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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แตไม
รวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“เงินเดือน” หมายความวา เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกําหนดจายเปนรายเดือนจาก
เงินงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน 

“บําเหน็จบํานาญ” ถามิไดวาไวเปนการเฉพาะในเรื่องใด ใหหมายถึงบําเหน็จ
ปกติ บํานาญปกต ิบํานาญพเิศษเหตุทุพพลภาพ บําเหน็จตกทอดและหรือบํานาญพิเศษ กรณี
ขาราชการสวนทองถิ่นตาย และบําเหน็จตกทอดกรณีผูรับบํานาญสวนทองถิ่นตาย 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๖/พ๑๒๗ง/๑/๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“กองทุน” หมายถึง กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนจังหวัด กองทุน
บําเหน็จบํานาญพนักงานเทศบาล กองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนตําบล หรือกองทุน
บําเหน็จบํานาญราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายกําหนด 

 
ขอ ๕  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตามความใน

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหมีสํานักงานกลางต้ังอยูท่ี
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

 
ขอ ๖  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความ

หรือวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรยกเวนการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ ใหราชการสวนทองถิ่น ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวง
มหาดไทยไดเปนกรณีๆ ไป 

 
หมวด ๑ 

การตั้งงบประมาณและการนําสงเงินสมทบ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

   
 

ขอ ๗  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งราชการสวน
ทองถิ่นไดหักไวจากเงินงบประมาณทั่วไปตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหต้ังจายใน
งบประมาณรายจายประจําปของราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ ในรายจายงบกลางประเภทรายจายตาม
ขอผูกพันหรือหมวดรายจายอื่น แลวแตกรณี โดยใหเรียกช่ือวา “เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น” และใหตั้งจายเฉพาะราชการสวนทองถิ่นที่มีขาราชการสวนทองถิ่น
ปฏิบัติหนาที่เทานั้น 

 
ขอ ๘  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นท่ีไดหักและตั้ง

จายไวตามขอ ๗ เม่ือไดหักไวเพื่อจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญแกขาราชการสวนทองถิ่นหรือผูมี
สิทธิจะไดรับตามความในพระราชบัญญัติบาํเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
และเงินเพิ่มบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตามความในหมวด ๗ แหงระเบียบนี้แลว สวนท่ีเหลือ
เทาใด ใหหัวหนาราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ จัดการเบิกถอนนําสงสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่นโดยเช็คหรือดราฟตขีดครอมในนามกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่นเปนผูรับภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณและใหระบุไวโดยชัดเจนวาเปนเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นของราชการสวนทองถิ่นใด เปนเงินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ใด งบประมาณตั้งจายเทาใด หักจายเปนบําเหน็จหรือบํานาญรายใดแตละราย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนเงินเทาใด รวมเงินหักจายบําเหน็จบํานาญเทาใด แลวรายงานใหจังหวัดทราบทุกครั้งที่มีการ
นําสงเงินดวย 

ในกรณีท่ีราชการสวนทองถิ่นใดมีเงินงบประมาณสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่นไมพอจายตลอดป หรือมีรายจายเกิดขึ้นใหมหลังจากที่ไดสงเงินไปสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นแลว ใหหัวหนาราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ รายงาน
จังหวัดเพื่อแจงไปยังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพิจารณาเสนอ
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นส่ังจายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่นเพิ่มใหตอไป และในกรณีท่ีวงเงินท่ีไดหักไวจายตามความในวรรคหน่ึงเหลือ
จายเม่ือวันส้ินปเปนจํานวนเทาใดใหนําสงสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
แลวรายงานจังหวัดทราบอีกสวนหนึ่งตางหากเชนเดียวกัน 

 
ขอ ๙  ใหคณะกรรมการตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มีช่ือเรียกโดยยอวา “ก.บ.ท.” 
ใหคณะกรรมการตามความในวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนรองประธาน

กรรมการและเลือกผูที่เห็นสมควรคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
 
ขอ ๑๐  ก.บ.ท. มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) พิจารณาจายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นไปเพิ่มใหแก

ราชการสวนทองถิ่น หนวยท่ีมีวงเงินไมพอจายเปนบําเหน็จบํานาญแกขาราชการสวนทองถิ่นใน
สังกัดหนวยงานนั้น หรือจะมอบอํานาจการจายเงินดังกลาวใหแกประธาน ก.บ.ท. ก็ได 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นให
ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับทองถิ่นรวมทั้งสหกรณออมทรัพยขาราชการสวน
จังหวัด จํากัด สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด สหกรณออมทรัพยพนักงานสวนทองถิ่น
อื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดกูไปดําเนินกิจการตางๆ ภายในกําหนดเวลากูไมเกินสิบหาป ดอกเบี้ย
ในอัตราไมเกินรอยละสิบเกาตอป 

(๓) พิจารณากําหนดวงเงินคาใชจายประจําปของกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่นในอัตราไมเกินรอยละสามสิบแหงยอดเงินรายไดประจําป 

วงเงินคาใชจายประจําปใหจัดทําเปนประมาณการรายจายประจําปตามระเบียบที่
คณะอนุกรรมการดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (อ.บ.ท.) กําหนด 

(๔) พิจารณาอนุมัติการจายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
ประเภทดังกลาวไวในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๐๐ ในกรณีดังตอไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับจาก
ราชการสวนทองถิ่น ตามความในขอ ๘ วรรคหนึ่ง ในปใดไมพอที่จะโอนไปเพิ่มจายใหกับราชการ
สวนทองถ่ิน ตามความในขอ ๘ วรรคสอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) ในกิจการซึ่งคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
พิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชนกับกิจการของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
โดยเปนงานเรงดวนและประมาณการรายจายท่ีไดตั้งจายไวในขอ ๑๐ (๓) ไมพอจายหรือไมไดตั้ง
จายไว 

 
ขอ ๑๑  ใหมีอนุกรรมการดําเนินการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะอนุกรรมการ

ดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น” เรียกโดยยอวา “อ.บ.ท.” ประกอบดวย
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนประธาน รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
คนหนึ่งที่ประธาน ก.บ.ท. เห็นชอบเปนรองประธาน ผูอํานวยการสวนบําเหน็จบํานาญและ
สวัสดิการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการอื่นซึ่งประธาน ก.บ.ท. จะไดพิจารณา
แตงตั้งขึ้น ไมเกินหาคน 

 
ขอ ๑๒  อ.บ.ท. มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(๑) รับ จาย และเก็บรักษาเงินทุน เฉพาะการจายเงินทุนจะกระทําไดตอเมื่อไดรับ

