
การยื่นเร่ืองและแบบพิมพตาง ๆ 

ในการขอรับบําเหน็จบํานาญ 

ขาราชการสวนทองถิ่น 
                        

  



สิทธิประโยชนเก่ียวกับบําเหน็จบํานาญ 
• ประกอบดวย  

• 1. บําเหน็จปกติ   

• 2. บํานาญปกติ 

• 3. บํานาญพิเศษ  หรือบําเหน็จพิเศษ 

• 4. บําเหน็จตกทอด 

• 5. บําเหน็จดํารงชีพ 

• 6. เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ 

• 7. เงินชวยพิเศษ 

• 8. เงินชวยคาครองชีพผูรับบาํนาญ (ช.ค.บ.) 



ข้ันตอนการขอรับบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

          อปท. 

 ผูมีสิทธิ/ทายาทย่ืนเรื่อง

ขอรับโดยใชแบบตามสิทธิ 

(ขอ 16-23) 

 รวบรวม/ตรวจสอบเอกสาร

ที่เก่ียวของ คํานวณการจาย

บําเหน็จบํานาญ สงจังหวัด

ภายใน 15 วัน (ขอ 24) 

 เบิกจายเงินหลังจากไดรับ

คําสั่งจายฯ/จัดทําทะเบยีนคมุ 

(ขอ 27) 

 รายงานผลการเบิกจายตาม

แบบทุกสิ้นไตรมาส 

          จังหวัด 
 รับเรื่องจาก อปท. ตรวจสอบ

การคํานวณ และเอกสารที่

เก่ียวของใหถูกตองครบถวน 

เสนอ ผวจ.พิจารณาออก

คําสั่งจาย ภายใน 21 วัน  

     (ขอ 26) 

 จัดสงคําสั่งจายให อปท.

ดําเนินการเบิกจาย และสงให 

กบท.ตรวจสอบ 

 จัดทําทะเบียนคุมแตละ อปท. 

 รวบรวมรายงานผลการ

เบิกจายสงกรม ฯ 

 

          กบท. 
 ไดรับเรื่องจากจังหวัด 

ตรวจสอบความถูกตอง

ของเอกสาร คําสั่งจายฯ 

ใหเปนไปตามระเบียบ

กฎหมาย 

 จัดทําทะเบียนคุมแยก

ตามตําแหนงและสังกัด 

 จัดสรรเงินอุดหนุนเปน

รายไตรมาส/โอนเงิน 

กบท. แลวแตกรณี 



• สําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน  

1. แบบ บ.ท.1  แบบขอรับบําเหน็จหรอืบํานาญ(ยื่นดวยตัวเอง)(ขอ16,19) 

2. แบบ บ.ท.2  แบบรายการรบัเงนิเดือน (ขอ 16,19) 

3. แบบ บ.ท.3  ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ (ขอ 16,19) 

4. แบบ บ.ท.4 แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหน็จหรอืบํานาญ (ขอ 16,19) 

5. แบบ บ.ท.5  เรื่องขอรับบําเหนจ็ตกทอด  (ขอ 19) 

6. แบบ บ.ท.6  หนังสือรับรองการใชเงนิคนืแกทางราชการ (ขอ 19,23) 

7. แบบ บ.ท.7  ใบแทรกฎีกาเบิกเงินฯ (ขอ 28)  

8. แบบ บ.ท.8  ทะเบียนจายเงินบําเหนจ็บํานาญ (ขอ 29) 

9. แบบ บ.ท.9  หนังสือมอบฉันทะ (ขอ 29) 

10. แบบ บ.ท.10 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรบัเงินชวยพเิศษ (ขอ 30) 

 

แบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในการยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญ 



11. แบบ บ.ท.11  ทะเบียนตรวจจายบําเหนจ็บํานาญ (ขอ 32) 

12. แบบ บ.ท.12  แบบรับรองดํารงชีวิตอยู (ขอ 34) 

13. แบบ บ.ท.13  หนังสือสําคัญจายเงนิบํานาญครัง้สดุทาย (ขอ 38) 

14. แบบ บ.ท.14  แบบหนังสือขอลาออกจากราชการสวนทองถ่ิน(ขอ41) 

15. แบบ บ.ท.15  งบเดือนรายรับ-รายจายบําเหน็จบํานาญ ฯ (ขอ 42) 

