คานา
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเล่มนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเอกสาร
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น และ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจาทุกคน โดยเนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย สาระสาคัญเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ด้านบาเหน็จบานาญข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบด้านบาเหน็จบานาญข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเป็น ไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ตามระเบียบกฎหมาย สร้างความ
พึงพอใจ ขวัญและกาลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทายาทผู้มีสิทธิรับ
สวัสดิการด้านบาเหน็จบานาญดังกล่าว
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
เมษายน ๒๕๕๙

สารบัญ
สิทธิประโยชน์ด้านบาเหน็จบานาญข้าราชการและลูกข้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. บาเหน็จบานาญพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
1.1 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 งบประมาณสาหรับสวัสดิการบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
1.3 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
1.4 สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จบานาญ
• หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญปกติ
• ประเภทของบาเหน็จบานาญปกติ
• เวลาราชการและการนับเวลาราชการปกติ
• การนับเวลาราชการทวีคูณ
• การนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีการกลับเข้ารับราชการใหม่
1.5 แนวทางปฎิบัติและการคานวณสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
• เงินเดือนทีใ่ ช้สาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ
• วิธีคานวณบาเหน็จบานาญ
• การขอรับบาเหน็จบานาญปกติ
• บาเหน็จบานาญพิเศษ
• บาเหน็จดารงชีพ
• บาเหน็จตกทอด
1.6 การเสียสิทธิรับสวัสดิการด้านบาเหน็จบานาญของทายาท
1.7 เงินเพิ่มจากเงินบานาญ
1.8 เงินช่วยพิเศษ
1.9 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ(ช.ค.บ.)
1.10 การสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญ
1.11 การเบิกจ่ายบาเหน็จบานาญ
1.12 การตรวจสอบการจ่ายบาเหน็จบานาญ
1.13 การแสดงการดารงชีวิตอยู่ของผู้รบั บานาญ
1.14 การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ
2. เงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจาการที่ออกจากราชการ
2.1 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจาการที่มีสิทธิรับเงินทดแทน
2.2 การจ่ายเงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิน่ วิสามัญประจาการ
2.3 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจาการผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
2.4 งบประมาณในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน่ วิสามัญประจาการ
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3. บาเหน็จลูกจ้าง
3.1 ลูกจ้างผู้มีสิทธิรับบาเหน็จ
3.2 สิทธิประโยชน์ด้านบาเหน็จของลูกจ้าง
• บาเหน็จปกติ
• บาเหน็จพิเศษ
• บาเหน็จรายเดือน
• บาเหน็จพิเศษรายเดือน
• บาเหน็จตกทอด
4. ผังภาพแสดงสิทธิประโยชน์บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
• ข้าราชการ/พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น
• ตาแหน่งครูครูถ่ายโอน ครูผู้ดูแลเด็ก
• ตาแหน่งครูถ่ายโอน/บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิก กบข.
• ข้าราชการถ่ายโอน เป็นสมาชิก กบข.
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สิทธิประโยชน์ด้านบาเหน็จบานาญข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. บาเหน็จบานาญพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๑.๑ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๐๐ คือ กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อกาหนดสิทธิประโยชน์ด้านบาเหน็จบานาญให้แก่พนั กงาน/
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตาบลและข้าราขการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาโดยตลอด เพื่อให้พนักงาน/ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบาเหน็จบานาญเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนที่มีสิทธิรับบาเหน็จบานาญ
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกฎหมายฉบับล่าสุด
ที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น คือ พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
นอกเหนือจากพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ดังกล่าวแล้วยังมี
ระเบี ย บกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บ าเหน็ จ บ านาญของพนั ก งาน/ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อี ก หลายฉบั บ อาทิ
กฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการรับบาเหน็จดารงชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยเงิน บ าเหน็จบานาญข้าราชการส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ย เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของข้าราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ งบประมาณสาหรับสวัสดิการบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สาหรับกรณีเงินบาเหน็จบานาญของพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณที่
แตกต่างกันตามประเภทตาแหน่ง ดังนี้
๑.๒.๑ ตาแหน่งครู ครูที่ถ่ายโอน ครูผู้ดูแลเด็ก
สิ ท ธิส วั ส ดิ ก ารด้ านบ าเหน็ จ บานาญ จะเบิก จ่ ายจากเงิ น อุด หนุน ทั่ ว ไป ซึ่ งกรมส่ ง เสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นจะตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี รายการเงินอุดหนุน สาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(บาเหน็จบ านาญ) ซึ่งเมื่อส านั กงบประมาณแจ้งอนุมัติงวดเงินอุดหนุนนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะ
ดาเนินการโอนจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนจัดสรรงบประมาณผ่านระบบ e-LAAS

ยกเว้น กรณีเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากเงินบานาญและเงินช่วยพิเศษ ๓ เท่า ในส่วนของเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕
จากเงิ น บ านาญของข้า ราชการบ านาญตาแหน่ งครู ให้ เบิ กจ่า ยจากเงิ นส่ ง สมทบกองทุ น บาเหน็จ บานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือกรณี
งบประมาณดังกล่าวตั้งไว้ไม่พอจ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งจังหวัดเพี่อดาเนินการขออนุมัติโอนเงิน
จาก กบท. มาเพิ่มเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการบานาญตาแหน่งครู หรือทายาท หรือผู้มีสิทธิต่อไป
๑.๒.๒ ตาแหน่งอื่น
สิทธิสวัสดิการด้านบาเหน็จบานาญของพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาแหน่ งอื่น ยกเว้น
ตาแหน่งครู ครูผู้ ดูแลเด็ก ครู ถ่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอน ให้เบิกจ่ายจากเงินส่ งสมทบ กบท. ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือกรณีงบประมาณดังกล่าว ตั้งไว้ไม่พอจ่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งจังหวัดเพี่อดาเนินการขออนุมัติโอนเงินจาก กบท. มาเพิ่มเพื่อจ่ายต่อไป ยกเว้น
กรณี เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชค.บ.) และ เงินช่วยพิเศษ ๓ เท่า ในส่วนของเงิน ช.ค.บ. ให้เบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตั้งจ่ายในรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่าย
ตามข้อผูกพัน รายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ
๒
๑.๒.๓ ข้าราชการถ่ายโอนตาแหน่งอื่น
สิทธิสวัสดิการด้านบาเหน็จบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาแหน่งอื่นที่ถ่ายโอนจากส่วน
ราชการตามภารกิจถ่ายโอนต่าง ๆ ยกเว้นตาแหน่งครูถ่ายโอน จะเบิกจ่ายโดยแบ่งส่วนการรับภาระจ่ายคานวณ
ตามระยะเวลาราชการ โดยสัดส่วนที่คานวณจากเวลาราชการที่เป็นข้าราชการพลเรือนจะเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี รายการเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร และสาหรับสัดส่วนที่เหลือที่คานวณจากเวลาราชการที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ให้เบิกจ่ายจากเงินส่งสมทบ กบท. ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือกรณี
งบประมาณดังกล่าวตั้งไว้ไม่พอจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งจังหวัดเพี่อดาเนินการขออนุมัติโอนเงิน
จาก กบท. มาเพิ่มเพื่อจ่ายต่อไป ยกเว้น กรณี เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ชค.บ.) และ เงิน ช่วยพิเศษ ๓
เท่า ในส่วนของเงิน ช.ค.บ. ให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน การถ่ายโอน
บุคลากรโดยไม่ต้องแบ่งส่วนการรับภาระ
๑.๓ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ กาหนดให้มี
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อเป็นหลักประกันในการรับภาระการจ่ายเงินบาเหน็จ
บานาญให้แก่พนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกตาแหน่ง ยกเว้น ตาแหน่งครู ครูที่ถ่ายโอน ครูผู้ดูแ ลเด็ก (จ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าวแล้วตามข้อ ๑.๒.๑ ) และข้าราชการถ่ายโอนตาแหน่งอื่นในสังกัด ส่วนที่คานวณ
เวลาราชการที่เป็นข้าราชการพลเรือน (จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าวตามข้อ ๑.๒.๓)
๑.๓.๑ แหล่งที่มาของเงิน กบท.

แหล่งที่มาของเงิน กบท. ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยเงิน บาเหน็จบานาญข้าราชการส่ ว นท้องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๗ และ ข้อ ๘ กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหั กเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามอัตราที่กาหนดโดยกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละ ๓ ของประมาณการรายรับ โดย
ไม่นารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนมารวมคานวณ เงินส่งสมทบ กบท. นี้ ให้ตั้ง
จ่ายในรายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รายการ “เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น” ปัจจุบันอัตราการส่งเงินสมทบ กบท. เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม
ความใน พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงินสมทบ กบท. ในอัตราร้อ ยละ ๑ ยกเว้นเทศบาลและเมืองพัทยา ให้ส่งในอัตรา
ร้อยละ ๒ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยก่อนนาเงินส่งสมทบ กบท. ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหัก เงินเพื่อจ่ายเป็นบาเหน็จบานาญให้แกพนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิก่อนส่วนที่
เหลือให้ส่งสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ
๑.๓.๒ แนวทางการส่งเงินสมทบ กบท.
(๑) การส่งเงินสมทบ กบท. ประจาปีงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหนังสือนาส่งเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม “กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น” โดยหนังสือนาส่งจะต้องระบุไว้โดยชัดเจนด้วยว่า
เป็นเงินส่งสมทบ กบท. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ใด งบประมาณตั้งจ่ายเท่าใด หักจ่ายเป็นบาเหน็จและหรือ
บานาญรายใด แต่ละรายเป็นจานวนเงินเท่าใด รวมเงินหักจ่ายบาเหน็จบานาญเท่าใด แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ
ทุกครั้งที่มีการนาส่งเงินสมทบ กบท. ด้วย
๓
(๒) การหักเงินก่อนส่งสมทบ กบท.
รายการดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) สามารถ นาไปหักออกจากเงินส่งสมทบ กบท.
- เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินบานาญพิเศษ และเงินบาเหน็จดารงชีพของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตาแหน่งอื่นทุกตาแหน่งยกเว้นตาแหน่งครู ครูผู้ดูแลเด็ก
- เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินบานาญพิเศษ และเงินบาเหน็จดารงชีพของข้าราชการ
ถ่ายโอน เฉพาะส่วนที่จ่ายจากเงินส่งสมทบ กบท. (ตาแหน่งอื่นทุกตาแหน่งยกเว้นตาแหน่งครูถ่ายโอน)
- เงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากเงินบานาญ (ตาแหน่งอื่นและตาแหน่งครู)
- เงินบาเหน็จตกทอดของข้าราชการบานาญ และของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่
ความตายระหว่างรับราชการ (ตาแหน่งอื่นทุกตาแหน่ง ยกเว้นตาแหน่งครู ครูผู้ดูแลเด็ก)
- เงินบาเหน็จตกทอดของข้าราชการบานาญถ่ายโอน และของข้าราชการถ่ายโอน ซึ่งถึง
แก่ความตายระหว่างรับราชการเฉพาะส่วนที่จ่ายจากเงินส่งสมทบ กบท. (ตาแหน่งอื่นทุกตาแหน่ง ยกเว้นตาแหน่ง
ครูถ่ายโอน)
- เงิ น ช่ ว ยพิ เ ศษ ๓ เท่ า ของเงิ น บ านาญและเงิ น เพิ่ ม ร้ อ ยละ ๒๕ จากเงิ น บ านาญ
ตาแหน่งอืน่

- เงินช่วยพิเศษ ๓ เท่า ของเงินบานาญข้าราชการถ่ายโอนเฉพาะส่วนที่จ่ายจากเงินส่ง
สมทบ กบท.
- เงินช่วยพิเศษ ๓ เท่า ของเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากเงินบานาญตาแหน่งครู
รายการดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) ไม่สามารถ นาไปหักออกจากเงินส่งสมทบ กบท.
- เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินบานาญพิเศษ และเงินบาเหน็จดารงชีพตาแหน่งครู และ
ครูถ่ายโอน ซึ่งต้องเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน
- เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินบานาญพิเศษ และเงินบาเหน็จดารงชีพของข้าราชการ
ถ่ายโอนเฉพาะส่วนที่จ่ายจากเงินอุดหนุน
- เงินบาเหน็จ เงินบาเหน็จรายเดือน เงินบาเหน็จพิเศษ เงินบาเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เงินบาเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจา ตาแหน่งภารโรงโรงเรียน ซึ่งต้องเบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน
- เงินบาเหน็จ เงินบาเหน็จรายเดือน เงินบาเหน็จพิเศษ เงินบาเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เงินบาเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจาตาแหน่งอื่น ซึ่ งต้องจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดค่า ตอบแทน ใช้ส อยและวัส ดุ ลั กษณะค่ าตอบแทน หรื อหากองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น มีก ารจั ดท า
งบประมาณตามรูปแบบของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ต้องจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
- เงินบาเหน็จ เงินบาเหน็จรายเดือน เงินบาเหน็จพิเศษ เงินบาเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เงินบาเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจาถ่ายโอน ซึ่งแบ่งสัดส่วนจ่ายโดยจ่ายจากเงินอุดหนุนและเงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.) ตาแหน่งอื่น ซึ่งต้องจ่ายจากงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เงินช่ว ยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.) ตาแหน่งครู ครูถ่ายโอนและข้าราชการ
ถ่ายโอน ซึ่งจ่ายจากเงินอุดหนุน
- เงินช่วยพิเศษ ๓ เท่าของเงินบานาญ และเงิน ช.ค.บ. ตาแหน่งครู ครูถ่ายโอน ซึ่งจ่าย
จากเงินอุดหนุน
- เงินช่วยพิเศษ ๓ เท่าของเงินบานาญข้าราชการถ่ายโอน เฉพาะส่วนที่รัฐบาลรับภาระ
และเงินช่วยพิเศษ ๓ เท่าของเงิน ช.ค.บ. ข้าราชการถ่ายโอน ซึ่งจ่ายจากเงินอุดหนุน
๔
- เงินช่วยพิเศษ ๓ เท่าของเงิน ช.ค.บ. และเงินช่วยพิเศษ ๓ เท่าของเงินเดือนสุดท้าย
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตาแหน่งอื่น) ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ ซึ่งต้องจ่ายจากงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เงินช่วยพิเศษ ๓ เท่าของเงินเดือนสุดท้ายของครู ครูถ่ายโอนและข้าราชการถ่ายโอน
ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ ซึ่งต้องจ่ายจากเงินอุดหนุน
(๓) กรณีข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีจัดทาไม่แล้วเสร็จ
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถส่งเงินสมทบได้ภายในเดือนธันวาคมเนื่องจาก
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปียังไม่แล้วเสร็จ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประมาณการรายรับตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณที่ล่วงมาเพื่อคานวณส่งเงินสมทบ กบท. ไปพลาง

