้อยละ ๒๕) เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลางประเภท
จากเงินบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือขออนุมัตโิ อนเงิน
จํานาญ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการเงินสมทบกองทุบบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
จํานาญ
จากกองทุนบําเหน็บ

/๒.๑.๒ เงินช่วย

...
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๒.๑.๒ นินซ่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(ซ.ค■บ.) เบิกจ่ายจากงมุปร"มาณขยงองค์กรปกครอง
น (เน่รวนตําแหน่คงรู)
ส่วนท้องถิ่น งบกลางรายการเงินช่วยค่าครองชพผูร้ ับบำบาญซ้า�'1ซการส่วน
๒.๑.๓ เงํนช่วยฟ้เศษ ๓ เท่าของเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ(‘“•ค•น-) และเงินช่วย บ
เดือน) เบํกจ่ายจากงบประมาณขององค์กร
กรณข้าราชการส่วนทองเถน!ลงแก่กร'รน,1นตําแหน่ง(๓ เท่าของเงิน
พพิา]ช่าHด่าาทํ««
า
1เกดชุภงส่วนท้ทงทน งา เกลางา ๒«Iภ

พิ�

151

จ ํานาญ
และได้ยื่นคํา
ร้องขอรับเงินบํานาญ
ปกติตามพระราชบัญญ้ ดบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐0 เป็นเงินเดือนล:

(อุ ๘1๗๒๖ .๔0

บาท และขอเงินเพิ่มจากบํานาญ
ร้อยละยี่สิบห้า

ของบํานาญ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ปกติดามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ

พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นเงินเดือนละ ๘๒๖.๑๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ ๑๙,๕๕๒.๕๖ บาท
ิ สําั่งที่ ๑๙๔๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ คลาคม ๒๕๔๕ ให้ผูฟ้ ้องคดืได้ร้บเงินบํานาญ
ผูถู้ กฟ้องคติได้มค
ทั้งสองประเภทเป็นเงินเดือนละ ๑๙1๕๕๒.๕๖ บาท หลังจากนั้น สํานักงานกองทุนบําเหน็บจํานาญ

ถูกฟ้องคดี ด้งนั้น ผูถ้ ูกฟ้องคดืทบทวนแลัว
จึงมิคํา
สั่งที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ยกเลกคํา
สั่งเติมและสั่งให้จ่ายเงินบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่เห็นชอบกับความเห็นของผู้

ปกติให้แก่ผูถู้ กฟ้องคดืเป็นเงินเดือนละ ๑๘1๗๒๖.๔0 บาท โดยไม่ได้รับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

ปกติร้อยละยี่สิบห้า ซึ่งผูฟ
สั่งด้งกล่าวด่อผูถ้ ูกฟ้องคติเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน
้ ้องคติได้อุทธรณ์คํา

๒๕๔๖ แด่ผูถู้ กฟ้องคติวน
ิ ็จฉัยยกอุทธรณ์ เนึ่องฺ จากฺผู้ฟ้ องคติบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น

เป็นครั้ง แรกทั้งแด่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ จึงไม่ มิสิทธิรับเงินเพิ่มจากบํานาญ
ข้าราชการ
คามข้อ ๓๙ (๔) ของระเบีย}Jกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๓๖ ผูฟ
สั่งของผูถู้ กฟ้องคติไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนึ่องจากผูฟ
้ ้องคติเห็นว่าคํา
้ ้องคติ

เป็นข้าราชการส่วนภูมิภาคโอนไป่รับราชการส่วนท้องถิ่น มิสิทธิได้นับเวลาราชการสําห่
รับ

คํานวณ
บําเหน็จ
บํานาญ
ติดต่อกันโดยผลของกฎหมาย มาดรา ๗ แห่ง พระราช บัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเป็นผู้บีสท
ิ ธิได้รับเงินเพิ่ม
จากเงินบํานาญ
ร้อยละยี่สิบห้าของเงินบํานาญดามข้อ ๓๙ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ด้งกล่าวข้างด้น

ขอให้ศาลมิคําฟ้
พากษาหรือคํา
สั่งเพกถอนคํา
สั่งของผูถกฟั
้
องคติที่ ๒๔๓๙/๒๕๔๕

ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ และให้มค
ิ ํา
สั่งส่วนเงินบํานาญ
และเงินเพิ่มจากบํานาญให้ภูกด้อง

คามคํา
สั่งที่ ๑๙๔๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นเงินเดือนละ ๑๙1๕๕๒.๕๖ บาท
ิ ิทธิไดรับตามกฎหมาย
นับแด,ผูฟ้
้ องคติมส

สั่ง ที่ ๑๙๔๔/๒๕๔๕ ลง วัน ที่
ผูถ
้ ูก ฟ้อง คติให้การว่า ผูถ
้ ูก ฟ้อง คติได้มิคํา
๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ อนุมัตใิ ห้เทศบาลตําบล
ปากคาด จ่ายเงินบํานาญ
ปกติเป็นเงินจํานวน
๑๘1๗๒๖.๔0 บาท และ เงินเพิ่มจากเงิน บํานาญ
ปกติร้อย ละยี่สิบ ห้าเป็นเงิน เดือน ละ

๘๒๖.๑๖ บาท รวมเป็นเงินบํานาญ
ทั้งสิ้น ๑๙,๕๕๒.๕๖ บาท ให้แก่ผูฟ
้ ้องคติ และได้รายงาน

ให้สํานัก
งานกอง ทุนบําเหน็จ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อ ตรวจ ฐf อบควา มถูกด้อง
บํานาญ
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๔. การคํานวณ
บําเหน็บจํานาญของครูถ่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอน (กรณีเป็นสมาขิก กบข.)

จํานาญ(สูตร กบข.) ให้คํานวณ
๔.๑ การคํานวณเวลาราขการสําหรับําเหน็บ
ทั้งจํานวน
วัน เดือน

ทศนิยม ๒ ตําแหน่งดังนี้
และปี โดยกําหนด
เวลาราขการ - จ + เดือน + วัน

=

XX.XX

ปี

๓๖๐

€>๒

บําเหน็บจํานาญ
๔.๒ การคํานวณ
๔.๒.๑ บําเหน็จ
ตกทอดกรณีครูถ่ายโอบ และข้าราชการถ่ายโอน (กรณีเป็น
ปกดื บําเหน็จ

สมาขิก กบข.) ถึงแก่กรรมในตําแหน่งคํานวณโดยนําเงินเดือนเดือนสุดท้าย

คูณ เวลาราชการสําหรับคํานวณ

บําเหน็บ
จํานาญ(สูตร กบข.) ทั้งนี้ เฉพาะ ข้าราชการถ่ายโอบต้องแน่งสัดส่วน การรับภาระ การจ่ายเงิน
ดังกล่าวด้วย

บําเหน็บจํานาญ(สูตร กบข.)
คํานวณ
= เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราขการสําหรับ
๔.๒.๒ บํานาญ
ปกติ ให้คํานวณเงินเดือน เฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย (เงิน เดือน ๖๐ เดือน

สุดท้ายรวมกันแล้วหาร ๖๐ หากเดือนใดใต้รับเงินเดือนสองอัตราหรือมากกว่าให้ใช้เงินเดือนอัตราทีสูงสุดของ
คํานวณ
บําเหน็บจํานาญ(สูตร กบข.) หาร ๕๐ แต่ต้องไม่เกิน
เดือนบั้นมาใช้คํานวณ)คูณ เวลาราชการสําหรับ
ร้อยละ ๗๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย ทั้งนี้ เฉพาะข้าราชการถ่ายโอบต้องแบ่งสัดส่วนการรับภาระ
การจ่ายเงินดังกล่าวด้วย
คํานวณ
บําเหน็บํจานาญ(สูตร กบข.)
= เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสูดท้าย X เวลาราชการสําหรับ
๕๐

(ทั้งนี้ บํานาญ
ทีคํานวณใด้ดอ้ งไม่เกินเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย X ๗๐/ ๑๐๐)

จํานาญของข้าราชการถ่ายโอน และ
แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็บ
๕. การคํานวณ
ถ่ายโอบ
ลูกจ้างบ่ระจํา
จํานาญ
๕.๑ ส่วนทีรัฐบาลรับภาระ ดือ บําเหน็บ
ทุกประเภททีคํานวณไต้ คูณ เวลาราชการปกติ
คํานวณ
บําเหน็บจํานาญ
ก่อนถ่ายโอนรวมเวลาราชการทวคูณก่อนถ่ายโอบ (ล้าม) หาร เวลาราชการสําหรับ
จรือบํานาญX เวลาราชการปกติรวมเวลาราชการทวีคูณก่อนถ่ายโอน (ฝีดร กบข.)
= บําเหน็ห
บําเหน็บ
จํานาญ(สูตร กบข.)
คํานวณ
เวลาราชการสําหรับ

จํานาญ
๕.๒ ส่วนทีท้องถิ่นรับภาระ ดือ บําเหน็บ
ทุกประเภททีคํานวณไต้ หัก ส่วนทีรัฐรับภาระ
ตามข้อ ๕.๑

- ส่วนทีรัฐบาลรับภาระ
= บําเหน็จ/บํานาญ
ตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ศึกษาได้จากตัวอย่างแนบท้าย
รายละเอียดการคํานวณ
บําเหน็บจํานาญของครูถ่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอน (กรณีไม่เป็นสมาขิก กบข.)
๖. การคํานวณ

ดํารง
ชีพ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ บําเหน็จ
พิเศษ บํานาญ
บําเหน็จ
ปกติ บํานาญ
ปกติ บํานาญ
ตกทอดกรณีผรู้ ับ
ตกทอดกรณีครูถ่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอนถึงแก่กรรมใน ตําแหน่งบําเหน็จ
บําเหน็จ
บํานาญ
ถึงแก่กรรม ให้คํานวณเช่น เดียว กับครูและ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ตําแหน่องื่น) ทั้งนี้ เฉพาะ
ข้าราชการถ่ายโอนต้องแบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

/๗. การคํานวณ...
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๗. การคํานวณ
บําเหน็จ
ของลูกจ้างประจํแาละลูกจ้างประจํา
ถ่ายโอบ สรุปได้ดังนี้
๗.๑ ลูกจ้างประจําการคํานวณเวลาทำงานสําหรับําเหน็ปจกติ บําเหน็จรายเดอบ ให้คํานวณ
เป็นเดือน เศษของเดือนถ้ากง ๑๕ วัน ให้นับเป็น ๑ เดือน ถ้าไม่ถ้ง ๑๕ วับ ให้ปิดทิ้ง
จกติ หรือกรณีเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ (ทายาทยื่น)
๑. กรณีขอรับบําเหน็ป
= ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จํานวนเดือน
๑๒
= ๒๓,๓๔๐ X ๓๖๗
= ๗๑๓,๘๑๕ บาท
๑๒

๒. กรณีขอรับบําเหน็จรายเดือน
= ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จํานวนเดือน
๑๒ X ๕๐
= ๑๔,๒๗๖.๓๐ บาท (เศษของบาทให้ปิดทิ้ง)
= ๒๓,๓๔๐ X ๓๖๗
๑๒ X ๕๐
=

๑๔,๒๗๖ บาท

จกติ บําเหน็จรายเดือน ให้
๗.๒ ลูกจ้างประจํถา่ายโอน การคํานวณเวลาทํางาบสําหรับําเหน็ป
ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
คํานวณเป็นเดือน เป็นวับ โดยกําหนด
๑. กรณีขอรับบําเหน็ปจกติ หรือกรณีเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ (ทายาทยื่น)
จํานวนเดือน
๑๒

= ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X

• แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็ปจกติ หรือบําเหน็ปจกติกรณีเสียชีวิต

รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็ปจกติ X จํานวนเดือน (เวลาราขทารท,อบถ่ายโอนทศนิยม ๒ ตำแพ่ง)
แพ่ง)
จํานวนเดือน (เวลาราชการทั้งสันทศนิยม ๒ ดํา

บําเหน็ปจกติ - ส่วนทีร่ ัฐบาลรับภาระ
๒. กรณีขอรับบําเหน็จรายเดือน การคํานวณเหมือนบำเหน็จปกติ แล้วหารด้วย ๕๐
รายละเอียดการคํานวณตามข้อ ๗ ศึกษาได้จากตัวอย่างแนบท้าย
สั่งจ่ายบําเหน็บจํานาญ
คํา
๘. การส่งสําเนา
ภารโ,รง
บำนาญชอง'ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ทุกตำแหน่งและ ลูกจ้างประ'จํา
การเบิกจ่ายบําเหน็จ
คำสั่งจ่ายและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องให้กรม
โรงเรียน /ภารโรงโรงเรียนถ่ายโอน ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดขอบส่งสําเนา
ห้องลนรับภาระ =

ส่งเสรีมการปกครองห้องถิ่นด้วย

****************************
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บําเหน็บ
จํานาญ
ตัวอย่างการคํานวณ
ข้าราชการถ่ายโอน
กรณีเป็นสมาซิก กบข. และไม,เป็นสมาซิก กบข.
กรณีข้าราชการถ่ายโอน บรรจุรับราชการเมื่อวับที ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ สังกัดองค์การบริหาร
นักงาบเร่งรัดพัฒนาชนบท เมื่อวับที ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ต่อมา
ส่วนจังหวัดลําพูนโอนไปรับราชการสังกัดลํา
ถ่ายโอบมารับราชการส่วนท้องถั๋บ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนเมื่อวับที ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และพัน
จากราชการด้วยเหตุสูงอายุ ตั้งแต่วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไต้รับพบเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ ๓๓,๐๐๐ บาท
©.

กรณีเป็นสมาชิก กบข. และไม่เป็นสมาชิก กบข. ต้องคํานวณเวลาราชการ ต้งนี้
บําเหน็บจํานาญ(สูตร กบช.)
หรับคํานวณ
๑.๑ เวลาราชการลํา
- เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วันที ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ถึงวันที ๓๐ กับยายน ๒๕๕๕
- เวลาราชการทวีคูณ ตั้งแต่วับที ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ถึงวันที ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ (๒ เด้อน ๘ วัน)

ข้าราชการถ่ายโอน

(๑

มิ.ย.)

๒๕๕๕

๑๐

๑

๒£๒๔

๖

(ริ1

๓๐

๔

(ตั้งแต่ ๒๐ - ๓๑ พ.ค.) ะ.

๑๒

๓๐

ทวีคูณ

- ๓๐ + ๖ + ๒๐

๑๒ ๓๖๐

๔

๑๒

_๒_

si

= ๓๐ + ๐.๕๐ + ๐.๐๖ = ๓๐.๕๖ ปี

บําเหน็ปจานาญ
บํานวณ
หมายเหๆ กรณีครูถ่ายโอน (สมาไ}ก กพ.) ให้คํานวณเวลาราชการสําหรัค
ตามข้อ ©.๑ เห่านั้น จึงไม่ต้องคํานวณในข้อ 0.๒ นละข้อ ©.07

๑.๒ เวลาราชการปกติและเวลาราชการทวีคูณ ก่อนถ่ายโอบ (สูตร กบข.)
- เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วันที ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ถ่งวันที ๓๐ พฤศจํกายน ๒๕๔๕

- เวลาราชการทวีคูณ ตั้งแต่วันที ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ถึงวันที ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ (๒ เดือน ๘ วับ)

(๑ มิ.ย.)

๒๕๔๕

๑๒

๒๕๒๕

๖

๑

(ตั้งแต่ ๒๐ - ๓๑ พ.ค.)

๖

๒๐

๖

๒๐

๖

๑๒

-๒.

A

ทวีคูณ

+๘+ ๒๐ = ๒๐ + ๐.๖๗ + ๐.๐๖ = ๒๐.๗๓ ปี
๑๒ ๓๖๐
๑.๓ เวลาราชการปกติและเวลาราชการทวีคูณ หลังถ่ายโอน (สูตร กบช.)
เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วันที ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ - วันที ๓๐ กับยายบ ๒๕๕๕
๑๐
๒๕๕๕
๑๒
๒๕๔๕

-

๒0

คQ

= ๙+

07๐

๑๒

=๙ + ๐.๘๓

= ๙.๘๓ ปี
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๒. สิทธิประโยชน์ในการขอรับบําเหน็บ
จํานาญของข้าราชการถ่ายโอน (เป็นสมาชิก กบข.) สรุปได้ดังนี้
จกติ หรือ กรณีเสียชีวิตในตําแหน่งทายาทยื่นขอรับบําเหน็จตกทอด
๒.๑ กรณียื่นขอรับบําเหน็ป
คํานวณ
บําเหน็บจํานาญ(สูตร กบข.)
= เงินเตือนเตือนสุดท้าย X เวลาราชการสําหรับ
= ๓๓1๐๐๐ X ๓0.<£๖ ปี

•

= ๑1๐๐๘,๔๘๐ บาท

จกติ หรือบําเหน็จ
แบ่งสัดส่วน การรับภาระการจ่ายบําเหน็ป
ตกทอดของข้าราชการถ่ายโอน
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็ปจกติ X เวลาราชทา?ปกติรวบเวลาราชทา?ทวดณก่อนก่ายโอบ (สูตร กบขา
คํานวณ
บําเ•หนจบํานาญ(สูตร กบข.)
เวลาราชการสําหรับ
= ๑.๐๐๘.๔๘๐

X

๒๐-๗๓

๓๐.๔๖
=
ท้องถิ่นรับภาระ

๖๘๔,๐๙๐ บาท

จกติ - ส่วนทีร่ ัฐบาลรับภาระ
= บําเหน็ป
= ๑,๐๐๘,๔๘๐ - ๖๘๔,๐๙๐
= ๓๒๔,๓๙๐ บาท

ปกติ
๒.๒ กรณียื่นขอรับบํานาญ
- คํานวณเงินเดีอบเฉลี่ย ๖๐ เตือนสดท้าย

t

อัตราเงินเตือน

ตังแต่

กง

รวมเติอน

จํา
บวบเงิน

๑ ตุลาคม ๒๔๔๐
๑ เมบายน ๒๔๔๑

๓๑ น็บาคม ๒๔๔๑
๓๐ กันยายน ๒๔๔๑

๖

๑๔๔,๔๔๐

๖

๑๔๗,๐๒๐"

๓๑ มบาคม ๒๔๔๒

๖

๑๖๐,๑๔๐

๒๗,๒๐๐

๑ ตุลาคม ๒๔๔๑
๑ เมบายน ๒๔๔๒

๔

๑๐๘,๘๐๐

๒๗,๗๒๐

๑ สิงหาคม ๒๔๔๒

๒

๔๔,๔๔๐

๒๘,๒๖๐

๑ ตุลาคม ๒๔๔๒

๖

๑๖๙,๔๖๐

๒๘,๗๘๐

๑ เมบายน ๒๔๔๓

๓๑ กรกฎาคม ๒๔๔๒
๓๐ กับยายน ๒๔๔๒
๓๑ มีนาคม ๒๔๔๓
๓๐ กับยายน ๒๔๔๓

๖

๑๗๒,๖๘๐'

๒๙,๓๒๐
๓๑,๓๘๐

๑ ตุลาคม ๒๔๔๓
๑ เมบายบ ๒๔๔๔

๓๑ มีนาคม ๒๔๔๔
๓๐ กับยายน ๒๔๔๔

๖

๑๗๔,๙บํ๐

๖

๑๘๘,๐(5๖0

๓๑,๘๘๐

๑ ตุลาคม ๒๔๔๔

๓๑ มีนาคม ๒๔๔๔

๖

๑๙๑,๒๘๐

๓๑ สิงหาคม ๒๔๔๔

๔

๒๔,๗๔๐
๒๖,๑๗๐

๒๖,๖๙๐

๑๖๒,๒๔๐
๓๓,๐๐๐
๑
๓๐ กันยายน ๒๔๔๔
๑,๗๖๘,๕๓!๐
๖๐
๒๘,๘๐๙,๕๐
คํานวณ
บําเหน็บจํานาญ(สูตร กบช.)
•คํานวณ
บํานาญะ= เงินเตือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย X เวลาราชการสําหรับ
๓๒,๔๔๐
๓๓,๐๐๐

๑ เมบายบ ๒๔๔๔
๑ กับยายน ๒๔๔๔

๕๐
= ๒๘■๘๐๙ ๔0

X

๓๐.๔๖

๔๐
= ๑๗,๖๐๘.๓๗ บาท

ทีค
่ ํานวณได้ ต้องไม,เกินร้อยละ ๗๐ ของเงินเตือนเฉลี่ย ๖๐ เตือนสุดท้าย
- ตรวจสอบกรณีบํานาญ
= ๒๘.๘ ท๙- ๔๐

X

๗ท

๑๐๐
= ๒๐,๑๖๖.๖๔ บาท
ตังนั้น จะได้รับบํานาญ
ปกติเตือนละ ๑๗,๖๐๘.๓๗ บาท
(ไพ่ทนร้อยละ ๗๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย)
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แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบํานาญ
ปกติของข้าราซ การถ่ายโอบ

รัฐบาลรับภาระ = บาบาญปกติ X เวลาราชการปกติรวบเวลาราชการหวีคูณก1อบถ่ายโอบ (ฝีดร m เซ ')
คํานวณ
บําเหน็บจํานาญ(สูตร กบข.)
เวลาราชการสําหรับ
=

๑๗.๖0๘.๓๗ X

๒๐.๗๓

๓๐.4๖

=

๑®,๙๔๔.๙๖

ท้องลบรับภาระ

บาท
ปกติ - ส่วนทีร่ ัฐบาลรับภาระ
= บํานาญ
= ๑๗1๖๐๘.๓๗ - ๑๑,๙๔๔.๔๒
ะ= ๔,๖๖๓.๙๔ บาท

หมายเหๆ กรณีครูถ่ายโอน ให้คํานวณ
บําเหน็บํจานาญเม่นเดียวกับช้าราชการถ่ายโอน

จานาญ
แต่ไม่ห้องแบํงสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็บํ

จํานาญ
ของข้าราชการถ่ายโอบ (โม่เป็นสมาขิก กบข.) สรุปได้ดังนี้
๓. สิทธิประโยขน ในการขอรับบําเหน็บ
จกติ หรือ กรณีเสียขวิดใบตําแหน่งทายาทยึ๋บขอรับบําเหน็จตกทอด
๓.๑ กรณียึ๋บฃอรับบําเหน็ป
บําเหน็บจํานาญ
คํานวณ
= เงินเติอบเดอบสุดท้าย X เวลาราชการสําหรับ
= ๓๓,๐๐๐ X ๓๑ ปี

•

= ๑1๐๒๓,๐๐๐ บาท

ตกทอดของข้าราชการถ่ายโอน
ปกติ หรือบําเหน็จ
แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็จ
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็ปจกติ X เวลาราชกา?ปกติรวมเวลาราชการทวิสูณก่อนถ่ายโอบ (สูตร กบข.)
บําเหน็บจํานาญ(สูตร กบข.)
คํานวณ
เวลาราชการสําหรับ

= ๑.๐๒๓.๐๐๐ X ๒๐.๗๓
๓๐.๔๖
= ๖๙๓,๙๓๙.๔๖ บาท

จกติ - ส่วนทีร่ ัฐบาลรับภาระ
= บําเหน็ป
= ๑1๐๒๓,๐๐๐ - ๖๙๓,๙๓๙.๔๐

ท้องลบรับภาระ

= ๓๒๙,๐๖๐.๔๔ บาท

ปกติ
๓.๒ กรณียื่นขอรับบํานาญ

= เงิบเดีอบเติอบสุดท้าย

X

จ ํา
บาญ
บวฌบําเหน็บ
คํา
เวลาราชการสําหรับ
๔๐

=

๓๓.000 X

๓๑

๔๐

•

=

๒๐,๔๖๐ บาท

ปกติของข้าราชการถ่ายโอน
แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบํานาญ
ปกติ X เวลาราชการปกติรวมเวลาราชการทวิคูณก่อนถ่ายโอบ (สูตร กบข.)
รัฐบาลรับภาระ = บํานาญ
บําเหน็บจํานาญ(สูตร กบช.)
คํานวณ
เวลาราชการสําหรับ

=

๒)0.๔๖0 X

๒0.๗๓

๓๐.๔๖
= ๑๓,๘๗๘.๗๙ บาท
ท้องทนรับภาระ

ปกติ
= บํานาญ

- ส่วนทีร่ ัฐบาลรับภาระ

= ๒๐,๔๖๐ - ๑๓,๘๗๘.๗๙

= ๖,๔๘๑.๒๑ บาท

บําเหน็บจํานาญเม่นเดียวกับช้าราชการถ่ายโอน
หมายเหๆ กรณีครูถ่ายโอน ให้คํานวณ
จานาญ
แต่ไม่ตองแบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็บํ
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แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็ด
จ ํารง
ชีพของข้าราชการถ่ายโอน
๔. กรณีคํานวณ
บําเหน็ด
จ ํารง
ชีพ = บํานาญรายเดอบ X ๑๔ เท่า
= ๑๗,๖๐๘.๓๗ X ๑๔
= ๒๖๔,๑๒๔.๔๔

บาท

จ ํารง
ชีพครั้งแรกไม่เกิน ๒0๐,๐๐๐ บาท
๔.๑ กรณียื่นขอรับบําเหน็ด

•

แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็ด
จํารง
ชีพของข้าราขการถ่ายโอบ

จ ํารง
ชีพ X เวลาราชการบกพรวนเวลาราชการทวีตณก่อบก่ายโอบ (ฝีพร กบข.)
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็ด
เวลาราชการสําหรับ
บวผบําเหน็บ
ดํา
จํานาญ(สูตร กบข.)
= ๒๐๐,๐๐๐ X ๒๐.๗๓

๓๐.๔๖
= ๑๓๔,๖๖๗.๔๔ บาท
จ ํารง
ท้องลิบรับภาระ = บําเหน็ด
ชีพ - ส่วนทีร่ ัฐบาลรับภาระ
= ๒๐๐,๐๐๐ - ๑๓๔,๖๖๗.๔๔
= ๖๔,๓๓๒.๔๖ บาท

จ ํารงชีพ เมื่อมีอายุครบ ๖๔ ปีบริบูรณีขึ้บไบ่ รับส่วนทีเ่ หลือ แต่เมื่อรวม
๔.๒ กรณียื่นขอรับบําเหน็ด
ครั้งแรกแล้วต้องไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
ชีพ - ๒๐๐,๐๐๐
จํารง
= บําเหน็ด

•

= ๒๖๔,๑๒๔.๔๔ - ๒๐๐,๐๐๐
= ๖๔,๑๒๔.๔๔ บาท

ชีพของข้าราขการถ่ายโอน
จ ํารง
แบ่งสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็ด
ชีพ X เวลาราชการบํกพรวมเวลาราชการหวีต{นก'อบก่ายโอบ (สูตร กบข.)
จ ํารง
รัฐบาลรับภาระ = บําเหน็ด
จํานาญ(สูตร กบข.)
บว{นบําเหน็บ
ดํา
เวลาราชการสําหรับ

๓๐.๔๖
= ๔๓,๔๙๘.๗๘ บาท
ท้องถิ่นรับภาระ

ชีพ - ส่วนทีร่ ัฐบาลรับภาระ
จ ํารง
= บําเหน็ด
= ๖๔,๑๒๔.๔๕ - ๔๓,๔๙๘.๗๘
= ๒๐,๖๒๖.๗๗ บาท

ข้ฬเม่นเดียวกับข้าราชการถ่ายโอน
บําเหน็ด
จํารง
หมายเหๆ กรณีครูถ่ายโอน ให้คํานวณ

ม่ฬ
จํารง
แต่ไม่ตองแปงสัดส่วนการรับภาระการจ่ายบําเหน็ด
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บําเหน็ปจกติ และบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจํถา่ายโอน
ตัวอย่างการคํานวณ
กรณลูกจ้างประจํถา่ายโอบ บรรจุรับราชการเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖ สังกัดองค์การบริหาร”
นักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ต่อมาถ่ายโอน
ส่วน จังหวัดลําพูนโอนไปสังกัดลํา
มารับราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนเมื่อวับที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ และออกจาก
ราชการ ตั้งแต่วับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ ๒๓1๓๔๐ บาท
๑. เวลาราชการก่อนถ่ายโอบ รวม ๒๓๖ เดือน ๒๐ วับ = ๒๓๖ + ๒๐= ๒๓๖ + ๐.๖๗
๓๐
= ๒๓๖.๖๗ เดือน
- เวลาราชการปกดื ตั้งแต่วับที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
รวม ๒๓๔ เดือน ๑๒ วับ

- เวลาราชการทวีคูณ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔
รวม ๒ เดือน ๘ วัน

๒. เวลาราชการหลังถ่ายโอน

- เวลาราชการปกต ตั้งแต่วับที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงวับที่ ๓๐ กับยายบ ๒๕๕๖ รวม ๑๓๐ เดือน
รวมเวลาราชการทั้งสิ้น ๓๖๖ เดือน ๒๐ วัน = ๓๖๗ เดือน (เศษชองเดือน ถ้าถึง ๑๕ วับ
ไห้นับเป็น ๑ เดือน)
รวมเวลาราชการทั้งสิ้น ๓๖๖ เดือน ๒๐ วัน = ๓๖๖ + ๒๐ = ๓๖๖ + ๐.๖๗
๓๐
= ๓๖๖.๖๗ เดือน

บําเหน็ปจกติ ด้งบี้
๓. การคํานวณ
ทั้งสิ้น ๓๖๗ เดือน
เงินเดือนเดือนสุดท้าย ๒๓,๓๔๐ บาท เวลาราชการทีใ่ ช้คํานวณ
เงินบําเหน็ปจกติ = ๒๓,๓๔๐ X ๓๖๗ = ๗๑๓,๘๑๕ บาท
๑๒
โดยแบ่งจ่ายเงินตามลัดส่วนการรับราชการด้งบี้
(๑) บําเหน็ป
จกติส่วนทีร่ ัฐบาลรับภาระ = ๗๑๓,๘๑๕ X ๒๓๖.๖๗ = ๔๖๐,๗๓๗.๔๔ บาท
๓๖๖.๖๗
(๒) บําเหน็ป
จกติส่วนทีท่ ้องถิ่นรับภาระ = ๗๑๓,๘๑๕ - ๔๖๐,๗๓๗.๔๔ = ๒๕๓,๐๗๗.๕๖ บาท

บําเหน็จรายเดือน ด้งบี้
๔. การคํานวณ

เงินบําเหน็ปจกติรายเดือน = ๒๓,๓๔๐ X ๓๖๗ = ๑๔,๒๗๖.๓๐ บาท (เศษสตางค์ปัดทั้ง)
๑๒ X ๕๐
= ๑๔,๒๗๖ บาท
โดยแบ่งจ่ายเงินตามสัดส่วนการรับราชการด้งบี้
(๑) บําเหน็ป
จกติรายเดือน ส่วนทีร่ ัฐบาลรับภาระ = ๑๔,๒๗๖ X ๒๓๖.๖๗ = ๙,๒๑๔.๕๖ บาท
๓๖๖.๖๗
(๒) บําเหน็ป
จกติรายเดือน ส่วนทีท่ ้องถิ่นรับภาระ = ๑๔,๒๗๖ - ๙,๒๑๔.๕๖ = ๕1๐๖๑.๔๔ บาท

****************************
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ที่ มท ๐๘o๘.๕/ว

กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น

ถนนบครราชสีมา เขตคุสิด กทม. ๑๐๓๐๐

P0

เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง พระราชบัญญ้ตบ
ิ ําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
จํานาญ

เรียน ผูว้ ่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย

ิ ําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. พระราชบัญญ้ตบ
พเศษเหตุทุพพลภาพ
บํานาญ
๒. แนวทางการคํานวณ
บําเหน็ด
จ ํารง
๓. แนวทางการคํานวณ
ชีพเที่ม
บําเหน็จ
๔. แนวทางการคํานวณ
ตกทอด
๕. บัญชีรายชื่อข้าราชการบํานาญ
ส่วนท้องถิ่นที่ถงแก,ความตาย ตั้งแต่วับที่ ๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ชื่งทายาทมีสีทธิได้รับบําเหน็จ
ตกทอดเที่มใบส่วนของ ช.ค.บ. ๓๐ เท่า

เพ,มเติม (ฉบับที่ ๘)

ด้วยพระราชบัญญ้ตบ
ิ ําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้Iช

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศในราชกจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๐ ตอบที่ ๒๕ ก วับที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

กําหนดใหัมผี ลใช้บังคับตั้งแต่วับที่ ๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นด้นไป ยกเว้นมาตรา ๕ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑๔ ทุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นด้นไป รายละเอียดปรากฎตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย

เพื่อให้การปฏิบัตงิ าบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงขอซักข้อม
แนวทางการเบีกจ่ายบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ และบําเหน็จ
ด่กทอด ดังบี้
พิเศษเหตุทุพพลภาพ
๑. กรณีบํานาญ
๑.๑ ให้องคํกรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบทะเบียนผูร้ ับบํานาญ
พิเศษ
หากมีผรู้ ับบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพรวมกับบํานาญ
ปกติแล้วไมลงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
เหตุทุพพลภาพรายใดใต้รับบํานาญ
ให้แจ้งผูร้ ับบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพรายนั้นยื่นเรื่องขอรับบํานาญ
พิเศษในส่วนที่มีสิทธิได้รับเพิ่มขึ้นจนครบ
๑๕,๐๐๐ บาท
๑.๒ ให้องค์ก่รปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอรับบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามข้อ ๑.๑ จัดส่งให้จังหวัดเพื่อดําบีเบการออกคํา
ี ลตั้งแต่วันที่
สงจ่ายใหม่โดยให้มผ

๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยมีแนวทางการคํานวณ
บํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๒
๑.๓ กรณีผรู้ ับบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพทีไ่ ด้รับบํานาญรายเดือนเพิ่มขึ้นและประสงค์
จะขอรับบําเหน็ด
จํารง
ชีพทึ๋ใด้รับเพิ่มตามสิทธิ เนื่องจากบํานาญรายเดือนเพิ่มขึ้นนั้น ให้ยื่นแบบขอรับบําเหน็ด
จํารงชีพ
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการคํานวณ
ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๓

/๒. กรณีบําเหน็จ...
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๒. กรณีบําเหน็จ
ตกทอด
่ รู้ ับผิดชอบของสํานักงาบส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และ
๒.๑ ให้เจ้าหน้าทีผ
องค์กรปกครองส่วบท้องกิ'บ ศึกบาแนวทางการคํานวณ
บําเหน็จ
ตกทอด ๓0 เท่าชองปาบาญรายเดอบรวมกับ
เงินช่วยค่าครองชพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ตามสิ่งที่สํงมาด้วย ๔
๒.๒ ให้สํานักงาบส่งเสริมการปกครองท้องกนจังหวัดตรวจสอบความครบกัวบถูกด้องชอง
รายชี๋อข้าราชการบํานาญ
ส่วนท้องถิ่นทีก
่ ึงแก,ความตายตั้งแต่วับที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ตามสิ่งทีส่ ่งมาควย ๔
และดําเนิบการออกคํา
สั่งจ่ายบําเหน็จ
ตกทอด่เพีม่ เตมใบส่วนของพนช่วยค่าครองซีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการ
ส่วนท้องกบ (ซ.ค.บ.) ๓0 เท่า ให้แก่ทายาทผู้มีสิ ทธัใด้รับทุกราย
๒.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ๋บดําเนินการเบิกจ่ายบําเหน็จ
ดกทอดใบส่วนชองเงินช่วย
ค่าครองซีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ซ.ค.บ.) ดามคํา
สั่งจังหวัดข้อ ๒.๒ ให้ครบถ้วน
๒.๔ การเบิกจ่ายบําเหน็ต
จกทอด ตามข้อ ๒.๓ แยกตามประ๓ทดํา
แหบ่ง ด้งนี้
- ข้าราชการบํานาญ
สวบทองสิ่บตําแหน่ค
งรู และ ครู ทายโอน ให้เบิกจ่ายจากเงิน
อุดหนุบเฉพาะกึจ สําหรับการจัดการศึกบาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็บจํานาญ)
-ข้าราชการบํานาญ
แหบ่งอื่น ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ส่วนท้องถิ่นดํา
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราช ภาร
ส่วนท้องถิ่น หริอขออบุม้ตโอบเงินกองทุนบําเหน็บํ
จานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น แล้วแด่กรณี
- ข้าราชการบํานาญ
ดํา
แหบ่งอื่นถ่ายโอบ แบ่งสัดส่วนการจ่าย โดยส่วนทีร่ ัฐบาลรับภาระ
ให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุบเฉพาะกจสําหรับ
สิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างประ จ่าถ่ายโอน และส่วนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระให้เบิกจ่ายเช่นเคียวกับข้าราชการบํานาญ
งื่น
ส่วนท้องถิ่นตําแหน่อ

จังเรียบมาเพี่อโปรดทราบ แล่ะโปรดแจ้งสํานักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพี่อทราบแล่ะกึอปฎิบต๊ิ ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคขัย เดชอมรธัญ)’
รองอธิบดี รักบาราชการ

แห!!,

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
ส่วนบําเหน็บ
จํานาญ
และสวัสดีการ
โทร ©-๒๒๔๑-๙๐๖๙
โทรสาร 0-๒๒๔๑-๘๔๑0
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สิงทีส่ ่งมาด้วย ๑
๑๐
ราชกิจจาบุเบกไท
ห,น้า

ไล่ม

๑๓๐ ตอบที่ ๒๕ ก

๑๘ มีบาคม ๒๕๕๖

พระราชบัญญ้ ต

บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วบ่ท้องถิ่น (ฉบับที่- ๘)
Vl.fl ๒๕๕๖

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
ใท้เว้

ป.ร.

ณ วันที่ ๘ มีบาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็บป็ที่ ๖๘ ใบรัชกาลปีจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมีนทรมหาภูมพ
ี ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

ให้ชระกาทว่า

ๆ

โดยที่เป็บการสมควรแก้ไขเพิมเติมกฎหมายว่าด้วยบ่าเห่บจบํานาญ
ข้าราชการส่วบท้องกิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้ตราพระราชบัญญ้คชี้บไว้โดยคํา
และยบยอมชองรัฐสภา
แบะนํา
ดังต่อไปบี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญ้คบีเ้ รียกว่า “พระราชบัญญ้ตบ
ิ ําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จํานาญ

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖"

มาตรา ๒ พระราชบัญญ้ตฺบIี้ ห้ใข้บังดับตั้งแต่วับที่ ๑ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
ทับแต่มาตรา ๕ ให้ไข้บังดับตั้งแต่วันที่ ๑๔ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นตับไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลกความใบมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญ้คบําเหน็บ
ข้าราชการ
จํานาญ
ส่วนท้องกิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ชี่งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญ้ตบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จํานาญ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ และให้ใช้ความต่อไปบีแทบ
้
“มาดรา ๔๕ บํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพทึ๋เด้รับรวมดับบํานาญ
บวบเงินรวมกับ
ปกติล้ามีจํา
ไม่กิงเคอบละหบึ่งหมื่นห้าพับบาท ให้ได้รับบํานาญ
พิเศษเพิ'มชึ้บอีกจบครบหบึ่งหมื่นห้าพันบาท และบรรดา
พูมสิท® จะได้รับจะที่นขอเปลี่ยนเป็นการรับบําเหน็พ
จิเศษแทนได้เป็นจํานวนเงินเท่าดับบํานาญ
พิเศษหกสิบเดอบ"
มาตรา ๔ ให้ยกเสิกความใบวรรคหบึ่งชองมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญ้ตบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ชีง่ นดัIขเพิมเติมโดยY(ระราชบัญญ้ดบําเหน็บํ
จานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ไข้ความต่อไปบีแทบ
้
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ฟม ๑๓๐ ตอบที ๒๕ ก

หน้า

๑๒

ราชกิจจาบุฒกษา

๑๘ มีบาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญ้ ตอน้บบี้ คือ โคยที่มก
ี ารแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บําเหน็บจ่าบาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระราชบัญญ้ดบําเหน็บจํานาญ
ช้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
เพี่อให้ช้าราชการผู้มีลท
พเศบเหตุทุพพลภาพไค้รับบํานาญ
พเศบเพิ่มสูงขึ้น เพี่อให้เหมาะสม
ิ ธิไค้รับบํานาญ
และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปลี่ยนนปลงไป และแกัเขหลักเกณท์การจ่ายบําเหน็จ
ดกทอดให้แก่ทายาท
ี ิทธิไค้รับ เพี่อให้สามารถนําเงํบช่วยค่าครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ(ช.ค.บ.) มารวมคํานวณไค้
ผูม
้ ส
บอกจากบี้ ไค้มกี ารแก้ไขเพี่มเติมพระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ
จาบาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระราชบัญญ้ติ
บําเหน็บจํานาญ
ช้าราชการ (อบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๔๔๑ เพี่อยกเลิกบทบัญญ้ติทเี่ กี่ยวกับการให้ผูร้ ันบํานาญ
ปกติ
หรีอบํานาญ
ดกทอดทีก
่ ระทํค
าวามผดถึงค้องโทบจํา
พิพากบาโทบจํา
คุกโดยคํา
คุกหรือตกเน้นบุคคลล้มละลาย
พพากบาถึงที่สุค
ทุจฺรติ ตามกฎหฺมายว่าด้วยล้มละลายหมดลิทธิรับบํานาญปกติหรือบํานาญดกทอดนับนุตวนมีคํา
เพี่อให้เกิดความเน้นธรรมนก,ผูรั้ บบําเหน็ห
จรือบี้าบาญโดยเสมอกับ รวมทั้งไม่กระทบลิทธิของบุคคลทีส่ าม
ใบเรีอ๋ งการรับบําเหน็จ
ดกทอด สมควรแค้เขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิ กี่ยวกับบําเหน็บ
จํานาญใบพระราชบัญญัติ
บําเหน็บจํานาญ
ช้าราชการส่วนทองลี่น พ.ศ. ๒๔0๐ ให้สอดคล้องกัน เพี่อให้ช้าราชการส่วนห้องลิ,นไค้รับลิท่ธป
ิ ระโยชน์
เช่นเคียวกับช้าราชการประเภทอี่บ จ็งจําเน้นค้องดราพระราชบัญญัตบ
ิ ี้
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สิงทีส่ ่งมาท้วย ๒
พิเศษเนตุทุพพลภาพ
แนวทางการคํานวณ
บํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕oo
จํานาญ
ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญณ้คบําเหน็บ
แกIชเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) ห.ศ. ๒๕«ทอ

•

กรณีผรู้ ับบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพเพิยงอย่างเคยวไท้รับไม่กงเดือนละ ๑«£10๐0 บาท ไห1ท้รับบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพเพิ่มชิ้นจนครบเติอบละ ๑<£10๐๐ บาท
บัวอย่างฟน นาย ก. ไท้รับบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ เดอบละ ๑๐,๐๐๐ บาท จะไท้รับ
การปรับเพิ่มบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพอก เดอนละ <£10๐๐ บาท

• กรณีผรัู้ บบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ -และบํานาญปกติรวม■กับแท้วไม่ถงเคอบละ ๑๕1๐๐๐ บาท ไท้ไท้รับ

บํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพเพิ่มชิ้นจนครบเดือนละ ๑๕,๐0๐ บาท
บัวอย่างเช่น นาย ข. ไท้รับบํานาญ
พิเศษเหตุ
ปกติ เคอนละ ๗,000 บาท และไท้รับบํานาญ
ทุพพลภาพ เคอบละ ๓1000 บาท บาย ข. จะไท้รับการปรับเพิ่มบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพอกเดือนละ

๕,๐๐๐ บาท

• กรณีผรู้ ับบํานาญชี่งไท้รับทั้งบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ บํานาญปกติ และบํานาญพิเศษในฐานะทายาท

หากไท้รับบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพและบํานาญ
ปกติรวมกับแล้วไม่ถีงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ไท้ไท้รับ
บํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพเพิ่มชิ้นจบครบเคอบละ ๑๕,๐0๐ บาท โดยไม่รวมส่วนของบํานาญ
พิเศษใบฐานะ
ทายาท

บัวอย่างเช่น นาย ค. ไท้รับบํานาญ
ปกติ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท บํานาญ
เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท และบํานาญ
พิเศษในฐานะทายาท เดือนละ ๒1๐๐๐ บาท นาย ค. จะไท้รับการปรับเพิ่ม
บํานาญ
พิเศษในฐานะทายาท เดือนละ
พิเศษเหตุทุพพลภาพอกเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท โคยยังคงไท้รับบํานาญ
๒,๐๐๐ บาท เช่นเดนท้วย กรณีบี้ บาย ค. จะไท้รับเงินรวมทั้งสิ้นเดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท

• กรณีผู้น็สิทธไท้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพรายไหม, สามารทขอเปลี่ยนเน็บการรับบําเหน็พจิเศษแทน

พิเศษหกสิบเดือนก็1ท้
เป็นจํานวนเงินเท่ากับบํานาญ
บัวอย่างฟน นาย ง. ซึ่งเป็นผูม้ สิ ทธไท้รับบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพรายใหม่ เดือนละ
๕,0๐๐ บาท และไท้รับบํานาญ
ปกติ เดือนละ ๖,000 บาท บาย ง. จะไท้รับการปรับเพิ่มบํานาญ
พิเศษ
เหตุทุพพลภาพอกเดือนละ ๔1000 บาท หาก บาย ง. ประสงคํจะขอเปลี่ยนเป็นรับบําเหน็พจิเศษแทบบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ ก็ จะไท้รับบําเหน็จ
พิเศษ ๖0 เท่าของบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ จํานวน
๕๔๐,๐๐0 บาท (๖0 X ๘,๐๐๐) ทั้งบี้ บาย ง. จะยังคงไท้รับบํานาญ
ปกติ เดือนละ ๖,๐๐0 บาท
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สิงทีส่ ่งมาด้วย ๔
แนวทางการคํานวณ
บําเหน็จตกทอด
ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บ
จ ํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องสิน ห.ศ.๒๔๐๐
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๔๖

• กรณีผรู้ ับบํานาญรายใดกงนก,ความตาย และทายาทได้ยีนขอรับบําเหน็จตกทอด

๓0

เท่าของบํานาญ

รายเดอบไปแล้ว ก่อนทีพ
่ ระราชบัญญ้ตชิ ้าราชการส่วนท้องยีน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๔๖ จะมีผลบังคับใช้ ทายาท
ผู้มีสิทธิด้อฺงยีนขอรับบําเหน็จ
ของราชการ
ตกทอดเพิ่มเติม เฉพาะใบส่วนของเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) ๓0 เท่า
ตัวอย่างที่ ๑ บาย ก. ไค้รับบํานาญ
รายเดือน เดือนละ ๔,0๐๐ บาท และรับเงํนช่วยค่าครองชีพ
ของราชการส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) เดือนละ ๒10๐๐ บาท เมึ่อผูร้ ับบํานาญ
กงแก่ความตาย ทายาทมี
ผูร้ ับบํานาญ
สิทธิได้รับบําเหน็จ
ตกทอดเที่มเติม จํา
บวบ ๖๐,๐๐๐ บาท (๓๐ X ๒,๐๐๐)

• กรณีผรู้ ับบํานาญปกติ และหรอผูร้ ับบํานาญพเศษเหตุทุพพลภาพ กงแก่ความตาย ไท้จ่ายบําเหน็ตจกทอด

ยีน (ช.ค.บ.) ที่ใค้รับ
หรีอมีสิทธิไค้รับ ไท้แก,ทายาทตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วนท้องยีน
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
ณ๐ เท่าของบํานาญ
รายเดือนรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้อง

พ.ศ. ๒๔๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๔๓ ทีย่ ังมีชีวตอย่
ตัวอย่างที่ ๒ บาย ข. ไค้รับบํานาญ
รายเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท และไค้รับเงินช่วยค่าครองชีพ
ถึงแก่ความดาย ทายาท
ของราชการส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) เดือนละ ๒1๐๐๐ บาท เมื่อผูร้ ับบํานาญ
ผูร้ ับบํานาญ
มีสิทธิได้รับบําเหน็ต
ของ
จกทอดจํานวน๓๐ เท่าของบํานาญรายเดือน รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ราชการส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) การคํานวณ
บําเหน็จ
ตกทอดได้ จํานวน๒๑๐,๐๐๐ บาท (๓๐ X ๗,๐๐๐) นาย ข.
๋
บวบ ๗๔,๐๐๐ บาท (๔,๐๐๐ X ๑๔) ค้งบํบ
ไค้ยีน ขอรับบําเหน็ด
จ ํารง
ชีพ ๑๕ เท่าของบํานาญ
ปกติไปแล้ว จํา