16. แบบ บ.ท.16  กรณขีอรับบําเหน็จดํารงชพี  

17. แบบ บ.ท.17  ทะเบียนคุมการจายเงนิบาํเหนจ็ดํารงชีพ 

18. แบบ บ.ท.18  หนังสือรับรองและขอรับบําเหน็จดํารงชพีกรณผีูรับ

บํานาญอายุต้ังแต 65 ปบริบูรณขึน้ไป  

19. แบบคําขอรับเงนิชวยพิเศษกรณผีูรับบาํนาญฯถึงแกความตาย 

 

 

แบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในการยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญ 



ผูมีสิทธิไดรับ 

เปนขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย 

รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจาย 

เขาเหตุใดเหตุหนึ่งใน 4 เหตุ ตามมาตรา 12 

ไมเปนบุคคลตองหามมิใหมีสิทธิ 

บําเหน็จบํานาญปกต ิ



 

บําเหน็จบํานาญปกติ 

 หลักเกณฑทั่วไป 

1.  มีเวลาราชการไมครบหนึ่งปบริบูรณ หรือถูกไลออกจากราชการ เพราะมีความผิด  

    ไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญปกติ 

2.  พนหรือออกจากราชการ ตามมาตรา 12 คือ  

     - มีเวลาราชการรวมทวีคูณ แตไมถึง 10 ปบริบูรณ มีสิทธิไดบําเหน็จ 

     - มีเวลาราชการรวมทวีคูณ ต้ังแต 10 ปบริบูรณขึ้นไป มีสิทธิรับบํานาญ  จะยื่น

ขอรับบําเหน็จแทนก็ได 

3. ลาออกจากราชการดวยความสมัครใจ โดยไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตามมาตรา 12  

     -  มีเวลาราชการรวมทวีคูณ ครบ 10 ปบริบูรณแลว มีสิทธิไดรับบําเหน็จ 

     -  มีเวลาราชการรวมทวีคูณ ไมครบ 10 ป ไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญใด ๆ 

4. สิทธิในการขอรับบําเหน็จบํานาญปกติมีอายุความ 3 ป  

 

 

 

 



แบบและหลักฐานประกอบการขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ  

• แบบ 

บ.ท.1  

บ.ท.2  

บ.ท.3  

บ.ท.4 

บ.ท.16 (กรณีมีสิทธิรับ

บํานาญและขอบําเหนจ็

ดํารงชีพ) 

 

• หลักฐานประกอบ (ขอ 16 ) 

 สําเนาคําสั่งบรรจุหรือแตงต้ัง   

  สมุดประวัติหรือบัตรประวัติ

ขาราชการสวนทองถิ่น  

 สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 สําเนาประกาศ/คําสั่งที่ใหออก หรือ

อนุญาตใหลาออก แลวแตกรณี 

 หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณ/

การรับรองเวลาราชการของหนวยงาน

ตาง ๆ ที่มีสิทธิ 

 อื่น ๆ เชน ทะเบียนบาน ฯ 

 



 

เอกสารประกอบการขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ 

 สําเนาคําสัง่บรรจุหรือแตงต้ัง สําเนาคําสัง่รบัโอน  

สมุดประวัติหรือบัตรประวัติขาราชการสวนทองถ่ิน  

สําเนาคําสัง่เลือ่นเงินเดือนเดอืนสดุทายกอนออกจากราชการ สําหรบัผู

เกษียณอายุใหใชสําเนาคาํสั่งเลื่อนเงนิเดอืนในวันที ่30 กันยายน ของป  

ที่พนจากราชการ 

สําเนาคําสัง่ใหออกจากราชการ/ประกาศ หรอือนุญาตใหลาออกจาก

ราชการ แลวแตกรณ ี   

สําหรับผูทีอ่อกจากราชการเพราะเหตทุพุพลภาพ ตองมีตนฉบับหรือ

สําเนาภาพถายใบแสดงความเหน็ของแพทยทีท่างราชการรบัรอง  

    ซ่ึงตรวจและใหความเหน็วาไมสามารถจะรับราชการได    



หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณสําหรับผูปฏิบัติหนาที่ในระหวางที่ 

มีการรบ หรือการสงคราม หรือการปราบจลาจล หรือในระหวางประกาศ

สถานการณฉุกเฉิน ซึ่งรับรองโดยกรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

     - สําหรับผูปฏิบัติหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด เชน ปราบปราม

ผูกอการรายคอมมิวนิสต ตองเปนเอกสารที่รับรองโดย กองอํานวยการรักษา

ความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.) 

