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รายช่ือเจ้าหน้าท่ีกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้รับผิดชอบในการส่งเงินสมทบ กบท.
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง

ท่ี เทศบาล ท่ี เทศบาล ท่ี เทศบาล ท่ี เทศบาล
1 กระบ่ี 1 ปทุมธานี 27 เลย 1 สุรินทร์
2 กาญจนบุรี 2 ประจวบคีรีขันธ์ 28 ศรีสะเกษ 2 หนองคาย
3 กาฬสินธ์ุ 3 ปราจีนบุรี 29 สกลนคร 3 หนองบัวล าภู
4 ก าแพงเพชร 4 ปัตตานี 30 สงขลา 4 อ่างทอง ผู้รับผิดชอบ

5 ขอนแก่น 5 พะเยา 31 สตูล 5 อุดรธานี         นางสาววาสนา อินชะเง้อ

6 จันทบุรี 6 พระนครศรีอยุธยา 32 สมุทรปราการ ผู้รับผิดชอบ 6 อุตรดิตถ์         เบอร์โทร 09 6980 3961

7 ฉะเชิงเทรา 7 พังงา 33 สมุทรสงคราม         นางสาววิริยา ธัญญชาติ 7 อุทัยธานี         เบอร์โทรส านักงาน

8 ชลบุรี 8 พัทลุง 34 สมุทรสาคร         เบอร์โทร. 085-518 9928 8 อุบลราชธานี         02 2419069 ต่อ 212

9 ชัยนาท 9 พิจิตร 35 สระแก้ว         เบอร์ส านักงาน. 9 อ านาจเจริญ         ID Line: order11

10 ชัยภูมิ ผู้รับผิดชอบ 10 พิษณุโลก 36 สระบุรี         0 2241 9069 ต่อ 217

11 ชุมพร          นางดวงจันทร์ ต้ังประสิทธ์ิ 11 เพชรบุรี 37 สิงห์บุรี         ID Line: kungwiriya

12 เชียงราย          เบอร์โทร. 061-629-6223 12 เพชรบูรณ์ 38 สุโขทัย
13 เชียงใหม่          เบอร์ส านักงาน. 13 แพร่ 39 สุพรรณบุรี
14 ตรัง          0 2241 9069 ต่อ 217 14 ภูเก็ต 40 สุราษฏร์ธานี
15 ตราด          ID Line: 061-629-6223 15 มหาสารคาม
16 ตาก 16 แม่ฮ่องสอน
17 นครนายก 17 มุกดาหาร
18 นครปฐม 18 ยะลา
19 นครพนม 19 ยโสธร
20 นครราชสีมา 20 ร้อยเอ็ด
21 นครศรีธรรมราช 21 ระนอง
22 นครสวรรค์ 22 ระยอง
23 นนทบุรี 23 ราชบุรี
24 นราธิวาส 24 ลพบุรี
25 น่าน 25 ล าปาง
26 บุรีรัมย์ 26 ล าพูน
27 บึงกาฬ

ท่ี อบต ท่ี ท่ี อบต.
1 กระบ่ี 1 1 ลพบุรี
2 กาญจนบุรี 2 2 ล าพูน
3 กาฬสินธ์ุ 3 3 ล าปาง
4 ก าแพงเพชร 4 4 เลย
5 ขอนแก่น 5 5 ศรีสะเกษ
6 จันทบุรี 6 ประจวบคีรีขันธ์ 6 สกลนคร
7 ฉะเชิงเทรา 7 ปราจีนบุรี 7 สงขลา
8 ชลบุรี 8 ปัตตานี 8 สตูล
9 ชัยนาท ผู้รับผิดชอบ 9 พระนครศรีอยุธยา 9 สมุทรปราการ
10 ชัยภูมิ         นางสาวศิวารักษ์ ล้ิมประสิทธ์ิ 10 พะเยา 10 สมุทรสงคราม
11 ชุมพร         เบอร์โทร 087 4444 1105 11 พังงา ผู้รับผิดชอบ 11 สมุทรสาคร ผู้รับผิดชอบ

12 เชียงราย         เบอร์ส านักงาน 12 พัทลุง          นางสาวขณิษฐา บัวพิษ 12 สระแก้ว         นางสาวดวงเดือน อวะศรี

13 เชียงใหม่         02 2419069 ต่อ 215 13 พิจิตร          เบอร์โทร 087 7534888 13 สระบุรี         เบอร์โทร 08 4668 8176