ทายาทจะมีสิทธิไค้รับบําเหน็จ
ตกทอด จํานวน๑๓๔,๐๐๐ บาท (๒๑๐1๐๐๐ - ๗๔1๐๐๐)
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ที มท ๐๘๐๘.๕/ว

กระทรวงมหาดไทย

ทบบอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

กรกฎาคม ๒๕๕๖
1รึอ่ ง การคีบบําเหน็ขจ้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง

เรียน ผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง ๑. หนังสีอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/๒๐๐๑ ลงวันที่ ๒๓ กับยายน ๒๕๕๔
๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับระยะเวลาใบการคีบบําเหน็จ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
ตามทีก
่ ระทรวงมหาดไทยไค้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับระยะเวลาในการคีบบําเหน็จ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่บเทื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง บั้น

เนื่องจากตามข้อ ๘ ชองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับระยะเวลา
ใบการคีบบําเหน็ขจ้าราชการส่วนท้องถิ่นเทื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นตับลังกัด
ทีแ่ จ้งความประสงค์จะคีบบําเหน็จเทื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องไค้วับเงินบําเหน็ค
จีบพร้อมดอกเบี้ยแล้วใท้นนที
ั กไวั
ใบสมุดหริอแฟ้มประว้ดให้
ี ชัดเจน แล้วแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ปรากฎว่ามีองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
บางแห่งดําเนิน
การแล้วรายงาบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บางแห่งรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดังบั้น เพื่อให้การปฎินัอริ าชการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปเนทิศทางเดียวกัน เกิดความคล่องตัว และเพื่อให้การตรวจสอบ
การดําเนิบการคีบบําเหน็พ
จร้อมดอกเบี้ยเป็นไปใดยรวดเร็วถูกค้องตามระเบียบกฎหมาย จึงกําหนด
แนวทาง
การรายงาบดามข้อ ๘ ของประกาศดังกล่าว โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นตันลังกัดมีหนังสือแจ้งสํานักงาบกองทุบ
บําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมกับน่าเงินบําเหน็แ
จละคอณบี้ย
ส่งกองทุบบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป

จึงเรียบมาเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฎิบด
ี ่อไป
้ ต
ขอนสคงความนับถือ

(นายวิบูลย สงวนพงส)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สํานัก
บริหารการคลังท้องถิ่น
โหร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙
น"รสาร ๐ -๒๒๙๑- ๘๕๑๐
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ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ Q ร}�ว

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐
๙0 พฤษภาคม ๒๕๕๗

1รีอ่ ง ซักข้อมแนวทางการสงิเงินสมทบกองทุบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมกี ารตราข้อบัญญ้ต/
เทศนัญญ้ติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียบ ผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง

๑. หนังสีอสํานักงาบกองทุบบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๓๔
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๕๗
ลงวับที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มีชบ
ุ ายน ๒๕๕๖
๔. หนังสือกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๑๔๕๑ ลงวันที่ ๑ มีอุ,นายน ๒๕๕๕
ตามทีไ่ ด้แจ้งซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตราข้อบัญญ้ติ/เทศนัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม โดยกําหนดให้ใช้รายรับจรีงทีเ่ พิ่มฃี้บเปีบฐานไนการคำนวณส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการ
จํานาญ
ส่วนท้องถิ่น เพื่อประสาบการกํากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฎิบติํ ตามหนังสืออ้างถึง ๑ และ ๔ นั้น
เพื่อให้การดำเนินการส่งเงินสมทบกองทุบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นไปตามพระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บจํานาญ
่ ัดทำฃี้บใหม่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๖ และสอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมทีจ
รวมทั้งเป็นไปตามรูปแบบของระบบบัญชีคอมทิวเตอร์ (e-LAAS) ทีไ่ ด้กำหนดรายการประมาณการรายรับทีจ่ ะนําไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ตามหนังสืออ้างถึง ๒ และ ๓ จึงให้องค์กรปกครองส่วไภาองถิ่นคํานวณเงินส่งสมทบกองทุบ
บําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากยอดประมาณการ น็มร่ วมรายการรายได้จากพันธบัตร เงินผู้ เงินที่มีผอ
ู้ ุทิศให้
หรีอเงินอุดหนุบ) แทบยอดรายรับจริงทีเ่ พิ่มขึ้นเป็นฐานใบการคำนวณ ทั้งนี้ ตั้งแต่การตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นด้นไป

จึงเรียบมาเพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัตโิ ดยเคร่งครัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

\
(บายรีบูลย์ สงวนพงค์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็บ
จำนาญและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๒๑
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๔๑๐
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ด่วน มาก

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว

ท่6เา
pfj/

กรมสงิเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
กุมภาพันธ์ ๒๕:๕๘

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑(ร:)
พ.ศ. ๒๕:๕๘

เรียน ผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดชลบุรี)

สิ,งทีส่ ่งมาด้วย สําเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕:) พ.ศ. ๒๕:๕:๘ จํานวน๑ ฉบับ
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพ

ชองราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕:) พ.ศ. ๒๕:๕๘ ชี่งได้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา ฉบับประกาศ
ผูร้ ับบํานาญ
และงานทั่วไป เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๘ ง แล้ว ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕:๘ รายละเอียดปรากฏตาม

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่นทีไ่ ด้รับหรือมีสิทธิ
หรือบํานาญรวมกับ ช.ค.บ. แล้วต ว่าเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพื่มอีกใบอัตรา
ได้รับบํานาญ
เดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท หักด้วยจํานวน
บํานาญ
ทุกประเภท และ ซ.ค.บ. ทีไ่ ด้รับ
หรือมีสิทธิได้รับ ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นไปโดยครบล้วนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว
จึงกําหนด
แนวทางการเบิกจ่าย ดังบี้
ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับเงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบดังกล่าวตั้งแต่วันที่
๑. กรณีข้าราชการบํานาญ
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนถึงบีจจุบัน แยกตามประ๓ทตําแหน่งดังบี้
๑.๑ ตําแหน่คงรู และครูถ่ายโอน ให้เบิกจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงค์
การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็บจํานาญ)ชี่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รายการเงินอุดหนุบสําหรับ
ได้ตําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการเบิกจ่ายบีแ้ ล้วใบไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒
๑.๒ ตําแหน่องื่น ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น งบกลาง
รายการเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๑.๓ ตําแหน่องื่น (ถ่ายโอน) ให้เบิก จ่าย จาก เงิน อุด หนุน ทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงค์
รายการเงิน อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรและเงินอุดหนุนสําหรับ
สิทธิประโยชน์ข้าราชการ
และลูกจ้างถ่ายโอน
๒. กรณี ข้าราชการบํานาญ
ส่วน ท้องถิ่น ผู้มีสิ ทธิรับเงิน ซ. ค.บ. ตามข้อ ๑. แต่บีจจุบัน
ได้เสีย ชีวิต แล้ว ให้เบิกเงิน ซ.ค.บ. เงินบําเหน็จ
ตกทอดและ เงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ดังบี้
๒.๑ เงิน ช.ค.บ. เพิ่มเติม ในช่วงเวลาทีย่ ังมีชีวิตอยู่ ให้เบิกตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ถึงวันทีเ่ สียชีวิตตามแนวทาง การเบิกข้อ ๑.
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-๒๒.๒ เงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งคํานวณจากเงิน ซ.ค.บ. ส่วนทีเ่ พิ่ม
ให้สํานักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด ตรวจสอบรายซึ่อข้าราชการบํานาญ
ส่วนท้องถิ่นผู้น็สิ พร
สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดเพิ่มเติม (ช.ค.บ.ส่วนทีเ่ พิ่ม X ๓๐ พํา)
น.ละเสียชีวิตแล้วดังกล่าว เพื่อคําเบนการออกคํา
ให้แก่ทายาททุกคบตามคํา
สั่งเติม และเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม (๓ เท่าของ ช.ค.บ.ส่วนทีเ่ พิ่ม) ให้แก่ผมู้ สิทธิ
สั่งเติม โดยแยกตามประ๓ทตําแหน่งดังนี้
ตามคํา
๒.๒.๑ ตําแหน่คงรู และครูถ่ายโอบ เงินบําเหน็จ
ตกทอดและเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม
ให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุบสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าบําเหน็บ
จํานาญ)
๒.๒.๒ ตําแหน่องื่น เงินบําเหน็จตกทอดเพิ่มเติม ให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุบบําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราซการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สําหรับเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณซององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบกลางรายการเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ซองข้าราซ การส่วนท้องถิ่น
ตกทอดเพิ่มเติมแบ่งสัดส่วนโดยส่วนที่
๒.๒.๓ ตําแหน่องื่น (ถ่ายโอน) เงินบําเหน็จ
รัฐบาลรับภาระ ให้เบิกจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไปกําหนด
สนับสบุน
วัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสําหรับ
การถ่ายโอนบุคลากรและเงิน อุดหนุนสําหรับ
สิทธิประโยชน์ข้าราซการ และลูกจ้างถ่ายโอน และส่วนทีอ่ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุบบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สําหรับ
เงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสบุน
การถ่ายโอนบุคลากรและเงินอุดหนุนสําหรับ
สิทธิประโยชน์ข้าราชการ และลูกจ้างถ่ายโอบ

จึงเรียบมาเพื่อโปรดแจ้งสํานักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ทราบและถือปฏิบัตต
ิ ่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
จํานาญ
และสวัสดิการ
ส่วนบําเหน็บ
โทร.
๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๑๒๓
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หน้า ๑
เล่ม ๑๓๒ ตอมพิเศษ ๓๘

ราชกิจจาบุเบกษา

ง

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕)
้ ับบํานาญ

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เปีนการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญของข้าราชการ
ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาดัยอํานาจ
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕

และมาตรา ๘๘

แห่งพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.

๒๕๓๗ รัฐมนตริว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปบี้
ข้อ

๑ ระเบียบบี้ เริย กว่า '‘ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพ

ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘"
ผูร้ ับบํานาญ
ข้อ

๒ ระเบียบบีI้ ห้ใข้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปีนด้นไป

ข้อ

๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ นว ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ของราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ ซี่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ

๒๕๕๒ และให้ใช้

ความต่อไปบีแ้ ทน

พิเศษเพราะ เหตุทุพพลภาพ
ปกติ บํานาญ
นว ผูไ้ ด้รับหรือมีสิทธิได้ รับบํานาญ
ตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอ้ ุปการะหรือผูอ้ ยูใ่ น อุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วย
พิเศษ หรือบํานาญ
บํานาญ
‘'ข้อ ๔

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
บําเหน็บ
จํานาญ

รวมกันทุกประเภท
ล้าได้รับบํานาญ

เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แล้ว

ตํ่ากว่าเดอน ละ เก้าพัน บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใบอัตราเสือนละ เห่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน

๓ท

เก้าพันบาทหักด้วยจํานวน
บํานาญทุกประ

่ รับหรือมีสิทธิได้รับ”
และ ช.ค.บ. ที1ด้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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ด่วนมาถ

ที่ บท ๐๘๐๘.๕/

\j r 9(s

tm
9 f\

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสิมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
กุมภาพันธ์ ๒«t๕๘

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (อบับที่ ๑๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผูว้ ่าราชการจังหวัดชลบุรี
สิงทีส่ ่งมาด้วย

สําเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเง๊บช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ จํานวน๑ ฉบับ
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ชี่งได้ประกาศใบราชกิจจาบุเบกษา ฉบับประกาศ
ผูร้ ับบํานาญ

และงานทั่วไป เล่ม ๑๓๒ ตอบพิเศ บ ๓๘ ง แด้ว ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตาม
สิ,งทีส่ ่งมาด้วย

เพื่อไท้การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่บทีไ่ ด้รับหรีอมสิทธิ
ได้รับบํานาญ
หรือบํานาญรวมกับ ช.ค.บ. แล้วตากว่าเด้อนละ ๙,๐๐๐ บาท ไห้ได้รับ ช.ค.บ. เพื่มอีกใบอัตรา
เดือนละเท่ากับส่วนต่างของจํานวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท หักด้วยจํานวน
บํานาญ
ทุกประเภท และ ช.ค.บ. ทีไ่ ด้รับ
หรือมีสิทธิได้รับ ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นใปโดยครบถ้วนถูกด้องตามระเบียบด้งกล่าว
จึงกําหนด
แนวทางการเบิกจ่าย ด้งบี้
ส่วน ท้องถิ่นผู้มีสิทธิรับเงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบด้งกล่าวตั้งแต่วันที่
๑. กรณีข้าราชการบํานาญ
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จนถึงบีจจุบัน แยกตามประ๓ทตําแหน่งด้งบี้
๑.๑ ตําแหน่คงรู และครูถ่ายโอน ไท้เบิกจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไปกําหนด
วัตชุประสงค์
รายการเงินอุดหนุนสําหรับ
การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็บจํานาญ)ชีง่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้ดําบิเนการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการเบิกจ่ายบีแล้
้ วใบไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒
๑.๒ ตําแหน่องื่น ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น งบกลาง
รายการเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๑.๓ ตําแหน่องื่น (ถ่ายโอน) ให้เบิกจ่ายจาก เงิน อุด หนุน ทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงค์
รายการเงิน อุดหนุบสําหรับ
สนับสบุนการถ่ายโอนบุคลากรและเงิน อุดหนุนสําหรับ
สิทธิประโยชน์ข้าราชการ
และลูกจ้างถ่ายโอน
ส่วน ท้อง ถิ่น ผู้มีสิ ทธิรับเงิน ช.ค.บ. ตามข้อ ๑. แต่บีจจุบัน
๒. กรณี ข้าราชการบํานาญ
ได้เสียชีวิตแล้ว ให้เบิกเงิน ซ.ค.บ. เงินบําเหน็จ
ตกทอดและเงินช่วยพิเศษเพิ่มเติม ด้งบี้
๒.๑ เงิน ช.ค.บ. เพิ่มเติม ในช่วงเวลาทีย่ ังมีชีวิตอยู่ ให้เบิกตั้งแต่วับที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ถึงวันทีเ่ สียชีวิตตามแนวทางการเบิกข้อ ๑.
/๒.๒ เงินบําเหน็จ...
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-๒๒.๒ เงินบําเหน็จ
ตกทอดและเงินช่วยพิเศษเฟ้มเติม ชึ๋งคํานวณจากเงิน ช.ค.บ. ส่วนุทเี่ ฟ้ม
งาบส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบรายชีอข้าราชการบํานาญ
ให้สํานัก
ส่วนห้องถิ่นผู้มืสิ ทธิ
และเสียชีวิตแล้วดังกล่าว เฟ้อตําเนิบการออกคํา
สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดเฟ้มเติม (ข.ค.บ.ส่วนฟ้เฟ้ม X ๓0 เท่า)
ให้แก่ทายาททุกคบตามคํา
สั่งเดม และเงินช่วยพิเศษเพมเติม (๓ เท่าของ ช.ค.บ.ส่วนฟ้เฟ้ม) ให้แก่ผมู้ สิทธิ
ตามตํา
สั่งเดิม โดยแยกตามประเภทดํา
แหบ่ง ดังนี้
ง และครูก่ายโอน เงินบําเหน็จ
๒.๒.๑ ตําแหน่ครู
ตกทอดและเงินช่วยพิเศษเฟ้มเติม
ให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วโปกําหนด
การจัดการศกษาภาคบังคับ
วัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุบสําหรับ
(ค่าบําเหน็บ
จํานาญ)
๒.๒.๒ ตําแหน่องื่น เงินบําเหน็จ
ตกทอดเฟ้มเติม ให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุบบําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.) สําหรับเงินชวัยพิเศษเฟ้มเติม ให้เบิกจ่าฝ็จ่ากงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่น งบกลางรายการเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของข้าราชการส่วนห้องถิ่น
๒.๒.๓ ตําแหน่องื่น (ก่ายโอบ) เงินบําเหน็จ
ตกทอดเฟ้มเติมแบ่งสัดส่วนโดยส่วนฟ้
รัฐบาลรับภาระ ให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุบทั่วโปกําหนด
สนับสบุบ
วัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสําหรับ
การก่ายโอบบุคลากรและเงินอุดหนุบสําหรับ
สิทธิประโยชน์ข้าราชการ และลูกจ้างก่ายโอน และส่วนทีอ่ งค์กร
จํานาญ
ปกครองส่วนห้องถิ่นรับภาระให้เบิกจ่ายจากเงินกองทุบบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.) สําหรับ
เงินช่วยพิเศษเฟ้มเติม ให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วโปกําหนด
สนับสบุน
วัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุบสําหรับ
การก่ายโอนบุคลากรและเงินอุดหนุนสําหรับ
สิทธิประโยชน์ข้าราชการ และลูกจ้างก่ายโอน
อนี้ง เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดใทยดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะผูร้ ับบํานาญ
ของราชการ
ส่วนห้องถิ่น ใด้แก, องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลเท่าบั้น ไม่รวมลงเมืองพัทยา
ดังบั้น หากเมืองพัทยาประสงค์จะให้ผูร้ ับบํานาญ
ของเมืองพัทยาได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผูร้ ับบํานาญ
ของราชการ
ส่วนห้องถิ่นทั้ง ๓ รูปแบบดังกล่าว เมืองพัทยาต้องตราเป็น ข้อบัญญัติ ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราช บัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ หริอจะถือปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
โดยอนุโลม ตามข้อ ๒๓ ชองประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐานกลางเกี่ยวกับ การคลัง การงบประมาณ
การเงิน ทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๔๔๒ ก็ได้

าอ และองค์กรปกครอง
จึงเรียนมาเฟ้อโปรดแจ้งสํานักงาบส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัด/อํ๓
ส่วนห้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งเมืองพัทยาพิจารณาตําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคขัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น

สํานัก
บริหารการคลังห้องถิ่น
จํานาญ
และสวัสดิการ
ส่วนบําเหน็บ
โทร.
๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙
โทรสาร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๑๒๓
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1ล่ม

๑๓๒

ตอ'นพิเศษ

หน้า ๑

ราขกิจจาบุเบกษา

๓๘ ง

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒(£<£๘

ระ เปียบกระทรวงมหาดไทย
ว่า ด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร
ของราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
้ ับบํานาญ

๑c£)

พ.ศ. ๒๔๔๘

โคยที่เปีนการสมควรเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราขการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ
ของข้าราขการ

ตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖
อาดัยอํานาจ

แห่งพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. ๒๔๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราขบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๔

และมาตรา ๘๘

แห่งพระราขบัญญัตส
และองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.
ิ ภาตําบล

๒๔๓๗ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกระ เปียบไวั ดังต่อไปบี้
ข้อ ๑

ระ เปียบบี้ เรียก ว่า "ระเปียบกระ ทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงิน ช่วยค่า ครองชีพ

ของราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๔๔๘”
ผูร้ ับบํานาญ
ข้อ

๒ ระเปียบบีใ้ ห้ใข้บังดับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ เปีนด้นไป

ข้อ ๓

ให้ยกเลิกความในข้อ ๔

นว ของระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ของรา,ซ การส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระ เปียบกระทรวงมหาดไทย
ผูร้ ับบํานาญ
ของราขการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
ว่าด้วยเงิน ช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ

๒๔๔๒ และให้ใช้

ความต่อไปบีแ้ ทน

พิเศษเพราะ เหตุทุพพลภาพ
ปกติ บํานาญ
นว ผูไ้ ด้รับ หรือ มีลิทธิได้ รับบํานาญ
ตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอ้ ุปการะหรือผูอ้ ยูใ่ นอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วย
พิเศษ หรือบํานาญ
บํานาญ
‘'ข้อ ๔

ข้าราขการส่วนท้องถิ่น
บําเหน็บ
จํานาญ

ตากว่าเติอนละเก้าพัน บาท ให้ได้รับ

รวมกันทุกประเภท
ถ้าได้รับบํานาญ

เมื่อรวมกับ ข.ค.บ. แล้ว

ข.ค.บ. เพิ่มอีกใน อัตราเดือน ละ เท่ากับส่วน ต่างของจํานวนเงิน

บํานาญทุกประเภท
เก้าพันบาทหักด้วยจํานวน

และ ข.ค.บ. ที่ใด้รับหรือม็สทธิได้รับ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๘

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจันดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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กรมส่ง1สริมการปกครองท้องทน
ถนนนครราชสีมา เขตคุสิต กทม. ๑0๓00

มํถบุ ายบ ๒๔๔๘
เรึอ๋ ง ระเบํยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพบช่วยค่าครองชหผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๑๖)
พ.ค. ๒«ระ:๕๘

เริยบ ผูว้ ่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดขลบุริ)
ส์งทีส่งมาด้วย

สําเนาระเบํยบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยพํบช่วยค่าครองชพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที ๑๖) พ.ค. ๒๕๕๘ จํานวน๑ ฉบับ
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบํยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยพบช่วยค่าครองชพผูร้ ับบํานาญ

ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ๑๖) พ.ค. ๒๕๕๘ ชึ่งได้ประกาศในราชกิจจาบุเบกบา ฉบับประกาคนละงานทั่วไป

เล่ม ๑๓๒ คอบพเคบ ๑๓๓ ง แล้ว เมี๋อวับที ๑๑ มํถบ
ุ ายบ ๒๕๕๘ รายละเอยคปรากฎตามสิงทีส่งมาด้วย

จํงเริยบมาเทีอโปรดทราบและนจังสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อํ๓าอ ตลอดจบ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นไนเขตจังหวัดทราบ และทอปฎํบต
้ ตามระเบยบดังกล่าวต่อไป
ขอแสดงความนับทอ

«ร
(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอริบด รักบาราชการแทน
อริบดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
ส่วนบําหน
เ จบํานาญและสวัสดัการ
โทร. 0-๒๒๔๑-๙0๖๙ ต่อ ๑0๒, ๑0๔
โทรสาร 0-๒๒๔๑-๙0๖๙ ต่อ ๒๑๙
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เล่ม

๑๓๒ ตอบพิเศษ ๑๓๓ ง

หน้า

๑

ราชกิจจาบุเบกษา

๑๑ มถุบายน ๒£๕๘

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๖)

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยทีเ่ ป็นการสมควรเพมเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับการปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ
ของข้าราชการ
อากัยอํานาจ
ตามความใบมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญ้ ตองค์การบรัหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญ้ตเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕ และฆาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญ้ตสภาตําบล
และองค์การบรัหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมบตรว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ตังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร
้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๖) ห.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนีเ้ หเข้บังตับตั้งแต่วับที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ให้เหมความต่อไปนีเ้ ป็นข้อ ๔ เตรส ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วย
ค่าครองชีพผูรั้ บบํานาญ
ชองราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
“ข้อ ๔ เตรส ผูไ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ปกตํ บํานาญ
้ ด้รับหรีอมสิทธิใต้รับบํานาญ
บํานาญ
พิเศษ หรีอบํานาญ
ตกทอดในฐานะทายาทหรีอผูอ
้ ุปการะหรีอผู้อยูใ่ นอุปการะตามกฎหมาย
เ จบํานาญ
ว่าด้วยบําหบี
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อยูแ
่ ล้วใบวับทีร่ ะเบียบนเข้บังตับ ให้เตัรับ ช.ค.บ.
ใบอํตราตังนี้
(๑) ผู้เด้รับหรีอบีสิทธัเด้รับบํานาญ
และ ช.ค.บ. อยูแ่ ล้ว ให้เด้รับ ช.ค.บ. เพิมขึ้นอกใบอัตรา
บํานาญ
เตือนละร้อยละส์ของจํานวน
และ ช.ค.บ. ที่เด้รับหรีอมสิทธัเด้รับ
(๒) ผู้ใด้รับหรีอบีสิทธิได้รับเฉพาะ บํานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเตือนละร้อยละ สี
ของจํา
บวบบํานาญ
ที่เด้รับหรีอบีสิทธัเด้รับ
การค่านวณ ช.ค.บ. ล้าบีเศษของบาทให้บีดทิง้ "
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มชุนายบ พ.ศ. ๒๕๕๘
หลเอก อบุพงษ์ เผ่าจับดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนบนครราชสิมา เขตดุสิต กทม. ๑0๓0๐

มธุบายบ ๒«Z๕๘
เรึอ๋ ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยนบช่วยค่ากรองชีพรู้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องทบ (ฉบบที่ ๑๖)
พ.ค. ๒«ร:๕๘

เรียน ผูว้ ่าราชการจังหวัดชลบุรี
สิงทีส่ ่งมาด้วย สําเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีหผูร้ ับบํานาญ
ชองราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบบที่ ๑๖) ห.ศ. ๒«ร:๕๘ จํานวน๑ ฉบับ
ด้วยกระท วงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ

ชองราชการส่วนท้องทบ (ฉบับที่ ๑๖) ห.ค. ๒๕£๘ ชึ๋งได้ประกาศใบราชกํจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท้วไป

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ

๑๓๓ ง แล้ว เมึอ๋ 'วัน'ที่ ๑๑ มธุนายบ ๒๕๕๘ รายละเอยดปรากฎตามสิงทีส่่ งมาด้วย

อบึ๋ง เบึอ๋ งจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวใข้บังดับเฉพาะผูร้ ับบํานาญ
ของราชการ
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การปริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น ไม่รวมถงเมองพัทยา
ดังนั้น หากเม�ทยาประสงค์จะไท้ผูร้ ับบํานาญ
ของ๓องพัทยาได้รั�ทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผูรั้ บบํานาญขอ}ราชการ
ส่วนท้องทนทั้ง ๓ รูปแบบดังกล่าว เมองพัทยาต้องตราเบีนข้อบัญญ้ต ตามมาตรา ฬ0 แห่งพระราชบัญญ้ ต
ระเบียบบริหารราชการเมองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ หรีอจะทอปฎํบตํ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
โดยอนุโลม ตามข้อ ๒๓ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรึอ๋ งมาตรฐานกลางเกี่ยวกับ การคลัง การงบประมาณ
การเงิน ทรัพย์สิบ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๒ กึเด้
าอ และองค์กร
งานส่งเส่ริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อํ๓
จ้งเรียนมาเพี่อโปรดทราบและแจ้งสํานัก
ปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัดทราบ และทอปฎํบ้ ตตามระเบียบดังกล่าว รวมทั้งแจ้งเมองพัทยาพิจารณา

ตําเบนการต่อไป

ขอแสดงความนับทอ

•O

(นายโชคชัย

เดชอมรธัญ)
รองอธํบดี รักษาราชการแทน
อธํบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
เ บํานาญ
ส่วนบําหนจ
และสวัสดีการ

โทร. 0-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑0๒, ๑0๕
โทรสาร 0-๒๒๔๑-๙0๖๙ ต่อ ๒๑๙
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เล่ม

๑๗ร ตอบพิเศษ ๑๓๓ ง

หน้า ๑

ราชกํจจาบุเบกษา

ระณียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยพนช่วยค่าครองข้พ[รั
ุ่ บงาบาญชองราชการส่วบท้องถิ่น
พ-ศ. ๒๕๕๘

๑๑ มอุบายน ๒๕๕๘
(ฉบับที ๑๖)

โตยทีเปีบการสมควรเพิมเงบช่วยค่าครองข้พผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วบท้องถิ่นไท้สอดคล้อง
กับการปรัฟรุPเงบช่วยค่าครองข้พผูรํ้ บเบี้ยหวัดบํานาญ
ของข้าราชการ
อากัยอํา
บาจตามความใบมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งหระราชบัญญ้ตองค์การบรีหารส่วน
จังหวัต ห.ศ. ๒๕๔0 มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัด้เท่ศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัตสภาตําบล
และองค์การบรีหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาตไทยออกระเปียบไวั ด้งต่อไปบี้
ข้อ ๑ ระเปียบบี้เรัยกว่า “ระเปียบกระทรวงมหาตไทยว่าด้วยพบช่วยค่าครองช่พผูร้ ับบํานาญ
ชองราชการส่วนท้องถิ่บ (ฉบับที ๑๖) ห.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเปียบบี้ใท้ใข้บังคับตั้งแต่วับที ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปีบด้นไป
ข้อ ๓ ใท้เทีมความต่อไปบี้เปีบข้อ ๔ เตรส ของระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเไบช่วย
ค่าครองข้พผูรั้ บบํานาญ
ชองราชการส่วบท้องถิ่น .พ.ศ. ๒๕๒๒
ปกต งาบาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
“ขอ ๔ เตรส ผูเด้รับหรีอมสิทธัเด้รับบํานาญ
บํานาญ
ตกทอตใบฐานะทายาทหรีอผูอ้ ุปการะหรีอผ้อยูโ่ นอุปการะตามกฎหมาย
พิเศษ หรีอบํานาญ
ว่าด้วยบําหนจ
เ บํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น อยูแ
่ ล้วใบวับทีระเปียบนไข้บังคับ ไท้เด้รับ ช.ค.บ.
ใบอัตราดังบี้
(๑) ผู้เด้รับหรีอปีสิทธัเด้รับบํานาญ
และ ช.ค.บ. อยูแ่ ล้ว ไท้เด้รับ ช.ค.บ. เพมชึ้บอีกใบอัตรา
เตอบละร้อยละส์ของจํานวน
บํานาญ
และ ช.ค.บ. ทีใด้รับหรัอมสิทธัเด้รับ
(๒) ผู้ใด้รับหรีอมสิทธได้รับเฉพาะบํานาญไท้ใด้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเตอบละร้อยละส์
ทีใด้รับหร้อมสิทธัเด้รับ
ชอฬาบวนบํานาญ
การคํานวณช.ค.บ. ล้าปีเศษซองบาทให้ปีดทิง้ ”
ประกาศ ณ วับที ๓ มอุบายบ พ.ศ. ๒๕๕๘
หลเอก อบุพงษ์ ฟาจันตา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาตไทย
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ที่ บท ๐๘๐๘.<£'/า 60 ท)en

|M%|I

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอ้ษฎางค์ กทบ. ๑๐๒๐๐
efl กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นห่รือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระท้าความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงทีส
่ ุด

เรียบ ผูว้ ่าราซการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างกง

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

สิงทีส่ ่งมาด้วย ๑. แบบหนังสือสัญญาการไข้เงินคึบ
๒. แบบหนังสือสัญญาคํ้าประกัน
๓. พระราชบัญญ้ติแกั1ฃเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๕๗
ตามทีก
่ ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไต้กําหนดวิธป
ี ฏิบัตใิ บการ

ขอรับบําเหน็บ
จํานาญ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกรณี
หรือต้องหาว่ากระท้าผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถีงทีส่ ุด โดยกําหนดใท้มกี ารประกันด้วยบุคคล

หรือทรัพย์สิบ บั้น

เนื่องจากบีจจุบันใต้มกี ารแก้น)เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ใบส่วนของบทบัญญัตเิ กี่ยวกับ
ผู้คํ้าประกับและผูจ้ ำนอง โดยมีสาระสำคัญเพี่อคุ้มครองสิทธิผู้คํ้าประกันและผูจ้ ำนองให้ไม่ต้องรับผิดเสมีอบ
เป็นลูกหนีช้ ั้นต้น ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อวิธปิ ฏิบัติ
ใบการขอรับบำเหน็จบำนาญตามอ้างถึงที1ต้
่ กำหนดให้ผู้คํ้าประกับต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนีร้ ่วมหรือใบฐานะ
เป็นลูกหนีร่้ วม ดังบั้น เพิ่อให้การดำเมีบการขอรับบําเหน็บจำนาญชองข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำ
ซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระท้าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระท้าความผิดอาญา
โดยกรณียังไม่ถึงทีส่ ุด สอดคล้องกับการแก้1ขกฎหมายดังกล่าว จึงไห้ยกเลิกหนังสือตามทีอ่ ้างถึง และกําหนดวิธี
จํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่า
ปฏิบัตใิ บการขอรับบําเหน็บ
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณียังใม่ถึงทีส่ ุด
ดังนี้

๑. ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระท้าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงหรือมีกรณีถูกฟ้องหรือต้องหาว่ากระท้าความผิดอาญา อ้นมีใช่ความผิดที่ไคักระทำโดยประมาท
ทีI่ ม'เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ หรือมีกรณีถูกชีม้ ูลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การฟ้องกับและปราบปรามการทุจริตไว้แล้ว หรือมีกรณีทอี่ าจถูกดํามีเนการทางวินัยได้ตามกฎหมายเฉพาะอื่นใด
และออกจากราชการ โดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุค ท้าประกับในการขอรับบําเหน็บ
ด้วยบุคคล
จํานาญ
หรือทรัพย์สิบไว้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัด เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยระเบียบของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประ๓ทบั้น ๆ หรือระเบียบลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่บมีได้บัญญ้ตห
ิ รือกําหนดให้ผู้มอี ำนาจ
สามารถดำเมีนการทางวินัยแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรอลูกจ้างประจำดังกล่าวต่อไปได้ภายทสังจากที่ผบ
ู้ ั้น
ออกจากราชการไปแล้ว
/๒. การประกับ...
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te. การประกันด้วยบุคคล

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ผูน
าิติกรรมได้
้ ั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถใบการทํน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณีชย์ และประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงาบ ลูกจ้างประจําผูร้ ับเบี้ยหวัด
บํานาญเจ้าหน้าทีห่ รือบุคลากรที่เรืยกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงาบใบภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ

จํานวนไม่เกินสองคบซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องกิน
หรือลูกจ้างประจํผูาข้ อรับบำเหน็จบํานาญหรือได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํารวมกันไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือน
ของข้าราชการส่วนท้องกินหรือลูกจ้างประจํผาขู้ อรับบําเหน็บ
จํานาญ
มาตั้าประกัน
(๒») ใบกรณีทน]
ี่ สามารถหาบุคคลซึ่งประกอบอาชีพตาม (๑) มาคํ้าประกันได้ ให้หาบุคคล
ซึ่งประกอบอาชีพอื่นไม่เกินสองคบที่!ด้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําไม่ตั๋ากว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํผู
าข้ อรับบําเหน็บํจานาญหรือได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํารวมกันไม่ตํ่ากว่าอัตรา
เงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํผาขู้ อรับบําเหน็บ
จํานาญ
มาคํ้าประกับกื!ด้
(๓) กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งตราสารจัดตั้งหรือข้อบังคับของนิติบุคคลนั้น
กําหนดให้สามารถคํ้าประกับการชําระ
หนี้!ด้ด้วย เข่น ธนาคาร บรืทท
้ จํากัดบริษัทเงินทุบ บริษัทหลักทรัพย์
หรือบริษัทเครดิตฟองชีเอร์ เป็นด้น
(๔) การประกับด้วยบุคคล จะต้องทํส
าัญญาคํ้าประกันภายในวงเงินบําเหน็ปจกติทขี่ ้าราชการ
ส่วนท้องกินหรือลูกจ้างประจํา
จะได้รับ แคในกรณีทข
ี่ อรับบํานาญ
สัญญาคํ้าประกัน
หรือบําเหน็จรายเดือนให้ทํา
ภายใบวงเงินบํานาญ
หรือบําเหน็จรายเดือนทีข่ ้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําจะได้รับภายใบ
ระยะเวลา ๓ ปี
๓. การประกับด้วยทรัพย์สิบ ให้ดำเนินการด้งนี้
(๑) กรณีประกับด้วยอสังหาริมทรัพย์ให้คํานวณ
คามราคาประเมินการเสิยภาษัของทาง
ราชการซึ่งจะต้องมิราคาไม่ตํ่ากว่าวงเงินคํ้าประกับตามข้อ b (๔)
(b) กรณีประกับด้วยลังหาริมทรัพย์ จะต้องเป็นลังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายบัญญ้ตไว้ให้
จดทะเบียนเฉพาะการ และมิราคาประเมินตามที่ขึ๋อขายกับตามปกติในท้องตลาดใบวันทีจ่ ดทะเบียนไม่ตั๋ากว่า
วงเงินคํ้าประกันตามข้อ b (๔)
(๓) กรณีประกับด้วยหลักทรัพย์อื่น เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หรือหุ้บกู้ ซึ่งมิราคา
ไม่ตั๋ากว่าวงเงินคํ้าประกับตามข้อ b (๔) ให้คําเนิบการตามวิธก
ี ารตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ กําหนดไวั
๔. เมื่อได้มก
ิ ารลังจ่ายบําเหน็บ
จํานาญ
แล้ว ให้องคํกรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดบันทึก
หมายเหตุไวิใบฎีกาเบีกเงินบําเหน็บ
จํานาญให้ชัดเจนว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํด้างกล่าว
ได้จัดทํา
หนังสือสัญญาการใช้เงินดืบและหนังสือลัญญาคํ้าประกับแล้ว
๔. ภายในระยะเวลา ๓ เดือน ก่อนครบกําหนด๓ ปี นับแต่วับทํา
สัญญา หากการคําเนิบการ
ทางวินัยยังไม่ถีงทีส่ ุด ให้องคํกรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดแจ้งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํา
เฉพาะผู้ทรี่ ับบํานาญ
หรือบําเหน็จรายเดือนมาดำเนินการทํปาระกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิบตามวิธปี ฎีบต้ ๊ของ
หนังสือฉบับบีต่้ อไปอีก เพี่อทีข้่ าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํด้างกล่าวได้รับบํานาญ
หรือบําเหน็จรายเดือน
ต่อเมื่องต่อไบํ!ด้ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดเร่งคําเนิบการทางวินัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
๖. เมื่อการคําเนิบการทางวินัยแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํผ
าขู้ อรับบําเหน็จ
บํานาญถงทีส่ ุดว่าเป็นประการใดแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าลังกัดแจ้งให้ส่านักงาบกองทุบบําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทราบโดยด่วน พร้อมแบบหลักฐานในการคําเนิบการทางวินัยถงทีส
่ ุดไปด้วย
ยกเวับกรณีลูกจ้างประจํข
าององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่!มใด้รับเงินงบประมาณเงินอุดหบุน และล้าหาก
การ .„
/การดําเนิน
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การด�นิบการทางวินัยถึงทีส่ ุดแล้วปรากฏวาข้าราชการสวับท้องถิ่น หรือลูกจ้างประจํม
าสี ิทธิได้รับบําเหน็บจํานาญ

ให้การประกับทีท
่ ําไว้ระงับไปตามบทบัญญ้ ตแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หากการดําเนิบการ

ทางวินัยถึงทีส
่ ุดแล้วปรากฏว่าข้าราชการส่วบท้องถิ่บหรือลูกจ้างประจําไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็บ
จํานาญ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเรียกนิบบําเหน็บ
คีบจากข้าราชการส่วนท้องลิ่นหรือลูกจ้างประจํา
จํานาญ

ดังกล่าว หากไม่สามารถเรียกนิบคีบได้กใ็ ห้บังคับชําระ
หนีตาม
้ บทบัญญ้ ตแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นไห้นํา
นิบคีบกองทุบบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสําหรับ
ลูกจ้างประจํา
ไห้บํานิ
บคีบคลังชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบั้น ๆ ยกเว้นเงินใบส่วนทีล่ ูกจ้างประจํราับจากงบประมาณ
เงินอุดหนุบให้ส่งคีบกองทุบบําเหน็บ
การต่อไป
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาดําเนิน
หนีจ้ ากทรัพย์สิน ล้าชําระ
๗. ไน การบังคับชําระ
หนีได้
้ ครบล้วนแล้ว แต่ยังมีเงินเหลือ
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํแาล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่มา
รับเงินทีเ่ หลือคืบภายใบเวลา ๕ ปี นับแต่วับทีแ่ จ้ง ไห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําเงินดังกล่าวส่งคีบ
หน่วยงาบตามหลักการใบข้อ ๖
๘. สําหรับ
ประกับไนการขอรับบําเหน็จ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจํท
าไี่ ด้ทํา
บํานาญ
ตามหนังสืออ้างถึงไว้แล้วก่อนทีพ
่ ระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
{ฉบับที่ bo) พ.ศ. ๒๔๔๗ มีผลบังคับใช้ (ก่อน วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕<Z๘) ไม่มผ
ี ลกระทบแต่อย่าง'ได
เว้นแต่ข้อตกลงทีก
่ ําหนด
ให้ผู้คํ้าประกับต้องรับผิดอย่างลูกหนีร
้ ่วมบั้นเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัตด
ิ ังกล่าว สําหรัสบัญญาทีท
หลังจากทีพ
่ ระราชบัญญัตด
่ ํา
ิ ังกล่าวมีผลบังคับไข้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนิน
การจัดทํา
สัญญาใหม่ ตามสิงทีส่ ่งมาด้วย ๑ และ ๒ รวมทั้งกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือ
ลูกจ้างประจํผ
าไู้ ต้รับบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือนทีต่ ้องมาดําเนินการทํปาระกับด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิบ
ต่อไปอีกเพราะการดําเนิน
การตามข้อ ๕ ด้วย
การทางวินัยยังไม่ถึงทีส่ ุดภายในระยะเวลา ๓ ปี ก็ไห้ดําเนิน

จึงเรียบมาเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถึอปฎิบัตติ ่อไป
ขอแสดงความนับถึอ

ว่๙�
(บายวิบูลย์ สงวนพงค์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น

สํานัก
บริหารการคลังท้องถิ่น
โทรคัพทํ ๐ ๒๒๔๑ ๙0๖๔ ต่อ mv-vo£
โทรสาร o ๒๒๔๑ ๙0๖๙ ต่อ ๒*�
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แบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน

เขียนที่
เดือน

วันที่

.ตำบล/แขวง
ก่อนออกจากราขการดํารง
ตําแหน่ง..

สํานักส่/ วน/กอง

สังกัด

.(๓).

ดังมีข้อความต่อไปนี้

.(๑).

ั
.ไค้ทํา
หนังสือสัญญาให้ใวักบ.

ข้อ ๑ ตามที่'ข้าพเจ้า'ใค้ยื่นเรื่อง1ขอรับเงิน
ใค้สั่งจ่ายเงิน.

...(๓)

เป็นเงินบําเหน็บจํกติ

บาท

เป็นเงิน

.อายุ
.อํ๓
าอ/เขต.

.(๒).

.ถนน.

จังหวัด

พ.ศ.

. . . . . . . . . .. . . . .
. . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .
. . . . . . .. . . . .

ช้าพเจ้า

อยูบ่ ้านเลขที่

.(๑).

.ให้แก่ข้าพเจ้าตาม

.(๑).

(๓)

.ผูย้ ื่นเรื่องราวขอรับ

....ผูร้ ับสัญญา

และจังหวัด หรือ

ลงวับที่

.(๔)

.ปี ผูใ้ ห้สัญญา

เดือน

(๑).

พ.ศ.

สตางค์ หรือเปีบเงินบํานาญ
หรือบําเหน็จรายเดือน

บาท

เดือนละ

... สตางค์ และเมื่อคํานวณเงินบํานาญ
หรือบําเหน็จรายเดือนภายใบระยะเวลา ๓ ปี
บาท

สตางค์

ถ้าปรากฎใบภายหลังว่า ข้าพเจ้าใค้รับเงิน

(๓)

.ไปโดยไม่มสี ิทธิ ข้าพเจ้ายินยอม

คืบเงินทึ่ใค้รับใปโดยไม่มีสิทธิให้แก่ทางราชการภายใบ ๓0 วัน นับจากวับทีข่ ้าพเจ้าไค้รับแจ้งจากทางราชการ
ข้อ ๒ หากข้าพเจ้าไม,คืบเงินให้แก่ทางราชการภายใบกําหนดเวลาตามข้อ ๑ ข้าพเจ้ายิบยอม
ให้ทางราชการเรียกร้องเงินดังกล่าวคืนรวมทั้งค่าเสียหายต่างๆ ทีเ่ กิดขี้นจากการดําเนิน
การเรียกเงินดังกล่าวคืนด้วย
ข้อ ๓ เพื่อเป็นการประกันการปฎิบต
ิ ามสัญญานี้ ข้าพเจ้าไค้ดําเนินการดังนี้ (๕)
้ ต

๓.๑ ข้าพเจ้าไค้นํา
ทรัพย์สินของข้าพเจ้ามาเป็นประกับการชําระ
หนี้ ดังทรัพย์สินทีร่ ะบุไว้
ต่อไปนี้

(๑)

(๒)
(๓)

.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . ... .

และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่ก่อให้เกิดการรอนสิท่ธิ หรื่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินดังกล่าว
๓.๒ ข้าพเจ้าไค้นํา(๖)

โดยทํา
หนังสือสัญญาคํ้าประกนไว้ต่อ
ลงวับที่ .... เดือน

พ.ศ.
ข้อ ๔ ถ้าข้าพเจ้าไค้รับเงิน

มาเป็นผู้คํ้าประกันการปฎิบต
ิ ามสัญญานี้
้ ต

. . ... .. .... .. . .

ตามหนังสือสัญญาคํ้าประกัน

.(๑).

...........ไปโดยไม่มสี ิทธิ เมื่อ

(๑)

(๑).

.

ไค้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้าจะนําเงินไปชําระ
ให้ดามระยะเวลาในข้อ ๑ ถ้าข้าพเจ้าไม่นําเงินไปชําระ
ให้ตาม

ระยะเวลาในข้อ ๑ ข้าพเจ้ายอมให้
ไค้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

.(๑)

ใบการแจ้งเรื่องใดๆ แก่ข้าพเจ้าทั้บ หาก
ไวใบสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าไค้รับทราบเรื่องนีนๆ
้ แล้ว

ดําเนินการบังคับชําระ
หนีจ้ ากทรัพย์สินตามข้อ ๓.๑
(๑)

มีหนังสือถึงข้าพเจ้าตามพื่อยูท
่ รี่ ะบุ

.. . . ........... .....
.......
-

ข้อ ๕ เมื่อ
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๒-

ใต้รับเงินจากการบังคับชําระ
หนีต้ ามข้อ ๔ ไต้เงิน

(๑)

เท่าใด ให้จัดสรรชําระ
หนีของ
้ ข้าพเจ้าจบครบ ถ้ามีเงินเหลือ

.......

จํานวนสุทธิ

จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ

.(๑).

เพี่อมารับคีบเงินดังกล่าว หากข้าพเจ้าไม่มารับคีบเงิบทีเ่ หลือภายใบ ๕ ปี นับแต่วับที่นจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้า
ยอมให้เงินทีเ่ หลือตกเป็น ของ

(๑)

หรือกองทุบบําเหน็บ
ข้าราขการส่วนท้องถิ่น หรือ
จํานาญ

แผ่นดิน แล้วแต่กรณี
ถ้า

จํานวนทขี่ ้าพเจ้าใต้รับ

หนีไ้ ม่ครบตาม
ไต้รับเงินจากการบังคับชําระ

(๑)

.ไปโดยไม่มสี ิทธิ ข้าพเจ้ายิบยอมชําระเงินจํานวน
ทขี่ าดอยูใ่ ห้ครบถ้วนทันทีเมื่อไต้รับแจ้งจาก

.(๓)

.(๑).

ข้อ ๖

.(๑).

โดย

.(๗).

เป็นผูแ้ ทบดําเนินการท่าประคับด้วยทรัพย์สินตามทีระบุ
่ ไว้ใบข้อ ๓.๑ คับ
.ถูกต้องแล้ว โดยไต้เก็บรักบาหลักฐานการประคับไวัทแี่ ผนก/ฝ่าย

ตําแหน่ง

.(๖).

สํานักส่/วน/กอง

ของ

.จังหวัด

.(๑).

หากปรากฏว่าข้าพเจ้าไต้ขดไข้หนีต้ ามสัญญาถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือใบกรณีทข
ี ้าพเจ้าไม่ต้อง

รับผิดขดไข้เงินตามสัญญานี้

.(๑).

้ ใบ ๓๐ วับ
ยิบยอมให้ข้าพเจ้าไล่ถอนการประคันหนีภาย

นับแต่วับทีข่ ้าพเจ้ายื่นขอ

สัญญาฉบับนีท่้ าขึ้นสองฉบับข้อความตรงคับ เก็บรักบาไวัที่

.(๑).

.หนี้งฉบับ

และเก็บไวัทขี่ ้าพเจ้าหนีง้ ฉบับ ข้าพเจ้าไต้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังลือสัญญานี้ดแิ ล้ว จึงไต้ลงลายมีอขื่อให้ไว้

เป็นสําคัญ
ต่อหน้าพยาน
ลงขื่อ

.(๒).

(.

.ผูใ้ ห้สัญญา
.)

สามี/ภรรยา ผูใ้ ห้ความยินยอม

ลงขื่อ
(.

ลงขื่อ

.)

.(๗).

(.

.ผูร้ ับสัญญา
.)

ลงขื่อ

พยาน
(.

.)

ลงขื่อ

พยาน
(.

.)