อนุมัติจาก ก.บ.ท. แลวเทานั้น และใหประธาน อ.บ.ท. หรือรองประธาน อ.บ.ท. ในกรณีที่ประธาน 
อ.บ.ท. ไมอยูปฏิบัติหนาที่เปนผูพิจารณาสั่งจาย 

(๒) พิจารณากําหนดระเบียบตางๆ เพื่อใชปฏิบัติในการจัดดําเนินกิจการกองทุน 
(๓) พิจารณากําหนดแบบบญัชีกองทุน และควบคุมบัญชีการเงินของกองทุน 
(๔) เก็บรักษาเอกสารตางๆ 
(๕) พิจารณากําหนดตัวพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหดําเนินกิจการตางๆ ของ

กองทุน 
(๖) จัดใหมีการตรวจสอบบัญชีการเงินของกองทุน และเสนอรายงานของผูสอบ

บัญชีพรอมดวยงบดุล งบรายไดและรายจาย และรายงานกิจการประจําปของกองทุนใหประธาน 
ก.บ.ท. ทราบและจัดสงงบดุลแสดงฐานะการเงินของกองทุนแตละปใหราชการสวนทองถิ่นที่จัดสง
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นทุกหนวยทราบภายในปงบประมาณถัดไป 

(๗) รวบรวมเรื่องตางๆ ที่ควรเสนอตอที่ประชุม ก.บ.ท. 
(๘) ดําเนินกิจการใดๆ ตามที่ ก.บ.ท. มอบหมาย 
 
ขอ ๑๓  การประชุมของ ก.บ.ท. ตามความในขอ ๑๒ (๗) แหงระเบียบน้ีให

ประธาน ก.บ.ท. เปนผูกําหนดและเรียกประชุมเปนครั้งคราวตามความจําเปนและการประชุมของ
คณะกรรมการ ก.บ.ท. และคณะอนุกรรมการ อ.บ.ท. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
จํานวนจึงเปนองคประชุมการลงมติใดๆ ใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเทากันใหประธานในท่ี
ประชุมเปนผูชี้ขาด 

 
ขอ ๑๔  ในกรณีที่ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดจะครบเกษียณอายุการทําราชการ

จากราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ ตองรายงานผานจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจงให ก.บ.ท. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทราบลวงหนาอยางนอยสามเดือนกอนครบเกษียณอายุ เมื่อครบกําหนดเกษียณอายุและราชการ
สวนทองถิ่นไดสั่งใหขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นออกจากราชการแลว ใหรายงานผานจังหวัดไปยัง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อแจง ก.บ.ท. ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 
ขอ ๑๕  ราชการสวนทองถิ่นใดจะสั่งใหขาราชการสวนทองถิ่นออกจากราชการ

เพื่อรับบําเหน็จบํานาญปกตหิรือบํานาญพิเศษ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ตองระบุไวในคําสั่งใหชัดแจงวาใหออกจากราชการเพื่อรับบาํเหน็จ
บํานาญดวยเหตุอยางใด มาตราใดและใหสงสําเนาคําส่ังนั้นๆ ไปยังจังหวัดเพื่อรายงานสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นทราบทุกราย 

 
หมวด ๒ 

การขอรับบําเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิ่น 
   

 
สวนท่ี ๑ 

บําเหน็จบํานาญปกต ิ
   

 
ขอ ๑๖  ใหผูซึ่งประสงคจะขอรับบําเหน็จบํานาญปกต ิยื่นเรื่องตามแบบ บ.ท. ๑  

และแบบ บ.ท. ๒ พรอมทั้งสําเนาคําสั่งบรรจุหรือแตงตั้งเปนขาราชการสวนทองถิ่น โดยย่ืนตอ
ราชการสวนทองถิ่นหนวยที่ตนสังกัดครั้งสุดทาย รวมสามชุดและใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การขอรับบําเหน็จบาํนาญรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

(๑) สมุดประวัติหรือบัตรประวัติขาราชการสวนทองถิ่น 
(๒) ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม (ถามี) และเวลาทวีคูณ

ระหวางประจําปฏิบัติหนาที่ในเขตที่ไดประกาศใชกฎอัยการศึกตามแบบ บ.ท. ๓ 
(๓) สําเนาคําส่ังเล่ือนเงินเดือนในวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปที่ออกจากราชการ

สวนทองถิ่นสําหรับผูที่ครบเกษียณอายุ 
(๔) สําเนาคําสั่งที่ใหออก หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการสวนทองถิ่นแลวแต

กรณี 
(๕) ตนฉบับหรือสําเนาภาพถายใบแสดงความเห็นของแพทยท่ีทางราชการ

รับรอง ซึ่งตรวจและใหความเห็นวา ไมสามารถจะรับราชการในหนาที่ไดตอไปสําหรับผูที่ออกจาก
ราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ 

(๖) หลักฐานการตรวจสอบและรับรองเวลาราชการของกรมการเงินกลาโหม
กระทรวงกลาโหมสําหรับผูที่เคยรับราชการทหารกองประจําการกอนหรือภายหลังที่เขารับราชการ
แลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) หลักฐานเกี่ยวกับการถูกสั่งพักราชการ ใหออกจากราชการไวกอน ใหออก
ปลดออก หรือไลออก และหลักฐานการรับเงินเดือนระหวางนั้น สําหรับผูท่ีเคยถูกส่ังพัก หรือออก
จากราชการในลักษณะดังกลาว เวนแตไดบันทึกไวในสมุดประวัติโดยชัดแจงแลว 

(๘) หลักฐานการอนุมัติของ ก.พ. หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลวแต
กรณี สําหรับผูที่มีสิทธิไดนับเวลาอุดมศึกษาในตางประเทศ 

(๙) หลักฐานเกี่ยวกับการที่ทางราชการสวนทองถิ่นสั่งใหไปทําการใดๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีซึ่งไดนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ สําหรับผูที่ไดไปปฏิบัติงานดังกลาว 
ดังน้ี 

(ก) คําสั่งใหออกจากราชการสวนทองถิ่นเพื่อไปทําการนั้นๆ 
(ข) คําสั่งใหกลับเขารับราชการสวนทองถิ่นตามเดิม หรือหลักฐานการแสดง

เจตนาขอรับบําเหน็จบํานาญ หรือหลักฐานการออกจากงานทางหนวยที่ไปปฏิบัตินั้นๆ แลวแต
กรณี 

(๑๐) หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณสําหรับผูปฏิบัติหนาที่ตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางท่ีมีการรบ หรือการสงคราม หรือการปราบจลาจล หรอืใน
ระหวางท่ีมีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หรือในระหวางที่สั่งใหเปนนักดําเรือ
ดําน้ํา ซ่ึงรับรองโดยกรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

(๑๑) หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณสําหรับผูปฏิบัติราชการปราบปราม
ผูกอการรายคอมมิวนิสต ซึ่งรับรองโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

