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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓/นนคร'รา,ขสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐010๐

ร*' กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ข้อมความเข้าใจวิธิปฎํบัตกิรณผีูร้ับบ่านาญที่มกิารถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ทีป่ระสงคย์ื่น undo

เรัยน ผูว้่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถง หนังสิอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท ๐๘๐๘.๕/ว ๒๒๗๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม๒๕๕๗

สิงทีส่่งมาด้วย สําเนาหนังสีอกรมนญัชกลาง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๒๐.๙/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตามทีก่รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไดจ้ัดส่งหลักเกณท์และวิธกีารแสดงความประสงคข์อใช้
สิทธริับบ่านาญตามพระราชบัญญัตบิ่าเหบึจบ่าบาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และการรับเงินค์บและการจ่ายพบ
ส่วนเที่ม สําหรับผูร้ับบ่าบาญส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งชักข้อมขั้บตอนการดําเมินการทั้งในส่วนของข้าราชการบ่าบาญ
ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นั้น

กรมบัญชีกลาง ไดแ้จ้งข้อมความเข้าใจวิธปีฏิบัตกิรณขี้าราชการและผูร้ับบ่านาญที่มกิารถ่ายโอน
ภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทีป่ระสงคย์ื่น undo มาเพี่อชักข้อมความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติ
เพี่อแจ้งใหผู้เ้กี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ รายละเอยดปรากฏตามสิงทีส่่งมาด้วย

จ้งเริยบมาเพี่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใบเขตจังหวัด ทราบและถือปฏิบัตติ่อไป

ขอแสดงความนับถือ

«04โ.

(บายโชคชัย เดชอมรธัญ)
รองอธบัด รักษาราชการแทบ

อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สํานักบริหารการคลังท้องถิ่น
ส่วนบ่าเหน็จบํานาญและสวัสดกีาร
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๙ ต่อ ๓๐๑-๓๐๙
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๖๗
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■สิน่บพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

1™vi 1 9 สิ.ย. 2558

ดวนmw ฟ
ที่ กค <$๔๒๐.0๙-ว �]<3%

�0 มคนุายบ ๒๔๔๘ สําปักบวิหารการทรงท่
เข้อง ข้อมความเข้าใจวิธิปฎํบ้ตกรณข้าราชการและผูร้ับบํานาญที่มการถ่ายโอนภาร1$ซ�องค์ftรปกค.รอง.??:?....

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทีป่ระสงคย์ี่บ undo \ รับซ้ ๑ Vs 1; .- ; #
เรยบ

อ้างสิง ๑. หระราชบัญญัติการกลับไปใข้สิทธใิบบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. ๒๔๔๗

๒. หนังสอิกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด ที่ กค ๐๔๐๖.<tyว.๑๑๔ ลงวับที่ ๒๔ พฤศจํกายบ ๒๔๔๗

ตามพระราชบัญญัตการกลับไปใข้สทิธไินบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ ห.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ.๒๔๔๗ บัญญัตไิท้ข้าราชการส่วนท้องถิ่บข้งเคยเป็นสมาธิกกองทุบ
ตามมาตรา ๓๖ และ มาตรา ๗๐/๑ แห่งพระราชบัญญัตกิองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๓๙
มสิทธแิสดงความประสงค์กลับไปใชสิทธใิบบําเหน็จบํานาญข้าราชการตามหระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และตามหนังสือที่อ้างสิง ๒ กระทรวงการคลังไดก้ําหนดหลักเกณท้

และวิธกิารแสดงความประสงคก์ลับไปไขส้ิทธใิบบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญ
ข้าราช.การ พ.ศ.๒๔๙๔ แล้ว นั้น

กรมบัญธกิลางขอเรยบว่า เนองจากกรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสรมการปกครองท้องถิ่นไดส้่ง
ข้อมูลชองข้าราชการ และผูร้ับบํานาญทีเ่ข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มบาคม ๒๔๔๐ ชี่งเป็นและเคยเป็น
สมาธิกกองทุบบําเหน็จบํานาญข้าราชการโคยสมัครไจ และมกฎหมายหรอมติคณะรัฐมบตวกิําหนด
ใท้น็การถ่ายโอบภารกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไทก้รมบัญธกิลาง เพี่อเป็นฐฺาบขฺ้อมูล
ส่าหรับการ undo ด้งนั้น เพี่อ,ไทก้ารยึ่บ undo เป็นไปด้วยความเรยบร้อย จงขอไทส้่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง
คําเนิบการตาม้ขั้นตอบ ด้งบี้

เวลา . —......•ะ"ไ.'

«. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๑.๑ ผูม้สิทธยิี่บแบบแสดงความประสงค์ๆ แบบ ข.๑ พร้อมส่าเบาบัตรประจ่าตัวประชาชน

และสําเบาบัญธเิงบฝากธนาคาร ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฎบ้ตงานอยูใ่นนิจจบุัน ไทแ้ล้วเสรจภายใบ
วันที่ ๓๐ นิทบุายบ๒๔๔๘

๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบสิทธแิละความถูกดอ้ง พร้อมลงข้อใบส่วนชอง
ส่าหรับเอ้าหนาทีต่รวจลอบสิทธิ ใบแบบ ช.๑ และส่งแบบ ช.๑ พร้อมหลักฐานประกอบ ไปไทก้รมบัญชกลาง
หรอสํานักงาบคลังจ้ง์หวัค แล้วแตก่รณ

๑.๓ กรมบัญธิกสาง หรอสํานักงาบคลังจังหวัด ที่งไดร้ับมอบหมายไท้ท้าหน้าที่
เป็นส่วนราชการผู้เบกบํานาญใบระบบบําเหน็จบํานาญ(e-pension) คําเนิบการโดย

๑,๓.๑ บับทก้...
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บับท้กรับแบบใบระบบบําเหน็จบํานาญ(e-pension) เข่นเดยวกบัผู้มสิทธิ
สังกัดกรมบัญขก่ลาง หรัอสํานักงานคลังจังหวัด และลงนามในส่วนของ สําหรับส่วนราชการผูเ้บิกบํานาญ
ใบระบบบําเหน็จบํานาญ(e-pension) ในแบบ ข.๑

๑.๓.๒ ออกใบรับแบบแสดงความประสงค์ๆ สําหรับข้าราชการ แบบ ข.๒ จากระบบ
บําเหน็จบํานาญ(e-pension) และลงนามใบแบบ ข.๒ ส่งให้กรุงเทพมหานคร หรัอสํานักงาบส่งเสริม
การปกครองห้องทนจังหวัด แล้วแตก่รณี เพื่อแจ้งผู้มีสิทธติ่อไป

๑.๓.๓ อบุมตัใิบรับรองสิทธิฯ แบบ ข.๓ จากระบบบําเหน็จบํานาญ(e-pension)
ส่งใหก้รุงเทพมหานคร หรือสํานักงาบส่งเสรืมการปกครองท้องร่นจังหวัด แล้วแตก่รณี เพื่อนจังผูม้สิทธติ่อใป

กรมนัญข้กลาง และสํานักงานคลังจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องทบ
ใหย้กเลิกการบ่าส่งเงินสมทบและเงินขดเชย ตั้งแตเ่ดอบตุลาคม๒๔๔๘ เป็นต้นไป และเมึ๋อข้าราชการส่วนท้องร่น
ออกจากราชการ ใหค้ํานวณบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญ้ตบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔

to. ผูร้ับบํานาญส่วนท้องร่น
๒.๑ ผ้มสิV)ธิยึ๋บแบบแสดงความประสงค์*! แบบ บ.๑ พ้รอ้มสําเนาบัตรประจําตัวประชาขบฺ

และสําเนาบัญชเีงินฝากธนาคาร ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องร่บผูเ้บิกบํานาญใหแ้ล้วเสร็จภายในวับที ๓๐ มํถนุายน
๒๔๔๘

๑.๓.๑

๑.๓.๔

๒.๒ องค์กรปกครุองส่วนท้องร่นผูเ้บิกบํานาญตรวจสอบสิทธแิละความถูกต้อง พร้อมลง'ใ}อ
ไนส่วนที to สําหรับส่วนราชการท้องร่นผู้เบิกบํานาญในแบบ บ.๑ และส่งแบบ บ.๑ พร้อมหลักฐาน
ประกอบ ไปใหก้รมบัญชีกลาง หร็อสํานักงานคลังจังหวัด

๒.๓ กรมบัญชีกลาง หร็อสํานักงานคลังจังหวัด ชึ๋งใตร้ับมอบหมายใหท้ําหนัาทีเป็น
ส่วนราชการผูเ้บิกบํานาญใบระบบบําเหน็จบํานาญ(e-pension)ดําเบิบการโดย