     - สําหรับผูปฏิบัติราชการลับหรือปฏิบัติราชการตามแผนปองกันประเทศ 

หรือปฏิบัติราชการอ่ืน ตองเปนเอกสารตามแบบที่กระทรวงกลาโหมขอ 

ทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย หรือตามที่แจงใหกระทรวงมหาดไทย

ทราบแลว      

 

 

เอกสารประกอบการขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ 

 



เอกสารประกอบการขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ ตอ 

 หลักฐานการพิจารณาขององคกรกลางบริหารงานบุคคลราชการสวน

ทองถ่ิน (ก.จ.จ หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) 

     - ผูที่มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงกอนออกจาก

ราชการซ่ึงมีคําสั่งปลดออก ถือเสมือนลาออกเพื่อประกอบการใชสิทธิขอรับ

บําเหน็จบํานาญ 

    - ผูที่ถูกสั่งใหออกจากราชการหยอนความสามารถ และมีสิทธิขอรับ

บําเหน็จบํานาญดวยเหตุทดแทน 

    - ผูที่ออกจากราชการ โดยมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยกอนออก

จากราชการ หรือมีกรณีตองหาวากระทําผิดทางอาญา และกรณียังไมถึงที่สุด  

ใหมีการประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน (ตามหนังสือ ที่ มท 0808.5/ ว 3739 

ลว. 3 ก.ค. 2558)  

 

 



ระบบบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ตารางสรุประยะเวลาที่ใชคํานวณเวลาราชการทวีคูณ 

ชวงระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ใชคํานวณเวลา

ราชการ 
จังหวัดที่ประกาศใชกฎ

อัยการศึก และมติ ครม.

อนุมัติเวลาทวีคูณ 
ป เดือน วัน 

 7 ตุลาคม 2519  5 มกราคม 2520        - 3  - ทั่วประเทศ         

 23 กุมภาพันธ 2534  2 พฤษภาคม 2534        - 2 8 ทั่วประเทศ 

 3 พฤษภาคม 2534  12 พฤศจิกายน 2541 7 6 10 21 จังหวัด บางพ้ืนที่ 

 13 พฤศจิกายน 2541  15 พฤศจิกายน 2543 2  - 3 20 จังหวัด บางพ้ืนที่ 

 5 มกราคม 2547   20 กรกฎาคม 2548 1 6 17 
ยะลา  ปตตานี   นราธิวาส 

(19 อําเภอ) 

 26 มกราคม 2547   20 กรกฎาคม 2548 1 5 26 
ยะลา  ปตตานี   นราธิวาส 

(14 อําเภอ/ก่ิงอําเภอ) 

 19 กันยายน 2549  26 มกราคม 2550  - 4 8 ใหเฉพาะขาราชการทหาร 

 20 พฤษภาคม 2557   1 เมษายน 2558  - 10 13 ใหเฉพาะขาราชการทหาร 



บําเหน็จบํานาญพิเศษ 

•  พฤติการณ 

• ไดรับอันตรายจนพิการ 

• ไดรับการปวยเจ็บ 

• ถึงแกความตาย 

 
  สาเหต ุ

  ปฏิบัติราชการในหนาที ่

  ถูกประทุษราย เพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ 

 

แพทยลงความเห็นวาไมสามารถ 

รับราชการตอไปไดอีกเลย 



แบบและหลักฐานประกอบการขอรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ  

• แบบ 

บ.ท.1  

บ.ท.2  

บ.ท.3  

บ.ท.4 

 

• หลักฐานประกอบ (ขอ 16 ) 

 สําเนาคําสั่งบรรจุหรือแตงต้ัง   

  สมุดประวัติหรือบัตรประวัติ

ขาราชการสวนทองถิ่น  

 สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 สําเนาประกาศ/คําสั่งที่ใหออก หรือ

อนุญาตใหลาออก แลวแตกรณี 

 หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณ/

การรับรองเวลาราชการของหนวยงาน

ตาง ๆ ที่มีสิทธิ 

 อื่น ๆ เชน ทะเบียนบาน ฯ 

 



เอกสารประกอบการขอรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ 

 สําเนาคําสัง่บรรจุหรอืแตงต้ัง/หนงัสอืรับรอง/คําสั่งรบัโอน  

 สมุดประวัติหรือบัตรประวัติขาราชการสวนทองถ่ิน  

 สําเนาคําสัง่เลื่อนเงนิเดือนกรณพีเิศษ (ถามี) หรือคําสั่งเลือ่นขัน้

เงินเดือนครัง้สดุทายกอนออกจากราชการ  

สําเนาประกาศ/คาํสัง่ทีใ่หออก หรืออนุญาตใหลาออกจากราชการ  

สวนทองถ่ิน แลวแตกรณี 

 ใบรับรองของแพทยที่ทางราชการรบัรอง ซึ่งไดตรวจใหความเห็นวา  

ผูนั้นไดรับอันตรายเสียแขน ขา หูหนวกทั้งสองขาง ตาบอด หรือไดรับ

การปวยเจ็บถึงทุพพลภาพไมสามารถจะรบัราชการตอไปได 

 