ก่อน และหากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีมีการประกาศใช้เมื่อใด ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งเงินสมทบ กบท. เพิ่มเติมในส่วนที่ขาดพร้อมสาเนาเอกสารประมาณการรายรับประกอบข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ให้ส านักงาน กบท. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้มีการประกาศใช้
ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ ฯ
(๔) กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
กรณี องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มีก ารตราข้อ บัญ ญัติ /เทศบัญ ญัติ ง บประมาณรายจ่า ย
เพิ่มเติม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดส่งเงินสมทบ กบท. เพิ่มเติมด้วย โดยเฉพาะการตราข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ตั้งแต่ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ในการคานวณส่งเงิน
สมทบ กบท. เพิ่มเติม ให้คานวณจากยอดประมาณการรายรับ (ตามรูปแบบของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS)
มิใช่ใช้ยอดรายรับจริงที่เพิ่มขึ้นเป็นฐานการคานวณดังเช่นการส่งเงินสมทบ กบท. ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๕/
ว ๑๒๖๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(๕) การส่งเงินสมทบ กบท. กรณี อบต. เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
ก. กรณีที่ อบต. ได้ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ก่อนวันที่ได้รับการ
จัดตั้งเป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย การจัดส่งเงินสมทบ กบท. ให้คานวณในอัตราร้อยละ ๑
หากเมื่อใดมีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีในปีที่ได้รับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะอีก ซึ่งเทศบัญญัติ ฯ ที่ประกาศใช้นั้นมีประมาณการรายรับรายการใดสูงกว่าข้อบัญญัติ ฯ เดิม
ตามวรรคแรก จะต้องส่งเงินสมทบ กบท. เพิ่มเติม โดยคานวณในอัตราร้อยละ ๒ เฉพาะประมาณการรายรับส่วน
ที่เพิ่มสูงขี้น (ยกเว้น ประมาณการรายรับรายการพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีอุทิศให้และเงินอุดหนุน)
ข. กรณีที่ อบต. ได้รับการจัดตั้ง เป็นเทศบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่ใน
ปีงบประมาณถัดมายั งมิได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยยังคงใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายของ อบต. ประจาปีที่ผ่านมาเบิกจ่ายไปพลางก่อนนั้น ในการคานวณการส่งเงินสมทบ กบท.
ให้คานวณในอัตราร้อยละ ๒ ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ ฯ เดิม สาหรับงบประมาณส่วนที่ตั้งไว้ซึ่งมีไม่
เพีย งพอให้พิจ ารณาดาเนิน การส่งเงินสมทบ กบท. เพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และดาเนินการตามข้อ ก วรรคสองแล้วแต่กรณีด้วย
(๖) การส่งเงินสมทบ กบท. กรณี มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทางบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ เช่น กิจการ
ประปา กิจการขนส่ง ฯลฯ ซึ่งจัดทาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติแยกจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีจะต้องดาเนินการ
จัดส่งเงินสมทบ กบท. ในส่วนนี้ด้วย โดยไม่ต้องนาประมาณการรายรับประเภทเงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ ซึ่งตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการมารวมเป็นฐานในการคานวณ
๕
๑.๓.๓ การขอโอนเงิน กบท. เพื่อจ่ายบาเหน็จบานาญ
ในกรณีที่จานวนเงินเพื่อจ่ายเป็นบาเหน็จบานาญให้แก่พนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มี
สิทธิสูงกว่าเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งสมทบ กบท. หรือกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงิน

สมทบ กบท. แล้ว แต่ปรากฎมีรายการต้องจ่ายบาเหน็จบานาญเกิดขึ้นภายหลัง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานจังหวัดเพื่อแจ้งไปยังสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอคณะกรรมการ
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติโอนเงิน กบท. ไปเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิต่อไป
๑.๓.๔ การคืนเงินเหลือจ่ายส่งกองทุน ฯ
กรณี ที่องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ได้ หั ก เงิน สมทบกองทุ นบ าเหน็จ บานาญไว้จ่ ายเป็น เงิ น
บาเหน็จบานาญทั้งปีแล้ว ปรากฎว่ามีเงินดังกล่าวเหลือจ่าย ทั้งนี้ อาจจะเป็นกรณีที่ในระหว่างปีข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้รับบานาญขอย้ายสถานที่รับบานาญหรื อมีข้าราชการบานาญรายใดถึงแก่ความตาย ทาให้มีภาระในการ
จ่ายบานาญน้อยลง เมื่อถึงวันสิ้นปีหากมีเงินเหลือจ่ายเป็นจานวนเท่าใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนาส่ง
สานักงาน กบท. แล้วรายงานจังหวัดทราบด้วย
๑.๔ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จบานาญ
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นที่รับราชการครบ ๑ ปีบริบูรณ์ โดยเมื่อพ้นหรือออกจากราชการด้วยเหตุและระยะเวลา ตามที่กฎหมาย
กาหนด จะมีสิทธิได้รับเงินตอบแทนจากการที่ปฏิบัติหน้าที่ สิทธิดังกล่าวประกอบด้วย
๑. บาเหน็จปกติ
๒. บานาญปกติ
๓. บานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพหรือบาเหน็จพิเศษ (จ่ายให้แก่ข้าราชการส่ว นท้องถิ่นที่ต้องพ้นจาก
ราชการเพราะเหตุทุพพลภาพอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นอกเหนือจากสิทธิในการรับบาเหน็จบานาญ
ปกติ)
๔. บานาญพิเศษ (จ่ายให้แก่ทายาทกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสียชีวิตระหว่า งการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัย
หรือนอกเขตพื้นที่ตั้งสานักงาน)
๕. บาเหน็จดารงชีพ
๖. บาเหน็จตกทอด (จ่ายให้แก่ทายาทกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับบานาญที่เสียชีวิตหรือกรณีไม่
มีทายาทตามกฎหมาย ให้จ่ายแก่บุคคลที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับบานาญที่เสียชีวิตแสดงเจตนาไว้)
๗. เงินเพิ่มจากเงินบานาญ
๘. เงินช่วยพิเศษ (จ่ายให้แก่บุคคลที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับบานาญที่เสียชีวิต ระบุไว้ในหนังสือ
แสดงเจตนาให้เป็นผู้มีสิทธิรับ หรือผู้มีสิทธิตามที่กฎหมายกาหนดกรณีไม่ได้มีการแสดงเจตนาไว้)
๙. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)
๑.๔.๑ หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญปกติ
๑) สิทธิในบาเหน็จหรือบานาญเป็นสิทธิเฉพาะตัวโอนไม่ได้ และก่อนออกจากราชการต้องได้รับ
เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
๒) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญปกติ ได้แก่
- ผู้ถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีความผิด
- ผู้ซึ่งมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญไม่ครบ ๑ ปีบริบูรณ์
๓) สิทธิในการขอรับบาเหน็จบานาญปกติมีอายุความ ๓ ปี

๖
๔) ข้าราชการส่วนท้องถิ่ นที่พ้นหรือออกจากราชการ โดยมีสิทธิรับบาเหน็จบานาญปกติ ด้วย
เหตุตามความในมาตรา ๑๒ คือ เหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ และเหตุรับราชการนาน
- กรณีเวลาราชการ (รวมทวีคูณ) ไม่ถึง ๑๐ ปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้บาเหน็จ
- กรณีเวลาราชการ (รวมทวีคูณ) ตั้งแต่ ๑๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิได้บานาญ
- กรณีที่มีสิทธิได้บานาญ จะยื่นคาขอรับบาเหน็จแทนก็ได้
๕) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ลาออกจากราชการด้วยสมัครใจ โดยไม่มีสิทธิรับบาเหน็จบานาญ
ปกติ ด้วยเหตุตามความในมาตรา ๑๒
- กรณีเวลาราชการ (รวมทวีคูณ) ครบ ๑๐ ปีบริบูรณ์แล้ว มีสิทธิได้รับบาเหน็จ
- ถ้ามีเวลาราชการ (รวมทวีคูณ) ไม่ครบ ๑๐ ปีบริบูรณ์ ไม่มีสิทธิรับบาเหน็จบานาญใดๆ เลย
๖) เมื่อได้แจ้งการคานวณบาเหน็จบานาญปกติให้ผู้มีสิทธิรับทราบล่วงพ้น ๒ ปีแล้วให้ถือว่าการ
คานวณนั้นเป็นอันเด็ดขาด
๑.๔.๒ ประเภทของบาเหน็จบานาญปกติ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญปกติด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ตามมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ดังนี้
๑. เหตุทดแทน
กรณีข้าราชการส่ ว นท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการเพราะเลิ กหรือยุบตาแหน่ง หรือไปดารง
ตาแหน่งทางการเมือง หรือซึ่งมีคาสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด ซึ่งกรณีการออกจากราชการด้วยเหตุทดแทน จะมี
ได้ก็แต่กรณีราชการสั่งให้ออกจากราชการเท่านั้น ไม่ใช่ลาออกด้วยความสมัครใจของตนเอง
๒. เหตุทุพพลภาพ
กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ป่วยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแสดง
ความเห็นว่า ไม่สามารถที่จะรับราชการในตาแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้ การออกจากราชการด้วยเหตุนี้
จะเป็นกรณีที่ลาออกเองหรือทางราชการสั่งให้ออกก็ได้
๓. เหตุสูงอายุ
กรณี ข้ าราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ นผู้ มี อ ายุ ค รบ ๖๐ ปีบ ริ บู ร ณ์แ ล้ ว ต้ อ งพ้ นจากราชการเพราะ
เกษียณอายุ หรือกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีอายุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการและผู้
มีอานาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุสูงอายุได้
๔. เหตุรับราชการนาน
กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญครบ ๓๐ ปี
บริบูรณ์แล้ว มีสิทธิที่จะลาออกจากราชการด้วยเหตุรับราชการนาน กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มี เวลาราชการ
สาหรับคานวณบาเหน็จบานาญครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการและผู้มีอานาจสั่งอนุญาต
ให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุรับราชการนานได้
๑.๔.๓ เวลาราชการและการนับเวลาราชการปกติ
๑) การพ้นจากราชการเนื่องจากการเกษียณอายุ

กฎหมายกาหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้ น ปี งบประมาณที่อายุ ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์นั้น โดยให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุ ม
เกษีย ณอายุ ข องข้าราชการส่ ว นท้องถิ่น และให้ เป็น หน้าที่ของเจ้ าหน้าที่ควบคุ มเกษียณอายุ ยื่นบัญชีรายชื่ อ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบาเหน็จบานาญซึ่งจะมีอายุครบครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณถัดไป
ต่อคณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๗
๒) การนับเวลาเพื่อคานวณอายุของบุคคล
การนับอายุให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เกิด ตามมาตรา ๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เช่น กรณีเกิดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๖ จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และเป็นผลให้
บุคคลผู้นั้นพ้นจากราชการ ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ในวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๖ สาหรับผู้ที่เกิดวันที่ ๒ ตุลาคม จะครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ดังนั้นจะเกษียณอายุ
ราชการในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป จึงทาให้มีสิทธิรับราชการต่อไปได้อีก ๑ ปี
๓) การนับเวลาราชการ
- การนับเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญให้นับแต่วันรับราชการและรับเงินเดือน
จากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
- ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจาการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้มีสิทธิ
นับเวลาราชการตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจาการเป็นเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ
- กรณีที่มีการลาป่วย หรือลา หรือต้องพักราชการ ได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนเต็ม เมื่อ
คานวณบาเหน็จบานาญให้นับเหมือนเต็มเวลาราชการ และในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนไม่เต็ม เมื่อ
คานวณบาเหน็จบานาญให้นับเวลาตามส่วนแห่งเงินเดือนที่ได้รั บ และถ้าไม่ได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนจะไม่นับ
เวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ แต่ทั้งนี้ มิได้หมายความรวมถึงผู้ที่มิได้อยู่รับราชการด้วยเหตุที่ถูกลง
ทัณฑ์ทางวินัยตามกฏหมายว่าด้วยวินัยตารวจ
- กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการคัดเลือกหรือได้สอบคัดเลือกให้ไปดูงานหรือศึกษา
วิชาในต่างประเทศ และให้นับเวลาดังกล่าวสาหรับบาเหน็จบานาญในระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
- เวลาราชการสาหรับบาเหน็จบานาญให้นับแต่จานวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งปี (๖ เดือน) ให้
นับเป็น ๑ ปี และสาหรับ เดือน หรือวัน ให้คานวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือน และให้ นับ ๑๒ เดือน เป็น ๑ ปี
สาหรับจานวนวัน ถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับ ๓๐ วัน เป็น ๑ เดือน
๑.๔.๔ การนับเวลาราชการทวีคูณ
๑) ข้าราชการท้องถิ่น มีสิทธินับเวลาราชการที่ปฏิบัติราชการเป็นทวีคูณ ดังนี้
- กรณีกระทาหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม
หรือมีการปราบปรามการจราจล หรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้นับเวลาราชาการที่
ปฏิบัติการตามคาสั่งเป็นทวีคูณ
- กรณี ที่มีก ารประกาศใช้ ก ฎอั ยการศึก ในพื้ นที่ใด ให้ คณะรัฐ มนตรีมี อานาจพิ จารณาให้
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งประจาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกนั้นเป็นทวีคูณ

