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ระเบียบกรชรางมหาดไตย
ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕ิ
โดยที่เป็นการสมดวรปรับปางระเบียบกรรพรไฬมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการลุึวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒็๓๖ เพื่อให้สอดดล้อิงกับพระราชบัญญัติบ้าเหน็จบิ๊าญ
ข้าราชการส่วนท้องถูิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซึ่งสก็ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓* สละพระร๊๋าญญัติปรับปรุงกร.ื รวง ทบวง กรม
พ .ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอำนาจตามดวามในมาตรา ๗ สี่ง พร.ปี ญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕ำำ มาตรา ๖ สละมาตรา ๗๖ สห่งพระราชบัญญัติองด์การบริหาร
Jวนูัพร๊ด พ.ศ.. ๒ส๔6' มาตรา ๖๙ สละมาตพ ๗๗ สห่งพ้ระราัขบ๊ญญัตีเทศบาล พ.ศ. ๒๔ิ
มาตรา ๕ สละมา.ทุ ๘ึ สี่งพระราชบัญญัติสภาตำบลสละีฟัการบริหารสวนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ มาตรา ๖ สละมา.รา ๓!๐ ฌห่งพรฟรีบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพีหนา พ.ศ.
๒ส๔๒ รัฐมนดรวาการกร..ื รวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ .ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า 'ฯะเบียบกระทรวงมุหา.ไทย ว่าด้วยเงินบ้าเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถี่ น พ.ศ. ๒๕๔๖"
ข้อ ๒* ระเบียบน์ไังดับตั้งฌต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิลระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จกานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
"ราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า อง่(การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องด์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา สละราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ฌต่ไม่
รวมถึงกรุงเทพมหานดร
"เงินเดือน" หมาขดวามวำ เงินเดือนสละเงินอื่นที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนจาก
เงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน
"บำเหน็จบำนาญ" ถ้ามิได้ว่าไว้เป็นการเฉพาะในเืร่องใด ให้หมายถึงบำเหน็จ
ปกติ บำนาญปกติ บำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ บำเหน็จตกทอดสละหรือบ้านาญพิเศษ กรณี
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นตาย สละบำเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบิานาญส่วนท้องถิ่นตาย
* รก.๒็ิ/พ๑๒ฐ่/๑/๖ พฤศจิกายน ๒ส๔๖
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"กองทุข" หมายถึง ลอุตูมด็เหน็จ บำนาญข้าราชการhนุ่งหวัด ก่ฮง'ทุน
m์เหนี่จm็นาญพนักงานเทศบาล กองทุนป๋าเหน็จบำนาญัพนักงาน'รนต*าบล หรือกอง ทน
ปาเหน็จบำนาญราชการในท้อง ^นอ็นที่มีกฎหมายกืาหนดข้อ c กองทนบำเหน็จ่บ้านาิญข๊ารุชกา นท้องถิ่นตามความใน
พระราชบัญญัติบ้าเหน็จบำจนุา็ขบ้าราชการส่วนท้ฟองถิ่น พ.ส. ๒๕ำ๐ ให้มีสำนักงานกลางตึงอขู่ที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทพงมหาดไทย
ข้อ ๖ ให้ปลีดลระทรวงมหาดไทยรักษาการ.ามระเบียบมี สละมีอำนาจติดวาม
หรือวินิจฉัยงญหาเกี่ยวกับการปฏ^บุัติ.ามูระเบียบนได้ใน กรุณีทึมีเหตุพ^เศษสมค วรยกูวน้ การ
ปฏิญัqิyๆมคๆามในระเบียบนี้ ไห้ราชการส่วนท้องถิ่น ขอทำศวาม.กลงกับปีลดักระทรวง
มหาดไตยได้เป็นกรณี ๆ ไป
หมวด ๑
การตึงงบประมาณสละการน็าสึงเงินสมทบ
กองทุนmึเหนี่จกานาญข่ำราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๗ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝวนท้องเฉ ซึงราชการส่วน
ท้เน่ได้ห*กไว้จากเงินงบใหะมาณทิวไปตามดวามในกฎกร..ืิ รวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออก
*า'คฦn*ในพระ พขบ๊ญญัติ์่เหน็จดุดันาญข้าราชการไเฉ นท้องถิ่น พ.ศ...น้ำั่ำ ให้ตั้งจ่ายใน
งบจรชมาltยk่าbประปาณองราชการินท้องลนน์น ๆ ในฑฑำยฤญกสถูประ๓ทายจ่ายตาม
ข้อผูกพันหรือหมวดรายจ่ายอิ่ม สล้วนต่กรณี โดย ให้เรียกชื่อวา "เิง็นสมทบกองข น๊หน็ฐจmืนาญข้าราชการฝวนท้องถิ่น" สละให้ตั้งจ่ายเฉพาะราชการฝานทอ้งถิ่นทึมีขาราชการส่วนท้องเน
ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
ข้อ ๘ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ์์้เราชการส่วนท้องถิ่นทกด้หักสละตำง
จ่ายไว้ตามื้อ ๗ เมื่อได้หักไว้เพ้อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบ้านาญสก็ข้าราชการตึวนท้องiนดีรอผีมี
ีmิะได้รับตามความในพระ ญญัตีบิาเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน-ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐ำ ซึ่ง
สกัเขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ๓้เหน็จดันาขบ๊าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒็๐๘
ฐะเงินเพิมกานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามดวามในหมวด ๗ ฌหุ่ระเบียบนี้ฌฟว ส่วนที่เหลือ
เท่าใด ให้หัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ จัดการเบิกถอนน'าส่งสมทบกองจนบำเหน็จปานาญ
ข้าราชการส่วนท้อง ถิ นโดยเช็คหรือดราฟต^ขดดรอ มในนาม ก อุทนพาเหฎจปานา ญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้รีบกายไนเดือนธัมวาดมของปีงบประมาณสละให้รวบุไวไทยชัดเจนว่าเป็นเีงนสมทบ
"จน บ้าเห น็จดืนาญข้าราชการสั่นท้อุ ถิ่นของราชการส่วนท้องถิ่นใด - เป็นเิงนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ใด งบประมาณตั้งจ่ายเท่าใด หักจ่ายเป็นบำาเหน็จหืรอบำาขภญรายใดสด่ละราย
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เสกปูินญเจูินุเูทุ่าุใุด รวมเงินทักจ่ายบำเหน็จกานาญเท่าใด สลว้รายงานไห'จังหวัดทราบถกดรำงทึมีการ
ไนกรณีที่ราชการส่วนท้อง ถิ่นใดมี เ^งนงบจรปมาณสมทบ ก ีทนบำเหน็จดินาญ
ข้าราชการสวนท้องถ^มนพอจ่าย.ลอดปี หรือมีรายจ้ำยเกิดขืนไหฝหลังจากทีไดส้งเีงบไปสมทบ
กองทุนบิาเหน็จกานา ราชการส่วนท้องถิ่นสฝว ให้หัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ รายงาน
จังหวีศเพ้อฌfไปยังลืในักงในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องiนพิจารณาเสนอ
ดณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝานท้องถิ่นสั่งจ่ายเิงนกอี ทนบำเหน็จปานาญ
ข้าราชการส่วฐนท้ อุ ถิ่นเพ^มให้ต่ อไป สละในกรณีทีวี เงินทฯด้หั กไว้ฉายตา มความในวรรดหไงเหลือ
จ่ายเมื่อวันสินปีเป็นจำนวนเท่าใดให้นำส่งสำนักงานกภพจนบ้าเห(จบำานาญข้าราชการส่วนท้องเน
สลัวรายงานจังหวัสทราบอีกส่วนหนึ่งต่างหากเช่นเดียวกัน
ข้อ ๙ ให้ดณะกรรมการตามดวามในมาตv่ ๗ สบ่งพริัญญัตีบำเหน็จ
mินาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒็ำำ มีชื่อเรียกโดยย่อวำ "ก.บ.ท."