เอกสารประกอบการขอรบับํานาญพเิศษเหตุทุพพลภาพ (ตอ) 

 คําสั่งของผูบังคับบญัชาหรอืหลักฐานเก่ียวกับการไปปฏิบัติราชการ  

 รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติหนาที่ราชการจนเปนเหตุให 

     ถูกประทุษราย หรือไดรับอันตราย 

 รายงานของผูรวมงานหรอืผูรูเหน็เหตุการณใกลชดิ (ถามี) 

 รายงานการสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจในกรณทีี่ถูกประทุษราย  

หรือ สําเนาคาํพพิากษาคดีนั้น กรณีทีไ่มมี หรือมีแตไมชัดเจน ใหแนบ

หลักฐานการสอบสวนพรอมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการวาการ

ถูกประทุษรายหรือไดรับอันตรายนั้นเกิดจากความผิด หรือความ

ประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูนั้นเองหรือไม 

 



บํานาญพิเศษ 

• หลักการและเอกสารประกอบ 

กรณีขาราชการสวนทองถ่ินซึง่ออกจากราชการโดยไดรับบําเหน็จหรอื

บํานาญปกติไปแลว เจ็บปวยถึงทุพพลภาพ อันเปนผลเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติหนาที่ระหวางทีผู่นัน้รับราชการ ภายใน 3 ป นับต้ังแตออกจาก

ราชการ จะตองดําเนินการเชนเดียวกับ บํานาญพิเศษทุพพลภาพ 

ทุกประการ และตองแนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ (ขอ 18) 

หลักฐานการสอบสวนของทางราชการสวนทองถ่ินที่เคยสังกัดวาการปวย

เจ็บเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไม 

หลักฐานแสดงวาการปวยเจ็บไดเกิดขึ้นภายในสามป นับแตวันออกจากราชการ 

หลักฐานแสดงวัน เดือน ปที่เจาตัวไดยื่นขอรับบํานาญพเิศษ 



บํานาญพิเศษกรณขีาราชการสวนทองถ่ินตาย 

• หลักการ และเอกสารประกอบ (ตอ) 

 การขอรับบํานาญพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ินตาย นอกจากหลักฐานที่

เกี่ยวของเหมือนกับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ และบําเหน็จตกทอด แลวให

แนบหลักฐานที่เก่ียวของเพ่ิมเติมดังนี้ (ขอ 20) 

       1. ใบแสดงความเห็นหรือรายงานของแพทยที่ทางราชการรับรอง ซ่ึงแสดงวา

การปวยเจ็บถึงตายเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติหนาที่ 

       2. รายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการในระยะกอนตายเปนเวลาไมนอยกวาสาม

สัปดาห สําหรับผูที่ถึงแกความตายเพราะปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรําเรงรัด หรือ

เครงเครียดเกินปกติธรรมดา 

       3. หลักฐานการสอบสวนในกรณีสูญหายวาสูญหายต้ังแตเม่ือใด และมีเหตุ    

อันควรเชื่อไดวาผูนั้นไดรับอันตรายถึงตายหรือไม 

       4. คําสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถามี) 



บําเหน็จตกทอด 

 ขาราชการสวนทองถ่ินตาย 

 1. เหตุปกติ 

 เปนโรคหรือเจ็บปวย 

 2. เหตุผิดปกติธรรมชาติ 

 อุบัติเหตุกระทํา หรือถูกกระทําถึงแกความตาย 

 ซึ่งไมไดเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง 

เวลาราชการ 
เงินเดือน    

เดือนสุดทาย บําเหน็จตกทอด 



บําเหน็จตกทอดกรณีขาราชการสวนทองถ่ินตาย 
• หลักเกณฑทั่วไป 

 เม่ือขาราชการทองถ่ินถึงแกความตายระหวางรับราชการ และความ

ตายนั้นมิไดเกิดจาก การประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง ใหจาย

บําเหน็จตกทอดแกทายาทหรือผูมีสทิธิ (มาตรา 47) ดังนี้ 

 

 

จายใหทายาท  

  บิดา มารดา 1 สวน 

  คูสมรส 1 สวน    

  บุตร  2 สวน (บุตร 3 คนขึ้นไป 3 สวน) 