- ถ้าผู้ ใดมีเวลาราชการทวีคูณในเวลาเดียวกันหลายประการ ให้ นับเวลาระหว่างนั้นเป็น
ทวีคูณแต่ประการเดียว
๒) ประกาศใช้กฎอัยการศึก บางกรณีได้มีการประกาศใช้ทั่วประเทศ แต่ต่อมาก็ได้มีการยกเลิก
และคงให้มีการใช้ประกาศใช้กฎอัยการศึกต่อไปเป็นบางพื้นที่
ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ มีดังนี้
- ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๙ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๐ รวม ๓ เดือน
- ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ รวม ๒ เดือน ๘ วัน
ประกาศใช้กฎอัยการศึกบางพื้นที่มีช่วงเวลา จากจังหวัดนั้น ๆ ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก
- ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ รวม ๗ ปี ๖ เดือน
๑๐ วัน
๘
- ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ รวม ๒ ปี - เดือน
๓ วัน
- ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รวม ๑ ปี ๖ เดือน
๑๗ วัน
- ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รวม ๑ ปี ๕ เดือน
๒๖ วัน
การนับเวลาราชการทวีคูณที่แท้จริง ต้องหักวันที่มิได้ปฏิบัติราชการประจาในวันที่ประกาศใช้กฎ
อัยการศึก เช่น วันลาป่วย วันลากิจ วันลาคลอดบุตร เป็นต้น
๑.๔.๕ การนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีการกลับเข้ารับราชการใหม่
๑) กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดออกจากราชการไปแล้ว ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับ คือ ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไป ให้นับเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญตอนก่อนออก
จากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได้ เว้นแต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้น ถูกปลดออกหรือ ไล่
ออกจากราชการเนื่องจากกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญจากการรับราชการ
ตอนก่อนออกจากราชการ
๒) กรณีจ ะนั บ เวลาราชการต่อเนื่องส าหรับการกลั บเข้ารับราชการใหม่ ถ้าข้าราชการส่ ว น
ท้องถิ่นผู้นั้นได้รับบาเหน็จบานาญไปแล้ว ให้พิจารณาดังนี้
กรณีรับบาเหน็จ
กรณี รั บ บ าเหน็ จ ไปแล้ ว ต้ อ งคื น บ าเหน็ จ ที่ ไ ด้ รั บ พร้ อ มดอกเบี้ ย ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์และวิธี การเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบาเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับ
เวลาราชการต่อเนื่อง ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สารสาคัญโดยสรุปคือ

- คืนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา ๑๒
เดือน ของบุคคลทั่วไปของธนาคารออมสินในปีนั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยไม่ต้องนาดอกเบี้ยมาทบต้น โดยเริ่มคิดตั้งแต่
วันที่ได้รับบาเหน็จเป็นต้นไปจนถึงวันก่อนวันที่กลับเข้ารับราชการ
- สามารถทาหนังสือขอผ่อนผันเวลาคืนหากไม่สามารถคืนภายใน ๙๐ วัน แต่คิดดอกเบี้ยเพิ่ม
ร้อยละ ๗.๕ ต่อปีสาหรับเวลาที่เกิน
- กรณีไม่ยื่นเรื่องขอคืนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอานาจอนุมัติและถ้าสาเหตุการคืนล่าช้าเกิดจากตัวข้าราชการเอง จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตั้งแต่
วันที่กลับจนถึงวันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเงินคืนครบถ้วน
- กรณีถ้าเดิมไม่ได้เป็ นข้าราชการส่ว นท้องถิ่น ให้ส่ งบาเหน็จพร้อมดอกเบี้ยคืนให้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดที่กลับเข้ารับราชการใหม่
- เงินบาเหน็จและดอกเบี้ยที่ส่งคืน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาส่ง สานักงาน กบท.
ทันทีพร้อมหลักฐานรายละเอียดประกอบการส่งคืนเงินบาเหน็จตามวิธีการส่งเงินสมทบ
- สิทธิการนับเวลาราชการต่อเนื่อง มีผลต่อเมื่อได้คืนเงินบาเหน็จและดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทาความตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทยเป็นราย ๆ ไป

๙
กรณีรับบานาญ
- ให้ งดจ่ ายบ านาญตลอดเวลาที่ก ลั บเข้ารับ ราชการใหม่นั้น โดยให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นที่ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ แจ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นรับบานาญอยู่เพื่องดการจ่ายบานาญ
- ถ้าประสงค์จะรับบานาญต่อไป จะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าสังกัดที่ผู้นั้นกลับ
เข้ารับราชการใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันกลับเข้ารับราชการ และจะนับเวลาราชการต่อเนื่องไม่ได้ โดยถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
ถ้าเงินเดือนที่ได้รับในขณะกลับเข้ารับราชการใหม่เท่าหรือสูงกว่าเงินเดือนเดิมเมื่อออก
จากราชการ (ครั้งแรก) ให้งดจ่ายบานาญ
ถ้าเงินเดือนใหม่น้อยกว่าเงินเดือนเดิม ให้รับบานาญเท่ากับผลต่างของเงินเดือนใหม่และ
เงินเดือนเดิม ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ผู้นั้นกลั บเข้ารับราชการใหม่แจ้งไปยังเจ้าสั งกัดที่ผู้ นั้นรับ
บานาญอยู่ทราบ และ
- สิทธิการรับบานาญครั้งหลัง เมื่อออกจากราชการให้มีสิทธิได้รับบานาญ โดยคานวณจาก
เงินเดือนและเวลาราชการในตอนใหม่บวกเข้ากับบานาญเดิม สิทธิรับบานาญในครั้งหลังจะเปลี่ยนเป็นขอรับ
บาเหน็จแทนก็ได้
- สิทธิการนับเวลาราชการต่อเนื่องนี้ ให้ใช้บังคับกับกรณีที่ข้าราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย

๓) กรณีการโอนหรือสั่งให้ข้าราชการผู้ใดไปรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการ
โอนหรือสั่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปรับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันให้นับเวลาราชการของ
ข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญติดต่อกัน
๑.๕ แนวทางปฏิบัติและการคานวณสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
๑.๕.๑ เงินเดือนที่ใช้สาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ
๑) ใช้เงินเดือนสุดท้ายเป็นเกณฑ์คานวณ โดยเงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายถึง เงินเดือนที่ได้รับ
จากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเงินเดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการรวมทั้งเงินเพิ่ม
พิเศษสาหรับการสู้รบแต่ไม่รวมเงินเพิ่มอย่างอื่น ๆ
๒) กรณีพ้นจากราชการเฉพาะเกษียณอายุ คือ พ้นจากราชการเมื่อ สิ้นปีงบประมาณที่อายุครบ
๖๐ ปีบริบูรณ์ เงินเดือนสุดท้ายให้หมายรวมถึงเงินเดือนที่ได้เลื่อนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นด้วย แต่ทั้งนี้
การเลื่อนเงินเดือนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น ไม่ก่อให้เกิดสิทธิรับเงินเดือนที่ได้เลื่อน
๑.๕.๒ วิธีคานวณบาเหน็จบานาญ
๑) บาเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายให้ครั้งเดียว คานวณโดย
เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จานวนปีเวลาราชการ
๒) บานาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน คานวณโดย
เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จานวนปีเวลาราชการ
๕๐
จานวนปีเวลาราชการ ที่ใช้คานวณบาเหน็จบานาญนอกจากจะนับเวลาราชการปกติ ให้นับเวลาทวีคูณเข้าด้วย
เพราะถือว่าเป็นเวลาราชการเช่นกัน
๑.๕.๓ การขอรับบาเหน็จบานาญปกติ
๑) ผู้ประสงค์จะขอรับบาเหน็จบานาญปกติ ต้องยื่นเรื่องต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ตน
สังกัดครั้งสุดท้าย ตามแบบ บ.ท. ๑ (ผู้มีสิทธิเป็นผู้ยื่นด้วยตนเอง) และแบบ บ.ท. ๒ พร้อมทั้งสาเนาคาสั่งหรือ
หนังสือรับรองการบรรจุ หรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นรวม ๓ ชุด
๑๐
๒) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอรับบาเหน็จบานาญ รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอ
จังหวัดภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง พร้อมแบบคานวณการตรวจสอบบาเหน็จบานาญ ดังนี้
(๑) สมุดประวัติหรือบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม (ถ้ามี) และเวลาทวีคูณระหว่างประจา
ปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกตามแบบ บ.ท. ๓
(๓) สาเนาคาสั่งเลื่อนเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกจากราชการ สาหรับผู้ที่ครบเกษียณอายุ
ให้ใช้สาเนาคาสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่พ้นจากราชการ
(๔) สาเนาคาสั่งที่ให้ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการแล้วแต่กรณี

(๕) สาหรับผู้ที่ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ ต้องมีต้นฉบับหรือสาเนาภาพถ่ายใบ
แสดงความเห็นของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งตรวจและให้ความเห็นว่า ไม่สามารถจะรับราชการในหน้าที่ได้
ต่อไป
(๖) หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ
- สาหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด ต้องเป็นเอกสารที่รับรองโดย
กรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม
- สาหรับผู้ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ต้องเป็นเอกสารที่รับรอง
โดย กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
- สาหรับผู้ปฏิบัติราชการลับหรือปฏิบัติราชการตามแผนป้องกันประเทศหรือปฏิบัติ
ราชการกรณีอื่น ต้องเป็นเอกสารตามแบบที่กระทรวงกลาโหมขอทาความตกลงกั บกระทรวงมหาดไทยหรือตามที่
แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว
(๗) หลักฐานการพิจารณาขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา)
- สาหรับผู้ทมี่ ีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนออกจากราชการซึ่งมี
คาสั่งปลดออก ถือเสมือนลาออกเพื่อประกอบการใช้สิทธิขอรับบาเหน็จบานาญ
- ส าหรั บ ผู้ ที่ ถู กสั่ งให้ อ อกจากราชการเพราะหย่อ นความสามารถและมีสิ ทธิ ขอรั บ
บาเหน็จบานาญด้วยเหตุทดแทน
- สาหรับผู้ที่ออกจากราชการโดยมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทาความผิดวินัยก่อนออกจาก
ราชการ หรือมีกรณีต้องหาว่ากระทาผิดทางอาญาและกรณียังไม่ถึงที่สุด ให้มีการประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน
๑.๕.๔ บาเหน็จบานาญพิเศษ
๑) สิทธิและเหตุในการขอรับบาเหน็จบานาญพิเศษ
เป็นสิทธิเฉพาะตัวเช่นเดียวกับ บาเหน็จบานาญปกติ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะมีสิทธิได้รับ
บาเหน็จบานาญพิเศษ เนื่องจากประสบเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ก. กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทา
การตามหน้าที่ ทาให้ได้รับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองข้าง ตาบอดหรือได้รับการป่วยเจ็บซึ่ง
แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแล้วและแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรับราชการต่อไปได้อีก เว้นแต่การ
ได้รับอันตรายได้รับการป่วยเจ็บหรือการถูกประทุษร้ายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือ จาก
ความผิ ดพลาดของตนเอง ซึ่งเมื่อมีสิทธิรั บบานาญพิเศษถึงแม้จะยังไม่มีสิทธิรับบานาญปกติก็ตาม ก็จะได้รับ
บานาญปกติ คานวณบวกรวมกับบานาญพิเศษด้วย
๑๑
ข. กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับบาเหน็จหรือบานาญไปแล้ว ถ้าภายใน ๓ ปี นับแต่
วันที่ออกจากราชการ หากปรากฎว่าเกิดป่วยเจ็บทุพพลภาพโดยปรากฎหลักฐานชัดแจ้งว่าการป่วยเจ็บถึงทุพพล
ภาพดังกล่าว เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในระหว่างที่รับราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นก็จะมีสิทธิ

ได้รับบาเหน็จบานาญพิเศษ โดยจ่ายให้นับแต่วันขอ โดยถ้ารับบานาญไปแล้วก็ให้ได้รั บบานาญพิเศษด้วย ถ้ารับ
บาเหน็จไปแล้วให้จ่ายเฉพาะบานาญพิเศษ
ค. กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับการป่วยเจ็บทุพพลภาพ เนื่องจากต้องไปปฏิบัติ ราชการ
เป็นครั้งคราวนอกตาบลที่ตั้งสานักงานประจา หรือต้องประจาปฏิบัติราชการในท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อ
โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งท้องที่นั้นได้กาหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา และข้าราชการส่วนท้องถิ่นเกิดป่วยเจ็บทุพพลภาพ
ดังเช่นข้อ ก. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิได้รับบานาญิเศษ
ง. กรณีประสบเหตุตามข้อ ก. หรือข้อ ข. และถึงแก่ความตายก่อนได้รับบานาญพิเศษให้จ่าย
บานาญพิเศษให้แก่ ทายาท ดังนี้
(๑) ในยามปกติ ให้จ่ายทายาทเป็นจานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย
(๒) กรณีปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดในระหว่างเวลาที่ มีการรบหรือการ
สงคราม หรื อ มี การปราบปรามจราจล หรือ ในระหว่ างเวลาที่ มีก ารประกาศใช้ก ฎอั ยการศึ ก หรื อ ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทานั้น ให้จ่ายบานาญพิเศษแก่ทายาท จานวน ๔๐ ใน ๕๐
ส่วนของเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย
จ. กรณีประสบเหตุตามข้อ ค และถึงแก่ความตายก่อนได้รับบานาญพิเศษให้จ่ายบานาญ
พิเศษให้แก่ ทายาท เป็นจานวนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเดือนสุดท้ายของผู้ตาย
ฉ. กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นสูญหายและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นได้รับอันตรายดังกล่าว
ตามข้อ ก. ถึงแก่ความตายแล้ว เมือ่ พ้นกาหนด ๒ เดือนนับแต่วันสูญหาย ให้จ่ายบานาญพิเศษให้แก่ ทายาท ตาม
ข้อ ง.
๒) หลักฐานประกอบการขอรับบานาญพิเศษ
ต้องแสดงรายงานแพทย์ที่ทางราชการรับรอง กับรายงานแสดงเหตุที่ต้องรับอันตราย ได้รับ
การป่วยเจ็บหรือถูกประทุษร้ายนั้นด้วย โดยในกรณีสูญหายตาม ข้อ ๑) ฉ. ให้แสดงถึงเหตุการณ์อันทาให้ควรเชื่อ
ได้ว่าข้าราขการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นได้รับอันตรายถึงตาย
๓) การคานวณบานาญพิเศษ
กระทรวงมหาดไทยเป็ น ผู้ ก าหนด การค านวณบ านาญพิ เ ศษตามสมควรแก่ เ หตุ ก ารณ์
ประกอบกับความพิการและทุพพลภาพของข้าราขการส่วนท้องถิ่นผู้นั้น ตามอัตราดังต่อไปนี้
- ในยามปกติมีอัตราตั้งแต่ ๕ ใน ๕๐ ส่วนจนถึง ๒๐ ใน ๕๐ ส่วน ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
- กรณีผู้ที่ต้องไปราชการหรือปฏิบัติราชการ โดยอากาศยานในอากาศหรือโดยเรือดาน้า หรือ
มีหน้าที่ทาการดาน้า หรือการกวาดทุ่นระเบิด หรือมีหน้าที่ขุดทาลาย ทาหรือประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหน้าที่
เกี่ยวกับไอพิษ ถ้าได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทานั้น ให้ได้รับบานาญพิเศษเป็นจานวนครึ่งหนึ่งของเงินเดือน
เดือนสุดท้าย
- กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดในระหว่างเวลาที่
มีการรบ หรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจราจล หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับอันตรายด้วยหน้าที่ที่กระทานั้นก็จะได้รับบานาญพิเศษเป็นจานวน ๓ ใน ๕๐ ส่วน
จนถึง ๓๕ ใน ๕๐ ส่ วนของเงินเดือนเดือนสุดท้าย และในกรณีที่ไม่มีเงินเดือนให้ ถือเงินเดือนทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกาหนดเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้าย