หมาแเหๆ
(ร)) ชึ๋อพนวยการบ'พท
้ รราชการส่วนพอง0นเจ้าสังกัด (ฟบ องnrกรบริหารส่วนจังหวัก/เทกบาล/เมืองพัทยา/องกการบริหารส่วนกํา
บล)

เอจํทำสัญญาพํเอมห้งรายละเอียด

(b) ไ

(พ) ระI{ประUTทไเองเงินทีบอรับ (บ่าพนัจปกติ/บํานาญ/บ่าเหนัจรายพอน)

(๔) หนังสิอหริอกา&จ่ายบ่าเหนัจปกติ/บำนาญ/บ่าพนัจรายเติอบ

(๔) กรฟ้พ้®อริบบ่าเหนัจบ่าบาญนำทรัพย์สินมาเป็นประกับให้กรอกรายละเอียดกามข้อ พ.® หากน่าบุกทลมาประกันให้กรอก

รายละเอียดนท'ทะข้อ พ.b โกยใม่กอ้ งกรอกรายละเอียดในข้อ ๔ ข้อ ๔ และข้อ to
(to) ไเอยูก
้ าประกับ

M พัวหน้าน่ายปริหารไ!องหน่วยการบริหารราไ!การส่วนห้องถั๋น หริอพุ้ทโึ๋ ก้ริบมอบอำนาจ (เข่น นายกองก์การบริหารส่วนจังหวัก
กรล็เองกการบริหารส่วนจังหวัด หริอนายกเทกมบกรี กร(ฐเทกบาล ๆลฯ หริอจ้โก้รับมอบอํานาจ)
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เขียนที่

แหบ่ง
ตํา

อัตราเงิบเสือบ.

.อายุ

.(๑).

ข้าพเจ้า

...
...

.สังกัด.
.บาท อยูบ
่ ้าบเลขที

.ถบบ.

..อํ๓
าอ/เขต

ใช้เงินคีบฉบับลงวับที่

.(๔).

.(๒).
.(๓).

เสือบ

พ.ศ.

ปี อาชีพ

.ตําบล/แขวง

จังหวัด

ขอทํา
หนังสือสัญญาคํ้าประกับให้ไว้ต่อ
ข้อ ๑ ตามที่

. .. .. .. . . . .

เสือบ

วับที่

.ได้ขอรับ.

พ.ศ.

.ข้าพเจ้ายิบยอมคํ้าประ ทับภายใบวงเงิน

...ไว้ต่อ

เพื่อเป็บหลักฐาบดังต่อไปบี้

หนังสือสัญญาการ
.โดยทํา

.(๔).

....(๒)

เพื่อประทับการขอรับเงิน

.บาท (๕)

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพับตามหนังสือสัญญาการใข้เงิบสืบของ.

.(๓).

โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายิบยอมผูกพับตนเป็บผู้คํ้าประกับการปฏิบัตติ ามหนังสือสัญญาการใข้เงิบสืบบี้บ
ข้อ ๓ หาก

(๒).

.(๓).

.ไมปฏิบัตติ ามสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดและ

.ได้แจ้งความบั้บใ่ ห้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิดขํา
ระหบีรวม
้ ทั้งค่าเสียหายต่างๆ จากหนี้

. .......... . . . .. . . . . .
. ... . . . . . .

.ภายใบวงเงินคํ้าประกับทับที โดยมิพักใข้สิทธิของผู้คํ้าประกับ
ตามมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙ และมาตรา ๖๔0 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิขย์แต่ประการใด

ดังกล่าวแทบ.

.(๓).

้ าม
ข้อ ๔ ข้าพเจ้ายอมผูกพับว่า ข้าพเจ้าไม่หลุดพับจากความรับผิดตามสัญญาบี้ จบกว่ามูลหนีต

สัญญาการใช้เงินสืบจะระงับสิ้นไปและจะไม่เพักถอนการคํ้าประกับตลอดระยะเวลาที่

.(๓).

ต้องรับผิดขอบอยูต
่ ามหนังสือสัญญาการใข้เงิบสืน

ตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรัอตาย หรือกลายเป็นบุคคล
(๒)
ไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่บทีอ
่ ยูโ่ ด*ฒ1ด้แจ้งให้
ทราบ หรือด้วยเหตุอื่นใด
.(๓).
ให้
อับทํา
ระหนีต้ ามิหนังสือสัญญาการใช้เงินสืบได้ ข้าพเจ้ายิบยอมให้
.ไม่สามารถขํา
(๓).....
. (๒).
.เรืยกร้องเงินที่
. ..ด้างขําระจากข้าพเจ้าภายใบวงเงินที่คํ้าประกับได้
ข้อ ๕ หาก

.(๓).

หนังสีอสัญญาคํ้าประกับฉบับนีทํ
้ าไว้ tu วนทีร่ ะบุข้างด้น และข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดเข้าใจ

ดีแล้'ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ต่อหน้าพยาน

ผู้คํ้าประกัน

ลงชื่อ
(.

.)

สามิ/ภรรยา ผูไ้ ห้ความิยิบยอมิ

ลงชื่อ
(.

.)

ลงชื่อ

พยาน
(.

.)

ลงชื่อ

พยาน
(.

.)

www.yotathai.com

205

เล่ม

๑๓๐ ตอบที่ ๒๔ ก

๑๑
ราชกิจจาบุเบกษา
หน้า

๑๘ มีนาคม ๒๔๔๖

“มาตรา ๔๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ ใน กรณีที่ผไู้ ต้รับบํานาญ
ปกติหรือผู้มีสิทธิจะไต้รับ
บํานาญ
ปกติ หรือผูร้ ับบํานาญ
พิเศบเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตาย ให้จำยเงินบําเหน็ต
จกทอดให้แก่
ตกทอดคังทีบ่ ัญญ้ฅไว้ในมาดรา ๔๗ เป็นจํานวน
รายเดือน
ผู้มีสิทธิรับเงินบําเหน็จ
สามสิบเท่าชองบํานาญ
รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับบํานาญ
ของราชการส่วนห้องทิ่ม (ช.ค.บ.) ทีใ่ ต้รับหรือมีสิทธิไต้รับและ

ให้จ่ายตามส่วนและหลักเกณฑ์ทก
ี่ ําหนดใบมาตราบั้ม”

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๑ แห่ง พระ ราช บัญญัติบําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ
ส่วนห้องทิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองํการ

ยงลักษณ์ ชีนวัตร
นายกรัฐมนตรี
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-๒หมายLหด
(๑) ชื่อผู้คํ้าประกัน

(๒) ชื่อหน่วยการปริหารราชการส่วบท้องถิ่นเจ้าสังกัด (เซ่น องค์การ,บริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เมืองพัทยา/
องค์การบริหารส่วนตำนล)

(«ท) ชื่อผู้ฃอรับบําเหน็บ
จํานาญ

จกติ/บํานาญ/บําเหน็ราย
(๔) ระบุประเภทของพบทีข
จ เดีอน)
่ อรับ (บําเหน็ป
(๕) จํา
บวบเงินที่คํ้าประกับซึ่งจะต้องไม,ตากว่าจํา
บวบเงินบําเหน็จหริอจํา
บวบเงินบํานาญหริอบําเหน็จ

รายเดือน ถ้าเป็นจํานวนเงินบํานาญ
ภายในระยะเวลา ๓ ปี
หรือบําเหน็จรายเดือน ให้คํานวณ
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๑๔
ราชกิจจานุเบกษา
หน้า

เล่ม

๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก

๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๔๗

พระราซ บัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแฟงและ พาณิซย์ (ฉบับที่ ๒๐)

พ.ศ. ๒๔๔๗

ภูมพ
ิ ลอดุลยเดซ
ให้ไว้

ป.ร.

ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗
เน้นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลนิจจุบัน

พระ บาท สมเด็จพระ ปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มิ พระ บรมราชโองการโปรด เกล้า

ๆ

ให้ประกาศ ว่า

โดยทีเ่ น้นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

จึงทรงพระ กรุณาโปรดเกล้า
สภานิติบัญญัตแ
ิ ห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา

๑

พระ ราช บัญญัตินเี้ รียก ว่า “พระ ราช บัญญัติ แก้ไข เพิ่มเติม ประมวล กฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐)

มาตรา

ๆ ให้ตราพระ ราช บัญญัติขึ้นไว้โดยคํา
แนะ นํา
และยินยอมของ

พ.ศ. ๒๔๔๗”

๒ พระ ราช บัญญัติ นใี้ ห้ใช้ บังคับ เมื่อ พ้น กําหนดเก้าสิบ วัน นับ แต่ วัน ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเน้นต้นไป
มาตรา

๓ ให้ยกเลิก ความใน มาตรา ๖๘๑ แห่ง ประมวล กฎหมาย แพ่ง และ พาณิชย์

และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๖๘๑ อันคํ้าประกันนั้น จะมีไต้แต่เฉพาะเพื่อหนีอ้ ันสมบูรณ์

หนีใ๋ น อนาคตหรือหนีม้ เี งื่อนไขจะ ประกันไว้เพื่อเหตุการณ์ช็่งหนีน้ ั้นอาจเน้นผลไต้จริงก็ประกันไต้
แต่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการก่อหนีร้ ายที่คํ้าประกัน ลักษณะ ของมูลหนี้ จํานวนเงิน สูงสุดที่คํ้าประกัน
้ ี่จะ คํ้าประกัน เว้นแต่เน้นการคํ้าประกัน เพื่อ กิจการเนื่องกันไปหลายคราว
และระยะ เวลาในการก่อหนีท
ตามมาตรา ๖๙๙ จะไม่ระบุระยะเวลาดังกล่าวก็ไต้
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เล่ม

๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก

หน้า ๑๕

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สัญญาคํ้าประกัน ต้องระบุหนีห
้ รือสัญญาที่คํ้าประกันไว้โดยชัดแจ้ง และผู้คํ้าประกันย่อมรับผิด
เฉพาะหนีห
้ รือสัญญาทีร่ ะบุไว้เท่านั้น

หนี้อัน เกิด แต่ สัญญา ซึ่งไม1ผูกพัน ลูกหนี้เพราะ ท่าด้วยความ สําคัญ
ผิด หรือ เพราะ เป็น ผูไ้ ร้
ความ สามารถ นั้น ก็ อาจ จะ มี ประกัน อย่าง สมบูรณ์ไต้

ถ้า หากว่า ผู้คํ้า ประกัน รู้ เหตุ สําคัญ
ผิด

หรือไร้ความสามารถนั้นในขณะ ที่เข้าท่าสัญญาผูกพันตน”
มาตรา

๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๖๘๑/๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์

“มาตรา ๖๘๑/๑ ข้อตกลงใดทีก
่ ําหนดให้ผู้คํ้าประกันต้องรับผิด อย่างเดียวกับลูกหนีร้ ่วมหรือ

ในฐานะ เป็นลูกหนีร้ ่วม
มาตรา

ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ ”

๕ ให้เพิ่มความต่อไป นีเ้ ป็น มาตรา ๖๘๕/ ๑ ของ หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ชองลักษณะ ๑๑ คํ้าประกัน ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์

“มาตรา ๖๘๕/๑ บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับการคํ้าประกันทีแ
่ ตกต่างไปจากมาตรา ๖๘๑ วรรคหนึ่ง

วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๖๙๔ มาตรา ๖๙๘ และมาตรา ๖๙๙ เป็นโมฆะ”

มาตรา

๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้

ความต่อไปนีแ้ ทน

ี นังสือบอกกล่าวไปยังผู้คํ้าประกันภายในหกสิบวัน
“มาตรา ๖๘๖ เมื่อลูกหนีผ้ ิดนัด ให้เจ้าหนีม้ ห
หนีก้ ่อนที่
นับแต่วัน ที่ลูกหนีผ้ ิดนัด และไม่ ว่า กรณีจะ เป็นประการใดเจ้าหนีจ้ ะเรียกให้ผู้คํ้าประกันชําระ

ชําระ
หนีเ้ มื่อหนีถ้ ึงกําหนด
หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้คํ้าประกันมีไต้ แตใม่ตัดสิทธิผู้คํ้าประกันที่จะชําระ

ี นังสือบอกกล่าวภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีทเี่ จ้าหนีม้ ไิ ต้มห

ให้ผู้คํ้าประกันหลุดพ้น

จากความรับผิดในดอกเบี้ยและ ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีร้ ายนั้น
บรรดาทีเ่ กิดขึ้นภายหลังจากพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

หนีไ้ ด้ตามวรรคหนึ่ง
หนีห
้ รือผู้คํ้าประกัน มีสิทธิชําระ
เมื่อเจ้าหนีม้ สี ิทธิเรียกให้ผู้คํ้าประกันชําระ

หนีท
้ ลี่ ูกหนีม้ ีอยู่กับ
หนีต้ ามเงื่อนไชและวิธกี ารในการชําระ
หนีท้ ั้งหมดหรือใช้สิทธิชําระ
ผู้คํ้าประกันอาจชําระ
ความในมาตรา ๗๐๑
้ ่อนการผิดนัดชําระ
หนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนทีต่ นต้องรับผิดก็ไต้ และให้นํา
เจ้าหนีก
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หนีข้ องลูกหนีต้ ามวรรคสาม
หนีต้ ามเงื่อนไขและวิธกี ารในการชําระ
ในระหว่างทีผ่ ู้คํ้าประกันชําระ
้ ะ เรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะเหตุทลี่ ูกหนีผ้ ิดนัดในระหว่างนั้นมีไต้
เจ้าหนีจ

หนีข้ องผู้คํ้าประกันตามมาตรานี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิชองผู้คํ้าประกันตามมาตรา ๖๙๓”
การชําระ
มาตรา

ความต่อไปนีแ้ ทน

๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้
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หน้า

เล่ม

๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก

๑๖

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๔๗

“มาตรา ๖๙๑ ในกรณี ที่เจ้าหนีก
้ ระทําการใด ๆ อันมีผลเป็นการลดจํานวน
หนีท
้ ี่มกี ารคํ้าประกัน
รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพันอันเป็นอุ,ปกรณ์แห่งหนีร้ ายนั้น ถ้าลูกหนีไ้ ด้ชําระ
หนี้
ตามทีไ่ ด้ลดแล้วก็ดี ลูกหนีช
หนีต้ ามทีไ่ ด้ลดดังกล่าวไม่ครบถ้วนแต่ผู้คํ้าประกันได้ชําระ
หนีส้ ่วนทีเ่ หลือ
้ ําระ

นั้น แล้วก็ดี ลูกหนีไ้ ม่ชําระ
หนีต้ ามทีไ่ ด้ลดดังกล่าวแต่ผู้คํ้าประกันได้ชําระ
หนีต้ ามทีไ่ ด้ลดนั้นแล้วก็ดี ทั้งนี้
ไม่ว่าจะ ล่วงเลยกําหนดเวลาชําระ
หนีต้ ามทีไ่ ด้ลดดังกล่าวแล้วหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้คํ้าประกันเป็นอันหลุดพันจาก
การคํ้าประกัน
ข้อตกลงใดที่มผ
ี ลเป็นการเพิ่มภาระ แก่ผm
่ ัญญัตไิ ว้ในวรรคหนึ่ง ข้อตกลงนั้น
ู้ ประกันให้มากกว่าทีบ

เป็นโมฆะ”

มาตรา

๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้

ความต่อไปนีแ้ ทน

“มาตรา ๗๐๐ ถ้าคํ้าประกันหนีอ้ ันจะ ต้องชําระณ เวลามีกําหนด
้ อมผ่อน
แน่นอนและ เจ้าหนีย

เวลาให้แก่ ลูกหนี้ ผู้คํ้า ประกัน ย่อม หลุด พ้น จาก ความรับผิด เว้น แต่ผู้คํ้า ประกัน จะ ได้ตกลง ด้วยใน
การผ่อนเวลานั้น

่ ู้คํ้าประกันทําไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้าหนีผ้ ่อนเวลาอันมีผลเป็นการยินยอมให้เจ้าหนีผ้ ่อนเวลา
ข้อตกลงทีผ
ข้อตกลงนั้นใช้บังคับมีได้”

มาตรา

๙ ให้เพิ่ม ความต่อไป นีเ้ ป็น มาตรา ๗๑๔/๑ ของ หมวด ๑ บทเบ็ด เสร็จ ทั่วไป

ชองลักษณะ ๑๒ จํานองชองบรรพ ๓ เอกเทศ สัญญา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์

“มาตรา

๗๑(๙๑

ที่แตกต่างไปจากมาตรา ๗๒๘ มาตรา ๗๒๙
บรรดาข้อตกลงเกี่ยวกับการจํานอง

และ มาตรา ๗๓๔ เป็นโมฆะ”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้
ความต่อไปนีแ้ ทน

“มาตรา ๗๒๗ ให้นํา
บทบัญญัติมาตรา ๖๙๑ มาตรา ๖๙๗ มาตรา ๗๐๐ และมาตรา ๗๐๑

้ ันบุคคลอื่นจะต้องชําระ
ด้วยโดยอนุโลม”
ทรัพย์สินเพื่อประกันหนีอ
มาใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลจํานอง
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่ม ความ ต่อไป นีเ้ ป็น มาตรา ๗๒๗/๑ ชอง หมวด ๓ สิทธิและ หน้าที่ชอง
และผูจ
้ ํานองของลักษณะ ๑๒ จํานองชองบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
ผูร้ ับจํานอง
พาณิชย์

ซึ่ง จํานอง
ทรัพย์สิน ของ ตนไว้เพื่อ
“มาตรา ๗๒๗/๑ ไม, ว่า กรณีจะ เป็น ประการใด ผู้จํานอง
้ ั้น เกิน ราคาทรัพย์สิน ที่ จํานองใน เวลาที่บังคับ
ประกัน หนีอ้ ัน บุคคล อื่น จะ ต้องชําระไม่ต้องรับผิดในหนีน

หรือเอาทรัพย์จํานอง
จํานอง
หลุด
รับผิดอย่างผู้คํ้าประกัน
รับผิดเกินที่บัญญัตไิ ว้ในวรรคหนึ่ง หรือให้ผจ
ข้อตกลงใดอันมีผลให้ผจ
ู้ ํานอง
ู้ ํานอง
ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อตกลงนั้น จะ มีอยูใน สัญญาจํานอง
หรือทําเป็นข้อตกลงต่างหาก ”
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๑๗
ราช กิจจานุเบกษา
หน้า

เล่ม

๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้
ความต่อไปนีแ้ ทน

“มาตรา ๗๒๘ เมื่อจะ บังคับจํานอง
นั้น ผูร้ ับจํานอง
ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนีก
้ ่อนว่า

หนีภ
้ ายใน เวลาอัน สมควรซึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวัน นับแต่วัน ที่ลูกหนีไ้ ต้รับคํา
ให้ชําระ
บอกกล่าว นั้น
ถ้า และ ลูกหนีล
บอกกล่าว ผู้รับ จํานอง
จะ ฟ้อง คดี ต่อ ศาล เพื่อให้พิพากษา
้ ะเลย เสียไม่ ปฏิบัติตามคํา

สั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจํานอง
และให้ชายทอดตลาดก็ไต้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง
ต้อง

จํานองซึ่งจํานองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนีอ้ ันบุคคลอื่น

ถ้าเป็นกรณีผู้

ชําระผูร้ ับจํานองต้องล่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวให้ผจู้ ํานองทราบภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่

ล่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนีท
มไิ ต้ดําเนินการภายใน กําหนดเวลาสิบห้าวันนั้น ให้ผจู้ ํานอง
้ ราบ ถ้าผูร้ ับจํานอง

เช่นว่านั้นหลุดพ้น จากความรับผิดในดอกเบี้ยและ ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนีค
้ ้างชําระตลอดจนค่าภาระ

ติดพันอันเป็นอุปกรณีแห่งหนีร้ ายนั้นบรรดาทีเ่ กิดขึ้นนับแต่วันทีพ
่ ้น กําหนดเวลาสิบห้าวันดังกล่าว”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้

ความต่อไปนีแ้ ทน
ตามมาตรา ๗๒๘ ถ้าไม่มีการจํานองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่น
“มาตรา ๗๒๙ ในการบังคับจํานอง

อันไต้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้ ผูร้ ับจํานองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกเอาทรัพย์ จํานอง
หลุด
ภายในบังคับแห่งเงื่อนไขดังจะ กล่าวต่อไปนีแ้ ทนการขายทอดตลาดก็ได้

ลูกหนีไ้ ด้ขาดล่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี และ
(๒) ผูร้ ับจํานอง
แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นน้อยกว่าจํานวนเงินอันค้างชําระ”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนีเ้ ป็นมาตรา ๗๒๙/๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์
ชําระถ้าไม่มีการจํานองรายอื่น หรือ
่ นีถ้ ึงกําหนด
“มาตรา ๗๒๙/๑ เวลาใด ๆ หลัง จากทีห
บุริมสิทธิ อื่น อันไต้ จด ทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สิน อัน เดียว กัน นี้ ผู้จํานองมีสิทธิแจ้ง เป็น หนังสือไป ยัง
่ ํานองโดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล
ดําเนินการให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินทีจ
ผูร้ ับจํานองเพื่อให้ผรู้ ับจํานอง
่ ํานอง
ภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันทีไ่ ต้รับหนังสือแจ้งนั้น
การขายทอดตลาดทรัพย์สินทีจ
โดยผูร้ ับจํานอง
ต้องดําเนิน
ะ�
ทงน ให้ถือว่าหนังสือแจ้งของผูจ
้ ํานองเป็นหนังสือยินยอมให้ขายทอดตลาด
่ ําหนดไว้
ภายในระยะ เวลาทีก
ในกรณีที่ผรู้ ับจํานองไม่ไต้ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานอง
พ้น จากความ รับ ผิดใน ดอกเบี้ย และ ค่า สินไหม ทด แทน ซึ่ง ลูกหนีค
ใน วรรคหนึ่ง ให้ผู้จํานอง
้ ้างชําระ
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณีแห่งหนีร้ ายนั้นบรรดาทีเ่ กิดขึ้นภายหลังวันที่พ้นกําหนดเวลาดังกล่าว
ต้องจัดสรร
เมื่อผูร้ ับจํานอง
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จํานองไต้เงินสุทธิจํานวนเท่าใด ผูร้ ับจํานอง
ชําระ
หนีแ้ ละ อุปกรณีให้เสร็จสิ้นไป ถ้ายังมีเงินเหลือก็ ต้องส่งคืนให้แก่ผจ
้ วรจะได้เงินนั้น
ู้ ํานองหรือแก่บุคคลผูค
(๑)
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๑๘
ราชกิจจาบุเบกษา
หน้า

เล่ม

๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก

แต่ถ้าได้เงินน้อยกว่า

จํานวนที่ค้างชําระให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕;๗
๗๓๓

และ'ในกรณีทผี่ ู้1จํานอง

เป็นบุคคลซึ่ง จํานอง
้ ัน บุคคล อื่น จะ ต้องชําระผู้จํานอง
ย่อมรับผิดเพียง เท่าที่
ทรัพย์สินเพื่อ ประกัน หนีอ
มาตรา ๗๒๗/๑ กําหนดไว้”

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้

ความต่อไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๗๓๕ เมื่อ ผู้รับ จํานอง
คนใด จะ บังคับ จํานองเอาแก่ผู้รับโอน ทรัพย์สิน ซึ่ง จํานอง

ต้อง มี จดหมาย บอกกล่าวแก่ ผู้รับโอน ล่วง หน้าเป็น ระยะ เวลาไม่ น้อย กว่า หก สิบ วัน ก่อน
ผู้รับ จํานอง

จึงจะบังคับจํานองไต้”

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้

ความต่อไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๗๓๗ ผูร้ ับโอนจะไถ่ถอนจํานองเมื่อใดก็ไต้ แต่ถ้าผูร้ ับจํานองได้บอกกล่าวว่าจะบังคับจํานอง

ภายในหกสิบวันนับแต่วันรับคํา
บอกกล่าว”
ผูร้ ับโอนต้องไถ่ถอนจํานอง
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้ใช้

ความต่อไปนีแ้ ทน
“มาตรา ๗๔๔ อันจํานอง
ย่อมระงับสิ้นไป

ี่ ระกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดมิใช่เหตุอายุความ
เมื่อหนีท้ ป
(๒) เมื่อปลดจํานอง
ด้วยหนังสือเป็น สําคัญ
ให้แก่ผจ
ู้ ํานอง

(๑)

(๓)

เมื่อผูจ
หลุดพ้น
้ ํานอง

(๔)

เมื่อถอนจํานอง

สั่ง ศาล อัน เนื่องมาแต่ การบังคับ จํานอง
คํา

(๕) เมื่อ ขาย ทอด ตลาด ทรัพย์สิน ซึ่ง จํานอง
ตาม

หรือถอนจํานองหรือเมื่อมีการชายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา ๗๒๙/๑
(๖) เมื่อเอาทรัพย์สิน ซึ่งจํานอง
นั้นหลุด”
ิ องพระ ราชบัญญัตินไี้ ม่กระทบกระเทือน ถึงสัญญาทีไ่ ด้ทําไว้ก่อน วันที่
มาตรา ๑๘ บทบัญญัตช
ิ บี้ ัญญัตไิ ว้เป็น อย่างอื่น
พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ เว้นแต่กรณิที่พระราชบัญญัตน
ิ ใี้ ช้บังคับ สิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้
มาตรา ๑๙ ในกรณีทลี่ ูกหนีผ้ ิดนัดนับแต่วันที่พระราชบัญญัตน
และผู้คํ้าประกัน ให้เป็นไปตามมาตรา ๖๘๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้
การใด ๆ นับแต่วัน ที่พระ ราช บัญญัตินใี้ ช้บังคับ อันมีผล
้ ระทํา
มาตรา ๒๐ ใน กรณี ทเี่ จ้าหนีก
หนีท
้ ี่มกี ารคํ้าประกัน รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าภาระติดพัน อันเป็น
เป็น การลดจํานวน
อุปกรณ์ แห่ง หนีร้ าย นั้น ให้ผู้คํ้า ประกัน เป็น อัน หลุด พ้น จาก การคํ้าประกัน ตาม เงื่อนไช ที่ บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๖๙๑ วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
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๑๙
ราชกิจจานุเบกษา
หน้า

เล่ม

๑๓๑ ตอนที่ ๗๗ ก

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มาตรา ๒๑ บทบัญญัติตามมาตรา ๗๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัตินี้

ให้ใช้กับสัญญา

จํานองทยี่ ังมีผลบังคับอยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับด้วย

มาตรา ๒๒ บทบัญญัติตามมาตรา ๗๒๘ และ มาตรา ๗๓๕ แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่ง

และ พาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ ราช บัญญัตน
ิ ี้ ให้ใช้บังคับ กับ การบังคับ จํานอง
ที่ทํา
ขึ้น นับแต่วัน ที่
พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับด้วย

มาตรา ๒๓ บทบัญญัตต
ิ ามมาตรา ๗๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระ ราช บัญญัติ นี้

ให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผร
ู้ ับโอน ต้อง การไถ่ถอน จํานองเมื่อมีการบอกกล่าว บังคับ

จํานอง
ตามมาตรา ๗๓๕

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัตน
ิ ี้

มาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
ผูร้ ับสนองพระ บรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร็โอชา

นายกรัฐมนตรี
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๒๐
ราชกิจจาบุเบกใ!ท
หน้า

เล่ม ๑๓๑

ตอนที่ ๗๗ ก

๑๓ พฤศจิกายน ๖๕๕๗

เหตุผลใน การประกาศใช้พระราชน้ญญ้ตฉบับนี้ คือ โดยทีบ่ ทบัญญ้ ตของประมวลกฎหมายแพ่ง
และ พาณิชย์ ทใี่ ช้บังคับ อยูใ่ น ปีจจุบัน ยังไม่เพียงพอที่จะ คุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรม แก่ผู้คํ้าประกัน
และผูจ
ซึ่งมิใช่ลูกหนีข้ ั้นต้น แต่เป็นเพียงบุคคลภายนอกทีย่ อมผูกพันตบต่อเจ้าหนีใ้ บการทีจ่ ะชําระ
หนีแ้ ทน
้ ํานอง
ลูกหนีเ้ ท่านั้น โดยข้อเท็จจริงในทางปฏิบัตปิ รากฏว่าเจ้าหนีส้ ่วนใหญ่ซึ่งเป็น สถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพ
ให้กย
่ ูงกว่าหรือความได้เปรียบในทางการเงินกําหนด
ต่อรองทีส
ข้อตกลงอันเป็นการยกเว้นสิทธิ
ู้ ืม มักจะอาศัยอํานาจ
ของผู้คํ้าประกับหรือผูจ
่ ฎหมายบัญญัตไิ ว้ หรือให้คํ้าประกัน หรือผู้จํานอง
ตามทีก
ต้องรับผิดเสมือน เป็น
้ ํานอง
ซึ่งเป็นประ ขาซน ทั่วไปใม่ได้รับความ คุ้มครองตาม
ลูกหนีข้ ั้น ต้น กรณี จึงส่งผลให้ผู้คํ้าประกัน หรือผู้จํานอง
เจตนารมณีของกฎหมาย รวมทั้งต้องกลายเป็นผูถ้ ูกฟ้องล้มละลายอีกเป็นจํานวน
มาก ดังนั้น เพื่อสร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้คํ้าประกันและผูจ
ิ ี้
้ ํานองจึงจําเป็น ต้องตราพระราขบัญญัตน
หมายเหตุ

www.yotathai.com

235

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ร*'
เรื่อง

๓/นนคร'รา,ขสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐010๐

กรกฎาคม ๒๕๕๘

ข้อมความเข้าใจวิธิปฎํบัตก
ิ รณีผรู้ ับบ่านาญที่มกิ ารถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ทีป่ ระสงค์ยื่น undo

เรัยน ผูว้ ่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถง

หนังสิ อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีส่ ุด ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๒๗๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

สิงทีส่ ่งมาด้วย

สําเนา
หนังสีอกรมนัญชกลาง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค ๐๔๒๐.๙/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

ี ารแสดงความประสงค์ขอใช้
ตามทีก
่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งหลักเกณท์และวิธก
ิ ่าเหบึจบ่าบาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และการรับเงินค์บและการจ่ายพบ
สิทธิรับบ่านาญตามพระราชบัญญัตบ
ส่วนเที่ม สําหรัผ
บรู้ ับบ่าบาญส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งชักข้อมขั้บตอนการดําเมินการทั้งในส่วนของข้าราชการบ่าบาญ
ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นั้น

ี ฏิบัตกิ รณีข้าราชการและผูร้ ับบ่านาญที่มกิ ารถ่ายโอน
กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งข้อมความเข้าใจวิธป
ภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทีป่ ระสงค์ยื่น undo มาเพี่อชักข้อมความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ
เพี่อแจ้งให้ผูเ้ กี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ รายละเอยดปรากฏตามสิงทีส่ ่งมาด้วย
จ้งเริยบมาเพี่อโปรดทราบ

และโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัด ทราบและถือปฏิบัตต
ิ ่อไป

ขอแสดงความนับถือ

«0

4โ.

(บายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธับด รักษาราชการแทบ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
และสวัสดีการ
ส่วนบ่าเหน็จบํานาญ
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๓๐๑-๓๐๙

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๗
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๖ กทม. ๑๐๔๐๐

มคุนายบ ๒๔๔๘

สํา
ปักบวิหารการทรงท่
ที่มการถ่ายโอนภาร 1$ซ�องค์ ftรปกค.
เข้อง ข้อมความเข้าใจวิธิปฎํบ้ ตกรณข้าราชการและผูร้ ับบํานาญ
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทีป
่ ระสงค์ยี่บ undo
รับซ้
\
๑ Vs 1; ;

.-

เรยบ
อ้างสิง

.

...

—
ิ ําเหน็บจํานาญ
ตามพระราช บัญญัตบ
ทธิใบบําเหน็บ
จํานาญ
เวลา

๑. หระราชบัญญัติการกลับไปใข้สิ

รอง.??:?....

ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๔๔๗

๒. หนังสิอกระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค ๐๔๐๖.<tyว.๑๑๔ ลงวับที่ ๒๔ พฤศจํกายบ ๒๔๔๗
ิ ําเหน็บจํานาญ
จํานาญตามพระราชบัญญัตบ
ตามพระราชบัญญัตการกลับไปใข้สท
ิ ธิไนบําเหน็บ
ข้าราชการ ห.ศ. ๒๔๙๔ พ. ศ.๒๔๔๗ บัญญัตไ
ิ ท้ข้าราชการส่วน ท้องถิ่บข้ งเคยเป็น สมาธิ กก อง ทุบ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๓๙
จํานาญ
ตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๗๐/๑ แห่งพระราชบัญญัตก
ิ องทุบบําเหน็บ
ข้าราชการตามหระราช บัญญัติบําเหน็จ
มสิทธิแสดงความประสงค์กลับไปใชสิ ทธิใบบําเหน็บ
จํานาญ
หลักเกณท้
บํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และ ตามหนังสือที่อ้างสิง ๒ กระทรวงการ คลังได้กําหนด
จํานาญ
และวิธก
ิ ําเหน็บ
ิ ารแสดงความประสงค์กลับไปไข้สิทธิใบบําเหน็บ
จํานาญตามพระ ราช บัญญัตบ
ข้าราช.การ พ.ศ. ๒๔๙๔ แล้ว นั้น
กรมบัญธิกลางขอเรยบว่า เนองจากกรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่นได้ส่ง
ข้อมูลชองข้าราชการ และผูร้ ับบํานาญทีเ่ ข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มบาคม ๒๔๔๐ ชี่งเป็นและเคยเป็น
สมาธิกกองทุบบําเหน็บ
ข้าราชการโคยสมัครไจ และมกฎหมายหรอมติคณะรัฐมบตวิกําหนด
จํานาญ
ใท้น็การถ่ายโอบภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไท้กรมบัญธิกลาง เพี่อเป็นฐฺาบฺข้อมูล
ส่าหรับการ undo ด้งนั้น เพี่อ,ไท้การยึ่บ undo เป็นไปด้วยความเรยบร้อย จงขอไท้ส่วนราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
คําเนิบการตาม้ขั้นตอบ ด้งบี้
«. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๑.๑ ผูม้ สิทธิยี่บแบบแสดงความประสงค์ๆ แบบ ข.๑ พร้อมส่าเบาบัตรประจ่าตัวประชาชน
และสําเบาบัญธิเงบฝากธนาคาร ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฎบ้ตงานอยูใน
่ นิจจุบัน ไท้แล้วเสรจภายใบ
วันที่ ๓๐ นิทบ
ุ ายบ ๒๔๔๘
๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสิทธิและความถูกด้อง พร้อมลงข้อใบส่วนชอง
ส่าหรับเอ้าหนาทีต
่ รวจลอบสิทธิ ใบแบบ ช.๑ และส่งแบบ ช.๑ พร้อมหลักฐานประกอบ ไปไท้กรมบัญชกลาง
หรอสํานักงาบคลังจ้ง์หวัค แล้วแต่กรณ
๑.๓ กรมบัญธิ กสาง หรอสํานักงาบคลังจังหวัด ที่งได้รับมอบหมายไท้ท้าหน้าที่
เป็นส่วนราชการผู้เบกบํานาญใบระบบบําเหน็บจํานาญ(e-pension) คําเนิบการโดย

๑,๓.๑ บับท้ก...
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จํานาญ(e-pension) เข่น เดยวกับผู้มสิทธิ
๑.๓.๑ บับท้ กรับแบบใบระบบบําเหน็บ
ส่วนราชการผูเ้ บิกบํานาญ
สังกัดกรมบัญข่กลาง หรัอสํานักงานคลังจังหวัด และลงนามในส่วนของ สําหรับ
จํานาญ(e-pension) ในแบบ ข.๑
ใบระบบบําเหน็บ
ข้าราชการ แบบ ข.๒ จากระบบ
๑.๓.๒ ออกใบรับแบบแสดงความประสงค์ ๆ สําหรับ
บําเหน็บ
จํานาญ(e-pension) และลงนามใบแบบ ข.๒ ส่งให้กรุงเทพมหานคร หรัอสํานักงาบส่งเสริม

การปกครองห้องทนจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิต่อไป
จํานาญ(e-pension)
๑.๓.๓ อบุมต
ั ใิ บรับรองสิทธิ ฯ แบบ ข.๓ จากระบบบําเหน็บ
งาบส่งเสรืมการปกครองท้องร่นจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อนจังผูม้ สิทธิต่อใป
ส่งให้กรุงเทพมหานคร หรือสํานัก
๑.๓.๔ กรมนัญข้ กลาง และสํานักงาน คลังจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วน ท้อง ทบ
ให้ยกเลิกการบ่าส่งเงินสมทบและเงินขดเชย ตั้งแต่เดอบตุลาคม ๒๔๔๘ เป็นต้นไป และเมึ๋อข้าราชการส่วนท้องร่น
ตามพระราชบัญญ้ ตบําเหน็บ
จํานาญ
บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
ออกจากราชการ ให้คํานวณ
ส่วนท้องร่น
to. ผูร้ ับบํานาญ

บัตรประจํตาัวประชาขบฺ
๒.๑ ผ้มสิ V)ธิยึ๋บแบบแสดงความประสงค์*! แบบ บ.๑ พ้รอ้ มสําเนา
บัญชีเงินฝากธนาคาร ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องร่บผูเ้ บิกบํานาญให้แล้วเสร็จภายในวับที ๓๐ มํถนุ ายน
และสําเนา
๒๔๔๘
๒.๒ องค์กรปกคุรองส่วนท้องร่นผูเ้ บิกบํานาญตรวจสอบสิทธิและความถูกต้อง พร้อมลง'ใ} อ
ส่วนราชการท้องร่น ผู้เบิกบํานาญในแบบ บ.๑ และ ส่งแบบ บ.๑ พร้อมหลักฐาน
ไน ส่วนที to สําหรับ
ประกอบ ไปให้กรมบัญชี กลาง หร็อสํานักงาน คลังจังหวัด
หนัาทีเป็น
๒.๓ กรมบัญชี กลาง หร็อสํานักงาน คลังจังหวัด ชึ๋งใต้รับมอบหมายให้ทํา
ใบระบบบําเหน็บจํานาญ(e-pension) ดําเบิบการโดย
ส่วนราชการผูเ้ บิกบํานาญ
จํานาญเข่น เด ยวกับผู้มีสิทธิลังกัด
๒.๓.๑ บัน ทํก รับ แบบใน ระบบบําเหน็บ
ในระบบ
ส่วนราชการผูเ้ บิกบํานาญ
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงาบคลังจังหวัด และลงนามใน ส่วนที ๑ สําหรับ
บําเหน็บ
จํานาญ(e-pension) ในแบบ บ.๑
๒.๓.๒ ออกใบรับแบบแสดงความประสงค์*! และลงนามใบแบบ. บ.๒ กรณีผรู้ ับบํานาญ
ต้องคนเงินแก่ทางราชการ จากระบบ
มสิทธิไต้รับเงินส่วนเพื่มจากทางราชการ และแบบ บ.๓ กรณีผรู้ ับบํานาญ
บําเหน็บ
จํานาญ(e-pension) ส่งให้กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานส่งเสรืมการปกครองท้องร่น จังหวัด
แล้วแต่กรณี เพื่อแจ้งผูม
้ สิทธิต่อไป
๒.๓.๓ อบุม้ตใบรับรองสิทธิๆ จากระบบบําเหน็บจํานาญ(e-pension)
- แบบ บ.๔ สําหรัผ
บรู้ ับบํานาญทีมสิทธิใต้รับเงินส่วนเพื่มจากทางราชการ
ทีต้องคบเงินแก่ทางราชการ และไต้บ่าเงิน
- แบบ บ.๔ สําหรับ
ผรู้ ับบํานาญ
มาชําระ
คํนทีกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ครบท้วนภายในระยะเวลาทีกําหนด
๒.๓.๔ พมพ์ใบรับรองสิทธิ ฯ ทีลงนามด้วย ลาย มอชึ๋ ออเลกทรอ บิกส์ ส่งให้
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานส่งเสรืมการปกครองท้องทบจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อแจ้งผูม้ สิทธิต่อไป

๒.๔ การคนเงิน...

www.yotathai.com

238

-๓-

๒.๔ การคนพนแก่ทางราชการ
่ รมบัญชี กลาง
เงินส่งค้บทีก
ส่วนท้องทน ทีไ่ ค้รับแบบ บ.๓ ไท้นํา
กรฌผูร้ ับบํานาญ
หรัอสํานักงานคลังจังหวัค แลัวแต่กรณ ไท้แท้วเ.ส รุจภา ทใน วัน ที่ ๓0 รตุน ๆยน ๒๔๔๘ เวันแต่กรณื
จะแบ่งชําระ
ออกเป็นส่วน ๆ ใท้แบ่งชําระเป็น ๓ งวคเท่า ๆ ลัน ทากมเคษไม่ถงบาทให้นําไปรวมใบงวดสุดท้าย
ภายใบเดอบสิงทาคม ๒๕๕๘ และงวดที่ ๓
ภายในเดอนกรกฎาคม ๒<£๕๘ งวดที่ ๖ ชําระ
โดยงวคที่ 0) ไท้ชําระ
จํานวนเงินเตมงวดของแต่ละงวดมาค้นตามเวลา
ภายใบเค้อน ลันยายน ๒๕๕๘ หากไม่สามารถนํา
ชําระ
มาค้นใบงวดต่อไป โดยท้องชําระเงินไท้แล้วเลรีจไม่เกนวันที่ mo ลันยายน ๒๕๕๘
ทนดไค้ ใท้นํา
ทีกํ
่ า
๒.๕ กรมบัญชีกลาง ทรอสํานักงานคลังจังทวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องกี่บไท้คำนวณ
ช้าราชการ พ.ค. ๒๔๘๔ ตั้งแต่วับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นท้นไป
ตามพระราชบัญญตบําเหนจบํานาญ
บํานาญ
จังเรียบมาเที่อโปรดแจ้งผูเ้ กี่ยวช้องทราบและถอปฏิบํตต่อไป

ขอแสดงความนับถอ

r.i-ÿÿÿ 'พ•.รุ*ส์)
พ่ไ..น-ไ.�™1
iZ'S.'i'..ะ ญชีท*!'พ
(urr,

น

บริหารโทรรัช-จ่ายเงินภาครัฐ
สํานัก
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน ๔
โทร. o ๒«>๒๗ ๘๐00 ต่อ ๔๒«>๕ ๖๘๒๐
โทรสาร ๐ ๒«>๒๗ ๗«>๕๔
e-mail ะ disadmÿ@c§d.go.th
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ที่มท ๐๘๐๘.๕/�

�

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

§0 สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบําเหน็บ
จํานาญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0
ซึ่งมีอายุจะ ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผูว้ ่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑. แบบบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบําเหน็บ
จํานาญในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ ๑)
จํานาญในปีงบประมาณ
๒. แบบสรุปบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบําเหน็บ
พ.ศ. ๒๕๖๐ (แบบ ๒)
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม
จํานาญ
ตามพระ ราช บัญญัตบ
ิ ําเหน็บ

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๒๒ กําหนด
ให้ผว
่ วบคุม
ู้ ่าราชการจังหวัด เป็นเจ้าหน้าทีค

เกษียณอายุของข้าราชการส่วนท้องถิ่น และมาตรา ๒๓ กําหนดให้ก่อนสิ้นเดือนสุดท้ายชองปีงบประมาณทุกปี
ให้เจ้าหน้าทีค
่ วบคุมเกษียณ อายุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังบัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๒๒ ยื่นบัญชีรายชื่อข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบําเหน็บ
จํานาญซึ่งมีอายุจะครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปต่อคณะกรรมการ
ทองทุนบําเหน็บํจานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)

เพื่อปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตดิ ังกล่าว ในการเตรียม
การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จบํานาญ)
ความพร้อมการ จัดทํางบประมาณ เงิน อุดหนุน สําหรับ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับภาระการจ่ายเงินบําเหน็บ
และการสํารองเงินกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
การ ดังนี้
ให้แก่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอให้จังหวัดดําเนิน
(๑) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
บัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับ

บําเหน็บจํานาญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ชื่งมีอายุจะครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คือตั้งแต่ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวัน ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (เกษียณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
แยกตามประเภท ตามแบบ ๑ (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑)
(๒) ให้สํานักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดรวบรวมข้อมูล ขององค์กรปกครอง

แบบสรุปบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วน ท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบําเหน็จ
ส่วน ท้องถิ่น ตามข้อ (๑) และ จัดทํา

บํานาญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามแบบ ๒ (สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๒)

/(๓) ให้จังหวัด ...
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(๓) ให้จังหวัดจัดส่งสําเนา
แบบ ๑ และ แบบ ๒ ตามข้อ (๑) และข้อ (๒) ตามลําดับให้สํานักงาน

กองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น (กบท.) ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อใป
ขอแสดงความนับถือ

4S*
(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทบ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น

บริหารการคลังห้องถิ่น
สํานัก
และสวัสดิการ
ส่วนบําเหน็บ
จํานาญ
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๓๐๑-๓๑0
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๗
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แบน 1

เอ

แบบบัญริ!รายริ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มืสิ ทธิจะใดัรับบําเหน็บ
จํานาญในปีงบประมาณ 2560

ขึ้งจะมือายุจะครบ 60 ปีบริ’\Jรณ์ ใบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เกนืยณ ณ วับที่ 30 กันยายน

2559)

ตําแหน่ค
งรู/ครูก่ายโอน/ครูผด
ู้ ูแลเดก/ข้าราขการถ่ายโอน/ข้าราชการตําแหน่องื่น

อำ๓อ

อบจyเทศบาล/เมืองพัทยา/อบต.

ระดับตําแหน่ง

ตําแหน่ง*

อื่อ - ส fเด

ท

จังหวัด
วับ ๓อบ ปี

«#

เลขประจำตัวประขาชน

ครู

ครู
ครู
ถ่ายโอน ผูด
้ ูแล Vดก

ข้าราขการ

ข้าราขการ

ถ่ายโอบ

ตําแหน่องื่น

โอบเป็น

คศ.

ระตับ

เข้ารบราขโ,าร

จรก. ส่วนท้องถ'บ

เวลาราชการ

เงิน เดือน

(ปี) ***

ปัจจุบัน
(บาท)

(ท้าปี)

###*

1

2

ตัวอย่าง

นาย ก

1 0000 00000 00 1

นาย ข

1 0000 00000 00 2

นาย ค

1 0000 00000 00 3

1/10/2524

36

53,080.00

6

18/5/2522

39

33,310.00

8

1/2/2523

38

60,450.00

3

/

/
/

1/12/2545

ผูร้ ายงาน

ลงซอ
(

)

ตําแหน่งปลัด อบจ./ปลัดเทศบาล/ปลัดเมืองพัทยา/ปลัด

อบต

วัน ที่
หมายเหดู

*

ให้ทําเครื่องหมาย

'รลงในซ่องดามประเภทตําแหน่ขงองข้าราชการ

ง เหนือจาก
** ข้าราชการตําแหน่องื่นคอตําแหน่นอก
##*

“

วับ 30 วัน นับเป็นหบี่งเดือน จํานวนเดือนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไปให้ป็ดเป็น 1 ปี
เวลาราชการนับตั้งแต่วัน บรรจุจนก่ง 30.กั'นยายน 2559 รวมทวคูณ (ก้าม) การนับเวลาราชการกรณิ จํานวน

เป็นเงินเดือน ณ เดือนทีร่ ายงาน + เงิน พลร. (ก้าม)

NJ
4�
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แบบ 2

แบบสรุปบัญใ?รายใ} อข้าราขการส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิ ทธิจะได้รับบําเหน็บ
จํานาญ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เกษียณ ณ วัน ที่ 30 กันยายน

r-o

2559)

-น

จังหวัด
จำนวนข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะเกษึยณอายุ 30 กันยายน 2559
A

ท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1

องค์การบริหารส่วนจังหวด

2

เทศบาล/ องพัทยา จำนวน

เร

ครู

(ราย)

ครู

ครู

ข้าราชการ

ข้าราชการ

ถ่ายโอน

ผูด
้ ูแลเดก

ถ่ายโอน

ตำแหน่งอื่น

แห่ง

2.1 เทศบาล
2.2 เทศบาล

3

องค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวน

แห่ง

3.1 อบต.

3.2 อบต.