(๑๒) หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณสําหรับผูปฏิบัติราชการลับหรือปฏิบัติ
ราชการตามแผนปองกันประเทศ หรือปฏิบัติราชการกรณีอื่น ตามแบบท่ีกระทรวงกลาโหมขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย หรือตามที่แจงใหกระทรวงมหาดไทยทราบแลว 

(๑๓) หลักฐานการพิจารณาขององคกรกลางบริหารงานบุคคลราชการสวน
ทองถ่ิน (ก.จ.จ. หรอื ก.ท.จ. หรอื ก.อบต. จังหวัด หรอื ก.เมืองพัทยา) สําหรับผูท่ีมีกรณถูีก
กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนออกจากราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการเพราะ
หยอนความสามารถ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมหรือบกพรองในหนาที่หรือมีมลทินมัวหมอง 
หรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ซึ่งมีระเบียบใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานผลการปฏิบัติใน
เรื่องดังกลาวใหองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการนั้นๆ ทราบ หรอืหลักฐานการประกัน
ดวยบุคคลหรือทรัพยสินสําหรับผูท่ีเจาสังกัดยังไมไดรายงานผลการปฏิบัติ หรือรายงานแลวแต
องคกรกลางบริหารงานบุคคลนั้นๆ ยังพิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องดังกลาวไมเสร็จสิ้น 

(๑๔) หลักฐานการชดใชเงินคืนกรณีลาศึกษาหรือดูงานแลวกลับมาปฏิบัติ
ราชการ ชดใชไมครบตามสัญญา 

(๑๕) แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ (แบบ บ.ท. ๔) 
ใหเสนอตอจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับเรื่อง 
 

สวนท่ี ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ 
   

 
ขอ ๑๗  กรณีที่ผูออกจากราชการสวนทองถิ่นอยูในขายมีสิทธิจะไดรับบํานาญ

พิเศษ ใหผูมีสิทธิและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๑๖ และใหแนบหลักฐานที่
เก่ียวของ ดังน้ี 

(๑) คําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือหลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัติราชการ 
(๒) รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติหนาท่ีราชการจนเปนเหตุใหถูก

ประทุษรายหรือไดรับอันตราย 
(๓) รายงานของผูรวมงานหรือผูรูเห็นเหตุการณใกลชิด (ถามี) 
(๔) รายงานการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจในกรณีท่ีถูกประทุษราย หรือไดรับ

อันตรายนั้นเกิดจากการกระทําผิดอาญาของผูหนึ่งผูใด หรือสําเนาคําพิพากษาคดีนั้น 
(๕) หลักฐานการสอบสวนพรอมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการซึ่ง

ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งขึ้นสอบสวนวาการถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายนั้นเกิดจากความผิด 
หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูนั้นเองหรือไม ในกรณีท่ีไมอาจแนบหลักฐานตาม 
(๔) หรือหลักฐานตาม (๔) ไมปรากฏชัดวาการถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายนั้นเกิดจาก
ความผิดหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูนั้นเองหรือไม 

(๖) ใบรับรองของแพทยท่ีทางราชการรับรอง ซ่ึงไดตรวจและใหความเห็นวาผูน้ัน
ไดรับอันตรายเสียแขน ขา หูหนวกท้ังสองขาง ตาบอด หรือไดรับการปวยเจ็บถึงทุพพลภาพไม
สามารถจะรับราชการตอไปได 

(๗) คําสั่งเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถามี) 
ใหเสนอตอจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับเรื่อง 
 

สวนท่ี ๓ 
บํานาญพิเศษ 

   
 

ขอ ๑๘  การขอรับบาํนาญพิเศษ กรณีขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งออกจากราชการ
โดยไดรับบําเหน็จหรือบํานาญปกติไปแลว ปวยเจ็บถึงทุพพลภาพ อันเปนผลเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่ระหวางที่ผูนั้นรับราชการ ภายในสามป นับแตวันออกจากราชการนอกจากจะตอง
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตามขอ ๑๗ แลว ใหแนบหลักฐานเพ่ิมเติมดังน้ี 

(๑) หลักฐานการสอบสวนของราชการสวนทองถิ่นที่เคยสังกัดวาการปวยเจ็บ
เกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม 

(๒) หลักฐานแสดงวาการปวยเจ็บไดเกิดขึ้นภายในสามป นับแตวันออกจาก
ราชการ 

(๓) หลักฐานแสดงวันเดือนปที่เจาตัวไดยื่นขอรับบํานาญพิเศษ 
ใหเสนอตอจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับเรื่อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สวนท่ี ๔ 

บําเหน็จตกทอดกรณีขาราชการสวนทองถิ่นตาย 
   

 
ขอ ๑๙  การขอรบับาํเหนจ็ตกทอดใหทายาทผูมีสิทธิ หรือผูที่ขาราชการสวน

ทองถ่ินไดแสดงเจตนาไว แลวแตกรณี ยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอดดวยตนเองตามแบบ บ.ท. ๑ 
แบบ บ.ท. ๒ และแบบ บ.ท. ๕ ตอราชการสวนทองถิ่นซึ่งขาราชการสวนทองถิ่นผูตายสังกัดอยูครั้ง
สุดทาย พรอมดวยสําเนามรณบัตรรวม ๓ ชุด และใหคํารับรองวาจะชดใชเงินที่ไดรับไปโดยไมมี
สิทธิตลอดจนคาเสียหายตางๆ คืนแกราชการสวนทองถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๖ หรือแบบหนังสือ
รับรองการชดใชเงินคืนใหแกทางราชการ (สําหรับผูเยาวคนเสมือนไรความสามารถ คนไร
ความสามารถใหผูปกครองในฐานะผูแทนโดยชอบธรรม ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล ลงช่ือแทนหรือให
ความยินยอม แลวแตกรณี) เมื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดรับเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอดจากผูยื่น
แลว ใหสอบสวนบันทึกปากคําของผูย่ืนในหัวขอรายละเอียด ดังน้ี 

(๑) ผูตายไดตายดวยเหตุใด 
(๒) ชื่อตัว ช่ือสกุลของบิดาและมารดาของผูตายช่ืออะไรและยังมีชีวิตหรือถึงแก

กรรมไปแลว ต้ังแตเม่ือใด 
(๓) ผูตายมีสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม ถามี ชื่อตัวชื่อสกุลอะไร 

และใหมีหลักฐานใบสําคัญการสมรสประกอบดวย หากไมมีหลักฐานใหช้ีแจงเหตุผลโดยชัดแจง 
(๔) ผูตายมีบุตรกี่คน ชื่ออะไร เกิดวันเดือนปใด ถาเปนบตุรเกิดกอนสมรสขอให