๑๒
๔) หลักเกณฑ์ในการจ่ายบานาญพิเศษแก่ทายาท
กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสียชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ก็
ตาม ทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิรับบาเหน็จตกทอด ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมาย แต่
ถ้าเป็นกรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปฏิบัติหน้าที่ทายาทมีสิทธิรับบานาญพิเศษ
แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เสียชีวิต นอกเหนือจากสิทธิในการรับบาเหน็จตกทอดด้วย ในอัตราตามข้อ ๑) ง.- ฉ
- ทายาทผู้มีสิทธิรบั บานาญพิเศษ ให้แบ่งส่วนตามสิทธิ ดังนี้
(๑) บุตร ให้ได้รับ ๒ ส่วน ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตาย มีบุตรตั้งแต่ ๓ คน ขึ้นไป
ให้ได้รับ ๓ ส่วน
(๒) สามีหรือ ภริยา ให้ได้รับ ๑ ส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ ๑ ส่วน
ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายไม่มีทายาท ผู้มีสิทธิตามข้อ (๑) (๒) (๓) หรือทายาท
ดังกล่าวนั้นได้ตายไปก่อน ก็ให้แบ่งบานาญพิเศษระหว่างทายาทผู้มีสิทธิที่เหลืออยู่ตามส่วน
- กรณีปรากฏมีทายาทเพิ่มขึ้นหลังจ่ายบานาญพิเศษแล้ว
หากปรากฎว่ามีบุตรซึ่งได้มีคาพิพากษาของศาลว่า เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่ง
ได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อน หรือภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่บิดาตาย หรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึง
ความตายของบิดาเพิ่มขึ้นหลังจากที่มีการจ่ายบานาญแล้ว ให้แบ่งบานาญพิเศษนั้นใหม่แก่ทายาทผู้มีสิทธิต้ังแต่วัน
ตายของเจ้าบานาญกรณีเช่นนี้ ให้จังหวัดหักเอาจากทายาทซึ่งรับบานาญพิเศษไปก่อนหน้าแล้วคืนตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนดกรณีไม่สามารถหักคืนได้จังหวัดไม่ต้องรับผิดชอบการจ่ายแต่อย่างใด
ในกรณีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการสั่ งจ่ายเงินบานาญ
พิเศษกรณีมีทายาทเพิ่มขึ้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เบิกเงินบานาญพิเศษ หักเงินบานาญพิเศษของผู้
ซึ่งได้รับเกินไปตั้งแต่วันเกิดสิทธิคืนให้แก่บุตรดังกล่าวตามสิทธิที่บุตรผู้นั้นจะได้รับทุกเดือนจนกว่ายอดเงินที่หักจะ
ครบจานวนที่ผู้นั้นรับเกินไปและในกรณีที่หักเงินบานาญพิเศษได้ไม่ครบจานวนที่รับเกิน ไป หรือไม่มีเงินบานาญ
พิเศษที่จะหักชดใช้ได้ให้จังหวัดสั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เบิกเรียกเงินจากผู้ที่ได้รับเกินไป หรือได้รับไป
โดยไม่มีสิทธิคืนเพื่อจ่ายให้แก่บุตรดังกล่าวตามสิทธิที่บุตรผู้นั้นจะได้รับ หากเรียกคืนไม่ได้หรือเรียกได้ไม่ครบให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้บุตรผู้นั้นเรียกร้องเอาจากผู้ที่ได้รับเกินไปหรือได้รับไปโดยไม่มีสิทธิต่อไป
- กรณีไม่มีทายาทผู้มีสิทธิรับบานาญพิเศษ
(๑) ให้บุคคลผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า มีหลักฐานแสดงได้ว่าเป็นผู้อุปการะ
ผู้ตายอยู่หรือเป็นผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตาย ให้เป็นผู้รับบานาญพิเศษตามส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้กาหนด
(๒) ในกรณีที่ได้จ่ายบานาญพิเศษให้แก่ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะของผู้ตายแล้ว
หากปรากฏภายหลังว่ามีบุตรซึ่งได้มีคาพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้อง
คดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่บิดาตาย หรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตาย
ของบิดา ให้สั่งจ่ายบานาญพิเศษให้แก่บุตรซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว
(๓) กรณีไม่สามารถเรียกเงินบานาญพิเศษที่จ่ายให้ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ

ที่รับไปแล้วคืนได้ให้นาความในวรรคสาม และวรรคสี่ในมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับ
- กาหนดเวลาและเงื่อนไขการจ่ายบานาญพิเศษแก่ทายาท
(๑) บุตร ให้มีสิทธิได้รับจนอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์เว้นแต่เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์นั้น
กาลังศึกษาในชั้นเตรียมอุดมสืกษาหรือในชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาที่ทางราชการรับรองให้เทียบเท่า ก็ให้
ได้รับต่อไปตลอดเวลาที่ยังทาการศึกษาในสถานศึกษา แต่ให้มีสิทธิรับโดยอายุต้องไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์
๑๓
(๒) สามีหรือภริยา ให้ได้รับตลอดชีวิตเว้นแต่ทาการสมรสใหม่
(๓) บิดามารดา ให้ได้รับตลอดชีวิต
(๔) บุคคลอื่นได้แก่ผ้อู ปุ การะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ถ้าอายุยังไม่ถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์
ให้อนุโลมรับอย่างบุตร แต่ล้าไม่เข้าลักษณะดังกล่าวให้รับเพียง ๑๐ ปี
(๕) กรณีผู้มีสิทธรับบานาญพิเศษเป็นผู้พิการถึงทุพพลภาพอยู่ก่อนแล้ว หรือในระหว่างที่มี
สิทธิได้รับบานาญพิเศษ ก็ให้ผู้นั้นได้รับบานาญพิเศษตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่
(๖) ทายาท หรือบุคคลซึ่งได้รับบานาญพิเศษดังกล่าวข้างต้น ตายหรือหมดสิทธิไป ให้ส่วนที่
ผู้นั้นได้รับอยูเ่ ป็นอันยุติ
๕) อัตราขัน้ ต่าฃองบานาญพิเศษ/บาเหน็จพิเศษเหตุทุพพลภาพ
ผู้รับบานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพรายใด หากได้รับรวมกับบานาญปกติ(ถ้ามี) แล้วได้รับไม่ถึง
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ได้รับบานาญพิเศษเพิ่มจนครบ ๑๕,๐๐๐ บาท และผู้มีสิทธิจะได้รับจะยื่นคาขอ
เปลี่ยนเป็นรับบาเหน็จพิเศษแทนได้เป็นจานวนเท่ากับบานาญพิเศษ ๖๐ เดือน โดยมีแนวทางปฏิบัติปรากฎตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท ๐๘๐๘.๕/ว ๙๒๔ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖
๖) การขอรับบานาญพิเศษของทายาท
กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตายและทายาทมีสิทธิรับบานาญพิเศษ ให้ผู้มีสิทธิรับบานาญ
พิเศษยื่นคาขอพร้อมกับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเสนอจังหวัดภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง ดังนี้
๑) หลักฐานเช่นเดียวกับที่ฃอรับบาเหน็จตกทอด ตามข้อ ๑.๕.๖
๒) หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่
(๑) คาสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือหลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัติราชการ
(๒) รายงาน หรือรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ถูกประทุษร้ายหรือ
ได้รับอันตราย
(๓) รายงานของผู้ร่วมงาน หรือผู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ถ้ามี)
(๔) รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจในกรณีที่ถูกประทุษร้าย หรือได้รับ
อันตรายนั้นเกิดจากการกระทาผิดอาญาของผู้หนึ่งผู้ใด หรือสาเนาคาพิพากษาคดีนั้น
(๕) ในกรณีที่ไม่อาจแนบหลักฐานตาม (๔) หรือหลักฐานตาม (๔) ไม่ปรากฎชัดว่าการ
ถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเองหรือไม่ ต้องมีเอกสารหลักฐานการสอบสวน พร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการซึ่ง

ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งขึ้นสอบสวนว่า การถูกประทุษร้ายหรือได้รับ อันตรายนั้นเกิดจากความผิด หรือความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเองหรือไม่
(๖) คาสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
๑.๕.๕ บาเหน็จดารงชีพ
บาเหน็จดารงชีพ เป็นเงินที่จ่ายเพื่อช่วยเหลือการดารงชีพให้แก่ผู้รับบานาญเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสม และพอเพียงกับเศรษฐกิจในปิจจุบัน ดังนี้
๑) จ่ายให้แก่ผู้รบั บานาญปกติ หรือผู้รบั บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
๒) สิทธิในการขอรับเป็นไปตามอัตราและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง ดังนี้
- ไม่เกิน ๑๕ เท่าของบานาญรายเดือน แต่ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอรับดังนี้
(๑) อายุต่ากว่า ๖๕ ปีบริบูรณ์ขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๔
(๒) อายุตั้งแต่ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ถ้าใช้สิทธิรับตาม (๑) ไปแล้ว ให้ขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น
๓) กรณีผู้รับบานาญรายใด รับทั้งบานาญปกติและบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพให้นา
บานาญปกติและบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ รวมเป็นบานาญรายเดือนเพื่อคานวณจ่ายเป็นบาเหน็จ
ดารงชีพ
๔) เมื่อผู้รับบานาญรับบาเหน็จดารงชีพแล้ว ผู้รับบานาญปกติหรือผู้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จดารงชีพอีก ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่และได้ออกจากราชการใน
ครั้งหลังโดยเลือกรับบานาญ
๕) กรณีข้าราชการบานาญกลับเข้ารับราชการใหม่โดยมีสิทธินับเวลาราชการสาหรับคานวณ
บาเหน็จบานาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังตามมาตรา ๓๐ และเมื่อใช้สิทธิ
ขอรับไปแล้วนาไปหักออกจากเงินบาเหน็จที่คานวณได้ในครั้งหลัง
๖) กรณีผู้รับบานาญปกติหรือผู้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ได้แสดงเจตนาขอรับ
บาเหน็จดารงชีพแล้ว แต่ได้ถึงแก่ความตายก่อน ได้รับบาเหน็จดารงชีพ ให้ระงับการจ่ายเงินดังกล่าว
๗) กรณีผู้รับบานาญปกติหรือผู้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตายการจ่าย
บาเหน็จตกทอด ให้หักเงินออกจากบาเหน็จตกทอดที่จะได้รับเท่ากับเงินบาเหน็จดารงชีพเสียก่อน
๘) กรณีผู้รับบานาญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งถูกกล่าวหา หรือต้องหาว่ากระทาผิดวินัย
หรืออาญาก่อนออกจากราชการ จะขอรับบาเหน็จดารงชีพได้เมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุดและมีสิทธิรับบานาญ
๙) ระยะเวลาในการขอรับบาเหน็จดารงชีพ
- ขอรับได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการและเลือกรับบานาญจะขอรับบาเหน็จดารงชีพ
พร้อมกับรับบานาญในวันที่ยี่นเรื่องขอรับบานาญก็ได้ แต่ถ้าไม่ขอรับบาเหน็จดารชงีพพร้อมกับการยื่นเรื่องขอรับ
บานาญไนวันดังกล่าว หากภายหลังจะขอรับบาเหน็จดารงชีพให้ขอรับได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม ของทุกปี

๑.๕.๖ บาเหน็จตกทอด
เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับบานาญที่ถึงแก่ความตาย ดังนี้
๑) การคานวณบาเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตายข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการ ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่าง
ร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายบาเหน็จตกทอดแก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิเปีนจานวนเท่ากับ
เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จานวนปีเวลาราชการ
โดยให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายบาเหน็จตกทอด ตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ถึงแก่ความตายโดยอนุโลม ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการบัญญัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้กาหนดในเรื่องใด ก็ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กาหนดใน
เรื่องนั้นแทน
๒) การคานวณบาเหน็จตกทอดกรณีผู้รบั บานาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย กรณีผู้ได้รับ
บานาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะได้รับบานาญปกติหรือผู้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ถึงแก่ความตาย ให้จ่าย
บาเหน็จตกทอดแก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิเป็นจานวนเท่ากับ
(บานาญรายเดือน + เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ(ช.ค.บ.)) X ๓๐
๑๕
กรณีผู้รับบานาญได้ใช้สิทธิขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพแล้วและเมื่อเสียชีวิต บาเหน็จตกทอดที่ต้องจ่ายแก่ทายาท
หรือผู้มีสิทธิต้องหักเงินตามจานวนบาเหน็จดารงชีพที่ผู้รับบานาญได้รับแล้วออกก่อนด้วย
๓) หลักเกณฑ์การจ่ายบาเหน็จตกทอด
จ่ายให้แก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิโดยอนุโลมตาม พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔
และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในปีจจุบัน ดังนี้
- ทายาทที่มีสิทธิรับบาเหน็จตกทอด ได้แก่
(๑) บุตรให้ได้รับ ๒ ส่วน ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตาย มีบุตรตั้งแต่๓ คน ขึ้นไป
ให้ได้รับ ๓ ส่วน
(๒) สามีหรือ ภริยา ให้ได้รับ ๑ ส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ ๑ ส่วน
- กรณีที่ไม่มีทายาทตาม (๑) (๒) (๓) หรือทายาทดังกล่าวนั้นได้ตายไปก่อน ให้แบ่ง
บาเหน็จตกทอดระหว่างทายาทผู้มีสิทธิที่เหลืออยู่ตามส่วน
- กรณีไม่มีทายาทดังกล่าวเลย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับบานาญที่
เสียชีวิตได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
- กรณีไม่มีทายาทและบุคคลที่ได้แสดงเจตนาไว้หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อนให้สิทธิในบาเหน็จ
ตกทอดเป็นอันยุติลง
- กรณีจ่ายบาเหน็จตกทอดไปแล้ว หากปรากฏว่ามีบุตรเพิ่มขึ้นโดยคาพิพากษาของศาลว่าเป็น

บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่บิดาตาย
หรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดา ให้แบ่งบาเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาทผู้มีสิทธิโดย
ถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคาพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตายของข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณี
เช่ น นี้ ใ ห้ จั ง หวั ด เรี ย กคื น บ าเหน็ จ ตกทอดจากทายาท ซึ่ ง รั บ บ าเหน็ จ ตกทอดไปก่ อ นแล้ ว ตามระเบี ย บที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
- กรณีไม่สามารถเรียกคืนบาเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตนได้
จังหวัดไม่ต้องรับผิ ดชอบจ่ายเงินบาเหน็จ ตกทอดแก่บุตรซึ่งได้มีคาพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรโดยชอบด้ว ย
กฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบาเหน็จตกทอดแต่อย่างใด
- กรณีได้จ่ายบาเหน็จตกทอดให้แก่ผู้มีสิทธิตามคาสั่งจังหวัดแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ามี
บุตรซึ่งได้มีคาพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายตามเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ให้จังหวัดสั่งจ่ายเงินรายนั้นใหม่
๔) การขอรับบาเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย
- ทายาทผู้มีสิทธิหรือผู้ที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แสดงเจตนาไว้แล้วแต่กรณี ยื่นเรื่องขอรับ
บาเหน็จตกทอดด้วยตนเองตามแบบ บ.ท. ๑ แบบ บ.ท. ๒ และแบบ บ.ท. ๕ ต่อราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้ตายสังกัดอยู่ครั้งสุดท้าย พร้อมด้วยสาเนามรณบัตร รวม ๓ ชุด และให้คารับรองว่าจะชดใช้เงินที่
ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่าเสียหายต่าง ๆ คืนแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๖ หรือแบบหนังสือ
รับรองการชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการ (สาหรับผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ ให้
ผู้ปกครองในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พทิ ักษ์ หรือผู้อนุบาล ลงชื่อแทนหรือให้ความยินยอม แล้วแต่กรณี)
- เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบได้รับเรื่องขอรับบาเหน็จตกทอดจากผู้ยื่นแล้ว ให้สอบสวน
บันทึกปากคาของผู้ยื่นในหัวข้อรายละเอียด ดังนี้
(๑) ผู้ตายได้ตายด้วยเหตุใด
๑๖
(๒) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบิดาและมารดาของผู้ตายชื่ออะไร และยังมีชีวิต หรือถึงแก่กรรม
ไปแล้ว ตัง้ แต่เมื่อใด
(๓) ผู้ตายมีสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้ามีชื่อตัว ชื่อสกุลอะไรและให้มี
หลักฐานใบสาคัญการสมรสประกอบด้วย หากไม่มีหลักฐานให้ชี้แจงเหตุผลโดยชัดแจ้ง
(๔) ผู้ตายมีบุตรกี่คน ชื่ออะไร เกิดวันเดือนปีใด ถ้าเป็นบุตรเกิดก่อนสมรสต้องให้สอบสวน
โดยละเอียดต่อไปด้วยว่าต่อมาบิดามารดาได้สมรสกัน หรือได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
หรือไม่ ทั้งนี้ให้ส่งหลักฐานต่าง ๆ เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาใบสาคัญการสมรส สาเนาทะเบียนการรับรอง
บุตร หรือสาเนาคาพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นใดประกอบการพิจารณาด้วย
- ให้เจ้าหน้าทีร่ วบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการขอรับบาเหน็จบานาญปกติตาม
ข้อ ๑.๕.๓ และให้เสนอจังหวัดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง โดยให้แนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
(1) หลักฐานเกี่ยวกับการตาย
(ก) สาเนามรณบัตรกรณีตายโดยเหตุปกติหรือสาเนามรณบัตร ประกอบหลักฐานการ

สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจเช่น รายงานการชันสูตรพลิกศพ รายงานประจาวันเกี่ยวกับคดีรายงานการสอบสวน
ฯลฯ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ
(ข) สาเนาคาสั่งศาลสาหรับผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
(ค) หลักฐาน การสอบสวน พร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการที่ผู้บังคับบัญชา
แต่งตั้งเพื่อสอบสวนพฤติการณ์และกรณีแวดล้อมทั่ว ๆ ไป สาหรับผู้ที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าการตายมีสาเหตุเนื่องจาก
การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองหรือไม่
(ง) หลักฐานการวินิจฉัยขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนท้องถิ่น (ก.จ.จ.
หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับโทษถึงไล่
ออกจากราชการหรือไม่ สาหรับผู้ตายที่มีกรณีหรือต้องหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและยังไม่ได้รับการ
วินิจฉัยเรื่องที่กระทาผิดนั้น
(๒) หลักฐานเกี่ยวกับทายาท
(ก) สาเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา กรณียังมีชีวิตอยู่หรือสาเนามรณบัตรหรือ
หนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ (เช่น พี่น้อง ลุง ป็า น้า อา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง)
กรณีที่ตายไปก่อนแล้ว
(ข) หลักฐานการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ได้แก่
- สาเนาทะเบียนสมรส หรือใบสาคัญการสมรสของบิดามารดา หรือสาเนาทะเบียน
ฐานะของภริยา (มารดาของผู้ตาย) หรือ
- หนังสือรับรองของผู้ควรเชื่อถือได้ที่รับรองว่าบิดามารดาสมรสก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือ
- สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตาย ซึ่งเกิด
ภายในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือก่อนนั้น
(๓) หลักฐานเกี่ยวกับคู่สมรส
(ก) สาเนาทะเบียนสมรส หรือใบสาคัญการสมรส
(ข) สาเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สาเนามรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้กรณีคู่สมรสตาย
ไปก่อน
๑๗
(ง) สาเนาทะเบียนการหย่า หรือใบสาคัญการหย่า หรือคาสั่งศาลกรณีที่มีการหย่า
(จ) สาเนาคาพิพากษา หรือคาสั่งที่แสดงว่าคู่สมรสคนใดเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
กรณีที่มีการสมรสช้อน
(๔) หลักฐานเกี่ยวกับบุตร
(ก) สาเนาทะเบียนสมรสหรือใบสาคัญการสมรสของผู้ตายกับมารดาของบุตร หรือ
สาเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสาเนาคาพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
(ข) บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา (ถ้ามี)

(ค) สาเนาใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้กรณีบุตรตาย
(ง) สาเนาทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบุตรบุญธรรม
(๕) หลักฐานการเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล
แล้วแต่กรณีซึ่งลงชื่อให้ความยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบาเหน็จตกทอดแทนผู้มี
สิทธิได้แก่สาเนาทะเบียนการรับรองบุตร สาเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือสาเนาคาสั่งศาลตั้งผู้ปกครอง
ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
๕) การขอรับบาเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบานาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย
กระทรวงมหาดไทยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวคับการขอรับบาเหน็จตกทอด
กรณีผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย ดังนี้
- เมื่อผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย เป็นหน้าที่ของทายาท หรือผู้มีสิทธิรับบาเหน็จตกทอดแจ้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เบิกจ่ายบานาญทราบ และให้ผู้เบิกจ่ายบานาญแจ้งการหมดสิทธิรับบานาญของผู้
นั้นให้สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยเร็ว
- ให้ทายาทผู้มีสิทธิหรือผู้ที่ผู้รับบานาญซึ่งถึงแก่ความตายได้แสดงเจตนาไว้ให้มีสิทธิรับ
บาเหน็จตกทอด ยื่นคาขอรับบาเหน็จตกทอด พร้อมทั้งให้คารับรองว่าจะชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจน
ค่าเสียหายต่าง ๆ คืนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ บ.ท. ๖ และสาหรับผู้เยาว์คนเสมือนไร้
ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้ปกครองในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล
ลงชื่อแทนหรือให้ความยินยอม แล้วแต่กรณีโดยยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้ตายรับบานาญครั้งสุดท้าย
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีช้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย
ตามข้อ ๔) แนบแบบคาขอ และให้เสนอจังหวัดภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
๑.๖ การเสียสิทธิรับสวัสดิการด้านบาเหน็จบานาญของทายาท
๑.๖.๑ กรณีการกระทาของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สาเหตุเนื่องมาจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ถึงแก่ความตายก่อน ได้รับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทาผิดวินัยนั้น ให้คณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยว่า ล้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตาย
เสียก่อนจะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกหรือไม่ถ้าเห็นว่าผู้นั้นจะต้องได้รับโทษถึงไล่ออก ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จ
ตกทอดตามมาตรา ๔๗
๑.๖.๒ กรณีการกระทาของผูร้ บั บานาญ
สาเหตุเนื่องมาจากผู้รับบานาญปกติหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติหรือได้รับบานาญพิเศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพ ได้กระทาความผิดอาญาซึ่งไม่ใช่ความผิดฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือ
ถูกฟ้องว่าเปีนบุคคลล้มละลายทุจริต ถ้าถึงแก่ความตายก่อนมีคดีหรือก่อนคดีถึงที่สุ ด ให้คณะกรรมการกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้นั้นได้กระทาความผิดจริงหรือไม่ถ้า
๑๘
เห็นว่าผู้นั้นได้กระทาความผิดซึ่งกฎหมายกาหนดโทษจาคุกอย่างสูงไว้เกินกว่า ๑ ปีแล้ว ทายาทไม่มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จตกทอดตามมาตรา ๔๘

๑.๖.๓ กรณีการกระทาของทายาท
ทายาทที่มีสทิ ธิได้รับบานาญพิเศษ หรือทายาทที่มีสิทธิได้รับบาเหน็จตกทอดไม่มีสิทธิ
ได้รับบานาญพิเศษหรือบาเหน็จตกทอด ถ้าทายาทได้กระทาการ ดังนี้
- เป็นผู้ต้องคาพิพากษาถึงที่สุคว่าได้เจตนากระทาหรือพยายามกระทาให้เจ้าบานาญหรือผู้ที่จะ
ก่อให้เกิดสิทธิรับบานาญแก่ตนถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
- ทายาทที่มีสิทธิได้รับบานาญพิเศษด้วยกัน ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระทาหรือ
พยายามกระทาให้ทายาทด้วยกันถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ
- ทายาทฟ้องเจ้าบานาญหรือผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิรับบานาญแก่ตน หาว่าทาความผิดดโทษ
ประหารชีวิตและตนเองกลับต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือทาพยานเท็จ
๑.๗ เงินเพิ่มจากเงินบานาญ
๑.๗.๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงินบานาญ
เงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากเงินบานาญเป็นสิทธิประโยชน์ที่กาหนดให้เฉพาะแก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญเท่านัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งตอนหลังได้มีการยกเลิกระเบียบดังกล่าว และมีการปรับปรุงการจ่ายเงินเพิ่มจากเงิน
บานาญดังนี้
(๑) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่ง ออกหรือพ้น จากราชการก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙
และได้รับ หรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติหรือบานาญพิเศษ หรือบานาญตกทอด ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงิน
บานาญ
(๒) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่ง ออกหรือพ้นจากราชการนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙
เป็นต้นไป และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติ หรือบานาญพิเศษ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงิน
บานาญปกติหรือเงินบานาญพิเศษ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบานาญปกติหรือ
เงินบานาญพิเศษ จากเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและให้รวมจ่ายพร้อมกับเงิน
บานาญปกติหรือเงินบานาญพิเศษที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับ แต่เมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าว
กับเงินบานาญปกติหรือเงินบานาญพิเศษเข้าด้วยกันแล้วจะต้องไม่ สูงกว่าเงินเดือนเดือนสุดท้ายที่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นได้รับอยูก่ ่อนออกหรือพ้นจากราชการส่วนท้องถิ่น
(๓) กรณีที่ข้าราชการซึ่งได้โอนหรือถูกสั่งไปรับราชการ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิ
ได้นับเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญติดต่อกัน ในการคานวณเงินเพิ่มจากเงินบานาญปกติหรือเงิน
บานาญพิเศษเพื่อจ่ายแก่ข้าราชการดังกล่าว ให้คิดตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ไปรับราชการเป็นข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น คานวณโดย
เงินบานาญปกติหรือเงินบานาญพิเศษ X ๒๕ X จานวนปีเวลาราชการที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๑๐๐ X เวลาราชการทังหมด (จานวนปีเวลาราชการที่รับราชการอยู่สังกัดเติม + สังกัด อปท.)
๑.๗.๒ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่มสี ิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงินบานาญ
(๑) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งบรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตังแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป

๑๙
เมื่อได้มีการยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยได้กาหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๖ แต่หลักการของการจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบานาญที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๙ (๑) (๒) (๓) ยังคงมีข้อความ
กาหนดความไว้เช่นเดิม แต่ได้เพิ่ม ข้อ (๔) ๕๔ โดยมีสาระสาคัญ คือ ยกเลิก สิทธิการรับเงินเพิ่มจากเงินบานาญ
สาหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเข้ารับการบรรจุหรือโอนมารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่น นับตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป เมื่อออกหรือพ้นจากราชการ และ ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติหรือบานาญ
พิเศษ หรือผู้มีสิทธิจะได้รับบานาญพิเศษไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ จากเงินบานาญปกติหรือเงินบานาญ
พิเศษ และต่อมาได้มีการยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๖ แต่ความในข้อ ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ดังกล่าวก็ยังคงนามากาหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ ทุกประการ
กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา ซึ่งรับรับราชการก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ถ้าโอนไปรับราชการใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเภท ตั้งแต่หรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ สถานะความเป็นข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นก็ยังถือเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามความหมายที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔ วรรคแรก ดังนั้น จึงมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจาก
เงินบานาญ เช่น พนักงานเทศบาล ซึ่งได้รับการบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ ถ้าโอน
มารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลเมื่อออกหรือพ้นจากราชการและมีสิทธิรับบานาญจะมีสิทธิได้ รับเงินเพิ่มจาก
เงินบานาญเป็นด้น แต่ถ้าเป็นกรณีพนักงานส่วนตาบลที่เริ่มบรรจุเป็นพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลครั้งแรก ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๑๕๓๕ พนักงานส่วนตาบลที่เริ่ม
บรรจุใหม่เหล่านี้เมื่อออกหรือพ้นจากราชการและมีสิทธิรับบานาญจะไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงินบานาญ
(๒) ข้าราชการที่โอนมาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป หรือข้าราชการถ่ายโอน
เนื่องจากความในข้อ ๓๙ (๔) ใช้คาว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึง่ เข้ารับราชการในราชการ
ส่วนท้องถิ่นนับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นด้นไป ซึ่งคาว่าเข้ารับราชการดังกล่าวจะมีความหมายว่า
บรรจุแต่งตั้งเพื่อ เข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับโอน และแต่งตั้ง เข้า
รับราชการ ในราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น กรณีที่ข้าราชการประเภทอื่น ๆ ที่โอนมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป เมื่อออกหรือพ้นจากราชการและมีสิทธิรับเงินบานาญจะไม่มีสิทธิไต้รับ
เงิ น เพิ่ ม จากเงิ น บ านาญทั้ ง นี้ ไ ต้ มี ข้ อ ยุ ติ ต ามส าเนาค าพิ พ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด
คดี ห มายเลขแดง
ที่ อ.๓๙๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ (ราขละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒) สาหรับกรณีข้าราชการถ่ายโอนซึ่งเคยรับราชการส่วน
ท้องถิ่นมาก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ และได้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือน ต่อมาไต้รับการถ่ายโอนกลับมา
เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อพ้นหรือออกจากราชการและมีสิทธิรับบานาญจะไม่มีสิทธิรับเงินเพิ่มจากเงิน
บานาญเพราะตามหลักการตามกฎหมายแล้วถือว่า การที่ข้าราชการผู้นั้น โอนจากราชการส่วนท้องถิ่นไปเป็น