14 ตรัง         ID Line:087-444-1105 14 พิษณุโลก          เบอร์ส านักงาน 14 สิงห์บุรี         เบอร์โทรส านักงาน

15 ตราด 15 เพชรบุรี          02 2419069 ต่อ 215 15 สุโขทัย         02 2419069 ต่อ 214, 215

16 ตาก 16 เพชรบูรณ์          ID Line: 087-753-4888 16 สุพรรณบุรี         ID Line: 084-668-8176

17 นครนายก 17 แพร่ 17 สุราษฎร์ธานี
18 นครปฐม 18 ภูเก็ต 18 สุรินทร์
19 นครพนม 19 มหาสารคาม 19 หนองคาย
20 นครราชสีมา 20 มุกดาหาร 20 หนองบัวล าภู
21 นครศรีธรรมราช 21 แม่ฮ่องสอน 21 อ่างทอง
22 นครสวรรค์ 22 ยโสธร 22 อ านาจเจริญ
23 นนทบุรี 23 ยะลา 23 อุดรธานี

24 ร้อยเอ็ด 24 อุตรดิตถ์
25 ระนอง 25 อุทัยธานี
26 ระยอง 26 อุบลราชธานี
27 ราชบุรี

รวมท้ังส้ิน 1,779 แห่ง

รวมท้ังส้ิน 1,738 แห่ง
รวมท้ังส้ิน 1,816 แห่ง

อบต .ท้ังหมด 5,333 แห่ง

อบต.
นราธิวาส
น่าน
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธานี

เทศบาล ท้ังหมด 2,442 แห่ง

รวมท้ังส้ิน 1,079 แห่ง

รวมท้ังส้ิน 1,078 แห่ง

รวมท้ังส้ิน 285 แห่ง

อบจ.ทั้งหมด 76 แห่ง 

ผู้รับผิดชอบ นางสาววาสนา อินชะเง้อ
เบอร์โทร 09 6980 3961
เบอร์โทรส านักงาน 0 241 9069 ต่อ 212
ID Line : order11
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แบบฟอรมใบแจงการชําระเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ 

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 

Company Code: 9881    
 

ชื่อ อปท. ................................................... อําเภอ........................................จังหวัด........................................................                                      
 

รหัสหนวยงาน (Ref.No.1)   

ประเภทการสงเงินสมทบ (กบท.) (Ref.No.2) :                                 กรุณาระบุประเภทการชําระเงินในชอง  

01 เงินสมทบประจําปงบประมาณ                05 เงินสมทบเหลือจายจากเงินบํานาญปกติฯ 

02 เงินสมทบประจําปงบประมาณ งบเฉพาะการ               06 คืนเงินบําเหน็จปกติพรอมดอกเบ้ีย 

03 เงินสมทบประจําปงบประมาณ งบเพ่ิมเติม               07 คืนเงินดอกเบ้ียสวนท่ีขาด  

04 สวนท่ีขาดประจําปงบประมาณ                   08 เงินสมทบเหลือจายจากเงินบํานาญปกติฯ สวนท่ีขาด 

จํานวนเงิน (ตัวเลข)       ..............................................บาท  

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)   (…………………………………………………………………………………..………..)    

ชื่อลูกคา (ชื่อ อปท.) ……………………………………..….. ช่ือผูประสานงาน ..............................................   เบอรโทร  ……………………………………  
 

ใชชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทย เทานั้น (ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม) 

  

 

   

       แบบฟอรมใบแจงการชําระเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ผานธนาคาร 

    สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 

Company Code: 9881   
 

ชื่อ อปท. ................................................... อําเภอ........................................จังหวัด........................................................                                           
 

รหัสหนวยงาน (Ref.No.1)   

ประเภทการสงเงินสมทบ (กบท.) (Ref.No.2) :                                 กรุณาระบุประเภทการชําระเงินในชอง  

 

 
 

 

ใชชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทย เทานั้น (ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม) 

 

กรุณากรอกเอกสารใหครบถวน และติดตอชําระเงินไดท่ี บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

เลขที่เช็ค /Cheque No .      เช็คลงวันที่ / Date ชื่อธนาคาร / Bank Name  สาขา/Branch บาท/Baht

เงินโอน/A/C Transfer

จํานวนเงิน (ตัวเลข) บาท

จํานวนเงิน (ตัวอักษร) บาท

      เลขที่บัญชี /A/C No .

ชื่อลูกคา (ชื่อ อปท.) ............................................. ชื่อผูประสานงาน ..................................... เบอรโทร ................................