สอบสวนโดยละเอียดตอไปดวยวาตอมาบิดามารดาไดสมรสกัน หรือไดจดทะเบียนวาเปนบุตร 
หรือศาลพิพากษาวาเปนบุตรหรือไม ท้ังน้ี ใหสงหลักฐานตางๆ เชน สําเนาทะเบียนบาน สําเนา
ใบสําคัญการสมรส สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือคําพิพากษาของศาล และเอกสารที่
เกี่ยวของอื่นใดประกอบการพิจารณาดวย 

ใหเจาหนาที่รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของตามขอ ๑๖ และแนบหลักฐานเพิ่มเติม
ดังน้ี 

(๑) หลักฐานเกี่ยวกับการตาย 
(ก) สําเนามรณบัตร กรณีตายโดยเหตุปกติ หรือสําเนามรณบัตรประกอบ

หลักฐานการสอบสวนของเจาหนาท่ีตํารวจ เชน รายงานการชันสูตรพลิกศพ รายงานประจําวัน
เกี่ยวกับคดี รายงานการสอบสวน ฯลฯ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ 

(ข) สําเนาคําสั่งศาลสําหรับผูท่ีศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ 
(ค) หลักฐานการสอบสวน พรอมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการที่

ผูบังคับบัญชาแตงตั้งเพื่อสอบสวนพฤติการณและกรณีแวดลอมทั่วๆ ไป สําหรับผูที่ไมทราบแน
ชัดวาการตายมีสาเหตุเนื่องจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเองหรือไม 

(ง) หลักฐานการวินิจฉัยขององคกรกลางบริหารงานบุคคลราชการสวนทองถิ่น 
(ก.จ.จ. หรอื ก.ท.จ. หรอื ก.อบต.จังหวัด หรอื ก.เมืองพัทยา) ถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จะตองไดรับโทษถึงไลออกจากราชการหรือไม สําหรับผูตายที่มีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงและยังไมไดรับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทําผิดนั้น 

(๒) หลักฐานเก่ียวกับทายาท 
(ก) สําเนาทะเบียนบานของบิดามารดา กรณียังมีชีวิตอยูหรือสําเนามรณบัตร 

หรือหนังสือรับรองการตายของผูที่ควรเชื่อถือได (เชน พี่ นอง ลุง ปา นา อา หรือเจาหนาที่ฝาย
ปกครอง) กรณีที่ตายไปกอนแลว 

(ข) หลักฐานการเปนบิดาโดยชอบดวยกฎหมายของผูตายไดแก 
๑. สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของบิดามารดาหรือสําเนา

ทะเบียนฐานะของภริยา (มารดาของผูตาย) หรอื 
๒. หนังสือรับรองของผูควรเชื่อถือได ที่รับรองวาบิดามารดาสมรสกอนวันที่ ๑ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ หรอื 
๓. สําเนาทะเบียนบาน หรือสูติบัตรของบุตรรวมบิดามารดาเดียวกันกับผูตายซึ่ง

เกิดภายในป พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือกอนนั้น 
(๓) หลักฐานเกี่ยวกับคูสมรส 
(ก) สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรส 
(ข) สําเนาทะเบียนบาน 
(ค) สําเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผูที่ควรเชื่อถือไดกรณีที่คู

สมรสตายไปกอน 
(ง) สําเนาทะเบียนการหยา หรือใบสําคัญการหยาหรือคําสั่งศาลกรณีที่มีการหยา 
(จ) สําเนาคําพิพากษา หรือคําสั่งที่แสดงวาคูสมรสคนใดเปนคูสมรสที่ชอบดวย

กฎหมาย กรณีที่มีการสมรสซอน 
(๔) หลักฐานเกี่ยวกับบุตร 
(ก) สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของผูตายกับมารดาของบุตร 

หรือสําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร 
(ข) บันทึกรับรองการมีบุตรชอบดวยกฎหมายในครรภมารดา (ถามี) 
(ค) สําเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผูที่ควรเชื่อถือไดกรณีที่บุตร

ตาย 
(ง) สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบุตรบุญธรรม 
(๕) หลักฐานการเปนผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมาย หรือผูพิทักษ หรือผู

อนุบาล แลวแตกรณี ซ่ึงลงช่ือใหความยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบําเหน็จตกทอดแทนผูมี
สิทธิ ไดแกสําเนาทะเบียนการรับรองบุตร สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือสําเนาคําสั่ง
ศาลตั้งผูปกครอง ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล แลวแตกรณี 

ใหเสนอตอจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับเรื่อง 
 

สวนท่ี ๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บํานาญพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถิ่นตาย 
   

 
ขอ ๒๐  การขอรับบํานาญพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถิ่นตาย นอกจาก

หลักฐานท่ีเก่ียวของซ่ึงตองแนบตามขอ ๑๗ (๑) ถึงขอ ๑๗ (๕) และขอ ๑๙ แลวใหแนบหลักฐาน
ท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(๑) ใบแสดงความเห็นหรือรายงานของแพทยท่ีทางราชการรับรอง ซ่ึงแสดงวา
การปวยเจ็บถึงตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่ 

(๒) รายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการในระยะกอนตายเปนเวลาไมนอยกวาสาม
สัปดาหสําหรับผูที่ราชการสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาถึงแกความตายเพราะปฏิบัติงานในลักษณะ
ตรากตรําเรงรัดหรือเครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา 

(๓) หลักฐานการสอบสวนในกรณีสูญหายวาสูญหายต้ังแตเม่ือใด และมีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวาผูนั้นไดรับอันตรายถึงตายหรือไม 

(๔) คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถามี) 
ใหเสนอตอจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับเรื่อง 
 
ขอ ๒๑  การขอรับบํานาญพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งออกจากราชการ

โดยไดรับบําเหน็จหรือบํานาญปกติไปแลว ปวยเจ็บถึงตายอันเปนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่
ระหวางที่ผูนั้นรับราชการภายในสามป นับแตวันออกจากราชการ นอกจากหลักฐานที่เกี่ยวของซึ่ง
ตองแนบตามขอ ๑๙ แลว ใหแนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) หลักฐานการสอบสวนของราชการสวนทองถิ่นที่เคยสังกัดวาการปวยเจ็บถึง
ตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม 

(๒) หลักฐานซ่ึงแสดงวา การปวยเจ็บถึงตายไดเกิดขึ้นภายในสามป นับแตวัน
ออกจากราชการ 

(๓) หลักฐานซึ่งแสดงวันเดือนปท่ีทายาทไดย่ืนขอรับบํานาญพิเศษ 
ใหเสนอตอจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับเรื่อง 