ให้ ค ณะกรรมการตามความในวรรคหนึ่งเลื อกกรรมการตนหนึ่งเป็นรองประธาน
กรรมการสละเลือกผู้ที่เห็นสมควรตนหนึ่งเป็นเลmหการ
ข้อ ๑ิำ ก.บ.ท. มือ านาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จดันาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นไปเพิ่มให้สก่
ราชกฯรส่วนท้องถิ่น หน่วยที่มีแ^งน้ไม่พอจ่ายเป็นm์เหนี่จบืานาญฬ๊เราชการส่วนท้องถิ่นใน
สังกัดหน่วยงานบิน หรือจะมอบอำนาจการจ่ายเงินดังกล่าวให้ฬกงระฐาน ก.บ.ท. ก็ได้
(๒) ฟรณา อนุมัติการจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จกานาญข้าราชการส่วนท้ องถิ่นให้
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหนวฑาบที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นรวมทั้งสหกรณ์อลมทรัพย์ข้าราชการส่วน
จังหวัด จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศกาล จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น
อีญตามทีมีกฎหมายกำหนดก๊ไปดาเนินกิจการต่าง ๆ ภายในกำหนดเวลากู้โม่เกินสิบห้าปี ดอกเบี้ย
ในอัตราไม่เกินร้อยละสิบเก้าต่อง
(๓) พิจารณา กำหนดวงเงินด่าใช้จำยประจำจบองกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราไม่เกินร้อยละสามสีบสห่งยอดเงินรายได้ประจำปี
วงเงินคำใช้จ่ายประจำปีให้จัด์ิเ *นประมาณการรายจ่ายประจำปื.ามระเบียบที่
ดณะอนุกรรมการดำเนินการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ.บ.ท.) กำหนด
(๔) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนป๋าเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประเภทดังกล่าวไวไนมาตพ ๘ สห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ์้ราสการส่ง นท้องถิ่น พ.ศ.
๒็ำ๐ ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ไนกรณีที่เงินสมทบกiฬทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ได้รับจาก
ราชการส่วนท้องถิ่น .ามดวามในข้อ ๘ วรรดหนึ่ง ในจรไดไม่พอที่จะโอนไปเพิ่มจ่ายให้ กับราชการ
ตึวนท้องถิ่น ตามดวามในข้อ ๘ วรรดสอง
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(ข) ในกิจการ'งค ก รรมก ารกองทุนปาเหงจปานาp้าราช๓รฝานท้องถิ่น
ฟิจารณา สลัวเห็นว่าเป็นประร่น์ กับกิจการข องก ลงทุนปาเหน็จจานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยเป็นงานเร่งด่วนสละปริnณการรายจ่ายทฯด*ตั้ง'า..ไฟ่น่ช่อ ๑ำ (๓) ไม่พอจ่ายห*รอไมใด้ตั้ง
จ่ายไว้
ข้อ ๑๑ ให้มีอนุกรรมการดำเนินการขึ้นูดณ๊นึ่ง เรียกว่า "คณะอนุกรรมการ
ดำเนินการกองจนปาเหน^จปาหาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น" เรียกโดยย่อว่า "อ.บ.ท.^ ประกอบด้วย
อธิบสักรมผงเ มการปกตรองท้องถิ่นเัระสาน รองอธิบดีกรมส่งเสืรมการปกครองท้องถิ่น
คนหนึ่ง#ประธาน ก.บ.ท. เห็นชอบ่เป็นรองประธาน ผู้ปานวยการฝวนจำเหม็จบำฬ่ญสละ
สวัสดิการเป็นอนุกรรมการสละเลขา\การ สละอนุกรรมการ่/น'kระกาม ก.บ.ท. จะได้พิจารณา
แต่งตุั้ขึ้น ไม่เกินห้าคน
ข้อ ๑๒ อ.บ.ท. มีอำนาจหน้าที่ดังนื
(๑) รับ จ่าย สละเก็บรักษาเงินทุน เฉพาะการจ่ายเจิฯนจะกระทำได้.่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจาก ก.บ.ท. สลัวเท่านั้น สละให้ประธาน อ.บ.ท. หรือรองประธาน อ.บ.ท. ในกรณีที่ประธาน
อ.บ.ท. ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พีจารถกสั่งจ่าย
(๒) พีจารพากำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อใช้ปฏิบัติในการจัดดำเนินกิจการกองทุน
(๓) พิจารณากาหนดฌบบบัญชีกองทุน สละควบคุมบัญชีการเงินของกองทุน
(๔)้ เก็บรักษาเอกสรรต่าง ๆั
(๕) พิจารณากำหนดตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ดำเนินกิจการตำำา ของ
กองทุน
(๖) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีการเงินข องกองทุน และเสนอรายงานของ ผู้สอบ
บัญชีพร้อมด้วยงบดุล งบรายได้สละรายจ่าย สละรายงานกิจการประจำ\jของกองทนให้ประธาน
ก.บ..ท. - ทราบ สละจัด ผงงบดุลuสดงฐานะการ เงินของ กองทุนสต่ละปีให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่จัด ส่ง
เงินสมทบกองทุนดีเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยทราบภายในปีงบประมาณถัดไป
(๗) รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่ควรเสนอต่อที่ปรชุม ก.บ.ท.
(๘) ดำเนินกิจการใด ๆ ตามที่ ก.บ.ท. มอบหมาย
ข้อ ๑๓ การปรฯุ'มของ ก.บ.ท. ตามดวามในข้อ ๑๒ (๗) สห่งระเบียบนฯห้
ปร.ู น ก.บ.ท. เป็นผู้ฝาหนดสละเรียกประชุมเป็นครั้งคราวตามดวามจำเป็นสละการประชุมของ
ฤดูณฮกรรมการ ก.บ.ท. สละคณะอนุกรรมการ อ.บ.ท. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวำกึ่ง
จำนวนจึงเป้นองด์ปร.ๆ มการลงมติใด ๆ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าดะสนนเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมเป็นผู ด
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่์้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้[ดีจะครบเกษียณอาจการพึาราชการ
จากราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ต้องรายงานผ่านจังหวัดไปยังกรุรวงมหาดไทยเพื่อฌจังให้ ก.บ.ท.
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ทราบล่ษหน้าอีน้อยตมเดือนก็k นดรปเฝัษียณ.อาฤ .เมื่อครบfnหนดเกทอณอาฤสละราชการ
'รนฟูได้งงัให้์้ ีการส่วนท้ อุถิ่นผู้ข้นออกจากราชการฌล*ว ให้รายทน ผ่านจังหวัดไปยัง
กระทรวงมหาดไทยเพ้อนุ่ง -ก.บ.ทเ พร่า บอีกดรั้(หนัง
ข้อ ๑็ ราชการสำรนฑ้อังถิ่น่ใดู่สั่งใ ้ราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ
เพี่ อรับบำำเหน็จบิาูนาญปกติห.รีอุปานูาญุไฟ เศษ ตามพร่ะราชุบัญญ๊ต^นำเหงจกานาญ1้nราชการส่ว น
ทือีถิ่น พ.ศ. ๒๕ำ๐ ซึงส่กไขิ่เพิ่มเติม่โดยพร ฑขบ๊ญญ็ติ่บำเห่น็จบ์้านาญ์้ขวาชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ฯ. ๒็ำ๘ .้องระบุไวไนสาสั่งให้ชัดuจ้งวาให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จ
บำนาญด้วขเหตุฤย่างใด มาตราใดสละให้ส่งสี่าเน่าค*าสั่งน่บิ ๆ ไปย๊งจังหวัดเพ้อรายงานงานักงาน
กองทุนปาเห นจบ๋านาขอ้าราชการจวนท้องถิ่นทพบทุกรายหมวด ๒
การข อริบบำเหน็จกานา ญข้าราชกา รส่วนท้องถิ่น
ฝานที่ ๑
ขาเหน็จบำนาญปกติ
ข้อ ๑๖ ให้ ประสุด์จพ่อรับบำเห่มีจบ์ขนาญปกต^ ยื่นเืร่องตามนบบ บ.ท..๑
สละฬบบ บ.ท. -๒ พร้อมีุัฝ้าเน3Aา&บรรโหรือสด่งต็งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยยื่นต่อ
ราชการสวนท้องถิ่นหน่วยทึ่ต่นkงกัดครึ่งสุดท้าย รวมสามชุด้ฌละให้เจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบเนวกับ
การขอรับปาเหน็จอในาญรวบรวมหูเีสใyบที่เกี่ยวข้อง ดังขี่
(๑) สมุดประวัติหรือบัตรปร_Oั ติข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม (ถ้ามี) สละเวลาทวีดูณ
รฐหว่างประจำปฏิบัติหน้าที่ในเขตทีได้ประกาศใช้กฏอัยการศึกตามแบบ บ.ท. ๓
(๓) สำเนาคำสี่ฟเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ออกจากราชการ
ส่วนท้องถิ่นงาหรับผู้ที่ดรบเกษียุอายุ
(๔) ล้าเนาดำสั่งทให้ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่นแล้วฬต่
กรถีเ
(็) ต้นฉบับหรือฝาเนา์พถ่ายใบแสดงความเห็นของสพทย์ทีทางราชการ
รับรอง ซ็งตรวจสละให้ความเห็นว่า ไม่สาการถจะรับราชการในหน้าที่ได้ต่อไปลาหรับผ๊ที่อ อกจาก
ราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ
(๖) หลักฐานการตรวจสอบสละรับรองเวลาราชการของกรมการเงินกลาโหม
กระทรวงกลาโหมสำหรับผู้ที่เดrjรับราชการทหารกองประจำการก่อนหรือภายหลังที่เข้ารับราชการ
สล้ว
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(๗) หลักฐานเกี่ยวกับก ารวกสั่งพักราชก าร-ให้ออกจากราชการไว'ก่อน ให้ออก
ปลดออก ห *อไล่ออก สละหลักฐานการรับเงินเดือนรฯไว่าจน์น อาหรับผูึทเคยถูกเจพัก หรือออก
จากราชการในลักษณะตักล่าว เว้นน่ตาด๊บันท*กไวไนสมุดปร.ฯ๊ ติ โฟยช๊.u สลัว
(็) หลักฐานการอนุมัติของ ก.พ. หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสฝวสต่
กรณี bหรับผู้ที่มีเท ^ได้นับเวลาอุดมศึกษาไนต์ฯงประเทศ
(j) yล ัก yน,เก๊ยาก ั-จบ ก ารทีทางราชการส่วนท้อง ^หลั่งให้โปฟาการใด ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตุฆึไ'นับเวลาระหว่างบ่นเหมือนเต็มเวลาราชการ Jาหรบัifไ.h- ปปจบิตงานดังกฝาว
mั'
(ก) คำงงให้อยกจากราชการปวนท้องถิ่นเพส่อไปฝาการนั้น ๆ
(ข) คำาLไห ้ๆฎ ีบเข ้าร ับ ์่รีการสำรนท้องฝนตามเดิม หืรอหลักฐานการสสดง
เจจุตุนโขจรจับบำเหน็จบิานุญ หรือหลักฐานการออกุาูาบท ษหน่วยทีเปปอบัตินั้น-ๆ ฌลว้ฌฟ
(") "ฐ"'*-ลทก็ได้นับเวลาท *คู*ณงาหรับ'ปอบัต^หน้าที่ตามที
กระทพิกลาโหมกำหนดในระิ่างที่ม*การรบ หรือการสง๊ขม หิวอการปราบจลาจล หโอใน
ระหว้า งตี่ม*พระบฯมราชโองการประกาศสถานการณ์ถูกเนิ่น ห-ืร่อในระหว่างตึสั่งให้เป็นนักดำาเ*รอ
4 '' -'"๊บรองโดยกรมการเงินกลาโหม.กระตรวงกลาโหม
(จุ) หลักฐานการมีb่ ^ไดจับเวลาทีวคูณหรับผู้ปฏ^บัตุราชการปราบปราม
*้ก ่อการรายคอมมวน^สด์ซึ่งร ับรองโดยล องอา หวยก ารรักษา mามมำนคงภายใน
(๑๒) หลักฐานการม*สิทธิ้ได้นับเวลาทวีคุณ่สาหร*บงู่\jลบ๊.^ราชการลับท^รอปอบติ๊
ราชการตามฬผนป้อง้กันประเทศ ห *อปทุมัตีราชการกรณ*อ้น .ามฬ'บบทีกรพิกลาโหมขอใโา
ดวา มตก ลงกับ กระทรวงมหาดไทย -พรือ.ามท็ส'่ให้กระทรวง มหาดไทยทราบสลัว
(-๑๓) หลักฐานการพิจารณาขององด์กรกลางบริหารุานมุดกลราชการสึวน
ท้องถิ่น (ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) Jาหรับผู้ทีมีกรณีถก
ก(าวหาว่ากระท้าผีดวีนยัอย่พท้อแรงก่อนออกจากราชการหืรอ ถกสังให้ออกจากราชการเพราะ
หยอนดวามสามารถ หรือประพไตีตนไม่เหมาะสมหรือบกพร่องในหน้าที่หรือมีมลทิรงมัวหมอง
หรือกระท้าผิดวัน ัยอ๊พ้อสรง ซึงมีระเบียบใหล้วนราชการเจ้าสัง กัดรายงานผลการปฏิบัติใน
เรื่องดังกล่าวให้องด์กรกลางบริหารงานบุดดลของข้าราชการนี้ น ๆ ทราบ หืรอหลักฐานการประกัน
ด้วยบุคดลหรือทรัพย์สินสีาหรับผู้ที่เจ้าสังกัดยังไมาด้รายงานผลการปฏิบัติหรือรายงานสล้วสต่
อีด์กรกลางบริหารงานบุคคลนั้น ๆ ยังพิจารณาหรือดำเนินการในเืร่องดังกล่าวไม่เสร็จสิ้น
(๑๔) หลักฐานการชดใช้เงินคืนกรณีลาศึกษาหรือดูงานสล้วกลับมาปฏิบัติ
ราชการ ชดใชไม่คาบตามสัญญา
(๑๕) สบบดำนวณการตรวจสอบบำเหน็จบำนาญ (ฌบบ บ.ท. ๔)
ใA สนอต่อจ ังหว ัดภายในสิบห้าวันนับสต่วันได้รับเรื่อง
ส่วนที่ ๒
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ปาหาญพิเศษเหตุฯพพสภาพ
ข้อ ๑๗ กรณีที่ผู้ออกจากราชการส่วนท้องถิ่นอยานข่ายม*สิทธิจะได้รับบำนาญ
พุิเศูษ ใุหู้ผุ้มุีสูิทธิสละเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ ๑๖ สละให้สนบหลักฐานที่
(๑) hำฟองฝู้บังดับบัญชาหรือหลักฐ่นเกี่ยวกับการไปปฎ^บัติราชการ
(๒) รายงานหรือรายละเอียดการปฏ^บัตีหน้าที่ราชการจนเป็นเห ตให้ถูก
ประทุษร้ายหรือไดี๋รับอันตราย
(๓) รายงานของผู้ร่วมงานหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชด (ถ้ามี)
(๔) รพูการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่ถูกประ ทษร้าย หรือได้รับ
อัน.รายนั้นเกิดจากการกระชาผิดอาญาของผู้หน็งผ้ได หืรฮสำเนาคาพิพากษาคดีน์น
(๕) หลั กฐานการสอบสวนพร้อมทั้งสรุปดวามเห็นของดณะกรรมการซึง
ผู้บังดับบัญชาได้สู่งตี้ไขึ้นสอบสวนว่าการถูกปรซษรายหรือได้รับอันตรายน่นเกิดจากดวามผิด
k ืรอฟวามประมาทเล็นเiออ๊ฑ้ยสีขอ ง.ผู้บ่นเองหรือไม่ ในกรญีyฯม่อาจสนบหลักฐานตาม
(๔) หรือหลักฐานตาม (๔) นปรากฏชัดัว่าการถูกประทุษร้ายห^รอได้รับอันตรายนี้นเกิดจาก
ความผิดหรือดวามปร จทเลินเจออี่ร้ายสรงของผ้นั้นเองหืรอไม่
(๖ ) ใบรับรองของสพทย์ที่ทางราชการีรับรอง ซึ่งได้ตรวจัสละให้ความเห็นว่าผู้ข้น
ได้รับอันตรายเสียสขม ขา หูหนวกพังสอง่นาง ตาบอด หืรอได้รับการงวยเจ็บเงทพีพลภาพไมสามารถจะรับราชการต่อไปได้
(๗) คำสั่ง เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
ให้ เสนอต่ อจัง หวัดภายในสิบห้าว๊นนับแต่วันได้รับเืร่อง
ส่วนที่ ๓
บำนาญพิเศษ
ข้อ ๑๘ การขอรับบำนาญพิเศษ กรณีข้าราชการสีวนท้องเนชิงออกจากราชการ
โดยได้รับบำเหน็จหรือบำนาญปกตีไปสล้ว iไวยเจ็บถึง ทพพลภาพ อันเป็นผลเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ระหวำุที่ผู้นั้นรับราชการ ภายในสามโไ นับฬต่วันออกจากราชการนอ กจากจะต้อง
ดำาเนินการในส่วนhี่เกี่ยวt้องตามข้อ ๑๗ สลัว ให้สนบหลักฐานเพิ่มเติมดังนี้
(๑) หลักฐานการสอบสวนของราชการส่วนท้องถิ่นที่เคยสังกัดว่าการป่วยเจ็บ
เกิดขึ้นเพราะเหตุปองบัติหน้าที่ราชการหรือไม่
(๒) หลักฐานฬสดงว่าการช่วยเจ็บได้ เกิดขึ้นภายในสามปี นับสด่วันอ อกจาก
ราชการ
(๓) หลักฐานสสดงวันเดื อนปีที่เจ้าตัวไดัยันขอรับบำนาญพิเศษ
ให้ เสน อต่อจังหวัดภายในสิบห้าวันนับสต่วันได้รับเรื่ อง
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ฝฬานทJ ๔
ฬืใเหน็จตกทอดกรณคู้าราชการส วนท้องถิ่นตุ าย
l์i่ ๑(# การขอรับป๋าเหนึจ.กทอดให*ทายาทผู้มีสิทธิ หรือผู้ชีสักราชลารสฝาน ท้องถิ่นได*ฬสดงเจตนาไว้ สล้วสต่กรณี เนเรื่องขอรับบำเหน็จตกทอดตัว- ยตนเองตามสบบ บ.ท.
