
 

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

 



โครงสร้างส านักบริหารการคลงัท้องถ่ิน (สน.คท.) 

สน.คท. 

 
สจง. 

ส่วนการจดัสรรเงนิอุดหนุน 
และพฒันาระบบงบประมาณ 

 

สคร. 
ส่วนนโยบายการคลงั 
และพฒันารายได้ 

สพช. 
ส่วนพฒันาระบบ 
บญัชีท้องถิ่น 

สบส. 
ส่วนบ าเหน็จบ านาญ 

และสวสัดกิาร 



โครงสร้างส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวสัดกิาร (สบส.) 

สบส.   
ขรก.      10   คน 
ลจ.กบท.  34   คน 
ลจ.กฌ     9   คน 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายการเงินบัญชีและรายได้ ฝ่ายทะเบียนและตรวจสอบ 

งานการฌาปนกจิสงเคราะห์ 



ระเบียบกฎหมายทีเ่กีย่วกบังานบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 1.  พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 

 2.  กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4  (พ.ศ. 2542) 

 3.  กฎกระทรวงก าหนดอตัราและวิธีการรบับ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. 2548          
 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552) 

 4. ประกาศพระบรมราชโองการเก่ียวกบักฎอยัการศึก 

 5. พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืน 

     ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535.   



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 6.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
 ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 

 7.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผูร้บับ านาญ
 ของราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2522  

 8.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการแสดงเจตนาระบตุวัผูร้บั  
 บ าเหน็จตกทอด 

 9.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบั  
 ระยะเวลาในการคืนบ าเหน็จข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

•  ตราขึน้เพือ่ให้ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือน 
   ทีอ่อกจากราชการมสิีทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ  
• จ่ายจากเงนิงบประมาณของรัฐบาล 
• เป็นแหล่งเงนิออมให้กบัสมาชิก โดยข้าราชการผู้เป็น 
   สมาชิกต้องส่งเงนิสะสม 
• ข้าราชการทีเ่ป็นสมาชิก กบข.จะค านวณสูตรของ กบข. 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 

• ตราขึน้เพือ่เป็นหลกัประกนัให้ข้าราชการส่วนท้องถิน่ทุกประเภท  
ได้แก่ ข้าราชการส่วนจงัหวดั พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพทัยา 
และพนักงานส่วนต าบล (ยกเว้น กทม.) ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
บ านาญ เช่นเดยีวกบัข้าราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 ทุกประการ 

• การจ่ายเงนิบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น เกอืบทุก
ประเภท จ่ายเงนิจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) โดยราชการส่วนท้องถิน่เป็นผู้ส่งสมทบ กบท.  

     



พ้น/ออกจากราชการด้วยเหตุ 4 เหต*ุ* พ้นจากราชการ 
เนื่องจากเสียชีวติ 

                เงนิบ าเหน็จด ารงชีพ 
เงินบ านาญ x 15 เท่า  
(ไม่เกนิ 400,000 บาท รับ 200,000 บาทหลงั   
ได้เมื่ออายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป) 

เงนิบ าเหน็จตกทอด 
(เงินบ านาญ x 30 เท่า) หกับ าเหน็จด ารงชีพกรณีไดข้อรับไปแลว้ 

เงนิช่วยพเิศษ   =     (เงินบ านาญ + ช.ค.บ. (ถา้มี) + เงินเพ่ิม 25 % (ถา้มี)) x 3 เท่า 
(เงนิ ช.ค.บ.  3 เท่า อปท. รับภาระจ่าย) 

หมายเหตุ **กรณีลาออกโดยไม่
เข้าด้วย 4  เหตุ (ทดแทน,  ทุพพล
ภาพ, สูงอายุ ,รับราชการ นาน   
ต้องมเีวลาราชการ 10 ปี ขึน้ไปจงึ
จะมสิีทธิขอรับบ าเหน็จ 
      *** กรณีลูกจ้าง ทีม่เีวลา
ท างานตั้งแต่ 25 ปีขึน้ไปมสิีทธิ
ขอรับบ าเหน็จรายเดอืน ใช้สูตร
บ าเหน็จปกต ิหารเพิม่ด้วย 50 
 ***ขรก. ถ่ายโอนหลกัการเหมอืน 
ขรก.ต าแหน่งอืน่ แต่แบ่งภาระเงนิ
กบท. และอุดหนุนตามสัดส่วน 
เวลาราชการ และมสูีตรค านวณ
เฉพาะกรณี สมาชิก กบข. 

