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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ 

ของราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

   
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการ
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๙ และมาตรา 
๗๗ พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๓๒ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๙๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดระเบียบว่าด้วยเงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่นไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ผู้ได้รับบํานาญปกติหรือผู้มีสิทธิรับบํานาญปกติ หรือผู้รับบํานาญพิเศษ

เพราะเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตํ่ากว่าเดือนละสี่พันบาท
ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า “ช.ค.บ.” ในอัตรา
เดือนละสองร้อยบาท 

ผู้ได้รับบํานาญปกติหรือผู้มีสิทธิได้รับบํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่เดือนละสี่พันบาทขึ้นไป 
แต่ไม่เกินสี่พันสองร้อยบาทให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละสองร้อยบาท แต่เมื่อรวม ช.ค.บ. กับ
บํานาญแล้วให้ได้รับไม่เกินเดือนละสี่พันสองร้อยบาท 

 
ข้อ ๔๒  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาท

หรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตํ่ากว่าเดือนละสี่พันบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่ง
ร้อยบาท 

ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือ
ผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ต้ังแต่เดือนละสี่พันบาทขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่พันหนึ่งร้อยบาท ให้ได้รับ 
ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งร้อยบาท แต่เมื่อรวม ช.ค.บ. กับบํานาญแล้วให้ได้รับไม่เกินเดือนละสี่พัน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน้า ๖/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ

ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
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หนึ่งร้อยบาท 
 
ข้อ ๔ ทวิ๓  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาท หรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๓ และยังคงได้รับ หรือมีสิทธิ
ได้รับอยู่ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ เดือนละต่ํากว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือน
หมายเลข ๓ ของข้าราชการพลเรือนให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละสามสิบเก้าของ
จํานวนบํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ แต่ทั้งนี้เมื่อรวม ช.ค.บ. ตามข้อนี้กับบํานาญและเงินเพิ่มจาก
บํานาญในอัตราร้อยละยี่สิบห้าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๑๐ เงินเพิ่มจากเงินบํานาญข้อ ๓๓ แล้ว ให้ได้รับไม่เกินอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของข้าราชการพลเรือน 

ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญ
พิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๓ เป็นต้นมา และยังคงได้รับหรือ
มีสิทธิได้รับอยู่ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๕ เดือนละต่ํากว่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตรา
เงินเดือนหมายเลข ๓ ของข้าราชการพลเรือน ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละสิบหก
ของจํานวนบํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ แต่ทั้งนี้เมื่อรวม ช.ค.บ. ตามข้อนี้กับบํานาญและเงินเพิ่ม
จากบํานาญในอัตราร้อยละยี่สิบห้าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๑๐ เงินเพิ่มจากเงินบํานาญข้อ ๓๓ แล้ว ให้ได้รับไม่เกิน
อัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของข้าราชการพลเรือน 

สําหรับผู้มีสิทธิได้รับบํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้
อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ให้ถือบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๓ ของผู้ที่ก่อให้เกิดสิทธิในบํานาญ
พิเศษหรือบํานาญตกทอดนั้น 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
 
ข้อ ๔ ตรี๔  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ในวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้ได้รับ ช.ค.บ. 
ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ และ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๔ ทวิ 
แล้วแต่กรณี อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละหกของจํานวนบํานาญ และ 
ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

(๒) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละ
หกของจํานวนบํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 
                                                 

๓ ข้อ ๔ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๔ ข้อ ๔ ตรี เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
 
ข้อ ๔ จัตวา๕  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓ ให้ได้รับ 
ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ และ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๔ ทวิ หรือ
ข้อ ๔ ตรี แล้วแต่กรณี อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละร้อยละสิบของจํานวนบํานาญ
และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

(๒) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละ
สิบของจํานวนบํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
 
ข้อ ๔ เบญจ๖  ผู้ได้รับบํานาญปกติที่มีเวลาราชการรวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า

ปีบริบูรณ์ และได้รับ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ทวิ ข้อ ๔ ตรี หรือข้อ ๔ จัตวา แล้วแต่กรณี อยู่แล้ว ให้
ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตรา ดังนี้ 

(๑) ถ้าผู้ที่ได้รับบํานาญปกติมีอายุต้ังแต่เจ็ดสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงแปดสิบปี
บริบูรณ์ และได้รับบํานาญปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไม่ถึงสามพันบาทให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีก
ในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของเงินจํานวนสามพันบาทหักด้วยบํานาญปกติและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ
อยู่ 

(๒) ถ้าผู้ที่ได้รับบํานาญปกติมีอายุต้ังแต่แปดสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงเก้าสิบปี
บริบูรณ์ และได้บํานาญปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไม่ถึงห้าพันบาทให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกใน
อัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของเงินจํานวนห้าพันบาทหักด้วยบํานาญปกติและ ช.ค.บ. ที่ได้รับอยู่ 

(๓) ถ้าผู้ที่ได้รับบํานาญปกติมีอายุต้ังแต่เก้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และได้รับบํานาญ
ปกติรวมกับ ช.ค.บ. เดือนละไม่ถึงหกพันบาทให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วน
ต่างของเงินจํานวนหกพันบาทหักด้วยบํานาญปกติและ ช.ค.บ. ที่ได้รับอยู่” 

 
ข้อ ๔ ฉ๗  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่า
ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว และยังคงได้รับหรือมีสิทธิได้รับอยู่ในวันที่ ๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญก่อนวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้ได้รับ 
                                                 