 
สวนท่ี ๖ 

บําเหน็จตกทอดกรณีผูรับบํานาญตาย 
   

 
ขอ ๒๒  เม่ือผูรับบํานาญถึงแกความตาย ใหทายาทหรือผูมีสิทธิรับบําเหน็จตก

ทอดแจงใหราชการสวนทองถิ่นผูเบิกจายบํานาญทราบ และใหผูเบิกจายบํานาญแจงการหมดสิทธิ
รับบํานาญของผูนั้นใหสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินทราบโดยเร็ว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๓  ใหทายาทผูมีสิทธิของผูรับบํานาญซึ่งถึงแกความตายหรือผูท่ีผูรับ
บํานาญซึ่งถึงแกความตายไดแสดงเจตนาไวใหมีสิทธิย่ืนคําขอรับบําเหน็จตกทอดพรอมท้ังใหคํา
รับรองวาจะชดใชเงินที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิตลอดจนคาเสียหายตางๆ คืนแกราชการสวนทองถิ่น
ตามแบบ บ.ท. ๖ (สําหรับผูเยาว คนเสมือนไรความสามารถหรือคนไรความสามารถ ใหผูปกครอง
ในฐานะผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูพิทักษหรือผูอนุบาล ลงชื่อแทนหรือใหความยินยอม แลวแต
กรณี) ย่ืนตอราชการสวนทองถิ่นท่ีผูตายรับบํานาญครั้งสุดทาย และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
รวบรวมหลักฐานเชนเดียวกับกรณีขาราชการสวนทองถิ่นตายตามขอ ๑๙ แนบแบบคาํขอ 

ใหเสนอตอจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับเรื่อง 
 

หมวด ๓ 
การสั่งจายเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

   
 

ขอ ๒๔  เมื่อราชการสวนทองถิ่น ไดรับเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญจากผูขอ
และผูย่ืนตามความในหมวด ๒ แหงระเบียบนี้แลว ใหบันทึก วัน เดือน ป ที่ไดรับเรื่องแลว
ตรวจสอบและสอบสวนหลักฐานตางๆ เพื่อนําเสนอผูวาราชการจังหวัดพิจารณาภายใน
กําหนดเวลาไมเกินสิบหาวันนับแตวันรับเรื่อง 

 
ขอ ๒๕  ใหขาราชการสวนทองถิ่นใชสมุดประวัติที่มีการรับรองโดยถูกตองเปน

หลักฐานในการตรวจสอบเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น
ไดเวนแตขาราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ จะไมมีสมุดประวัติหรือมีแตสมุดประวัติไมถูกตองสมบูรณ 
หรือในกรณีที่หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับเวลาราชการขัดแยงหรือไมตรงกันก็ใหราชการสวนทองถิ่นที่
รับเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญสอบไปยังหนวยราชการหรือราชการสวนทองถิ่นที่ขาราชการสวน
ทองถิ่นผูนั้นเคยรับราชการอยู เพื่อรับรองเวลาราชการของขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นเปน
หลักฐานกอน เม่ือไดรับหลักฐานดังกลาวแลว ใหรีบดําเนินการรวบรวมเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญ
หรือบําเหน็จตกทอดพรอมดวยหลักฐานตางๆ โดยเสนอความเห็นไปยังผูวาราชการจงัหวัด วา
สมควรจายเงินบําเหน็จ บํานาญ หรือบําเหน็จตกทอดหรือไมประการใดใหแกใคร เปนจํานวน
เทาใดหรือเดือนละเทาใด ต้ังแตเม่ือใด 

 
ขอ ๒๖  เม่ือผูวาราชการจังหวัดไดรับเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญและเอกสาร

ตางๆ จากราชการสวนทองถิ่น ตามความในขอ ๒๕ แหงระเบียบนี้ แลวใหบันทึกวัน เดือนป ท่ี
ไดรับไวเปนหลักฐาน แลวรีบพิจารณาสั่งจายภายในกําหนดเวลายี่สิบเอ็ดวันนับแตวันไดรับเรื่อง
การสั่งจายเงินบําเหน็จบํานาญใหทําคําสั่งเปนสามฉบับโดยระบุใหชัดแจงวาจายเปนบําเหน็จหรือ
บํานาญหรือบําเหน็จตกทอดใหแกใครจํานวนเทาใดหรือเดือนละเทาใด จายต้ังแตเม่ือใดแลวสง
คําส่ังและเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญใหแกราชการสวนทองถิ่นท่ีเสนอเรื่องเพื่อถือจายหนึ่งชุด เก็บ
รักษาไวท่ีจังหวัดหนึ่งชุดและสงไปยังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นหนึ่ง
ชุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บําเหน็จหรือบํานาญปกต ิหรือบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพใหสั่งจายไดตั้งแต
วันขาดจากอัตราเงินเดือนเปนตนไป 

บําเหน็จตกทอด หรือบํานาญพิเศษในกรณีถึงแกความตายหรือสูญหาย ซึ่งจาย
แกทายาทหรือผูมีสิทธินั้น ใหสั่งจายไดตั้งแตวันถัดจากวันที่ถึงแกความตาย หรือวันถัดจากวันที่
สันนิษฐานวาถึงแกความตายตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

ในกรณีท่ีมีการลดหรืองดบํานาญในระหวางเวลาท่ีขาราชการกลับเขารับราชการ
ใหมและตอมาออกจากราชการครั้งหลังโดยไมมีสิทธิไดรับบํานาญ การสั่งจายบํานาญที่เคยไดรับ
อยูเดิมตั้งแตวันออกจากราชการครั้งหลัง จะจายไดตอเม่ือผูรับบํานาญไดย่ืนขอรับบาํนาญเดิมตอ
ราชการสวนทองถิ่นที่เคยไดรับ และใหราชการสวนทองถิ่นเดิมจายบํานาญตอไป ท้ังน้ี ใหราชการ
สวนทองถิ่นนั้นรายงานผานจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจง ก.บ.ท. ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

กรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดส่ังไมอนุมัติการจายบําเหน็จบํานาญแกขาราชการสวน
ทองถิ่นตามที่ราชการสวนทองถิ่นเสนอขอ ใหผูวาราชการจังหวัดไดรับเรื่องรายงานเหตุผลไปยัง
กระทรวงมหาดไทย 

สําหรับอัตราบํานาญพิเศษซึง่กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดใหแกขาราชการ
สวนทองถิ่นตามสมควรแกเหตุการณ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผูนั้นตามความใน
มาตรา ๓๘  แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และมาตรา 
๔๕ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ใหผูวาราชการ
จังหวัดเสนอกระทรวงมหาดไทยเปนรายๆ ไป 