รวมทั้งสิบ (1) + (2) + (3)

แห่ง

-I

ลงขอ
(1
ตําแหน่งท้องถิ่น จังหวัด

วน ท

ผูร้ ายงาน
)

หมายเหตุ

www.yotathai.com
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มาก
ด่ทีวมทน๐๘๐๘
.๕/ a 60

จํานาญ
ข้าราชการ
สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราช สีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

•>/£ สิงหาคม ๒๕๕๘

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปี
จํานาญ
เรื่อง ชักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็บ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมองพัทยา และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่ง

งบประมาณ
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย แนวทางการส่งเงิน สมทบกองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปี
จํานาญ
พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน๑ ฉบับ
ด้วยพระ ราช บัญญัติบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จํานาญ

พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๖ และระเบียบ
ให้องค์การ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๘ กําหนด
จํานาญ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็บ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และ องค์การบริหารส่วน ตําบลส่งเงิน สมทบกองทุน บําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคม ชองปีงบประมาณ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ขอเรียนว่า เงินสมทบกองทุน บําเหน็จ
จํานาญ
สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
บํานาญ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น มืความสําคัญเพราะ เป็น หลักประกันใน การ จ่าย สิทธิประโยชน์ ข้าราชการ
จํานาญดังนั้น เพื่อให้การจัดส่งเงินสมทบกองทุน
ส่วนท้องถิ่นทีพ
่ ันหรือออกจากราชการและมีสิทธิได้รับบําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกด้องตามระเบียบกฎหมาย จึงให้องค์กร
บําเหน็บ
จํานาญ
งบประมาณ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปี
จํานาญ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งเงิน สมทบกองทุนบําเหน็บ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอยดแนวทางปฏิบัติตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วยสรุปดังนี้
๑. การคํานวณเงินส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็บจํานาญ*!
จํานาญๆ
๒. การหักเงินส่งสมทบกองทุนบําเหน็บ
๓. การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็บ
จํานาญๆ กรณีค้างส่ง ส่งชาด/ส่งเกิน
๔ กาพ่งเงินสมmjกองทุบบําเหน็บจํานาญๆ กรณีมีโฑรตรทข้ฮบัญญัตA
ิ mบชุญัติงบประมาณ,รายจ่ายเพิ่มเติม

๕ การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็บํจานาญๆ กรณี องค์การปริหารส่วนตําบลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
จํานาญฯ กรณีมกี ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
๖. การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็บ

ส่ง เงิน
๗. วิธีการนํา

จึงเรียนมาเพื่อกําชับเจ้าหน้าทีผ
่ รู้ ับผิดขอบถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

a(บายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานอบุกรรมการดําเน้นการ
จํานาญ
กองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
จํานาญ
ส่วนบําเหน็บ
และสวัสดีการ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๒๑๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๒๑๙,๒๒๑

www.yotathai.com

244

มา'% &'
ด่ทมทิ
วน๐๘๐๘.
๕/ N

จํานาญ
สํานักงาบกองทุบบําเหน็บ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

�

ถนนนครราชสิมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ๆ (ร สิงหาคม ๒๕๕:๘

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปี
เริอง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็บจํานาญ

เรียบ ผูว้ าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๔0
จํานาญ
หนังสือสํานักงาบกองทุบบําเหน็บ
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย สําเนา
บวบ ๑ ฉบับ
ลงวับที่ 9๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จํา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จํานาญ
ด้วยพระราชบัญญัตบําเหน็บ

พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๖ และระเบียบ
ให้องค์การ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๘ กําหนด
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็บ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมองพัทยา และ องค์การบริหารส่วนตําบลส่งเงิน สมทบกองทุบบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายใบเดือนธันวาคม

ของปีงบประมาณ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขอเรียนว่า เงินสมทบกองทุบบําเหน็จ
จํานาญ
สํานักงาบกองทุบบําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น มความสําคัญเพราะเป็นหลักประกับใบการจ่ายสิทธิประโยชน์ข้าราชการ
บํานาญ
่ ับหรีอออกจากราชการและมสิทธิได้รับบําเหน็บจํานาญดังนั้น เพี่อให้การจัดส่งเงินสมทบกองทุน
ส่วนท้องถิ่บทีพ
บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงให้องค์กร
งบประมาณ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น ประจําปี
ปกครองส่วนห้องถิ่น จัดส่งเงินล่มทบกองทุบบําเหน็บ
่ ่งมาด้วยสรุปดังบี้
พ.ศ. ๒เ£๕๙ ภายใบเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอยดแนวทางปฎิบต
้ ตามสิงทีส
จํานาญๆ
๑. การคํานวณเงินส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็บ

จํานาญๆ
๒. การหักเงินส่งสมทบกองทุบบําเหน็บ
จํานาญๆ กรณีค้างส่ง ส่งขาด/ส่งเกิน
๓. การส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็บ
ๆ กรณีมก
ี ารตราข้อบัญ�Aทศบัญญ้ตงิ บประมาณฑยจ่ายเพี่มติม
๔ ๓รส่งพนสมทบกองทุบบําเหน็บํจานาญ
แส์ยนเปลพ!นะเป็นทศบาล
จํานาญๆ กรณีองค์การปริหารส่วนตําบล
๕ การส่งเงินสมทบกอแทนบําเหน็บ
จํานาญๆ กรณีมกี ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
๖. การส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็บ
ส่งเงิน
ี ารนํา
๗. วิธก

จึงเรียนมาเพี่อ[ปรดทราบ นละประสไนการกํากับ
ดูนลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่อปฏิบํดื โดย๗งครัดต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

*••0

(นายโชคชัย เดช

อมํรธัญ)

รองอธิบดื รักษาราชการแทบ

อธิบดืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประธานอนุกรรมการตําเบนการ
กองทุบบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
และสวัสดืการ
ส่วนบําเหน็บ
จํานาญ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๒๑๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๒๑๙,๒๒๑
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แนวทาพรส่งผิใ,!สมทบกองทุ
©.

สิงทีส่ ่งมาด้วย

าเหน็จฆํ๚/าเบูข้าราชการส่วนท้องถิ่น (mm) ประจ0'าปีงฟระมาณพ.ศ.๒๕

การคํานวณเงินส่งลมทบ กบท.
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนิน
การจัดส่งเงินสมทบ กบท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๙ พร้อมเอกสารประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ (ส่วนที่ ๓ รายละเอียด
ประกอบข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเฉพาะส่วนของประมาณการรายรับ)และรับรองสําเนา
ถูกต้อง
ให้สํานักงาน (กบท.) เป็นลําดับ
แรกภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ จํานวนเงินส่งสมทบให้คํานวณจากประ มาณุ
การรายรับ ตามข้อ บัญญัติ/เทศบัญญัติงบ ประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยไม่ต้อง
นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีฝอั ุทิศให้ และ เงิน อุดหทุน มารวมคํานวณเทศบาลและ เมืองพัทยาให้
คํานวณในอัตราร้อยละ ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบลให้คํานวณในอัตราร้อยละ ๑
ทศนิยม ๒ ตําแหน่งหรือหากประสงค์จะส่งเงินสมทบเป็นจํานวนเต็มบาท กรณีคํานวณแล้วมีเศษสตางค์ จะปิดทิ้ง
หรือจะปัดขึ้นเป็น บาท ก็ไต้โดยถือว่าไต้ส่งเงินสมทบครบล้วนถูกต้อง ยกเว้น กรณียังมิได้มกี ารส่งเงินสมทบ
กบท. และได้ขออนุมัตโิ อนเงินสมทบเพิ่มเติมเพื่อจ่ายบําเหน็บ
จํานาญการคํานวณเงินส่งสมทบ กบท. กรณี
มีเศษสตางค์ไม่ต้องปิดทิ้งหรือปิดขึ้นให้คํานวณตามความเป็นจริง
๒. การหักเงินส่งสมทบ กบท.
๒.๑ หากมีรายการที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับบําเหน็บจํานาญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้นา
รายการด้งต่อไปนี้ (ล้ามี) ไปหักออกจากเงินส่งสมทบทีค
่ ํานวณได้จากข้อ ๑ พิจารณาตามประ๓ทตําแหน่งดังนี้
ขรก.ส่วนท้องถิ่น/ผูร้ ับบํานาญแยกดามประ๓ทตําแหน่ง

รายการทีน
่ ําไปหัก
จากเงินส่งสมทบ กบท.

กรณีหักได้ / - กรณีหักไม่ได้)
๕/

๒/

ตําแหน่องื่น
๑.เงินบําเหน็จ

๒.เงินบํานาญ

พิเศษ
๓.เงินบํานาญ
๔.เงินเพิ่มร้อยละ ๒๔

จากเงินบํานาญ
๔.เงิน ■ช.ค.บ.

จ ํารุงซีพ
๖.เงินบําเหน็ด
ตกทอด
๗. เงินบําเหน็จ

๘.เงินช่วยพิเศษ ๓ เท่า,ของ

- เงินบํานาญ

- เงินเพิ่มร้อยละ ๒๔
- เงิน ซคบ.

หมายเหตุ

~7
V
V

ขรก.ถ่ายโอน

V

ร

~7

ร
~7
V

J!I

ระ/

ครุถ่ายโอ,น/ครุผูดู
้ แลเด็ก

fio/
®/

V
~7

๕/

✓

✓

ร/
ร/

ร

ร

๔/

sJ เงิน ขคบ. และเงินข่วยพิเศษ ๓ เท่า ของ ซ.ค.บ. จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบกลางรายการเงินช่วยค่าครองขีพผูร้ ับบํานาญ
งรู)
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมตําแหน่ค
๒/ ข้าราขการถ่ายโอน (ทุกตําแหน่ง)หักไต้เฉพาะ ส่วนทีจ่ ่ายจากเงินสมทบ กบท.
ี ิทธิรับเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากเงินบํานาญ
ถ่ายโอนทุกตําแหน่งไม่มส
so/ ข้าราชการบํานาญ
๔/ กรณีเงิน ข.ค.บ.ของข้าราชการถ่ายโอน (ล้ามี) ให้จ่ายจากเงินอุดหนุน
๕/ กรณีครู/ครูถ่าย,[อบ/ครูผู้ดแู ลเด็กทุกรายการเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุ,มทั่ว1ไป สําหรับ
การจัดการศึกษาภาคบังคับ
(ค่าบําเหน็จบํานาญ)ยกเว้น เงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากเงินบํานาญเบิกจ่ายจากเงินส่งสมทบ กบท.
/๒.๒ กรณีเงินบําเหน็จ...
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-๒-

๒.๒ กรณีเงินบําเหน็จ
มาหักจากเงินส่งสมทบ กบท. ได้ โดย
ลูกจ้างทุกประ๓ทไม่สามรถนํา
- กรณีลูกจ้างประจําตําแหน่ภารโรง
ง
โรงเรียบ เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน
- กรณี ลูกจ้างประจํต
าําแหน่องื่น จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดค่าตอบแทน ไซ้สอยและ วัสดุลักษณะ ค่าตอบแทน หรือหาก องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มี การจัด ทํา
งบประมาณตามรูปแบบของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ต้องจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
- กรณี ลูกจ้างประจํา
ถ่ายโอน ขึ้งแบ่งลัดส่วน จ่ายโดย จ่าย จาก เงิน อุด หนุน และ
เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๓ เงินส่งสมทบส่วนที่เหลือหลังจากหักเงินดังกล่าวข้างต้นให้นํา
ส่งสํานัก
งาน กบท.
หากเมื่อรวมรายการทีต
่ ้องนําไปหักแล้วมีจํานวนสูงกว่าจํานวนเงินส่งสมทบ กบท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒(ร:๕๙
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงาน จังหวัดเพื่อขออนุมัตโิ อน เงินกองทุน บําเหน็บ
จํานาญๆ เพื่อเบิกจ่ายให้
ผู้มีสิทธิต่อไป
๒.๔ กรณี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขออนุมัตโิ อนเงิน กบท.ประจําปีงบประมาณ
ทีผ่ ่านมา โดยขอโอนในข่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕:๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการเบิกจ่าย
เงินบําเหน็บ
จํานาญ•า จากเงินส่งสมทบ กบท. ทีไ่ ต้ตั้งจ่ายไว้แล้วใน งบประมาณราย จ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่ออํานวย
ความสะดวกและ รวดเร็วใน การจ่ายเงินบําเหน็บ
จํานาญๆ ให้แก,ผูม
ี ิทธิ และ หาก
้ ส
งบ ประมาณที่ตั้งส่งสมทบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีไม่เพียงพอหรือมีรายจ่ายเกิดขึ้นใหม่ ให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นรายงาน จังหวัดเพื่อขออนุมัตโิ อน เงิน กองทุนบําเหน็บ
จ ําบาญๆ ต่อไป
๒.๕ กรณี ที่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นใดมี ราย จ่าย บําเหน็จ
บํานาญเกิด ขึ้นใหม่
ภายหลังจากทีไ่ ต้ส่งเงินสมทบ กบท. แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน จังหวัดเพื่อขออนุมัตโิ อนเงิน
กบท. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายผู้มีสิทธิต่อไป
๓. การส่งเงิน สมทบ กบท. กรณีค้างล่ง

ส่งขาด/ส่งเกิน

๓.๑ กรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค้างส่งเงินสมทบและหรือส่งเงินสมทบไม่ครบล้วน

ในปีงบประมาณทีผ่ ่านมา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงิน สมทบที่ค้างส่งตามจํานวน
ทีส
่ ํานักงาน กบท.
่ ะต้องส่งประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แจ้งยอดค้างส่ง โดยส่งมาพร้อมกับเงินสมทบทีจ
๓.๒ กรณี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ไต้ตั้งงบประมาณเพื่อส่งเงินสมทบ กบท.
ตามข้อ ๓.๑ ให้ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้อง ถิ่น ดําเนินการ ตั้งงบ ประมาณ ราย จ่าย เพิ่ม เติมหรือโอน แก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีพ.ศ. ๒๕๕๙ โดยตั้งหรือโอนไปเพิ่มใน งบกลางรายจ่ายตามข้อผูกพัน
ประเภทเงินสมทบ กบท. เพื่อส่งเงินสมทบ กบท. ให้ครบล้วน
่ ่านมา หากมีการส่งสมทบเกินให้นํา
sn.cn กรณีในปีงบประมาณทีผ
จํานวนเงินทีส่ ่งเกินไปหัก
่ ่งเกินไนแต่ละปี
ออกจากจํานวนเงินที่ต้องส่งสมทบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วย ทั้งนีห้ ากเงินสมทบทีส
มีจํานวนไม่เกิน ๑๐ บาท และ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไม่นําเงิน ส่งเกิน ดังกล่าวไปหักออกจากเงินที่ต้อง
งาน กบท. จะดําเนินการปรับปรูงบัญชี เงินสมทบที่ส่งเกินโดยจะ นํา
ส่งสมทบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สํานัก
เข้าเปีน เงินสมทบ กบท. เพื่อมิให้เปีนภาระทางบัญชีตามข้อแนะนํา
ของสํานักงาน การตรวจเงิน แผ่นดิน ต่อไป

/๔. การส่งเงินสมทบ

...
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ี ารตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
๔. การส่งเงินสมทบ ทบท. กรณีมก

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ให้ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดส่งเงิน สมทบ กบท. ด้วย โดยใน การคํานวณ
ส่งเงิน สมทบให้คํานวณ
จาก
ยอดประมาณการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะตั้งจ่ายเพิ่มเติม (ตามตัวอย่างแนบท้าย)
๔. การส่งเงินสมทบ กบท. กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล

กรณีทอี่ งค์การบริหารส่วนตําบลได้ประกาศใข้ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙ ก่อนวันทีไ่ ด้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย การจัดส่งเงินสมทบ
กบท. ให้คํานวณใบอัตราร้อยละ ๑
หากเมื่อใดมีการประกาศใข้เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๙
ทีไ่ ด้รับการเปลี่ยน แปลงฐานะ อีก ซึ่งเทศบัญญัติ ฯที่ประกาศใข้นั้น มีประมาณ การรายรับรายการใดสูงกว่า
ข้อบัญญัติ ๆ เดิมตามวรรคหนึ่ง จะต้องส่งเงินสมทบ กบท. เพิ่มเติม โดยคํานวณในอัตราร้อยละ ๒ เฉพาะประมาณการ
รายรับส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น (ยกเว้น ประมาณการรายรับรายการพันธบัตร เงินคู้ เงินที่มีผอู้ ุทิศให้ และเงิน อุดหนุน)
ี ารจัดทํางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
๖. การส่งเงินสมทบ กบท. กรณีมก

กรณี ที่ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น มี การจัดทํางบประมาณ รายจ่ายเฉพาะ การ เข่น
กิจการประปา กิจการขนส่ง ๆลๆ ซึ่งจัดทํา
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติแยกจากงบประมาณราย จ่ายประจําปี
จะต้อง
ดําเนินการจัดส่งเงินสมทบ กบท. ในส่วนนีด้ ้วย โดยไม่ต้องนํา
ประมาณ การรายรับประเภทเงินทีง่ บประมาณทั่วไป
ช่วยเหลืองบเฉพาะการซึ่งตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ มารวมในการคํานวณ
ส่งเงิน
๗. วิธีการนํา

หนังสือนํา
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเงินสมทบ กบท. พร้อมจัดทํา
ส่งโดย จัดทํา

เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงินขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม “กองทุนบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” ถึง
จํานาญ
สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และสวัสดิการ
ส่วนบําเหน็บ
จํานาญ
บริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สํานัก
ถนนนครราชสิ มา เชตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
และให้สําเนา
หนังสือดังกล่าวรายงาน จังหวัดทราบด้วย
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การส่งเงินสมทบกองทุบบําเหน็บ
จํานาญฯกรณีมีฃ้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

กรณีที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้จัดทํา
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ ราย จ่ายเพิ่มเติม ให้องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดส่งเงิน สมทบ กองทุน บําเหน็บ
จํานาญฯ โดยใน การคํานวณส่งเงิน สมทบให้คํานวณจากยอด
ประมาณการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะตั้งจ่ายเพิ่มเติม (ไม่ต้องนํา
รายรับประ๓ทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผอู้ ุทิศให้
และ เงิน อุดหนุน มารวมคํานวณ)โดยเทศบาลและ เมืองพัทยาให้คํานวณใน อัตราร้อยละ 2 องค์การบริหารส่วน จังหวัดและ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ให้คํานวณใน อัตราร้อยละ 1 ทศนิยม 2 ตําแหน่งหรือหากประสงค์ จะส่งเงินสมทบเป็นจํานวนเต็มบาท
กรณีคํานวณแล้วมีเศษสตางค์จะ ปิดทิ้งหรือจะปิดขึ้นเป็น 1 บาท ก็ได้โดย จะ ถือว่าได้ส่งเงินสมทบครบล้วนถูกต้อง
ตัวอย่าง

ประมาณการรายรับ

งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ

.อําเภอ จังหวัด

ของเทศบาล,
รายรับ

ประมาณการ

รับจริง

รายรับ
ะ1

รายรับทีเ่ พิ่มทังสิ้น

ยอดประมาณ

ในครั้งนี้

การ

1,

ต้งใวั

ก. รายได้ภาษีอากร
1. ภาษีอากร
1.1 ภาษีที่จัดเก็บเอง
ภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน
ภาษีบํารุท้งองที่

(รวม)

ภาษีป็าย

212,800.00

226,427.80

13,627.80

35,000.00

36,997.70

1,997.70

177,000.00

188,630.10

11,630.10

800.00

800.00

9,000.00

ๆลๆ

1.2 ภาษีทรี่ ัฐบาลจัดสรร

(รวม)

แผน ๆ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กําหนด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม

9,320,000.00

10,510,896.05

1,190,896.05

4,523,000.00

4,943,357.23

420,357.23

1,542,900.00

1,631,581.66

88,681.66

24,700.00

13,901.12

902,000.00

1,741,400.00
586,000.00

-

1,100,000.00

10,798.88

952,249.08

50,249.08

2,568,228.96

826,828.96

401,578.00

- 184,422.00

ฯลๆ

ข. รายได้ที่มใิ ช่ภาษีอากร
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และ

ใบอนุญาต

(รวม)

77,350.00

126,652.33

49,302.33

20,000.00
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รายรับ

ประมาณการ

รับจริง

รายรับ
ตั้งไว้

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบ อนุญาตขายสุรา

รายรับทีเ่ พิ่มทังสิน
ในครั้งนี้

500.00

616.92

116.92

350.00

490.00

140.00

1,200.00

400.00

10,000.00

32,704.00

1,000.00

860.00

ค่าภาคหลวงแร่

18,100.00

38,971.01

20,871.01

ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม

46,200.00

52,610.40

6,410.40

90,000.00

75,898.45

14,101.55

90,000.00

75,898.45

14,101.55

240,000.00

209,820.00

-30,180.00

240,000.00

209,820.00

-30,180.00

201,000.00

120,860.04

80,139.96

200,000.00

114,100.00

85,900.00

1,000.00

6,660.04

5,660.04

ค่าธรรมเนียมปีดประกาศ

ค่าปรับผูก
ผิดกฎหมาย จราจร ฯ
้ ระทํา

ค่าปรับการผิดสัญญา

ค่าใบ อนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา

-

ยอดประมาณ
การ

800.00
22,704.00

-

140.00

ฯลๆ

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

(รวม)

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ฯลฯ
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ

การพาณิขย์

(รวม)

รายได้จากสาธารณูปโภคและ
ยํ้าประ ปา)
การพาณิชย์ (จําหน่าน
ๆลฯ

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

(รวม)

ค่าขายแบบแปลนคํา
ร้อง

รายได้เบ็ดเตล็ด อื่น ๆ

100ไ00>

เงิน อุทิศให้
ฯลฯ

ค. หมวดเงิน ช่วยเหลือ
เงินอุดหนุนทั่วไป

9,828,600.00

(รวม)

C

~

ฯลฯ

9,500,000.00

60ÿxÿ500,OPOTPCT)

9,828,

<�19,969,75000� £20/770,554�>

รวมยอดทั้งสิน

100.00

328,600.00

328,600.00
800,804.67

1,129,000.00

วิธกี ารคํานวณส่งเงินสมทบกองทุนฯ
ส่งเงินสมทบฯ(ไม่รวมเงินอุดหนุน และเงิน อุทิศให้) จํานวน1,129,304.67 บาท
รายรับที่เพิ่มขึ้น จริง เมื่อคํานวณ

(11,270,454.67

- 10,141,150.00)

(รายรับที่เพิ่มขึ้น จริง) -

(รายรับทีป
่ ระมาณการๆไว้และนํา
ล่งแล้ว)

นํา
มาจัดทํางบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่
ต้องตั้งจ่ายส่งสมทบใน อัตราร้อยละ 2
(1,129,000.00

X

2% = 22,580.00)

จํานวน1,129,000.00 บาท
จํานวน(�22�580.00~~�กท
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แถลงงบประมาณ
คํา
ประกอบงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ

ท่านประธานสภาฯ

และสมาชิกสภาเทศบาล
ตามที่สภาเทศบาล,

พ.ศ.

... ไปแล้ว นั้น

ได้พิจารณาอนุมัตเิ ทศบัญญัตง
ิ บประมาณราย จ่ายประจําปีงบประมาณ

ทีไ่ ด้รับอนุมัตไิ ม่พอแก่การใช้จ่าย มีความจําเป็นต้องตั้งรายจ่าย
บัดนี้ ปรากฏว่างบประมาณรายจ่ายประจําปี
เพิ่มเติม เนื่องจาก....
ประกอบกับเทศบาล
.มีรายรับทั้งสินสูงกว่าประมาณการรายรับ เป็นเงินจํานวน
Xl29,304.6Tÿ>Jาท
ทําให้มคี วามจําเป็นต้องตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ .... เป็นเงินจํานวน1,129,000.00 บาท
ตามรายละเอียดทีเ่ สนอมาพร้อมนี้

(

นายกเทศมนตรี.

)
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กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

ที่ มท ๐๘๐๘.๔/

พ!

กับยายน ๒๔๔๘

ของราชการส่วนท้องถิ่น (ข.ค.บ.) ชี่งผูร้ ับบํานาญ
เรือ่ ง แนวทางการเรืยกค์นเงินช่วยค่าครอง?พผูร้ ับบํานาญ
ฟ้ เศษในฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิ

เรืยน ผูว้ ่าราขการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิงทีส่ ่งมาด้วย สําเนา
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีส่ ุดที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๔๘
ของ ราชการ
ตามทีร
่ ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงิน ช่วยค่าครอง?พผู้รับบํานาญ
ว่า “ผูไ
ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๒๒ และที่นกัเขเที่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๓๔ ข้อ ๔ กําหนด
้ ด้รับหรือผู้มิสิทธิ
ได้รับบํานาญไม่มส
ิ ิทธิได้รับ ข.ค.บ. ตามข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ถ้าเข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการ หรือเข้า
ทํางาบหรือกลับเข้าท้างาบลังกัดราชการส่วนกลาง ราชการส่วน ภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น” ดังนั้น
าองส่วนราชการ จํงไม่มิสิทธิ
กรณีผรู้ ับบํานาญ
พเศษใบฐานะทายาทที่มสิ ถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํข
ได้รับ ข.ค.บ. ตามระเบียบดังกล่าว ชี่งส อดคล้องกับแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครอง?พผูร
้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ
ของกรมบัญ?กลาง กระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกถุษฏิกาเงินช่วยค่าครอง?พผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ
พ.ศ. ๒๔๒๑ และ'ที่แกัเขเพมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๓๔ นั้น
ของราชการ ส่วน ท้องถิ่น
เที่อให้การด่าเมินการเรื ยกคบเงิน ช่วยค่าครอง?พผูร้ ับบํานาญ
(ช.ค.บ.) ของผู้รับบํานาญ
พิเศษไนฐานะทายาททีไ่ ด้รับไปเกินสิทธิเบี้ องจากมิสถานะ เป็น ข้าราชการ หรือ
ของส่วนราชการเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ ฯ ดังกล่าวและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ลูกจ้างประจํา
พิเศษ
เขนเดยวกับที่กระทรวงการคลังกําหนดจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบสถานะของผูร้ ับบํานาญ
ไนฐานะทายาททุกราย และหากปรากฏพบว่ามิการเบีกจ่าย ช.ค.บ. เกินสิทธิไปโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังมิได้ด่าเมินการเรืยกค์บ ช.ค.บ. เกินสิทธิหรืออยูร่ ะหว่างด่าเมินการเรืยกคน ช.ค.บ. เกินสิทธิจากผูร้ ับบํานาญ
พิเศษใบฐานะ ทายาท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาด่าเมิน การตามแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่ลุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๔๘ เรื่อง แนวทางการเรืยกเงินช่วย
พิเศษใบฐานะทายาทได้รับไปเกินสิทธิส่งค์บคลัง
ค่าครอง? พผูร
้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ(ข.ค.บ.) ชี่งผูร้ ับบํานาญ
โดยอบุโลม รายละเอยดปรากฏตามสิงทีส่ ่งมาด้วย
งาน ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัด
จ้งเ รืยบมาเที่อแจ้งสํานัก

ส่วน ท้องถิ่นใบเขตจังหวัดทราบและ ถอปฏิบัตต
ิ ่อไป

ขอแสดงความนับถอ

V

'วะ
(บายวํถูลย์ สงวนพงศ์)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
โทรดัพทํ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๙ ต่อ ๓๐๑-๓๑๐
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๖๗

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

และ องค์กรปกครอง
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ด่วนทีสด
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/โ?.
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รวงทาทโคส'-T
ถนบพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
เๆ0 ปิคบ
ุ ายน 10๔๔๘

พิเศษ่ .บฐานะทาย™ หไ Q4
เรื่อง แนวทางการเริยกเงินส่วยค่าครอง?พผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ(ช.ค.บ.) ?งผู้รบั บํานาญ
J
ได้รับไปเก๊ บสิทสิส่งคืนคลัง
10
เรัยบ อ? บดกรมส่งเสริมการบ่กครองห้องถึ๋น
อ้างถง

cÿfcl2Z-

11

านที่

ร)

เท

หนังสือกระทรวงการกลัง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค ๐๔®๐.๒/ว ๘® ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๔1;าท-,

ก ค. baVfi

,T.

ตามทีก่ ระทรวงการกลังโดยกรมนัญ?กลางได้ตรวจสอบฐานข้อรุเลการเปิกจ่ายเงินส่วยค่ากรอง?พ
พิเศษในฐานะทายาทที่ปสี ถานะ
เ จบํานาญ
แล้วพบว่า ปีผร
ู้ ับบํานาญ
ผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ(ช.ค.บ.) ในระบบบําหปี
เป็นข้าราชการห่ริอเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รับ ช.ค.บ. ดามพระราชกฤพฎกาเงินส่วยค่าครอง?พผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ
พ.ศ. ๒๔๒๑ และ ที่แก้ไขเที่มเตํม ไปเก๊ นสิทสิ หริอโดยไปปีสิทสิ จ้งได้งดจ่าย ช.ก.บ. ในกรลิ!ดังกล่าว และให้

คน ช.ก.บ. ทีไ่ ด้รับไปเก๊ บสิทสิหริอโดยไม่ปีสิทสิ
แก,ทางราชการ พร้อมทั้งได้กําหนดแนวทางใน การผ่อ่บส่าระหบี้กรณไม่สามารถ คน ช.ค.บ. ได้ทั้งจํานวน
ตามหนังสือทีอ่ ้างถง นั้น

ส่วนราชการผู้เปีกแจ้งให้ผร
พิเศษในฐานะทายาท
ู้ ับบํานาญ

พิเศษในฐานะทายาท
กระทรวงการกลังพิจารผาแล้ว ชอเริยบว่า กรลิ!ปัญหาของผูร้ ับบํานาญ
ทีไ่ ด้รับ ข.ค.บุ. ไปเก๊ นสิทสิหริอใด้รับไปโดยไม่ปีสิทสิแล้ว ต้องปีการเริยกเงินส่งคืน คลังดังกล่าว เก๊ ดบี้บ
พิเศษในฐานะ ทายาท ต้องกบ ข.ค.บุ. ทีไ่ ด้รับ
เบี้ องมาจากหลายสาเหตุด้วย กัน การเริยกให้ผรู้ ับบํานาญ
ไปเก๊ นสิทสิ หริอโดยไม่ปีสิทสิทั้งจํานวนโดยปิได้รับพิงข้อเที่จจริงให้กรบล้วนว่า การได้รับ ข.ค.บ. ไปเก๊ นสิทสิ
หริอโดยไม่ปีสิทสินั้บเก๊ ดจากสาเหตุใด และความสุจริตขอ่งผูร้ ับ ช.ค.บ. มมากน้อยเพิยงใดแล้ว อาจก่อให้เก๊ ด
พิเศษในฐานะทายาท?งส่วนราชการ
ความไม่เป็นธรรมขนได้ ประกอบกับในการเริยกคน ข.ค.บ. จากผูร้ ับบํานาญ
ี ําวปิจลัย
ศาล และได้ปด
อยูร่ ะหว่างพิองร้องดําเปิบคดต่อศาลยุตธรรม ใบบางคดใต้ปกี ารโต้แยงเที่ยวกับเขตอํานาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
ของคณะกรรมการวฺนจลัยบีข้ าดอํานาจ
หน้าทีร่ ะหว่างศาล ให้ค่ดเส่นบีอ้ ยูใ่ บอํานาจ
ดังนั้น เที่อให้การดําเปิบการเริยกคืบ ช.ก.บ. เป็นไปโดยถูกต้อง เป็นธรรม และขอบด้วยพระราชนัญญ้ ต
พิเศษในฐานะทายาทดังกล่าว
วัสิปฎินัตราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙ ใบการเริยกกน ช.ค.บ. จากผูร้ ับบํานาญ
ขอให้ส่วน ราชการพิจารณาดําเปิบการตามพระราช นัญญัควิธปฎํบํตราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙
ลัง ทาง ปกครองที่ไปชอบด้วยกฎหมาย?งเป็น การให้เงิน หริ อให้ทรัพย์ สิบ
กล่าว คอ การเพิกถอน ดํา
หริอให้ประโยชน์ที่ อาจแบ่งแยกได้ ให้ดํา
ปีงถง ความเ? อโดยสุจริต ของผูร้ ับ ประโยชน์ใน ความกงอยู่
ลังทางปกครองนั้น กับประโยชน์สาธารณะประกอบกับ และใน กร{ปิที่เพิกถอนโดยให้ปผ
ของดํา
ี ล อ้อนหลัง่
ลังทางปกครอ'ห้ด้ใป ให้น่าบทบัญญัตว่าด้วยล่าก่ปิคว?ได้
'กํว?สิน พน: ทรัพย์ สิบ หริ อ'.1ระโ''เชน์ ที่ผู้รับดํา
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใข้นงั ดับโคยอบุโลม โดยหากผูร้ ับประโยชน์ได้รับเงินเป็นจํานวน
หบี้ง
ไว้โดยไม่สุจริตแล้ว ก๊ดอ
บวบ แด่หากได้รับไว่โดยสุจริตแล้ว จ้งด้องคนลากปิควรได้
้ งคบเงิน ทีไ่ ด้รับไวัทั้งจํา
เพิยงฺส่วนที่อง้ มอยูใ่ บขณะเมอเริยกคืบ ตามบทนัญล่}คมาตรา ๔๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ทั้งบี้ เมึ่อส่วนราชการพิจารณาตามแนวทางดังกล่าวแล้วให้ถอิปฎบต็ ดังบี้
๑. กรณิที่
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พิเศษใ'นฐานะทายาททีงไห้รับ ช.ค.บ. เกินสิทธิไปโดยสุจริต
rn. กรณทีผรู้ ับบํานาญ

นยอมรับ

สภาพห่บี้และบําเงินมาสิบแก่ทางราชการแล้วทั้งจํานวนให้ทอว่า เงิน ทึ๋โห้สิบแก่ทางราชการทั้งจ่าบวบแล้วนั้น

เป็น ช.ก.บ. เกินสิทธิทีงผูร้ ับบํานาญ
พิเศษใบฐานะทายาทเหลออยูโ่ บขณะทีภูกส่วนราชการเรียกสิน
๒. กรณทีผรู้ ับบํานาญ
พิเศษในฐานะทายาหทีงไห้รับ ช.ค.บ. เกินสิทธิไปโดยสุจริต ไห้ยอมรับ
สภาพหนั้และ อยูร่ ะหว่างผ่อนฟ้าระตามนัยหนังสิ อกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค ๐๔®๐.fe/ว ๘® ลงวัน ที
๑๐ สิงหาคม ๒๔๔๔ ให้ทอว่า เงินทึ๋โห้ผ่อนฟ้าระสินแก่ทางราชการไปแล้วนั้น เป็น ช.ค.บ. เกนสิทธิ ทีงผูร้ ับบํานาญ
พิเศษ
ใบฐานะทายาทเหลออยูโ่ นขณะทีถูก?เวนราชการเรียกสืบ และโห้ผรู้ ับบํานาญ
พเศษโนฐานะทายาทหลุดพ้น จาก
ภาระการผ่อน ฟ้าระหนั้ นับแต่วันทีส่วนราชการไห้ปผี ลการพิจารณา
๓. กรณทีผรู้ ับบํานาญ
พิเศษใบฐานะทายาททีงไห้รับ ข.ค.บ. เกนสิทธิไปโดยสุจริต ยังปีไล้สินเงิน
ตามจ่าบวน ช.ค.บ. ทึ๋โห้รับไปเกินสิทธิแก่ทางราชการ ให้?เวนราชการพิจารณาดํานบ
เ การเรียกสิบ ช.ค.บ. เกินสิทธิ
จากผูร้ ับบํานาญ
พิเศษโบฐานะทายาทเพิยงเท่าทียังเหลออยูไ่ นขณะทึ๋โห้เรียกสิบ หากไม,ปีเหลออยูโ่ บขณะทึ๋โห้เรียกสิน
ก่โห้ยุตการเรียกสืบ ช.ค.บ. เกินสิทธิจากผูร้ ับบํานาญ
พิเศษใบฐานะทายาท
๔. กรผทีส่ วน ราชการอยู่ระหว่างด่าเปิบ การฟ้องคดต่อศาลเทีอเรียกสืบ ข.ค.บ. เกิน สิทธิ
จากผูร้ ับบํานาญ
พิเศษใบฐานะทายาท หากผูร้ ับบํานาญ
พิเศษใบฐานะทายาทไห้รับ ข.ค.บ. เกินสิทธิไปโดยสุจริต
กิให้?เวน ราชการพิจารณาด่าเปิบการเรียกสืบ ข.ค.บ. เกิน สิทธิ จากผู้รับบํานาญ
พิเศษในฐานะ ทายาท
เพิยงเท่าทียังเหลออยูใ่ นขณะทีไห้เรียกสิน หากไม่ปเี หลออยูโ่ นขณะทีไห้เรียกคน กิให้ยุต การด่าเปิบการทางกด
เทีอเรียกสิน ช.ค.บ. เกินสิทธิจากผูร้ ับบํานาญพิเศษใบฐานะทายาท

เทีอโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในลังลัดถอเป็นแน่วทางปฎบ้ ตต่อไป

จ่งเรียบมา
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ด่วนทีสด

ที กค ๐๔๐๖.«/0 6�*5

กรมษญชกลาง
ทบนพระราน ๖ กทม. ร)๐๔๐๐
£ทุ

เรัอง

ชันวากม ๒๔๔๘

การจ่ายเงินช่วยท่ากรองช้หผูรั้ นเบี้ยหรักบ่านาญ (ช.ศ.บ.) ล่าหรับผู้ที่แสกงกวามประสงค์ชอกลับไป
ไช้สทธิ
ิ รัชบ่า!ทญกามหระT1ชบ่ญญ้กบ่าเพ่พา!ทญช้าราชrrn ■ศ.ศ. ๒๔๙๔

เรัยบ อชมก๊กรมล่งเทรัมการปกกรองทองลน
ตามที่ผู้รบ
ั บ่าบาญทึ่งใช้สิทธิตามหระราชปัญญัตการกลับไปไช้สิทธิไนบ่าเหนจบํานาญ
ตามรทะราชบ่ญญ้ตบ่าเพนจบ่าบาญช้าราชการ ห.ศ. ๒๔๙๔ ห.ศ. ๒๔๔๗ จํานวน
มากสอบถามว่าเมึ๋อบ่านาญ
เปลี่ยนจากบ่านาญ กบช. (ตามหระราชบ่ญญก๊กองทุบบ่าเห,นจบ่าบาญช้าราชการ ห.ศ. ๒๔๓๙) เป็นบ่าบาญ
บวผเงินช่วยท่ากรองช่ห
ตามหระราชบ่ญญัก๊บ่าเห■นจบ่าบาญ่ช้าราชการ ห.ศ. ๒๔๙๔ นลัว จะม่การกํา
ผูร้ ับเบี้ยหรักบ่านาญ (ข.ท.บ.) ย้อนหลังตามฐานบ่าบาญทีเ่ ปลี่ยนไปหรัอไม่ นั้น
กรมบ่ญช้ กลางชอเรัยบว่า หระราชปัญญัตการกลับไปใช้สิทธิใบบ่าเหบจบ่านาญ
หบตไต้ผู้กฺฒไป
ตามหระราชบ่ญชุ่ก๊ บ่าเห{พาฆาญช้าราชการ ห.ศ. ๒๔๙๔ กุ-ศ- ๒๔๔๗ มาตรา mm กํา
ั ไช้สทิ ธิ
มุหนาทีต
่ องทบเงินสมทบ เงินประเกม เงินชกเชย และผลประโยชน์ตอบแท่นชอง่เงิบลัพ!ล่าว รวมทั้งเงินบ่านาญ่
ที่!ลัรันห่รอทงไตฺรับตามหระราชป้ญญัก๊กองทุบบ่าเหบจบ่าบาญช้าราชการ ห-ศ. ๒๔๓๙ ย่วธิการหักกลบลบลัน
ช้าราชทาร ห-ศ. ๒๔๙๔ ทังนอ่านออกจากราชการ
ลับเงินบ่านฺาญทีห
่ งไต้รัชตามหระราฬญญัตบ่าเหบืจบํานาญ
็ ้มบทบุญธุ่เก๊ ไต้กํา
จบรงรันที่ เท๐ ลับยายบ ๒๔๔๘ ซุงการหักกลบลบลับลังกล่าวริปต
นวผรวมไปถง ช.ก.บ.
ที่เป็บสรัสก๊ การชองทางราชการเที่อไต้
ฺ ศวามช่วยเหลอแท่ผู้รับบฺ ่าบาญเมึอ๋ งจากภาวะการกรอฺงช้หทสูงขิ้บ
ไต้สามารถตํา
รงร็เห่ไต้ไนชฌะนั้บ ลี่งการช่วยเหลอลังกล่าวกไต้เสรัจสิบไปนลัวไม,เที่ยวช้องลันแต่อย่างไก
กุบตไวํโกยเฉพาะ ลังนั้น บ่านาญ
และการไต้รัน ช-ท.บ. ชอง �ลับไฬช้สิทธินั้นย่อมเป็นไปตามทึ่มกฎหมายกํา
และ ช.ท.บ. จํงเป็นกบละเรองลัน ทึ่งสอตกลัองลับทวามเหบชองล่าบกงานกผะกรรมการกฤษฎกา และไนการ
ี่ ะไต้รับ
ิ ธิ ไต้มการแจ้งใต้ทราบรงสิทธิทจ
ประชาลัมหันช์ชอรุ
่ ประกอบการหจารผาชองผูก
้ เลเทีอ
้ ลับไปไช้สท
เมึ๋อชอกลับไปรันบ่าบาญตามหระราชบ่ญญตบ่าเหบจ,ชานาญช้าราชการ ห-ศ- ๒๔๙๔ ต้วยแลัว

เห

J

จ้งเรัยบมาเที่อโปรตประชาลัมพนธไต้ผู้ทเที
ี่ ่ยวช้องทราบต่อไป

ตงทวามนบรอ
ชอเ เส

(H
ไวทุสิทธ)
่
รองอธินก ปฎับก๊ราชการแหน
๙บก๊กรมบ่ญรักถๆร
(นางสาวอรทุช

ล่านกกฎหมาย

โทร. ๐ ๒•๒๗ ๗๒๖๔
โทรสาร ๐ ๒•๒๗ ๗๒๖๗
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ที่ มท 0๘0๘.«/-ว

ID 0

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสิมา เขตดุสิต กทม. ๑0000

มกราคม ๒««๙

ผู้ทแี่ สดงกวามประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิ
เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองช้พผูร้ ับบํานาญ(ช.ค.บ.) สําหรับ
ช้าราชการ พ.ก. ๖๔๙๔
ิ ําเหน็บ
จํานาญ
ตามพระราชบัญญัตบ
รับบํานาญ

เรียน ผูว้ ่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง

หนังสิ อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุค ที่ มพ 0๘0๘.«/ว ๖๖๗0 ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๖««๓/

สิงทีส่ ่งมาด้วย

หนังสือกรมบัญช้ กลาง ด่วนทีส่ ุด ที่ กค 0๔๐๖.๔/ว ๔๙๑ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๖««๘
สําเนา
ตามทีก
่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นจังชักช้อมขั้นตอนการด่าเบนการกรณผูร้ ับบํานาญ

ที่มี การ ถ่ายโอน ภารกจไปยังองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อป ท.) ที่ ประสงค์ ยื่น undo พร้อมทั้ง
จํานาญ
ช้าราชการ
ิ ําเหน็บ
คามหระราชบัญญัตบ
ิ สดงความประสงค์ ขอไช้สิทธิรับบํานาญ
หลักเกณฑ์ และวิธแ
พ.ศ. ๒๔๙๔ เที่อทราบและด่าเนินการไนส่วนทีเ่ กี่ยวช้อง นั้น

ิ ารกลับไปใช้สิทธิใบบําเหน็บ
จํานาญ
ชึ๋งใช้สิทธิตามพระราช บัญญัตก
กรณผูร้ ับบํานาญ
จํานาญ
ช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ก. ๒««๓) เพื่อบํานาญเปลี่ยน จาก
ตามพระ ราช บัญญัติบําเหน็บ
ช้าราชการ พ.ก. ๒«๓๙) เป็น บํานาญ
จํานาญ
บํานาญกบช. (ตามพระ ราช บัญญัติ กองทุบบําเหน็บ
จํานาญ
ช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ แล้ว จะมการคํานวณเงิน ช่วยค่าครองช่พ
ิ ําเหน็บ
ตามพระราชบัญญัตบ

ทีเ่ ปลี่ยนไปหริอใม่ นั้น กรมบัญช้ กลางขีแ้ จงว่า
ผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ(ช.ค.บ.) ย้อนหลังตามฐาน บํานาญ
จํานาญ
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็บ
ช้าราชการ
จํานาญ
หระ ราช บัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิใบบําเหน็บ
พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒««๗ มาตรา ๑๓ กําหนดให้ผก
ู้ ลับไปใช้สิทธิมหน้าที่ ต้องค์บเงบสมทบ เงิน ประ เติม
ทีห
่ งได้รับตามพระราชบัญญัติ
เงินขดเชย และผลประโยชน์ ตอบแทบของเงิน ดังกล่าว รวมทั้งเงินบํานาญ
ั ก ลบลบ กับกับเงิน บํานาญ
ช้า ราชการ พ.ก. ๒«๓๙ โดย วิธิหก
ที่ พงได้รับ
จ ํานาญ
กองทุบ บําเหน็บ
จํานาญ
ช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ นับ ตั้งแต่วัน ออกราชการจนถึงวันที่ ๓0
ิ ําเหน็บ
ตามพระ ราช บัญญัตบ
กันยายน ๒««๘ ชึ่ง การหัก กลบ ลบ กัน ดัง กล่าวมิใด้ม บท บัญญัตใิ หั คํานวณรวมไป ถึง ช.ค.บ.
ที่เป็น สวัสดิการของทางราชการเพื่อใหักวาม ช่วยเหลอ แก,ผู้รับบํานาญเพื่องจากภาวะ การครองชพ,

ที่ สูงขี้ นใท้ สามารถ ด่า รง ขีพ ได้ใบ ขณะ นั้น ชึ่งการ ช่วย เหลอ ดัง กล่าว ก็ใด้ เสรี จ สิบ ไป แล้ว
ไว้
ไม่เกี่ยวช้องกันแด่อย่างใด และ การได้รับ ข.ค.บ. ของผูก
้ ลับไปใช้สิทธินั้นย่อมเป็นไปตามกฎหมายกําหนด
โดยเฉพาะ ดังนั้น บํานาญและ ช.ค.บ. จังเป็นคบละเรื่องกัน ชี่งส อดคล้องกับความเห็บชองสํานักงาน
คณะ กรรมการกฤษฎืกา และในการประ ขาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อประกอบการพจารณาของผู้กลับไปใช้สิทธิ
ตามพระ ราชบัญญัติบําเหน็บ
จํานาญ
ได้มิการแจังให้ทราบถึงสิทธิ ที่จะได้รับเพื่อขอกลับไป รับบํานาญ
่ ่งมาด้วย ดังนั้น กรณการเบกจ่ายเงิน ช.ค.บ.
ช้าราชการ พ.ก. ๒๔๙๔ ด้วยแล้ว รายละเอยดปรากฏตามสิงทีส

/ใหัแก่...
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-๒-

ิ ธิรับบํานาญตามพระราชนัญญ้ตบําเหน็บจํานาญข้าราชการ ห.ศ. ๒๔๙๔
ส่วนท้องถิ่นทีมีสท
ให้แก่ผรู้ ับบํานาญ
และเป็นผูไ้ ด้รับเงิน ช.ค.บ. อยูก่ ่อน นด้ว จงจะยังกงเบิกจ่ายใบอัตราเด้มต่อไป

จึงเรียบมาเทีอโปรดทราบ และโปรดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่บถอปฎํบิตต่อไป
ขอแสดงความนับกึอ

&ไ-�'-'

(บายคุษฎ สวัฒรีตยากร)

รองอธิบดี รักบาราชการแทบ

อธิบดีกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น

สํานัก
บรีหารการกลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็บ
จํานาญ
และสวัสดีการ
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๓๐๑-๓๐๙
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๔๐๙

www.yotathai.com
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จรือบํานาญ
แบบขอรับบําเหน็ห
บ.ท. ๑

เรื่องขอรับ

Q บําเหน็จตกทอด [] บําเหน็ปจกติ

ขื่อ.

ขื่อสกุล

หมายเลขประจํตัาวประชาซน

....

Q บํานาญปกติ

□□□□□□□□□□□□□
สังกัด...

ตําแหน่สงุดท้าย

.

๑. ขื่อเดิม

Q บํานาญพิเศษ

จังหวัด

..ขื่อสกุลเดิม.

๒. เกิดวันที่

ตรงกับวัน ..

๓. ขื่อบิดา

ขื่อมารดา....

๔. ให้ลงรายการเมื่อเริ่มเข้ารับราชการ ดังบี้

ก. ตําแหน่ง

ข. สังกัด

จังหวัด.