สบบ บ.ท. ๒ สละสูบ บ.ท. ๕ ต่อราชการส่วนท้องถิ่นฟ้ราช๓ร*ไนท้องถิ่นผู้ตายฟังกัดอยู่ครั้ง
ฤ*ง'ย พร้อมสวยสาเขnมรณบ ๊ตรรวม ๓ ชุด สละให'ฝ้ารัข่rm ่จะื่ใ'เงินทฯดีรบไขโดยไม่มี
สิทธิตลอดจนคาเสียหาย..่าุ ๆ คืนสักราชการส่วนท้องถิ่น ตามสบบ-บ.ท. ๖ ห่ รอสูบหนังสือ
รับร ีการชดใช้เ^งนคืนไห้ นกทางราชการ (ล่าหรับผ้เmwตนเสมือนไร'ความสามาร ล ตนไร้
-ความสามารถไหุ*ผู*ปกดรพงในฐานะผู้ฌทนโดยชอบฐ็รรมผู้พิทักษ์ หรือ ผอ้ฤฬไส ลงเอสทนหรือให้
ความยินยอม แล้วส.่กรณี)- เมื่อเจ้าหน้าที่ฎ้รับผิดชอบได้รับเรืี่ขอรับบ่าเหน็จต-กฑอ.จากยปน
ฌโข ให้สอบสวนบันทึกปากคาขิมูชนในหัวข้อรายละเฮีย...งด้งนี้
(๑) ผู้ตายได้ตายด้วยเหตุใด
(ษ่) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบิดาและมารดาของผู้ตาจออะไ รสละยัง มจริตหรือถึงสก่
กรรมไปสลัว ตั้ง.สด่เม็ อใด
(๓) ผู้.าสมีสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายห*รอไม่ ฝ.ามี -tอตัวนอสกุลอะไร
สละให้มีหลักฐานใบล้าดัญการสมรสประกอบด้วย หากไม'มีหลักฐานใ็ฬจงเหตุผลโดยชั.ฬจัง
(๔) ผู้ตายมีบุตรกี่ คน เออะไร เกิดวันเดือน1rเห ถ้าเป็นบุตรเกิดก่อนสมรสขอให้
สอบสวนโดยละเฉียดต่อไป'งอว่า.่อมาปลามารดาไฝสมรส่กัน หรือได้จ.ทะเบียนว่าเป็นกร
อศาล พพากหาว่าเป็นบุตรหรือไม่ ทึ่งน๕ใษุผุหลักฐานต่าง ๆ .เจน ล่าเนาทะเบียนบ้าน เนา
ใบสีใดัญการสมรส สำเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือซาพิพากษาของศาล สละเอกสารที
เกี่ยวข้องอื่นใดประกอบการพีจารณ าด้วย
ให้เจ้าหน้าทรวบรไมหฟักฐานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑๖ สละสนบหลักฐานเพิ่มเติม
ดังนี้
(๑) หลักฐานเกี่ยวกับการตาย
(ก) ลืาเนามรณบัตร กรณีตายโดยเหตุปกติ หรือสำเนามรณบัตรประกอบ
หล ักฐานการสอบสวนของเจ ้าหน ้าทีตำารวจ เช่น รายงานการชันสูตรพลิกศพ รายงานประจำาวนั
เก็ยวกับดดี รายงานการสอบสวน ฯลฯ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ
(ข) สาเนาดำสั่งศาลสำหรับผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นดมสาบสูญ
(ค) หลักฐานการสอบสวน พร้อมทึ่งสรุปดวามเห็นของดณะกรรมการที่
ผู้บังดับบัญชาฌต่งตั้งเพ้อสอบสวนพฤติการณ์และกรณีสวดล้อมทั่ว ๆ ไป สำหรับผู้ทีไม่ทราบสน่
ชัดรำการตายมีสาเหตุเนื่องจากการประพฤติชั่วอยำงร้ายสรงของตนเองหรือไม่
(ง) หลักฐานการวินิจฉัยขององด์กรกลางบริหารงานบุดดลราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) ถ้าผู้นั้นไม่ถึงฌกดวานตายเฝยก่อน
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จะต้องได้รับโตษถึงไล่ออกจากราชการห *อไม่ สาหรับผู้ตายทึมีกรณีหรือต้องหาว่ากระท้าผิควันัย
อย่าง ร้ายฉรงสละยังไม์โดริบการ^วนิจนัยเืร่องที่ กระทำด นั้น
(๒) หลักฐานเกี่ยวกับทาบาท
(ก) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา กรณียังมีโตอขู่หรือสาเนามรญบัตร
หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ด่วรเจเอกื่อได้ (เิ่ช่น. พี่ *น้อ่ง ลุง งา น้า.อา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกดรอง) กรณีพี่ตายไปก่อนuล้า
(ข) หลักฐานการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายได้ฉก
๑. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบ้สาดัญการสมรสของบิดามารดาหรือล้าเนา
์เบียนฐานะของภริยา (มารดาของผู้ตาย) หรือ
๒. หนังสือรับรองของผู้ควรเชื่อถือได้ ที่รับรองว่าบิดามารดาสมรสก่อนวันที่ ๑
ตุลาดม พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือ
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของบุตรรวมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตายซึ่ง
เกิดภายในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ หรือก่อนนั้น
(๓) หลักฐานเกี่ยวกับดู่สมรส
(ก) สืาเนาทะเบียนสมรสหรือใบสาดัญการสมรส
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ศ) ฝกาเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายขีผู้ที่ดวรเชื่อถือได้กรณีที่ดู่
สมรส.ายไปก่อน
(ง) สืาเนาทะเบียนการหย่า หรือใบล้าฉัญการหย่าหรือคำสั่งศาล กรณีที่มีการหย่า
(จ) สำเนาดำพีพากฬ่ หรือคำสั่งทีฬสดงว๊ำคู่สมรสดนใดเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วย
กฎหมาย กรณีที่มีการสมรสซ้อน
(๔) หลักฐานเกี่ยว กับบุตร
(ก) สาเนาทะเบียนสมรสหรือใบฟารดัญการสมรสของผู้ตายกัใiม ารดาของบุตร
หรี อสาเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสำเนาดำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
(ข)่ บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา (ถ้ามี)
(ค) สาเนามรณบั ตรหรี อหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ดวรเชื่อถือได้กรณีที่บุตร
ตาย
(ง) สาเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบุตรบุญธรรม
(c) หลักฐานการเป็นผู้ปกตรองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้
อนุบาล แล้วสต่กรณี ซึงลงชื่อให้ความยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบำเหน็จตกทอดแทนผู้มี
สิทธิ ได้แก่สาเนาทะเบียนการรับรองบุตร สาเนาทะเบียน!าารรับบุตรบุญธรรม หรือล้าเนาคำสั่ง
ศาลตั้งผู้ปกดรอง ผู้พิทักษ์ หรือผูัอนจบาล สล้วสต่กรณี
ให้เสนอตาt จังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับเืร่อง
ส่วแที่ c
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ป๋านาญพิเศษกร๊ขวาชกจาร่เวนฟ้องถี่น.าย
ข้อ ๒ำ กาฑ่อรับปานาญไฟเศษกรณีข้าราชดำรในท้องถิ่น.าย นอกจาก
หลักฐานที่เก๋อื้องอึงต้องสนบตามข้อ .๑๗ู-(ู) ถึงข้อ ๑ ๊,(สญ) ฌล พอ ๑๙-สลัวให้ฉนบหลักฐาน
ที่เฝยาข้องเพิ่มเติม ดังนี้
(๑) ใบแส่ดง่ไวาูมเห็บท1ฮรายงานของ่ Jm๋ใฝ่ฟ่างราชการรับรอง ซึงสสดงว่า