 
หมวด ๔ 

การเบิกจายบําเหน็จบํานาญ 
   

 
ขอ ๒๗  เม่ือราชการสวนทองถิ่นไดรับคําส่ังจายบําเหน็จบํานาญจากผูวาราชการ

จังหวัดแลวตองแจงแกผูย่ืนเรื่องรับทราบไวเปนหลักฐาน โดยใหลงลายมือชื่อรับทราบพรอมทั้งวัน 
เดือน ป ไวในคําสั่งจายของผูวาราชการจังหวัดกับใหลงลายมือชื่อรับทราบไวในทะเบียนที่จัดทําไว
โดยเฉพาะดวย สวนผูท่ีอยูไกลหรืออยูตางจังหวัดไมสะดวกแกการติดตอใหมาลงนามทราบไดก็ให
แจงใหทราบทางไปรษณียลงทะเบียนและหมายเหตุในทะเบียนดวยวาไดแจงใหทราบตามหนังสือ
ลงทะเบียน วัน เดือน ปใด 

 
ขอ ๒๘  การเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญประจําเดือนหนึ่งๆ ใหใชฎีกา

คาตอบแทนโดยกรอกจํานวนเงินบําเหน็จบํานาญ รวมท้ังเงินเพิ่มในประเภทเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น และใหเขียนใบแทรกแสดงรายชื่อจํานวนเงินที่ขอเปนรายบุคคลลงในแบบ 
บ.ท. ๗ แลวรวมยอดทั้งสิ้นใหตรงกับจํานวนที่ขอเบิกแนบไวกับฎีกา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๙  การจายเงินบําเหน็จบํานาญรวมท้ังเงินเพิ่มจากบํานาญแกขาราชการสวน
ทองถ่ิน ใหเปนหนาที่ของสมุหบัญชีหรือหัวหนาหนวยการคลังของราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ เปน
ผูรับผิดชอบและปฏิบัติการเบิกจายตามระเบียบ โดยใหลงจายในทะเบียนจายเงินบําเหน็จบํานาญ
เลมหน่ึงตางหาก โดยใชแบบ บ.ท. ๘ และใหกรอกรายชื่อจํานวนเงินบําเหน็จบํานาญเรียง
ตามลําดับใบแทรกฎีกาคาตอบแทนและรวมยอดท้ังสิ้นไวตอนทาย พรอมทั้งหมายเหตุวาเบิกโดย
ฎีกาคาตอบแทนท่ีเทาใด วัน เดือน ปใด การจายในวันหนึ่งๆ รวมกี่ราย เปนเงินเทาใดตองแสดง
ไวในชองหมายเหตุ 

การขอรับบําเหน็จบาํนาญผานทางธนาคาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การจายบํานาญประจําเดือน ใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายของเดือน
สองวันทําการ สําหรับกรณีท่ีตองเบิกเงินจากธนาคาร หรือผูมีสิทธิรับบํานาญไดรับบํานาญทาง
ธนาคาร ใหจายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายของธนาคารในเดือนนั้นสองวันทําการ แตท้ังน้ี
กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดวันจายเปนอยางอื่นก็ได 

บํานาญท่ีคางเบิกหรือท่ีผูรับตายหรือหมดสิทธิลงในระหวางเดือนใหเริ่มจายได
ทันที 

ในกรณีที่ผูรับบํานาญลงชื่อรับเงินไมได ก็ใหผูรับพิมพลายน้ิวมือแทนและใหผู
จายเงินหมายเหตุดวยวาเปนลายพิมพนิ้วมือของใคร 

ในกรณีที่ผูรับบําเหน็จบํานาญไมสามารถจะมารับดวยตนเองไดตองทําหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบ บ.ท. ๙ 

 
ขอ ๓๐  กรณีขาราชการสวนทองถิ่นผูไดรับหรือมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตาย

ใหจายบํานาญรวมท้ังเงินเพิ่มจากบํานาญ (ถามี) ใหจนถึงวันที่ถึงแกความตายนอกจากนี้ให
จายเงินชวยพิเศษจํานวนเทากับบํานาญ เงินเพิ่มจากบํานาญ (ถามี) รวมกับเงินชวยคาครองชีพ
ผูรับบํานาญ (ถามี) สามเดือนโดย 

(๑) กรณีผูรับบํานาญราชการสวนทองถิ่นตําแหนงครู ใหจายเงินบํานาญและเงิน
ชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ถามี) จากเงินงบประมาณแผนดิน สวนเงินเพิ่มจากบํานาญ (ถามี) 
ใหจายจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(๒) กรณีผูรับบํานาญราชการสวนทองถิ่นนอกจากตําแหนงคร ูใหจายเงินบํานาญ
และเงินเพิ่มจากบํานาญ (ถามี) จากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น สวน
เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ถามี) ใหจายจากเงินงบประมาณของราชการสวนทองถิ่น 

ผูมีสิทธิรับบํานาญท่ีถึงแกความตายเปนผูรับบํานาญตกทอดหรือบํานาญพิเศษ
ในฐานะทายาทไมใหจายเงินชวยพิเศษ 

เงินชวยพิเศษตามวรรคหนึ่ง ใหจายแกบุคคลซึ่งขาราชการสวนทองถิ่นผูตาย
แสดงเจตนาโดยทําเปนหนังสือยื่นตอราชการสวนทองถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาขาราชการสวนทองถิ่นผูตายมิไดแสดงเจตนาไวตามวรรคสามหรือบุคคลซึ่ง
ขาราชการสวนทองถิ่นผูตายแสดงเจตนาไวตายกอนขาราชการสวนทองถิ่นผูตายหรือกอนมีการ
จายเงินก็ใหจายแกบุคคลตามลําดับ ดังน้ี 

(๑) คูสมรส 
(๒) บุตร 
(๓) บิดามารดา 
เมื่อปรากฏวาบุคคลในลําดับกอนตามวรรคสี่มีชีวิตอยู บุคคลในลําดับถัดไปไมมี

สิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ 
ถาผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษตามความในวรรคสี่ในลําดับเดียวกันมีหลายคนให

จายใหแกผูซ่ึงบุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเปนหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ 
 
ขอ ๓๑  การขอรับเงินชวยพิเศษ ใหกระทําภายในเวลาหนึ่งปนับแตวันที่

ขาราชการสวนทองถิ่น ผูไดรับหรือมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตาย 
กรณีท่ีผูมีสิทธิรับบํานาญถึงแกความตายกอนท่ีผูวาราชการจังหวัดจะส่ังจาย

บํานาญใหนับระยะเวลาเพื่อขอรับเงินชวยพิเศษตามความในวรรคหนึ่ง ตั้งแตวันที่ผูวาราชการ
จังหวัดส่ังจายบํานาญ 