ค. เมื่อวันที่
ง. อายุ

จ. ได้รับเงินเดือน หรือเงินประเภทใด เดือนละเท่าได
๔. ระหว่างเข้ารับราชการ

ก. ได้เลื่อน ย้าย หรือโอนตําแหน่กงคี่ รั้ง วับเดือนปีใด เมื่อย้ายหรือโอนตําแหน่งให้ชแี้ จงหลักฐานว่า

โอนโดยเจ้ากระทรวง ทบวง กรม หรือโอนย้ายโดยคํา
สั่งขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่บทีส่ ังกัด ขอโอน หรือ
เพราะลาออกโดยลําพังใจสมัครของตนเอง ให้ส่งหลักฐาน (ถ้ามี) ไปด้วย

ข. ตั้งแต่แรกเข้ารับราชการจนออกจากราชการ ได้รับเงินเดือนใด เท่าไร ให้ลงรายละเอียดในแบบ
กรอกรายการรับเงินเดือนตามเงินทีไ่ ด้รับจริง
สําหรับ

ค. ถ้าปรากฏว่าวันเดือนปีใดขาดเบิกเงินเดือนเพราะเหตุใด ให้หายเหตุให้ซัดแจ้งพร้อมทั้งส่งหลักฐาน
แห่งการขาดเบิกเงินเดือนไปด้วย (ถ้ามี)

๖. ให้ลงรายการเมื่อออกจากราชการดังบี้

ก. ออกเพราะเหตุใด
ข. เมื่อวันที่.
ค. อายุ
ง. ได้รับ

Q]

0

เดือน.

พ.ศ.

เงินเดือนเดือนสุดท้ายเดือนละ.

เงินเพิ่ม (ถ้ามี)
รวมเปีบเงินเดือน ละ

.บาท

เดือนละ.
.บาท

.บาท
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๗. ก่อนIฃ้ารับราชการครั้งหลังนี้ (คีบก่อนวันทีล่ งรายการในแบบรายการรับเงินเดือน)

เคยรับราชการทาง

.จังหวัด.

.. พ.ศ
ออกจากราชการครั้งนั้นเพราะเหตุใด..
เดือน

มาแล้วตั้งแต่วันที่
หรอเดือนละ.

.บาท.

ถงวับที่

เดือน.

ใต้รับบํานาญ
ปีละ.

.สตางค์ หรือบําเหน็จเป็นเงิน

พ.ศ.

.บาท.
.บาท.

.สตางค์

.สตางค์

๘. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานใบเรื่องและแบบ บ.ท.ทีไ่ ด้ลงวันนีเ้ ป็นการถูกต้องแล้ว ล้าปรากฏว่าผิดความ
จรืงและเกดการเสียหายแก่ทางราชการ ข้าพเจ้ายอมให้ใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องข้าพเจ้าในทางอาญาได้

.จ

ข้าพเจ้ามีเวลาราชการรวมทั้งสิ้นประมาณ.

ลงชื่อ.
.)

(.

วันที่.

คําเดือน
©.

ด้องลงรายการให้ละเอียด
การลงรายละเอียดในแบบรายการรับเงินเดือน ถัาผูขอ
่
้ มีเวลาราชการอยูหลายดอน

เ หรือบํานาญ
ทุกตอน จะเว้นดอนหนึ่งตอนใดไม่ได้ เว้นแด่เวลาระหว่างทีไ่ ด้เคยฟ้จารณาคํานวณบําหนจ

น

ตามทีไ่ ด้กรอกรายการไว้ เข้อ ๗

่ อกจากราชการไปคราวหนึ่งๆ ให้ผู้ฃอหมายเหตุ
k>. ในระหว่างเวลาทีอ
ร้บราชการทีใ่ ด และได้เคยออกจากราชการไปเพราะเหตุใด

และลงลายมีอชึ๋ อรับรองไว้ทุกๆ คราวว่า ได้เคย

หรือไม่

เ จบํานาญณ ราชการส่วนห้องกนใด ให้ร้บเงินด้งกล่าว ณ ราชการส่วนห้องกนแต่งนั้น
๓. ผู้ยึ่นขอรับบําหน์

www.yotathai.com

รายการรับเงินเดือนของ

บ.ท.๒

พ.ศ.

สังกัดและตําแหน่ง

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

เดือน

หมายเหตุ

ขอรับรองความถูกต้อง
4

ลงซอ
)

(

ตําแหน่ง

รกว่าข้าราซการส่วนท้องถิ่นระดับ ๕)

(ไม่ต

หมายเหตุ

ผู้ฃอรับบำเหน็จบํานาญได้ถูกเกณฟ้เข้ารันราชการทหารมาก่อน และภายหลังกลบเข้ารันราชการ หรอในระหว่างรับราชการได้ถูกเกณฟ้เป็นทหาร
ให้หมายเหตุให้ทราบว่าได้รันราชการทหารทางกรมใด

ลังกัดใด จงห'รัด41ด เลขทะเนียน (ลักหมาย) เทาใด ทั้งนี้ เพี่อบําเวลาราชการตอบรันราชการ

ทหารมาคำนวณบําเหน็บจำนาญให้ สําหรับ
ผู้ทถี่ ูกเกณฟ้เป็นทหารและได้เข้ารันราชการ และลาออกจากราชการแล้ว ภายหลังกลับเข้ารับราชการอก
้ งหมายเหตุให้ทราบเพราะทางการไม่นําเวลาราชการทหาร
แล้ว และเข้ารันราชการส่วนท้องถิ่นไม่ดอ
จํานาญ
หรอเข้ารันราชการและได้รับบําเหน็บ

ตอนนีม้ าคำนวณบําเหน็บ
จํานาญให้

t'j
น�

�๐
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บท. ๓

ใบรับรองสมุดประวัตแิ ละเวลาทวีคูณระหว่างประจํปาฎิปต่ หน้าทีใ่ บเขตทีไ่ ด้รับ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก
(ผูร้ ับรองจะด้องเน้นหัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือเทึยบเท่าขึ้นไปหรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย)
สถานที่

.เดอน.

วันที่.
ข้าพเจ้า

ตําแหน่ง.

ขอรับรองสมุดประวัตแิ ละเวลาราชการทวีคูณของ.
สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น.
๑. รับรองสมุดประวัติ

พ.ศ.

......
......
จังหวัด.

ตําแหน่ง.
ด้งนี้

๑.๑ สมุดประวัตท
ิ ลี่ งใว้นตี้ รวจสอบถูกต้องแล้ว

๑.๒ มีวัน ป่วย ลา ขาด หรือพักราชการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน

ตั้งแต่วับที่.
ตั้งแต่วับที่.

.เดือน
.เดือน

ถึงวับที่.
ถึงวันที่.

พ.ศ
พ.ศ

.เดือน.
.เดือน.

พ.ศ.
พ.ศ.

๑.๓ มีวับ ป่วย ลา ขาด หรือพักราชการ โดยได้รับเงินเดือนครึ่งหนึ่งหรือได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน

ตั้งแต่วันที่.
ตั้งแต่วันที่.

.เดือน.
.เดือน.

๑.๔ เงินเดือนเดือนสุดท้าย

เบิกถึงวันที่

เดือน.

ถึงวันที่.
ถึงวับที่.

พ.ศ.
พ.ศ

บาท เงินเพิ่ม.

..พ.ศ.

.เดือน.
.เดือน.

.บาท รวม.

.... ได้รับจรืงใบเดือนนี้.

พ.ศ.
พ.ศ.
.บาท

.บาท

แล้วตามหนังสีอที่
๕ เคยขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บํานาญ

ร).

สั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งสุดท้าย(สําหรับเบิกจ่ายเงินเดือนเน้นเงินก้อน) มาด้วยแล้ว
คํา
๑.๖ ส่งสําเนา
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....

-๒-

๒. รับรองเวลาราชการทวีคูณ ระหว่างประจํปาฎํบต
้ ๊หน้าทีใ่ บเขตทั่1ด้ประกาศกฎอัยการดืก

๒.๑ พ.ศ. ๒๕:๑๙ (ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕:๑๙ ถึงวันที่ ๕: มกราคม ๒๕๒๐ รวม ๓ เดือน)
ตั้งแต่วันที่

ถึงวันที่

รวม.

.เดือน.

.วับ

รวม.

.เดือน

วับ

รวม.

.เดือน.

.วับ

....
...... . . . . . .. . .
. . ... .
.. .. .. .. .... .
. . . . ..
.วัน) วันลากิจ(.

หัก วันลาปวย(.

.วับ)

คงเหลือเวลาราชการทวีคูณ ตาม ๒.๑

๒.๒ พ.ศ. ๒๕๓๔ (ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔
รวม ๒ เดือน ๘ วัน)

ถึงวับที่
.วับ) วับลากิจ(.

รวม.
.วัน) รวม.

.เดือน.
.เดือน.

.วัน
.วัน

คงเหลือเวลาราชการทวีคูณ ตาม ๒.๒

รวม.

.เดือน.

.วับ

ตั้งแต่วันที่
หัก วันลาป่วย(1

๒.๓ พ.ศ. ๒๕๓๔ (ในเขต ๒๑ จังหวัด ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑
รวม ...๗....ปี

ตั้งแต่วันที่

หัก วันลาป่วย(1

๖

เดือน...๑๐....วับ)
.ถึงวันที่.

.วัน) วันลากิจ(.

จ

รวม

.วัน)

คงเหลือเวลาราชการทวีคูณ ตาม ๒.๓

รวม.

ปี

รวม

เดือน

วัน

เดือน

วัน

เดือน

วัน

๒.๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ในเขต ๒๐ จังหวัด ตั้งแต่วับที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ถึงวับที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
รวม ...๒....ปี...-....เดือน...๓....วับ)

ตั้งแต่วันที่

หัก วันลาป่วย(.

.ถึงวันที่.

.วับ) วับลากิจ(.

ปี

รวม

.วัน)

รวม.

เดือน

วัน

.เดือน

วัน

คงเหลือเวลาราชการทวีคูณ ตาม ๒.๔

รวม

จ

เดือน.

.วัน

รวมเป็นเวลาราชการทวีคูณทั้งสิบ

รวม

ปี

เดือน.

.วัน

ลงซอ
(.

ตําแหน่ง.

.ผูร้ ับรอง
.)
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.......

ตรวจสอบ

Q

ระดับ

...

แบบคํานวณ
การตรวจสอบบําเหน็ห
จรือบํานาญ

บําเหน็จตกทอด

Q] บําเหน็ปจกติ

n บํานาญปกติ

Q

เกิดวันที่

ซื่อสกุล

ข้อ

บ.ท.๔

สังกัดราซ การส่วนท้องถิ่น

บํานาญ
พิเศษ

.ตําแหน่ง

จังหวัด

๑. เริ่มเข้ารับราซ การเมื่อวันที่

ตําแหน่ง

สังกัด

.จังหวัด

ยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะ จากข้าราชการวิสามัญเบันข้าราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่

สังกัด

จังหวัด

ออกจากราชการด้วยเหตุ

๒.

เมื่อวันที่

จ

๓. เวลาราชการปกติ

เดือน

วัน

ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่
๔. เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๑๙ - วันที่ ๔ มกราคม ๒๔๒๐
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๓๔ - วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๔๓๔
ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่
รวมเวลาราชการทวีคูณ

หักวันที่มไิ ด้ประจํปาฏิบัตริ าชการในวันทีป่ ระกาศใช้กฎอัยการศึก
หัก วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไม่ได้ รับ เงิน เดือน

่ ท้จริง
คงได้เวลาราชการทวีคูณทีแ
การคํานวณ
รวมเวลาราชการสําหรับ
เศษชองปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเบันหนึ่งปี คงได้เวลาราชการ

คํานวณทีแ่ ท้จริง
สําหรับ
๔. เงินเดือนเดือนสุดท้าย

บาท เงินเพิ่ม

บาท (ถ้ามี) รวมเบันเงิน

บาท

๖. เงิน

๗. เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ร้อยละ ๒๔

.

ปกติร้อยละ ๒๔)
(ผู้ทรี่ ับราซ การส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วับที่ ร) ตุลาคม ๒๔๓๔ เป็นตันไป ไม่มสี ิทธิรับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

๘. เงิน

่ ูกต้องจ่ายให้
ซื่งคํานวณเห็น ว่ายอดเงินทีถ
ลงซื่อ
ลงซอ

บาท

่ ก
เจ้าหน้าทีผ
ู้ รอก
(.

.)

...

ผูต
้ รวจ

ตําแหน่ง

รกว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่น ระดับ ๔ ฝ่ายคลัง)

(ไม,ต

.
.
.
.
.
...

...
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เรื่องขอรับบําเหน็จ
ตกทอด

วนท

เรื่อง ขอรับบําเหน็จ
ตกทอด

เรียน

บ.'ท.๕

เขียนที่ ...
เดือน

เกี่ยวข้องกับผูต้ ายโดยเป็น
ตําบล/แขวงอําเภอ/เขต..
อยูบ
่ ้าน เลขที่ หมูท ถนน
รหัสไปรษณีย์
ขอยื่นเรื่องราวดังต่อไปนี้
4
๑. ข้าราขการส่วนท้องถิ่นผูต
ซอส กุล
้ ายขื่อ
ตําแหน่ง สังกัดราขการส่วนท้องถิ่น.
4
4
เดือน...,
ได้ถึงแก่กรรม
เมอวนท
ลงวนท
เดือน
ตามมรณบัตรเลขที่
ได้รับเงินเดือนเดือน สุดท้ายเดือน ละ
.บาท เงิน เพิ่ม (ถ้ามี).
รวมเป็นเงินเดือนละ
.บาท
•a!
ขอสกุล..
ตายขื่อ
ผูร้ ับบํานาญ
...จังหวัด
ครั้งสุดท้ายจากราชการส่วนท้องถิ่น
รับบํานาญ
(ก่อนรับบํานาญ
...จังหวัด
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น สังกัด..

พ.ศ

ข้าพเจ้า

.=1

V

ตําแหน่ง

ได้ถึงแก่กรรม

1

จังหวัด

.พ.ศ
.พ.ศ

.บาท

.)
4

=1

เมอวนท
*/

.เดือน,

.พ.ศ

.เดือน.
ลงวน ท
.พ.ศ
ตามมรณบัตรเลขที่
ปกติร้อยละ ๒๕ เดือนละ
.บาท เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ได้รับเงินบํานาญ
ปกติเดือนละ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒ เดือน ละ
ได้รับเงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ เดือน ละ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ เดือน ละ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ เดือน ละ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ เดือนละ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ เดือน ละ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ เดือน ละ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ เดือน ละ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ เดือน ละ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ เดือน ละ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๑ เดือนละ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เดือนละ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔ เดือนละ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘ เดือนละ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ

.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บา'ท

.บาท

.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท

.บาท
.บาท
.บาท
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๒. คูส่ มรสโดยซอบด้วยกฎหมายของผูต้ ายซื่อ
ซื่อสกุล..
.ได้
สมรสกันเมื่อวันที่
เดือน
.พ.ศ. ....ตามใบสําคัญ
การสมรสเลขที่
ออก ณ
.(ถ้าเป็น ภริยา
สํานัก
ทะเบียน
เมื่อวันที่
เดือน
.พ.ศ.
หรือสามีซื่งสมรสก่อนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิขย์คือ ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ ให้ส่ง
ใบรับรองของผู้ที่เซื่อถือได้ไปด้วย ถ้าสมรสตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๗๘ เป็นด้นมา ให้ส่งสําเนา
การจด
ทะเบียนสมรสไปด้วย ข้าพเจ้ามีบุตรกับผูต้ าย รวม.
.คน คือ
(๑).
.เกิดวับที่.
(๒).
.เกิดวันที่.
./.
(๓).
.เกิดวับที่.
./.
../.
(๔).
.เกิดวันที่.
../.
(๔).
.เกิดวันที่.
J.
J.
๓. บิดาผูต้ ายซื่อ
ซื่อสกุล
.อยู่
บ้านเลขที่ หมูท
จังหวัด
ตําบล/แขวง
อา๓อ/เขต
่ ี่ ถนน
รหัสไปรษณีย์
ิ อยู่ หริอถืงแก่กรรมเมื่อวันที่ เดือน
เวลานีย้ ังมีขีวต
.พ.ศ.
มาดาของผูต้ ายซื่อ
ซื่อสกุล
.จังหวัด.
ถนน
ตําบล/แขวง
.อำเภอ/เขต.
อยูบ
่ ้านเลขที่ หมูท
่ ี่
รหัสไปรษณีย์
.พ.ศ.
เวลานีย้ ังมีชีวิตอยู่ หรือถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ เดือน
ี ายาทอื่นใดอีก หากปรากฏภายหลังว่ามี
๔. ข้าพเจ้ารับรองว่า ทายาทนอกจากทีก่ ล่าวข้างด้น ไม่มท
ทายาทอื่นที่มีสิทธิได้รับบําเหน็ต
จกทอดของผูถ้ ึงแก่กรรมร้องคัดด้าน หรือแย้งสิทธิประการใดแล้ว ขอรับ
ผิดขดใข้ความเสียหายของทางราขการทั้งสิ้น ข้าพเจ้าและผูถ้ ึงแก่กรรมตลอดจนทายาททั้งหมดไม่เป็นผู้
ต้องห้าม ตามความในพระราขบัญญ้ตบําเหน็บ
ข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ มาตรา ๔๒,
จํานาญ
๕๓1 ๔๔ และมาตรา ๔๗ แก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๐ มาดรา ๖ พร้อมหนังสือนีข้ ้าพเจ้าได้ส่ง
(๑) สําเนา
มรณบัตร
(๒) สําเนา
ทะเบียนบ้าน
(๓) ใบสําคัญ
การสมรส
(๔) หนังสือรับรองทายาท (ภริยา สามี หรือบุตรแล้วแต่กรณี)
(๔) สูติบัตรของบุตรทีเ่ ป็นทายาททุกคน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

. .... ......... ........... ........... .. . . ..... . .
ขอแสดงความนับถือ
(.

หมายเหตุ ข้อความใดทีไ่ ม่ต้องการให้ขีดฆ่าออก

.)
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หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

ข้าพเจ้าขอรับรองไว้ต่อ

เงินช่วยพเศษใบฐานะเป็นทายาทของผูต้ ายซื่อ.

เดือน

วันที่

...

บ.ท.๖

เขียนที่
วันที่.
.เดือน.
ว่า

.พ.ศ.

ตกทอดและ
การขอรับเงินบําเหน็จ

ซื่อสกุล.

.ซื่งตายเมื่อ

ถูกต้องและครบถ้วนแล้วและไม่มที ายาทผู้มีสิทธิเหลืออยู่
อีก ล้าต่อไปปรากฏว่ามีทายาทผู้มีสิ ทธิโดยขอบด้วยกฎหมายของผูต้ ายขึ้น เมื่อใดข้าพเจ้ายินยอมขดไข้เงินที่
พ.ศ

ไต้รับไปโดยไม่มส
ี ิทธิตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ

ทีเ่ กิดขึ้นทั้งสิ้นคืนให้แก่ทางราขการส่วนท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน

่ างราขการส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ทั้งนีข้ ้าพเจ้าไต้ลงลายมีอซื่อไว้ให้เป็นสําคัญ
นับจากทีท
ต่อหน้า
พยานแล้ว
(ลงซื่อ).

.ผูข
้ อ
.)

(.
(ลงซื่อ).

.ผูข
้ อ
.)

(.
(ลงซื่อ).

.ผูข
้ อ

(.

.)

(ลงซื่อ).

.ผูข
้ อ
.)

(ลงซื่อ).

(.

(ลงซื่อ).
(.

ทีอ่ ยูข่ องผูข้ อ.

.รหัสไปรษณีย์.

.ผูข
้ อ

(ลงซื่อ).

(.

.)

(ลงซื่อ).

.ผูข
้ อ
.)

(.
(ลงซื่อ).

.ผูข
้ อ
.)

(.

.ผูข
้ อ

(ลงซื่อ).

(.

.)

.พยาน
.)

.พยาน
.)
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บ.ท.๗

ใบแทรกเบิกเงินบําเหน็บ
จํานาญค่าตอบแทบฎีกาที่.

.ลงวันที่,

เดือน,

.พ.ศ

อัตรา
ลําดับ

รายการ

บํานาญที่

งดเบิก

ได้รับ

คงเบิก

หมายเหตุ

อนณาต
1

V

เดือน

บํานาญ
ปกติเหตุทดแทน
๑.

นาย ก.

เงินเพิ่มบํานาญ

บํานาญ
ปกติเหตุทุพพลภาพ
๒.

บาย ข.

เงิน เพิ่ม บํานาญ
บํานาญ
ปกติ เหตุสูง อายุ
๓.

นาย ค.

เงินเพิ่มบํานาญ

บํานาญ
ปกติเหตุรับราชการนาน
๔.

นาย ง.

เงินเพิ่มบํานาญ
พิเศษ
บํานาญ
๕.

นาย จ.

เงินเพิ่มบํานาญ

บําเหน็จ
ตกทอด
๖.

นาย ฉ.
V

V

รวมทงสน
น a

A

ผูเบก

ลงขอ

V

(.

ตําแหน่ง

.)

A

www.yotathai.com

ฑะเปิยนจ่ายเงินบำเหน็จบํานาญ

ลำดับ

ตานหบ่ง

นาม

อตราบําเหน็จ

งดเบิก

บํานาญ

ภายหลง

วัน
ลดและปรบ

คงเบิก

เดือน

บิ

บ.ท.๘
ลงนาม
ผูร้ บ

รายการจ่าย

วันจ่าย

จ่าน วนราย

จ่านวนเงิน

เดือน
๑.

๒.
๓.
๕.

๕.
๖.

บํานาญ
ปกติเหตุ บาย ก.
ทดแทน
เงินเพิ่มบํานาญ
บํานาญ
ปกติเหตุ นาย ข.
เงินเพิ่มบํานาญ
ทุพพลภาพ
บํานาญ
ปกติเหตุ นาย ค.
เงินเพิ่มบํานาญ
สูงอายุ
บํานาญ
ปกติเหตุ นาย ง.
รับราซ การนาน เงินเพิ่มบํานาญ
บํานาญ
พิเศษ
นาย จ.
เงินเพิ่มบํานาญ
บําเหน็จตกทอด นาย ฉ.

เบิกฎีกาคํา
ตอบแทนที่.

o-

A

ลงวนฑ

เดือน,

พ.ศ

หมายเหตุ การลงทะเบียนจ่ายดัองดัดรายนามตามลําดับในใบแทรกฎีกาค่าตอบแทนที่ฃอเบิกมาลง เมื่อจ่ายแล้วต้องลง วัน เดือน ปี จ่ายในซองหน้านามผูร้ ับเงิน

ทุกรายแล้ว๚วมยอดจ่ายวันหนึ่งกีร่ ายเป็นเงินจำนวนเท่าใด กรอกไว้ในซ่องรายการจ่าย

NJ

ON
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บ.ท.๙

...
.....

...

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่....

วัน ที่,

.....

เรียน.

.ตําบล/แขวง.

ถนน..

รหัสไปรษณีย์.

.อําเภอ/เขต.

.ได้มอบฉันทะให้.

รับเงินแทนข้าพเจ้า ดือเงิน
ได้อนุญาตแก่ข้าพเจ้า

พ.ศ.,

.ตั้งบ้านเรือนอยูท่ ี่.

ข้าพเจ้า.

หมูท
่ ี่

เดือน..

จังหวัด...

ซึ่งราชการส่วนห้องถิ่น.

ตั้งแต่ประจําเดือน.

.เป็นผูเ้ บิกและ
.จังหวัด.

เป็นด้นไป จนกว่าจะแจ้ง

...พ.ศ.

่ ะ
ให้ทราบเป็นอย่างอื่น และถ้ามีเหตุจะต้องดืนเงินทีไ่ ด้รับมาทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมทีจ

คืนเงินนั้นให้
.ผู้มน
ี ามข้างด้นนีไ๋ ด้ลงลายมือหรือพิมพ์

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า.

ลายนิ้วมือให้1ว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ทีก่ ล่าวข้างด้นนิ้

(ลายมือ,ซื่อผูม
้ อบฉันทะ).
(.

.)

(.

.)

(.

.)

(ลายมือชื่อพยาน).

(ลายมือชื่อพยาน).

. . ...... . . . .
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รับ
คํา

ข้าพเจ้า

ตั้งบ้านเรือนอยูท
่ ี่ หมูท
่ ี่ ถนน
รหัสไปรษณีย์.

ตําบล/แขวง,

.อํ๓
าอ/เขต,

.จังหวัด.

ยินยอมเป็นผูรั้ บมอบฉันทะแทบ

ในอันทีจ่ ะทํา
การตามหนังสือมอบฉันทะฉบับบี้ และถ้ามีเหตุทจี่ ะต้องคืนเงินทีไ่ ด้รับมาทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมทีจ่ ะคืนเงินนั้นให้

(ลายมือซื่อผูร้ ับมอบฉันทะ).
(.

.)

(.

.)

(.

.)

(ลายมือซื่อพยาน).

(ลายมือซื่อพยาน).
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...
..........

บ.ท.๑๐

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษ
กรณีผรู้ ับบํานาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย
วันที่.
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)

บริหารส่วน จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล).

เป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่น ตําแหน่ง,

ก่อนรับบํานาญ

.ระดับ

.อําเภอ

สังกัด

เขียนที่
เดือน
.พ.ศ
เป็นผูร้ ับบํานาญส่วนท้องถิ่น(องค์การ

ได้รับเงินบํานาญ
ปกติเดือนละ

จังหวัด

.บาท เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกติร้อยละ

๒๕ เดือน ละ

.บาท (ถ้ามี)

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๒๒

เดือนละ

.บาท

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕

เดือนละ.

.บาท

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒

เดือนละ

.บาท

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓

เดือนละ

.บาท

เงิน ข.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔

เดือนละ.

.บาท

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕

เดือนละ,

.บาท

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘

เดือนละ

.บาท

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗

เดือนละ.

.บาท

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘

เดือนละ

.บาท

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙

เดือนละ

.บาท

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เดือนละ

.บาท

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

เดือนละ

.บาท

เงิน ข.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

เดือนละ,

.บาท

เงิน ข.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

เดือนละ

.บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น เดือนละ

.บาท

ี่ ้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่าง
ซอแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงิน ซ่วยพิเศษโดยหนังสือฉบับนีว้ ่า ใบกรณีทข
ทีร่ ับบํานาญและทางราซ การส่วนท้องถิ่น จะ ต้องจ่ายเงิน'ช่วยพิเศษให้ตามพระราฃบัญญ้ตบําเหน็บจํานาญ
ข้าราฃ การ ส่วน ท้องถิ่น

ข้าราซ การส่วน ท้อง ถิ่น
จํานาญ
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน บําเหน็บ

ของราขการส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้า
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงิน ซ่วยค่าครองขีพผูร้ ับบํานาญ

.ซึ่งมีภูมิลําเนา
อยูบ
่ ้าน เลขที่

ประสงค์ให้จ่ายเงิน ซ่วยพิเศษแก่.

หมูท
่ ี่....

จังหวัด.

.ถนน.

ตําบล/แขวง
.รหัสไปรษณีย์.

อําเภอ/เซต
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(ลงซื่อผูร้ ับบํานาญ).
(.

(ลงซื่อ).

(.
(ลงซื่อ).
(.

.ผูแ้ สดงเจตนา
.)

.พยาน
.)

.พยาน
.)

หมายเหตุ ร). ให้มอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษไว้ ผ ราชการส่วนท้องถิ่นทีจ่ายบํานาญ
หากมการ
เปลี่ยนแปลงสถานทีรับบํานาญให้ส่งหนังสือตังกล่าวไปยังราชการส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ด้วย
๒. ให้ระบุชื่อผูร้ ับเงินช่วยพิเศษแต่เพิยงรายเดยว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษในภายหลัง ให้ทํา
หนังสือแสดงเจตบาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิม และให้แบบฉบับเดิมไว้ด้วย
๓. การขูดลบ ตก เดิม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอบในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงิน ช่วยพิเศษ
ให้ลงลายม่อชื่อกํากับ
ไว้
๔. ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดทํา
สมุดเทีอบันท้กการยึ๋นหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงิน
ช่วยพิเศษไว้ทุกครั้ง
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to

-o

to

ทะเบียนตรวจจ่ายบําเหน็บ
จํานาญ
(ชื่อราชการส่วนท้องถิ่น)

บ.ท.๑๑

อตรา

ลํา
ค'บ

ตําแหน่ง

A

ราขชอ

บําเหน็จ

ตุลาคม

พฤคจกาขน

บํานาญ
©.

ปกค
บํานาญ

เหตุทดแทน

นาฃ ก.

เงินเพึ๋มบํานาญ
I®.

นาข ข.

เงินเพิ่มบํานาญ
๓.

บํานาญ
ปกตํเหตุ
ปีง อาตุ

๔.

๕.

นาข ค.

เงินเพิ่มบํานาญ
บํานาญ
ปกติเหตุ
รบราชการนาน

มกราคม

คุมภาพ่นธ์

มีนาคม

เมษายน

ฑฤนภาคม

มธุนไ ขน

กรกฎาคม

สงหากม

กน ขาขน

หมายเหตุ

ตําสัง

จังหวัด
A

ท

ลว.

บํานาญ
ปกตํ
เหตุทุพพลภาพ

ธันวาคม

นาย ง.

เงินเพิ่มบํานาญ
พเศษ
บํานาญ

นาย จ.

เงินเพิ่มบํานาญ

หมายเหตุ การลงทะเบียนตรวจจ่ายต้องlTนทกคํา
สั่งตลอดจนสิทธทีไ่ ต้รบด้วย
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แบบรับรองดํารง
ชีวิตอยู่

ข้าพเจ้า.

ตําแหน่ง

สังกัด
ขอรับรองว่า.
ถนน.

รหัสไปรษณีย์.

.......

บ.ท.๑๒

เขียนที่.
วันที่.

.เดือน.

.พ.ศ.

.ข้าราชการประจําระดับ.

.จังหวัด.

.ซี่งเวลานีอ้ ยูบ่ ้านเลขที่....

.ตําบล/แขวงอํ๓
าอ/เขต

.หมูท
่ ี่.

.จังหวัด.

ชีวิตอยูแ่ ต่ไม่สามารถไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าทีไ่ ด้เพราะ.
ยังดํารง

(ลงซี่ อ).
(.

(ลงซี่อ).
(.
(ลงซี่ อ).
(.

หมายเหตุ ผูร้ ับรองต้องเป็นข้าราชการประจําไม่ตํ่ากว่าระดับ ๕

.ผูร้ ับรอง
.)

.พยาน
.)

.พยาน
.)
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'น.ท.๑๓

หนังสิอสําคัญ
จ่ายเงินบํานาญ
ครั้งสุดท้าย
นีแ้ สดงว่าผูร้ ับบํานาญ
หนังสือสําคัญ
ซื่อ
ะ

ซึ่งรับบํานาญ
ด้วยเหตุ

ซอส กุล

.เดือน..

ตงแดวน ท
I 0J

<4

อยูท
่ างราซ การส่วนท้องถิ่น

.พ.ศ.

จังหวัด

ในอัตราบํานาญเดือนละ

.บาท

.สตางค์

เงิน เพิ่มจากเงินบํานาญร้อยละ ๒£ เดือนละ

.บาท

.สตางค์

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒£๒๒
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒£๒£
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒£๓๒
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ £) พ.ศ. ๒£๓๓
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒£๓๔
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒£๓๔
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒£๓๘
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒£๔๗
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒£๔๘
เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒£๔๙

เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ.
เดือน ละ.
เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ.
เดือนละ.

.บาท

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒££๑

เดือนละ

.บาท

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒££๒

เดือนละ

.บาท

เงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒££๔

เดือน ละ

.บาท

เงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒££๘

เดือนละ

.บาท

.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท
.บาท

รวมเปีน เงินทั้งสิ้น เดือนละ
ได้รับเงิน ดังกล่าวครั้งสุดท้ายประจําเดือน

ไปจากราซการส่วนท้องถิ่น
และ ขอไปรับราซ การส่วนท้องถิ่น.
ตั้งแต่วันที่
■a

.บาท
.พ.ศ

.จังหวัด
.จังหวัด.
.พ.ศ

เดือน

เดือน

วน ท

A

ลายมอซอ

<kj

.พ.ศ

(ลงซื่อ).

ผูร้ ับบํานาญ

.)

(,
ตําแหน่ง

ปิดรูปถ่าย

หมายเหตุ

ครั้งแรกทีท
่ ้องถิ่น
รับบํานาญ
๑. ผูร้ ับบํานาญ
.โดยมีเวลาราซ การ
จังหวัด

อําเภอ

.ปี
.บาท จ่ายจาก กบท.
ชีพแล้ว จํานวน
จ ํารง
๒. รับบําเหน็ด
al
.จากท้องถิ่น
บาท เมอวนท
จ่ายจากเงิน อุดหนุน.
บาท
ชีพกรณีอายุ ๖๔ ปีบริบูรณีฃึ้นไป จํานวน.
จ ํารง
๓. รับบําเหน็ด
.บาท
บาท จ่ายจากเงิน อุดหนุน
จ่ายจาก กบท.
จากท้องถิ่น
เมอวน ท
�

.บาท
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บ.ท.๑๔

...

แบบหนังสิอขอลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่น
เขียนที่
เดือน...

วันที่.
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ

เรียน

....

...

พ.ศ..

ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอลาออกจากราชการส่วน ท้องถิ่นเพราะ.

.....

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วับที่

เดือน

ข้าพเจ้าได้เริ่มรับราชการส่วนท้องถิ่นเมื่อวัน ที่

ขณะบีด
ตําแหน่ง.
้ ํารง

สังกัด

.ระดับ

.บาท รวมเดือนละ.

ขณะบีข้ ้าพเจ้าเป็นผู้

.พ.ศ.
.พ.ศ.

.กอง.

งาน

.ได้รับเงินเดือนเดือน สุดท้าย.

.จังหวัด.

เงินเพื่ม (ถ้ามี).

เดือน.

□

ถูก

ผิดวินัยหรือทํา
ผิดคดีอาญา เรื่อง
ทํา

□

.บาท รับจรีง

.บาท
.บาท

ไม่ถูก

ขอแสดงความนับถือ
ลงซื่อ.
(.

.)

แหบ1ง.
ดํา

ี่ างราขการรับรองเสนอไปด้วย
หมายเหตุ ถ้าลาออกเพราะป่วย ให้แบบไบตรวจโรคของแพทย์ทท
ว่าเป็นโรคอะไร
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ชื่อราชการส่วนท้องถิ่น

'น

ON

งบIดือนรา ข?บ-จ่าย เงินบําเหน็จ
ประจํา
Iดือน
บํานาญ

พ.ศ

รายรับ
รันเดือนปี

ฎีกาคาตอบแทนที่

รายการ

บ.ท.๑๕

รายจํา
ย
จํานวนเงิน

A

ลํา
ดํบ

๑.

รายชอผูรบ
พ

และเงิน
บํานาญ

เพิ่มปานาญ

งดเปก

เปกเกนสํงสืน

จํา
ยจริง

หมายเหตุ

เดอน
ปานาญปกตํเหดฺทดแทน

น้าเข ท:

เงินเพิ่มป้านาญ
ปกดึเหตุทุพพลภาพ
บํานาญ
๒.

นาย ข.
เงินเพิ่มป่านาญ
ปานาญปกดเหตุสูง อายุ

๓.

นาย ค.
เงินเพิ่มปานาญ
ปานาญปกดเหตุรับราชการนาน

๔.

๕.
%*

๒. เหลือจ่ายส่งคนคลัง

นาย จ.

เงินเพิ่มบํานาญ
%>
•ร

V
A

รวมทงสน

รวมทงสน
ตามบนทึกนี้ ๑. ขอรับรองว,าได้จํา
ยป่าเหนจบํานาญ

นาย ง.
เงินเพิ่มปานาญ
ป่าน'าญฟั เศษ

V

%>

�

A

๕

-ะ

รวมทงสน

รวมฑงสน

1

1

A

บาท

สตางค์ ลงชื่อ

บาท

สตางค์

ลงชื่อ

ปลัดเทศบาล
สมุหบ์ ญชี/หวหน้าหน่วยการคลัง
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. . . . . . . . .... ...

บ.ท.๑๖

แบบขอรับบําเหน็จ
ดํารง
ขีพ

เขียนที่..

เดือน,

วับที่

เรื่อง ขอรับบําเหน็ด
จ ํารง
ชีพ

เรียน

.พ.ศ,

.(ผูบ้ ริหารราชการส่วนท้องถิ่น)

อยูบ
่ ้านเลขที่

ข้าพเจ้า,

ตําบล/แขวง,

อําเภอ/เขต,

.จังหวัด

หมูท
่ ี่

ถนน..,

.รหัสไปรษณีย์.

ขอยื่นเรื่องขอรับบําเหน็ด
จ ํารงชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ข้าพเจ้ารับราชการครั้งสุดท้ายตําแหน่ง

.ระดับ

จังหวัด

สังกัด,

๒. ป้จจุบันข้าพเจ้ารับบํานาญจากราชการส่วนท้องถิ่น.
อําเภอ,

จังหวัด
๓. ข้าพเจ้าได้รับบํานาญเดือนละ.

ปกติร้อยละ ๒๕:
.บาท (ไม่รวมเงินเพิ่มจากบํานาญ

และเงิน ช.ค.บ.)

จ ํารงชีพ จํานวน
๔. ข้าพเจ้าขอรับเงินบําเหน็ด
(ไม,เกิน ๑๔ เท่าของเงินบํานาญ
ตามข้อ ๓ และไม,เกินสองแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถอ

(.

.)

.บาท
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บ.ท.๑๗

ทะเบียนคุมการจ่ายเงินบําเหน็ด
จ ํารง
ชีพ
อําเภอ.

ท้องถิ๋บ.

ลําดับ
น

ท

วัน/เดํอน/ปี

ผูร้ ับบ่าบาญ
(ชื่อ - สกุล)

รับบํานาญ
เดีอบละ

.จังหวัด.
บําเหน็ดจํารงชีพ
จํานวน(บาท)

บ่าเหนจดํารง
ชีพจ่ายจาก
จ่าบวบพบ

พิบอุดหบุบ
จ่าบวบ

(บาท)

(บาท)

กบท.

หมายเหตุ

ชีพกรณีผรู้ ับบํานาญอายุ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลงใบช่องหมายเหตุใบตาราง
จํารง
หมายเหตุ ให้บันทึกจํานวนเงินบําเหน็ด

๑๘
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หนังสิอรับรองและขอรับบําเหน็จ
ดำรงชีพกรณีผรู้ ับบํานาญอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

. . . . .. . . .

เชียบที่

วันที่.

.เดือน.

.พ.ศ.

เรื่อง ขอรับบําเหน็ด
จ ํารงชีพกรณีผรู้ ับบํานาญอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีบรืบุรณ์ขึ้นไป

เรียบ

.(๑)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ

หมายเลขบัตรประซาซน

.(๒)

□□□□□□□□□□□□□

วับ/เดือน/ปีเกิด.
.ปีจ,จุ,บันอายุ
ถนน.
.ตำบล.
อำเภอ....
ปัจจุบันรับบํานาญจาก อบจyเทศบาล/เมืองพัทยา/อบต.

ปี อยูบ่ ้านเลขที่

ตำบล.
.อำเภอ
เป็นข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่น ประ๓ท □ครู

.หมูท
่ ี่.

.จังหวัด

.จังหวัด.

□ข้าราซการถ่ายโอบ ตำแหน่ง

□ ครู
□

ตำแหน่งอื่น.

□ตำแหน่งอื่น
ได้รับบํานาญเดือนละ

ซึ่งเป็นผู้ที่

บาท (ไม่รวมเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกตร้อยละ ๒๕ และเงิน ซ.ค.บ.)

□ รับเงินบําเหน็จดำรงชีพ ๒๐๐ บาท
□ ยัง รับเงินบำเหน็จดํารงชีพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และขอรับรอง
คดียัง
,๐๐0

แล้ว

ื รณี
ว่า ไม่เป็นบุคคลที่มก

ไม่ได้

ต้องหาว่ากระทำความผดทางวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราซการ และกรณีหรือ

จ ํารงชีพครั้งนี้ จำนวน.
ขอรับบําเหน็ด

หรือ

่ ุด
ไม่ถึงทีส

บาท (.

.(ผูร้ ับบำนาญ)

ลงซื่อ.
)

(

ขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอรับรองว่า
ข้าพเจ้า ได้ ตรวจสอบคํา

นาย / นาง/ นางสาว/ยศ

ดํารงชีพ
เป็นผู้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
(ลงซื่อ).
(.
ตำแหน่ง.

.)

.(๓)

หมายเหตุ (๑) ผู้บรืหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ซื่อผู้ฃอรับบําเหน็ด
ชีพ (ผูร้ ับบํานาญ)
จ ํารง
(๓) ผูอ
้ ำนวยการ/หัวหน้าส่วน การคลังของ อบจ./เทศบาล/เมืองพัทยา/อบต. หรือผูท้ ี่'ได้'รับมอบหมาย
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...

แบบคํา
ขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีผรู้ ับบ0านาญ
จ้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย

เขียนที่

เดือน
พ.ศ.
ขอรับเงิน ช่วยพิเศษต่อ
ขอรับเงิน ช่วยพิเศษนี้ มีความประสงคํจะยื่นคํา
๑. ข้าพเจ้าผู้มซ
ี ื่อตามข้างท้ายคํา
วันที่

di

.(ซื่อองคํกรปกครองส่วน ท้องถิ่น).

ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวัน ที่

เนองจากความตายของ

เดือน.

พ.ศ.

ผู้มีสิ ทธิได้รับเงินช่วยพิเศษในฐานะ

I I
I I

.. .. ..

(ซื่อข้าราขการส่วนท้องถิ่น)

ปรากฏตามหลักฐานทีร่ ะบุใน ข้อ ๓ โดยเป็น

เป็นบุคคลทีร่ ะบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษ
เป็นบุคคลตามข้อ ๓๐ วรรคหก ได้แก่ (คูส่ มรส/บุตร/บิดา มารดา)

ทั้งสิ้น.
มีจํานวน

คน คือ

. อยูบ่ ้านเลขที่ ....

(๑)

อําเภอ.

.จังหวัด,

อําเภอ

.จังหวัด.

.ตําบล.

รหัสไปรษณีย์.

อยูบ
่ ้าน เลขที่

(๒).

หมูที่,

.ตําบล.

หมูที่

รหัสไปรษณีย์.

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัด
๒. ผูต้ ายเป็นผูร้ ับบํานาญ

.ตําแหน่ข้งาราชการบํานาญ

(ก่อนรับบํานาญเป็น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสังกัด

.ตําแหน่ง.

.จังหวัด

อําเภอ,

ปกติเดือนละ
ได้รับเงินบํานาญ

ปกติร้อยละ ๒๕: เดือนละ
.บาท เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

.บาท

ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๔!รว๒ เดือนละ

.บาท

ข.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕: เดือนละ

.บาท

๒๔๓๒ เดือนละ

.บาท

เดือนละ

.บาท

ข.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๓๔ เดือนละ

.บาท

๒๔๓๔ เดือนละ

.บาท

ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๔๓๘ เดือนละ

.บาท

พ.ศ. ๒๔๔๗ เดือนละ

.บาท

ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๔๘

เดือนละ

.บาท

ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๔๔๙

เดือนละ

.บาท

ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๔๔๑ เดือนละ

.บาท

ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๔๔๒

เดือนละ

.บาท

ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๔๔๔

เดือนละ

.บาท

ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๔๔๘

เดือนละ

.บาท

ได้รับเงิน ช.ค.บ.

ได้รับเงิน

ได้รับเงิน ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.

ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๓
ได้รับเงิน

ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ฟ) พ.ศ
ได้รับเงิน ซ.ค.บ.

ได้รับเงิน ซ.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที่ ๙)

ได้รับเงิน ซ.ค.บ.

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ

.บาท

-

คิดเป็นเงินช่วยพิเศษสามเท่า

I I
I I

I I

......... .
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๒-

บาท ได้ถึงแก่ความตาย

โดยสาเหตุเนื่องจาก

เมื่อวันที่

เดือน.

พ.ศ.

เนื่องจากสูญหายและมีสําเนา
คําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสันนิฐานไว้ตาม
สั่งที่
กฎหมายบําเหน็บจํานาญตามคํา

ลงวันที่

เนื่องจากสาบสูญและมีคํา
สั่งของศาลว่าเป็นบุคคลสาบสูญตามคํา
สั่งของศาล
หมายเลขคดี.

ลงวันที่

๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารว่าเป็นบุคคลผู้มีสิทธิตามข้อ ๓๐ ได้แก่ บุตร คูส
่ มรส บิดา

I
I
I
I

I
I
I
I

หลักฐานทีแ่ สดงว่าเป็นบุคคลผู้มีสิทธิตามข้อ๓๐ หก ได้แก่ (คูส
่ มรส/บุตร/บิดา มารดา)

สําเนา
มรณบัตรซึ่งรับรองถูกต้อง

สั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
คํา
สําเนา

สําเนา
คําสั่งเทศบาล

ข้าราชการ
จํานาญ
๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วย พิเศษตามพระ ราช บัญญัติบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
จํานาญ
ส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็บ

ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ว่าด้วย เงิน ช่วย ค่าครองซีพผูร
้ ับบํานาญ

และ ถ้าปรากฏต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็นผูไ้ ม่มสี ิทธิ

ี ิทธิ ตลอดจนซดใช้ค่าเสียหายต่าง
แต่ อย่างใดตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินดีคืนเงินช่วยพิเศษทีไ่ ด้รับไปโดยไม่มส
แก่ทางราชการส่วนท้องถิ่นภายใบ ๓๐

ๆ ที่เกิดขึ้น

วัน นับจากวันที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบตามที่อยู่ข้างด้นนี้

(ลงซื่อ).
(.

(ลงซื่อ).

ผู้ยื่บคําขอ
.)

ขอ
ผูย้ ื่นคํา

(.

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
จํานาญ
หมายเหตุ ๑ กรณีผู้มีสิทธิตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็บ

ในลําเดียวกัน หลายคน
๑.๑ ให้ระบุชื่อ และที่อยูท
่ ุกคนใบข้อ ๑ โดยชัดเจน และ ต้องลงลายมือชื่อของบุคคลเหล่านี้บรวมกันมาใน

ขอรับเงินช่วยพิเศษ
ท้ายคํา

๑.๒ หากมืการมอบฉันทะให้รับเงินช่วยพิเศษ ให้ใช้แบบมอบฉันทะที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

๒. ให้ราชการส่วนท้องถิ่บผูเ้ บิกตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่สามารถรับพิงได้ว่า เป็นบุคคลดังกล่าวในข้อ ๓๐ เซ่น
ทะเบียน บ้าน หลักฐาน การสมรสของคูส่ มรสผูต้ าย เป็น ด้น
สําเนา

ถึงแก่ความตาย
๓. การยื่นขอรับเงินช่วยพิเศษให้ยื่นได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วัน ทีเ่ จ้าบํานาญ
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แบบคํา
ขอรับเงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจํา
การ
ชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
เกิดวันที่
เริ่มเข้ารับราชการวันที่
สังกัด
เข้ารับราชการครั้งแรก อายุ
ออกจากราชการ วน ท
ออกจากราชการ อายุ

เดือน,

พ.ศ.
เดือน,

.พ.ศ.

.จังหวัด.

.ปี
เดือน

.วัน

เดือน,

.พ.ศ.

.วัน

เดือน,

.ปี,

รายละเอียดการรับราชการ

ปีที่

วัน เดือน ปี

เงินเดือน

ตําแหน่ง

.ปี.
เวลาราชการปกติ ..
.ปี
เวลาราชการทวีคูณ.
คํานวณเงิน ทดแทน.
รวมเวลาราชการสําหรับ
ปิดเศษแล้วเป็นเวลาราชการทั้งสิ้น
ออกจากราชการครั้งสุดท้ายได้รับเงินเดือน..
คํานวณเงิน ทดแทน

.เดือน,

เดือน.
.ปี
.บาท
.สตางค์

.ผูข
้ อรับเงิน ทดแทน

(ลงชื่อ.

.เดือน.

.พ.ศ.

สั่งของผูว้ ่าราชการจังหวัด
คํา

ความเห็นหัวหน้าหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(ลงชื่อ)

.เดือน.

.ปี,

.บาท,

ยื่นวันที่

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)

.วัน
.วัน
.วัน
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แบบคํา
ขอรับเงิน ช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจํถ
าึงแก'ความตาย

เขียนที่
วันที่
๑. ข้าพเจ้าผู้มีซื่อตามข้างท้ายคํา
ขอรัน เงินช่วยพิเศษนี้ มีความประสงค์จะยื่นคํา
ขอรับเงินช่วยพิเศษต่อ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าสังกัดของผูตาย)
้

เนื่องจากความตายของ
ซึ่งได้ถึงแก่ความตายเมื่อ
ปรากฏตามหลักฐานทีร่ ะบุในข้อ ๓ โดยเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษในฐานะ

n เป็นบุคคลทีร่ ะบุไวในหนังสือแสดงเจตนระบุตัวผูร้ ับเงิน

ช่วยพิเศษ

0 เป็นบุคคลตามข้อ ๖๑ วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

มีจํานวน
ทั้งสิ้น
(๑).