       

  

       

  

สวนของผูชําระเงิน 

สวนของธนาคาร 

วันท่ี ……………………    

สาขา ...................... 

 

 

 

 

สําหรับ อบจ. 

สิ่งที่สงมาดวย 2 

เจาหนาที่ธนาคาร (ประทบัตรา) 

 

 

 

 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



 

แบบฟอรมใบแจงการชําระเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ 

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 

Company Code: 9882    
 

ชื่อ อปท. ................................................... อําเภอ........................................จังหวัด........................................................                                      
 

รหัสหนวยงาน (Ref.No.1)   

ประเภทการสงเงินสมทบ (กบท.) (Ref.No.2) :                                 กรุณาระบุประเภทการชําระเงินในชอง  

01 เงินสมทบประจําปงบประมาณ                05 เงินสมทบเหลือจายจากเงินบํานาญปกติฯ 

02 เงินสมทบประจําปงบประมาณ งบเฉพาะการ               06 คืนเงินบําเหน็จปกติพรอมดอกเบ้ีย 

03 เงินสมทบประจําปงบประมาณ งบเพ่ิมเติม               07 คืนเงินดอกเบ้ียสวนท่ีขาด  

04 สวนท่ีขาดประจําปงบประมาณ                   08 เงินสมทบเหลือจายจากเงินบํานาญปกติฯ สวนท่ีขาด 

จํานวนเงิน (ตัวเลข)       ..............................................บาท  

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)   (…………………………………………………………………………………..………..)    

ชื่อลูกคา (ชื่อ อปท.) ……………………………………..….. ช่ือผูประสานงาน ..............................................   เบอรโทร  ……………………………………  
 

ใชชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทย เทานั้น (ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม) 

   

   

       แบบฟอรมใบแจงการชําระเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ผานธนาคาร 

    สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 

Company Code: 9882   
 

ชื่อ อปท. ................................................... อําเภอ........................................จังหวัด........................................................                                           
 

รหัสหนวยงาน (Ref.No.1)   

ประเภทการสงเงินสมทบ (กบท.) (Ref.No.2) :                                 กรุณาระบุประเภทการชําระเงินในชอง  

 

 
 

 

ใชชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทย เทานั้น (ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม) 

 

กรุณากรอกเอกสารใหครบถวน และติดตอชําระเงินไดท่ี บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

เลขที่เช็ค /Cheque No .      เช็คลงวันที่ / Date ชื่อธนาคาร / Bank Name  สาขา/Branch บาท/Baht

เงินโอน/A/C Transfer

จํานวนเงิน (ตัวเลข) บาท

จํานวนเงิน (ตัวอักษร) บาท

      เลขที่บัญชี /A/C No .

ชื่อลูกคา (ชื่อ อปท.) ............................................. ชื่อผูประสานงาน ..................................... เบอรโทร ................................

       

  

       

  

สวนของผูชําระเงิน 

สวนของธนาคาร 

วันท่ี ……………………    

สาขา ...................... 

 

 

 

 

สําหรับเทศบาล 

สิ่งที่สงมาดวย 2 

เจาหนาที่ธนาคาร (ประทบัตรา) 

 

 

 

 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



 

แบบฟอรมใบแจงการชําระเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ 

สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 

Company Code: 9883    
 

ชื่อ อปท. ................................................... อําเภอ........................................จังหวัด........................................................                                      
 

รหัสหนวยงาน (Ref.No.1)   

ประเภทการสงเงินสมทบ (กบท.) (Ref.No.2) :                                 กรุณาระบุประเภทการชําระเงินในชอง  

01 เงินสมทบประจําปงบประมาณ                05 เงินสมทบเหลือจายจากเงินบํานาญปกติฯ 

02 เงินสมทบประจําปงบประมาณ งบเฉพาะการ               06 คืนเงินบําเหน็จปกติพรอมดอกเบ้ีย 

03 เงินสมทบประจําปงบประมาณ งบเพ่ิมเติม               07 คืนเงินดอกเบ้ียสวนท่ีขาด  

04 สวนท่ีขาดประจําปงบประมาณ                   08 เงินสมทบเหลือจายจากเงินบํานาญปกติฯ สวนท่ีขาด 

จํานวนเงิน (ตัวเลข)       ..............................................บาท  

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)   (…………………………………………………………………………………..………..)    