๒.๓.๑ บันทํกรับแบบในระบบบําเหน็จบํานาญเข่นเดยวกับผู้มีสิทธิลังกัด
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงาบคลังจังหวัด และลงนามใน ส่วนที ๑ สําหรับส่วนราชการผูเ้บิกบํานาญในระบบ
บําเหน็จบํานาญ(e-pension) ในแบบ บ.๑

๒.๓.๒ ออกใบรับแบบแสดงความประสงค์*! และลงนามใบแบบ.บ.๒ กรณผีูร้ับบํานาญ
มสทิธไิตร้ับเงินส่วนเพื่มจากทางราชการ และแบบ บ.๓ กรณผีูร้ับบํานาญต้องคนเงินแกท่างราชการ จากระบบ
บําเหน็จบํานาญ(e-pension) ส่งใหก้รุงเทพมหานคร หรือสํานักงานส่งเสรืมการปกครองท้องร่นจังหวัด
แล้วแตก่รณี เพื่อแจ้งผูม้สิทธติ่อไป

๒.๓.๓ อบุม้ตใบรับรองสิทธิๆ จากระบบบําเหน็จบํานาญ(e-pension)
- แบบ บ.๔ สําหรับผูร้ับบํานาญทีมสิทธใิตร้ับเงินส่วนเพื่มจากทางราชการ
- แบบ บ.๔ สําหรับผูร้ับบํานาญทตี้องคบเงินแกท่างราชการ และไตบ้่าเงิน

มาชําระคํนทกีรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแตก่รณี ใหค้รบท้วนภายในระยะเวลาทกีําหนด
๒.๓.๔ พมพใ์บรับรองสิทธิฯ ทีลงนามด้วยลายมอชึ๋ออเลกทรอบิกส์ ส่งให้

กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานส่งเสรืมการปกครองท้องทบจังหวัด แล้วแตก่รณี เพื่อแจ้งผูม้สิทธติ่อไป

๒.๔ การคนเงิน...
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๒.๔ การคนพนแกท่างราชการ
กรฌผูร้ับบํานาญส่วนท้องทนทีไ่คร้ับแบบ บ.๓ ไทน้ําเงินส่งค้บทีก่รมบัญชีกลาง

หรัอสํานักงานคลังจังหวัค แลัวแต่กรณ ไทแ้ทว้เ.สรุจภาทในวันที่ ๓0 รตุนๆยน ๒๔๔๘ เวันแตก่รณื
จะแบ่งชําระออกเป็นส่วน ๆ ใท้แบ่งชําระเป็น ๓ งวคเท่า ๆ ลัน ทากมเคษไมถ่งบาทใหน้ําไปรวมใบงวดสุดท้าย
โดยงวคที่ 0) ไทช้ําระภายในเดอนกรกฎาคม ๒<£๕๘ งวดที่ ๖ ชําระภายใบเดอบสิงทาคม ๒๕๕๘ และงวดที่ ๓
ชําระภายใบเค้อนลันยายน ๒๕๕๘ หากไมส่ามารถนําจํานวนเงินเตมงวดของแตล่ะงวดมาค้นตามเวลา
ทีก่ําทนดไค้ ใทน้ํามาค้นใบงวดต่อไป โดยท้องชําระเงินไทแ้ล้วเลรจีไมเ่กนวันที่ mo ลันยายน ๒๕๕๘

๒.๕ กรมบัญชีกลาง ทรอสํานักงานคลังจังทวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องกี่บไทค้ำนวณ
บํานาญตามพระราชบัญญตบําเหนจบํานาญช้าราชการ พ.ค.๒๔๘๔ ตั้งแตว่ับที่ ๑ ตุลาคม๒๕๕๘ เป็นท้นไป

จังเรียบมาเที่อโปรดแจ้งผูเ้กี่ยวช้องทราบและถอปฏิบํตต่อไป

ขอแสดงความนับถอ

(urr,r.i-ÿÿÿ 'พ•.รุ*ส์)
พ่ไ..น-ไ.�™1iZ'S.'i'..ะนญชที*!'พ

สํานักบริหารโทรรัช-จ่ายเงินภาครัฐ
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน ๔
โทร. o ๒«>๒๗ ๘๐00 ต่อ ๔๒«>๕ ๖๘๒๐
โทรสาร ๐๒«>๒๗ ๗«>๕๔
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