มสิีทธิรับบ าเหน็จ 
เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีเวลาราชการ 

 

มสิีทธิรับบ านาญ 
มสิีทธิยืน่ขอรับ

บ าเหน็จแทนบ านาญ 

เงนิบ านาญ 
เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีเวลาราชการ 

50 

เงนิ ช.ค.บ.  
(อปท. รับภาระจ่าย) 

เมือ่เสียชีวติทายาทมสิีทธิรับ 

เงนิบ าเหน็จตกทอด 
(เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีเวลาราชการ) 

เงนิช่วยพเิศษ  (อปท. รับภาระจ่าย) 
(เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x 3 เท่า)  

 

จ่ายจากเงนิ กบท. 

+ + 

ขรก. / พนง. อปท. 

 
ขรก. ท้องถิ่นต าแหน่งอืน่ ลูกจ้างประจ า 

 ตาย / พ้นหรือออกจากราชการ 
เวลาราชการตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

ครู  /ครูถ่ายโอน 

สิทธิเหมอืน ขรก. ส่วนท้องถิ่น  
แต่จ่ายจาก เงนิอุดหนุน . 

1.รัฐ รับภาระ 
2.รัฐและ อปท.  รับ 
    ภาระจ่ายบ าเหน็จ 
    แบ่งส่วนตาม 
    ช่วงเวลาที่ 
    ปฏิบัติงาน  

อปท.จ่าย บ าเหน็จปกต*ิ** 
ค่าจ้างเดือนสุดท้าย x  จ านวนเดือนที่ท างาน 

12  

ทายาทมีสิทธิรับ 

เวลาราชการ > หรือ = 10 ปี เวลาราชการ ตั้งแต่ 1 ปีแต่ < 10 ปี 

ลูกจำ้ง อปท. 
1. ลจ.ต ำแหน่งภำรโรง ร.ร. 
2. ลจ.ถำ่ยโอน 

ยกเว้น 
เงนิเพิม่ 
25% 

จ่ายจาก 
กบท. 

(ถ้ามี) 

(ถ้ามี) 

เงนิเพิม่ 25% 
จากบ านาญ   
(เป็นขรก.ส่วน
ทอ้งถ่ิน ก่อน      
1 ต.ค. 2535 

ขรก.ถ่ายโอน 



 
 
การค านวณเงนิบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น             
                                             
 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 



องคป์ระกอบส าคญัในการค านวณเงินบ าเหน็จบ านาญ 

 เวลาราชการ          หมายถึง  เวลาราชการปกติ รวมเวลาทวีคูณ (ถา้มี) 
 

 เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายถึง  เงินเดือนท่ีไดรั้บจากงบประมาณของราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน  ประเภทเงินเดือนเดือนสุดทา้ยก่อนออกจากราชการ  

  โดยไม่รวม  เงินเพิม่ประจ าต าแหน่ง หรือเงินเพิม่ส าหรับผู้เช่ียวชาญหรือ 
ผู้ประกอบวชิาชีพเฉพาะ  

         แต่ให้รวม   เงินเพิม่ส าหรับการสู้รบการ (พ.ส.ร.) และหรือการ 

                     ปราบปรามผู้กระท าผดิ (ถ้ามี)  

 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ  

ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปนี ้
(มาตรา 12) 

 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

1.  บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 

 จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึงออกจากราชการเพราะเลกิ 

หรือยุบต าแหน่ง หรือไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

หรือซ่ึงมีค าส่ังให้ออกโดยไม่มีความผดิ 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

2. บ าเหน็จบ านาญเหตุทุพพลภาพ 

จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

ซ่ึงเจบ็ป่วยทุพพลภาพ ซ่ึงแพทย์ทางราชการรับรองได้ตรวจ 

แสดงความเห็นว่าไม่สามารถทีจ่ะรับราชการในต าแหน่งหน้าที่ 

ซ่ึงปฏิบัตอิยู่น้ันต่อไป 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

3.  บ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุ 

• (1)  จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว หรือ 
 
• (2)  จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์       
            ประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ผู้มีอ านาจส่ังอนุญาตให้ลาออก 
            จากราชการเพือ่รับบ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุได้ 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

4.  บ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนาน 

•    (1)  จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีเวลาราชการส าหรับค านวณ 
           บ าเหน็จบ านาญครบ 30 ปีบริบูรณ์แล้ว หรือ 
 
