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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ และ
มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
ข้อ ๒๑  ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 
ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนตําบล เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น แต่ไม่รวมถึง
กรุงเทพมหานคร 

“เงินเดือน” หมายความว่า เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกําหนดจ่ายเป็นรายเดือนจาก
เงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน 

“บําเหน็จบํานาญ” ถ้ามิได้ว่าไว้เป็นการเฉพาะในเรื่องใด ให้หมายถึงบําเหน็จปกติ 
บํานาญปกติ บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ บําเหน็จตกทอดและหรือบํานาญพิเศษ กรณีข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตาย และบําเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบํานาญส่วนท้องถิ่นตาย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง/หน้า ๑/๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
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“กองทุน” หมายถึง กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนจังหวัด กองทุนบําเหน็จ
บํานาญพนักงานเทศบาล กองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วนตําบล หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกําหนด 

 
ข้อ ๕  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามความในพระราชบัญญัติ

บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้มีสํานักงานกลางตั้งอยู่ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
ข้อ ๖  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตีความหรือ

วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรยกเว้นการปฏิบัติตาม
ความในระเบียบนี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น ขอทําความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เป็นกรณี ๆ 
ไป 

 
หมวด ๑ 

การต้ังงบประมาณและการนาํส่งเงินสมทบ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
 

ข้อ ๗  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งราชการส่วน
ท้องถิ่นได้หักไว้จากเงินงบประมาณทั่วไปตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้ต้ังจ่ายในงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ในรายจ่ายงบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพันหรือ
หมวดรายจ่ายอ่ืน แล้วแต่กรณี โดยให้เรียกช่ือว่า “เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น” และให้ต้ังจ่ายเฉพาะราชการส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น 

 
ข้อ ๘  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้หักและต้ังจ่าย

ไว้ตามข้อ ๗ เมื่อได้หักไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะ
ได้รับตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ และเงิน
เพิ่มบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในหมวด ๗ แห่งระเบียบนี้แล้ว ส่วนที่เหลือเท่าใด ให้
หัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จัดการเบิกถอนนําส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นโดยเช็คหรือดราฟต์ขีดคร่อมในนามกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับ
ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณและให้ระบุไว้โดยชัดเจนว่าเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของราชการส่วนท้องถิ่นใด เป็นเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ใด 
งบประมาณตั้งจ่ายเท่าใด หักจ่ายเป็นบําเหน็จหรือบํานาญรายใดแต่ละรายเป็นเงินเท่าใด รวมเงินหัก
จ่ายบําเหน็จบํานาญเท่าใด แล้วรายงานให้จังหวัดทราบทุกครั้งที่มีการนําส่งเงินด้วย 

ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดมีเงินงบประมาณสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่พอจ่ายตลอดปี หรือมีรายจ่ายเกิดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ส่งเงินไปสมทบ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้หัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ รายงาน
จังหวัดเพื่อแจ้งไปยังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอ
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสั่งจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มให้ต่อไป และในกรณีที่วงเงินที่ได้หักไว้จ่ายตามความในวรรคหนึ่งเหลือจ่าย
เมื่อวันสิ้นปีเป็นจํานวนเท่าใด ให้นําส่งสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น แล้ว
รายงานจังหวัดทราบอีกส่วนหนึ่งต่างหากเช่นเดียวกัน 

 
ข้อ ๙  ให้คณะกรรมการตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ มีช่ือเรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ท.” 
ให้คณะกรรมการตามความในวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธาน

กรรมการและเลือกผู้ที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
 
ข้อ ๑๐  ก.บ.ท. มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) พิจารณาจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปเพิ่มให้แก่

ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยที่มีวงเงินไม่พอจ่ายเป็นบําเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัด
หน่วยงานนั้น หรือจะมอบอํานาจการจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ประธาน ก.บ.ท. ก็ได้ 

(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นรวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วน
จังหวัด จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดกู้ไปดําเนินกิจการต่าง ๆ ภายในกําหนดเวลากู้ไม่เกินสิบห้าปี ดอกเบี้ยใน
อัตราไม่เกินร้อยละสิบเก้าต่อปี 

(๓) พิจารณากําหนดวงเงินค่าใช้จ่ายประจําปีของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบแห่งยอดเงินรายได้ประจําปี 

วงเงินค่าใช้จ่ายประจําปีให้จัดทําเป็นประมาณการรายจ่ายประจําปีตามระเบียบที่
คณะอนุกรรมการดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ.บ.ท.) กําหนด 

(๔) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภทดังกล่าวไว้ในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๐๐ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีที่เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
จากราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ในปีใดไม่พอที่จะโอนไปเพิ่มจ่ายให้กับราชการ
ส่วนท้องถิ่น ตามความในข้อ ๘ วรรคสอง 

(ข) ในกิจการซึ่งคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์กับกิจการของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดย
เป็นงานเร่งด่วนและประมาณการรายจ่ายที่ได้ต้ังจ่ายไว้ในข้อ ๑๐ (๓) ไม่พอจ่ายหรือไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๑๑๒  ให้มีอนุกรรมการดําเนินการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการ
ดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น” เรียกโดยย่อว่า “อ.บ.ท.” ประกอบด้วย 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนหนึ่ง
ที่ประธาน ก.บ.ท. เห็นชอบเป็นรองประธาน ผู้อํานวยการสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น และผู้แทน
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นกรรมการ ก.บ.ท. ที่ประธาน ก.บ.ท. แต่งต้ังไม่เกินสามคนเป็นอนุกรรมการ 
และอนุกรรมการอื่นซึ่งประธาน ก.บ.ท. จะพิจารณาแต่งต้ังได้ไม่เกินสี่คน 

