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ที่ มท ๐๘o๘.๕/ว กรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิ่น
ถนนบครราชสีมา เขตคุสิด กทม. ๑๐๓๐๐

P0 เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง พระราชบัญญต้บิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
เรียน ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
สิ่งทีส่่งมาด้วย ๑. พระราชบัญญต้บิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. แนวทางการคํานวณบํานาญพเศษเหตทุุพพลภาพ
๓. แนวทางการคํานวณบําเหน็จดํารงชีพเที่ม
๔. แนวทางการคํานวณบําเหน็จตกทอด
๕. บัญชรีายชื่อข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นที่ถงแก,ความตาย ตั้งแตว่ับที่ ๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ชื่งทายาทมีสีทธไิดร้ับบําเหน็จตกทอดเที่มใบส่วนของ ช.ค.บ. ๓๐ เท่า

ด้วยพระราชบัญญต้บิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ แกI้ชเพ,มเติม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดป้ระกาศในราชกจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๐ ตอบที่ ๒๕ ก วับที่ ๑๘ มีนาคม๒๕๕๖
กําหนดใหัมผีลใชบ้ังคับตั้งแตว่ับที่ ๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นด้นไป ยกเว้นมาตรา ๕ ใหใ้ชบ้ังคับตั้งแตว่ันที่
๑๔ ทุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นด้นไป รายละเอียดปรากฎตามสิ่งทีส่่งมาด้วย

เพื่อใหก้ารปฏิบัตงิาบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จึงขอซักข้อม
แนวทางการเบีกจ่ายบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ และบําเหน็จด่กทอด ดังบี้

๑. กรณบีํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ
๑.๑ ใหอ้งคกํรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบทะเบียนผูร้ับบํานาญหากมีผูร้ับบํานาญพิเศษ

เหตทุุพพลภาพรายใดใตร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพรวมกับบํานาญปกตแิล้วไมลงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ใหแ้จ้งผูร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพรายนั้นยื่นเรื่องขอรับบํานาญพิเศษในส่วนที่มีสิทธไิดร้ับเพิ่มขึ้นจนครบ
๑๕,๐๐๐ บาท

๑.๒ ใหอ้งคก์่รปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอรับบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามข้อ ๑.๑ จัดส่งใหจ้ังหวัดเพื่อดําเบีบการออกคําสงจ่ายใหมโ่ดยใหม้ผีลตั้งแตว่ันที่

๑ ทุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยมแีนวทางการคํานวณบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพตามสิ่งทีส่่งมาด้วย๒
๑.๓ กรณผีูร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพทีไ่ดร้ับบํานาญรายเดือนเพิ่มขึ้นและประสงค์

จะขอรับบําเหน็จดํารงชีพทึ๋ใดร้ับเพิ่มตามสิทธิ เนื่องจากบํานาญรายเดือนเพิ่มขึ้นนั้น ใหย้ื่นแบบขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมแีนวทางการคํานวณตามสิ่งทีส่่งมาด้วย ๓

/๒. กรณบีําเหน็จ...
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๒. กรณีบําเหน็จตกทอด
๒.๑ ใหเ้จ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบของสํานักงาบส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และ

องค์กรปกครองส่วบท้องกิ'บ ศึกบาแนวทางการคํานวณบําเหน็จตกทอด ๓0 เท่าชองปาบาญรายเดอบรวมกับ
เงินช่วยค่าครองชพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ตามสิ่งที่สํงมาด้วย ๔

๒.๒ใหส้ํานักงาบส่งเสริมการปกครองท้องกนจังหวัดตรวจสอบความครบกัวบถูกด้องชอง
รายชี๋อข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นทีก่ึงแก,ความตายตั้งแตว่ับที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ตามสิ่งทีส่่งมาควย ๔
และดําเนิบการออกคําสั่งจ่ายบําเหน็จตกทอด่เพีม่เตมใบส่วนของพนช่วยค่าครองซีพผูร้ับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องกบ (ซ.ค.บ.) ๓0 เท่า ใหแ้กท่ายาทผู้มีสิทธัใดร้ับทุกราย

๒.๓ ใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ๋บดําเนินการเบิกจ่ายบําเหน็จดกทอดใบส่วนชองเงินช่วย
ค่าครองซีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ซ.ค.บ.) ดามคําสั่งจังหวัดข้อ๒.๒ใหค้รบถ้วน

๒.๔ การเบิกจ่ายบําเหน็จตกทอด ตามข้อ๒.๓แยกตามประ๓ทดําแหบ่ง ด้งนี้
- ข้าราชการบํานาญสวบทองสิ่บตําแหน่งครู และครูทายโอน ใหเ้บิกจ่ายจากเงิน