 กรณีไมมีทายาท 
  ใหจายแกบุคคลซ่ึงผูตายแสดงเจตนาไวตอสวนราชการเจาสังกัด 

  (ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด) 



บําเหน็จตกทอดกรณีขาราชการสวนทองถ่ินตาย (ตอ) 
 

 ใหทายาทผูมีสิทธิ หรือผูที่ไดแสดงเจตนาไว ยื่นเรื่องขอรับดวยตนเอง 

ตอสวนราชการที่สงักัดครั้งสดุทาย  

 ใหเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบสอบสวนบันทกึปากคาํของผูยื่นเก่ียวกับ

รายละเอียดการตาย และรายละเอียดของผูตาย เชน สาเหตุการตาย  

บิดามารดา คูสมรส บุตร มีหรือไม ชื่ออะไร เปนตน (ตามขอ 19) 

 



แบบและหลักฐานประกอบการขอรับบําเหน็จตกทอด 

กรณีขาราชการสวนทองถิ่นตาย  

• แบบ 

 บ.ท.1  

 บ.ท.2   

 บ.ท.3  

 บ.ท.4 

 บ.ท.5 

 บ.ท.6 

ป.ค.14(บันทึกปากคาํ) 

 

• หลักฐานประกอบ (ขอ 16) 

 สําเนาคําสั่งบรรจุหรือแตงต้ัง  

 สมุดประวัติหรือบัตรประวัติ 

ขาราชการสวนทองถิ่น  

 สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณ/

การรับรองเวลาทวีคูณของหนวยงานตาง ๆ  

ที่มีสิทธิ 

 หลักฐานเกี่ยวกับการตาย 

 หลักฐานเกี่ยวกับทายาท  

 อื่น ๆ ที่เกี่ยวของแลวแตกรณี 



เอกสารประกอบการขอรับบําเหน็จตกทอด 

กรณีขาราชการสวนทองถ่ินตาย 

 หลักฐานทั่วไปเหมือนบําเหน็จบํานาญปกติ (ขอ 16) 

 หลักฐานเก่ียวกับการตาย เชน สําเนาใบมรณบัตร (กรณีตายโดยเหตุปกติ) 

รายงานประจําวันเก่ียวกับคดี ฯลฯ (กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ) 

 หลักฐานเก่ียวกับทายาท บิดามารดา เชน ทะเบียนบาน ทะเบียน

สมรส ทะเบียนการหยา ใบมรณบัตร ฯลฯ แลวแตกรณี 

 หลักฐานเก่ียวกับคูสมรส เชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนบาน ใบมรณบตัร 

ทะเบียนการหยา ฯลฯ แลวแตกรณี 

 หลักฐานเก่ียวกับบุตร เชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนบาน ทะเบียนการ

รับรองบุตร ใบมรณบัตร ทะเบียนการรบับตุรบุญธรรม คําสั่งศาล ฯลฯ 

แลวแตกรณี 

 



 ผูรับบํานาญตาย 

ใหจายบําเหน็จตกทอด จํานวน 30 เทาของบํานาญ + ช.ค.บ.  

หัก บําเหน็จดํารงชีพ (กรณีที่ขอรับไปแลว) 

บําเหน็จตกทอดกรณีผูรับบํานาญตาย 

จายใหทายาท ดังนี้ 
  บิดา มารดา  1 สวน 

  คูสมรส  1 สวน    

  บุตร   2 สวน (บุตร 3 คนขึ้นไป 3 สวน) 

 กรณีไมมีทายาท ใหจายแกบุคคลซ่ึงผูตายแสดงเจตนาไวตอสวนราชการเจาสังกัด 

  (ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด) 

 จายใหทายาทผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอด ตามสัดสวนและหลักเกณฑที่กําหนดใน 

 มาตรา 47 

บําเหน็จดํารงชีพ 30 บํานาญ + ช.ค.บ. บําเหน็จตกทอด - 



บําเหน็จตกทอดกรณีผูรับบํานาญตาย 

•    หลักเกณฑท่ัวไป 

เม่ือผูรับบํานาญตาย ทายาท หรือผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแจงให 

อปท. ผูเบิกจายบํานาญทราบ และ อปท. แจง กบท.โดยเร็วตามขอ 22 

 ทายาทผูมีสิทธิหรือผูที่ผูรบับํานาญไดแสดงเจตนาไว ยื่นเรื่องขอรับเงนิ

บําเหน็จตกทอดตอราชการสวนทองถ่ินที่ผูตายรับบํานาญครั้งสดุทาย 

 เจาหนาที่รวบรวมเอกสาร เชนเดียวกันกับการรับบาํเหน็จตกทอดกรณี

ขาราชการทองถ่ินตาย ตามขอ 19 

 