ให้ผู้อํานวยการส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ สํานักบริหารการคลังท้องถิ่นเป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ สํานักบริหาร
การคลังท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ข้อ ๑๒  อ.บ.ท. มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) รับ จ่าย และเก็บรักษาเงินทุน เฉพาะการจ่ายเงินทุนจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุมัติจาก ก.บ.ท. แล้วเท่านั้น และให้ประธาน อ.บ.ท. หรือรองประธาน อ.บ.ท. ในกรณีที่ประธาน 
อ.บ.ท. ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิจารณาสั่งจ่าย 

(๒) พิจารณากําหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อใช้ปฏิบัติในการจัดดําเนินกิจการกองทุน 
(๓) พิจารณากําหนดแบบบัญชีกองทุน และควบคุมบัญชีการเงินของกองทุน 
(๔) เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ 
(๕) พิจารณากําหนดตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดําเนินกิจการต่าง ๆ ของกองทุน 
(๖) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีการเงินของกองทุน และเสนอรายงานของผู้สอบ

บัญชีพร้อมด้วยงบดุล งบรายได้และรายจ่าย และรายงานกิจการประจําปีของกองทุนให้ประธาน 
ก.บ.ท. ทราบและจัดส่งงบดุลแสดงฐานะการเงินของกองทุนแต่ละปีให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดส่งเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยทราบภายในปีงบประมาณถัดไป 

(๗) รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่ควรเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ท. 
(๘) ดําเนินกิจการใด ๆ ตามท่ี ก.บ.ท. มอบหมาย 
 
ข้อ ๑๓  การประชุมของ ก.บ.ท. ตามความในข้อ ๑๒ (๗) แห่งระเบียบนี้ ให้

ประธาน ก.บ.ท. เป็นผู้กําหนดและเรียกประชุมเป็นครั้งคราวตามความจําเป็นและการประชุมของ
คณะกรรมการ ก.บ.ท. และคณะอนุกรรมการ อ.บ.ท. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงจํานวน
จึงเป็นองค์ประชุม การลงมติใด ๆ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ช้ี
ขาด 

 
ข้อ ๑๔  ในกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดจะครบเกษียณอายุการทําราชการจาก

ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ต้องรายงานผ่านจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งให้ ก.บ.ท. ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดือนก่อนครบเกษียณอายุ เมื่อครบกําหนดเกษียณอายุและราชการส่วน
ท้องถิ่นได้สั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นออกจากราชการแล้ว ให้รายงานผ่านจังหวัดไปยัง
กระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้ง ก.บ.ท. ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
                                                 

๒ ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
ข้อ ๑๕  ราชการส่วนท้องถิ่นใดจะสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการเพื่อ

รับบําเหน็จบํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ต้องระบุไว้ในคําสั่งให้ชัดแจ้งว่าให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
ด้วยเหตุอย่างใด มาตราใด และให้ส่งสําเนาคําสั่งนั้น ๆ ไปยังจังหวัดเพื่อรายงานสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นทราบทุกราย 

 
หมวด ๒ 

การขอรับบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

บําเหน็จบํานาญปกติ 
   

 
ข้อ ๑๖  ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ ย่ืนเรื่องตามแบบ บ.ท. ๑ 

และแบบ บ.ท. ๒ พร้อมทั้งสําเนาคําสั่งบรรจุหรือแต่งต้ังเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยย่ืนต่อราชการ
ส่วนท้องถิ่นหน่วยที่ตนสังกัดครั้งสุดท้าย รวมสามชุด และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอรับ
บําเหน็จบํานาญรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

(๑) สมุดประวัติหรือบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(๒) ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม (ถ้ามี) และเวลาทวีคูณระหว่าง

ประจําปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกตามแบบ บ.ท. ๓ 
(๓) สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ออกจากราชการส่วน

ท้องถิ่นสําหรับผู้ที่ครบเกษียณอายุ 
(๔) สําเนาคําสั่งที่ให้ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่น แล้วแต่

กรณี 
(๕) ต้นฉบับหรือสําเนาภาพถ่ายใบแสดงความเห็นของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง 

ซึ่งตรวจและให้ความเห็นว่า ไม่สามารถจะรับราชการในหน้าที่ได้ต่อไปสําหรับผู้ที่ออกจากราชการ
เพราะเหตุทุพพลภาพ 

(๖) หลักฐานการตรวจสอบและรับรองเวลาราชการของกรมการเงินกลาโหม 
กระทรวงกลาโหมสําหรับผู้ที่เคยรับราชการทหารกองประจําการก่อนหรือภายหลังที่เข้ารับราชการ
แล้ว 

(๗) หลักฐานเกี่ยวกับการถูกสั่งพักราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ออก ปลด
ออก หรือไล่ออก และหลักฐานการรับเงินเดือนระหว่างนั้น สําหรับผู้ที่เคยถูกสั่งพัก หรือออกจาก
ราชการในลักษณะดังกล่าว เว้นแต่ได้บันทึกไว้ในสมุดประวัติโดยชัดแจ้งแล้ว 

(๘) หลักฐานการอนุมัติของ ก.พ. หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่
กรณี สําหรับผู้ที่มีสิทธิได้นับเวลาอุดมศึกษาในต่างประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๙) หลักฐานเกี่ยวกับการที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปทําการใด ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีซึ่งได้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ สําหรับผู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานดังกล่าว
ดังนี้ 

(ก) คําสั่งให้ออกจากราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อไปทําการนั้น ๆ 
(ข) คําสั่งให้กลับเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตามเดิม หรือหลักฐานการแสดง