ตําบล/แขวง...

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้แก่ (คูส
่ มรส/บุตร ฯลฯ)

คน

. อยู่บ้านเลขที่

.เขต/อําเภอ

ถนน

.จังหวัด

รหัสไปรษณีย์.
(๒).

ตําบล/แขวง...
รหัสไปรษณีย์.
(๓).

ตําบล/แขวง...

. อยู่บ้านเลขที่

.เ,ขต/อําเภอ....

. อยู่บ้านเลขที่
.เขต/อําเภอ....

ถนน

.จังหวัด
ถนน

.จังหวัด

รหัสไปรษณีย์.

เป็นลูกจ้างประจํตํ
า าแหน่ง
องค์การบริหารส่วน จังหวัด
สังกัดหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น

๒. ผูต้ าย

จังหวัด,

□Q
Q
Q

เทศบาล

เมืองพัทยา
องค์การบริหารส่วนตําบล

อัตราค่าจ้างครั้งสุดท้ายเดือนละ หรือวันละ หรือชั่วโมงล่ะ

รวมเป็นเงินทีไ่ ด้รับทั้งสิ้น เดือนละ
คิดเป็นเงินช่วยพิเศษ (๓ เท่า)

บาท
บาท
บาท

www.yotathai.com

284

-๒ได้ถึงแก่ความตาย

0

n

โดยเหตุปกติ เนื่องจาก (เจ็บป่วย

ฯลฯ)

*1

เมอ
เนื่องจากสาบสูญ และมีคํา
สั่งของศาลว่าเป็นบุคคลสาบสูญตามคํา
สั่ง
ศาล.
.หมายเลขคดี
ลงวันที่

๓. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนีม้ าด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานทีแ่ สดงว่าเป็นบุคคลผู้มีสิทธิตามข้อ ๖๑ วรรคสามแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย

□
สําเนา
□
Q สําเนาคํา

ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขหารส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้แก่

มรณบัตรซึ่งรับรองถูกต้อง

สั่งของศาล

๔. ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๔๓๖ และถ้าปรากฏต่อไปว่าข้าพเจ้าเป็น
ี ิทธิแต่อย่างใด ตามระเบียบ ฯ ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินช่วยพิเศษทีไ่ ด้รับไปโดยไม่มสี ิทธิตลอดจน
ผูไ้ ม่มส
ซดไข้ค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นทั้งสินแก่ทางราชการ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันทีท
่ างราชการแจ้งให้
ข้าพเจ้าทาบตามทีอ
่ ยูข
่ ้างด้นนี้
ขอ
.ผูย้ ื่นคํา

(ลงซื่อ).

(,

.)

(ลงซื่อ).

ขอ
.ผูย้ ื่นคํา

(ลงชื่อ).

ขอ
.ผูย้ ื่นคํา
,)

หมายเหตุ ๑. กรณีผู้มีสิทธิตามข้อ ๖๑ วรรคสาม แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จ้างลูกจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๖๔๓๖ ในลําดับเดียวกันมีหลายคน
๑.๑ ให้ระบุชื่อและทีอ่ ยูท
่ ุกคนใบข้อ ๑ โดยข้ดเจบ และต้องลงลายมีอชื่อของบุคคลเหล่านั้น รวมกันมา
ในท้ายคําขอรับเงินช่วยพิเศษ
่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
๑.๒ หากมีการมอบฉันทะให้รับเงินช่วยพิเศษ ให้ใช้แบบมอบฉันทะ ทีก
๒. ให้ส่วนราชการผูเ้ บิกตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ทีส่ ามารถรับพิงได้ว่า เป็นบุคคลดังกล่าวในข้อ ๖® วรรคสาม
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๓๖
ทะเบียนบ้าน หลักฐานการสมรสของคูส่ มรสผูต้ าย หลักฐานรับรองการอุปการะ ของผู้ที่เชื่อถือได้
เช่นลําเนา
เป็นด้น
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หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจํา
ถึงแก่ความตาย
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนตําบล

.)

เขียนที่,
วันที่,

เป็นลูกจ้างประจําตําแหน่ง
สังกัด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนตําบล).
จังหวัด
.ได้รับค่าจ้างเดือนละ
.บาท ขอแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับ
เงินช่วยพิเศษ โดยหนังสือฉบับนีว้ ่าในกรณีทขี่ ้าพเจ้า ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ (ทํางาน)
และ ทางราชการส่วน ท้องถิ่น จะ ต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ ข้าพเจ้าประสงค์ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ
แก่,
.ซึ่งมืภูมล
ถนน
ิ ําเนาอยู่บ้าน เลขที่
จังหวัด
อําเภอ/เขต
แขวง
.รหัส เปรษผํย์
ข้าพเจ้า,

....

(ลงขื่อลูกจ้าง).
(.

(ลงซื่อ).

.ผูแ้ สดงเจตนา
.)

.พยาน
(.

(ลงชื่อ).

.พยาน
(.

หมายเหตุ

ร).

่ ูกจ้างประจํทํ
า างานอยู่
ให้มอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษไว้ ณ ราชการส่วนท้องลี่นทีล

๒. ให้ระบุซึ๋อผูร้ ับเงินช่วยพิเศษแต่เพียงรายเดียว หากเปลี่ยนแปลงตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษใบภายหลัง
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทน ฉบับเดีม และให้แนบฉบับเดิมไว้ด้วย
ให้ทํา
๓. การขูดลบ ตกเดีม หริอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอึ๋บใบหนังสือเจตบาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษ ให้ลงลายมือซื่อ

กํากับไว้

๔. ให้ราขการส่วนท้องลี่นจัดทํา
สมุดเพิอบันทึกการยื่นหริอเปลี่ยนแปลงหนังสือเจตบาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษ
ไว้ทุกครั้ง
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หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เมืองพัทยา/องค์การบริหารส่วนตําบล

.)

เขียน
วันที่
ข้าพเจ้าขอรับรองไว้ต่อ (องค์การบริหารส่วน จังหวัด/เทศบาล/เมืองพัทยา/องค์การบริหาร
ว่าการขอรับบําเหน็ป
จกติ

ส่วนตําบล)

บําเหน็พ
จิเศษ และ เงินช่วยพิเศษ

ในฐานะเป็นทายาทของผูต้ าย (ลูกจ้างประจํา)ขื่อ
ขื่อสกุล
ตําแหน่ง
เดือน
ซึ่งตายเมื่อวันที่
พ.ศ.
ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว และไม่มีทายาทผู้มืสิทธิเหลืออยูอ่ ีก ถ้าต่อไปปรากฏว่ามีทายาทผู้มืสิทธิโดยขอบ
ด้วยกฎหมายของผูต
ื ิทธิตลอดจนค่าเสียหาย
้ ายขึ้นเมื่อใด ข้าพเจ้ายินยอมซดใข้เงินทีไ่ ด้รับไปโดยไม่มส
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นทั้งสิ้นคืนให้แก่ทางหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับจากวัน ที่
ทางหน่วยการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือขื่อไว้ให้
เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงขื่อ)

ผูข
้ อ

(ลงขื่อ)

(.

ผู้ฃอ
.)

(.

(ลงขื่อ)

ผูข
้ อ

(.

(ลงขื่อ)

.)

(.

.)

(ลงขื่อ)

ผูข
้ อ

ผู้ฃอ

(ลงขื่อ)

ผู้ฃอ
.)

(.

(.

(ลงขื่อ)

ผู้ฃอ

(ลงขื่อ)

ผู้ฃอ
.)

(.

(.

พยาน

(ลงขื่อ)
(.

พยาน

(ลงขื่อ)

(.

.)

ทีอ
่ ยูข
่ องผูข
้ อ.

.รหัสไปรษณีย์
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จํานาญ
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สั่งจังหวัด.
คํา

... ...
...
ที่

/

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบํานาญ
ปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ด้วย

.ขออนุมัติจ่ายเงิน บํานาญ
ปกติให้แก่
.ระดับ สังกัด,
ซื่งใ'ท้ออก'จาก
เป็นเงินบํานาญ
ปกติเดือนละ
บาท

.(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).

.(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)

ตําแหน่ง,

ราชการด้วย เหตุทดแทน เมื่อวันที่ ..
(

!

)

ตามความใน มาตรา ๑๒ (๑) มาตรา ๑๔ มาตรา ๓๒ (๒) และ มาตรา ๔0 แห่ง
อาศัยอํานาจ
พระ ราชบัญญัติบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ แก้ไช เพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๐
และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๔๓ และ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๖ ข้อ ๒๖ จึงอนุมัตใิ ห้....(ซื่อ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น)....จ่ายเงินบํานาญ
ปกติ ให้แก,
(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)
)
เดือนละ
บาท (

ะ๕

เป็นด้นไป

ทงน ตั้งแต่วับที่

สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
.)

(.

ผูว้ ่าราชการจังหวัด.
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.. .. . . . . . . ...... .
.. . . . .

สงจังหวัด.
คํา

. . . .. .. ............ . .
..

V.
เรื่อง สั่งจ่ายเงินบํานาญ
ปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ท

.(ซื่อองคํกรปกครองส่วนห้องถิ่น)

ปกติให้แก่
ฃออบุม้ตจ่ายเงินบํานาญ
(ซื่อข้าราชการส่วนห้องถิ่น)
.ระดับ สังกัด
ตําแหน่ง
ซื่งลาออกจากราชการ ด้วยเหตุรับราชการบาน เมื่อวับที่
ปกติเดือนละ
เป็นเงินบํานาญ
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ปกติร้อยละ ๒๕: เดือนละ
บาท และเงินเพมจากเงินบํานาญ
.)
เดือนละ
บาท (
ด้วย

ตามความใบมาตรา ๑๒ (๔) มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๔๐ แห่ง
อาศัยอํานาจ
พระราชบัญญัตบ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๐๘
ิ ําเหน็บ
จํานาญ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ

บํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๓๙ (๒) จึงอนุมัตใิ ห้ (ซื่อองคํกรปกครอง
ปกติ
ปกติ เดือน ละ
บาท และเงิน เพิ่มจากเงิน บํานาญ
ส่วน ห้องถิ่น)
จ่ายเงินบํานาญ
.)
บาท (.
ร้อยละ ๒๔ เดือนละ
.บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเดือนละ

ให้แก,

(ซื่อข้าราชการส่วนห้องถิ่น)

เป็นด้นไป

ทั้งบี้ ตั้งแต่วับที่

สั่ง ณ วับที่

ลงซิอ.
.)

(.

ผูว้ ่าราชการจังหวัด.
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. . . . . . . .. .. .
สั่งจังหวัด.
คํา
ที่

/

จ ํารง
เรื่อง สั่งจ่ายเงินบําเหน็ด
ชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูร้ ับบํานาญ

ด้วย

(ชื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)

บํานาญชื่งมีอายุตํ่ากว่า ๖๕ ปีบริบูรณ์ ให้แก่

..

จ ํารงชีพ กรณีผรู้ ับ
ขออนุมัตจิ ่ายเงินบําเหน็ด

(ผูร้ ับบํานาญ)

........
ตําแหน่ง

จ ํารงชีพไม่เกิน ๑๕ เท่า
แล้วมีสิทธิขอรับบําเหน็ด
บาท คํานวณ
บาท
ของบํานาญรายเดือนได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน

ได้รับเงินบํานาญ
ปกติเดือนละ

...

ิ ําเหน็บจํานาญ
ตามความในมาตรา ๔๖/๑ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญ้ตบ
อาศัยอํานาจ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไชเพิ่มเติม (อบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘
ชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๑) และระเบียบ
จ ํารง
ี ารรับบําเหน็ด
อัตราและวิธก
กฎกระทรวง กําหนด
จํานาญ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๖ จีงอนุม้ตให้
ิ .
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ่ายเงินบําเหน็ด
ชีพ ให้แก่
จ ํารง
(ผูร้ ับบํานาญ)
.)
.บาท (.
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
ทั้งบี้ ตั้งแต่บัดบีเ้ ป็นด้นไป
สั่ง ณ วันที่

ลงชื่อ.
.)

(.

ผูว้ ่าราชการจังหวัด.
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...

.
.
.
. . . ...

สั่งจังหวัด.
คํา
ที่

J.

เรื่อง .สั่งจ่ายเงินบําเหน็ด
จ ํารง
ชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่บผูร้ ับบํานาญ

ชีพกรณีผรู้ ับ
จ ํารง
ขออนุมัติจ่ายเงิน บําเหน็ด
บํานาญชื่งมีอายุตั้งแต่ ๖๔ ปีบริบูรณีขี้นไป ให้แก่ (ชื่อผูร้ ับบํานาญ)ตําแหน่ง
ได้รับเงินบํานาญ
ปกติเดือนละ
จ ํารงชีพไม่เกิน ๑๔ เท่า
บาท คํานวณแล้วมีสิทธิขอรับบําเหน็ด
ของบํานาญรายเดือนได้ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
บาท ชื่งเป็นผูท้ ี่'รับเงินบําเหน็จ
ดํารงชีพ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว จึงขอรับบําเหน็จ
ดํารงชีพครั้งบี้ จํานวน
บาท
(.
) บาท
ด้วย

(ชื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.......
.....

จํานาญ
ตานความในมาตรา ๔๖/๑ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราขบัญญ้ตบ
อาศัยอํานาจ
ิ ําเหน็บ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๐ และ(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๔๔๘ กฎกระทรวง
กําหนด
อัตราและวิธกี ารรับบําเหน็ด
จํารง
ชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๒ ข้อ ๑ (๒) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

เงินบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ ข้อ ๒๖ จึงอนุมัตใิ ห้ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...
(ชื่อผูร้ ับบํานาญ) เป็นเงินจํานวน
.บาท
ทั้งสิ้น
จ ํารง
จ่ายเงินบําเหน็ด
ชีพ ให้แก่
(.....

1........)

ทั้งบี้ ตั้งแต่บัดบีเ้ ป็นด้นไป

สั่ง ณ วันที่

ลงชื่อ.
.)

(.

ผูว้ ่าราชการจังหวัด.
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สั่งจังหวัด.
คํา

...

«1

ท

. . .. ........
...
.. . . . . . .

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบําเหน็ปจกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

.(ซื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)

ด้วย

....(ซื่อข้าราขการส่วนห้องถิ่น)
J

J ฯ

บาท (.

. , ตําแหน่ง

*

J

J

~

J

ิ ่ายเงินบําเหน็ปจกติ ให้แก่
ขออนุมต
้ จ
สังกัด
.ระดับ
เป็นเงินบําเหน็ปจกติ จํานวน

.)

ตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๓๒ (๑) และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ
อาศัยอํานาจ
บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก่ไช เพมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ (ฉบับที่ ๕)
จ ําบฺาญั
พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
จ่ายเงิน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๖ จํงอนุมัตใิ ห้

บําเหน็ปจกติ จํานวน

บาท ให้แก่

(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)

เป็นด้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
.)

(.
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...
.
.
.
.
. . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . .
. . . ....
สั่งจังหวัด.
คํา
d

ท

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดให้แก1ทายาท

ด้วย

ให้แก่ทายาท

(ขื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)

สังกัด

เมื่อวันที่

.(ขื่อองค์การปกครองส่วนห้องถิ่น).

ตําแหน่ง

ขื่งถึงแก่กรรมด้วยเหตุ
ต้องเงินบําเหน็จ
ตกทอดทั้งสิ้น จํานวน

(ขื่อข้าราชการส่วนห้องถิ่น).

ตกทอด
ขออนุมัตจิ ่ายเงินบําเหน็จ
อัตราเงินเดือน
ระดับ
.
.(สาเหตุทถี่ ึงแก่กรรม).

บาท (.

.)

อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตบ
ิ ําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๔๓
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ ข้อ ๒๖
(ขื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)
จึงอนุมัตใิ ห้
บาท
บวบ
ตกทอด จํา
จ่ายเงินบําเหน็จ
(.
.) ให้แก่ทายาท ดังนี้
บาท
เป็นเงิน
๑.๑ ซอ-สกุล.
(บุตร)
บาท
เป็นเงิน
๑.๒ ขื่อ-สกุล.
(คูสมรส)
่
(บีดา)
บาท
เป็นเงิน
๑.๓ ขื่อ-สกุล.
(มารดา)
บาท
เป็นเงิน
.
๑.๔ ขื่อ-สกุล.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .

เป็นด้นไป (วันกัดจากวับทีถ่ ึงแก่ความตาย)
สั่ง ณ วันที่

d

ลงขอ
.)

(.
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..
. . . . . . . . . . .......... . . . . . .
.........
คําสั่งจังหวัด
ที่

/

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดและ เงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท

(ขื่อผูร้ ับบํานาญ).

ด้วย....(ขื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)....ขออนุมัติจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดและ เงิน ช่วยพิเศษ

ให้แก่ทายาท

(ขื่อผูร้ ับบํานาญ) ข้าราขการบํานาญรับบํานาญ
ปกติเดือนละ

บาท

เงินเพิ่มจากบํานาญ
ปกติร้อยละ ๒๕ เดือน ละ
บาท เงินช่วยค่าครองชีพ เดือน ละ
.บาท
รวมเป็น เงิน ทั้งสิ้นเดือน ละ
.บาท ได้ถึงแก่กรรมด้วย
....(สาเหตุทถี่ ึงแก'ความตาย)
เมื่อวันที่
ขื่งด้องจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอด จํานวน
บาท แต่เนื่องจาก ....(ขื่อผูร้ ับบํานาญ)....
ได้รับเงินบําเหน็ด
จ ํารงชีพ ๑๕ เท่าของบํานาญรายเดือนไปแล้ว จํานวน.
บาท คงเหลือเงินบําหนื
เ ่จ
ตกทอด เป็นเงิน
บาท และเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท จํานวน
.บาท

..

...

ตามความใน มาตรา ๔๘ และ มาตรา ๕๐ แห่งพระราขบัญญัติบําเหน็บ
อาศัย อํานาจ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๖ และข้อ ๓๐ จึงอนุมัตใิ ห้
(ขื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดและเงินช่วยพิเศษ ดังนี้
ตกทอด ตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราขบัญญัตบ
๑. จ่ายเงินบําเหน็จ
ิ ําเหน็ข
จ้าราชการส่วนท้องถิ่น
.)
พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน
.บาท (.
ให้แก่ทายาท ดังนี้
เป็นเงิน
บาท
๑.๑ ขื่อ-สกุล
(บุตร)
เป็นเงิน
บาท
๑.๒ ขอ-สกุล
(คูสมรส)
่
(บิดา)
เป็นเงิน
บาท
๑.๓ ขอ-สกุล
(มารดา)
บาท
เป็นเงิน
๑.๔ ขื่อ-สกุล

...

๒. จ่ายเงินช่วยพิเศษ ตามข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้แก่
(บุคคลทีร่ ะบุใน แบบ บท. ๑๐ หรือทายาทแล้วแต่กรณี)....'....
.)
จํานวน
บาท (.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

เป็นด้นไป (วันถัดจากวันทีถ่ ึงแก่ความตาย)

สั่ง ณ วันที่

ลงชีอ.
.)

(.
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...

สั่งจังหวัด.
คํา
ที่

/

....

เรื่อง สั่งจ่ายเงินบํานาญ
ปกติให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ถ่ายโอน)

ปกติให้แก่
.ขออนุมัตจิ ่ายเงินบํานาญ
(ชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)....ตําแหน่ง
.ระดับ
สังกัด.
ชื่งพ้นออกจากราชการ ด้วยเหตุgงอายุ เมื่อวันที่
เป็นเงินบํานาญ
ปกติเดือนละ
บาท
(.
..) โดยแบ่งจ่ายเงินตามสัดส่วนการรับราชการดือ เงินบํานาญ
ส่วนทีร่ ัฐบาลรับภาระ
จํานวน
บาท และเงินบํานาญ
ส่วน ทีท
่ ้องถิ่นรับภาระให้จ่ายจากเงินกองทุนบําเหน็บจํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จํานวน
บาท
ด้วย

.(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).

....

ตามความใบมาตรา ๑๒ (๓) มาตรา ๑๖ มาตรา ๓๒ (๒) และมาตรา ๕๐ แห่ง
อาศัยอํานาจ
พระราชบัญญัตบ
จํานาญ
ิ ําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐0 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๐ และ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
จํานาญ
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๒๖ จึงอนุมัตใิ ห้
จ่ายเงินบํานาญ
ปกติ เดือนละ
....บาท โดยแบ่งจ่ายเงินตามสัดส่วนการรับราชการ ดือ เงินบํานาญ
ส่วนทีร่ ัฐบาลรับภาระ จํานวน
ส่วนทีท
่ ้องถิ่นรับภาระ จํานวน
บาท และเงินบํานาญ
บาท
.)
รวมเป็นเงินทั้งลิ้น เดือนละ
บาท (.
ให้แก่....(ชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่น)....

เป็นด้นโป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
สั่ง ณ วับที่

ลงชื่อ.
.)

(.
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สั่งจังหวัด.
คํา

...
....

ที่
/
เรื่อง สั่งจ่ายเงินทดแทนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจํกาาร

...

ด้วย

.(ซื่อองคํกรปกครองส่วนท้องถิ่น).

.ขออนุมัติจ่ายเงินทดแทน ให้แก่
สังกัด
.
.เปีนเงิน

ตําแหน่ง.

....(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจํก
าาร)

ได้พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ เมื่อวับที่

ทดแทบ จํานวน

บาท (.

.)

ตามความใบข้อ ๔ (ก) และ ข้อ ๙ แห่งระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาศัยอํานาจ
การจ่ายเงินทดแทบแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจํา
การทีอ่ อกจากราชการ พ.ศ. ๒๕:๐๙ จึงอนุมัตใิ ห้
(ซื่อองคํกรปกครองส่วนท้องถิ่น)
.บาท ให้แก่
บวบ.
จ่ายเงินทดแทบ จํา
(ซื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจํา
การ).

เปีนด้นไป

ทั้งนี้ ทั้งแต่วันที่
สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
.)

(.
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...
คําสั่ง

....

.(ซื่อ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น).

ที่

/

...

เรื่อง ให้จ่ายเงินบําเหน็ป
จกติให้แก่ลูกจ้างประจํา

ด้วย

....

(ซื่อลูกจ้างประจํา) ตําแหน่ง.

ซึ่งพ้น/ลาออกจากงาน เมื่อวันที่
และมีสิทธิใด้รับเงินบําเหน็จ
ปกติ จํานวน

.. . . . .
สังกัด

โดยมีเวลาทํางานสําหรับ
บําเหน็ปจกติ .... เดือน .... วัน
คํานวณ
บาท (.

.)

ตามความในข้อ ๖ (..) และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดใทย ว่าด้วยบําเหน็จ
อาศัยอํานาจ
(ซื่อองค์กรปกครอง
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้
(ซื่อ ลูกจ้างประจํา) จํานวน
ส่วน ท้อง ถิ่น)
จ่าย เงิน บําเหน็จ
ปกติ ให้แก'
บาท
(.

.)

ะ

เบีนด้นไป

ทงน* ตั้งแต่วันที่

สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
(.

1)

นายก ...(ซื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)...
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..
คําสั่ง

....

.(ขื่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น).

ที่

/

...

เรื่อง ให้จ่ายเงินบําเหน็ป
จกติให้แก่ลูกจ้างประจํา(ก่ายโอน)

ด้วย

(ขื่อลูกจ้างประจํา
ก่ายโอน)

.. . . ..

สังกัด.
โดยมีเวลาทํางานสําหรับ
คํานวณ
บําเหน็จ
ปกติ .... เดือน .... วัน
.)
บาท (

. ...... . . . . .

ซึ่งพ้น/ลาออกจากงาน เมื่อวันที่
และมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จ
ปกติ จํานวน

ตําแหน่ง

ตามความในข้อ ๖ (..) และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ
อาศัยอํานาจ
(ขื่อองค์กรปกครอง
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม จึงให้
(ขื่อลูกจ้างประจํา
ส่วน ห้องถิ่น)
จ่ายเงินบําเหน็จ
ปกติ ให้แก่
จํานวน
ก่ายโอน)
บาท
(.
) โดยแบ่ง จ่ายเงิน ตามสัดส่วน การทํางาน ดังนี้
บาท
ปกติ ส่วนทีร่ ัฐบาลรับภาระ จํานวน
๑. เงินบําเหน็จ
่ ้องถิ่นรับภาระ จํานวน
๒. เงินบําเหน็จ
ปกติ ส่วนทีห
บาท

เป็นด้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
สั่ง ณ วันที่

«al

ลงซอ
(.

.)

นายก ...(ขื่อองค์กรปกครองส่วน ห้องถิ่น)...
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. . .... . . .
.... . . . ....
สั่ง
คํา

.(ซื่อองคํกรปกครองส่วนท้องถิ่น).

ที่

เรื่อง

/

ให้จ่ายเงินบําเหน็จ
รายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา

(ซื่อลูกจ้างประจํา) ตําแหน่ง

สังกัด
ซื่งพ้น/ลาออกจากงาน เมื่อวันที่
คํานวณ
โดยมีเวลาทํางานสําหรับ
บําเหน็จรายเดือน .... เดือน .... วัน
.)
และมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จรายเดือน เดือนละ
บาท (.
ด้วย

ตามความในข้อ ๖ (..) ข้อ ๙/๑ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
อาสัยอํานาจ
บําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ (ซื่อองค์กรปกครอง
(ซื่อลูกจ้างประจํา) เดือนละ
รายเดือน ให้แก่
ส่วนท้องถิ่น)
จ่ายเงินบําเหน็จ
บาท
(.

.)

เป็นด้นไป

ทั้งบี้ ตั้งแต่วันที่

สั่ง ณ วับที่

ลงซื่อ.
(.

.)

นายก ...(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...
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.. . .. . . ..... . . . .
สั่ง
คํา

.(ขื่อองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น).

ที่

เรื่อง

..

ด้วย

ได้ถึงแก่กรรมด้วยเหตุ

/

ให้จ่ายเงินบําเหน็ป
จกติให้แก่ทายาทลูกจ้างประจํา

(ขื่อลูกจ้างประจํา) ตําแหน่ง

... ... ............ .

สังกัด.

เมื่อวันที่
(สาเหตุทถี่ ึงแก่ความตาย)
คํานวณ
สําหรับ
บําเหน็ปจกติ .... เดือน .... วัน ขื่งด้องจ่ายเงินบําเหน็ปจกติให้แก่ทายาท
.)
จํานวน
บาท (.

โดยมีเวลาทํางาน

(ขื่อลูกจ้างประจํา)

ตามความในข้อ ๘ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ
อาด้ยอํานาจ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ ...(ขื่อองค์กรปกครอง
) ให้แก่ทายาท
ส่วน ท้องถิ่น)...จ่ายเงินบําเหน็จ
บาท (
ปกติ จํานวน
(ขื่อลูกจ้างประจํา)... ดังนี้
<1
บาท ไ
๑.๑ ซิ อ-สกุล
(บุตร) เป็นเงิน
เป็นเงิน
บาท
๑.๒ ขื่อ-สกุล
(คูสมรส)
่
สัดส่วนทีเ่ ท่ากับ
(บิดา)
เป็นเงิน
บาท "
๑.๓ ซิ*อ-สกุล
(มารดา) เป็น เงิน
บาท J
๑.๔ ขื่อ-สกุล.

ะ

เป็นต้นไป (วันถัดจากวันทีถ่ ึงแก่ความตาย)

* ตั้งแต่วันที่
ทงน

สั่ง ณ วันที่

ลงขื่อ.
(.

.)

นายก ...(ขื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)...
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.. . . .. . . ... .. . . . . . . . .. .. .. . .
..
wmm

คําสั่ง

.(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).

ที่

/

เรื่อง ให้จ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดให้แก่ทายาทลูกจ้างประจํา

ด้วย

สังกัด,

(ซื่อลูกจ้างประจํผ
ารู้ ับบําเหน็จรายเดือน)

เมื่อวันที่
(สาเหตุทถี่ ึงแก่ความตาย)
(ซื่อลูกจ้าง
ประจํผารู้ ับบําเหน็จรายเดือน) จํานวน

ได้กงแก่กรรมด้วยเหตุ

ต้องจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดให้แก่ทายาท

(.

ตําแหน่ง

.)

บาท

ตามความใน ข้อ ๑๓/๔ และ ข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
อาศัย อํานาจ
บําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน ห้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ ...(ซื่อองค์กร
1)
ตกทอด จํานวน
บาท (.
ปกครองส่วนห้องถิ่น)...จ่ายเงินบําเหน็จ
(ซื่อลูกจ้างประจํผ
ให้แก่ทายาท
ารู้ ับบําเหน็จรายเดือน) ดังนี้
บาทา
๑.๑ ซื่อ-สกุล..
(บุตร) เปีนเงิน

ซื่อ-สกุล..
๑.๓ ซื่อ-สกุล
«1
๑.๔ ขอ-สกุล.
๑.!0

เปึนเงิน
(คูสมรส)
่

บาท

(บีดา)

บาท

(มารดา)

เบีนเงิน
เบีนเงิน

บาท/

เบีนด้นไป (วับถัดจากวันทีถ่ ึงแก่ความตาย)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่

สั่ง ณ วันที่

ลงซื่อ.
(.

.)

นายก ...(ซื่อองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น)...

แบ่งตาม?เดส่วน

www.yotathai.com

ส่วนที 3
ภาคผนวก ะ

วิธกี ารคํานวณ
บําเหน็บ
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V

แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็ห
จรือบํานาญ

I เบํพาฆจปกติ

ตรวจสอบ

เลขทีบ่ ัตรประไทชน
ขอ นาง ท

I เบําหนจพกทอด

[7| บํานาญปกติ

Q - Mill - 1
ชึ๋อสๆล

I

I I I I I-1

ข

I I-1 I

๓ดวับที่

ตรู อับคับ คศ.ร โรงเรียบเทศบาล 1 (บ้าน ไเมแสง) สังกัดราขการส่วนท้องลิ่น
จังทวัด นครสวรรศ์ {โรงเรียบเทศบาล 1 บ้านรุมแสง)
ด่าแหบ่ง ครูตรี
เริ๋มเข้ารับราชการเมึ๋อวับที่
17 มิคบ
ุ ายบ 2517
จังหวัด

อบจ.นครสวรรค์

สังกัด

โอบมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องลิ่น เมึ๋อวับที่
ทม.รุมแสง

สังกัด
2

1 พฤศจิกายน

ออกจากราชการด้วยเหตุ

ท้น

3 เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วับที่

-

2556

10

1

2517

6

17

3

14

39
4 เวลาราชการทวคูณ

ตั้งแต่วับที่

7

ตุลาคม

ตั้งแต่วับที่

23

คุมภาท้นร 2534

2519

ตั้งแต่วับที่
ตั้งแต่วับที่

ตั้งแต่วันที่

รง
รง
รง
รง
รง

กันยายน 2556

30

5 มกราคม

พฤ'ษภาตม 2496

18

2514

2518
นครสวรรค์

เมึ๋อวันที่

17 มคุนายน 2517

ตุลาคม

1

2556

จ

เดอบ

วัน

39

3

14

2520

3

2 พฤษภาคม 2534

2

8

5

8

5

8

8

22

รวมเวลาราชการทรีคูณ

จ

นครสวรรค์

จังหวัด

สูงอายุ

6

ทม.รุมนสง

ด่านหบ่ง

1

อายุ 60

รก

่ ระกาศใช้กฎอัยการ
าฎิบต
M วับทีม่ โด้ประจํป
้ ริ าชการใบวับทีป
M วับ ลา ทัก ขาด ราชการ'โดย'Iมใต้'รับเงินเดอบ

คงได้เวลาราชการทรีถูฌทีแ่ ท้จรีง
การคํานวณ
รวมเวลาราชการสําหรับ

39

รง

คํานวณทีแ่ ท้จริง
เศษของปีถ้า ครึ๋งปีโห้นับเป็นหบึ๋งปีคงได้เวลาราชการสําหรับ

5 เงินเดอนเดอนสุดท้าย
6 เงิน

62,760

บาท

เงินเที่ม

บํานาญ
ปกติ

บาท
62,760

7 เงินเพมจากเงินบํานาญ
ปกติร้อยละ 25

40
(ถ้าม)

รวมเป็นเงิน

X 40
50

50,208

X 25
100

62,760 บาท

50,208 บาท
12,552 บาท

(พุ้ทfี่ mmnT3?bwEH๓พนค่'ณัที 1 เรทาศม 2535 เปีนพ้นไป ไม่นิรทธิ?บเงินเทั๋มจากพิพํทภญร้อยพ: 25)

8 เงิน

ปกติ
บํานาญ

+ เงินเพม

I I

เ จคํารงชีพแล้ว
/ ขอรับเงินบําหน

ลงทะเปียบแล้ว ฐานข้อมูล

ขี๋งคํานวณเหนว่ายอดเงินทีถ่ ูกต้องจ่ายให้

62,760 บาท

200,000 บาท

่ คู้ ํานวณ
เจ้าหน้าทีผ
ลนกนแล้ว

hÿUiHU id
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จรือบํานาญ
แบบคานวณ การตรวจสอบบําเหน็ห

I 1 บําเหน็ปจกติ

ตรวจสอบ

[�]
ขื่อสกุล

บาย ข.

รับคับ

ตําแหน่งครู

อำ๓อ

เมืองสงขลา

จังหวัด

มืกนุ ายบ 2522

1 มืกน
ุ ายบ 2522 - 30 กับยายบ 2523

3.1 อบจ.

18

ตําแหน่งครู 2

จังหวัด นราธิวาส
ธันวาคม

จังหวัด

-

30

2526

นราธิวาส
เมื่อวับที่

สูงอายุ

ออกจากราชการด้วยเหตุ
1

เทศบาลบครสงขลา

2514

1

3 เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วันที่

สังกัด

2496

สงขลา

มืกบุ ายบ 2522
โรงเรียบบ้านไร่พญา อบจ.นราธิวาส
สังกัด
โอบมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องกิน เมื่อวับที่
1
โรงเรียบบ้านไร่พญา เทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมือง
สังกัด

1 เรึ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่

2 ท้น

เกิดวับที่ 26 กรกฎาคม

ค.

โรงเรียบ เทศบาล 4 (บ้าบแหลมทราย)

คศ.2

บําเหน็จตกทอด
อายุ 60 ปี

1-m-n

เลขทีบัตรประชาขบ

ขอ

[]]

ปกติ
บํานาญ

จ

เดีอบ

1

1

4

1

3
29

2
10

34

4

กันยายน 2556

2556 10
1 ตุลาคม 2523 - 30 พฤศจิกายน 2526
2522 6
3.2 สปจ.
34
4
3.5 เทศบาล 1 ธันวาคม 2526 - 30 กันยายน 2556
เวลาราชการ 3.1 2523 10 1 3.2 2526 12 1 3.3 2556
2522 6 1
2523 10 1
2526
29
1
3
4
2

ตุลาคม 2556

1

10 1

วัน

12 1
10

4 เวลาราชการทวีคูณ

ตุลาคม 2519 ถึง 5 มกราคม 2520
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ลง 2 พฤษภาคม 2534
เวลาราชการส่วนท้องกิน
29 10 31 2
2 7
1 4 - (ทวีคูณ)
ตั้งแต่วับที่

7

31 2

-

31 4

การคํานวณ
รวมเวลาราชการสําหรับ

34

คํานวณที่แท้จริง
เศษของปีถ้าถึงครึ่งไ)ให้นับเป็นหบึ๋งปีคงได้เวลาราชการสําหรับ

35

6 เงิน

บำนาญ

บาท

2

8

1

ท้ท วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไม่ได้รับเงินเดือน
คงได้เวลาราชการทวีคูณที่แท้จริง

40,100.00

8

7

31
รวมเวลาราชการทวีคูณ
่ ระกาศใช้กฎอัยการศก
าฎิบ้ตั ราชการใบวับทีป
VLQ วันที่มไื ด้ประจํป

5 เงิบเดือนเดือนสุดท้าย

2

เงินเพิ่ม

บาท

(ถ้ามี)

2

7

6

7

รวมเป็นเงิน

40,100.00 X 35

ะ:

40,100.00

บาท

28,070.00

บาท

6,215.50

บาท

50

7. เงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติร้อยละ 25

28,070.00 X 25 X 31
100

X

35

ร้อยละ 25)
(ผู้ทรี่ ับราชการส่วนท้องกิน ตั้งแต่วับที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป ไมมสิทธิรับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

เงิน

บำนาญ + เงินเพิ่ม

I 1

ดำรงชีพแล้ว
รับเงินบําเหน็จ

8

ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล

สแกน แล้ว

นนบค่านา(นบ่าพนจ บ่าบาญ 2557 (ครุ) นบ่งพ้นทิม

่ ูกต้องจ่ายให้
ชี่งคำนวณเหน ว่ายอดเงินทีถ
บาท

34,285.50

บาท

่ ค
เจ้าหน้าทีผ
ู้ ํานวณ

ตรวจสอบ

I \

. wmmnjL
แบบคานวณ
บา นิจหรอบํานาญ
รวจ
กา�

บําเหน็ปจกติ

เลข?ณตรประขา■ซบ

ทีอ

อํ๓
าอ

ปกติ
บํานาญ

ท็เอสทุล

I \

บําหน
เ จตกทอด

๓ตวับทึ๋

ข.

โรงเริยน เทศบาล 4 (รัฐประขานุเคราะห์)

อันดับ คศ.3

อังหวัด

ฟ้องสกลนคร

1 เรึ๋มเข้ารับราชการเมี่อวับที

สังกัด

เห่
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นาง ก.

นหบ่ง ครู
ตํา

rÿl

สอบ
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สังกัด

2496

กุมภาพันธ์

18
2514

สกลนคร
ตําแหน่งครูอัดวา

โรงเรัยบเทศบาล 3 ๆ ทม.สกลนคร อ.ฟ้อง

อังหวัด สกลนคร

มกราคม

60 ปี

เทศบาลนครสกลนคร

2516

1

24

อายุ

โอนมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องกึ๋น เมึ๋อวับที
อังหวัด

สังกัด
2 พับ ออกจากราขการด้วยเหตุ

เมีอวับที

สูงอายุ

3 เวลาราขการปกติ ตั้งแต่วันที 1 มกราคม 2516
30 กันยายน 2556
2556
10
1
2516
1
1
40
9

ตุลาคม 2556

1

จ

เดอน

40

9

วัน

4 เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแต่วับที 7 ตุลาคม 2519 ถุง 5 มกราคม 2520
ตั้งแต่วันที 23 กุมภาพันธ์ 2534 {ไง 2 พฤพทคม 2534
กง
ตั้งแต่วันที
กง
ตั้งแต่วันที
กึง
ตั้งแต่วับที
รวมเวลาราขการทวีคูณ
าฏิบ้ตราชการในวับทีประกาศใข้กฎอัยการ?!ก
Mil วับทีมได้ประจํป
Mil วัน ลา พัก ขาด ราขการโดยโมใด้รับเงินเดอบ
คงได้เวลาราขการทวีคูณทีแท้จริง
รวมเวลาราชการสําหรับ
การคำนวณ

3

_

_
_

41

คํานวณทีแท้จริง
เศพองปีก้าถงครี่งจไห้นับเป็นหบึ๋งปีคงได้เวลาราชการสําหรับ

5 เงินเดอนเติอบสุดท้าย
6 เงิน

55,570.00

บาท เงินเทีม

บํานาญ

บาท

2

8

5

8

5

8

2

8

41
(ก้าม)

รวมเป็นเงิน

55,570.00 X 41

55,570.00

บาท

45,567.40

บาท

10,002.60

บาท

55,570.00

บาท

50

ปกติรัอยคะ 25
7 เงินเทีมจากเงินบํานาญ

45,567.40 X 25 (11,391.85 บาท) =
100

รัอยละ 25)
(มู้ทรี ันงา«กาง{เวนข้องทนตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป ไม่มสิทริรับเงินเฟ้มจากเงินบํานาญ
8

เงิน

I 'ร \

ทีงคํานวณเห์บว่ายอดเงินทีถูกตองจ่ายให้

บํานาญ+ เงินเทีม
รับเงินบําเหน็ด
ชพแก้ว
จ ํารง

ลงทะเปียนนด้ว ฐานข้อมูล

200,000

บาท
เอัาหน้าทีผคู้ ํานวณ

สแกน นด้ว

นบบคํ-ทททณําเพนิจ'ช■ทภธุเ 2557 (ทุ) นพ่พนเจ่
ิ IJ1

mฒ.1M3ฒพ่iรื่�
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แบฃคานวณการตรวจส่องบาเห,นจหรอบานาญ

[�]

ตรวจสอบ

เลขทีบ่ ัตรประชาขบ

ขอ

บาง ก.

Q-1 I

ตําแหน่งบักบริหารงาบเทศบาล

อํ๓
าอ

0 บํานาญปกติ

บําเหน็ปจกติ

อัมทวา

1 เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวับที่

บําเหน็จ
ตกทอด
อายุ 60 ปี

I |~1 - 1 [

เกิดวันที่ 25

ชื่อสกุล

ส

ระตับ

8

จังหวัด

สมุทรสงคราม

สังกัดราชการส่วบท้องลิบ

จังหวัด

17 มีกบ
ุ ายบ 2518 -30 มิกุบ'ายฺน 2530
เทศบาล 1 กรกฎาคม 2530 - 30 กันยายุบ 2556

กทุม.

กรุงเทพมหาบคร

กรกฎาคม

1

2530

จังหวัด

บครปฐม

เมื่อวันที่

สูงอายุ

-

18

ตําแหน่งครูจัตวา

มีกนุ ายบ 2518
รร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขบง
สังกัด
โอนมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องลิ’บ เมื่อวับที่
สังกัด
เทศบาลเมองนครปฐม

3 เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วับที่ 17 มํฤบายน 2518

2496
2514

17

2 พับ ออกจากราชการด้วยเหตุ

มีกบุ ายน
อัมทวา
เทศบาลตําบล

จ

30 กับยายบ 2556
2556 10
1
2518 6
17
38
3
14

ตุลาคม 2556

1

เดือน

วับ
14

12
26

3

38

3

14

4 เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแต่วับที่
ตั้งแต่วับที่

ลิง 5 มกราคม 2520
23 กุมภาพับธ 2534 ลิง 2 พฤษภาคม 2534

ททุม. 2530

7 1

2518

6 17

2556 10 1

2 8

12

14

2530 7 1

26 5 8

7 ตุลาคม

3

2519

8

5

8

5

8

8

22

26 3

เทศบาล

26 3
26
รวมเวลาราชการทวีคูณ
าฎิบต
่ ระกาศใช้กฎอัยการศก
J4Q วับที่มไิ ด้ประจํป
้ ริ าชการใบวันทีป

หัก วับ ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใตัรบั เงบเดือน
คงได้เวลาราชการทวีคูผทีแ่ ท้จริง
บวณ
รวมเวลาราชการสำหรับการตํา

38

ทีแ่ ท้จริง
เศษของปีกัาลิงครึ่งปีใหันับเป็นหนี่งปีคงได้เวลาราชการสำหรับคํานวณ

39

5 เงินเดือนเดือนสุดท้าย

2

รวมเป็นเงิบ

i

54,090.00

บาท

42,190.20

บาท

7,031,70

บาท

ร้อยละ 25)
(ผู้ทรี่ ับราชการส่วนท้องลิบตั้งแต่วับที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นด้บไป ไม่มสี ิทธิรับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
49,221.90
บำนาญ + เงินเพิ่ม
ชื่งคํานวณเหนว่ายอดเงินทีถ่ ูกด้องจ่ายให้
8 เงิบ

บาท

6

เงิบ

54,090

บาท

เงินเพิ่ม

บำนาญ

(ล้ามี)

54,090 X 39
50

ปกติรัอยละ 25
7 เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

1 I รับเงินบําเหน็ดจ ํารงชีพแล้ว
ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล

บาท

สนกบแล้ว

นว(บบ่าเพนงบํานาญ2557 (นบ่งเงินเฟ้น)
นนบทํา

42,190.20 X 25 X 26
100 X 39

บาท

ะะ

่ ค
เจ้าหน้าทีผ
ู้ ํานวณ

I

เพฝ็รพ®fWน
พ\ บํานาญปกติ

บํานาญ

แบบ

[�]

ตรวจสอบ

บําเหน็ปจกติ

I 1 -I I I

เลขทีบัตรประชาชน

ทีอ

ชีอศกุล
ระตับ

10

อํ๓
าอ

จังหวัต

กานสินธุ้

1 เริ๋มเข้ารับราชการเมื่อวับที

มิถุนายน

2

ลังภัตราชการส่วนท้องถิ่น

2 ท้น

จังหวัต

มิบาคม

1

เทศบาลฟ้องกาฬสิบธุ อ.ฟ้องกาฬสินธุ

3 เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วับที

ทีอี๋บ

2

เทศบาล

1

มิถุนายน
มินาคม

2

2520
2525

จังหวัต

-

18

2525
กาฬสิบธุ

1

ตุลาคม 2556

จ

เตัอน

วัน

กับยายบ .2556

4

8

29

28 กุมภาพันธ์ 2525

2556 10 1

31

7

30 กับยายน

2520

36

3

29

2

8

2

8

2

8

6

7

มิถุนายน

-

เทศบาลฟ้องกาฬสิบ!j

เพชร�รณ์

เมื่อวันที

ป็งอายุ

ออกจากราชการตัวยเหตุ

2496

ตําแหน่งครู 2

2520

โอนมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที

ลังภัต

เมษายน

19

2514

โรงเริยบหล่มเก่าท้ทยาคม กรมสามัญสิกษา

สังกัต

จ

อายุ 60

๓ตวันที

ช.

ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง
ฟ้องกาฬสินธุ

I I บําเหน็จตกทอด

I - 1 I I I I I -I I I -I I

I

บาย ก.
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2520

30

2556

36

6

2

3 29

4 เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแต่วันที

ตั้งแต่วันที

ทีอีบ

2519

ลง

5

มกราคม

23 กุมภาพันธ์ 2534

ลง

2

พฤษภาคม 2534

ตุลาคม

7

เทศบาล

2525 3 1

2520 6
4

2

8 29

2520

2556 10 1
2525

3

31

7

ทวีคูณ

รวมเวลาราชการทวีคูณ

ทัก วับทีมไิ ด้ประจำปฎิบ้ตราขการใบวันทีประกาศใข้กฎอัยการสิก
ทัก วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใตัรับพนเดอบ
คงได้เวลาราชการทวีคูณทีแท้จริง

31

1

2

8

9

8

32

รวมเวลาราชการส่าหรับการคำนวณ

36

คํานวณทีแท้จริง
เศษของปีถ้าถ้งครี่งปีไท้นับเป็นหนึ่งปีคงได้เวลาราชการสําหรับ

37

5 เงํนเติอบเติอนสุตท้าย

58,890.00

บาท

บาท

พนเพม

(ถ้ามิ)

รวมเป็นเงิน

58,890.00 บาท

X 37
50
43,578.60 X 25 X 32
7 เงินเทีมจากเงินบํานาญ
ปกติร้อยละ 25
100 X 37
ร้อยละ 25)
(ผู้ทรี ับราชการส่วนท้องรนตั้งแต่วับที 1 ตุลาคม 2535 เป็นตันไป ใม่มสิ ิทริรันเงินเพมจากเงินบํานาญ

43,578.60 บาท

8 เงิน

53,001.00

6 พบ

บำนาญ

58,890.00

ทีงคํานวณเหบว่ายอดเงินทีถูกด้องจ่ายไท้

บำนาญ + เงินเพม

I 'รI รับเงินบําเหมิจดํารงข้พแล้ว
ลงทะเป็นนนตัว

ฐานข้อมล

ลนทนนตัว

' บจ บ่-เนาญ 2557 (นบ่น่งํบเพน)
นา/บคํานวณ
นํ'นแ

200,000

9,422.40 บาท

บาท

บาท
เจ้าหน้าทีผค
ู้ ํานวณ

ารตํ าพฟงอน.

พส่ข
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4 บาบาญ
แบบค่านวณ่การตริวจ่สิ อบบ'แหนิจหรอ'

ตรวจสอบ

I I บําเหน็ปจกติ

£/]

1 I - [_

เลขทีบ
่ ัตรประชาขน

_

ชื่อสกุล

นาย ก.