mรป่วยเจ็บถึงตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปกูบัติรพการในหน้าตี๋
(๒) ทองานการปฏซบ๊.ีหข้าที่ราชการในระย..m่ อนตายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม
สัปดาห์สีาพร๊บุ้ทีราชการฝวนุทื่ฬถิ่น พจารณาเห็นว่าถึงuก่ศพุมตายเพราะปูฏีบติงานในลักษณะ
.รากุ (เร่งรั.หรือเคร่งเสรีย.เกินกว่าปกติธรรมดา
(๓) หลักฐานการสอบสวนในกรณีสูญหาชวาสูญหายตีงสต่เทึอได ฌละมีเหตุอัน
ดวรเชื่อได้ว่าผู้นั้นได้รับอันตรายยีง.ายหรือไม'
(๔) ศีางงเลื่อมเงินเดือนกรณีพิเศษ -(ถ้ามี)
ให้เสนอต่อจังหวัดภายในสิบฬืาวันนับฌต่วันได้รีบเรื่อง
ข้อ ๒๑. ก ารุขอรีบบำนาญพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถ^นซึงออกจากราชการ
โดยไดรีบ์ิเหม็จหรือปาหาญปกติไปสลัว ป่วยเจ็บถึงตายอันเป็นผลเนีองมาจากการปกบิติหน้าที่
ร=ห ผู้น์นรีบรพการภายในสาม์ปี นับสต่ วนออกจาก ร นอกจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ต้องล้นบ.ในข้อ ๑่๙' J๒ ให้สนบทลักฐานเป้มเ.ิม ดังนี่
(ุั) หลักฐานfกรสอบ์่นของราชการส่วนท้องถิ่นท็เตย&กัดว่าการงวนเจ็บถึง
ตายเกิดขึ้นเพราะเหตุปลบีติห น้าตี่ราชการหรือไม่
(๒) หลักฐานเงน๙่ดงว่า การช่วยเจ็บถึงตายได้เกิดขืนภาขในสามปี นับuต่วัน
ออกจากรุซการ
(๓) หลักสกาขฆ่สสดุวันเดือนไปทึ่ทูาทไคีย์นขอรับบำนาญ พเศษ
ให้เสนอ.่ อ่จังหวัดภายในสิบห้าวันนับสต่วันได้ริบ่เืร่อง
ส่วนที่ ๖
บำเหน็จตกทอดกรณีผู้รับดันาญตาย
ข้อ ๒๒ เมื่อผู้รับขืภูาญธงฌก็ความตาย ให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิร๊บบำเหน็จตก
ทอygyให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกจ่ายบำนาญทราบ สละให้ ผู้เบิกจ่ายปานาญสวิงการหมดสิทธิ
รับบำนาญของผู้นั้นให้ลานักงานกองทุนป๋าเหน็จบำนาญข้าราชการฝานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกตรองท้องถิ่นทราบโดขเร็ว
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ข้อ ๒๓ ให้ทายาทผู้มีสิทธิของผู้รับmินาญซี่ งถึงสก่ความตายหรือผูัที่ผู้รับ
บ้านาึงกึงสก่ความตายได้สสดงเจตนาไวไห้มีสิทธิยืนตาขอรับบ้าเหน็จตกทอดพรีอมพงให้ดำา
รับรองว่าจ ืดใช้เงินทใด้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่าเสียฬ่ยต่าง ๆ คืนสัก่ราชการส่วนทอ้งถิ่น
ตามสบบ บ.ท. ๖ ('าหรับผู้เยาว์ ตนเสมือนไร้ดวามสามารถหรือคนไร้ดวามสามารถ ให้ผูปักดรอง
ในฐานะผู้สตูโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล ลงชื่อสทนหรือให้ความยินยอม สลัวสต่
กรณี) ยันต่อราชกุารส่วบท้ฮงถีบทีผู้ตายรับ mนาญครั้งสุดท้าย สลงห้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
รวบรวมหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีm้ราชการส่วนท้องถิ่นตายตามข้อ ๑-๙ ฌนบแบบด่าทอ
ให้เสนอต่อจังหวัดภ่าย ในสิบห้าวันนับเมตรันได้รับเรื่อง
หมวด ๓
การสั่งจ่ายเงินฑ็เหน็จบำนาญข้าราชการฝานงอง ถิ่น
ข้อ ๒๔ เมื่อราชการส่ง นท้องถิ่น ได้รับijรองกาพอรีบ์ืเหนี่จกานาญจากp้อ
สละช้อนตามศวามในหมวด ๒ สห่งระเบียบนี้สลัว ไห้บันทึก วัน เดือน ปี ทีได้รับเรื่องแล้ว
ตพจลอบและสอบสวนหลักฐาน๊ ๆ เพ้อน่าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายใน
ค้าหนดเวลาไม่เกินสิบห้าวัหนับสติวัน รบเรื่อง
ข้อ ๒๕ ใ ราชการฝนท้องถิ่นใช้สมุดูปรูัต^ที่มีการรับรีโดยถูกต้อุเป็น
"ักฐานในการตรวจสอบเว ลาราชการงาหร้บAานว ณเผเหน็จน์ไนาญของข้าราชการส่วนที อี ถิ่น
ได้เว้นส.่ข้าราชการสึวนท้องถิ่นนั้น ๆ จะไม่มีสมจดปร.Oั ตีหรือมีฌต่สมุดประวัติไม่ถูกต้องสมบูรณ์
หรือในกรณีที่หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเวลาราชการขัดสน้งทรีอุไม่ตรงกันก็ให้ราชการฟูวนท้องเฉที
รับ่เรื่อ๊อรับปาเหน็จดินาญ่สอบใปยังหน่วยราชการหรี่อราชการฝานท้องถิ่นทีข้่ารำำชการส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นเคยรับราชการอยู่ เพ้อรับรองเวลาราชการของข้าราชการฝานท้องถิ่นผู้น์-นเป็น
หลักฐานก่อน เมื่อได้รับหลักฐานดังกล่าวสลัว ไหัรบดำเนินการรวบรวมเืร้องขอรับบำาเหน็จบำานาญ
ห ืรอปาเหม็จตกทอดพร ้อมดวัยหลกัฐานฟาง ๆ โดยเสนอดวามเหินไปยังยาราชการจงหวัด ว่า
สมดวรจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ หรือปาเหน็จตกทอดหรือไม่ประการใดให้สกาดร เป็นปานวน
เท่าใดหรือเดือนละเท่าใด ตังฌต่เมื่อใด
. ข้อ ๒๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญสละเอกสาร
ต่าง ๆ จากราชการส่วนท้องถิ่น ตามดวามในข้อ ๒๕ สห่งระเบียบนี้ แล้วให้บันทึกวัน เดือนปี ที่
ได้รับไว้เป็นหลักฐาน uล้วรีบพิจารณาสั่งจ่ายภายในกำหนดเวลายี่สิบเอ็ดวันนับสด่วันได้รับเรื่อง
การผงจ่ายเงินบำเหน็จปาใภญให้ทำดำสิงเป็นสามฉบับโดขระบุให้ชัดนุ่งว่าจ่ายเป็นบำเหน็จหรือ
บำนาญหรือบำเหน็จตกทอดให้สกใครจำนวนเทำใดหรี่า เดือนละเท่าใด จ่ายตี๋ งแต่เมื่อใดสล้วส่ง
คำAสละเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญให้สกรุชการส่วนท้องถิ่นที่เสนอเรื่องเพ่อถือจ่ายหนังชุด เก็บ
รักษาไว้ที่จังหวัดหนึ่งชุดและส่งไปยังล้านักงานกองทุนบำเหน็จกานาญท้ราชfกรส่วนท้องถิ่นหนึ่ง
ชุด
end_of_ocr

2397
*ในักูานดณะกรรมการกฤษฎีกา
ปาเหิน็จหรือบ้านาญปกติ หรือบำขr่ญพิเศษเหตุทุพพลภาพใหส่งจ่ายได้ตั้งสต่
วันขา.จาก.อัตราเงินเ.ื อนเป็นต้นไป
mู๋เหน็จตกทอด หรือชานาญพิเศษในกรณ*ฆสก่ความตาขทีรอสูญหาย ซึ่งจ่าย
สก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิน่น ไห้ส่งจ่ายได้ตั้งสตาันถัดจากวันทีถงสก็ความตาย หฐืรอวันถัดจากวันที
สันนิษฐานว่าถึงสก็ความตายตามกฎหมายว่าด้วยบ้าเหน็จ่บ้านาญขาราชการฝานท้อง เท
ในกรณีที่มีการลดหรืองดปานาญในรเหว่างเวลาพี่กรีการกลับเขารีmาชการ
ใหม่สละต่อมาออกจากราชการดรั้งหลังโดยไม่มีสิทธิได้รับm๋นาญ การสั่งจ๋่ายดินาญที่เดขได้รับ