ในกรณีที่ราชการสวนทองถิ่นมีความจําเปนตองเขาจัดการศพขาราชการสวน
ทองถิ่นผูตายเพราะไมมีผูใดเขาจัดการในเวลาอันสมควร ใหทางราชการสวนทองถิ่นหักคาใชจาย
จากเงินชวยพิเศษไดเทาที่จายจริง แลวมอบสวนท่ีเหลือถามีใหแกผูมีสิทธิไดรับตามขอ ๓๐ 

 
ขอ ๓๒  เพื่อเปนหลักฐานการตรวจสอบจายบําเหน็จบํานาญ ใหราชการสวน

ทองถิ่นจัดทําทะเบียนตรวจจายบําเหน็จบํานาญไวเลมหนึ่งตามแบบ บ.ท. ๑๑ และใหมีขอความ
ดังน้ี ชื่อผูรับ จํานวนเงิน แตเดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนรวม ๑๒ เดือน ในชองหมายเหตุให
หมายเหตุวาไดรับคําส่ังจายบําเหน็จ หรือบํานาญตั้งแตเม่ือใด เดือนละเทาใด 

การลงทะเบียนตรวจจายตองแยกประเภท ดังน้ี 
(๑) บําเหน็จบํานาญปกต ิ
(ก) เหตุทดแทน 
(ข) เหตุทุพพลภาพ 
(ค) เหตุสูงอายุ 
(ง) เหตุรับราชการนาน 
(๒) บํานาญพิเศษ 
(๓) บําเหน็จตกทอด 
 
ขอ ๓๓  การเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญสมุหบัญชีหรือหัวหนาหนวยการคลังของ

ราชการสวนทองถิ่นท่ีจายเงินบําเหน็จบํานาญจะตองเก็บเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญหลักฐานการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เบิกจายตลอดจนเอกสารประกอบการจายไวประกอบการตรวจสอบบัญชีการเงินเชนเดียวกับ
ใบสําคัญการจายเงินประเภทอื่นของราชการสวนทองถิ่น 

 
หมวด ๕ 

การแสดงการดํารงชีวิตอยูของผูรับบํานาญสวนทองถิ่น 
   

 
ขอ ๓๔  ภายในเดือนแรกของปงบประมาณใหมทุกป ใหผูรับบํานาญแสดงการ

ดํารงชีวิตอยูตอราชการสวนทองถิ่น โดยจะแสดงดวยตนเอง หรือใหมีการรับรองของนายอําเภอ 
หรือนายทะเบียนทองถิ่นที่ผูรับบํานาญมีภูมิลําเนาอยูในปจจุบันหรือขาราชการประจาํไมต่ํากวา
ระดับ ๕ เปนผูรับรองตามแบบ บ.ท. ๑๒ ซึ่งรับรองวาผูรับบํานาญยังดํารงชีวิตอยู เพื่อประกอบ
เปนหลักฐานการเบิกจายเงิน 

ใหเจาหนาที่ผูจายบํานาญจัดทําสมุดไวเลมหนึ่งเพื่อใชในการแสดงรายชื่อและ
ตําบลท่ีอยูของผูรับบํานาญ และใหผูรับบํานาญลงลายมือช่ือ วัน เดือน ปท่ีแสดงการดํารงชีวิตอยู
ไวเปนหลักฐาน 

กรณีมอบฉันทะใหผูอื่นรับแทนใหปฏิบัติตามความในวรรคกอนโดยอนุโลม 
 
ขอ ๓๕  ในกรณีที่ผูรับบํานาญพิเศษเปนบุตรซึ่งกําลังศึกษาอยูในชั้นเตรียม

อุดมศึกษา หรือชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาที่ราชการรับรองใหเทียบเทา ถามีความประสงค
จะขอรับบํานาญพิเศษตอไปอีกหลังจากที่มีอายุครบยี่สิบปบริบูรณแลวใหยื่นใบรับรองของ
สถานศึกษานั้นๆ และหลังจากนั้นใหยื่นใบรับรองเชนวานี้ภายในเดือนแรกของปงบประมาณใหม
ทุกป 

 
ขอ ๓๖  เมื่อราชการสวนทองถิ่นไดรับหลักฐานการดํารงชีวิตอยูดังกลาวในขอ 

๓๔ หรือใบรับรองของสถานศึกษาดังกลาวในขอ ๓๕ แลว ใหบันทึกไวในทะเบียนจายเงินบํานาญ 
และทะเบียนตรวจจายเงินบํานาญวา ผูรับบํานาญรายใดไดแสดงการดํารงชีวิตอยูแตวันเดือนปใด 
หรือผูรับบํานาญพิเศษรายใดมีอายุครบย่ีสิบปบริบูรณแลวตั้งแตวันเดือนปใด และไดยื่นใบรับรอง
ของสถานศึกษาใดตั้งแตวันเดือนปใด แลวแตกรณี เพื่อเปนหลักฐานการจายบํานาญตอไป สวน
หลักฐานการดํารงชีวิตอยูหรือใบรับรองของสถานศึกษาใหราชการสวนทองถิ่นที่เบิกจายเก็บรักษา
ไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบบัญชีการเงินตอไปดวย 

 
ขอ ๓๗  ถาปรากฏวาผูรับบํานาญขาดสิทธิท่ีจะไดรับบํานาญตอไปแลว หรือผูรับ

บํานาญไมแสดงการดํารงชีวิตอยู หรือไมยื่นใบรับรองของสถานศึกษาตามที่ระบุไวในขอ ๓๔ และ
ขอ ๓๕ ใหราชการสวนทองถิ่นระงับการจายบํานาญไวจนกวาผูรับบํานาญจะแสดงหลักฐานการ
ดํารงชีวิตอยูหรือสงใบรับรองของสถานศึกษาใหถูกตอง 

 
หมวด ๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเปล่ียนแปลงสถานท่ีรับบํานาญ 
   

 
ขอ ๓๘  ผูรับบํานาญท่ียายภูมิลําเนาและประสงคจะโอนการรับเงินบํานาญไปรับ

ทางราชการสวนทองถิ่นรูปเดียวกันในทองที่ที่ยายไปอยูใหม ใหผูรับบํานาญย่ืนเรื่องตอราชการ
สวนทองถิ่นท่ีจายบํานาญใหเดิมและใหราชการสวนทองถิ่นนั้นสงเรื่องและหนังสือสําคัญจายเงิน
บํานาญครั้งสุดทายตามแบบ บ.ท. ๑๓ ไปยังจังหวัดและใหจังหวัดรายงานเพื่อขออนุมัติ
กระทรวงมหาดไทย 