เจตนาขอรับบําเหน็จบํานาญ หรือหลักฐานการออกจากงานทางหน่วยที่ไปปฏิบัตินั้น ๆ แล้วแต่กรณี 
(๑๐ )  หลักฐานการมีสิท ธิ ไ ด้นับ เวลาทวีคูณสํ าหรับผู้ ป ฏิ บั ติหน้าที่ ตามที่

กระทรวงกลาโหมกําหนดในระหว่างที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือการปราบจลาจล หรือใน
ระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างที่สั่งให้เป็นนักดําเรือดําน้ํา 
ซึ่งรับรองโดยกรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

(๑๑) หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณสําหรับผู้ปฏิบัติราชการปราบปราม
ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งรับรองโดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 

(๑๒) หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณสําหรับผู้ปฏิบัติราชการลับหรือปฏิบัติ
ราชการตามแผนป้องกันประเทศ หรือปฏิบัติราชการกรณีอ่ืน ตามแบบที่กระทรวงกลาโหมขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย หรือตามที่แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว 

(๑๓) หลักฐานการพิจารณาขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) สําหรับผู้ที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนออกจากราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถ 
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือบกพร่องในหน้าที่หรือมีมลทินมัวหมอง หรือกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ซึ่งมีระเบียบให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานผลการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้น ๆ ทราบ หรือหลักฐานการประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน
สําหรับผู้ที่เจ้าสังกัดยังไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติ หรือรายงานแล้วแต่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
นั้น ๆ ยังพิจารณาหรือดําเนินการในเรื่องดังกล่าวไม่เสร็จสิ้น 

(๑๔) หลักฐานการชดใช้เงินคืนกรณีลาศึกษาหรือดูงานแล้วกลับมาปฏิบัติราชการ 
ชดใช้ไม่ครบตามสัญญา 

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

ส่วนที่ ๒ 
บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ 

   
 

ข้อ ๑๗  กรณีที่ผู้ออกจากราชการส่วนท้องถิ่นอยู่ในข่ายมีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษ 
ให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ ๑๖ และให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) คําสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือหลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัติราชการ 
(๒) รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ถูกประทุษร้าย

หรือได้รับอันตราย 
(๓) รายงานของผู้ร่วมงานหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ถ้ามี) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจในกรณีที่ถูกประทุษร้าย หรือได้รับ
อันตรายนั้นเกิดจากการกระทําผิดอาญาของผู้หนึ่งผู้ใด หรือสําเนาคําพิพากษาคดีนั้น 

(๕ )  หลักฐานการสอบสวนพร้อมทั้ งสรุปความเห็นของคณะกรรมการซึ่ ง
ผู้บังคับบัญชาได้แต่งต้ังขึ้นสอบสวนว่าการถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากความผิด หรือ
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้นั้นเองหรือไม่ ในกรณีที่ไม่อาจแนบหลักฐานตาม (๔) หรือ
หลักฐานตาม (๔) ไม่ปรากฏชัดว่าการถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้นั้นเองหรือไม่ 

(๖) ใบรับรองของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งได้ตรวจและให้ความเห็นว่าผู้นั้น
ได้รับอันตรายเสียแขน ขา หูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอด หรือได้รับการป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพไม่
สามารถจะรับราชการต่อไปได้ 

(๗) คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี) 
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 
 

ส่วนที่ ๓ 
บํานาญพิเศษ 

   
 

ข้อ ๑๘  การขอรับบํานาญพิเศษ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการ
โดยได้รับบําเหน็จหรือบํานาญปกติไปแล้ว ป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพ อันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ระหว่างที่ผู้นั้นรับราชการ ภายในสามปี นับแต่วันออกจากราชการ นอกจากจะต้องดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้แนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้ 

(๑) หลักฐานการสอบสวนของราชการส่วนท้องถิ่นที่เคยสังกัดว่าการป่วยเจ็บเกิดขึ้น
เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ 

(๒) หลักฐานแสดงว่าการป่วยเจ็บได้เกิดขึ้นภายในสามปี นับแต่วันออกจากราชการ 
(๓) หลักฐานแสดงวันเดือนปีที่เจ้าตัวได้ย่ืนขอรับบํานาญพิเศษ 
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 
 

ส่วนที่ ๔ 
บําเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย 

   
 

ข้อ ๑๙  การขอรับบําเหน็จตกทอดให้ทายาทผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ได้แสดงเจตนาไว้ แล้วแต่กรณี ย่ืนเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอดด้วยตนเองตามแบบ บ.ท. ๑ แบบ บ.ท. 
๒ และแบบ บ.ท. ๕ ต่อราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายสังกัดอยู่ครั้งสุดท้าย 
พร้อมด้วยสําเนามรณบัตรรวม ๓ ชุด และให้คํารับรองว่าจะชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจน
ค่าเสียหายต่าง ๆ คืนแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๖ หรือแบบหนังสือรับรองการชดใช้เงิน
คืนให้แก่ทางราชการ (สําหรับผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ ให้ผู้ปกครองใน
ฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ลงชื่อแทนหรือให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี) เมื่อ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอดจากผู้ย่ืนแล้ว ให้สอบสวนบันทึกปากคําของผู้
ย่ืนในหัวข้อรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ผู้ตายได้ตายด้วยเหตุใด 
(๒) ช่ือตัว ช่ือสกุลของบิดาและมารดาของผู้ตายช่ืออะไรและยังมีชีวิตหรือถึงแก่