*ฐ่''ล"่วันออกจากราชการดรั้งหลัง จะจ่ำยได*ต่อเมื่อผู้รับั์้หาญไดัยนขอรับบำนาญเดิม.่อ
ราชการส่วนท้องถิ่นที่เดขได้รับ สละไห้ราชการส่วนท้องถิ่นเดิมจ่ายบ้านาญ.*อไป ทงนื ใหข้าชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นรายงานผ่านุ่งหวัดไปยังกรพรางมหาดไทยเพ้อสฉ ก.บ.ท... ทราบอีกครั้งหนึ่ง
กรณีที่y่าราชการจังหวัดสั่งไม'อุืมีตจิการ จายุบ้เหน็จบำนาญนกข้าราชการส่วน
ท้องh คมที่ราชกา นท๊ อุถี่ นเสนอขอ ให้ถ้่าาราชกา mหวีดไปรบเผองรายงานเหตุผลไปฆ
กร ฯ=งมฬใ.ไทย
ล่าหริบ่อ้ตราปาน่าญพิเศสักระ'เรางมหาดไ) ตยเงนฎ้ณำา หนดรท้สก่ข้าราชการ
ส่วนฟ งองกี่นตามสมควร ฌก่เหุการณ์ ปรi กอบกบดรัาิม่พ^กุรภพพล๓พของผู้นี่นตามคฑ มใน
มาตรา ๓๘ สพิงพร ู้ญุ่ญิตmืเหน็จบ็ในา ราชการส่วนท้องถิ่น ,.ศ. ๒ิส่ำิำ สละมาตรา
๔๕ สห่งพฐรๆ ญ่ญำติจ๋าเหน็ฐานาัญข้าราชการสี่วน่ทื่อังถิ่น่ พ..ศ.. ๒สิำำ ซ็ง่ฌเหืขเป้มเติมโดย
พระราชบุญตบืาเหน็จฑ่นาญข้าราชการฝานท้องถิ่น- (ฉบับที่- ๒) พ..ศ. ๒สำ็ ให้y่าราชการ
จังหวัดเสนอกร ืทีมหาดไตยเำเรายๆ ไป
หมา-ด ส
กุรเบิกจ่ายบำเหน็จ่บ้าน าญ
ข้อ- ๒๗ เมื่อราชการในท้อุถิ่นได้รับสามจ่ายข่าเหน็จบำนาญจาก ผว่าราชการ
ูัหซตu'รต้องสู้งเติฎฟ) นเืร่องรับทราบไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบพร้อมท่งวัน
เดือน ปี ไว่เนสาสั่งจ่ายของผู้ว่ารีกาพังห่วัดกีบให้ลงลุยมือเอร์บทรับใว่ไูน!ะเบียน่จ.ัดทำาไส
โดยเฉพาะด้วย ส่วนผ*ทJอฐ1กลหรือ อยู่จังหวัดไม้สะดวกแล่ การติดตอให้มาลงนามทราบได้ ห้
_ สู่ฟู์ให้ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนสละหม่าย่เหกในทะเบียนด้วยว่าได่'uจ้งให'พราบ.ามหนังสี อ
ลงทะเบียน วัน เดือน โไได้
ข้อ ๒๘ การเปลจ่ายเงิน่ฑ่เหนี่จบำนาญปร ฟ่าเดือนหนึ่ง ๆ ไหใช้ภูกา
h่าฑีdบhทฟโฟยกไอกว้านวนเานปาเหน็จปานาญ รวมท์งเานเพ^มในัปริ๋แพทเงิน๓๋เหม็จบำนาญ
โ ข้าราชการส่วนท้อ้งฏิ่น เเลูะให้เขีย่นใบแทรกสสดงรายเองิานานเงินที่ขอเป็นรายบุดคลลงในสูบ
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ข้อ ๒๙ การจ่ายเงินดืเหน็จm๊นาญรวมีั้เงินเพิ่มจากบำนาญฉก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของสมุห'บัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการคลังของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบสละปฎีบิติการเบิกจ่ายตามระเบียบ โดยให้ลงจำยในทะเบียนจำยเงินบำเหน็จนานา ญ
- เล่มหนึ่งต่างหาก โดยใช้สบบ บ.ท. ๘ Kละให้กรอกรายชื่อจำนวนเงินป๋าเหบิจบิานาญเรียง
ตามลำดับใบสทรกฎีกาด่า.อบสทนสล.m มยอดทั้งสิ้นูไว้ตอนท้าย พร้อมทั้งหมายเหตุว่าเบิกโดย
ฎีกาด่าตอบสทนที่เท่าใด วัน เดือน ปีได การจ่ายในวันหนึ่ง ๆ รวมกี่ราย เป็นเงินเท่าใดต้องฌสดง
ไวไนช่องหมายเหตุ
การข อรับบำเหน็จm์นาญผ่านทางธนาคาร ให้ เป็นไปตามหลักเก ่ไm์สลฬิ่ธีการที่
กรพรางมหาดไทยกำหนด
การจ่าย์ินาญประจ้าเดือน ให้จ่ายในวันทำ การกอุนวันท่าการสุดท้ายของเดือน
สองาันทาการ หรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาดาร หรือผู้มีลัทธิรับบำนาญได้รีบบำนาญทาง
ธนาดาร ให้จ่ายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของธนาดารในเดือนนั้นสองวันทำการ ฌต่ทั้งนี้
กระทรวงมหาดไทยจะกำหนดวันจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้
mึนาญที่ด่างเบ้ กหรือที่ผู้รับตายหริ อหมดสิทธิ ลงในระหว่างเดื อนให้เริ่ มจ่ายได้
ทันที
ในกรณีทีผู้รับกานาญล(ลือรับเ^งนไมใด้ *ให้ผู้รับพิมพ์ลายนิ้วมือฬทนสละให้ผู้
จ่ายเงินหมายเหตุด้วยว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือข อีใคร
ในกรณีที่ผู้รับซี่เหน็จบำน าญ ไม่สามารถจะมารับด้วยตนเองได้ต้องทาหนังสือ
มอบฉันทะตามสบบ บ.ท. ๙
ข้อ ๓๐ กรณีข้าราชการตึวนท้องถิ่นผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับบำนาญถึงสก่ดวามตาย
ให้จ่ายบ้าหาญรวมทั้งเงินเพิ่มจากดินาญ (ถ้ามี) ให้จนถึงฉันท์ถึงแก่ความตายนอกจากนฯห้
จำยเงินฟายพิเศษจำนวนเท่ากับบำนาญ เงินเพิ่มจากบำนาญ (ถ้ามี) รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับกานาญ (ถ้ามี) สามเดือนโดย
(๑) กรณีผู้รับบำนาญราชการส่วนท้องถิ่นตำสหน่งดรู ให้จ่ายเงินบำนาญและเงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ถ้ามี) จา กเงินงบประมาณสผ่นดิน ส่วนเงินเพิ่มจากบำนาญ (ถ้ามี)
ให้จ่ายจากเงินสมทบกองทุน์็เหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(๒) กรณีผู้รับบำนาญราชการส่วนท้องถิ่นนอกจากตำสหนงดรู ให้จ่ายเงินบำนาญ
สละเงินเพิ่มจากบำนาญ (ถ้ามี) จากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบ๊'ในาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส่วน
เงินช่วยด่าดรองชีพผู้รับบำนาญ (ถ้ามี) ให้จ่ายจากเงินงบประมาณของราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้มีสิทธิรับบำนาญที่ถึงนก่ดวามตายเป็นผู้รีบบำนาญตกทอดหรือบำนาญพิเศษ
ในฐานะทายาทไม่ให้จ่า ย เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยพิเศษตามวรรดหนึ่ง ให้จ่ายสกบุดดลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตาย
สสดงเจตนาโดยทำเจในหนังสือยื่นต่อราชการส่วนท้องถิ่น ตามสบบ บ.ท. ๑๐
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ถ้ห้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายม^ได้สสดงเจตนาไซตามวรรคสามหรี อบุคคลชิง
_้การส่วนท้องถิ่นผู้ตาย'สดงเจตนาไปตายก่อw้ไราชการส่วนฟืองเนผ้.ายหืรอก่อนปการ
จ่ายเงินก็ให้จ่าย สก็บุดค สตามลำดับ ' ดังนี่
(๑) คู่สมรส
(๒) บุตร
(๓) บิดามารดา
เมื่อปีรากฏวิกดดลในลำดับก่อนตา การรดสี่รึญีริตอขู่ บุคคลในฝาดับถ์ดไปไม่มี
สิทธิได้รับเงินรวยฟีเศษ