๕ ข้อ ๔ จัตวา เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๖ ข้อ ๔ เบญจ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๗ ข้อ ๔ ฉ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสี่สิบของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 
(๒) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึงวันที่ ๑ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละยี่สิบของจํานวนบํานาญ และ ช.ค.บ. 
ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

(๓) ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ถึงวันที่ ๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสิบสองของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. 
ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
 
ข้อ ๔ สัตต๘  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ ให้ได้รับ 
ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกใน
อัตราเดือนละร้อยละสิบเอ็ดของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

(๒) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละ
สิบเอ็ดของจํานวนบํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
 
ข้อ ๔ อัฏฐ๙  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพล

ภาพ บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตาม
กฎหมาย ว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ ให้ได้รับ 
ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. 
เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือนละร้อยละสามของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิ
ได้รับ 

(๒) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะเบี้ยหวัดหรือบํานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตรา
เดือนละร้อยละสามของจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
 
ข้อ ๔ นว๑๐  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตาม
                                                 

๘ ข้อ ๔ สัตต เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๙ ข้อ ๔ อัฏฐ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐ ข้อ ๔ นว แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้าได้รับบํานาญรวมกันทุกประเภท เมื่อรวม
กับ ช.ค.บ. แล้วตํ่ากว่าเดือนละเก้าพันบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่าง
ของจํานวนเงินเก้าพันบาทหักด้วยจํานวนบํานาญ ทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

 
ข้อ ๔ ทศ๑๑  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้
ได้รับ ช.ค.บ. อัตราดังนี้ 

(๑) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีก
ในอัตราเดือนละร้อยละห้าของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

(๒) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีกในอัตราเดือน
ละร้อยละห้าของจํานวนบํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
 
ข้อ ๔ เอกาทศ๑๒  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุ

ทุพพลภาพบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ ตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้
ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีก
ในอัตราเดือนละร้อยละสี่ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

(๒) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสี่
ของจํานวนบํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
 
ข้อ ๔ ทวาทศ๑๓  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุ

ทุพพลภาพบํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้
ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีก
ในอัตราเดือนละร้อยละห้าของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

(๒) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละ
ห้าของจํานวนบํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 
                                                 

๑๑ ข้อ ๔ ทศ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๒ ข้อ ๔ เอกาทศ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๓ ข้อ ๔ ทวาทศ เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
 
ข้อ ๔๑๔ เตรส  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับ 
ช.ค.บ. ในอัตราดังนี้ 

(๑) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญและ ช.ค.บ. อยู่แล้ว ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีก
ในอัตราเดือนละร้อยละสี่ของจํานวนบํานาญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

(๒) ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเฉพาะบํานาญ ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละร้อยละสี่
ของจํานวนบํานาญที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
 
ข้อ ๕๑๕  ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบํานาญ ไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ตามข้อ ๓ หรือ

ข้อ ๔ ถ้าเข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือเข้าทํางานหรือกลับเข้าทํางานสังกัดราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

 
ข้อ ๖  การจ่าย ช.ค.บ. ให้นํากฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ

บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีผู้รับบํานาญถึงแก่ความ
ตาย ให้จ่าย ช.ค.บ. เพียงวันที่ถึงแก่ความตาย 

กรณีที่ผู้รับบํานาญเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญให้เป็นหน้าที่ของราชการส่วน
ท้องถิ่นที่ผู้รับบํานาญออกจากราชการเป็นผู้เบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตามวิธีการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด๑๖ 

 
ข้อ ๗  ให้เบิกจ่าย ช.ค.บ. จากงบประมาณรายจ่าย งบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน 
 
ข้อ ๘  การเบิกจ่าย ช.ค.บ. ไม่ต้องแสดงรายการหักภาษีเงินได้ แต่ให้นําไปคํานวณ

หักจากเงินบํานาญในฎีกาเบิกเงินบํานาญ 
 
ข้อ ๙  ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้วินิจฉัยและกําหนดวิธีปฏิบัติตามความจําเป็น 
 

                                                 
๑๔ ข้อ ๔ เตรส เพิ่มโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ

ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ

ของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๖ ข้อ ๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพ

ผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ข้อ  ๑๐   การปฏิบั ตินอกเหนือไปจากระเบียบนี้  ให้ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เล็ก  แนวมาล ี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๒๓๑๗ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๒๕๑๘ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๒๑๙ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๓๓๒๐ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๓๔๒๑ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๓๕๒๒ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป 
 

                                                 
๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน้า ๘/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน้า ๑๐/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๑๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน้า ๑๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน้า ๑๔/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน้า ๑๖/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน้า ๑๘/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๓๘๒๓ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๔๗๒๔ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนทอ้งถิน่ (ฉบับที ่๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๔๘๒๕ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนทอ้งถิน่ (ฉบับที ่๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๔๙๒๖ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนทอ้งถิน่ (ฉบับที ่๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑๒๗ 

 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนทอ้งถิน่ (ฉบับที ่๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒๒๘ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 
 

                                                 
๒๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน้า ๒๐/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๙๔ ง/หน้า ๑๔/๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ 
๒๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน้า ๒๒/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 
๒๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๒๙ ง/หน้า ๑๓/๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ 
๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หน้า ๑/๔ เมษายน ๒๕๕๑ 
๒๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๓ ง/หน้า ๓/๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนทอ้งถิน่ (ฉบับที ่๑๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๔๒๙ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘๓๐ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๘๓๑ 
 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญสินีย์/ผูจ้ดัทํา 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 
ปุณิกา/ปรับปรุง 

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

                                                 
๒๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๘๑ ง/หน้า ๑/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๘ ง/หน้า ๑/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
๓๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง/หน้า ๑/๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

วิชพงษ์/ตรวจ 
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