ชื่อลูกคา (ชื่อ อปท.) ……………………………………..….. ช่ือผูประสานงาน ..............................................   เบอรโทร  ……………………………………  
 

ใชชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทย เทานั้น (ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม) 

   

   

       แบบฟอรมใบแจงการชําระเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ผานธนาคาร 

    สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 

Company Code: 9883   
 

ชื่อ อปท. ................................................... อําเภอ........................................จังหวัด........................................................                                           
 

รหัสหนวยงาน (Ref.No.1)   

ประเภทการสงเงินสมทบ (กบท.) (Ref.No.2) :                                 กรุณาระบุประเภทการชําระเงินในชอง  

 

 
 

 

ใชชําระเงินท่ีธนาคารกรุงไทย เทานั้น (ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม) 

 

กรุณากรอกเอกสารใหครบถวน และติดตอชําระเงินไดท่ี บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

เลขที่เช็ค /Cheque No .      เช็คลงวันที่ / Date ชื่อธนาคาร / Bank Name  สาขา/Branch บาท/Baht

เงินโอน/A/C Transfer

จํานวนเงิน (ตัวเลข) บาท

จํานวนเงิน (ตัวอักษร) บาท

      เลขที่บัญชี /A/C No .

ชื่อลูกคา (ชื่อ อปท.) ............................................. ชื่อผูประสานงาน ..................................... เบอรโทร ................................

       

  

       

  

สวนของผูชําระเงิน 

สวนของธนาคาร 

วันท่ี ……………………    

สาขา ...................... 

 

 

 

 

สําหรับ อบต. 

สิ่งที่สงมาดวย 2 

เจาหนาที่ธนาคาร (ประทบัตรา) 

 

 

 

 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

แบบฟอร์มส ำหรับปิดหลักฐำนกำรน ำส่งเงินสมทบ กบท. 

ชื่อ อปท.......................................อ ำเภอ.......................................จังหวัด........................... . 

 

 

 

 

 

ปิดส ำเนำใบแจ้งกำรช ำระเงิน 

(ส่วนของผู้ช ำระเงิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ปิดส ำเนำใบรับช ำระค่ำสำธำรณูปโภคและค่ำบริกำร 
                   (ธนำคำรกรุงไทยออกให้ อปท.) 

 

 

 

 

 

 
หมำยเหตุ :  ส่งให้ กบท.ทำง e-mail : income1403@gmail.com ภำยในวันที่น ำส่งเช็คหรือดรำฟต์ผ่ำนธนำคำร   
                และส่งพร้อมหนังสือรำยงำนกำรน ำส่งเงินด้วย  

 

 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



 

 

 
แบบฟอร์มแสดงรายการหักจ่ายบ าเหน็จบ านาญผู้รับบ านาญรายเก่า 

 
ชื่อ อปท................................................อ าเภอ.......................................จังหวัด......................................  

 

 
ล ำดับที ่

 
ชื่อ- สกุล 

 
ประเภท 

(ต ำแหน่ง) 

 
รำยกำรหัก 

 
รวมรำยจ่ำยทั้งหมด 

 

 
หมำยเหตุ 

บ ำนำญปกต ิ เงินเพิ่มจำก 
เงินบ ำนำญปกติ 

ร้อยละ 25 

บ ำนำญพิเศษ 

        
        
        
        
        
        
 

 

รวม       

                                  

 

(ลงชื่อ) 
 

หัวหน้าหน่วยงานคลัง 

 
          (..........................................................................) 

 

 

วันที่....................................................................................  
 

 
  

 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 4 
 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



 

      
 

     
 
 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



 

 

      
 

แบบฟอร์มแสดงรายการหักจ่ายบ าเหน็จบ านาญผู้รับบ าเหน็จบ านาญรายใหม่ (ที่มีค าสั่งจ่ายในปีงบประมาณ) 
 

ชื่อ อปท................................................อ าเภอ.......................................จังหวัด......................................  
 

 

 
 
 

ล ำดับ 

 
 
 

ชื่อ- สกุล 

 
 
 

ประเภท 
(ต ำแหน่ง) 

 
รำยกำรหกั 

 
 
 

รวมรำยจ่ำย
ทั้งหมด 

 

 
 
 

ระบุเลขที่ค ำส่ัง/
วดป 

บ ำนำญ
ปกต ิ

เงินเพิ่ม 
จำกเงิน

บ ำนำญปกติ         
ร้อยละ 25 

บ ำนำญ 
พิเศษ 

บ ำเหน็จ 
ปกต ิ

บ ำเหน็จ       
ตกทอด 

 

บ ำเหน็จ  
ด ำรงชีพ 

เงินช่วย
พิเศษ 

            

            

            

            

 
 

รวม  
 

   
   

   

                              

  

(ลงชื่อ) 
 

หัวหน้าหน่วยงานคลัง 

  

          (..........................................................................) 
 