แบบและหลักฐานประกอบการรับบําเหน็จตกทอด 

กรณีผูรับบํานาญตาย 

• แบบ 

 บ.ท.5 

 บ.ท.6 

 บ.ท.10 (ถามี) 

 ป.ค.14  

    (บันทึกปากคํา) 

 แบบคําขอรับเงนิ

ชวยพิเศษกรณี

ผูรับบาํนาญฯตาย 

 

• หลักฐานประกอบ 

หลักฐานที่เก่ียวกับการตาย   

หลักฐานเก่ียวกับทายาท บิดามารดา 

    ทะเบียบบาน/ใบมรณบัตร ฯ 

    ทะเบียนสมรส/ทะเบียบหยา 

หลักฐานเก่ียวกับคูสมรส ทะเบียบบาน/

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา /ใบมรณบัตร  

หลักฐานเก่ียวกับบุตร ทะเบียบบาน/

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา /ใบมรณบัตร  



บําเหน็จดํารงชีพ 

 จายใหแกผูรับบํานาญปกติ หรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

 ยื่นแบบ บท.16 ขอรับพรอมกับบํานาญเม่ือเกษียณหรือลาออก 

 หลักการคือ  จายใหแกขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ ไมเกิน 15 เทาของ

บํานาญรายเดือน   แตไมเกิน 400,000 บาท โดย 

          (1) ผูรับบํานาญอายุตํ่ากวา 65 ปบริบูรณ ใหขอรับไดไมเกิน 200,000 บาท           

          (2) ผูรับบํานาญอายุ 65 ปบริบูรณขึ้นไป ใหขอรับไดไมเกิน 400,000 บาท 

แตถาใชสิทธิตามขอ (1) ไปแลวใหขอรับไดไมเกินสวนที่ยังไมครบตามสิทธิ แต

รวมกันแลวตองไมเกิน 400,000 บาท  

 กรณีรับทั้งบํานาญปกติและบํานาญพิเศษทุพพลภาพใหนําบํานาญทั้ง 2 รายการ

รวมเปนบํานาญรายเดือนเพ่ือคํานวณจายเปนบําเหน็จดํารงชีพ 

 ถารับบําเหน็จดํารงชีพแลว ออกจากราชการ แลวกลับเขารับราชการใหม     

การออกจากราชการครั้งหลังจะไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จดํารงชีพอีก 



บําเหน็จดาํรงชีพ 

 กรณีผูรับบํานาญหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ไดแสดงเจตนา

ขอรับบําเหน็จดํารงชีพแลว แตไดถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จดํารงชีพ   

ใหระงับการจายเงินดังกลาว 

 กรณีผูรับบํานาญหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพถึงแกความตาย 

    การจายบําเหน็จตกทอด ใหหักเงินออกจากบําเหน็จตกทอดที่จะไดรับเทากับ       

    เงินบําเหน็จดํารงชีพเสียกอน  

 กรณีผูรับบํานาญหรือขาราชการสวนทองถ่ินซ่ึงถูกกลาวหา หรือตองหาวากระทํา

ผิดวินัยหรืออาญากอนออกจากราชการ จะขอรับไดเม่ือ คดีถึงที่สุดแลวและมีสิทธิ

รับบํานาญ 

 กรณีเกษียณอายุ ขอรับไดต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกป  

 กรณีลาออกใหยื่นขอรับบําเหน็จดํารงชีพพรอมกับการยื่นขอรับบํานาญ ในวัน

ดังกลาว หากขอรับภายหลัง ใหขอรับไดต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคมของ

ทุกป  



เงินเพิ่มจากเงินบาํนาญ 

ตรวจสอบจากทะเบียนประวัติ หรือคําสั่งบรรจุ หรือคําสั่งรบัโอน 

    ผูที่มีสิทธิไดเงินเพิ่มรอยละ 25 ของเงินบํานาญ ไดแก  

    1. ตองเปนขาราชการสวนทองถ่ินและเปนผูมีสิทธไิดรับบํานาญ  

    2. ขาราชการสวนทองถ่ินซ่ึง ออกหรือพนจากราชการ ต้ังแตวันที่      

1 มกราคม 2509 เปนตนไป มีสิทธิไดรับเงินเพิ่มรอยละ 25 ของเงิน

บํานาญปกติหรือบํานาญพเิศษ แตเม่ือรวมกันแลวตองไมสูงกวาเงินเดือน

เดือนสุดทาย 

   3. กรณโีอนหรือถูกสั่งไปรับราชการทางราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งจะมี

