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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ 

ของราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรกําหนดระเบียบวาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ
ของราชการสวนทองถิ่น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวน
จังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๑๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๙ 
และมาตรา ๗๗ พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ มาตรา ๓๒ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๙๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงกําหนด
ระเบียบวาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่นไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครอง

ชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๑ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูมีสิทธิรับบํานาญปกติ หรือผูรับบํานาญพิเศษ

เพราะเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตํ่ากวาเดือนละส่ีพัน
บาทใหไดรับเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น เรียกโดยยอวา “ช.ค.บ.” ใน
อัตราเดือนละสองรอยบาท 

ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูมีสิทธิไดรับบํานาญปกติหรือบํานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นตั้งแตเดือนละสี่พันบาทขึ้นไป แต
ไมเกินส่ีพันสองรอยบาทใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละสองรอยบาท แตเม่ือรวม ช.ค.บ. กับ
บํานาญแลวใหไดรับไมเกินเดือนละส่ีพันสองรอยบาท 

 
ขอ ๔  ทายาทผูรับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดต่ํากวาเดือนละส่ีพันบาท ให

ไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งรอยบาท 
ทายาทผูรับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดต้ังแตเดือนละส่ีพันบาทข้ึนไป แต

ไมเกินสี่พันหนึ่งรอยบาท ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตราเดือนละหนึ่งรอยบาท แตเม่ือรวม ช.ค.บ. กับ
บํานาญแลวใหไดรับไมเกินเดือนละส่ีพันหนึ่งรอยบาท 

 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๑๔๒ง/๖/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕  ผูไดรับบํานาญปกติหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพหรือทายาทผูรับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอดไมมีสิทธิไดรับ ช.ค.บ. ใน
กรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

(๑)  เขารับราชการหรือกลับเขารับราชการ หรือเขาทํางานหรือกลับเขาทํางาน
สังกัดราชการสวนกลางราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น 

(๒)  เขาทํางานหรือกลับเขาทํางานในรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณหรือองคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาล หรือตาม
กฎหมาย วาดวยการนั้นๆ 

ท้ังน้ี ไมวาจะไดรับบํานาญควบกับเงินเดือนหรือคาจางดวยหรือไม 
 
ขอ ๖  การจาย ช.ค.บ. ใหนํากฎหมายวาดวยการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ

บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตในกรณีผูรับบํานาญถึงแก
ความตาย ใหจาย ช.ค.บ.เพียงวันท่ีถึงแกความตาย 

กรณีท่ีผูรับบํานาญเปล่ียนแปลงสถานท่ีรับบํานาญ ใหราชการสวนทองถิ่นเดิม
แจงใหราชการสวนทองถิ่นใหมทราบวาไดจาย ช.ค.บ. ใหแลวถึงวันใด เปนจํานวนเทาใด และให
ราชการสวนทองถิ่นใหมเบิกจายใหตอไปตั้งแตวันที่ถัดจากวันดังกลาว 

 
ขอ ๗  ใหเบิกจาย ช.ค.บ. จากงบประมาณรายจาย งบกลางประเภทรายจายตาม

ขอผูกพัน 
 
ขอ ๘  การเบิกจาย ช.ค.บ. ไมตองแสดงรายการหักภาษีเงินได แตใหนําไป

คํานวณหักจากเงินบํานาญในฎีกาเบิกเงินบํานาญ 
 
ขอ ๙  ในกรณีท่ีราชการสวนทองถิ่นมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี ้

กระทรวงมหาดไทยจะเปนผูวินิจฉัยและกําหนดวิธีปฏิบัติตามความจําเปน 
 
ขอ ๑๐  การปฏิบัตินอกเหนือไปจากระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลงกับ

กระทรวงมหาดไทย 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เล็ก แนวมาลี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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