กรรมไปแล้ว ต้ังแต่เมื่อใด 
(๓) ผู้ตายมีสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้ามี ช่ือตัวช่ือสกุลอะไร 

และให้มีหลักฐานใบสําคัญการสมรสประกอบด้วย หากไม่มีหลักฐานให้ช้ีแจงเหตุผลโดยชัดแจ้ง 
(๔) ผู้ตายมีบุตรกี่คน ช่ืออะไร เกิดวันเดือนปีใด ถ้าเป็นบุตรเกิดก่อนสมรสขอให้

สอบสวนโดยละเอียดต่อไปด้วยว่าต่อมาบิดามารดาได้สมรสกัน หรือได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือ
ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรหรือไม่  ทั้งนี้ ให้ส่งหลักฐานต่าง ๆ เช่น สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาใบสําคัญ
การสมรส สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือคําพิพากษาของศาล และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใด
ประกอบการพิจารณาด้วย 

ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑๖ และแนบหลักฐานเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

(๑) หลักฐานเกี่ยวกับการตาย 
(ก) สําเนามรณบัตร กรณีตายโดยเหตุปกติ หรือสําเนามรณบัตรประกอบ

หลักฐานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เช่น รายงานการชันสูตรพลิกศพ รายงานประจําวัน
เกี่ยวกับคดี รายงานการสอบสวน ฯลฯ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ 

(ข) สําเนาคําสั่งศาลสําหรับผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ 
(ค) หลักฐานการสอบสวน พร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการที่

ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังเพื่อสอบสวนพฤติการณ์และกรณีแวดล้อมทั่ว ๆ ไป สําหรับผู้ที่ไม่ทราบแน่ชัดว่า
การตายมีสาเหตุเนื่องจากการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของตนเองหรือไม่ 

(ง) หลักฐานการวินิจฉัยขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อน
จะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกจากราชการหรือไม่ สําหรับผู้ตายที่มีกรณีหรือต้องหาว่ากระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทําผิดนั้น 

(๒) หลักฐานเกี่ยวกับทายาท 
(ก) สําเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา กรณียังมีชีวิตอยู่หรือสําเนามรณบัตร

หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ (เช่น พ่ี น้อง ลุง ป้า น้า อา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง) กรณีที่ตายไปก่อนแล้ว 

(ข) หลักฐานการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายได้แก่ 
๑. สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของบิดามารดาหรือสําเนา

ทะเบียนฐานะของภริยา (มารดาของผู้ตาย) หรือ 
๒. หนังสือรับรองของผู้ควรเชื่อถือได้ ที่รับรองว่าบิดามารดาสมรสก่อนวันที่ 

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

ผู้ตายซึ่งเกิดภายในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือก่อนนั้น 
(๓) หลักฐานเกี่ยวกับคู่สมรส 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ก) สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรส 
(ข) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(ค) สําเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้กรณีที่คู่

สมรสตายไปก่อน 
(ง) สําเนาทะเบียนการหย่า หรือใบสําคัญการหย่าหรือคําสั่งศาลกรณีที่มีการ

หย่า 
(จ) สําเนาคําพิพากษา หรือคําสั่งที่แสดงว่าคู่สมรสคนใดเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วย

กฎหมาย กรณีที่มีการสมรสซ้อน 
(๔) หลักฐานเกี่ยวกับบุตร 

(ก) สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของผู้ตายกับมารดาของบุตร 
หรือสําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร 

(ข) บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา (ถ้ามี) 
(ค) สําเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ กรณีที่บุตร

ตาย 
(ง) สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบุตรบุญธรรม 

(๕) หลักฐานการเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล 
แล้วแต่กรณี ซึ่งลงชื่อให้ความยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบําเหน็จตกทอดแทนผู้มีสิทธิ ได้แก่ 
สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือสําเนาคําสั่งศาลต้ังผู้ปกครอง 
ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 

ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 
 

ส่วนที่ ๕ 
บํานาญพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย 

   
 

ข้อ ๒๐  การขอรับบํานาญพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย นอกจากหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องแนบตามข้อ ๑๗ (๑) ถึงข้อ ๑๗ (๕) และข้อ ๑๙ แล้ว ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) ใบแสดงความเห็นหรือรายงานของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งแสดงว่าการ
ป่วยเจ็บถึงตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ 

(๒) รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการในระยะก่อนตายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม
สัปดาห์สําหรับผู้ที่ราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าถึงแก่ความตายเพราะปฏิบัติงานในลักษณะ
ตรากตรําเร่งรัดหรือเคร่งเครียดเกินกว่าปกติธรรมดา 

(๓) หลักฐานการสอบสวนในกรณีสูญหายว่าสูญหายตั้งแต่เมื่อใด และมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าผู้นั้นได้รับอันตรายถึงตายหรือไม่ 

(๔) คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี) 
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๑  การขอรับบํานาญพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการโดย
ได้รับบําเหน็จหรือบํานาญปกติไปแล้ว ป่วยเจ็บถึงตายอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง
ที่ผู้นั้นรับราชการภายในสามปี นับแต่วันออกจากราชการ นอกจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องแนบ
ตามข้อ ๑๙ แล้ว ให้แนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑) หลักฐานการสอบสวนของราชการส่วนท้องถิ่นที่เคยสังกัดว่าการป่วยเจ็บถึงตาย
เกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ 

(๒) หลักฐานซึ่งแสดงว่า การป่วยเจ็บถึงตายได้เกิดขึ้นภายในสามปี นับแต่วันออก
จากราชการ 

(๓) หลักฐานซึ่งแสดงวันเดือนปีที่ทายาทได้ย่ืนขอรับบํานาญพิเศษ 
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 