 
หมวด ๗ 

เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ 
   

 
ขอ ๓๙  การจายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ ใหราชการสวนทองถิ่นปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งออกหรือพนจากราชการกอนวันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๐๙ และไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกต ิหรือบํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดตามความ
ในพระราชบัญญัตบิําเหน็จบาํนาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ใหราชการสวนทองถิ่น 
เบิกจายใหตามอัตราที่เคยเบิกจายอยูเดิมกอนใชบังคับระเบียบนี้ 

(๒) นับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ เปนตนไป ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งออก
หรือพนจากราชการ และไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกต ิหรือบํานาญพิเศษ หรือผูมีสิทธิจะพึง
ไดรับบํานาญพิเศษ ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๐๐ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ใหราชการสวนทองถิ่นเบิกจายเงินเพิ่มจากเงิน
บํานาญปกต ิหรือเงินบํานาญพิเศษแลวแตกรณี ในอัตรารอยละย่ีสิบหาของเงินบํานาญปกติ หรอื
เงินบํานาญพิเศษ ซึ่งจะพึงไดรับตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๐๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ เปนอีกสวนหนึ่งตางหาก โดย
เบิกจายจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นและใหรวมจายพรอมกับเงิน
บํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษท่ีขาราชการสวนทองถิ่นหรือผูมีสิทธิจะพึงไดรับเม่ือรวมเงินเพิ่ม
ดังกลาวกับเงินบํานาญปกต ิหรือเงินบํานาญพิเศษเขาดวยกันแลวจะตองไมสูงกวาเงินเดือนเดือน
สุดทายที่ขาราชการสวนทองถิ่นไดรับอยูกอนออกหรือพนจากทางราชการสวนทองถิ่น 

(๓) ขาราชการซึ่งไดโอนหรือถูกสั่งไปรับราชการทางราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงจะมี
สิทธิไดนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดตอกันในการคํานวณเงินเพิ่มจากเงิน
บํานาญปกต ิหรือเงินบํานาญพิเศษเพื่อจายแกขาราชการซึ่งไดโอนหรือถูกส่ังไปรับราชการทาง
ราชการสวนทองถิ่น หรือผูมีสิทธิจะพึงไดรับบํานาญพิเศษตามความในพระราชบัญญตัิบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ใหคํานวณ
โดยตั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละย่ีสิบหาของเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษ ซ่ึงจะพึงไดรับ
ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ แลวแตกรณ ีคูณดวยจํานวนปอันเปนเวลาราชการที่ขาราชการผูนั้นมารับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชการทางราชการสวนทองถิ่นหารดวยจํานวนปอันเปนเวลาราชการที่ขาราชการผูนั้นรับราชการ
อยูทางสังกัดเดิม และทางราชการสวนทองถิ่นรวมกัน ทั้งนี ้เม่ือรวมเงินเพิ่มดังกลาวกับเงินบํานาญ
ปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษ ซึ่งจะพึงไดรับเปนอีกสวนหนึ่งตางหากเขาดวยกันแลว จะตองไมสูง
กวาเงินเดือนเดือนสุดทายที่ขาราชการผูนั้นไดรับอยูกอนออกหรือพนจากราชการทางราชการสวน
ทองถ่ิน 

(๔) ขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเขารับราชการในราชการสวนทองถิ่นนับตั้งแตวันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เปนตนไป เมื่อออกหรือพนจากราชการ และไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ
หรือบํานาญพิเศษ หรือผูมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ไมมีสิทธิไดรับเงิน
เพิ่มรอยละย่ีสิบหาจากเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพเิศษ 

 
หมวด ๘ 

การหักบํานาญพิเศษและหรอืบําเหน็จ 
ตกทอดจากผูที่ไดรับสิทธิหรือไมมีสิทธิ 

   
 

ขอ ๔๐  ในกรณีท่ีไดเบิกจายบํานาญพิเศษและหรือบําเหน็จตกทอดใหแกผูมีสิทธิ
ตามคําส่ังจายของจังหวัดแลว หากปรากฏภายหลังวามีบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร
ชอบดวยกฎหมายของผูตายตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
กําหนดเพิ่มขึ้น ใหจังหวัดสั่งจายเงินรายนั้นใหมโดยใหราชการสวนทองถิ่นผูเบิกหักเงินบํานาญ
พิเศษของผูซ่ึงรับเกินไปตั้งแตวันเกิดสิทธิคืนใหแกบุตรดังกลาวตามสิทธิที่บุตรผูนั้นจะไดรับทุก
เดือนจนกวายอดเงินที่หักจะครบจํานวนที่ผูนั้นรับเกินไป 

ในกรณีท่ีหักเงินบํานาญพิเศษไดไมครบจํานวนท่ีรับเกินไป หรือไมมีเงินบํานาญ
พิเศษท่ีจะหักชดใชได ใหจังหวัดสั่งใหราชการสวนทองถิ่นผูเบิกเรียกเงินจากผูที่ไดรับเกินไปหรือ
ไดรับไปโดยไมมีสิทธิคืนเพื่อจายใหแกบุตรดังกลาวตามสิทธิที่บุตรผูนั้นจะไดรับหากเรียกคืนไมได
หรือเรียกไดไมครบ ใหผูเบิกแจงใหบุตรผูนั้นเรียกรองเอาจากผูที่ไดรับเกินไปหรือไดรับไปโดยไม
มีสิทธิตอไป 

 
หมวด ๙ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

ขอ ๔๑  ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดประสงคจะออกจากราชการ ใหย่ืนหนังสือขอ
ลาออกจากราชการสวนทองถิ่นตอราชการสวนทองถิ่นที่ตนสังกัด ตามแบบ บ.ท. ๑๔ 

กรณีขาราชการสวนทองถิ่นพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหย่ืนคําขอรับ
บําเหน็จหรือบํานาญตอราชการสวนทองถิ่นท่ีตนสังกัดลวงหนาไดเปนเวลา ๕ เดือนกอนวันครบ
เกษียณอายุตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๔๒  เพื่อใหไดทราบถึงฐานะการเงิน และสถิติของกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่นเปนประจํา กรณีท่ีราชการสวนทองถิ่นใดมีการจายเงินบําเหน็จบํานาญแก
ขาราชการสวนทองถิ่นในเดือนใด ใหราชการสวนทองถิ่นนั้นจัดทํางบเดือนแสดงการรับ - จายเงิน
ตามแบบ บ.ท. ๑๕ สงไปยังกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินภายในวนัท่ี ๑๐ ของเดือนใหมทุก
เดือน 

 
ขอ ๔๓  บรรดาแบบพิมพที่ใชตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทย

กําหนด 
 

ประกาศ ณ วันที ่๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๖ 
ประชา มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ 
๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

ทรงยศ/สุมลรัตน/ตรวจ 
๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

A+B 
ญาณ/ีแกไข 

๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ 
 