อุดหนุบเฉพาะกึจ สําหรับการจัดการศึกบาภาคบังคับ (ค่าบําเหน็จบํานาญ)
-ข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นดําแหบ่งอื่น ใหเ้บิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลางประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชภาร
ส่วนท้องถิ่น หรอิขออบุม้ตโอบเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น แล้วแดก่รณี

- ข้าราชการบํานาญดําแหบ่งอื่นถ่ายโอบ แบ่งสัดส่วนการจ่ายโดยส่วนทีร่ัฐบาลรับภาระ
ใหเ้บิกจ่ายจากเงินอุดหนุบเฉพาะกจสําหรับสิทธปิระโยชนข์้าราชการและลูกจ้างประจ่าถ่ายโอน และส่วนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับภาระใหเ้บิกจ่ายเช่นเคียวกับข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่นตําแหน่งอื่น

จังเรียบมาเพี่อโปรดทราบ แล่ะโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพี่อทราบและ่กึอปฎิบติ๊ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชคขัย เดชอมรธัญ)’
รองอธิบดี รักบาราชการแห!!,

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวัสดกีาร
โทร ©-๒๒๔๑-๙๐๖๙
โทรสาร 0-๒๒๔๑-๘๔๑0
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สิงทีส่่งมาด้วย ๑
ห,น้า ๑๐

ราชกิจจาบุเบกไทไลม่ ๑๓๐ ตอบที่ ๒๕ ก ๑๘ มบีาคม ๒๕๕๖

พระราชบัญญ้ต
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วบท่้องถิ่น (ฉบับที่- ๘)

Vl.fl ๒๕๕๖

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร.
ใทเ้ว้ ณ วันที่ ๘ มบีาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เป็บป็ที่ ๖๘ ใบรัชกาลปีจจบุัน
พระบาทสมเด็จพระปรมนีทรมหาภูมพีลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้า ๆ

ใหช้ระกาทว่า
โดยที่เปบ็การสมควรแก้ไขเพิมเติมกฎหมายว่าด้วยบ่าเหบ่จบํานาญข้าราชการส่วบท้องกิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ใหต้ราพระราชบัญญ้คชี้บไวโ้ดยคําแบะนําและยบยอมชองรัฐสภา

ดังต่อไปบี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญค้บีเ้รียกว่า “พระราชบัญญต้บิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖"
มาตรา ๒ พระราชบัญญ้ตฺบีI้ห้ใขบ้ังดับตั้งแตว่ับที่ ๑ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

ทับแตม่าตรา ๕ ใหไ้ขบ้ังดับตั้งแตว่ันที่ ๑๔ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นตับไป
มาตรา ๓ ใหย้กเลกความใบมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญ้คบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

ส่วนท้องกิน พ.ศ. ๒๕๐๐ ชี่งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญ้ตบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘ และใหใ้ชค้วามต่อไปบีแ้ทบ

“มาดรา ๔๕ บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพทึ๋เดร้ับรวมดับบํานาญปกตลิ้ามจีําบวบเงินรวมกับ
ไมก่ิงเคอบละหบึ่งหมื่นห้าพับบาท ใหไ้ดร้ับบํานาญพิเศษเพิ'มชึ้บอีกจบครบหบึ่งหมื่นห้าพันบาท และบรรดา
พูมสทิ®จะไดร้ับจะที่นขอเปลี่ยนเป็นการรับบําเหน็จพิเศษแทนไดเ้ป็นจํานวนเงินเท่าดับบํานาญพิเศษหกสิบเดอบ"

๔ ใหย้กเสิกความใบวรรคหบึ่งชองมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญต้บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ ชีง่นดIัขเพมิเติมโดยY(ระราชบัญญ้ดบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหไ้ขค้วามต่อไปบีแ้ทบ

มาตรา
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หน้า ๑๑
เล่ม ๑๓๐ ตอบที่ ๒๔ ก ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๖ราชกิจจาบุเบกษา

“มาตรา ๔๘ ภายใตบ้ังคับมาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผูไ้ตร้ับบํานาญปกตหิรือผู้มีสิทธจิะไตร้ับ
บํานาญปกติ หรือผูร้ับบํานาญพิเศบเพราะเหตทุุพพลภาพถึงแกค่วามตาย ใหจ้ำยเงินบําเหน็จตกทอดใหแ้ก่
ผู้มีสิทธริับเงินบําเหน็จตกทอดคังทีบ่ัญญ้ฅไวใ้นมาดรา ๔๗ เป็นจํานวนสามสิบเท่าชองบํานาญรายเดือน
รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนห้องทิ่ม (ช.ค.บ.) ทีใ่ตร้ับหรือมสีิทธไิตร้ับและ
ใหจ้่ายตามส่วนและหลักเกณฑท์ีก่ําหนดใบมาตราบั้ม”