 
ส่วนที่ ๖ 

บําเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบํานาญตาย 
   

 
ข้อ ๒๒  เมื่อผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย ให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด

แจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกจ่ายบํานาญทราบ และให้ผู้เบิกจ่ายบํานาญแจ้งการหมดสิทธิรับ
บํานาญของผู้นั้นให้สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบโดยเร็ว 

 
ข้อ ๒๓  ให้ทายาทผู้มีสิทธิของผู้รับบํานาญซึ่งถึงแก่ความตายหรือผู้ที่ผู้รับบํานาญซึ่ง

ถึงแก่ความตายได้แสดงเจตนาไว้ให้มีสิทธิย่ืนคําขอรับบําเหน็จตกทอด พร้อมทั้งให้คํารับรองว่าจะ
ชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ คืนแก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามแบบ บ.ท. 
๖ (สําหรับผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้ปกครองในฐานะผู้แทนโดย
ชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ลงชื่อแทนหรือให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี) ย่ืนต่อราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายรับบํานาญครั้งสุดท้าย และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมหลักฐานเช่นเดียวกับ
กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตายตามข้อ ๑๙ แนบแบบคําขอ 

ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเรื่อง 
 

หมวด ๓ 
การสั่งจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   
 

ข้อ ๒๔  เมื่อราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญจากผู้ขอและ
ผู้ย่ืนตามความในหมวด ๒ แห่งระเบียบนี้แล้ว ให้บันทึก วัน เดือน ปี ที่ได้รับเรื่องแล้วตรวจสอบและ
สอบสวนหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในกําหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวัน
นับแต่วันรับเรื่อง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๒๕  ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นใช้สมุดประวัติที่มีการรับรองโดยถูกต้องเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้
เว้นแต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จะไม่มีสมุดประวัติหรือมีแต่สมุดประวัติไม่ถูกต้องสมบูรณ์ หรือใน
กรณีที่หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเวลาราชการขัดแย้งหรือไม่ตรงกันก็ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่รับเรื่อง
ขอรับบําเหน็จบํานาญสอบไปยังหน่วยราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้น
เคยรับราชการอยู่ เพื่อรับรองเวลาราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเป็นหลักฐานก่อน เมื่อ
ได้รับหลักฐานดังกล่าวแล้ว ให้รีบดําเนินการรวบรวมเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญหรือบําเหน็จตกทอด
พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ โดยเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ว่าสมควรจ่ายเงินบําเหน็จ 
บํานาญ หรือบําเหน็จตกทอดหรือไม่ประการใดให้แก่ใคร เป็นจํานวนเท่าใดหรือเดือนละเท่าใด ต้ังแต่
เมื่อใด 

 
ข้อ ๒๖  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญและเอกสารต่าง ๆ 

จากราชการส่วนท้องถิ่น ตามความในข้อ ๒๕ แห่งระเบียบนี้ แล้วให้บันทึกวัน เดือนปี ที่ได้รับไว้เป็น
หลักฐาน แล้วรีบพิจารณาสั่งจ่ายภายในกําหนดเวลายี่สิบเอ็ดวันนับแต่วันได้รับเรื่องการสั่งจ่ายเงิน
บําเหน็จบํานาญให้ทําคําสั่งเป็นสามฉบับโดยระบุให้ชัดแจ้งว่าจ่ายเป็นบําเหน็จหรือบํานาญหรือ
บําเหน็จตกทอดให้แก่ใครจํานวนเท่าใดหรือเดือนละเท่าใด จ่ายต้ังแต่เมื่อใดแล้วส่งคําสั่งและเรื่อง
ขอรับบําเหน็จบํานาญให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นที่เสนอเรื่องเพื่อถือจ่ายหนึ่งชุด เก็บรักษาไว้ที่จังหวัด
หนึ่งชุดและส่งไปยังสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นหนึ่งชุด 

บําเหน็จหรือบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพให้สั่งจ่ายได้ต้ังแต่วัน
ขาดจากอัตราเงินเดือนเป็นต้นไป 

บําเหน็จตกทอด หรือบํานาญพิเศษในกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ซึ่งจ่ายแก่
ทายาทหรือผู้มีสิทธินั้น ให้สั่งจ่ายได้ต้ังแต่วันถัดจากวันที่ถึงแก่ความตาย หรือวันถัดจากวันที่
สันนิษฐานว่าถึงแก่ความตายตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่มีการลดหรืองดบํานาญในระหว่างเวลาที่ข้าราชการกลับเข้ารับราชการใหม่
และต่อมาออกจากราชการครั้งหลังโดยไม่มีสิทธิได้รับบํานาญ การสั่งจ่ายบํานาญที่เคยได้รับอยู่เดิม
ต้ังแต่วันออกจากราชการครั้งหลัง จะจ่ายได้ต่อเมื่อผู้รับบํานาญได้ย่ืนขอรับบํานาญเดิมต่อราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับ และให้ราชการส่วนท้องถิ่นเดิมจ่ายบํานาญต่อไป  ทั้งนี้ ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นรายงานผ่านจังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้ง ก.บ.ท. ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งไม่อนุมัติการจ่ายบําเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นเสนอขอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องรายงานเหตุผลไปยัง
กระทรวงมหาดไทย 

สําหรับอัตราบํานาญพิเศษซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กําหนดให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นตามสมควรแก่เหตุการณ์ ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผู้นั้นตามความในมาตรา ๓๘ 
แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และมาตรา ๔๕ แห่ง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ .ศ . ๒๕๐๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเสนอกระทรวงมหาดไทยเป็นราย ๆ ไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมวด ๔ 
การเบิกจ่ายบําเหน็จบํานาญ 