ข้าราชการพลเรือนเป็นการเปลี่ยนสังกัดการรับราชการ มิใช่การออกจากราชการด้วยเหตุต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงยังไม่เกิดสิทธิที่จะไต้รับเงินเพิ่ม
ร้อยละ ๒๕ จากเงินบานาญเมื่อข้าราชการถ่ายโอนมายังราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการโอนเปลี่ยนสถานะ
กลับมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ (รายละเอียดคามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่มท ๐๘๐๘.๔/ว ๕๙๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗)

๒๐
๑.๘ เงินช่วยพิเศษ
๑.๘.๑ การจ่ายเงินช่วยพิเศษ
กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับบานาญถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบานาญรวมทั้ง
เงินเพิ่มจากบานาญ(ถ้ามี) ให้จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินช่วยพิเศษเป็นจานวนเท่ากับ
(บานาญ + เงินเพิ่มจากบานาญ(ถ้ามี) + เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ(ถ้ามี))
๑.๘.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
๑) กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายไต้แสดงเจตนาไว้ก่อนตาย ตามแบบ บ.ท. ๑๐ ยื่นต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินช่วยพิเศษให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายแสดงเจตนา เช่น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายมีคู่สมรส และมีบุตร แต่ไต้ยื่นแบบ บ.ท. ๑๐ แสดงเจตนาให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่บุตร
เมื่อข้าราชการท่านนั้นเสียชีวิตต้องจ่ายเงินช่วยพิเศษให้แก่บุตร
๒) กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายมิไต้แสดงเจตนาไว้หรือกรณีที่ได้มีการแสดงเจตนาไว้แต่
บุคคลดังกล่าวได้ตายก่อน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตาย หรือได้ตายก่อน มีการจ่ายเงินดังกล่าว ให้จ่ายเงินช่วย
พิเศษแก่บุคคลตามลาดับดังนี้
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา
ทั้งนี้หากบุคคลในลาดับก่อนยังมีชีวิตอยู่ บุคคลในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ เช่น ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นผู้ตายมีคู่สมรส มีบุตร เงินช่วยพิเศษต้องจ่ายให้แก่คู่สมรสเท่านั้นแต่ถ้าคู่สมรสเสียชีวิตก่อนที่จะจ่ายเงิน ให้
จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่บุตร
๓) กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษเป็นบุตร และมีจานวนมากกว่า ๑ คนให้จ่าย ให้แก่บุตรผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากบุตรคนอื่น ๆ ให้เป็นผู้รับเงิน หรือจ่ายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ เช่น
กรณีปรากฎข้อเท็จจริงว่าบุตร ๓ คนร่วมกันเป็นผู้ที่จัดการศพให้มอบเงินดังกล่าวให้แก่บุตรเหล่านั้น
๔) กรณีทายาทซึ่งเป็นผู้รับบานาญพิเศษถึงแก่ความตาย ไม่มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษและเงิน
บาเหน็จตกทอด
๑.๘.๓ การขอรับเงินช่วยพิเศษ
1) การขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระทาภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับ
หรือมีสิทธิได้รับบานาญถึงแก่ความตาย
2) กรณีที่ผู้มีสิทธิรับบานาญถึงแก่ความตายก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสั่งจ่ายบานาญให้นับ

ระยะเวลาเพื่อขอรับเงินช่วยพิเศษตามความในข้อ ๑) ตั้งแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งจ่ายบานาญ
๑.๘.๔ กรณีท๑ี่ ไม่มีผู้ที่เข้าจัดการศพ
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจาเป็นต้องเข้าจัดการศพข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้ตาย เพราะ ไม่มีผู้ใดเข้าจัดการในเวลาอันสมควร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหักค่าใช้จ่ายจากเงินช่วยพิเศษ
ได้เท่าที่จ่ายจริง แล้วมอบส่วนที่เหลือถ้ามีให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับต่อไป
๑.๙ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รบบานาญ (ช.ค.บ.)
๑.๙.๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป และอัดราการจ่ายเงิน ช.ค.บ.
เงินบานาญที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญได้รับ เป็นเงินที่คิดคานวณตามระเบียบ
กฎหมายที่กาหนดไว้ชัดเจน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคานวณแล้วได้รับบานาญรายเดือนเท่าใดก็จะได้รับตาม
จานวนนั้นตลอดไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปสภาพเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต อัตราค่าครองชีพมีการเปลี่ยนแปลง
๒๑
สูงขึ้น เงินบานาญที่ได้รับอยู่จึงไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดารงชีวิต กฎหมายจึงกาหนดเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.) ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญมีเงินได้รายเดือนเพิ่มขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นด้นมา กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญของราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการกาหนดเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของข้าราชการ
พลเรือนตลอดมา ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้มีการกาหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บานาญของราชการส่วนท้องถิ่น รวม ๑๕ ฉบับ โดยให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบานาญปกติบานาญพิเศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพบานาญพิเศษ หรือบานาญตกทอดในฐานะทายาท หรือผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะได้รับเงิน
ช.ค.บ. สรุปดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑
(๑) ผู้ได้รับบานาญปกติหรือผู้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
• ได้ต่ากว่าเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เดือนละ ๒๐๐ บาท
• ได้ตั้งแต่เดือนละ ๔,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔,๒๐๐ บาท ให้ได้รับเดือนละ ๒๐๐ บาท แต่
เมื่อรวม ช.ค.บ. กับบานาญแล้วให้ได้รับไม่เกิน ๔,๒๐๐ บาท
(2) ผู้ได้รับบานาญปกติถ้าเข้ารับราชการ หรือกลับเข้ารับราชการสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น ไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๓ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523
(1) ผู้ที่ได้บานาญพิเศษในฐานะทายาท
• ได้ต่ากว่าเดือนละ 4,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เดือนละ 100 บาท
• ได้ตั้งแต่เดือนละ 4,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4,100 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ.
• เดือนละ 100 บาท แต่เมื่อรวม ช.ค.บ. กับบานาญแล้วให้ได้รับไม,เกิน 4,100 บาท

(2) ผู้ได้รับบานาญพิเศษในฐานะทายาท ล้าเข้ารับราชการ หรือกลับเข้ารับราชการสังกัดราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3)
พ.ศ. 2525 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2525 กาหนดให้ผู้ได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ บานาญพิเศษในฐานะทายาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้
(1) ผู้ได้รับบานาญในวันที่1 มกราคม 2523 และยังคงได้รับอยู่ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละ
ร้อยละ 39 ของจานวนบานาญที่ได้รับ
(2) ผู้ได้รับบานาญตั้งแต่วันที่2 มกราคม 2523 ถึงวันที่1 มกราคม 2525 และยังคงได้รับอยู่ให้ได้รับ
ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 16 ของจานวนบานาญที่ได้รับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4)
พ.ศ. 2532 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2532 กาหนดให้ผู้ได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ บานาญพิเศษในฐานะทายาทอยู่แล้ว ในวันที่ 1 มกราคม 2532 ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้
(1) ผู้ได้รับบานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 6 ของจานวน
บานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
(2) ผู้ได้รับเฉพาะบานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 6 ของจานวนบานาญที่ได้รับ
๒๒
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที5่ )
พ.ศ. 2533 มีผลบังคับดังแต่วันที่1 เมษายน 2533 กาหนดให้ผู้ได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ บานาญพิเศษในฐานะทายาทอยู่แล้ว ในวันที่1 เมษายน 2533 ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้
(1) ผู้ได้รับบานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 10 ของจานวน
บานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
(2) ผู้ได้รับเฉพาะบานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 10 ของจานวนบานาญที่ได้รับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที6่ )
พ.ศ. 2534 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 กาหนดให้ผู้รับบานาญปกติที่มีเวลาราชการรวมกัน
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์และได้รับ ช.ค.บ. ตามข้อ 3 ข้อ 4 ทวิ ข้อ 4 ตรีและข้อ 4 จัตวา แล้วแต่กรณี
อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้
(1) ผู้ได้รับบานาญปกติมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80ปีบริบูรณ์และได้รับบานาญปกติ
รวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไม่ถึง 3,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของเงิน
จานวน 3,000 บาท หักด้วยบานาญปกติที่ได้รับอยู่
(2) ผู้ได้รับบานาญปกติมีอายุตั้งแต่80ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 90 ปีบริบูรณ์และได้รับบานาญปกติรวม
กับ ช.ค.บ. เดือนละไม่ถึง 5,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของเงินจานวน
5,000 บาทหักด้วยบานาญปกติและ ช.ค.บ. ที่ได้รับอยู่
(3) ผู้ได้รับบานาญปกติมีอายูตั้งแต่ 90 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและได้รับบานาญปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไม่
ถึง 6,000 บาท ไห้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของเงินจานวน 6,000 บาท หักด้วย
บานาญปกติและ ช.ค.บ. ที่ได้รับอยู่
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที7่ )
พ.ศ. 2535 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 กาหนดให้ผู้ได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพ บานาญพิเศษในฐานะทายาทให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้

(1) ผู้ได้รับบานาญก่อนวันที่ 2 กันยายน 2521 ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละ 40
ของจานวนบานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
(2) ผู้ได้รับบานาญตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2521 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2532 ให้ได้รับในอัตรา
เดือนละร้อยละ 20 ของจานวนบานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
(3) ผู้ได้รับบานาญตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2532 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2535 ให้ได้รับ ช.ค.บ.
ในอัตราเดือนละร้อยละ 12 ของจานวนบานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที8่ )
พ.ศ. 2538 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2537 กาหนดให้ผู้ได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ บานาญพิเศษในฐานะทายาทอยู่แล้ว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2537 ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้
(1) ผู้ได้รับบานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 11 ของจานวน
บานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
(2) ผู้ได้รับเฉพาะบานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 11 ของจานวนบานาญที่ได้รับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที9่ )
พ.ศ. 2547 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 กาหนดให้ผู้ได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ บานาญพิเศษในฐานะทายาทอยู่แล้ว ในวันที่ 1 เมษายน 2547
ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้
๒๓
(1) ผู้ได้รับบานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ไหัได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกไนอัตราเดือนละรัอยละ 3 ของจานวน
บานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
(2) ผู้ได้รับบานาญเฉพาะบานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 3 ของจานวนบานาญ
ที่ได้รับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่10)
พ.ศ. 2548 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 กาหนดให้
• ผู้ได้รับบานาญปกติบานาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บานาญพิเศษในฐานะทายาท เมื่อรวมกับ
ช.ค.บ. ที่ได้รับต่ากว่าเดือนละ 5,100 บาทให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจานวน
เงิน 5,100 บาท หักด้วยจานวนบานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่11)
พ.ศ. 2549 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 กาหนดให้ผู้ได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ บานาญพิเศษในฐานะทายาท อยู่แล้วในวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้
(1) ผู้ได้รับบานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีก ในอัตราเดือนละร้อยละ 5 ของจานวน
บานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
(2) ผู้ได้รับเฉพาะบานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 5 ของจานวนบานาญที่ได้รับ
(3) ผู้ได้รับบานาญเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้รับ
บานาญลาออก หรือพ้นจากราชการเป็นผู้เบิกจ่าย ช.ค.บ.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่12)
พ.ศ. 2551 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 กาหนดให้ผู้ได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ บานาญพิเศษในฐานะทายาทอยู่แล้ว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้
(1) ผู้ได้รับบานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 4 ของจานวน
บานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ

(2) ผู้ได้รับเฉพาะบานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 4 ของจานวนบานาญที่ได้รับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 ให้ยกเลิกความใน ช.ค.บ. (ฉบับที1่ 0) และกาหนดให้
• ผู้ได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บานาญพิเศษ ในฐานะทายาทถ้าได้รับบานาญ
รวมกันทุกประเภท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. ที่ได้รับต่ากว่าเดือนละ 6,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือน
ละเท่ากับส่วนต่างของจานวนเงิน 6,000 บาท หักด้วยจานวนบานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่14)
พ.ศ. 2554 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 กาหนดให้ผู้ได้รับบานาญปกติ บานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ บานาญพิเศษในฐานะทายาทอยู่แล้วในวันที่ 1 เมษายน 2554 ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้
(1) ผู้ได้รับบานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 5 ของจานวน
บานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
(2) ผู้ได้รับเฉพาะบานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 5 ของจานวนบานาญที่ได้รับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่15)
พ.ศ. 2558 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ให้ยกเลิกความใน ช.ค.บ. (ฉบับที่13) และ
กาหนดให้
๒๔
• ผู้ได้รับบานาญปกติบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บานาญพิเศษในฐานะทายาทถ้าได้รับบานาญ
รวมกันทุกประเภท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. ที่ได้รับต่ากว่าเดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ.เพิ่มอีกในอัตราเดือน
ละเท่ากับส่วนต่างของจานวนเงิน 9,000 บาท หักด้วยจานวนบานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่16)
พ.ศ. 2558 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 กาหนดให้ผู้ได้รับบานาญปกติบานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพ บานาญพิเศษในฐานะทายาทอยู่แล้ว ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ให้ได้รับ ช.ค.บ. ดังนี้
(1) ผู้ได้รับบานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 4 ของจานวน
บานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
(2) ผู้ได้รับเฉพาะบานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละ 4 ของจานวนบานาญที่ได้รับ
1.9.2 การเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ.
1) การจ่าย ช.ค.บ. ให้นากฎหมายว่าต้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย ให้จ่าย ช.ค.บ. เพียงวันที่
ถึงแก่ความตาย
2) กรณีผู้รับบานาญเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นสังกัดที่ผู้รบั บานาญออกจากราชการเป็นผู้เบิกจ่าย ช.ค.บ.
3) ให้เบิกจ่าย ช.ค.บ. จากงบประมาณรายจ่าย งบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
4) การเบิกจ่าย ช.ค.บ. ไม่ต้องแสดงรายการหักภาษีเงินไต้แต่ให้นาไปคานวณหักจากเงินบานาญ
ในฎีกาเบิกเงินบานาญ
1.10 การสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญ
1.10.1 ขัน้ ตอนการขอรับบาเหน็จบานาญ
1) ช้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัด ตามแบบ บ.ท. 14 และกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ้นจากราชการเพราะเกษียณ
อายูให้ยื่นคาขอรับบาเหน็จหรือบานาญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัดล่วงหน้าไต้เป็นเวลา 5 เดือน
ก่อนวันครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
2) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไต้รับเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญแล้วให้บันทึก วัน เดือน ปีที่
ไต้รับเรื่อง แล้วตรวจสอบและสอบสวนหลักฐานต่าง ๆ เพื่อนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายใน
กาหนดเวลาไม่เกิน 15 วันนับแต่วันรับเรื่อง
3) ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นใช้สบุดประวัติซึ่งมีการรับรองโดยถูกต้องเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นไต้เว้นแต่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
นั้น ๆ จะไม่มีสมุดประวัติหรือมีแต่สมุดประวัติไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือในกรณีที่หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเวลา
ราชการขัดแย้งหรือไม่ตรงกัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญสอบไปยังหน่วย
ราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้ นเคยรับราชการอยู่เพื่อรับรองเวลาราชการ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นันเป็นหลั กฐานก่อน เมื่อไต้รับหลักฐานดังกล่าวแล้วให้รีบดาเนินการรวบรวมเรื่อง
ขอรับบาเหน็จบานาญหรือบาเหน็จตกทอด พร้อมด้วยหลักฐานต่างๆโดยเสนอความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ว่าสมควรจ่ายเงินบาเหน็จบานาญหรือบาเหน็จตกทอดหรือไม่ประการใด ให้แก่ใครเป็นจานวนเท่าใด หรือเดือนละ
เท่าใด ตั้งแต่เมื่อใด
๒๕
4) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญและเอกสารต่าง ๆ จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้บันทึก วัน เดือน ปีที่ได้รับไว้เปีนหลักฐาน แล้วรีบพิจารณาออกคาสั่งจ่ายภายใน
กาหนดเวลา 21 วันนับแต่วันได้รับเรื่อง
1.10.2 คาสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญ
1) จังหวัดจัดทาคาสั่งเป็น 3 ฉบับ โดยระบุให้ชัดแจ้งว่า จ่ายเป็นบาเหน็จหรือบานาญหรือ
บาเหน็จตกทอด ให้แก่ใคร จานวนเท่าใด หรือเดือนละเท่าใด จ่ายตั้งแต่เมื่อใด แล้วส่งคาสั่ง และเรื่องขอรับ
บาเหน็จบานาญให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอเรื่องเพื่อถือจ่ายหนึ่งชุด เก็บรักษาไว้ที่จังหวัดหนึ่งชุด
และส่งไปยังสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นหนึ่งชุด
2) บาเหน็จหรือบานาญปกติหรือบานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ให้สั่งจ่ายได้ตั้งแต่วันขาดจาก
อัตราเงินเดือนเป็นด้นไป แต่สาหรับบาเหน็จตกทอด หรือบานาญพิเศษซึ่งจ่ายแก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิในกรณี
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตายหรือสูญหายนั้น ให้สั่งจ่ายได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ถึงแก่ความตายหรือวันถัด
จากวันที่สันนิษฐานว่าถึงแก่ความตาย
3) ในกรณีที่มีการลดหรืองดบานาญในระหว่างเวลาที่ข้าราชการกลับเข้ารับราชการใหม่และ
ต่อมาออกจากราชการครั้งหลังโดยไม'มีสิทธิได้รับบานาญการสั่งจ่ายบานาญที่เคยได้รับอยู่เติมตั้งแต่วันออกจาก
ราชการครั้งหลัง จะจ่ายได้ต่อเมื่อผู้รับบานาญได้ยื่นขอรับบานาญเดิมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับ
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมจ่ายบานาญต่อไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรายงานผ่าน
จังหวัดไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้ง ก.บ.ท. ทราบอีกครั้งหนึ่ง
4) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับคาสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญจากจังหวัดแล้วต้องแจ้งแก่
ผู้ยื่นเรื่องรับทราบไว้เป็นหลักฐานโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบพร้อมทั้ง วัน เดือน ปีไว้ในคาสั่งจ่ายของจังหวัด
พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้ในทะเบียนที่จัดทาไว้โดยเฉพาะด้วย ส่วนผู้ที่อยู่ไกลหรืออยู่ต่างจังหวั ดไม่

สะดวกแก่การติดต่อให้มาลงนามทราบได้ให้แจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และหมายเหตุในทะเบียนด้วย
ว่าได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือลงทะเบียน วัน เดือน ปีใด
1.11 การเบิกจ่ายบาเหน็จบานาญ
1) การเบิกจ่ายเงินบาเหน็จบานาญประจาเดือนหนึ่ง ๆ ให้ใช้ฎีกาค่าตอบแทนโดยกรอกจานวนเงิน
บาเหน็จบานาญรวมทั้งเงินเพิ่มในประเภทเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่นและให้เขียนใบแทรกแสดง
รายชื่อจานวนเงินที่ขอเป็นรายบุคคลลงในแบบ บ.ท. 7 แล้วรวมยอดทั้งทั้งสิ้นให้ตรงกับจานวนขอเบิกแนบไว้กับ
ฎีกา
2) การจ่ายเงินบาเหน็ จบานาญรวมทั้งเงินเพิ่มจากบานาญแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของ
สมุห์บัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบและเบิกจ่ายตาม
ระเบียบโดยให้ลงจ่ายในทะเบียนจ่ายเงินบาเหน็จบานาญเล่มหนึ่งต่างหากโดยใช้แบบบ.ท. 8 และให้กรอกรายชื่อ
จานวนเงินบาเหน็จบานาญเรียงตามลาดับใบแทรกฎีกาค่าตอบแทนและรวมยอดทั้งสิ้นไว้ตอนท้าย พร้อมทั้งหมาย
เหตุว่าเบิกโดยฎีกาค่าตอบแทนที่เท่าใด วัน เดือน ปีใด การจ่ายในวันหนึ่ง ๆ รวมกี่ราย เป็นเงินเท่าใด ต้องแสดง
ไว้ในช่องหมายเหตุ83
3) การขอรับบาเหน็จบานาญผ่านทางธนาคารให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
4) การจ่ายบานาญประจาเดือนให้จ่ายในวันทาการก่อนวันทาการชุดท้ายของเดือน 5 วันทาการ สาหรับ
กรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคารหรือผู้มีสิทธิรับบานาญไต้รับบานาญทางธนาคารให้จ่ายในวันทาการก่อนวันทาการ
ชุดท้ายของธนาคารในเดือนนั้น 5 วันทาการ แต่ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะกาหนดวันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้
๒๖
5) กรณีผู้รับบานาญลงชื่อรับเงิน ไม่ไต้ให้ผู้รับพิมพ์ลายนิ้วมือแทน และให้ผู้จ่ายเงินหมายเหตุต้วยว่าเป็น
ลายพิมพ์นิ้วมือของใคร
6) ในกรณีที่ผู้รับบาเหน็จบานาญไม่สามารถจะมารับด้วยตนเองได้ต้องทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบ
บ.ท. 9
1.12 การตรวจสอบการจ่ายบาเหน็จบานาญ
1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาทะเบียนตรวจจ่ายบาเหน็จบานาญไว้เล่มหนึ่งตามแบบ บ.ท. 11
และให้มีข้อความดังนี้ชื่อผู้รับ จานวนเงิน ทั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายน รวม 12 เดือน ในช่องหมายเหตุให้
หมายเหตุว่าไต้รับคาสั่งจ่ายบาเหน็จหรือบานาญตั้งแต่เมื่อใด เดือนละเท่าใดโดยในการลงทะเบียนตรวจจ่ายต้อง
แยกประเภท ดังนี้
(1) บาเหน็จบานาญปกติ
(ก) เหตุทดแทน
(ข) เหตุทุพพลภาพ
(ค) เหตุสูงอายุ
(ง) เหตุรับราชการนาน
(2) บานาญพิเศษ
(3) บาเหน็จตกทอด
2) การเบิกจ่ายเงินบาเหน็จบานาญสมุห์บัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จ่ายเงินบาเหน็จบานาญจะต้องเก็บเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญหลักฐานการเบิกจ่ายตลอดจนเอกสารประกอบการ
จ่ายไว้ประกอบการตรวจสอบบัญชีการเงินเช่นเดียวกับใบสาคัญการจ่ายเงินประเภทอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3) เมื่อองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ไต้เบิ กจ่ายบาเหน็จดารงชีพให้ ผู้ รับ บานาญแล้ ว ให้ เจ้ าหน้า ที่
ผู้รับผิดชอบจัดทาทะเบียนคุมการจ่ายเงินบาเหน็จดารงชี พตามแบบ บ.ท. 17 เพื่อใช้ควบคุมและตรวจสอบการ
เบิกจ่ายบาเหน็จดารงชีพให้เปีนบีจจุบัน เพื่อเป็นหลักฐานเมื่อผู้รับบานาญถึงแก่กรรมและต้องจ่ายเงินบาเหน็จ
ตกทอดส่วนที่เหลือหลังหักบาเหน็จดารงชีพให้แก่ทายาท
4) ในกรณีที่ช้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบานาญขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นบันทึกเพิ่มเติมในรายการหมายเหตุตามแบบหนังสือสาคัญจ่ายเงินบานาญครั้งสุดท้าย บ.ท. 13 เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการควบคุมและตรวจสอบการไต้รับเงินบาเหน็จดารงชีพของช้าราชการส่ วนท้องถิ่นผู้รับบานาญที่ขอ
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ
1.13 การแสดงการดารงชีวิตอยู่ของผู้รับบานาญ
1.13.1 ผู้แสดงตนเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รบั บานาญ
1) ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณใหม่ทุกปีให้ผู้รับบานาญแสดงการดารงชีวิตอยู่ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะแสดงด้วยตนเอง หรือให้มีการรับรองของนายอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้รับ
บานาญมีภูมิลาเนาอยู่ในปีจจุบัน หรือช้าราชการประจาไม่ต่ากว่าระดับ 5 เป็นผู้รับรองตามแบบ บ.ท. 12 ซึ่ง
รับรองว่าผู้รบั บานาญยังดารงชีวิตอยู่ เพื่อประกอบเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโดย
2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายบานาญจัดทาสมุดไว้เล่มหนึ่งเพื่อใช้ในการแสดงรายชื่อและตาบลที่อยู่ของ
ผู้รับบานาญและให้ผู้รับบานาญลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีที่แสดงการดารงชีวิตอยู่ไว้เป็นหลักฐาน
3) กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทน ให้ปฏิบัติตามความในข้อ 2) โดยอนุโลม
๒๗
1.13.2 ผู้แสดงตนเป็นบุตรที่กาลังศึกษา
กรณีผู้รับบานาญพิเศษเป็นบุตรซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในชั้นเตรียมอุดมศึกษา หรือชั้นอุดมศึกษา
หรือชั้นการศึกษาที่ราชการรับรองให้เทียบเท่า ถ้าประสงค์จะขอรับบานาญพิเศษต่อไปอีกหลังจากที่มีอายุครบ
20 ปีบริบูรณ์แล้ว ให้ยื่นใบรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ และหลังจากนั้นให้ยื่นใบรับรอง เช่นว่านี้ภายในเดือน
แรกของปีงบประมาณใหม่ทุกปีจนถึงอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์
1.13.3 หลักฐานการดารงชีวิต
1) เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับหลักฐานการดารงชีวิตอยู่ หรือใบรับรองของ
สถานศึกษาแล้ว ให้บันทึกไว้ในทะเบียนการจ่ายเงินบานาญและทะเบียนตรวจจ่ายเงินบานาญว่าผู้รับบานาญราย
ใดได้แสดงการดารงชีวิตอยู่ตั้งแต่วัน เดือน ปีใด หรือได้ยื่นใบรับรองของสถานศึกษาตั้งแต่วัน เดือน ปีใด แล้วแต่
กรณีเพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายบานาญต่อไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เบิกจ่ายเก็บรักษาหลักฐานดังกล่าวไว้
เพื่อตรวจสอบบัญชีการเงินต่อไป
2) ถ้าปรากฎว่าผู้รับบานาญขาดสิทธิที่จะได้รับบานาญต่อไปแล้ว หรือผู้รับบานาญไม่แสดงการ
ดารงชีวิตอยู่หรือม่ยื่นใบรับรองของสถานศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระงับการจ่ายบานาญไว้จนกว่าผู้รับ
บานาญจะแสดงหลักฐานการดารงชีวิตอยู่ หรือส่งใบรับรองของสถานศึกษาให้ถูกถ้อง
๑.๑๔ การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบานาญ
ผู้รับบานาญที่ย้ายภูมิลาเนาและประสงค์จะโอนการรับเงินบานาญไปรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปเดียวกันในท้องที่ที่ย้ายไปอยู่ใหม่ให้ผู้รับบานาญยื่นเรื่องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ่ายบานาญเดิม และ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นส่งเรื่องและหนังสือสาคัญจ่ายเงินบานาญครั้งสุดท้ายตามแบบ บ.ท. 13 ไปยัง
จังหวัด และให้จังหวัดรายงานเพื่อขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย
2. เงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจาการที่ออกจากราชการ

เงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจาการที่ออกจากราชการ เป็นเงินตอบแทนความชอบให้แก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจาการที่ออกจากราชการ เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบของทางราชการ และ
สอดคล้องตามหลักแห่งพระราชบัญญัติโอนโรงเรียนประถมศึกษาบางประเภทไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2509 กระทรวงมหาดไทยจึง ได้กาหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจาการที่ออกจากราชการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
พ.ศ. 2514 ขึ้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์โดยสรุป ดังนี้
2.1 ข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจาการที่มีสิทธิรันเงินทดแทน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจาการที่มีสิทธิรับเงินทดแทน ได้แก่ข้าราชการส่วนจังหวัดวิสามัญ
พนักงานเทศบาลวิสามัญ ซึ่งได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่
รวมถึง
• ข้าราชการส่วนจังหวัดวิสามัญชั่วคราว
• พนักงานเทศบาลวิสามัญชั่วคราว
• ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจาการที่มีสัญญาจ้าง
2.2 การจ่ายเงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัณประจาการ
1) การคานวณเงินทดแทน คานวณโดย
เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จานวนปีเวลาราชการสาหรับคานวณเงินทดแทน
2) เวลาราชการสาหรับคานวณเงินทดแทน หมายความว่า เวลาราชการปกติรวมกับเวลาราชการทวีคูณ
(ให้นับถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2508) กรณีเศษของปีถ้าถึง 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี
๒๘
3) กรณีเงินทดแทนที่จ่ายให้ข้าราชการวิสามัญประจาการ หากผู้มีสิทธิได้รับตายเสียก่อนได้รับเงิน
ทดแทน เงินดังกล่าวเป็นมรดกตกแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4) สิทธิในการรับเงินทดแทนให้มีอายุความ 3 ปี
2.3 ข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจาการซึ่งไมมสิทธิได้รับเงินทดแทน
1) ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการก่อนหรือมีเวลาราชการครบ 5 ปีบริบูรณ์
2) ถูกไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือตายเพราะกระทาความผิด หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
3) มีเวลาราชการสาหรับคานวณเงินทดแทนไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์ยกเว้นกรณียุบเลิกตาแหน่ง
2.4 งบประมาณในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องลิ่นวิสามัญประจาการ
1) กรณีพนักงานเทศบาลวิสามัญภารโรงโรงเรียน ให้เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน
2) กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจาการ นอกเหนือจากตาแหน่ งพนักงานเทศบาลวิสามัญ
ภารโรงโรงเรียน ตามข้อ 1) ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บาเหน็จลูกจ้าง
บาเหน็จลูกจ้าง ดือ เงินตอบแทนความชอบที่จ่ายให้แก่ ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พ้น หรือออก
จากราชการ ทัง้ นี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปีจจุบัน (ฉบับที่4) พ.ศ. 2555 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้
3.1 ลูกจ้างผู้มีสิทธิรับบาเหน็จ
ลูกจ้างที่มีสิทธิรับบาเหน็จจะต้องเป็นถูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบลจาแนกไต้ดังนี้