มาตรา ๕ ใหย้กเลิกมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนห้องทิ่น พ.ศ. ๒๔๐๐

ผูร้ับสนองพระบรมราชโองกําร
ยงลักษณ์ ชีนวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หน้า ๑๒
ราชกิจจาบุฒกษาฟม ๑๓๐ ตอบที ๒๕ ก ๑๘ มบีาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ ะ- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบัญญ้ตอน้บบี้ คือ โคยที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบ่าบาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระราชบัญญ้ดบําเหน็จบํานาญช้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
เพี่อใหช้้าราชการผู้มีลทิธไิคร้ับบํานาญพเศบเหตทุุพพลภาพไคร้ับบํานาญพเศบเพิ่มสูงขึ้น เพี่อใหเ้หมาะสม
และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจทีเ่ปลี่ยนนปลงไป และแกัเขหลักเกณทก์ารจ่ายบําเหน็จดกทอดใหแ้กท่ายาท
ผูม้สีิทธไิคร้ับ เพี่อใหส้ามารถนําเงํบช่วยค่าครองชีพผูร้ับเบี้ยหวัดบํานาญ(ช.ค.บ.) มารวมคํานวณไค้
บอกจากบี้ ไคม้กีารแก้ไขเพี่มเติมพระราชบัญญัตบิําเหน็จบาบาญช้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยพระราชบัญญต้ิ
บําเหน็จบํานาญช้าราชการ (อบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๔๔๑ เพี่อยกเลิกบทบัญญต้ิทีเ่กี่ยวกับการใหผู้ร้ันบํานาญปกติ
หรีอบํานาญดกทอดทีก่ระทําความผดถึงค้องโทบจําคุกโดยคําพิพากบาโทบจําคุกหรือตกเน้นบุคคลล้มละลาย
ทุจฺรติตามกฎหมฺายว่าด้วยล้มละลายหมดลทิธริับบํานาญปกตหิรือบํานาญดกทอดนับนุตวนมคีําพพากบาถึงที่สุค
เพี่อใหเ้กิดความเน้นธรรมนก,ผูร้ับบําเหน็จหรือบี้าบาญโดยเสมอกับ รวมทั้งไมก่ระทบลทิธขิองบุคคลทีส่าม
ใบเรีอ๋งการรับบําเหน็จดกทอด สมควรแคเ้ขเพิ่มเติมบทบัญญัตเิกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญใบพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญช้าราชการส่วนทองลี่น พ.ศ. ๒๔0๐ ใหส้อดคล้องกัน เพี่อใหช้้าราชการส่วนห้องลิ,นไคร้ับลิท่ธปิระโยชน์
เช่นเคียวกับช้าราชการประเภทอี่บ จ็งจําเน้นค้องดราพระราชบัญญัตบิี้
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แนวทางการคํานวณบํานาญพิเศษเนตทุุพพลภาพ
ตามมาตรา ๔๕แห่งพระราชบัญณ้คบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕oo

แกIชเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) ห.ศ. ๒๕«ทอ

• กรณผีูร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพเพิยงอย่างเคยวไทร้ับไมก่งเดือนละ ๑«£10๐0 บาท ไห1ทร้ับบํานาญ
พิเศษเหตทุุพพลภาพเพิ่มชิ้นจนครบเตอิบละ ๑<£10๐๐ บาท

บัวอย่างฟน นาย ก. ไทร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ เดอบละ ๑๐,๐๐๐ บาท จะไทร้ับ
การปรับเพิ่มบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพอก เดอนละ <£10๐๐ บาท

• กรณผีูร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ-และบํานาญปกตริวม■กับแทว้ไมถ่งเคอบละ ๑๕1๐๐๐ บาทไทไ้ทร้ับ
บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพเพิ่มชิ้นจนครบเดือนละ ๑๕,๐0๐ บาท

บัวอย่างเช่น นาย ข. ไทร้ับบํานาญปกติ เคอนละ ๗,000 บาท และไทร้ับบํานาญพิเศษเหตุ
ทุพพลภาพ เคอบละ ๓1000 บาท บาย ข. จะไทร้ับการปรับเพิ่มบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพอกเดือนละ
๕,๐๐๐ บาท

• กรณผีูร้ับบํานาญชี่งไทร้ับทั้งบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ บํานาญปกติ และบํานาญพิเศษในฐานะทายาท
หากไทร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพและบํานาญปกตริวมกับแล้วไมถ่ีงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ไทไ้ทร้ับ
บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพเพิ่มชิ้นจบครบเคอบละ ๑๕,๐0๐ บาทโดยไมร่วมส่วนของบํานาญพิเศษใบฐานะ
ทายาท

