
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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 
 

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 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคา

ครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่นใหเหมาะสมย่ิงข้ึน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
๔๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ มาตรา ๖๙ และ
มาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครอง

ชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๔ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวย

คาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“ขอ ๔  ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอด ในฐานะ

ทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ ตํ่ากวาเดือนละส่ีพันบาท ใหไดรับ ช.ค.บ. ในอัตรา
เดือนละหนึ่งรอยบาท 

ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผู
อุปการะหรือผูอยูในอุปการะ ตั้งแตเดือนละสี่พันบาทขึ้นไป แตไมเกินส่ีพันหนึ่งรอยบาท ใหไดรับ 
ช.ค.บ.ในอัตราเดือนละหนึ่งรอยบาท แตเมื่อรวม ช.ค.บ. กับบํานาญแลวใหไดรับไมเกินเดือนละส่ี
พันหนึ่งรอยบาท” 

 
ขอ ๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๔ ทวิ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ 
“ขอ ๔ ทวิ  ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพล

ภาพ บํานาญพิเศษหรือบํานาญตกทอด ในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๒๓ เดือนละตํ่ากวา
อัตราเงินเดือนข้ันสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือนหมายเลข ๒ ของขาราชการพลเรือนใหไดรับ 
ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละรอยละย่ีสิบของจํานวนบํานาญ ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ แตเม่ือ

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๘/พ๑๔๒ง/๘/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

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 
 

รวม ช.ค.บ. ตามขอนี้กับบํานาญและเงินเพิ่มจากบํานาญในอัตรารอยละย่ีสิบหาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙ หมวด ๑๐ เงิน
เพิ่มจากเงินบํานาญ ขอ ๓๓ แลวใหไดรับไมเกินอัตราเงินเดือนข้ันสูงสุดของบัญชีอัตราเงินเดือน
หมายเลข ๒ ของขาราชการพลเรือน 

การคํานวณ ช.ค.บ. ถามีเศษของหน่ึงสตางคใหปดท้ิง” 
 
ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคา

ครองชีพผูรับบํานาญของราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“ขอ ๕  ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญ ไมมีสิทธิไดรับ ช.ค.บ. ตามขอ ๓ หรือ

ขอ ๔ ในกรณีอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
(๑)  เขารับราชการ กลับเขารับราชการ เขาทํางานหรือกลับเขาทํางาน สังกัด

ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการบริหารสวนทองถิ่น 
(๒)  เขาทํางานหรือกลับเขาทํางานในรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณหรือในองคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคการของรัฐบาลหรือตาม
กฎหมายวาดวยการนั้นๆ  

ท้ังน้ี ไมวาจะไดรับบํานาญควบกับเงินเดือนหรือคาจางดวยหรือไม” 
 
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ประเทือง กีรติบุตร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทนา/ผูจัดทํา 
๑๙  ธันวาคม  ๒๕๔๘ 

 


