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 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินเล่มนี้ จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเนื้อหาภายในเล่มจ าแนกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

 ส่วนท่ี 1  สาระส าคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  และลูกจ้างของ    
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ส่วนท่ี 2  ระเบียบกฎหมายและหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 
 ส่วนท่ี 3  ภาคผนวก ประกอบด้วย แบบพิมพ์ต่างๆ ส าหรับการขอรับบ าเหน็จบ านาญ ตัวอย่าง
ค าส่ังจ่ายบ าเหน็จบ านาญ ตัวอย่างหนังสือน าส่ง ตัวอย่างหนังสือรับรองการบรรจุ และตัวอย่างค าส่ัง
ลาออกจากราชการ วิธีการค านวณบ าเหน็จบ านาญ ประกาศใช้กฎอัยการศึก ตัวอย่างประเด็นทักท้วง   
กรณีต่างๆ ตัวอย่างประเด็นตอบข้อหารือเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญ และการนับเวลาราชการส าหรับ
ค านวณเบ้ียหวัดบ าเหน็จบ านาญทหาร 
  

 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  หนังสือคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติงาน            
ด้านบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ซึ่งรับผิดชอบด้านบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ตามระเบียบ
กฎหมาย สร้างความพึงพอใจ ขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนทายาทผู้มีสิทธิรับสวัสดิการด้านบ าเหน็จบ านาญดังกล่าว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งในภารกิจ
ส าคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 (ฉบับแรก จนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับท่ี 17)  พ.ศ. 2562) 
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับระยะเวลาในการคืน           115 
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ส่วนที่ 2 ระเบียบกฎหมาย และหนังสือส่ังการที่เกีย่วข้อง 



2.  หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 

   หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 18597 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2537 126             

 

เรื่อง การนับอายุบุคคล 

   หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 1819 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2544    128 

      เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 591 ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2547 136 

(ซักซ้อมกรณีข้าราชการถ่ายโอนไม่มีสิทธิรับเงินเพ่ิมร้อยละ 25            าญ) 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 468 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2548 138 

        เรื่อง ซักซ้อมแนวทางและวิธีการขอรับบ าเหน็จด ารงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 2598 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2548  140 

      เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบ านาญประจ าเดือน 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 2444 ลงวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 141 

      เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่  
   65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 53 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2552  143 

น าส่งส าเนาค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงท่ี อ.392/2550  
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 (กรณีข้าราชการที่โอนมารับราชการส่วนท้องถิ่น  

ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป ไม่มีสิทธิรับเงินเพ่ิมร้อยละ 25       ิ      ญ) 
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2553 158 

          เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขอรับบ าเหน็จรายเดือน และบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจ า 

   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/4265 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2553 164 

เรื่อง การหารือบ าเหน็จด ารงชีพของข้าราชการบ านาญส่วนท้องถิ่นเป็นเงินได้พึงประเมิน 

ประเภทที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้หรือไม่ 
   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 1873 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2555 169 

         เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2131 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2555 173 

         เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงทะเบียนข้าราชการบ านาญส่วนท้องถิ่น 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 4061 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2555    175 

เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจ าหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2556 181 

          เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 

 

 

 
 

 

 

 

 



   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 924 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2556   191 

          เรื่อง พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2556 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 3102 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556     198 

          เรื่อง การคืนบ าเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือนับเวลาราชการต่อเน่ือง 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 3739 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558    199     

เรื่อง การขอรับบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจ าซึ่งมีกรณีหรือ 

ต้องหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา 

โดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 5481 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2558 เรื่อง แนวทาง   213 

การเรียกคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) 
ซึ่งผู้รับบ านาญพิเศษในฐานะทายาทท่ีได้รับไปเกินสิทธิ 

   หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 491 ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2558    216 

เรื่อง การจ่ายเงินชว่ยค่าครองชพีผู้รับเบ้ียหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.) ส าหรบัผู้ท่ีแสดงความประสงค์ 
ขอกลับไปใช้สิทธิรับบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 20 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559   217 

เรื่อง การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) ส าหรับผู้ท่ีแสดงความประสงค์  
ขอกลับไปใช้สิทธิรับบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 6947 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2559    219 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)  
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560     221 

เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการและพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 

   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 16 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561   229 

เรื่อง การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบ าเหน็จบ านาญ ซึ่งมีอายุจะครบ  
60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2566 

   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3493 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2561   241 

เรื่อง การปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานท่ีส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 

   หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0808.5/ว 34       247 

ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 
 

 

 

 

 



   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 7162 ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562   259 

เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญของราชการส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562 

 

 

 แบบพิมพ์ต่ำงๆ ส ำหรับกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 263 - 292 

 ตัวอย่ำงค ำสั่งจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ ตัวอย่ำงหนังสือน ำส่ง 293 - 310 

ตัวอย่ำงหนังสือรับรองกำรบรรจุ และตัวอย่ำงค ำสั่งลำออกจำกรำชกำร  

 วิธีกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ 311 - 325 

 ประกำศกฎอัยกำรศึก 327 - 351 

 ตัวอย่ำงประเด็นทักท้วงกรณีต่ำงๆ 353 - 375 

 ตัวอย่ำงประเด็นตอบข้อหำรือเกี่ยวกับบ ำเหน็จบ ำนำญ 377 - 430 

 กำรนับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณเบี้ยหวัดบ ำเหน็จบ ำนำญทหำร 431 - 433 

ส่วนที่ 3   ภาคผนวก 
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