  

วันที่....................................................................................  
  

หมำยเหตุ :  รำยใหม่ให้แนบส ำเนำค ำสั่งจ่ำยด้วย 
   

      

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 5 
 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



 

 
 
 

     
 
 

     
 
 

เผยแพร่โดย:กรรมกร สีกากี



 
 

แนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

---------------------- 
 1. วิธีการจัดส่งเงินสมทบ 
               1.1 ให้ อปท. ดาวน์โหลดรหัสหน่วยงานและแบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงิน ได้ที่เว็ปไซต์      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ภายใต้หัวข้อหน่วยงานภายใน ส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยเลือกแบบฟอร์มตามประเภท อปท. และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงิน 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้ 
          1.1.1 ใบแจ้งการช าระเงิน Company Code 9881  ใช้ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  1.1.2 ใบแจ้งการช าระเงิน Company Code 9882 ใช้ส าหรับเทศบาลและเมืองพัทยา 
  1.1.3 ใบแจ้งการช าระเงิน Company Code 9883 ใช้ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 

1.2 การน าส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ส่งเป็นเช็ค 
หรือดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบุรหัสหน่วยงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดลงในใบแจ้งการช าระเงินให้ถูกต้อง แล้วน าเช็ค
หรือดราฟต์พร้อมกับใบแจ้งการช าระเงิน ส่งผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ภายในเดือนธันวาคม       
ของปีงบประมาณ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และการน าฝากเช็คหรือดราฟต์ในแต่ละวันควรน าฝาก
ระหว่างเวลา 08.30 - 10.00 น. เพ่ือหลีกเลี่ยงเช็ครอ Clearing  
 

                   2. การรายงานการจัดส่งเงินสมทบ 
                        2.1 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเงินสมทบ กบท. โดยโอนผ่านระบบ Bill payment 
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การตรวจสอบหลักฐานและยืนยันข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ขอให้องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นรายงานการจัดส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นทราบ ภายใน 5 วันท าการ
พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
                             2.1.1 ส าเนาแบบฟอร์มใบแจ้งการช าระเงิน พร้อมส าเนาใบรับช าระค่าสาธารณูปโภค
และค่าบริการ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมรับรองส าเนา 
                             2.1.2 แบบแสดงรายการหักจ่ายบ าเหน็จบ านาญผู้รับบ านาญรายเก่า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
                             2.1.3 แบบแสดงรายการหักจ่ายบ าเหน็จบ านาญผู้รับบ าเหน็จบ านาญรายใหม่      
(ท่ีสั่งจ่ายภายในปีงบประมาณ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
                             2.1.4 ส าเนาประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม หรืองบเฉพาะการ แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส าเนา 
                                  2.1.5 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งเอกสารตามข้อ 2.1.1 ให้ส านักงานกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นทาง e-mail : income1403@gmail.com ภายในวันที่น าส่งเงินด้วย      
                             2.1.6 การรายงานการจัดส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น      
ให้จัดท าหนังสือโดยเรียน” ประธานกรรมการกองทุนบ ำเหนนจบบ ำนำข้าำาำกกำา่วนนทาองิ ่น” และจัดส่งเอกสารมาที่ 

                                ส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
                                         ส่วนบ ำเหน็จบ ำนำญและสวัสดิกำร 
                                         ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                                         ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300 
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 3. วิธีการค านวณเงินสมทบ กบท. 
                           3.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค านวณจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรืองบเฉพาะการ แล้วแต่กรณีโดยไม่ต้องน ารายรับประเภทพันธบัตร 
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน มารวมค านวณ โดยเทศบาลและเมืองพัทยาให้ค านวณในอัตราร้อยละ 2 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ค านวณในอัตราร้อยละ 1 โดยตั้งทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
และให้ส่งตามจ านวนที่ค านวณได้ (โดยมิต้องปัดเศษสตางค์ทิ้งหรือปัดเศษขึ้น)   
ตัวอย่างการค านวณ  
           ประมาณการรายรับ                                                   26,600,330.00   บาท       

 หัก เงินที่มีผู้อุทิศให้                 50,000.00   บาท 
      เงินอุดหนุน                 9,950,000.00   บาท          10,000,000.00   บาท 
 คงเหลือเงินส าหรับค านวณส่งสมทบ                          16,600,330.00   บาท       