   
 

ข้อ ๒๗  เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้รับคําสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้วต้องแจ้งแก่ผู้ย่ืนเรื่องรับทราบไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบ พร้อมทั้งวัน 
เดือน ปี ไว้ในคําสั่งจ่ายของผู้ว่าราชการจังหวัดกับให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ในทะเบียนที่จัดทําไว้
โดยเฉพาะด้วย ส่วนผู้ที่อยู่ไกลหรืออยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกแก่การติดต่อให้มาลงนามทราบได้ก็ให้แจ้ง
ให้ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและหมายเหตุในทะเบียนด้วยว่าได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือ
ลงทะเบียน วัน เดือน ปีใด 

 
ข้อ ๒๘  การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญประจําเดือนหนึ่ง ๆ ให้ใช้ฎีกาค่าตอบแทน

โดยกรอกจํานวนเงินบําเหน็จบํานาญ รวมทั้งเงินเพิ่มในประเภทเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และให้เขียนใบแทรกแสดงรายชื่อจํานวนเงินที่ขอเป็นรายบุคคลลงในแบบ บ.ท. ๗ แล้วรวม
ยอดทั้งสิ้นให้ตรงกับจํานวนที่ขอเบิกแนบไว้กับฎีกา 

 
ข้อ ๒๙  การจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญรวมทั้งเงินเพิ่มจากบํานาญแก่ข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของสมุห์บัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการคลังของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบและปฏิบัติการเบิกจ่ายตามระเบียบ โดยให้ลงจ่ายในทะเบียนจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญเล่ม
หนึ่งต่างหาก โดยใช้แบบ บ.ท. ๘ และให้กรอกรายชื่อจํานวนเงินบําเหน็จบํานาญเรียงตามลําดับใบ
แทรกฎีกาค่าตอบแทนและรวมยอดทั้งสิ้นไว้ตอนท้าย พร้อมทั้งหมายเหตุว่าเบิกโดยฎีกาค่าตอบแทนที่
เท่าใด วัน เดือน ปีใด การจ่ายในวันหนึ่ง ๆ รวมกี่ราย เป็นเงินเท่าใดต้องแสดงไว้ในช่องหมายเหตุ 

การขอรับบําเหน็จบํานาญผ่านทางธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

การจ่ายบํานาญประจําเดือน ให้จ่ายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายของเดือน
สองวันทําการ สําหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคาร หรือผู้มีสิทธิรับบํานาญได้รับบํานาญทาง
ธนาคาร ให้จ่ายในวันทําการก่อนวันทําการสุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้นสองวันทําการ  แต่ทั้งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยจะกําหนดวันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

บํานาญที่ค้างเบิกหรือที่ผู้รับตายหรือหมดสิทธิลงในระหว่างเดือนให้เริ่มจ่ายได้ทันที 
ในกรณีที่ผู้รับบํานาญลงชื่อรับเงินไม่ได้ ก็ให้ผู้รับพิมพ์ลายนิ้วมือแทนและให้ผู้

จ่ายเงินหมายเหตุด้วยว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือของใคร 
ในกรณีที่ผู้รับบําเหน็จบํานาญไม่สามารถจะมารับด้วยตนเองได้ต้องทําหนังสือมอบ

ฉันทะตามแบบ บ.ท. ๙ 
 
ข้อ ๓๐  กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับบํานาญถึงแก่ความตาย ให้

จ่ายบํานาญรวมทั้งเงินเพิ่มจากบํานาญ (ถ้ามี) ให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ให้จ่ายเงินช่วย
พิเศษจํานวนเท่ากับบํานาญ เงินเพิ่มจากบํานาญ (ถ้ามี) รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ถ้ามี) 
สามเดือนโดย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) กรณีผู้รับบํานาญราชการส่วนท้องถิ่นตําแหน่งครู ให้จ่ายเงินบํานาญและเงินช่วย
ค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ถ้ามี) จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ส่วนเงินเพิ่มจากบํานาญ (ถ้ามี) ให้จ่าย
จากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) กรณีผู้รับบํานาญราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากตําแหน่งครู ให้จ่ายเงินบํานาญ
และเงินเพิ่มจากบํานาญ (ถ้ามี) จากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนเงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ถ้ามี) ให้จ่ายจากเงินงบประมาณของราชการส่วนท้องถิ่น 

ผู้มีสิทธิรับบํานาญที่ถึงแก่ความตายเป็นผู้รับบํานาญตกทอดหรือบํานาญพิเศษใน
ฐานะทายาทไม่ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ 

เงินช่วยพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายแสดง
เจตนาโดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๑๐ 

ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสามหรือบุคคลซึ่ง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายแสดงเจตนาไว้ตายก่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายหรือก่อนมีการ
จ่ายเงินก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามลําดับ ดังนี้ 

(๑) คู่สมรส 
(๒) บุตร 
(๓) บิดามารดา 
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในลําดับก่อนตามวรรคสี่มีชีวิตอยู่ บุคคลในลําดับถัดไปไม่มีสิทธิ

ได้รับเงินช่วยพิเศษ 
ถ้าผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษตามความในวรรคสี่ในลําดับเดียวกันมีหลายคนให้จ่าย

ให้แก่ผู้ซึ่งบุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ 
 
ข้อ ๓๑  การขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระทําภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับบํานาญถึงแก่ความตาย 
กรณีที่ผู้มีสิทธิรับบํานาญถึงแก่ความตายก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งจ่ายบํานาญ