บัวอย่างเช่น นาย ค. ไทร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพ เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท บํานาญปกติ
เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท และบํานาญพิเศษในฐานะทายาท เดือนละ ๒1๐๐๐ บาท นาย ค. จะไทร้ับการปรับเพิ่ม
บํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพอกเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท โคยยังคงไทร้ับบํานาญพิเศษในฐานะทายาท เดือนละ
๒,๐๐๐ บาท เช่นเดนท้วย กรณบีี้ บาย ค. จะไทร้ับเงินรวมทั้งสิ้นเดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท

• กรณผีู้น็สิทธไทร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพรายไหม, สามารทขอเปลี่ยนเน็บการรับบําเหน็จพิเศษแทน
เป็นจํานวนเงินเท่ากับบํานาญพิเศษหกสิบเดือนก1็ท้

บัวอย่างฟน นาย ง. ซึ่งเป็นผูม้สิทธไทร้ับบํานาญพิเศษเหตทุุพพลภาพรายใหม่ เดือนละ
๕,0๐๐ บาท และไทร้ับบํานาญปกติ เดือนละ ๖,000 บาท บาย ง. จะไทร้ับการปรับเพิ่มบํานาญพิเศษ
เหตทุุพพลภาพอกเดือนละ ๔1000 บาท หาก บาย ง. ประสงคํจะขอเปลี่ยนเป็นรับบําเหน็จพิเศษแทบบํานาญ
พิเศษเหตุทุพพลภาพ ก็จะไทร้ับบําเหน็จพิเศษ ๖0 เท่าของบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ จํานวน
๕๔๐,๐๐0 บาท (๖0 X ๘,๐๐๐) ทั้งบี้ บาย ง. จะยังคงไทร้ับบํานาญปกติ เดือนละ ๖,๐๐0 บาท
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ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องสิน ห.ศ.๒๔๐๐
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๔๖

• กรณผีูร้ับบํานาญรายใดกงนก,ความตาย และทายาทไดย้ีนขอรับบําเหน็จตกทอด ๓0 เท่าของบํานาญ
รายเดอบไปแล้ว ก่อนทีพ่ระราชบัญญต้ชิ้าราชการส่วนท้องยีน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๔๔๖ จะมผีลบังคับใช้ ทายาท
ผู้มีสิทธดิ้อฺงยีนขอรับบําเหน็จตกทอดเพิ่มเติม เฉพาะใบส่วนของเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการ
ส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) ๓0 เท่า

ตัวอย่างที่ ๑ บาย ก. ไคร้ับบํานาญรายเดือน เดือนละ ๔,0๐๐ บาท และรับเงํนช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) เดือนละ ๒10๐๐ บาท เมึ่อผูร้ับบํานาญกงแกค่วามตาย ทายาทมี
สิทธไิดร้ับบําเหน็จตกทอดเที่มเติม จําบวบ ๖๐,๐๐๐ บาท (๓๐ X๒,๐๐๐)

• กรณผีูร้ับบํานาญปกติ และหรอผูร้ับบํานาญพเศษเหตทุุพพลภาพ กงแกค่วามตาย ไทจ้่ายบําเหน็จตกทอด
ณ๐ เท่าของบํานาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) ที่ใคร้ับ
หรีอมสีิทธไิคร้ับ ไทแ้ก,ทายาทตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องยีน
พ.ศ. ๒๔๐๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๔๔๓ ทีย่ังมีชีวตอย่

ตัวอย่างที่ ๒ บาย ข. ไคร้ับบํานาญรายเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท และไคร้ับเงินช่วยค่าครองชีพ
ผูร้ับบํานาญของราชการส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) เดือนละ ๒1๐๐๐ บาท เมื่อผูร้ับบํานาญถึงแกค่วามดาย ทายาท
มสีิทธไิดร้ับบําเหน็จตกทอดจํานวน๓๐ เท่าของบํานาญรายเดือน รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบํานาญของ
ราชการส่วนท้องยีน (ช.ค.บ.) การคํานวณบําเหน็จตกทอดได้ จํานวน๒๑๐,๐๐๐ บาท (๓๐ X ๗,๐๐๐) นาย ข.
ไคย้ีนขอรับบําเหน็จดํารงชีพ ๑๕ เท่าของบํานาญปกตไิปแล้ว จําบวบ ๗๔,๐๐๐ บาท (๔,๐๐๐ X ๑๔) ค้งบํบ๋
ทายาทจะมสีิทธไิคร้ับบําเหน็จตกทอด จํานวน๑๓๔,๐๐๐ บาท (๒๑๐1๐๐๐ -๗๔1๐๐๐)