สิทธิไดนับเวลาราชการสาํหรบัคาํนวณบําเหนจ็บํานาญติดตอกัน ใหไดรับ

เงินเพิ่มจากเงนิบํานาญรอยละ 25 ตามสัดสวนระยะเวลาที่เปน ขรก. สวน

ทองถ่ิน 

 

 



เงินเพิ่มจากเงินบาํนาญ 

ผูที่ไมมีสิทธิไดเงินเพิ่มรอยละ 25 ไดแก  

 1. ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่ง ออกหรือพนจากราชการ กอนวันที่ 

1 มกราคม 2509 ไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม 

 2. ขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งบรรจุ หรือโอนมาเปนขาราชการ 

สวนทองถ่ิน ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2535 เปนตนไป เม่ือออกหรือพนฯ   

ไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม 

 3. ขาราชการโอนมา อปท. ตาม พ.ร.บ. ถายโอน (ชวงต้ังแต     

ป 2545 เปนตนมา) ไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม 

          4. ลูกจางประจําของ อปท. ไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม 

 

 

 

 

 



เงินชวยพิเศษ 
• หลักเกณฑทั่วไป 

กรณีไดแสดงเจตนาไวใหจายใหกับบุคคลที่แสดงเจตนาไว ตามแบบ บ.ท.10  

กรณีมิไดแสดงเจตนาไวหรือไดแสดงเจตนาไวแตบุคคลดังกลาวไดตายกอน 

ใหจายแก คูสมรส  บุตร บิดามารดา ตามลําดับ ถาลําดับกอนมีชีวิต ลําดับ

ถัดไปไมมีสิทธิ 

กรณีผูมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษมีมากกวา 1 คน ใหจายบุคคลที่ไดรับ

มอบหมายเปนหนังสือ หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดที่จัดการศพ 

กรณีที่ อปท. มีความจําเปนตองเขาจัดการศพเพราะไมมีผูใดเขาจัดการใน

เวลาอันสมควร ให อปท. หักคาใชจายจากเงินชวยพิเศษเทาที่จายจริง สวน

ที่เหลือ (ถามี) ใหทายาทผูมีสิทธตามขอ 30 

การขอรับเงินชวยพิเศษ ใหกระทําภายใน 1 ป นับแตวันที่ขาราชการ   

สวนทองถิ่น ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับถึงแกความตาย 

 



เงินชวยพิเศษ 

•  การจายเงินชวยพเิศษ 

 ขาราชการทองถ่ินเสียชวิีตในตําแหนง เบิกจายจากแหลงเงนิ   

     งบประมาณที่ต้ังจายเงนิเดือน = เงินเดือนเดือนสุดทาย x 3  
 

 ผูรับบํานาญเสยีชีวิต  

       บํานาญ  +  เงินเพิม่จากบํานาญ(ถามี)  +  ช.ค.บ (ถามี)  x 3  
 

บุคคลที่ระบุตัวไวในหนังสือแสดงเจตนา (แบบ บ.ท.10) หรือผูมีสิทธิ

ตามระเบียบขอ 30 ย่ืนแบบ คําขอรับเงนิชวยพเิศษกรณผีูรับบํานาญ

ขาราชการทองถ่ินถึงแกความตาย โดยแนบเอกสารเก่ียวกับการตาย 

เชน ใบมรณบัตร ตอ อปท. ที่ผูถึงแกความตายสังกัด 

 

 

 



ขาราชการ/พนักงาน 

แหลงเงินสําหรับจายเงินชวยพิเศษ 

เสียชีวิตในตําแหนง 

ผูรับบํานาญเสียชีวิต 

งบประมาณ อปท. 

ช.ค.บ. 

เงิน กบท. 

งบประมาณ อปท. 

บํานาญ+ เงินเพ่ิม 

ครู /ครูถายโอน/ครู ผดด. 

ขาราชการถายโอน สมาชิก กบข. 

ผูรับบํานาญเสียชีวิต 

เสียชีวิตในตําแหนง 

 

บํานาญ+ช.ค.บ. 

 
เงินเพ่ิม 

เงินอุดหนุนท่ีตั้งจายเงินเดือน 

เงินอุดหนุนบําเหน็จบํานาญ 

เงินสมทบ กบท. 