นหบ่ง
ตํา

เจ้าพนักงานป๋องกันๆ

ระดับ

5

อำ๓อ

เน็องลพบุรี

จังหวัด

ลพบุรี

สังกัด

ตุลาคม

2

ตกทอด
บําเหน็จ

อายุ

โา-เ-ท-ท

ชอ

1 เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที

[�]

ปกติ
บํานาญ

เกิดวับที่

ข.

สังกัดราชการส่วนท้องกิน

60 ปี

ตุลาคม

2

2494

เทศบาลเน็องลพบุรี

18

2512

่ ้องกันๆ 1
ตําแหน่งเจ้าหน้าทีป

2535

จังหวัด

เทศบาลเน็องดราด อ.เมองตราด

ตราด

โอบมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องทน เมื่อวันที่

จังหวัด

สังกัด
2 พ้น

ออกจากราชการด้วยเหตุ

เมื่อวันที่

�อายุ

3 เวลาราชการปกติ ดั๊งแด่วัฆที่ 2

-

ตุลาคม 2535

30 กันยายน 2555

2555
2535

10

1

10

2

19

11

29

4 เวลาราชการท1วีถูผ

ตั้งแต่วับที่

7 ตุลาคม

2519 กิง 5 มกราคม

ตั้งแต่วันที่

2 ตุลาคม

2535 ทีง 15 พฤศจิกายน 2543

บรรจุ

ตุลาคม 2555

1

จ

เดีอน

วัน

19

11

29

8

1

14

8

1

14

2520

อ.น]องตราด

2543 11 16
2535 10 2
8

รวมเวลาราชการทวีคูณ
ํ ราขการในวันทีป่ ระกาศใช้กฎอัยการศึก
im วับที่มไี ด้ประจำปฎิบต
หัก วัน ลา พัก ชาด ราชการโดยไมใด้รับเงินเดีอบ
คงได้เวลาราชการทวีคูณทีแ่ ท้จรีง
รวมเวลาราชการสำหรับการคำนวณ

8

1

14

28

1

13

่ ท้จรีง
เศพองปีถ้ากิงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ๋งปีคงได้เวลาราชการสำหรับคำนวณทีแ

28

5 เงินเด็อบเดือนสุดท้าย
6

1 14

เงิน

18,230.00

บํานาญ
ปกติ

บาท

เงินเพิ่ม

บาท

(ถ้ามี)

รวมเป็นเงิน

18,230.00 X 28

18,230.00 บาท
10,208.80 บาท

50

บาท

ปกติร้อยละ 25
7 เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ร้อยละ 25)
(ผู้ทรี่ ับราชการส่วนท้องกินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป ไม่มีสิทธรับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

8 เงิน

ชื่งคํานวณเหบว่ายอดเงินทีถ่ ูกด้องจ่ายให้

บํานาญ
ปกติ

I I รับเงินบําเหน็จดำรงชีพแถ้ว
ล•รหะเบียน นล้ว ฐาบข้อมูล

นบบคำบวพบําเ'หบจบํานาญ2557 (2)

ลนกนแล้ว

10,208.80 บาท

บาท
่ คู้ ํานวณ
เจ้าหน้าทีผ

แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็ห
จรือบํานาญขรก.ถ่ายโอน

Q

ตรวจสอบ

เลขทีบ
่ ัตรประ ขาขน
A

_

โรงเรียน บ้านสิรขิ ุนหาญ
ศริสะเกบ
จังหวัด

อํ๓
าอ

ขุนหาญ

1 เริ๋มเข้ารับราชการเมื่อวันที่

มกราคม 2517
สังกัด
โรงเรียนบ้านบักดอง อ.ขุนหาญ อบจ.ศรีสะเกษ
ถ่ายโอน มารับราขการเป็น ข้าราขการส่วนท้องถิ่น เมื่อวับที่
~16
สังกัด
โรงเรียนบ้านสิรขี ุนหาญ อ.ขุนหาญ อบจ.ศรีสะเกบ
พัน
ออกจากราชการด้วยเหตุ
2
สูงอายุ
9

'

8

39

4 เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแต่วับที่
ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วับที่

8

ตุลาคม 2519 ถึง 5 มกราคม 2520
23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง 2 พฤบภาคม 2534
3 พฤใ!)ภาคม 2534 ถึง 1 เมบายน 2543

๓ควันที่

กุมภาพันธ์

2496

สังกัด องค์การบริหารล่วน จังหวัดศรีละเกษ

18

รวมเวลาราชการทวีคูณ

4

2

2534

5

3

8

จังหวัด
เมบายน
จังหวัด

ศรีสะเกบ
2550

ศรีสะเกษ
เมื่อวับที่

12

ตั้งแต่วันที่

ปี

เดือน

วับ

39

8

23

3

อ.ชุบหาญ

10 29

+

0

49.08

จ

2

8

8

10

29

9

4

7

9

4

7

49

1

49.08

360

เวลาราชการก่อนส่ายโอบ

5 เงินเดือนเดือนสุดท้าย
6

= 49 + 0.08

2556

23

คงได้เวลาราขการทวีคูณทีแ่ ท้จริง
รวมเวลาราชการสําหรับ
การคํานวณ
0

ตุลาคม

1

พั! วันทีม่ โด้ประจํปาฦบ้ตริ าชการในวับทีป่ ระกาศใข้กฏอัยการค์ก
VLQ วัน ลา พัก ขาด ราขการโดยไมใด้รับเงินเดือน

49 + 1 +

15

ตําแหน่งครู 2

7

2543

ปี

2514

3 เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วับที่ 9 มกราคม 2517 - 30 กันยายน 2556
2556
10
1
8
39
(ตั
ง
้
แต่
ค.)
2517
9 - 31 ม.
1
2
23
39

อายุ 60

ตกทอด
บําเหน็จ

ข.

อันดับ คศ.3

ฃ

กบข.

[�]

ปกติ
บํานาญ

ขื่อสกุล

ตําแหน่งศร
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ท-! 1 I 1 โา -โ~โา-โ~า

[ท - [

นาง ก.

ขอ

0

บําเหน็ปจกติ

พน ครูฒะ!.
me
เป็นสมาชิก
°

เทศบาล / อบจ. / อบต.

บาท เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (กรณีผูร้ ับบํานาญ)

52,060.00

่ ่ายโอนๆ และเป็นสมาชก กบข. ตามสูตรของ กบข.=
ปกติของ ชรก. ทีก
บํานาญ

41,889.67

แต่ไม,เกินร้อยละ 70 ของอัตรา เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย เป็นเงิน =

41,889.67

X

บาท

49.08

=

41,118.90

บาท

70

=

29,322,77

บาท

=

29,322.77 บาท
29,322.77

50
X

41,889.67

100

ดังนั้น เงินบํานาญ
ปกติ
7 เบิกจ่ายเงินแบ่งตามสัดส่วน การรับราชการ
7.1 เงิน

ปกติ
บํานาญ

่ ัฐบาลรับภาระ
ส่วนทีร

=

7.2 เงิน

ปกติ
บํานาญ

ส่วนทีท
่ ้องถิ่นรับภาระ

ระ

I V I รับเงินบําเหน็ตจ ํารงชีพแล้ว

บาท

บาท

200,000 บาท

่ ค
เจ้าหน้าทีผ
ู้ ํานวณ
ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล

เฌิบิศาบิวพ
ิ ิภเทินจิงิทนิาญิ-(rnยเธิบิ)

ศแกนแล้ว
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[[]

ตรวจสอบ

ขื่อสกุล

ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ระลับ

เกิดวันที

ข.

ลังกัค

6

ตุลาคม

3

ฝ่ายบริหารและพัด!บาชนบท

ท่ายโอบมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนห้องทิน

3 เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วับที

2556
2520

10 2

35

11 1

ท

ธันวาคม

1

2520
35

-

-

ตุลาคม

1

8

ตุลาคม

3

2545

12

1

2520

11

1

25

1

(3 - 31 ท.ค.)

ลิง 2 พฤพทคม 2534
ลง 20 กรกฎาคม 2548
7 21
2

1

5

อ.ยะหริง
6

1

25

5 เงินเดึอนเติอบสุดท้าย

0.67

+

+

0.01

1

29

5

26

1

8

4

= 37.68

2

8

4

7

0.33

+

0.02

1

จ

1

8

4

37

8

4

37.68
เทศบาล / อบจ. / อบต.
ตุลาคม
2545 กง
1
ธันวาคม

2556 10 2
(ทวีคูณ)

2545 12 1
10

=

25.35

จ

12 +

3

ทวีคูณ

10 1

+ 27 = 12 +

12

0.25

2556

10

10

1

1

5

26

12

3

27

+

0.08
12.33

360

บาท เงินเคีอบเจลี่ย 60 เคีอบสุดท้าย (กรณีผูร้ ับบํานาญ)

23,340.00

ปกติ ชรก. ทีท่ายโอนเป็นสมาขิก กบข. ดามสูดรของ กบข.
บํานาญ

22,798.67 X 37.68
50
22,798.67 X 70
100

แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของอัตรา เงินเอส์ยหกสิบเดิอบสุดท้าย เป็นเงิน

ปกติ
ลังบับ
๊ เงิน บํานาญ
7 เบิกจ่ายเงินแบ่งตามลัดส่วนการรับราชการ
บํานาญ
ปกติ
7.1 เงิน
7.2 เงิน

1

(26-31 ม.ค.)

กีง 30 พฤศจ้กายุบ 2545

25

+

8

จ

360

12

6

= 37

2520

= 25

2

20

29
7

วัน

29

2547

360

เติอน

36

2548

4

+

2556

36

1

11

ตุลาคม

2

จิ

2556

เวลาราชการก,อบท่ายโอบ

+

18

ปิดตาบี

เมีอวันที

1
5 20
รวมเวลาราชการฑวัคูณ
1 5 26
!
m วันทีมไิ ด้ประจำปฎงติราชการใบวับทิประกาศใช้กฎอัยการศ็ก
หัก วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใลัรับเงินเดอบ
คงไค้เวลาราชการทวีคูณทีแห้จริง
รวมเวลาราชการส่าหรบการค์านวณ

ตั้งแต่วับที

เบีองกระบี่

2545

จังหวัด

(ตั้งแต่ 3 31 ต.ค.)

1

37 +

2506

ปิดดาบี

จังหวัด

เบี่อวับที

ตุลาคม
*

3

23 กุมภาพันธ์ 2534
26 มกราคม 2547

ตั้งแต่วับที

มกราคม

7

ปี

ตําแหน่งเจ้าหน้า

รับราชการนาน

4 เวลาราชการหวีคูณ

ตั้งแต่วับที

56

ทีพิมพัดด 1

2520

อบจ.ปิดตาบี

ออกจากราชการลัวยเหตุ

4

อํ๓
าอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ลันหยง อ.ยะหรง
เทศบาลตําบล

ลังกัด
ลา

อายุ

ตกทอด
บําเหน็จ

2524

ลังกัด

25 +

(

กระบี่

1 เรมเข้ารับราชการเมีอวับที

2

I

ปกติ
บํานาญ

[31 - 1 I 1 1 ไ - 111 111 - 1 I I - 1 1

บาย ก.

จังหวัด

[�]

บําเหน็ปจกติ

เลขทึ๋บัครประชาชน

ขื่อ

www.yotathai.com

แบชคํไนวพ่เกิารตร่ว่�สออขท�นจห์รีอบํานาญขรก.ถ่ายโอบเป็นสมาชก กบข.

ทีรัฐบาลรับภาระ) =

(ส่วน

ที

บํานาญ
ปกติ

(ส่วน ท้องทบรับภาระ)

I V I ขอรับเงินบําเหน็ตจ ํารงชีพแล้ว
รัฐบาล

200,000

ท้องทิ,บ

200,000

X

25.35

=

25.35

บาท

17,181.08

บาท

15,959.07

บาท

15,959.07

บาท

10,736.79

บาท

5,222.28

บาท

37.68
=

15,959.07

-

10,736.79

200,000 บาท
134,554.14 บาท

37.68
134,554.14

15,959.07 X

22,798.67

=

65,445.86 บาท

.... เจ้าหน้าทีผคู้ ํานวณ

บ่‘l*
ค1อ
เป็นสมาชิก กบ

ร่ายโอI

www.yotathai.com

การตรวจสอบบําเหน็ห
แบบคํานวณ
จรีอบํานาญขรก.ถ่ายโอน

I I

ตรวจสอบ

เลขที่บดั รประขาขบ
A

ขอ

[] บําเหน็จตกทอด
[�] บํานาญปกติ
Q -1 I I I I - 1 I I I 1 I - I I I - I I

อายุ

บําเหน็ปจกติ

นาย ก.

_

แหน'ง ครู
ดํา
อํ๓
าอ
ยางตลาด

1 เริ๋มเข้ารับราชการเมื่อวับที่

_

ขื่อสกุล
อันดับ คศ.3 โรงเรียบ
จังหวัด

ข.

ลำปาววทยาคม

_ ดําแห

พฤษภาคม 2515

18

3 เวลาราขการปกติ ตั้งแต่วับที่ 18 พฤษภาคม 2515

-

บ่ง

_ จังหวัด

10

1

2515

5
4

18
13

4 เวลาราขการทวีคูณ

เกิดวับที่ 10 พฤษภาคม 2496
18
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิบธ์

ครูผชู้ ่วย
กาฬสินรุ
2551

จังหวัด

กาฬสินธ์

เมื่อวับที่
2556

ตุลาคม

1

2556

ปี

เดีอบ

วัน

41

4

13

ตุลาคม 2519 ลง 5 มกราคม 2520
23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง 2 พฤษภาคม 2534
7

รวมเวลาราขการทวีคูณ
หัก วันที่มไิ ด้ประจํปาฎิบต้ ริ าขการในวันทีป่ ระกาศใช้กฎอัยการศึก
หัก วับ ลา พัก ขาด ราขการโดยไม่ได้รับเงินเดอบ
คงได้เวลาราขการทวิคูณทีแ่ ท้จริง
รวมเวลาราชการลํา
หรบการคำนวณ

ปี

2514

กุมภาพันธ์

30 กันยายน

2556
41

สังกัด

60

กาฬสิบธ์

โรงเรียบสหัสขันธ์ กรมสามัญค์กษา
สังกัด
ถ่ายโอนมารับราขการเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่
1
สังกัด
โรงเรียนลํา
ปาววิทยาคม อบจ.กาฬสินธ์
พ้น
2
ออกจากราขการด้วยเหตุ
สูงอายุ

ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วับที่

ข.)

(ไม่

3

41

2

8

5

8

5

8
21

9

42

เวลาราขการก่อนถ่ายโอบ

เทศบาล/อบจ./ อบด.

ตั้งแต่วันที่

5 เงินเคีอบเคีอบสุดท้าย

เงิน

56,450.00

บาท

ปกติ
บํานาญ

56,450.00

X

42

47,418.00

บาท

47,418.00

บาท

50

คำนวณเงินตามสัดส่วนการรับราขการ
(1) เงิน

ปกติ
บํานาญ

ส่วนทีร่ ัฐบาลรัชภาระ

(2) เงิน

บำนาญปกติ

่ ้องถิ่นรับภาระ
ส่วนทีท

1 'ร I รัชเงินบําเหน็จดำรงชีพแล้ว

=

บาท

200,000 บาท

่ ค
เจ้าหน้าทีผ
ู้ ำนวณ
ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมล

บวณบ่าเพนพํา
นาญ (ท่ายโอน)
น'นบกํา

สแกนแล้ว

310

[~~|

ตรวจสอบ
ขื่อ

บาย ก

แหบ่ง
ตํา

ลถาปบก

จังหวัด

ปทุมธาบั

[�]

บําเหน็บจํกติ

ปกติ
บํานาญ

□ -II II แา I

เลขทีบ
่ ัตรประชาขบ

1

II I -โๆ~1 - Q]

เกิดวับที่

ขื่อสกุล

ระดับ
1

องค์การบริหารส่วนตําบล
บังยีโ่ ถ

เมือวับที่
อำ๓อ

16

ธันวาคม

3 เวลาราชการปกติ ดั๊งแต่วันที่

ธัญบุรี

ปทุมธามื

จังหวัด

เมือวับที่

1 กุมภาพันธ์ 2528
2556

10

1

2

1

28

8

ดังแตํวบ
ั ท

7

2519 ถึง

5

มกราคม

ตั้งแต่วับที่

23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง

2

พฤษภาคม 2534

ตุลาคม

กับยายบ

- 30

2528

4 เวลาราชการทวีคูณ

2556

ปี

เดีอฆ

28

8

8

= 28 +

0.83

+

0.02

= 28.85

28

จ

8

2

8

2

8

10

8

เทศบาล / อบจ. / อบต.

ถึง 15

1 กุมภาพันธ์ 2528

2545

12

16

2528

2

1

17

10

15

ธันวาคม

17

2545

= 18 +

2556

10

1

2

8

2545

12

16

23

10

9

15

0.06

=

18.06

จ 10+9+15
12

5 เงินเติอบเติอนสุคท้าย

36,310.00

ถึง

2545

15

18

23

ธันวาคม

16

10

360

6

2

29

เวลาราชการก่อนถ่ายโอบ

+

วับ

360

12

18

2556

2520

หัก วับที่มไิ ด้ประจํป
าฏิบัตริ าชการในวับทีป
่ ระกาศใช้กฎอัยการศก
พั
ก
โดย
ลา
ราชการ
ขาด
ไมใดั
เงิ
นเดอบ
วั
บ
ร
บ
ั
หัก
คงได้เวลาราชการทวีคูณทีแ
่ ท้จริง
รวมเวลาราชการสําหรับ
การคำนวณ
28 + 10 +

ตุลาคม

1

รวมเวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแต่วันที่

18

2545

ออกจากราชการด้วยเหตุ

ท้น

ธัญบุรี

พระนครศรีอยุธยา

จังหวัด

ถ่ายโอบมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถึน

สังกัด

2495

แหบ่ง สถาปนิก 3
ตํา

2528

กุมภาพันธ์

กรมโยธาธิการ และผังเมือง

สังกัด

อํ๓
าอ

เทศบาลเมืองบังยีโ่ ถ

สังกัด

7

ตุลาคม

4

2513

เรีมเข้ารับราชการเที่อวับที่

2

www.yotathai.com
เฑทนแฬาเทแฬปี
น
Q บําเหน็จตกทอด อายุ 60 จ

การตรวจสอบบําเหน็ห
แบบคํานวณ
จรือบํานาญ‘ขรก.ถ่ายโอนไม่เป็นสมาขิก กบข.

=10

+ 0.75
10.79

360

กับยายน

30

จ

+

2556

0.04

บาท

บำนาญปกติ ชรก. ทีถ่ ่ายโอบไม่เป็นสมา?ก กบข. ตามสูตรของ กบข.

36,310.00

X 29.00
50

21,059.80

X

21,059.80

บาท

13,183.36

บาท

7,876.44

บาท

7 เบิกจ่ายเงิบแบ่งตามสัคส่วบการรับราชการ
7.1

เงิบ บำนาญปกติ

(ส'วบทีร่ ัฐบาลรับภาระ) =

18.06

28.85
7.2

Iร\

เงิน บำนาญปกติ

(ส่วนทีท
่ ้องถํ่บรับภาระ) =

ชีพแล้ว
ขอรับเงินนําเหนิจดํารง

รัฐบาล

200,000

18.06

X

200,000

ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล

=

125,199.31
สนกบแล้ว

13,183.36

200,000 บาท
125.199.31

บาท

28.85

ททงถบ

21,059.80

74.B00.69

บาท

่ ค
เจ้าหน้าทีผ
ู้ ํานวณ

"SWIHJรํทย๒ใ
www.yotathai.com

แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็ห
จรือบํานาญขรก.ถ่ายโอน

I I

ตรวจสอบ

เลขทีบ่ ัตรประขาขบ

ขอ

นาย ก.

เ�] บํานาญปกติ
1�1 บําเหน็จตกทอด
-Mill - 1 I I I 1 I - 1 I I - 1
I

อํ๓
าอ

n
_

d

ขอสกุล

1 เรึ๋มเข้ารับราชการเมื่อวันที่

โรงเรียบ พองสมเด็จ
จังหวัด
กาฬสิบธุ

สังกัค

2542 - 25 พบายน
2556
4
26
2542
20
12
13
6
4

4 เวลาราขการทวีคูณ

2517

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิบธ์

18

ตั้งแต่วับที่

6

'

2535

2556

พบายน

2556

จิ

เดีอน

วน

13

4

6

13

4

6

ตุลาคม 2519 ถึง 5 มกราคม 2520
23 กุมภาพับร 2534 ถึง 2 พฤบภาคม 2534
7

รวมเวลาราขการหวีคูณ
หัก วันที่มไิ ด้ประจำปฏิบัตริ า,ชการใบวันทีป่ ระกาศใช้กฎอัยการศึก
Mil วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใด้รบั เงิบเด็อบ
คงได้เวลาราขการทวีคูณทีแ่ ห้จรีง
รวมเวลาราชการส่าหรบการคำนวณ
12

จ

20

3 เวลาราขการปกติ ตั้งแต่วับที่ 20 ธันวาคม

+ 4

39

กุมภาฟับธ์

ธันวาคม 2542
ตําแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3
สังกัด
โรงเรียบวัดเกาะสุวรรณราม เขดลายไหม
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
~
ถ่ายโอบมารับราชการเป็บข้าราชการส่วนห้องถิ่น เมื่อวับที่
2552
15 พฤษภาคม
สังกัด
โรงเรียบทรายมูลพิทยาคม อ.สมเด็จ อบจ.กาฬสินธ์
กาฬสินธ์
จังหวัด
25
ออกจากราขการด้วยเหตุ ถึงแก่กรรม (ปอดแดกจากอุบัติเหตุจราจร)
2
เมื่อวับที่
ให้

13

อายุ

๓ดวับที่

ข.

อับพับ คศ.3

พองกาฬสิบธ์

ตั้งแต่วับที่
ตั้งแต่วับที่

กบข.)

บําเหน็ปจกติ

_

ตําแหน่งครู

(ไม่เป็นสน ๆชิก

+

6

= 13

+ 0.33

+ 0.02

= 13.35

360

เวลาราขการก่อบถ่ายโอบ

5 เงินเคีอบเดอบสุดห้าย

21,460.00

จ

13
เทศบาล / อบจ. / อบต.

บาท

ตกทอด
เงิบ บําเหน็จ

21,460.00

X

13

278,980.00

บาท

278,980.00

บาท

บวณเงิบตามสัดส่วนการรับราขการ
ตํา
(1) เงิบ

ตกทอด
บําเหน็จ

ส่วบทีร
่ ัฐบาลรับภาระ

(2) เงิน

บําเหน็จตกทอด

่ ้องถิ่บรับภาระ
ส่วนทีห

จ ํา
รงชีพแล้ว
I I รับเงินบําเหน็ต

=

บาท

บาท

เจัาหน้าทีผ
่ ค
ู้ ำนวณ
ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล

บําเหน็บ
จํานาญ(ถ่ายโอบ)
นบบคํานวณ

สแกนแล้ว

■นุอนุ แใฒาฒํ าแแนฬน

ถ่าย

แบบคํานวณ
การตรวจสอบบําเหน็ห
จรือบํานาญขรก.ถ่ายโอน (พเจนสมาชก กนข.)

312

p7]

ตรวจสอบ

□

่ ัตรประชาชน
เลขทีบ

ขี่อ

นาย จ.

ชึ๋อสกุล

□□

ระดับ

๓ตวันที่

ง.

อํ๓
าอ

ลังกัด เทศบาลฟ้องสระบุรี

7

สังกัด

1

ตุลาคม

4

2495

ฟ้องสระบุรี

18

ตําแหน่งสถาปนิก 3

2528

กุมภาพันธ์

กรมโยธาธิการ และผังฟ้อง

ถ่ายโอนมารับราชการเป็นข้าราชการส่วบท้องทบ

ฟ้อวับที่

ออกจากราชการดัวยเหตุ

พับ

3 เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วับที่

16

ตั้งแต่วันที่

2519

23 กุมภาพันธ์ 2534

ธันวาคม

2545

จังหวัด

สระบุรี
ฟ้อวันที่

สูงอายุ
- 30

2528

1 กุมภาพันธ์

4 เวลาราชการทรีคูผ
ตั้งแต่วับที่
7 ตุลาคม

กรุงเทหมหานคร

จังหวัด

เทศบาลฟ้องสระบุรี

สังกัด

กันยายบ

2556

10

1

2528

2

1

28

8

ถุง

5 มกราคม

2520

ถุง

2 ทฤบภาคม

2534

รวมเวลาราชการทรีถูผ
ทัก วันที่มไิ ด้ประจํปาฏิบัตริ าชการในวันทีป่ ระกาศใช้กฎอัยการศํก
ทัก วับ ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใด้รบั เงิบเติอบ
คงได้เวลาราชการทรีคูณทีแ่ ท้จรีง
รวมเวลาราชการส์าหรับการคำนวณ
28 + 10 +
8
= 28 + 0.83 + 0.02

2556

= 28.85

จ

เดอบ

28

8

28

จ

1 กุมภาพันธ์ 2528

2545

12

16

2528

2

1

17

10

15

+

2556

วับ

2

8

2

8

2

8

10

8

-

29

เวลาราชการก่อบถ่ายโอน

ตั้งแต่วับที่

ตุลาคม

1

360

12

23

เทศบาล / อบจ. / อบค.

ทิง 15 ธันวาคม 2545
17

5 เงินเติอบเติอบสุดท้าย

36,310.00

2545

10

15

2556

10

1

2

8

2545

12

16

10

9

15

+ 9

+ 15

= 10

12

360

23

18

18 +

ธันวาคม

16

0.06

= 18.06

จ

360

6

จ

60

2513

เรืมเข้ารับราชการฟ้อวับที่

18

อายุ

ตกทอด

สระบุรี

จังหวัด

2

PJ บําเหน็จ

ปกติ
บํานาญ

-

ตําแหน่งบายช่างโยธา

1

Q

บําเหน็ปจกติ

www.yotathai.com

10

ถุง

กันยายน

30

+ 0.75
10.79

จ

+

2556

0.04

บาท

บําเหน็ปจกติข้าราชการถ่ายโอบไม่เป็บสมาชิก กบข. คามสูตรของ กบช. =

36,310.00

1,052,990.00

บาท

18.06

659,168.09

บาท

659,168.09

393,821.91

บาท

X 29.00

7 เบิกจ่ายเงินแบ่งตามสัคส่วนการรับราชการ

7.1

เงิน

บ่าเหนิจปกติ

(ส่วนทีร
่ ัฐบาลรับภาระ)

=

1,052,990.00

X

28.85
7.2

เงิน

บ่าเหนิจปกติ

(ส่วนทีท
่ ้องถุนรับภาระ)

=

1,052,990.00

่ ค
เจ้าหน้าทีผ
ู้ ํานวณ

www.yotathai.com

I I บําเหน็ปจกติ

ตรวจสอบ

เลขที่บตรประชาขบ

□

-

แบ

P1 บํานาญปกติ
ข.

่ อี งกัน ๆ
เจ้าหน้าทีป

ระตับ

5

เมิองฉะเข้ งเทรา

จังหวัค

ฉะเข้งเทรา

บาย ก.

ต่านหน,ง

อํ๓
าอ

1 เรึม
๋ เข้ารับราชการเมื่อวับที่

สังกัค

[

มีถบุ ายบ

1

6

จังหวัค

ฉะเข้งเทรา

ลิงหาคม

2529

จังหวัค

รง
รง
รง

รง

6

เติอน

38

4

38

คํานวณทีแ่ ท้จริง

บาท

บาท

นบเที่ม

เงิน บํานาญ

(ถ้ามิ)

18,205.20 X 25

ี ิทธิ?ชเงินพนอากเงินบํานาญ?อยละ 25)
้' ที 1 คุลากม 2535 เบีนค้นไป ไม่บส
(ผูท
้ ี?ชราขการส่วนท้องกนก็งแต่วน

ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล

นพทํน
าาทท}าแท่}จไ}านาญ ๒๕£*(๔)

200,000

บาท

8

2

8

2

8

6

8

23,340.00 บาท
18,205.20

........

ที่งคํานวณเหนว่ายอดเงินทีถ่ ูกต้องจ่ายให้

เงิน บํานาญ+ เงินเหม

2

รวมเป็นเงิน

100

รับเงินบําเหน็ค
จ ํารงชพแล้ว

วน

39

23,340.00 X 39

7 เงินเพมจากเงินบํ่านาญปกติร้อยละ 25

I •/\

ตุลาคม 2556

จ

50

8

1

2 พถุษภาคม 2534

เศษของปีถ้า ครึ๋งปีไห้นับเป็นหบึ๋งปีคงได้เวลาราชการสําหรับ

23,340.00

18

5 มกราคม 2520

รวมเวลาราชการทวีคูณ
่ ีไตัประจํปาฏํบ้ตราชการในวันทีป่ ระกาศใช้กฎอัยการรก
MLQ วันทีม
หัก วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใต้รับเงินเดอบ
คงได้เวลาราชการทวีคูณทีแ่ ท้จริง
รวมเวลาราชการสําหรับ
การคํานวณ

5 เงํบเติอบเติอนสุคท้าย

2496

ฉะเข้งเทรา

เมื่อวันที่

สูงอายุ

3 เวลาราชการปกติ ตังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2518 - 30 กันยายน 2556
2556
10
1
2518
6
1
38
4

ตั้งแต่วับที่ 7 ตุลาคม 2519
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534
ตั้งแต่วันที่

๓ควันที 31 มีนาคม
เทศบาล๓องฉะเจงเทริา

ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ตับเพลิง (วสามัญ)

เทศบาลเมีองฉะเข้ งเทรา

4 เวลาราชการทวีคูณ

จ

60

2514

2518

ยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่
2 พ้น ออกจากราชการตัวยเหตุ

□

สังกัคราขการส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมองฉะเข้งเทรา

สังกัค

I บําเหน็จตกทอค อายุ

Mill - 1 M I I I - 1 1 I ชีอสถุล

ชี่อ

313

จหรือบํานาญ

บาท

4,551.30 บาท

22,756.50

บาท

เจ้าหน้าทีผ
้ ํานวณ
่ ค

สแกนแล้ว

www.yotathai.com

314

I I บํานาญปกติ

I I บําเหน็ปจกติ

ตรวจสอบ

เลขทีบัตรประขาขบ

นาย ง.

ขื่อ

จรือบํานาญ
แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็ห

|โ�]

เงินทดแทบ
อายุ 60 ปี

□ I 111 I III เเา I I 1 □
ขื่อสคุล

อํ๓
าอ

-

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

1 เรึ๋มเขัารับราชการเมื่อวันที่

15

โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย

มีนาคม

เกิดวันที่ 7

จ.

ระดับ

เมองประจวบคีรีขันธ์

-

-

-

-

ตําแหน่งภารโรงโรงเรียน (วิสามัญ)

สังกัด

[”✓]

ตกทอด
บําเหน็จ

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

สังกัดราขการส่วนท้องลบ

ตุลาคม 2519
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

2496
18
2514

ตําแหน่งภารโรงโรงเรียน (วิสามัญ)

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่

สังกัด
2 พ้น

จังหวัด

3 เวลาราชการปกติ ดั้งแค่วันที่ 15

ตุลาคม

2519

2556
2519
36

4 เวลาราชการทวีคูณ

ดั้งแต่วับที่
ดั้งแต่วับที่
ดั้งแต่วันที่

7 ตุลาคม
23

เมื่อวันที่

มือายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ออกจากราขการด้วยเหตุ

- 30 กันยายน 2556
10
10

ท

ตุลาคม

1

2556

จ

เคีอน

วับ

36

11

16

36

11

1

15
16

ถึง 5 มกราคม 2520
2534 ถึง 2 พฤษภาคม 2534
ถึง
2519

กุมภาพันธ์

รวมเวลาราชการทวีคูณ
หัก วันทีมไิ ด้ประ จ่าปฏิบัตริ าชการในวันทีป
่ ระกาศใช้กฎอัยการคีก

หัก วับ ลา พัก ขาด ราชการโดยไม่ได้รับเงินเติอบ
คงได้เวลาราชการทวีคูณทีแ่ ท้จรีง
รวมเวลาราชการสํา
หรบการคํานวณ
คํานวณทีแ่ ท้จรีง
เศพองจถ้าถึงครึ๋งปีใหันับเป็นหนี่งจคงได้เวลาราชการสําหรับ
5 เงินเดือนเดีอบสุดท้าย
6

15,290.00

เงิน ทดแทน

นาท

เงินเพิ่ม

บาท

37
(ถ้ามี)

15,290.00

__

รวมเป็นเงิน

X 37

7 เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกติร้อยละ 25

=

16

15,290.00

บาท

565,730.00

บาท
บาท

ร้อยละ 25)
(ผู้ทรี่ ับราชการส่วนท้องถิ่นดั้งแค่วันที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป ไม่มืสิหรรับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ

8

ขื่งคํานวณเหบว่ายอดเงินทีถ่ ูกต้องจ่ายให้

เงิน ทดแทน

565,730.00

บาท

เจ้าหนัาที่ผค
ู้ ํานวณ

ลงทะเบียนแล้ว ฐานข้อมูล

นพทํพ
า)ณปาเพไจ ๖๕๕๗

ลนกบแล้ว

fl?IW fiins

ตรวจสโ?บ

[�]

I-1 I

ขึ้อสสุล

ข.

แหบ่ง
ดํา
อํ๓
าอ
อัมทวา

เกิดวันที่

คศ.2 โรงเรยน เทศบาล 2 (วัดเกษมสรผาราม)

อันตับ

จังหวัด

_

ขึ้นทะเปียบกองประจํกาาร เมื่อวับที่

แหนง ทหารเกณฑ์
พํา

1 กุมภาพันธ์ 2521

2520

ทหารเกณฑ์ 1 กุมภาพันธ์

2521

16 เมษายน

เทศบาล

2523

( 3.1 เทศบาล)

2521

2

2520

7

-

(3.2

1

2523

1

2521

กรก/)าคม

2520

7

31 มกราคม

2520

31 มกราคม

2523

30 กันยายน

2558

ทหารเกณฑ์)
2
2

15

10 1

2

1

4 16

35 5 15

35

5 15

38

(ทวคูณ)

-

-

15

2

2

(ลา 6 วัน)

36

36 2 17

4 เวลาราชการทวิคูณ

«

.« J

ตังแด่วับท

7 ตุลาคม

ตั้งแต่วับที่

23 กุมภาพันธ์ 2534

2519

_
2_

กง
กง

5 มกราคม

สมุทรสงคราม

2523
สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่

-

เงินเติอบเติอบสุดท้าย

6

เงิน บํานาญ
ปกติ

45,290.00

1

5

2520

38

บาท (กัาม) รวมเป็นเงิน

B«wstOtniufo [ .ywriiqjo

ทนทนฟุ[ว

นบบคํานวณ
ฝ็นบ่านาty 2559 (flj) นบ่•แงนเต่ม

8

2

8

2

2

2

17

45,290.00 บาท
34,420.40 บาท

X 38

50

ขึ้งคํานวณเหินว่ายอดเงินทีก่ กต้องจ่ายให้

บาท

2

38

8,15220 บาท

34,420,40 X 25 X 36
100 X 38
เจน
ดั
น
ม
ี
ไป
ส
ท
ิ
ธิ
ณงิ
บบํานาญ
ร
บ
ั
ดั
ง
จา
รา
การ
ไม่
1
ข
ท
2535
เงิ
น
สิ
บ
ว
น
ั
ร
บ
ั
กน
ท้
อ
ง
ส่
ว
น
แต่
เฟ้
น
ร้อยละ 25)
ตุ
ล
า
(ผู้ฟ้

ช้พ

15

6

บาท เงินเพม
45,290.00

I I รับเงินบําเหน็ดจ ํารง แล้ว

วน

จ

2 พฤษภาคม 2534

เงิน บํานาญ+ เงินเพมจากเงินบํานาญ
ปกติร้อยละ 25

2558

15

7 เงินเที่มจากเงินบํานาญ
ปกติรัอยละ 25

8

พลาคม
เดอินิ

15

รวมเวลาราชการทวิคูณ
หัท วันที่นใ็ ต้ประจํปาฎิบติํ ราชการใบวันทีป่ ระกาศใช้กฎอัยการสืก
หัก วับ ลา พัก ขาด ราชการโดยไมใต้รับเงินเดือน
คงใต้เวลาราชการทวิคูผท้ แท้จริง
รวมเวลาราชการสํา
หรบการคํานวณ
คํานวณทีแ่ ท้จริง
เศษชองปีถ้าถงคริ่งปีให้นับเป็นหมื่งปีคงไต้เวลาราชการสําหรับ
5

จ

38

2558

36

ครุ

7

2523

7

36

สังกัด กองทัพเริอ

2
35

1

เวลาราชการคํานวณเงินเหิม 25 (ตามข้อ 3.1 และ 3.3)
5 15

18

7

(3.3 เทศบาล)

2

35

เทศบาลตําบล
อันพวา

สังกัด

ปลดเป็นทหารกองหมุบ น{อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2523

1

1 กรกฎาคม

2498
2516

3 เวลาราชการปกติ ตั้งแด่วับที่

เทศบาล

มบาคม

31

จ

อามุ 60

สมุทรสงคราม

แหนง
ดํา
สังกัด โรงเริยนเทศบาล 3 (วัดอัมทวันเจตยาราม) เทศบาลดํา
บลอัมทวา จังหวัด
กลับเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการส่วนท้องกน เมื่อวับที่
16
เมษายน
สังกัด โรงเรึยนเทศบาล 2 (วัดเกษมสรณาราม) เทศบาลดํา
บลอัมทวา
จังหวัด
2 _ท้บ_ ออกจากราชการตัวยเหดุ
ลงอายุ

1 เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวับที่

315

I I บําเหน็จตกทอต

ปกติ
บํานาญ

j

เ�] - 1 I I

บาย ก.
ครู

ขึ้อ

[นุ]

บําเหน็ป
จกติ

เลขทีบ่ ัตรประชาชน

www.yotathai.com

แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็ห
จรือบํานาญ

=

42,572.60 บาท

เจ้าหนาหิผค
ู ํานวณ

อฃท.ทําแฬน่งอึ่น

www.yotathai.com
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ตรวจสอบ

จรือบํานาญ
แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็ห

�]

ปกติ
บํานาญ

บําเหน็ปจกติ

่ ัตรประขาขน
เลขทีบ

I I-p I I I I

I I บําเหน็จตกทอด

urn-mum

อายุ 39 ปี

ขื่อสกุล

ค.

เกิดวับที่

ตําแหน่งเจ้าพนักงานป๋องกันๆ

ระดับ

4

อํ๓
าอ

สังกัดราขการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล
บางโปรง

จังหวัด

สมุทรปราการ

ขื่อ

นาย ข.
เมีองสมุทรปราการ

มีนาคม

19

2518
18
2536

1 1.1 ขึ้นหะเบียนทหารกองประจํา
การ เมื่อวันที่ 15

กรกฎาคม 2536 ปลดเป็นทหารกองหนุนวันเดียวกัน (สําเร็จการศึกษาวีซาทหาร รด.ปี 3)
1.2 นักเรียน จ่า
24
2537
เมษายน
ตําแหน่งนักเรียนจ่าทหารเรือ
สังกัด
กรมการแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
1.3 บรรจุเข้ารับราขการ เมื่อวันที่
เมษายน
12
2539
ตําแหน่งจ่าตรี
กองทัพเรือ
สังกัด
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
โอนมารับราขการเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่น เมื่อวับที่
1
2554
มีกนุ ายน
สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล
บางโปรง
จังหวัด
สมุทรปราการ
2 ลา ออกจากราขการด้วยเหตุ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เมื่อวับที่
16 พฤษภาคม 2557

3 เวลาราขการปกติ ตั้งแต่วันที่

เมษายน

12

15 พฤษภาคม 2557

2539
2557

5

16

2539

4

12

18

1

4

ปี

เดีอน

วับ

18

1

4

4

8

4

8

4

8

5

12

4 เวลาราขการทวีคูณ

ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่

23 กุมภาพันธ์

2534

19 กันยายน

2549

ถึง
ถึง

2 พฤษภาคม

2534

26 มกราคม

2550

(กระทรวงกลาโหม)

1 27

2549

9 19

-

รวมเวลาราขการทวีคูณ
MQ

2550

4

8

่ ระกาศใข้กฎอัยการศึก
วันที่มไี ด้ประจํป
าฏิบัตริ าซ การในวับทีป

ห้ท วับ ลา พัก ขาด ราขการโดยไม่ได้รับเงินเดือน

คงได้เวลาราซการทวีคูผทีแ
่ ท้จริง

รวมเวลาราซการสําหรับ
การคํานวณ

18

เศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปีคงได้เวลาราขการสําหรับ
คํานวณทีแ่ ท้จริง

5 เงินเดือนเดือนสุดท้าย

18,190.00

6 เงิน บําเหน็ป
จกติ

บาท เงินเพิ่ม

18

บาท (ถ้ามี) รวมเป็นเงิน
18,190.00

X 18

7 เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกติร้อยละ 25

18,190.00 บาท
=

327,420.00 บาท

บาท

ร้อยละ 25)
(ผู้ทรี่ ับราจการล่วนท้องถิ่น คั้งแต่วับที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็น ตับไป ไม่มีล้ทซิรับเงินเพมจากเงินบํานาญ

8 เงิน

บําเหน็ปจกติ

ลงทะเบียนแล้ว

ฐาน ข้อมูล

ขื่งคํานวณเห็บว่ายอดเงินทีถ
่ ูกต้องจ่ายให้

327,420.00 บาท

ลแกนแล้ว
เจ้าหน้าทีผ
่ ค
ู้ ํานวณ

เ จปกติ 2558
นบบคํานวณเงินบําทน็

www.yotathai.com

{พู

"li)U

แบบคํานวณ
การตรวจสอบบําเหน็ห
จรือบํา
นา

[j7]

ตรวจสอบ

I I บํานาญปกติ Q บําเหน็จตกทอด

บําเหน็ปจกติ

เลขทีบัตรประขาขน

[T] - I 4 I 4 I 0 I 9~| - I 0 I 0 I 9 I 5 I 3 I - I 6 I 9 I - [T|

ขึ้อ

นาย ก.
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

อํ๓
าอ

เมืองเลย

เกิดวันที

ขึ้อส ๆล

ข.

ระดับ

5

จังหวัด

เลย

1 1.1 ขึ้นทะเบยบทหารกองประจํา
การ เมื่อวันที

สังกัดราขการส่วนท้องทบ

จ

อายุ 33

ตุลาคม
เทศบาลเมืองเลย
23

2524
18

2542

2543
ตุลาคม
ปลดเป็นทหารกองหนุนวันเดียวกัน (สําเร็จ
การศึกบาวิชาทหาร รด.ปี 3)
1.2 นักเรียน จุ่2
29
เมบายน
2544
ตําแหน่งนักเรียบจ่าทหารเรือ
สังกัด
กรมยุทธศึกบาทหารเรือ ทรงทัพเรือ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
1.3 บรรจุเข้ารับราขการ เมื่อวันที
22
เมบายน
2546
ตําแหน่งจ่าดรื
สังกัด
กองทัพเรือ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
โอนมารับราขการเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่น เมื่อวับที
2554
กันยายน
1
สังกัด
เทศบาลเมืองเลย
จังหวัด
เลย
13

_

_

_

3 เวลาราขการปกติ ตั้งแต่วับที

เมื่อวันที

เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น

2 ลา ออกจากราขการด้วยเหตุ

22

เมบายน

ตุลาคม

31

2546
2557

11

1

2546

4

22

11

6

9

2557

พฤศจิกายน

1

2557

จ

เดือน

วัน

11

6

9

4 เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแต่วับที
ตั้งแต่วันที

16 กันยายน

2547

19 กับยายน

2549

ถึง 30 กันยายน
ถึง 26 มกราคม
2548 10 1

2547

รวมเวลาราขการทวีคูณ

1

9 16
15

าฏิบัตริ าชการใบวับทีประ กาศใซ้กฎอัยการศึก
Mfl วับทีมไื ด้ประจํป

2548
2550

_

(กระทรวงกลาไหม)

2550

1 27

2549

9 19

_ 4

8

การคํานวณ
รวมเวลาราชการสําหรับ

จ

คํานวณทีนท้จรืง
เศบของปีล้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนี่ง คงได้เวลาราชการสําหรับ

6 เงิน
7

18,590.00

บําเหน็ปจกติ

บาท เงินเพื่ม

4

8

1

4

23

1

4

23

12

11

2

(กระทรวงกลาโหม)

บัท วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไม่ได้รับเงินเดือน
คงได้เวลาราชการทวิดูณทีแท้จรืง

5 เงินเดือนเดือนสุดท้าย

15

1

13

บาท (ล้ามี) รวมเป็นเงิน
18,590.00

X 13

=

เงินเพื่มจากเงินบํานาญ
ปกติรัอยละ 25

ขึ้งคํานวณเทีนว่ายอดเงินทีถูกด้องจ่ายให้

เงิน บําเหน็จ
ปกติ
ลงทะเบียนแต้ว

ฐานข้อมูล

แนบคํานวณ
พนบําเหน็ปจกติ 2558

ลแกนแต้ว

241,670.00 บาท

บาท

ร้อยละ 25)
(ผู้ทรี ับราขการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วับที 1 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป ไม่มีสิทซิรับเงินเหิมจากเงินบํานาญ

8

18,590.00 บาท

=

241,670.00 บาท

เจ้าหน้าทีผู้คํานวณ

.
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ตรวจสอบ

1-.
แบบคาน วณการตรวจสอบบาเหนจห
รอบานาญ

�]

I I บํานาญปกติ

บําเหน็ปจกติ

I I

่ ัตรประขาขบ
เลขทีบ

ที่อ

-

โฑา-

ตําแหน่งจพง.สาธารณสุขขุมซน

เดช อุดม

1 1.1 นักเรียน จ่า

ตกทอด
บําเหน็จ

จ.

ระดับ

4

จังหวัด

อุบลราขธานี

เมบายน

2540

27

อายุ

rm-m-n

ชิ!อสกุล

นาย ง.

อํ๓
าอ

เทศบาลตําแทนฬี๋น

www.yotathai.com

เกิด วันที่
สังกัดราขการส่วนท้องถิ่น

34 ปี

มีนาคม

18

2521

เทศบาลเมืองเดขอุดม

18
2539

ตําแหน่งนักเรียบจ่าทหารเรือ

การ เมื่อวับที่ 16 ธันวาคม 2540 ปลดเป็นทหารกองหนุนวันเดียวกัน (สําเร็จ
1.2 ขี้บทะเบียนทหารกองประจํา
การศึกษาวิชาทหาร รด.ปี 3)
1.3 ได้นับเวลาราขการ ตั้งแต่วันที่

ธันวาคม

16

ตําแหน่งนักเรียนจ่าทหารเรือ

2540

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

สังกัด

โอบมารับราชการเป็น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่
สังกัด
เทศบาลเมืองเดช อุดม อ.เดขอุดม

กรุงเทพมหานคร

กันยายน

2553

จังหวัด

อุบลราชธานี

ไปประกอบอาชีพอื่น

2 ลา ออกจากราชการด้วยเหตุ

3 เวลาราชการปกติ ตั้งแต่วันที่

1

จังหวัด

16

ธันวาคม

2540

เมื่อวันที่

สิงหาคม

31

2555

9

1

2540

12

16

14

8

15

2555

1

กันยายน 2555

ปี

เดือน

วัน

14

8

15

4 เวลาราชการหวีคูณ

ตั้งแต่วันที่

23 กุมภาพันธ์

2534

ตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่วันที่

1 เมษายน

2543

19 กันยายน

2549

ถึง 2 พฤษภาคม
ถึง 30 กันยายน
ถึง 26 มกราคม

2534
2543

(กอ.รมน.)

6

2550

(กระทรวงกลาโหม)

4

8

10

8

10

8

6

23

2550

1 27

2550

1 27

2549

9

19

2549

9

19

4

8

4

8

รวมเวลาราชการทวีคูณ
MQ

าฏิบัตริ าชการในวันทีป่ ระกาศใช้กฎอัยการศึก
วันที่มไี ด้ประจํป

MQ

วัน ลา พัก ขาด ราชการโดยไม่ได้รับเงินเดือน

คงได้เวลาราชการทวีคูณทีแ่ ท้จริง
การคํานวณ
รวมเวลาราชการสําหรับ

15

คํานวณทีแ่ ท้จริง
เศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปีคงได้เวลาราชการสําหรับ

5 เงินเดือนเดือนสุดท้าย
6 เงิน

15,440.00

บําเหน็ปจกติ

บาท (เงิน ส.พ.ร.)