ให้นับระยะเวลาเพื่อขอรับเงินช่วยพิเศษตามความในวรรคหนึ่ง ต้ังแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งจ่าย
บํานาญ 

ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีความจําเป็นต้องเข้าจัดการศพข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้ตายเพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัดการในเวลาอันสมควร ให้ทางราชการส่วนท้องถิ่นหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วย
พิเศษได้เท่าที่จ่ายจริง แล้วมอบส่วนที่เหลือถ้ามีให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามข้อ ๓๐ 

 
ข้อ ๓๒  เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบจ่ายบําเหน็จบํานาญ ให้ราชการส่วน

ท้องถิ่นจัดทําทะเบียนตรวจจ่ายบําเหน็จบํานาญไว้เล่มหนึ่งตามแบบ บ.ท. ๑๑ และให้มีข้อความดังนี้ 
ช่ือผู้รับ จํานวนเงิน แต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนรวม ๑๒ เดือน ในช่องหมายเหตุให้หมายเหตุว่า
ได้รับคําสั่งจ่ายบําเหน็จ หรือบํานาญตั้งแต่เมื่อใด เดือนละเท่าใด 

การลงทะเบียนตรวจจ่ายต้องแยกประเภท ดังนี้ 
(๑) บําเหน็จบํานาญปกติ 

(ก) เหตุทดแทน 
(ข) เหตุทุพพลภาพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ค) เหตุสูงอายุ 
(ง) เหตุรับราชการนาน 

(๒) บํานาญพิเศษ 
(๓) บําเหน็จตกทอด 
 
ข้อ ๓๓  การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญสมุห์บัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการคลังของ

ราชการส่วนท้องถิ่นที่จ่ายเงินบําเหน็จบํานาญจะต้องเก็บเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญ หลักฐานการ
เบิกจ่ายตลอดจนเอกสารประกอบการจ่ายไว้ประกอบการตรวจสอบบัญชีการเงินเช่นเดียวกับ
ใบสําคัญการจ่ายเงินประเภทอื่นของราชการส่วนท้องถิ่น 

 
หมวด ๕ 

การแสดงการดํารงชีวิตอยู่ของผู้รับบํานาญส่วนท้องถิ่น 
   

 
ข้อ ๓๔  ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่ทุกปี ให้ผู้รับบํานาญแสดงการ

ดํารงชีวิตอยู่ต่อราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะแสดงด้วยตนเอง หรือให้มีการรับรองของนายอําเภอ หรือ
นายทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้รับบํานาญมีภูมิลําเนาอยู่ในปัจจุบันหรือข้าราชการประจําไม่ตํ่ากว่าระดับ ๕ 
เป็นผู้รับรองตามแบบ บ.ท. ๑๒ ซึ่งรับรองว่าผู้รับบํานาญยังดํารงชีวิตอยู่ เพื่อประกอบเป็นหลักฐาน
การเบิกจ่ายเงิน 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายบํานาญจัดทําสมุดไว้เล่มหนึ่งเพื่อใช้ในการแสดงรายชื่อและตําบล
ที่อยู่ของผู้รับบํานาญ และให้ผู้รับบํานาญลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีที่แสดงการดํารงชีวิตอยู่ไว้เป็น
หลักฐาน 

กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนรับแทนให้ปฏิบัติตามความในวรรคก่อนโดยอนุโลม 
 
ข้อ ๓๕  ในกรณีที่ผู้รับบํานาญพิเศษเป็นบุตรซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียม

อุดมศึกษา หรือชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาที่ราชการรับรองให้เทียบเท่า ถ้ามีความประสงค์จะ
ขอรับบํานาญพิเศษต่อไปอีกหลังจากที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้ว ให้ย่ืนใบรับรองของสถานศึกษา
นั้น ๆ และหลังจากนั้นให้ย่ืนใบรับรองเช่นว่านี้ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่ทุกปี 

 
ข้อ ๓๖  เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นได้รับหลักฐานการดํารงชีวิตอยู่ดังกล่าวในข้อ ๓๔ 

หรือใบรับรองของสถานศึกษาดังกล่าวในข้อ ๓๕ แล้ว ให้บันทึกไว้ในทะเบียนจ่ายเงินบํานาญ และ
ทะเบียนตรวจจ่ายเงินบํานาญว่า ผู้รับบํานาญรายใดได้แสดงการดํารงชีวิตอยู่แต่วันเดือนปีใด หรือ
ผู้รับบํานาญพิเศษรายใดมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์แล้วต้ังแต่วันเดือนปีใด และได้ย่ืนใบรับรองของ
สถานศึกษาใดตั้งแต่วันเดือนปีใด แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายบํานาญต่อไป ส่วนหลักฐาน
การดํารงชีวิตอยู่หรือใบรับรองของสถานศึกษาให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เบิกจ่ายเก็บรักษาไว้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบบัญชีการเงินต่อไปด้วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ ๓๗  ถ้าปรากฏว่าผู้รับบํานาญขาดสิทธิที่จะได้รับบํานาญต่อไปแล้ว หรือผู้รับ
บํานาญไม่แสดงการดํารงชีวิตอยู่ หรือไม่ย่ืนใบรับรองของสถานศึกษาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓๔ และข้อ 
๓๕ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นระงับการจ่ายบํานาญไว้จนกว่าผู้รับบํานาญจะแสดงหลักฐานการดํารงชีวิต
อยู่หรือส่งใบรับรองของสถานศึกษาให้ถูกต้อง 

 
หมวด ๖ 

การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญ 
   

 
ข้อ ๓๘  ผู้รับบํานาญที่ย้ายภูมิลําเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบํานาญไปรับ

ทางราชการส่วนท้องถิ่นรูปเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ ให้ผู้รับบํานาญยื่นเรื่องต่อราชการส่วน
ท้องถิ่นที่จ่ายบํานาญให้เดิมและให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นส่งเรื่องและหนังสือสําคัญจ่ายเงินบํานาญ
ครั้งสุดท้ายตามแบบ บ.ท. ๑๓ ไปยังจังหวัดและให้จังหวัดรายงานเพื่อขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย 

 
หมวด ๗ 

เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ 
   

 
ข้อ ๓๙  การจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกหรือพ้นจากราชการก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ 

และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น เบิกจ่าย
ให้ตามอัตราที่เคยเบิกจ่ายอยู่เดิมก่อนใช้บังคับระเบียบนี้ 

(๒) นับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ เป็นต้นไป ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกหรือ
พ้นจากราชการ และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษ หรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับ
บํานาญพิเศษ ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ หรือเงิน
บํานาญพิเศษ แล้วแต่กรณี ในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษ ซึ่งจะ
พึงได้รับตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก โดยเบิกจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและให้รวมจ่ายพร้อมกับเงินบํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษที่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับเมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าวกับเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษ
เข้าด้วยกันแล้วจะต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับอยู่ก่อนออกหรือ
พ้นจากทางราชการส่วนท้องถิ่น 

(๓) ข้าราชการซึ่งได้โอนหรือถูกสั่งไปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมี
สิทธิได้นับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดต่อกันในการคํานวณเงินเพิ่มจากเงิน
บํานาญปกติ หรือเงินบํานาญพิเศษเพื่อจ่ายแก่ข้าราชการซึ่งได้โอนหรือถูกสั่งไปรับราชการทาง
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับบํานาญพิเศษตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้คํานวณโดยต้ัง
เงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษ ซึ่งจะพึงได้รับตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๐๘ แล้วแต่กรณี คูณด้วยจํานวนปีอันเป็นเวลาราชการที่ข้าราชการผู้นั้นมารับราชการทางราชการ
ส่วนท้องถิ่นหารด้วยจํานวนปีอันเป็นเวลาราชการที่ข้าราชการผู้นั้นรับราชการอยู่ทางสังกัดเดิม และ
ทางราชการส่วนท้องถิ่นรวมกัน  ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าวกับเงินบํานาญปกติ หรือเงินบํานาญ
พิเศษ ซึ่งจะพึงได้รับเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากเข้าด้วยกันแล้ว จะต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่
ข้าราชการผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกหรือพ้นจากราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น 

(๔) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นนับต้ังแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป เมื่อออกหรือพ้นจากราชการ และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติหรือ
บํานาญพิเศษ หรือผู้มีสิทธิจะได้รับบํานาญพิเศษตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษ 

 
หมวด ๘ 

การหักบํานาญพิเศษและหรือบําเหน็จ 
ตกทอดจากผู้ที่ได้รับสิทธิหรอืไม่มีสิทธิ 

   
 

ข้อ ๔๐  ในกรณีที่ได้เบิกจ่ายบํานาญพิเศษและหรือบําเหน็จตกทอดให้แก่ผู้มีสิทธิ
ตามคําสั่งจ่ายของจังหวัดแล้ว หากปรากฏภายหลังว่ามีบุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายตามเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กําหนดเพิ่มขึ้น ให้จังหวัดสั่งจ่ายเงินรายนั้นใหม่โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกหักเงินบํานาญพิเศษ
ของผู้ซึ่งรับเกินไปตั้งแต่วันเกิดสิทธิคืนให้แก่บุตรดังกล่าวตามสิทธิที่บุตรผู้นั้นจะได้รับทุกเดือนจนกว่า
ยอดเงินที่หักจะครบจํานวนที่ผู้นั้นรับเกินไป 

ในกรณีที่หักเงินบํานาญพิเศษได้ไม่ครบจํานวนที่รับเกินไป หรือไม่มีเงินบํานาญ
พิเศษที่จะหักชดใช้ได้ ให้จังหวัดสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกเรียกเงินจากผู้ที่ได้รับเกินไปหรือได้รับ
ไปโดยไม่มีสิทธิคืนเพื่อจ่ายให้แก่บุตรดังกล่าวตามสิทธิที่บุตรผู้นั้นจะได้รับหากเรียกคืนไม่ได้หรือเรียก
ได้ไม่ครบ ให้ผู้เบิกแจ้งให้บุตรผู้นั้นเรียกร้องเอาจากผู้ที่ได้รับเกินไปหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิต่อไป 

 
หมวด ๙ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

ข้อ ๔๑  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะออกจากราชการ ให้ย่ืนหนังสือขอ
ลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัด ตามแบบ บ.ท. ๑๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ให้ย่ืนคําขอรับ
บําเหน็จหรือบํานาญต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัดล่วงหน้าได้เป็นเวลา ๕ เดือนก่อนวันครบ
เกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ข้อ ๔๒  เพื่อให้ได้ทราบถึงฐานะการเงิน และสถิติของกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นประจํา กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นใดมีการจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเดือนใด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจัดทํางบเดือนแสดงการรับ - จ่ายเงินตาม
แบบ บ.ท. ๑๕ ส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนใหม่ทุกเดือน 

 
ข้อ ๔๓  บรรดาแบบพิมพ์ที่ใช้ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทย

กําหนด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประชา  มาลีนนท์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
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ระพี/ผู้จัดทํา 
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วิชพงษ์/ผู้ตรวจ 
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