ถ้าผู้มีสีทธ^ได้รับเงินฝายพิเศษตามความในวรรคเขนล่าดับเ.ียากินมีหลายคนให้
จ่ายให้ฉก่ผูขี่บุคคลในลำดับน์นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบูดดลหโป่ บอดลใดท่จัดการศพ
ข้อ ๓๑ การขอรับเงิน1|วย่พิเศษ ให้ก้ร.m ำภ้ายในเวลาหนังไงนับสติวันที่
ข้าราช การส่วนท้องถิ่น ผู้อปรับหรือมีสิทธิรับกานาญถึงสกีวามตาย
กรญีท็ผู้มีลฬธิรับดินาญถึงสก็ ดาวมตายก่ อนที่ผู้ว่าราชการจังหวี ดจะ&่จ่าย
บ้านาใใหันั บระยะเรลาเพี๊ปรับเงินฝนพิเศษตามความในวรรคหนึ่ง ตั้งสลัว๊นที่ผู๊วำราชการ
จังหวัดสั่งจ่าขบ๋ในาญ
' ไนกรณีที่ราชก่ารส่วนท้องถิ่นมีความจำเปิ่นตื้อง เข้าจัดการศพ์้ราชการส่วน
ท้ อง ถิ่นผู้ตายเพราะไม่มีผู้ใดเข้าจัด การในเวลาอันสมควร ให้ทางราชการfนทือีถิ่นหักฟาใช้จ่าย
จากเงิน'รยพิเศษไต่เต้าที่จ่ายจริง สลัวมอบล้วนที่เหลือก้ามไห้นก่ผู*ม่*้์ธิได้ร๊บ.ามข้อ ๓๐
ข้อ ๓๒ เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบจ่ายบำเหน็จบ้านาญ ให้ราชการส่วน
ทอ้งถี่บุัดทำาทะเบียนตรวจจ่ายบำเหน็จบำนาญไว้เล่มหนึ่งตามซบบ -บ.ท. ๑๑ สละให้มีข้อความ
ดังนี้ ชื่อผู้รับ จำนวนเงิน ฬต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกันยายนรวม ๑๒-เดือน ในปองหมายเหตุให้
หมายเหตุวำูได้รับคำสี่จ่ายบ้าเหน็จ หรือบำนาญตั้งฌ.่เมื่อใด เดือนละเตำใด
การลงฑ ะเบียนตรวจจำยต้องฬยกประmท ดังนี้
(๑) m์เหน็จบำนาญปกติ
(ก) เหตุทดสตน
(ข) เห.ุทุพพลภาพ
(ค) เหตุสูงอายุ
(ง) เหตุรับราชการนาน
(๒) mินาญฝีเศษ
(๓) mึเหน็จตกทอด
ข้อ ๓๓ การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญสมุห์บัญชีหรือหัวหน้าหน่วยการดลังของ
ราชก่ารฝานท้องถิ่นที่จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญจะต้องเก็บเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญหลักฐานการ
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เปกจ่ายตลอดจนเอกสารประกอบการจ่ายไปป่ ระกอบการตรวจสอบบัึการเงินเช่นเดียวกับ
ใบตัวดีญการจ่ายเงินประเภทอื่นของร าชการส่วนท้องถิ่น
หมวด ๕
การ'สดงการดำรงงงิ.อ องมู๊รีบิโก้น่าิญในท้องถิ่น
ข้อ ๓๔ กายในเดือนนรกของไฟระมาณใหม่ตุกปี ให้ผู้รับบำนาญสสดงการ
ฝารงจริตอขู่ต่อราชการส่วนท้องถิ่น โดยจะสสดงด้วย.น๋เอง หรือให้มีการใบรอ ๊องนายอำเภอ
หรือนายทะเบียนท้องฟ่นที่มู้รับบำนาญมีภูมิ ลา เนาอยูใน{iจจจบันหริ ๊ขวาชการประจำไม่ต่ำกว่า
ระดับ ๕ เป็นผู้รับรองตามสบบ บ.ท. ๑๒ ซึ่งรับรอง่วำ'ผู้รีบบ่านาญยังดำรงจริตอยู่ เพื่อประกอบ
เป^นหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ใหึเจ้าหน*าทuผูจv 'ายปานาญจัดฝาสมุดไว้เล่มหนึ่งเพ้อใชไ นการสสดงรายชื่อ'ละ
ตำบล ตอ องผู้ร๊บป๋านาญ และไห้ผู้รีบฬิ่ในาญลงลายมือ๋(& ๊า น-เดือน .t ที่สสดงการดำรงจริตอขู่
ไว้เป็นหลักฐาน
กรณีมซบฉันทะให้ผู้อันรับแทนให้ปฏิบัติตาม่พร่ามในวรรคf,่โดยอนุโลม
ข้อ -๓๕ ในกรณีทีผู้รับบำนาญพีเศษเป็นบุตรเงกำลังศึกษาออฐานชั้นเตรียม
อุดมศึกทุ หรือช์ฑดมศึกษา หรือข่มการศึกษาที่ราชการรับรองให้เทียบเท่า ล้ามีความประสงด์
จะขอรับปาหาญพิเศษต่อไปอีลหลังจากทิ่มีอายุดรบยี่สิบปีบริบูรณ์สลัวใหชนใบรับรองของ
สถานตึ กษาน่น ๆ สละหลังจากนั้นใดยันใบรับรองเช่นว่านี้ภายในเดือนฌรกของจรงบประมาณใหม่
ทุกาไ
ข้อ ๓๖ เมื่อราชการ'วนท้องถิ่นได้รับหลักฐานการดำรงชิงตอยู่ดังกล่าวในข้อ
๓๔ หรือใบรับรองของสถานศึกษาดังกล่าวในช่อ ๓ส สลัว ใหั่ปัน๋ทักไว่เนทะเบียนจ่ายเงินบำนาญ
สละทะเบียนตรวจจ่ายเงินดินาขวา ผู้รับบำนาญรายใดได้สสดงการดำรงจงิตอยู่สติวันเดื อนโไใด
หรือผู้รับบำนาญพีเศษรายใดมีอายุดรบยี่สิบปีบริบูรณ์สลัวตั้งฬต่วันเดือน\ไใด สละได้ยันใบรับรอง
ของสถานตึ กษาใดตั้งสต่วันเดือน11ใด สลัวสติกรณี เพื่อเป็นหลักุpนการจ่ายบำนาญต่อไป 'วน
หลักฐานการดำรงงงิตอยู่หรือใบรับรองของสถานศึกษาให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เบิกจ่ายเก็บรักษา
ไว้เป็นห ลักyนในการ.รวจ สอบบัญชีการเงินต่ อไปด้วย
ข้อ ๓๗ ถ้าปรากฏว่าผู้รับบำนาญขาดสิทธิที่จะได้รีบบำนาญต่อไปแล้ว หรือผู้รับ
บำนาญไม่สสดงการดำรงจงิตอยู่ หรือไม่ยื่นใบรับรองของสถานAกษาตามที่ระบุไว้ไนข้อ ๓ ์ สละ
ข้อ ๓ส ให้ราชการส่วนท้องถิ่นระงับการจ่ายบำนาญไว้จนกวำผู้รับบำนาญจะสสดงหลักฐานการ
ดำรงชีไ ต อยู่หรือส่งใบรับรองข อีสถานศึกษาให้ ถูกต้อง
หมวด ๖
end_of_ocr

24oฐ
ลืานั่ฬานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเปล็ยขนปลงสถานที่รับบำนาญ
ข้อ ๓๘ ผู้รับบ้านาญทีย้ายภูมิลืาเนาสละประสงค์จะโอนการรับเงินบำนาญไปรับ
ทางราชการส่วนท้อ งถิ่นรูปเดียวกันในท้องทีiย้ายไปอยงาหม่ โทผู้รีบบำานาญย็นเืร่องต่อราชการ
J"้"ท่จ่ายปา์นาญให*เดิมฬละใหข้าชการส่วนทอ้งดุนนำมสำงเ็รองสละหนังสือตำดัญจ่ายเิงน
บำนาญครั้งสุึท้่ายตุมฌบบ บ.พ. ๑๓ ไปยังจังหวัดสละให้จังหวัดรายงานเพื่อขออนมัติ
กระทรวง มหาดไทย
หมวด ๗
เงินเพิ่มจากเงินบิานาญ
ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบำmญ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติดังนี้
(๑) ข้าราชการส่วนท้องถ^นซึ่งออกหรือพ้นจากราชการก่อนวัแทึ่ ๑ มกราคม
๒๕ำ๙ -u ละได้รับหรือมีสิทธิได้ร๋บบ่าหาญปกติ หรือบำนาญพิเศษ หรือบำนาญ.กทอดตามความ
ในพระราชบัญญัติบำเหน็จไหนา ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐ำ ให้ราชการส่วนท้องถิ่น
เบิกจ่ายให้ตามอัตราที่เดยเโใยจ่าย อฎึเ.ิมก่อนใังดับระเบียบนี้
(๒) นับตั้งสติวันที่ ๑ มกราคม ๒๕ำ๙ เป็นต้นไป ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึงออก
^ื *้ กราชการ สละไดรับหรือมีสีทธ^ได้รับป่านาญปกติ หรือบำนาญพิเศษ *หรือ ผมีสิทธิจะพึง
ได้รับบำนาญพิเศษ ตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จกานายอ้าราชการส่วนทอ้งเน พ. ศ.