280

16

บาท (ถ้ามี) รวมเป็นเงิน
15,720.00

X 16

7 เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกติร้อยละ 25
8

(ผู้ทรี่ ับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2535 เป็นด้นไป ไม่มีสิทธิรับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญร้อยละ
เงิน บําเหน็จ
ปกติ
ชิ!งคํานวณเห็น ว่ายอดเงินทีถ่ ูกด้ฮงจ่ายให้
ลงทะณียนแล้ว

ฐาน ข้อมล

15,720.00 บาท

=

251,520.00 บาท

บาท
25)

251,520.00 บาท

สแกนแล้ว

่ ค
เจ้าหน้าทีผ
ู้ ํานวณ
นบบคํานวณเงบบําเหน็จ
ปกติ 2558

www.yotathai.com

ส่วน ที่ 3
ภาคผนวก ะ
ตัวอย่างประเด็น ทักท้วงกรณีต่างๆ

www.yotathai.com
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ที' มท ๐๘๐๘.๕/๔๖๗๕

สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนน นครราช สีมา เชต ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง

ปกติข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครสมุทรสาคร
อนุมัติจ่ายเงินบํานาญ

เรียน

ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง

หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๓๗.๕/๑๒๗๓๕ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ตาม ที' จังหวัด อนุมัตใิ ห้เทศบาล นคร สมุทรสาคร จ่าย เงิน บํานาญ
ปกติและ เงิน เพิ่ม จาก

เงิน บํานาญ
ปกติ ให้แก่พนักงาน ครู เทศบาล จํานวน๕ ราย ซึ่งลาออกจากราชการด้วยเหตุรับราชการนาน
ตามโครงการเกษียณ อายุก่อนกําหนดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น

จํานาญ
สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ได้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้ว
ปกติราย นาง ก. และ นาย ข.
ปกติถูกต้อง แต่คํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ขอเรียนว่า การคํานวณเงินบํานาญ
คลาดเคลื่อน ดังนี้
๑. นาง ก. บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘
ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๕ มีเวลาราชการปกติรวมเวลาทวีคูณ ๗ ปี ๕ เดือน ๑๙ วัน ซึ่งเป็นเวลาทีร่ ับราชการส่วน

กําหนดขึ้นใช้เป็นการเฉพาะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๑๖

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีกฎหมาย

ตั้งแต่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
คํานวณ
บําเหน็บจํานาญ๒๗ ปี
๒๕๕๔ มีเวลาราชการปกติรวมเวลาทวีคูณ ๑๙ ปี ๑ เดือน รวมเวลาราชการสําหรับ
(๒๖ ปี ๖ เดือน ๑๙ วัน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ กําหนดว่า “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วน จังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร
และ ข้อ ๓๙ (๓) กําหนดให้ข้าราชการซึ่งได้โอนไปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีสิทธิได้นับเวลาราชการ
ปกติ ให้คํานวณโดยตั้งเงินเพิ่ม
คํานวณ
บําเหน็บ
จํานาญติดต่อกันใน การคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
สําหรับ
ปี อันเป็นเวลาที่ข้าราชการผูน
ปกติคูณด้วยจํานวน
ในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของเงินบํานาญ
้ ั้นมารับราชการส่วนท้องถิ่น
ปีอันเป็นเวลาราชการที่ข้าราชการผูน
หารด้วยจํานวน
้ ั้นรับราชการอยู่ทางสังกัดเดิมและทางราชการส่วนท้องถิ่น
ปกติ จํานวน๒๐,๔๒๘.๒๐ บาท โดยมีเวลาราชการทีร่ ับราชการส่วนท้องถิ่น
รวมกัน ดังนั้น เมื่อนาง ก. ได้รับบํานาญ
ปกติ = ๒๐,๔๒๘.๒๐X ๒๕ X ๑๙ = ๓,๕๙๓.๘๕ บาท
๑๙ ปี ๑ เดือน จึงมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
๑๐๐ X ๒๗
ต่อมาเมื่อโอนมารับราชการสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

/๒. นาย ข. ...
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๒. นาย ข. บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราขสีมา
ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๒๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕;๓๒ มีเวลาราชการปกติรวมเวลาทวีคูณ ๔ ปี ๘ เดือน
ต่อมาเมื่อโอน มารับราชการส่วน ท้องถิ่น สังกัด เทศบาล นครสมุทรสาคร ตั้งแต่ วัน ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕;๓๒
ถึง วัน ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕;๕;๔ มีเวลาราชการปกติรวมเวลาทวีคูณ ๒๒ ปี ๑๐ เดือน ๘ วัน รวมเวลาราชการ
บําเหน็บจํานาญ๒๙ ปี (๒๘ ปี ๖ เดือน ๘ วัน) ดังนั้น การคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
คํานวณ
สําหรับ
ปกติ
จึงต้องเปีนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕;๔๖
ข้อ ๓๙ (๓) ดัง กล่าว ตามข้อ ๑ ถะ นั้น เมื่อนาย ข. ได้รับบํานาญ
ปกติ จํานวน๒๐,๓๖๙.๖๐ บาท มีเวลา
ราช การที่รับราชการส่วน ท้อง ถิ่น ๒๒ ปี ๑๐ เดือน ๘ วัน จึง มีสิทธิได้รับ เงิน เพิ่ม จาก เงิน บํานาญ
ปกติ =
๒๐,๓๖๙.๖๐X ๒๔ X ๒๓ = ๔,๐๓๘.๘๐ บาท
๑๐๐ X ๒๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนการคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกติให้พนักงานครูเทศบาล

จํานาญ
ทั้ง ๒ ราย อีกครั้งหนึ่ง และส่งสําเนา
สั่งจ่ายเงินฉบับใหม่ให้สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
คํา
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นด้วย

ขอแสดงความนับถือ
(ลงขื่อ)

ดุษฎี สุวัฒวิดยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

บริหารการคลังท้องถิ่น
การสํานัก
ผูอ
้ ํานวย
ผูช
้ ่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
และ สวัสดิการ
จํานาญ
ส่วนบําเหน็บ
๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทร.
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๔๑๐
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สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราขการ

ที มท ๐๘๐๘.๕/๔๙๖๔

ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราขสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินบํานาญ
ปกติพนักงาน ครูเทศบาล

เรียน ผูว้ ่าราขการจังหวัดอุดรธานี
อ้างถึง

หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด ๐๐๓๗.๕/๓๑๙ ลง วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕
ตามที่จังหวัดอนุมัตใิ ห้เทศบาลนครอุดรธานี จ่ายเงินบํานาญ
ปกติและเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกติ

ให้แก่ นาย จ.
ก่อน

พนักงานครูเทศบาล ซึ่งลา ออก จากราชการด้วยเหตุรับราขการนาน ตามโครงการเกษียณ อายุ

กําหนดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น

จํานาญ
สํานักงานกองทุน บําเหน็บ
ข้ารา ข การ ส่วน ท้องถิ่น ได้ตรวจสอบเอกสารดัง กล่าวแล้ว
ปกติ คลาดเคลื่อน เนื่องจาก
ปกติถูกต้อง แต่คํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ขอเรียนว่า การคํานวณเงินบํานาญ
นายสมภพๆ บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ซึ่งเป็นเวลา

ขึ้นใช้เป็นการเฉพาะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔
ทีร่ ับราชการส่วน ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยมีกฎหมายกําหนด

กรกฎาคม ๒๕๑๖ ต่อมาโอนมารับราชการสังกัดเทศบาลนคร อุดรธานี ตั้งแต่วัน ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่
ทั้งสิ้น ๒๗ ปี (๒๖ ปี ๖ เดือน ๑๙ วัน)
บําเหน็บ
จํานาญ
คํานวณ
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ มีเวลาราชการ สําหรับ
ว่า
จํานาญ
ข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔ กําหนด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็บ

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วน จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพัทยา

ี ฎหมาย จัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร และข้อ ๓๙ (๔) กําหนดให้
และราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ตามที่มก

ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป เมื่อออกหรือพันจาก
พิเศษไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงิน
ราชการ และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ
ปกติ หรือบํานาญ
ปกติตามระเบียบดังกล่าว
พิเศษ ดังนั้น นาย จ. จึงไม่มสี ิทธิรับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
บํานาญ
ปกติหรือเงินบํานาญ
ข้าราชการเข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นนับตั้งแต่วันที่ ๑

ปกติ และ
จึง เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนการคํานวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากบํานาญ

คําสั่งจ่ายเงิน ฉบับใหม่ให้สํานักงานกองทุนบําเหน็บจํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ส่งสําเนา

ขอ แสดงความนับถือ
(ลงซื่อ)

ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

บริหารการคลังท้องถิ่น
การสํานัก
ผู้อํานวย
ผูช
้ ่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราขการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก

จํานาญ
และ สวัสดิการ
ส่วนบําเหน็บ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐

“ดํารงธรรมนําไทยใส สะอาด”

www.yotathai.com

322

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/๗๐๑๓

ตmmท

สํานักงาบกองทุบบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕£๗

เรื่อง

ขอรับเงินบํานาญ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอลาออก

เรียน

ภู
ผูว้ ่าราชการจังหวัดหนองนัวสํา

อ้างถึง

หนังสือจังหวัดหนองบัวลํา
ภู ที่ นภ ๐๐๒๓.๕/๓๘๒๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗

ตามที่จังหวัดอนุมัตใิ ห้องค์การบริหารส่วน จังหวัดหนองนัวลํา
ปกติเดือน ละ
ภู จ่ายเงินบํานาญ

๓๙,๕๒๔ บาท เงิน เพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกติร้อยละ ๒๕ เดือนละ ๙,๘๘๑ บาท รวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น เดือน ละ

๔๘,๒๐๐ บาท ให้แก่ นาย ข. ข้าราชการส่วนจังหวัด ซี่งลาออกจากราชการด้วยเหตุรับราชการนาน ตั้งแต่วัน ที่

๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น

จํานาญ
สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจเอกสารดังกล่าวแล้วขอเรียนว่า
การคํานวณเงินบํานาญ
ปกติถูกต้อง แต่คํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกติคลาดเคลื่อน เนื่องจากนาย ข. บรรจุ
เข้ารับราชการครั้งแรกตําแหน่งครูจัตวา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๖
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๓ (๗ ปี ๔ เดือน) ต่อมาโอนไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ตามพระราชนัญญ้ ตโอนกิจการบริหารโรงเรียนประซาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโรงเรียนประถมศึกษา
ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสํานักงานคณะ กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๓ (๙ ปี ๘ เดือน)
และได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ (๒๓ ปี ๙ เดือน) รวมเวลาราขการปกติ จํานวน๔๐ ปี ๙ เดือน เวลาราชการทวีคูณ จํานวน๕ เดือน ๘ วัน

คํานวณทีแ่ ท้จริง ๔๑ ปี ดังนั้น การคํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ จึงต้องเป็นไป
รวมเวลาราชการสําหรับ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๓๙ (๓)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
จํานวน๓๙,๕๒๔ และ มีเวลาราชการส่วนท้องถิ่นในช่วงทีส่ ังกัดองค์การบริหารส่วน
เมื่อนาย ข. ได้รับบํานาญ
ปกติ จํานวน๓๒ ปี นาย ข. จึงได้รับเงินเพิ่มจากเงิน
คํานวณเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
จังหวัดหนองคาย สําหรับ
บํานาญ
ปกติ จํานวน๓๙,๕๒๔ X ๒๕ X ๓๒ = ๗,๗๑๒ บาท
๑๐๐ X ๔๑
ปกติ อีกครั้งหนื่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนการคํานวณเงิน เพิ่มจากเงิน บํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ด้วย
จํานาญ
สั่งจ่ายเงินที่แกัโขถูกต้องแล้วให้สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
และส่งสําเนา
คํา

ขอแสดงความนับถือ

ดุษฎี สุวัฒวีตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวีตยากร)
บริหารการคลังท้องถิ่น
การสํานัก
ผูอ
้ ํานวย
ผูช
้ ่วยเลขาบุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน
เลขานุการ ก.บ.ท.
(ลงขื่อ)

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
และ สวัสดิการ
จํานาญ
ส่วนบําเหน็บ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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ที่ มท ๐๘๐๘.<£/ÿÿÿÿÿ

m
ต'

ini
m

สํานักงาน กองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราซ การ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ มกราคม ๒๔๕๘

เรื่อง

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
อนุนัติจ่ายเงินบํานาญ

เรียน

ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง

หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๒๓.๔/๑๒๖๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๔๗
ตาม ที่ จังหวัด อนุมัตใิ ห้องค์การบริหาร ส่วน ตําบลโคกชาม จ่ายเงิน บํานาญ
ปกติเดือนละ

๑๔,๑๓๖.๘๐ บาท และ เงิน เพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกติร้อยละ ๒๔ เดือนละ ๓1๗๘๔.๒๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
เดือนละ ๑๘,๙๒๑ บาท ให้แก่ นาง ช. พนักงาน ส่วนตําบลซึ่งลาออกจากราชการด้วยเหตุรับราชการนาน

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๗ เป็นด้นไป นั้น

สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจเอกสารดังกล่าวแล้ว ขอเรียนว่า
จํานาญ
ปกติร้อยละ ๒๔ ไม่ถูกต้อง ดังนี้
และเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
การจ่ายเงินบํานาญ

๑. นาง ข. บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๔๒๙ ตําแหน่งผูช
้ ่วยพยาบาล ๑
แผนกพยาบาล โรงพยาบาลติริราช คณะแพทย์ศาสตร์สิรริ าชพยาบาล และได้โอนมารับราชการส่วน ท้องถิ่น
สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลโคกชาม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๑ มีเวลาราชการ

บําเหน็จ
คํานวณ
ปกติ ๒๘ ปี ๓ เดือน ๑๔ วัน เวลาราชการทวีคูณ ๒ เดือน ๘ วัน รวมเวลาราชการสําหรับ
บํานาญ๒๘ ปี (๒๘ ปี ๔ เดือน ๒๓ วัน) สําหรับเงิน เพิ่ม จากเงิน บํานาญ
ปกติร้อยละ ๒๔ ซึ่งตามระเบียบ

ให้
จํานาญ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๖ ข้อ ๓๙ (๔) กําหนด

๑ ตุลาคม ๒๔๓๔ เป็น ด้นไป
ปกติ ไม่มส
ปกติ
ี ิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
เมื่อออกหรือพ้นจากราชการ และได้รับหรือมิสิทธิได้รับบํานาญ

ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ที่ เข้ารับราชการใน ราชการส่วน ท้องถิ่น นับตั้งแต่วัน ที่

๒๔ แต่อย่างใด
๒. นาง ช. ขอลาออกจากราชการด้วยเหตุรับราชการนาน มิใช่ พันจากราชการเพราะเกษียณอายุ
ตามมาตรา ๒๑ นาง ข. จึงพันสภาพการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๗ ดังนั้น เงินเดือน
เดือนสุดท้ายที่ใข้ในการคํานวณจึงต้องเป็นเงินเดือนทีไ่ ด้รับจากเงินงบประมาณชองราชการส่วนท้องถิ่น ตามความ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐ และ
จํานาญ
ใน มาตรา ๔ และ มาตรา ๓๑ แห่งพระ ราช บัญญัติบําเหน็บ
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งไม่ สามารถนําเอาหลักการเลื่อนขั้น เงินเดือนเพราะเหตุเกษียณอายุมาใช้เป็นฐาน การคํานวณ
หลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้น
บําเหน็บจํานาญประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลเรื่อง กําหนด
บําเหน็บ
จํานาญจะต้องใช้เงินเดือนเดือนกันยายนที่
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลข้อ ๑๖ ได้ ดังนั้น ใน การคํานวณ
ปกติ
บํานาญนาง ข. จึงได้รับเงินบํานาญ
ได้รับ ซึ่ง นาง ข. ได้รับเงินเดือน จํานวน๒๖,๑๒๐ บาท เมื่อคํานวณ
จํานวน๑๔,๖๒๗.๒๐ บาท (๒๖,๑๒๐ X ๒๘/๔๐)
ร้อยละ

/จึงเรียน
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จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนคํา
และ เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
สั่งจ่ายเงินบํานาญ
ปกติ

คําสั่งจ่ายฉบับใหม่และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ลํา
นักงานกองทุนบําเหน็จ

ร้อยละ ๒๕ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมจัดล่งลําเนา

บํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงซื่อ)

ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิดยากร)

นักบริหารการคลังท้องถิ่น
การลํา
ผู้อํานวย
ผูช
้ ่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราขการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
และ สวัสดิการ
จํานาญ
ส่วนบําเหน็บ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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ท มท ๐๘๐๘.๕/๓๒๔๒

mmง

ต

จํานาญ
สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
ข้าราขการ
ส่วน ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการบํกครองท้องถิ่น
ถนนนครราขสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕:๕๘

เรื่อง

ข้าราซ การส่วน ท้องถิ่น
อนุม้ติจ่ายเงินบํานาญ

เรียน

ผูว้ ่าราขการจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง

หนังสือ จังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๒๓.๕/๗๑๖ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
ตามที่จังหวัดอนุนัตใิ ห้เทศบาลนครอ้อมน้อย จ่ายเงินบํานาญ
ปกติเดือนละ ๕๔,๗๕๐.๗๕ บาท

ให้แก่

นาย จ. พนักงานครูเทศบาล ซึ่งพ้น จากราชการด้วยเหตุสูงอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นั้น

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจเอกสารดังกล่าวแล้วปรากฏว่า
จํานาญ
สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
สั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๑๔๘/๒๕๕๘ สั่ง ณ วัน ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง สั่ง จ่ายเงินบํานาญให้แก่
คํา
ปกติ เดือน ละ
พนักงาน ครู เทศบาล คลาดเคลื่อน กล่าวคือ อนุมัตใิ ห้เทศบาลนครอ้อมน้อย จ่ายเงิน บํานาญ
ปกติร้อยละ
ปกติ และ เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
๕๔,๗๕๐.๗๕ บาท ให้แก่ นาย จ. โดยไม่ระบุจํานวนเงินบํานาญ
จ ํารง
ชีพและเงินบําเหน็จตกทอดในโอกาสต่อไป เนื่องจากใน
๒๕ ให้ซัดเจน อาจส่งผลต่อการคํานวณเงินบําเหน็ด
ด้วย จึงขอให้จังหวัดระบุ
การคํานวณเงินดังกล่าวไม่นําเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ปกติร้อยละ ๒๕ มารวมคํานวณ
ปกติ ร้อย ละ ๒๕ เดือน ละ
ปกติเดือน ละ ๔๓,๘๐๐. ๖๐ บาท เงิน เพิ่ม จากเงิน บํานาญ
การ จ่ายเงิน บํานาญ
๑๐,๙๕๐.๑๕ บาท รวมเป็น เงินทั้งสิ้น เดือน ละ ๕๔,๗๕๐.๗๕ บาท

ปกติร้อยละ ๒๕
สั่งจ่ายเงินบํานาญ
และเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทบทวนคํา
อีกครั้ง พร้อมจัดส่งสําเนา
คําสั่งจ่ายเงินฉบับใหมให้สํานักงานกองทุนบําเหน็บจํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
ขอแสดงความนับถือ

ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

(ลงขื่อ)

บริหารการคลังท้องถิ่น
การสํานัก
ผูอ
้ ํานวย
ผูช
้ ่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
และ สวัสดิการ
ส่วนบําเหน็บ
จํานาญ

โทร.
๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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จํานาญ
สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนน นครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ที มท ๐๘๐๘.<£/๑<£๗อ๕

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง

การจ่ายเงินบําเหน็ด
จ ํารงชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เรียน

ผูว้ ่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

อ้างถึง

หนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๒๓.๕/๒๒๖๙๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

จ ํารงชีพให้แก่ นาย ค. พนักงาน
ตามที่จังหวัด อนุมัตใิ ห้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ่ายเงินบําเหน็ด

เทศบาล จํานวน๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งพ้นจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น

ข้า ราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น ได้ ตรวจ สอบ แล้ว ปรากฏ ว่า
จํานาญ
สํานักงานกอง ทุน บําเหน็บ
ดําสั่งจ่ายเงินบําเหน็ดจ ํารงชีพระบุ นาย ค. ใด้รับเงินบํานาญปกติเดือนละ ๖๗,๕๖๐ บาท ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก
ดํารงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑ กําหนดให้บําเหน็จ
อัตราและ วิธีการรับบําเหน็จ
กฎกระทรวงกําหนด
ดํารงชีพให้จ่ายในอัตราสิบห้าเท่าของบํานาญรายเดือนทีไ่ ด้รับแต่ไม่เกินสี่แสนบาท โดยบํานาญรายเดือนของ นาย ศ.
ร้อยละ ๒๕ และ เงิน ช.ค.บ.) ซึ่งเปีนไป
ทีถ่ ูกต้องคือ จํานวน๕๕,๓๙๙.๒๐ บาท (ไม่รวมเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
จ ํารงชีพ (บ.ท.๑๖) ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ชองนาย ค.
ตามแบบขอรับบําเหน็ด

จ ํารง
สั่งจ่ายเงิน บําเหน็ด
ชีพ อีกครั้ง
จึงเรียน มาเพื่อโปรดทบทวนคํา
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ด้วย
จํานาญ
ฉบับใหม่ให้สํานักงา’นกองทุนบําเหน็บ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงซื่อ)

ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

บริหารการคลังท้องถิ่น
การสํานัก
ผูอ
้ ํานวย
ผูช
้ ่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
และ สวัสดิการ
จํานาญ
ส่วนบําเหน็บ
โทร.
๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓

โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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ท มท ๐๘(ว๘.๕/๓๒๔๓

จํานาญ
สํานักงาน กองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการ
ส่วน ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เชตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

สั่งจ่ายเงินบําเหน็ด
ขอส่งคํา
จ ํารงชีพกรณีผรู้ ับบํานาญอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีบริบูรณีฃี้นไป

เรียน

ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

อ้างถึง

หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป ๐๐๒๓.๕/๑๔๙๗๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

จ ํารงชีพกรณีผรู้ ับบํานาญ
ตามที่จังหวัด อนุนตั ใิ ห้เทศบาลเมืองปูเจ้าสมิงพราย จ่ายเงินบําเหน็ด

อายุตั้งแต่ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้แก่ นาย ก. พนักงานเทศบาลผูร้ ับบํานาญจํานวน๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น
สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจเอกสารดังกล่าวแล้วปรากฏว่า
จํานาญ
ดํารงชีพของ นาย ก. ไม่ถูกต้อง เนื่องจากนาย ก. เกิดวัน ที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๙๓ อายุครบู
การจ่าย เงิน บําเหน็จ

ดํารงชีพ
อัตราและ วิธีการรับบําเหน็จ
๖๕ ปีบริบูรณ์ ใน วัน ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งตามกฎ กระทรวงกําหนด
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑ (๒) ผูร้ ับบํานาญ
ซึ่งมือายุตั้งแต่หกสิบท้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป ใท้มสื ิทธิขอรับบําเหน็จ
จ ํารงชีพได้ไม่เกิน
นั้นได้ใช้สิทธิตาม (๑) ไปแล้ว ให้ขอรับบําเหน็ด
ดํารงชีพได้โม่เกินสี่ แสนบาท แต่ถ้าผูร้ ับบํานาญ
ส่วน ที่ ยังไม่ ครบ ตาม สิทธิชองผู้นั้น แต่รวม กัน แล้วไม่ เกิน สี่ แสน บาท

ดังนั้น นาย ก. จึงยังไม่ มี สิทธิได้รับ

จ ํารงชีพตามกฎกระทรวงดังกล่าว
เงินบําเหน็ด

ชีพอีกครั้ง พร้อมรายงานผลการพิจารณา
จ ํารง
สั่งจ่ายเงินบําเหน็ด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทบทวนดํา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทราบด้วย
จํานาญ
ให้สํานักงาบกองทุนบําเหน็บ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงซื่อ)

ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

บริหารการคลังท้องถิ่น
การสํานัก
ผูอ
้ ํานวย
ผูช
้ ่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
และ สวัสดิการ
จํานาญ
ส่วนบําเหน็บ

โทร.
๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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ท มท ๐๘๐๘.๕/!อ๐๑๑

ต

สํานักงาน กองทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราขการ
ส่วน ท้อง ถิ่น กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขต ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง

อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ นาย จ. พนักงานส่วนตําบล

เรียน

ผูว้ ่าราชการจังหวัดนราธิวาส

อ้างถึง

หนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๒๓.๕/๔๓๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

ปกติ จํานวน
บาเระ เหนือ จ่ายเงิน บําเหน็จ
ตามที่จังหวัดอนุมัตใิ ห้องค์การบริหารส่วน ตําบล
๔๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ นาย จ. ตําแหน่งนักพัฒนาขุม ซน ระดับ ๕ ซี่งขอลา ออก จากราชการเนื่อง จากได้รับ
การบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น
ข้า ราชการ ส่วน ท้อง ถิ่น ได้ ตรวจ เอกสาร ดัง กล่าว แล้ว
จํานาญ
สํานักงานกอง ทุน บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ บัญญัตใิ ห้
ิ ําเหน็บ
ขอเรียน ว่า ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัตบ
บําเหน็บ
จํานาญไม่ถึงสิบปีบริบูรณ์มีสิทธิได้รับบําเหน็จ
คํานวณ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่นซี่งมี เวลาราชการสําหรับ
จะต้องลาออกด้วยเหตุอย่างใด อย่างหนื่ง ตามนัยมาตรา ๑๒ คือ เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุและ
คํานวณ
เหตุรับราชการ นาน และ กรณีลา ออกโดยไม่เข้าเหตุ ๔ เหตุดัง กล่า วจะ ต้องมีเวลาราชการสําหรับ
บําเหน็บ
จํานาญครบสิบปีบริบูรณ์จึงมีสิทธิรับบําเหน็จตามความนัยมาตรา ๒๐ และ มาตรา ๓๒ (๑) ดังนั้น กรณี
บําเหน็บ
จํานาญ๔ ปี และได้ขอลา ออกจากราชการ เนื่อง จากได้รับ
คํานวณ
นาย จ. ซื่งมีเวลาราชการสําหรับ
ปกติ
การ บรรจุ และ แต่ง ตั้ง เป็น ข้าราชการ พลเรือน ซึ่งไม่ เข้าด้วย เหตุ ๔ เหตุ จึงไม่มีสิทธิรับ เงิน บําเหน็จ

จํานาญๆ ดังกล่าวแต่อย่างใด
ตามมาตรา ๒๐ และ มาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราช บัญญัติบําเหน็บ

ปกติ และ ตรวจ สอบการเบิกจ่าย
สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนคํา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
จํานาญ
เงินดังกล่าว แล้วรายงานให้สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

บริหารการคลังท้องถิ่น
การสํานัก
ผูอ
้ ํานวย
ผูช
้ ่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน
เลขานุการ ก.บ.ท.

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก

จํานาญ
และ สวัสดิการ
ส่วนบําเหน็บ
โทร.
๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/๕๖๔๔

ส่วน ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนน นครราช สีมา เชตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง

ปกติพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย
ขอรับเงินบําเหน็จ

เรียบ

ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง

หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๒๓.๕/๑๔๕๘๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
ตามที่ จังหวัดอนุมัตใิ ห้เทศบาลนครอ้อมน้อย จ่ายเงินบําเหน็จ
ปกติ จํานวน๑๙๖,๘๒๐ บาท

ให้แก่ พันจ่าเอก ง. พนักงานเทศบาล

ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อไปดูแลครอบครัว ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ นั้น

จํานาญ
สํานักงานกองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ได้ ตรวจเอกสารแล้ว ขอเรียน ว่า
การคํานวณเงินบําเหน็จ
ปกติคลาดเคลื่อน เนื่องจาก พันจ่าเอก ง. เริ่มเบ็เ นนักเรียน จ่าทหารเรือซั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่
สั่งกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ ๔๑/๒๕๔๑ เรื่อง ให้เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ลงวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๔๑ ตามคํา
การ ศึกษาได้รับ การแต่งตั้งยศ นักเรียน จ่าและ บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อ วับที่
๖ สิงหาคม ๒๕๔๑ เมื่อสําเร็จ
๑๙ เมษายน ๒๕๔๓ ต่อมาโอนไปรับราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย เมื่อ วัน ที่ ๒ ตุลาคํม
๒๕๕๔ พันจ่าเอก ง. ซึ่งได้รับเงิน เดือน ตั้งแต่เป็น นักเรียน จ่าทหารเรือมีสิทธิ นับเวลาราชการตั้งแต่ วันที่เป็น

คํานวณ
บําเหน็บจํานาญ
นักเรียน จ่าทหารเรือจน ถึงวัน ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็น เวลาราชการสําหรับ
จํานาญ
ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็บ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
นั้น ให้นับแต่ วัน รับราชการ
บําเหน็บ
จํานาญ
คํานวณ
พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่ง กําหนดให้การนับเวลาราชการสําหรับ
และรับเงิน เดือน จากเงินงบประมาณประเภทเงิน เดือน ซึ่งมิใช่ อัตราข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทวิสามัญหรือ
ลูกจ้าง และคณะรัฐมนตรีได้ลงมติ อนุมัติหลักการให้เฉพาะข้าราชการทหารใน สังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งประจํา
ปฏินตั ิหน้าที่อยูใ่ นเขตทีไ่ ด้มกี ารประกาศใช้กฎอัยการศึก ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม

ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
จํานาญ
๒๕๕๐ ได้รับสิทฺธิการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็บ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกรมการเงิน กลาโหมได้บันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหารของ พันจ่าเอก ง.
ได้ตรวจสอบเวลาราชการแล้ว ขอรับรองว่า ข้อ ๘ มีสิทธิได้นับเวลาราชการทวีคูณดังกล่าวเป็นเวลา ๔ เดือน ๘ วัน
คํานวณ๑๕ ปี (๑๔ ปี ๑๑ เดือน
เมื่อรวมกับเวลาราชการปกติ ๑๔ ปี ๗ เดือน ๕ วัน เป็นเวลาราชการสําหรับ
จกติ จํานวน๒๒๗,๑๐๐ บาท (๑๕,๑๔๐ X ๑๕)
๑๓ วัน) พันจ่าเอก ง. จีงมีสิทธิได้รับเงินบําเหน็ป

ปกติ อีกครั้งหนึ่ง แล้ว ส่งเอกสาร
สั่งจ่าย เงินบําเหน็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทบทวนคํา
ทีเ่ กี่ยวข้องพร้อมสําเนา
คําสั่งจ่ายเงินฉบับใหม่ให้สํานักงานกองทุนบําเหน็บจํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

ดุษฎี สุวัฒรีตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒรีตยากร)

บริหารการคลังท้องถิ่น
การสํานัก
ผูอ
้ ํานวย
ผูช
้ ่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราขการแทน
บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
จํานาญ
และ สวัสดิการ
ส่วนบําเหน็บ
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐

เลขานุการ ก.บ.ท.
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สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้ารา,ชการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราซ สีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
ส่วนท้องถิ่น

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕:๔๘

เรื่อง

ขออนุนัตเิ บิกจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่พนักงานเทศบาล

เรียน

ผูว้ ่าราขการจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง

หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๒๓.๔/๒๐๖๑๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๗

ตามทีจ่ ังหวัดอนุมัตใิ ห้เทศบาลตําบลวานรนิวาส จ่ายเงินบําเหน็ปจกติ จํานวน๓๑๘,๓๗๐ บาท
ให้แก่ นาย ก. พนักงานเทศบาล ซึ่งลาออกจากราขการเพื่อไปประกอบอาขีพอื่น และดูแลบิดามารดา ตั้งแต่วัน ที่
๑ ตุลาคม ๒๔๔๗ บั้น

จํานาญ
สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
ข้าราขการส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจเอกสารดังกล่าวแล้วปรากฏว่า
สั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๙๙๙/๒๔๔๔ ลงวันที่
คํา
การคํานวณเงินบําเหน็จ
ปกติคลาดเคลื่อน เนื่องจากตามสําเนา
๑ สิงหาคม ๒๔๔๔ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยได้มอบหมายให้ นาย ก. ปฏิบัตห
ิ น้าทีใ่ นตําแหน่งนักวิขาการสาธารณสุข ๓ พ. สถานี อนามัยบ้านดงหม้อทอง
บ้าน ม่วง จังหวัดสกลนคร เมื่อ วัน ที่ ๒ เมษายน ๒๔๔๔ ถึง วัน ที่ ๑๐
สังกัดสํานักงาน สาธารณ สุขอําเภอ
พฤษภาคม ๒๔๔๗ เป็นระยะเวลา ๓ ปี ๑ เดือน ๙ วัน ขณะ บั้นยังคงเป็นพนักงาน ของรัฐซึ่งมัใข่ข้าราข การ
และนาย ก. ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๗ ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับ ๔ ตามหนังสือ ส ป.๒๑๖๔/๔๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๔๗ ต่อมาได้โอนย้ายมารับราชการส่วนท้องถิ่น
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๔๙ สังกัดเทศบาลตําบลวานรนิวาส ดังบั้น นาย ก. จึงมีสิทธิได้นับเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่
บําเหน็บ
จํานาญ๑๐ ปี
คํานวณ
๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๗ ถึงวันที่ ๓๐ กับยายน ๒๔๔๗ เป็นเวลาราชการสําหรับ
(๑๐ ปี ๔ เดือน ๒๑ วัน) นาย ก. มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็ป
จกติ จํานวน๒๔๔,๙๐๐ บาท (๒๔,๔๙๐ X ๑๐)
ปกติอีกครั้ง พร้อมจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทบทวนคํา
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นด้วย
จํานาญ
สั่งจ่ายเงินฉบับใหม่ให้สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
คํา
และสําเนา

ขอแสดงความนับถือ

ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

(ลงขื่อ)

บริหารการคลังท้องถิ่น
การสํานัก
ผูอ
้ ํานวย
ผูช
้ ่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน
เลขานุการ ก.บ.ท.

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
และสวัสดิการ
ส่วนบําเหน็บ
จํานาญ
โทร.
๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๔๑๐
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จํานาญ
สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
ข้าราชการ

๕๗๙

(ริ)ร)

ส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนน นครราช สีมา เชต ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
๑๙ ตุลาคม ๒๕:๕๕

เรื่อง

อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นาง ก.

เรียน

ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อ้างถึง

หนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๓๗.(ะ/๑๑๕๒๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
ตก ทอด จํานวน
ตาม ที่ จังหวัด อนุมัตใิ ห้ เทศบาล เมือง กระทุ่ม แบน จ่าย เงิน บําเหน็จ

๒๕,๕๗๒.๓๐ บาท และ เงินช่วยพิเศษ จํานวน๒๐,๑๗๘.๖๐ บาท ให้แก่ทายาทนาง ก. พนักงานครูเทศบาล
ผูร้ ับบํานาญซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวัน ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น
ข้าราชการส่วน ท้อง ถิ่น ได้ ตรวจเอกสาร หลักฐาน แล้ว
จํานาญ
สํานักงาน กอง ทุน บําเหน็บ
ตกทอดให้แก่ นาย ช. บุตรบุญธรรม ไม่ถูกต้อง เนื่องจากหลักฐานทะเบียนการรับ
ขอเรียนว่า การจ่ายเงินบําเหน็จ
บุตรบุญธรรม นาย ค. สามีชองนาง ก. เป็นผูร้ ับ นาย ข. เป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งนาง ก. เป็นผูใ้ ห้ความยินยอมตาม
พระราชบัญญัตใิ ห้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ทไี่ ด้ตรวจชําระใหม่ พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๑๕๙๘/๒๕ ผู้ จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้ จะ เป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามืคู่สมรสอยู่ต้องได้รับความยินยอมจาก
คูส
่ มรสก่อน แต่เนื่องจาก มาตรา ๑๕๙๘/๒๖ ผูเ้ ยาว์ ที่ เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่ จะเป็นบุตรบุญธรรมชอง
บุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของคู่สมรสของผูร้ ับบุตรบุญธรรม ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่ง

จะจดทะเบียนรับผูเ้ ยาว์ ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของคูส่ มรส อีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของตนเองด้วยจะต้องได้ร'ั บ
ตกทอดของ
ความยินยอมของคู่ สมรสซึ่งเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมอยู่แล้ว ดังนั้น การที่ นาย ข. จะได้รับเงินบําเหน็จ
นาง ก. จะ ต้องปรากฏหลักฐานทะเบียนการรับบุตรบุญธรรมของนาง ก. ด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
จํานาญ
ว่าด้วยเงินบําเหน็บ

พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๙ (๔) (ง)

จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณาหากไม่ปรากฏเอกสารหลักฐาน ดังกล่าว ขอให้จังหวัดทบทวน
คําสั่งจ่ายฉบับใหม่ให้สํานักงานกองทุนบําเหน็จ
ตกทอดให้แก่ทายาทอีกครั้ง แล้วส่งสําเนา
การจ่ายเงินบําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด้วย
ขอแสดงความนับถือ

ดุษฎี สุวัฒรีตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒรีตยากร)

(ลงขื่อ)

บริหารการคลังท้องถิ่น
การสํานัก
ผูอ
้ ํานวย
ผูช
้ ่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราขการแทบ

เลขานุการ ก.บ.ท.

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
และ สวัสดิการ
จํานาญ
ส่วนบําเหน็บ
โทร.
๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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จํานาญ
สํานักงานกองทุน บําเหน็บ
ข้าราชการ
ส่วน ท้อง ถิ่น

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
เริ อง

ตกทอดและ เงินช่วยพิเศษ
ขอให้จังหวัดพิจารณาสั่งจ่ายเงินบําเหน็จ

เรียน

ผูว้ ่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ ๐๐๒๓.๕/๑๙๑๓๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตกทอด จํานวน๑๖๙1๒๓๐ บาท
ตามทีจ่ ังหวัดอบุมตื ให้เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จ่ายเงินบําเหน็จ
และ เงิน ช่วย พิเศษ จํานวน๒๕,๘๒๔ บาท ให้แก่ทายาท นาย จ. พนักงาน เทศบาลผูร้ ับบํานาญถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นั้น

บํานาญ
ข้า ราชการ ส่วน ท้องถิ่น ได้ตรวจ เอกสาร ดัง กล่าว แล้ว
สํานักงานกองทุน บําเหน็จ
ตก ทอดให้ แก่ทายาท คลาด เคลื่อน กล่าวคือ นาย จ. ถึงแก่ กรรม เมื่อ วัน ที่
ปรากฏ ว่า การ จ่าย เงิน บําเหน็จ
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในขณะนั้น นาง ค. บุตรยังมี'ชีวิตอยู่ (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖) จึงมืสิทธิ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น
จํานาญ
นาย จ. ตามพระราชบัญญัติบําเหน็บ
พ.ศ.๒๕๐๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔๗ และ
ตกทอด จึง ต้องแบ่งให้แก่บุตรของนาย จ. ทั้ง ๓ คน แต่เมื่อบาง ค. ถึงแก่กรรมเงิน บําเหน็จ
๔๘ เงินบําเหน็จ

ตกทอดในฐานะ ทายาท
ได้รับเงินบําเหน็จ

ตกทอดดังกล่าวย่อมตกเป็นกองมรดกสู่ ทายาทของนาง ค.
ตกทอดให้กับทายาทอีกครั้งหนึ่ง แล้วส่งสําเนา
สั่งจ่ายเงินบําเหน็จ
จึงเรียบมาเพื่อโปรดทบทวนคํา
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่นด้วย
จํานาญ
สั่งจ่ายฉบับใหม่ให้สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
คํา

ขอแสดงความนับถือ
(ลงซื่อ)

ดุษฎี สุวัฒรีตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒ1รีตยากร)

บริหารการคลังท้องถิ่น
การสํานัก
ผูอ
้ ํานวย
ผูช
้ ่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
และ สวัสดิการ
จํานาญ
ส่วนบําเหน็บ

โทร.
๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนน นครราช สีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

ที มท ๐๘๐๘.(£/๒๓๑๔

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง

ขอรับเงินบําเหน็จ
ตกทอด

เรียน

ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครปฐม

อ้างถึง

หนังสือจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ ๐๐๒๓.๕/๑๔๕๑๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

ทัพหลวง จ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอด จํานวน
ตามที่จังหวัดอนุมัตใิ ห้องค์การบริหารส่วนตําบล
๗๑1๓๓๐ บาท ให้แก่ทายาท นาย ข. พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งเจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๔
ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ได้ตรวจเอกสาร แล้ว ไม่ ปรากฏ
จํานาญ
สํานักงาน กองทุน บําเหน็บ
หลักฐานการเบ็เ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของเด็กชายหนึ่ง และ เด็กชายสอง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ทะเบียนสมรส
ว่าด้วยเงินบําเหน็บ
ข้าราชการ ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๙ (๔) (ก) (ง) ได้แก่ สําเนา
จํานาญ
ทะเบียน การรับรอง บุตร หรือสําเนา
หรือใบสําคัญการ สมรส ชองผู้ ตาย กับนาง สาว ก. ภรรยา หรือสําเนา

ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่มบี ุตรบุญธรรม
คํา
พิพากษาชองศาลว่าเบีนบุตรของผูต้ าย หรือสําเนา

ลัง
จึงเรียน มาเพื่อโปรดพิจารณา หากไม่มีเอกสารหลักฐาน ดัง กล่าว ขอให้ จังหวัดทบทวนคํา
สั่ง จ่าย ฉบับใหม่พร้อมเอกสารเพิ่มเติมหรือ
คํา
ตกทอดให้แก่ทายาท อีกครั้ง แล้ว ส่งสําเนา
จ่าย เงิน บําเหน็จ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด้วย
จํานาญ
แก้ไขแล้ว ให้สํานักงานกองทุนบําเหน็บ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

ดุษฎี สุวัฒวิตยากร
(นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร)

บริหารการคลังท้องถิ่น
การสํานัก
ผูอ
้ ํานวย
ผูช
้ ่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน

เลขานุการ ก.บ.ท.

บริหารการคลังท้องถิ่น
สํานัก
จํานาญ
และ สวัสดิการ
ส่วนบําเหน็บ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๑๔๑ - ๑๔๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๘๕๑๐
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ง

ที่ มท ๐๘๐๘.๕/๑๘๗

สํานักงานกองทุบบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง การจ่ายเงินบํานาญ
ปกติให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ

เรียน ผูว้ ่าราชการจังหวัดอุตรดิตถึ
อ้างถึง

หนังสือจังหวัดอุตรติตถ์ ที่ อต ๐๐๒๓.๕/๑๖๓๙๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ตามทีจ่ ังหวัดอนุมัตใิ ห้เทศบาลตําบล
ตรอบ จ่ายเงินบํานาญ
ปกติเดือน ละ ๗,๐๑๑ บาท ให้แก่
นายมาก พนักงานเทศบาล ชี่งขอลาออกจากราชการด้วยเหตุทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น

สํานักงานกองทุบบําเหน็บ
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ได้ตรวจเอกสารแล้วปรากฏ ว่า
จํานาญ
ตามคํา
สั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ๓๐๙๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง สั่งจ่ายเงินบํานาญ
ปกติ
ให้แก่ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น รายนายมากชี่งลาออกจากราชการด้วยเหตุทุพพลภาพ ตั้งแต่วัน ที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๘ พร้อมหลักฐานเอกสารรับรองความพิการ โดยพิจารณาจากความบกพร่อง ของโรงพยาบาล อุตรดิตถ์
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระบุว่า บายมาก มีอาการเคลื่อนไหวทรงตัวสํา
บาก เตินทรงตัวเองไม่ได้ เนื่องจาก
สั่งเทศบาลตําบล
อาการเจ็บป่วยเนื้องอกในสมอง แต่ตามคํา
ตรอน ที่ ๒๔๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรดืตถ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
เห็นชอบให้ บายมาก พ้นจากราชการ เนื่องจากเจ็บป่วยชี่งเกิดจากการผ่าตัด เนื้องอกในสมอง ซึ่งตามพระราขบัญญัติ
บําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๑๕ บัญญัตว
ิ ่า บําเหน็บ
จํานาญเหตุทุพพลภาพนั้น
ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผูป
้ ่วยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแสดงความเห็น ว่า
่ ะรับราชการในตําแหน่หน้
่ ึ่งปฏิบัติอยูน
ไม่สามารถ ทีจ
ง าทีซ
่ ั้นต่อไป และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินบําเหน็บ
จํานาญ
หลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง
ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๖ (๔) และ (๕) กําหนด
ในการยื่นขอรับบํานาญ
สั่งทีใ่ ห้ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการ
ด้วยเหตุดังกล่าวประกอบด้วย สําเนา
คํา
ส่วน ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และ ด้น ฉบับหรือสําเนา
ภาพถ่ายใบแสดงความเห็นของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ซึ่งตรวจและให้ความเห็นว่า ไม่สามารถจะรับราชการในหน้าทีไ่ ด้ต่อไป เพื่อประกอบการพิจารณาคํา
สั่งจ่าย ดังนั้น
เพื่อให้การออกคํา
สั่งจ่ายเงินบํานาญ
ชองบายมาก เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงขอให้จังหวัดจัดส่ง.
ภาพถ่ายใบแสดงความเห็น ของแพทย์ที่ทางราชการรับรองให้สํานักงานกองทุนบําเหน็จ
ด้นฉบับหรือสําเนา
บํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงซื่อ) ผดุงศักดิ, หาญปรีชาสวัสดี้

(นายผดุงศักดิ, หาญปรีชาสวัสดิ,)

บริหารการคลังท้องถิ่น
การสํานัก
ผูอ
้ ํานวย
ผูช
้ ่วยเลขานุการ ก.บ.ท. รักษาราชการแทน
สํานัก
บริหารการคลังท้องถิ่น
จํานาญ
และสวัสดิการ
ส่วนบําเหน็บ
โทร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๙๐๖๙ ต่อ ๓๐๑ - ๓๑๐

โทรสาร. ๐ - ๒๒๔๑ - ๘๕๐๙

เลขานุการ ก.บ.ท.
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คณะผูจด ทํา

นางราตรี รัตน'ไชย

การ ส่วนบําเหน็บ
จํานาญ
และ สวัสดิการ
ผูอ
้ ํานวย

นางสาวชลลดา เอี่ยมวิคิษฎ์

หัวหน้าฝ่ายรายได้ การเงินและการบัญชี

นางพิคมัย ครึเมือง

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบําเหน็บ
จํานาญ1

นางธุ[ชิน ไตรยะพานิช

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบําเหน็บ
จํานาญ2

นางภัทร ภร ทิพย์คง

หัวหน้างานตรวจสอบบําเหน็บ
จํานาญ

นายวัน ชัย ไกร ราม

่ รวจสอบบํานาญ
เจ้าหน้าทีต

นางสาวปริญา ปลื้มใจ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบํานาญ

คณะเจ้าหน้าทีสํานักงานกองทุนบําเหน็บ
จํานาญ
ข้าราชการส่วน ท้องอิน
♦♦♦ งานด้านกฎหมาย
นายนิยม วิหคเหิร หัวหน้าฝ่ายอํานวย
การ

นายวรวรรณ ทิพวัน

นายกฤษณะ เจียวเลี่ยน

♦♦♦ งานด้านตรวจสอบบําเหน็บ
จํานาญ
นางพิศ มัย ศรีเมือง

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบําเหน็จ
บํานาญ1

นางสุชิน ไตรยะ พานิช หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบบําเหน็จ
บํานาญ2
นางภัทร ภร ทิพย์คง

หัวหน้างานตรวจสอบบําเหน็บ
จํานาญ

นางสาววัลย์ธิดา พิเร นทร

นายสุริยา สิน สอน

นายวันชัย ไกรราม

นางสาวพิไลลักษณ์ บัวบาน

นางนันทรา จิตร์เกษม

นางสาว ชุไร วรรณ ช้างแรงการ

นางสาวปริญา ปลื้มใจ

นางสาวอัจฉราวรรณ สุขเกื้อ

นายอรุณโรจน์ รูปหล่อ

นางสาวเรณุกา งาน มณีกาญจน์

♦♦♦ งานด้านการโอนเงินบําเหน็จ
บํานาญ

นางฐาปณีย์ แก้วพัตร
นางภัญช ภร บุญญะสุบันท์

หัวหน้างานรายได้
นายวิทวัส สุนทร านุ สร

นางเบณณ พร ทองรอด หัวหน้างานการเงิน
น

พ

นางจีรภา กิจที่พี่ง

นางสาวกาญจนา ทิพย์มนตรี

นางสาวกฤตพร ดีครี

นางสาวณัฐภา มีสุวรรณ

สํานักงานกองทุนบําเหน็จ
ป่านาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น วังธุ[นัน ทา ถนน นครราช สีมา เขคดุสต
ี กรุงเทพฯ 10300

โทร 02-241-9069

ต่อ 301 -310

,

02-241-9000 ต่อ 1405

โทรสาร 02-241-8510