1) ลูกจ้างประจาได้แก่ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจาไม่มีกาหนดเวลาตามอัตราและจานวนที่กาหนดไว้โดยจ่ายค่าจ้างจากงบประมาณ
หมวดค่าจ้าง หรือหมวดค่าจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึง
• ลูกจ้างประจาที่มีสัญญาจ้าง
• ลูกจ้างที่จ้างให้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ
2) ลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้างไว้
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือโดยมีกาหนดเวลาจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างจากเงินงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 สิทธิประโยชน์ด้านบาเหน็จของลูกจ้าง
บาเหน็จลูกจ้างให้จ่ายจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น ลูกจ้างประจา ภารโรง
โรงเรียนให้จ่ายจากเงินอุคหนุน และกรณีลูกจ้างประจาถ่ายโอนภารกิจจะมีการแบ่ งสัดส่วนภาระการจ่ายบาเหน็จ
ระหว่างงบประมาณเงินอุดหนุ นของรั ฐ และงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยคานวณตาม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ประจาส่วนราชการเดิมและราชการส่วนท้องถิ่น สิทธิประโยชน์ด้านบาเหน็จลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็นบาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ บาเหน็จพิเศษรายเดือน
และบาเหน็จตกทอด ดังนี้
1) บาเหน็จปกติ
1.1 สิทธิในการรับบาเหนป็จกติ
บาเหน็จปกติคือ เงินตอบแทนที่จ่ายครั้งเดียวให้แก่ ลูกจ้างประจาเท่านั้นที่ออกจากงาน โดยต้อง
มีระยะเวลาทางานและลาออกจากงานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
๒๙
ทางานเป็นลูกจ้างประจามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์และลาออกจากการทางานด้วย
เหตุดังนี้
(๑) ลาออกโดยไม่มีความผิด และได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง หรือผู้
ได้รับมอบอานาจแล้ว
(2) กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษปลดออกจากราชการ
ทางานเป็นลูกจ้างประจามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรฌ์และลาออกจากการทางานด้วย
เหตุดังนี้
(1) ป่วยเจ็บไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานของตนโดยสม่าเสมอ หรือโดยมีใบตรวจแพทย์ซึ่ง
ทางราชการรับรองว่าไม่สามารถ หรือไม่สมควรทางานต่อไป
(2) ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาติ
(3) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก ไม่เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุฃตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดารงตาแหน่งกานัน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดารงตาแหน่ง ข้าราชการการเมือง
(6) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเป็นผู้ทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไร้ความสามารถ หรือจิตฟัน่ เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน
(7) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง

(8) ขาดคุณสมบัติเนื่องจากตกเป็นบุคคลล้มละลาย
(9) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลิกตาแหน่งหรือยุบตาแหน่ง
(10) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่ง หน้าที่การงาน หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุใด
(11) ถูกสั่งให้ออกจากราชการ เนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทา
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได้ แต่มีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบนั้น ซึ่งถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ
(12) ถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากรับโทษจาคุกโดยศาล หรือต้องรับโทษจาคุกโดยคา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก
(13) ไปรับราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
(14) ขาดคุณสมบัติในการทางานเป็นลูกจ้างประจาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ้างลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
1.2 การคานวณบาเหน็จปกติ
การคานวณบาเหน็จปกติ ให้คานวณ ดังนี้
ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จานวนเดือนที่ทางาน
2
(1) ค่าจ้างหมายถึง ค่าจ้างอัตราปกติตามอัตราที่กาหนดจ่ายในการทางานในระยะเวลาตามปกติ
และหมายความรวมถึงเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย
๓๐
(2) ค่าจ้างเดือนสุดท้าย หมายถึง ค่าจ้างทั้งเดือนที่ลูกจ้างควรจะได้รับในเตือนสุดท้ายก่อนออก
จากงาน
(3) เวลาทางานนับเป็นเดือน เศษของเตือนถ้าถึง 15 วันให้นับเป็น 1 เดือน ถ้าไม่ถึง 15 วันให้
ปัดทั้ง สาหรับจานวนวันถ้ามีหลายตอนให้รวมกันแล้วนับ 30 วันเป็น 1 เตือน
(4) ถ้าลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิได้รับบาเหน็จปกติตายเสียก่อน ได้รับบาเหน็จปกติเงินดังกล่าวถือ
เป็นมรดกแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2) บาเหน็จพิเศษ
บาเหน็จพิเศษ คือ เงินตอบแทนที่จ่ายครั้งเดียวให้แก่ลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับ
อันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทาง
ราชการรับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลย
2.1 สิทธิในการรับบาเหน็จพิเศษ
(1) ลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานใน
หน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ดังกล่าว นอกจากจะได้รับบาเหน็จปกติแล้วให้ได้รับ
บาเหน็จพิเศษอีกด้วย เวันแต่อันตรายที่ได้รับหรือการป่วยเจ็บนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือ
จากความผิดของตนเอง
(2) กรณีลูกจ้างชั่วคราวที่มีสิทธิรับบาเหน็จพิเศษไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จปกติ
2.2 อัตราบาเหน็จพิเศษ
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กาหนดตามสมควรแก่เหตุการณ์ประกอบกับความพิการและ
ทุพพลภาพ ดังนี้

(1) ลูกจ้างประจา
กรณีปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติให้ได้รับ 6 ถึง 24 เท่าของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย
ระหว่างเวลาที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างที่มีการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินให้ได้รับ 36 ถึง 42 เท่าของอัตราค่าจ้างเตือนสุดท้าย
(2) ลูกจ้างชั่วคราว
ให้ได้รับ 3 ใน 4 ส่วนของลูกจ้างประจา
(3) ทายาท
กรณีลูกจ้างผู้มีสิทธิรับบาเหน็จพิเศษตายก่อนได้รับบาเหน็จพิเศษ ถ้าตายเพราะเหตุ
ตามข้อ 2) ให้จ่ายบาเหน็จพิเศษแก่ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแฟงและพาณิชย์ ดังนี้
(3.1) กรณีผู้ตายเป็นถูกจ้างประจา
ในกรณีปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติให้ได้รับ
= อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย X 30 เดือน
ในระหว่างเวลาที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่าง
ที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ได้รับ
= อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย X 48 เดือน
(3.2) กรณีผู้ตายเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ให้ได้รับ = 3 ใน 4 ส่วนของลูกจ้างประจา
๓๑
2.3 กรณีสูกจ้างผู้มีสิทธิรับบานาญพิเศษ ได้รับเงินช่วยเหลือประเภทอื่น ๆ อยู่
กรณีลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวได้รับอันตราย หรือป่วยเจ็บตามข้อ (1) หรือถึงแก่ความ
ตาย ตามข้อ (3) ถ้าลูกจ้างหรือทายาทมีสิทธิได้รับทั้งบาเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตาม
กฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทดแทนและการพิจารณาบาเหน็จ
ความชอบในการปราบปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิส ต์ หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการ หรือจาก
หน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งให้ไปปฏิบัติงานให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
3) บาเหน็จรายเดือน
บาเหน็จรายเดือน คือเงินตอบแทนของลูกจ้างประจาที่ออกจากงานและมีเวลาการปฏิบัติงาน
เป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าลูกจ้างผู้รับบาเหน็จรายเดือน
จะเสียชีวิต
3.1 สิทธิการรับบาเหน็จรายเดือน
1) ลูกจ้างประจาที่มีสิทธิรับบาเหน็จปกติ และมีระยะเวลาทางาน ตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะ
แสดงความประสงค์ขอรับเป็นบาเหน็จรายเดือนแทนก็ได้
2) สิทธิในบาหเน็จรายเดือนให้เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจาออกจากงานจนถึงแก่ความตาย
3.2 วิธีการคานวณบาเหน็จรายเดือน
ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จานวนเดือนที่ทางาน
12 X 50
4) บาเหน็จพิเศษรายเดือน

บาเหน็จพิเศษรายเดือน คือ เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจาที่ได้รับอันตราย หรือป่วยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรอง และ
แสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน
4.1 สิทธิการรับบาเหน็จพิเศษรายเดือน
1) ลูกจ้างประจาที่มีสิทธิรับบาเหน็จพิเศษจะขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้
2) สิทธิในบาเหน็จพิเศษรายเดือนให้เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจาออกจากงานจนถึงแก่ความตาย
4.2 อัตราบาเหน็จพิเศษรายเดือน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้กาหนดตามสมควรแก่เหตุการณ์ประกอบกับความพิการ และ
ทุพพลภาพของลูกจ้างประจาดังนี้
กรณีปฏิบัติหน้าที่ในเวลาปกติให้ได้รับ
= 6 ถึง 24 เท่า ของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย
50
ระหว่างเวลาที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างที่มีการ
ประกาศ'ใช้กฎอัยการสืก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ได้รับ
= 36 ถึง 42 เท่า ของอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย
50
5) บาเหน็จตกทอด
บาเหน็จตกทอด คือ เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจาที่รับบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จ
พิเศษรายเดือนที่ถึงแก่ความตาย
๓๒
5.1 ผู้มีสิทธิรับบาเหน็จตกทอด และวิธีคานวณ
5.1.1 กรณีผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบาเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตายให้จ่าย
บาเหน็จตกทอด เป็นจานวน= 15 เท่าของบาเหน็จรายเดือน หรือบาเหน็จพิเศษรายเดือน
5.1.2 จ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิดังนี้
(1) บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน
(2) สามีหรือ ภริยา ให้ได้รับ 1 ส่วน
(3) บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน
(4) กรณีไม่มีทายาทตาม (1) (2) (3) หรือทายาทดังกล่าวนั้นได้ตายไปก่อน ก็ให้
แบ่งบาเหน็จตกทอดระหว่างทายาทผู้มีสิทธิที่อยู่ตามส่วน
5.1.3 กรณีไม่มีทายาทตามข้อ 5.1.2 ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งลูกจ้างประจาผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
5.1.4 กรณีไม่มีทายาทหรือบุคคลที่ได้แสดงเจตนาไว้หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อนให้สิทธิใน
บาเหน็จตกทอดเป็นอันยุติลง
5.1.5 กรณีจ่ายบาเหน็จตกทอดไปแล้ว หากปรากฎว่ามีบุตรเพิ่มขึ้นโดยคาพิพากษาของศาลว่า
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อน หรือภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
บิดาตาย หรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดา ให้แบ่งบาเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหว่างทายาทผู้มี
สิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคาพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตายของลูกจ้างผู้รับบาเหน็จ
รายเดือน หรือบาเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณี ในกรณีเช่นนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดเรียกคืน
บาเหน็จตกทอดจากทายาท ซึ่งรับบาเหน็จตกทอดไปก่อนแล้วตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด

5.1.6 กรณีไม่สามารถเรียกคืนบาเหน็จตกทอดที่จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตนได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสังกัดไม่ ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบาเหน็จตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคาพิพากษาของ
ศาลว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบาเหน็จตกทอดแต่อย่างใด
6) งบประมาณในการจ่ายเงินบาเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจา
6.1 กรณีลูกจ้างประจาภารโรงโรงเรียน ลูกจ้างประจาภารโรงโรงเรียนถ่ายโอน
บาเหน็จปกติบาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ บาเหน็จพิเศษรายเดือน บาเหน็จตกทอด และ
เงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจาภารโรงโรงเรียน ลูกจ้างประจาภารโรงโรงเรียนถ่ายโอนถึงแก่กรรมในตาแหน่ง
(3 เท่าของค่าจ้าง) เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน
6.2 กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ บาเหน็จพิเศษรายเดือน บาเหน็จตกทอด และ
เงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจาถึงแก่กรรมในตาแหน่ง (3 เท่าของค่าจ้าง) เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
6.3 กรณีลูกจ้างประจาถ่ายโอน
(1) บาเหน็จปกติ บาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ บาเหน็จพิเศษ รายเดือนและบาเหน็จ
ตกทอด รายการดังกล่าวทั้งหมดเฉพาะส่วนที่รัฐบาอรับภาระ เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน
(2) บาเหน็จปกติบาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ บาเหน็จพิเศษรายเดือนและบาเหน็จตกทอด
รายการดังกล่าวทั้งหมดเฉพาะส่วนที่ท้องถิ่นรับภาระ เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) เงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจาถ่ายโอนถึงแก'กรรมในตาแหน่ง(3 เท่าของค่าจ้าง) เบิกจ่าย
จากเงินอุดหนุน
๓๓
6.4 บาเหน็จปกติบาเหน็จรายเดือน บาเหน็จพิเศษ บาเหน็จพิเศษรายเดือน และบาเหน็จตกทอด ถ้า
มีเศษของบาทให้ป็ดทิ้ง
7) การสั่งจ่ายเงินบาเหน็จลูกจ้าง
การสั่งจ่ายบาเหน็จลูกจ้างตามระเบียบว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 19 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552 เป็นอานาจของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หรือนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก้วแต่กรณี
4. ผังภาพแสดงสิทธิประโยชน์บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
• ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• ตาแหน่งครูครูถ่ายโอน ครูผู้ดูแลเด็ก
• ตาแหน่งครูถ่ายโอน/บุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิก กบข.
• ข้าราชการถ่ายโอนที่เป็นสมาชิก