๒๕๐๐ สก็เขเพิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒ส๐๘ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินเพิ่มจากูีงน
บำนาญปกติ หรือเงินบำนาญพิเศษแล้วสต่กรณี ในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของเงินบำานาญปกติ หรือ
เงินบำนาญพิเศษ ซึ่งจะพึงได้รับตาม ความในพระราชบัญ ญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถี่แ พ.ศ. ๒็ำำ สกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ู๐๘ เป็นอึกฝวนหนึ่งต่างหาก โดย
เบิกจ่ายจากเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฬละให้รวมจ่ายพร้อมกับเิงน
บำม าญปกติหรือบำนาญปีเศษทีข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิจะพึงได้รับเมื่อรวมเิงมเพิ่ม
ดังกล่าวกับเงินบำนาญปกติ -หรือเงินบำนาญพิเศษเข้าด้วยกันสล้วจะต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนเดือน
สุดท้ายที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับอยู่ก่อนออกหรือพ้นจากทางราชการส่วนทอ้งถิ่น
(๓) ข้าราชการเงได้โอนหรือถูกสั่งไปรับราชการwฬราขการส่วนท้องถิ่น ซึงจะมี
สิทธิได้นับเว ลาราชการลาหรับคำนวณบำ เหน็จดินาญติดต่อกันในกา รคำนว ณเงินเพิ่มจาก เงิน
บำนาญปกติ หรือเงินบำนาญพิเศษเพื่อจ่ายแก่ข้าราชการซมงได1อนหรือถูกสั่งไปรับราชการทาง
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีสิทธิจ %ได้รับบำนาญพิเศษตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ สก็ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ำ๘ ให้คำนาt.
โดยตั้งเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่ลิบทีาของเงินบำนาญปกติหรือเงินบำนาญพิเศษ ซึ่งจะพึงได้รบั
ตามดวามในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕ำำ แก์เขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ สล้วสต่กรณี คูณด้วยจำนวนจอันเป็นเวลาราชการที่ข้าราชการผู้นั้นมารับ
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ราชการทางราชการส่วนท้องถิ่นหารด้วยจำนวนปีอันเป็นเวลาราชการที่ข้าราชการผู้นั้นรับราชการ
ออูทางสังกัดเดิม ฌล ืางราชการส่วนท้องถิ่นรวมกัน ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินเพิ่มดังกล่าวกับเงินบ้านาญ
ปกติ หรือเงืนบ้านาญพิเศษ ซึงจะพึงได้รับเป็นอีกส่วนหฆ่ต่างหากเข้าด้วยกันสล้ว จะต้องไม่สูง
กว่าเงินเดื อนเดื อมสุดท้ายที่ข้าราชการผู้นับได้รับอยู่ก่อนออกหรือพ้นจากราชการทางราชการส่วน
ท้องถิ่น
(๔) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นนับตั้งสติวันที่
๑ ตุลาดม ๒็๓ส เป็นต้นไป เมื่อออกหรือพ้นจากราชการ และได้รัใJหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ
หรือบำนาญพิเศษ หรือผู้มีสีตธิจะได้รับบำนาญพิเศษตามดวามในพระราชบัญญัติบำเหน็จกานาญ
ข้าราชการในท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ สกีไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒็๐๘ ไม่มีสิทธิได้รับเงิไน
เพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญปกติหรือเงินบำนาญพิเศษ
หมวด ๘
การหักบำนาญพิเศษสละหรือบำเหน็จ
ต กท อดุจา กผู้ทใด้รับสิทธิหรือไม่มีสิทธิ
ข้อ ๔๐ ในกรณีทีเด้เบิกจ่ายบำนาญพิเศษสละหรือบำเหน็จตกทอดให้ฉก่ผู้มีสิทธิ
ตามดำh่จ่ายของจังหวัดแล้ว หากปรากฎภายหลังว่ามีบุตรซึงได้มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
ซอบ.้วยกฎหมายของผู้ตายตามเืงอนไขทัก ฎหมายไพ่ด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กำหนดเพิ่มขึ้น ให้จังหวัดสั่งจ่ายเงินรายนั้นใหม โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกหักเงินบำนาเสก
พิเศษของผู้ซังรับเกินไปตั้งฌต่วันเกิดสิทธิดินให้สก่บุตรดังกล่าวตามสิทธิที่ฤตรผู้นั้นจะได'ๆับทุก
เดือนจนกว่ายอดเงินที่หักจะดรบจำนวนที่ผู้นั้นรับเกินไป
ใไรกรณีที่หักเงินบ้านาญพิเศษได้โม่ดรบจำนวนที่รับเกินไป หรือไม่มีเงินบำนาญ
พิเศษที่จะหักชดใช้เด้ ให้จังหวัดสั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นผู้เบิกเรียกเงินจากผู้ที่ได้รับเกินไปหรือ
ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิคืนเพื่อจ่ายให้สก่บุตรดังกล่าวตามสิทธิที่บุตรผู*นะนจะได้รับหากเรียกดันไม่ได้
หรือเรียกได้โม่ดรบ ให้ผู้เบิกสจังให้บุตรผู้นั่นเรียกร้องเอาจากผู้ทีได้รับเกินไปหรือได้รัไJไปโดยไม่
มีสิทธิต่อไป
หมวด ๙
เบ็ดเตลิด
ข้อ ๔๑ ข้าราชการส่'ไนท้องถิ่นผูไดประสงค์จะออกจากราชการ ใหย่นหนังสี อขอ
ลาออกจากราชการส่วนท้องถิ่นต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัด ตามแบบ บ.ท. ๑๔
กรณีข้าราชการลิ่วใเท้อุถิ่นพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใหัยนคำขาก รับ
บำเหน็จหรือบำนาญต่อราชการส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัดล่วงหุง้าได้เป็นเวลา ๕ เดือนก่อนวันดรบ
เกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ที่งาระทรวงมหาดไทยกำหนด
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ข้อ.๊ 'พ็อใyๆด้yกบถึงฐานะการเีงน สละสถ^ต^ของกอง ทนบำาเหน็จบานาญ
mราชการส่วนที้ถูีนเป็นประจำ กรณีท็ราชการส่วนท้องถิ่นใดมีการจำยเิงนบำเหน็จบ้านาญฬก'
ข้าราชการส่วนท้องถินในเดือนใด ให้ราชการสึวนท้องเฉนั้นจัดทำางบเดือนสสดงการรับ - จ่ายเีงม
ตามสบบ บ.ท. ๑๕ ส่งไปยังกรมส่งเสืรมการปกดรองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑ำ ของเดือนใหม่ทุก
เดือน
ข้อ ๔๓ บรรดาสบบพิมพ'ทีไช้ตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามท็กระทรวงมหาดไทย
กำหนด
ประกาศ ณวันที่ ๗ ตุลาดม พ.ศ. ๒๔ิ
ประชา มาลีนนท์
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