          - อบจ.                       อัตราร้อยละ 1 = 16,600,330.00 × 1% = 166,003.30 บาท 
          - เทศบาลและเมืองพัทยา อัตราร้อยละ 2 = 16,600,330.00 × 2% = 332,006.60 บาท 

    - อบต.                       อัตราร้อยละ 1 = 16,600,330.00 × 1% = 166,003.30 บาท  
                        3.2 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือส่งเงินสมทบ กบท. หรือตั้ง
งบประมาณไว้ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายก าหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมหรือโอนงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือส่งเงินสมทบ กบท. ให้ครบถ้วน ในคราวเดียวกัน 

                   4. การหักเงินส่งสมทบ กบท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถหักเงินสมทบไว้เป็น
รายจ่ายได้ รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
  

 

 
รายการ 

 

ขรก.ส่วนท้องถิ่น/ผูร้บับ านาญ แยกตามประเภทต าแหน่ง 
(กรณหีักได้ )         ( - กรณหีกัไม่ได้) 

ต าแหน่งอืน่ 
ขรก.ถ่ายโอน
(ส่วนที่ทอ้งถิ่น

รับภาระ) 
ครู/ครผููด้แูลเดก็ ครูถ่ายโอน 

1. เงินบ าเหน็จปกต ิ   - - 
2. เงินบ านาญปกต ิ   - - 

3. เงินบ านาญพิเศษ   - - 
4. เงินเพิ่มจากเงิน บ านาญปกต ิ
    ร้อยละ 25  - 

 
 - 

5. เงิน ช.ค.บ. 
 

       -  - - - 

6. เงินบ าเหน็จด ารงชีพ       - - 
7. เงินบ าเหน็จตกทอด   - - 
8. เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของ 
    - เงินบ านาญ 
    - เงินเพิ่มจากเงินบ านาญปกตริ้อยละ 25 
    - เงิน ช.ค.บ. 
 

                                
                                
 
  -  

 
-                                                
- 

                                
- 
 
- 

                                
- 
-  
- 

9. บ าเหน็จลูกจ้าง - - - - 
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  5. การขอโอนเงินสมทบจาก กบท.  
     กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายจ่ายเกินจ านวนเงินที่ต้องส่งสมทบกองทุนฯ หรือ
กรณีมีรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญเกิดขึ้นใหม่  ภายหลังจากที่ได้ส่งเงินสมทบ กบท. แล้ว ให้องค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น รายงานจังหวัดเพ่ือแจ้งไปยังส านักงาน กบท. เพ่ือขอโอนเงินสมทบ กบท. เพ่ือน าไปจ่ายให้กับผู้มี
สิทธิต่อไป พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบ ดังนี้  
                        5.1 แบบแสดงรายการหักจ่ายบ าเหน็จบ านาญผู้รับบ านาญรายเก่า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
                        5.2 แบบแสดงรายการหักจ่ายบ าเหน็จบ านาญผู้รับบ าเหน็จบ านาญรายใหม่ (ที่สั่งจ่าย
ภายในปีงบประมาณ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
                        5.3 ส าเนาประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
หรืองบเฉพาะการ แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองส าเนา                  
 6. การส่งคืนเงินสมทบกองทุนฯ เหลือจ่าย              

      กรณีที่ อปท. ได้หักเงินสมทบ กบท. ไว้จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญทั้งปีแล้ว ปรากฏว่า  
มี เงินดังกล่าวเหลือจ่าย ทั้ งนี้  อาจจะเป็นกรณีที่ ในระหว่างปีข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ รับบ านาญ                 
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบ านาญ หรือมีข้าราชการบ านาญรายใด ถึงแก่ความตายท าให้มีภาระในการจ่าย
บ านาญน้อยลง เมื่อสิ้นปีหากมีเงินเหลือจ่ายเป็นจ านวนเท่าใด อปท. จะต้องน าส่งส านักงาน กบท. โดยมิให้  
น าเงินสมทบเหลือจ่ายมาหักออกจากเงินที่ อปท. จะขอโอนเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น      
ในปีถัดไป และกรณีที่ข้าราชการบ านาญถึงแก่ความตายแล้วจะต้องส่งคืนบ านาญเหลือจ่าย ให้ส่งหลักฐาน    
ใบมรณบัตรพร้อมทั้งทะเบียนผู้รับบ านาญดังกล่าว แนบมาด้วยทุกครั้ง  
 
 
 
 

************************** 
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