เสียชีวิตในตําแหนง 

ผูรับบํานาญเสียชีวิต 

เงินอุดหนุนท่ีตั้งจายเงินเดือน 

บํานาญ 

ช.ค.บ. 

เงินสมทบ กบท. 

เงินอุดหนุนถายโอนบุคลากร 

เงินอุดหนุนถายโอนบุคลากร 



เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ 

ของราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2522  

และท่ีแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 16 

 ในฉบับท่ี 15 ขอ 4 นว (ประกันรายไดขั้นต่ํา)  

ไดรับบํานาญรวมกับ ช.ค.บ. ต่ํากวาเดือนละ 9,000 บาท 

     ใหไดรับ ช.ค.บ. เพ่ิมอีกในอัตราเดือนละเทากับสวนตาง 

     ของจํานวนเงิน 9,000 บาท 

 



เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 
ผูรับบํานาญ จะไดรับเงินบํานาญเพิ่มขึ้นจากบํานาญรายเดือน ปจจุบัน ไดมี

การกําหนดระเบียบ มท.วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการ

สวนทองถิ่น รวม 16 ฉบับ 

การจาย ช.ค.บ. ใหนํากฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ

บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ใหเบิกจาย ช.ค.บ. จากงบประมาณรายจาย แผนงาน/งาน งบกลาง 

รายการเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 

ออกจากราชการที่ใด อปท.น้ันเปนผูเบิกจาย ช.ค.บ. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง

สถานที่รับบํานาญ อปท.ที่ผูรับบํานาญออกจากราชการเปนผูเบิกจาย ช.ค.บ. 

 เม่ือมีการเพิ่มเงิน ช.ค.บ. เปนหนาที่ อปท. ผูเบิกจายเงินบํานาญ ในการ

คํานวณเงนิ ช.ค.บ. ที่เพิ่มขึ้น เพื่อเบิกจายรวมกับเงินบํานาญรายเดือน 



 
แนวทางการจายเงนิ ช.ค.บ.  

กรณีผูรับบํานาญขอเปลีย่นแปลงสถานที่รบับํานาญ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.5 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจายเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ช.ค.บ.)  

 อปท.เดิม ท่ีผูรับบํานาญออกจากราชการ 

      - หากมีผูรับบํานาญออกจากราชการ และมีสิทธิไดรับเงิน ช.ค.บ. ใหต้ังงบประมาณ
รายจายประจําปไวในรายจายงบกลาง ประเภท เงินชวยคาครองชีพ กรณีไมไดต้ังงบประมาณ 
ใหจายจากเงินงบกลาง รายจายตามขอผูกพัน หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

       - กรณีผูรับบํานาญ ขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีรับบํานาญ มีหนาท่ีเปนผูเบิกจายเงิน 
ช.ค.บ. ใหกับ อปท.แหงใหมของผูรับบํานาญเปนรายเดือน เมื่อไดรับแจงการยืมเงินสะสม
จายเงิน ช.ค.บ.จาก อปท.ใหม และจัดสงไปให อปท.ใหมภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง 

 อปท.ใหม ท่ีผูรับบํานาญประสงคของเปลี่ยนแปลง 

      - เมื่อไดรับหนังสือแจงการอนุมัติใหผูรับบํานาญเปลี่ยนแปลงสถานท่ีรับบํานาญ ใหยืม
เงินสะสมทดรองจายเงนิ ช.ค.บ. ใหกับผูรับบํานาญตามสิทธิท่ีพึงไดรับ ไดรับไปพลางกอน      

      -  เมื่อยืมเงินสะสมจายแลวใหแจงขอรับเงิน ช.ค.บ. ไป อปท.เดิม ภายใน 7 วัน 



แบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในการยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญ 

• สําหรับลูกจางประจํา 

1. แบบคําขอรับบําเหนจ็ปกติ บํานาญรายเดือน บําเหน็จพิเศษ และหรือ 

     บําเหน็จพิเศษรายเดือนลกูจาง 

2.  แบบคําขอรับเงินชวยพเิศษกรณลีูกจางประจําถึงแกความตาย 

3.  หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรบัเงนิชวยพิเศษกรณลีกูจางประจํา 

    ถึงแกความตาย 

4. หนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน 

5. แบบคําขอรับบําเหนจ็ตกทอดลูกจางประจํา 

6. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรบับําเหน็จตกทอด 



ฝายตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ 

สวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ  สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

โทรศัพท  0-2241-9000 ตอ 1404 - 1405 

0-2241-9069  ตอ 301 – 310    

โทรสาร 0-2241-8509 
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