•    (2)  จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเวลาราชการส าหรับค านวณ 
               บ าเหน็จบ านาญ 25 ปีบริบูรณ์ ประสงค์จะลาออกจากราชการ                       
               ให้ผู้มีอ านาจส่ังอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพือ่รับบ าเหน็จ 
               บ านาญเหตุรับราชการนานได้ 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

บ าเหน็จปกต ิ

มีเวลาราชการครบ 10 ปีบริบูรณ์ 
(ตั้งแต่ 9 ปี 6 เดอืน ถึง 24 ปี 5 เดอืน ) 

ซ่ึงมเีวลาราชการไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ 
(ตั้งแต่ 1 ปีขึน้ไป  ถึง 9 ปี 5 เดอืน) 

สมคัรใจลาออก (ม.20)  
ไม่ได้ออกจากราชการด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง

ใน  4  เหตุ 

มเีหตุออกจากราชการ (ม.18) 
ด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง ใน 4 เหตุ  

เงนิที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพือ่ตอบแทนความชอบทีไ่ด้รับราชการมา 
ซ่ึงจ่ายคร้ังเดยีว (เป็นเงนิก้อน) 

 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 

เงินบ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จ านวนปีเวลาราชการ 
 

การค านวณเงินบ าเหน็จ 

ตัวอย่างเช่น    - เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ายก่อนออกจากราชการได้รับ 20,000 บาท 

                        - มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จ 30 ปี         

                          จะได้รับบ าเหน็จ = 20,000 x 30 =  600,000 บาท                                      



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

บ านาญปกต ิ

ซ่ึงมีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป (ม.18) 
(ตั้งแต่ 9 ปี 6 เดือน ขึน้ไป) 

ผู้มสิีทธิรับบ านาญ 
จะขอรับบ าเหน็จ 
แทนได้ (ม.19) 

ออกจากราชการ 
ด้วยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ  
เหตุสูงอายุ เหตุรับราชการนาน 

   เงนิที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพือ่ตอบแทนความชอบทีไ่ด้รับ 
   ราชการมา ซ่ึงจ่ายเป็นรายเดอืน (จนกว่าจะตาย) 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 
เงินบ านาญ =  เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จ านวนปีเวลาราชการ 
                                                            50 
 

การค านวณเงินบ านาญ 

       เช่น    - เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ายก่อนออกจากราชการได้รับ 20,000 บาท                                                                                  

                - มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ านาญ 30 ปี                                                                                 

                  จะได้รับบ านาญ   = 20,000 x 30  =  12,000 บาท/เดือน 
                                                        50 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 
เงนิเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืนสุดท้าย X จ านวนปีเวลาราชการ 
                                       50 
 

การค านวณเงินบ านาญ กรณีถ่ายโอน สมาชิก กบข. 

- เงนิเดอืนเฉลี่ย 60 เดอืนสุดท้าย ได้รับ 35,275.24 บาท                                                                                  
- มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ านาญ 35 ปี   5   เดอืน   8 วนั =  35+0.42+0.02 = 35.44 ปี 
                                                                        12            360                                                                                
                  จะได้รับบ านาญ   = 35,275.24 x 35.44  =  25,003.09 บาท/เดอืน 
                                                                      50 
                            = 35,275.24 x 70        =  24,692.67 บาท/เดอืน 
                                                                          100 

เงนิเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืนสุดท้าย X 70% 

หรือ 

เลอืกผลการค านวณทีน้่อยกว่า 



สิทธิในการขอรับบ าเหน็จบ านาญ 

 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องยืน่หนังสือแสดงเจตนาขอรับ
บ าเหน็จหรือบ านาญตามสิทธิ ภายใน 3 ปี 

 เมือ่ผู้มสิีทธิรับบ าเหน็จบ านาญได้รับทราบการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญล่วงพ้น 2 ปีแล้วให้ถือว่าการค านวณน้ันเป็นอนัเดด็ขาด 

ทายาทต้องยืน่ขอรับเงินช่วยพเิศษภายในเวลา 1 ปี 



เงินบ าเหน็จด ารงชีพ 
 

เงินบ าเหน็จด ารงชีพ = 15 เท่าของบ านาญรายเดือน  แต่ไม่เกนิ 400,000 บาท 
  

ผู้รับบ านาญอายุต ่ากว่า 65 ปีบริบูรณ์  
รับบ าเหน็จด ารงชีพได้ ไม่เกนิ 200,000 บาท 

(บท.16) 

ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม ถึงวนัที ่31 ธันวาคม ของทุกปี 

 
ผู้รับบ านาญ อายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป  
รับบ าเหน็จด ารงชีพในส่วนที่เหลอืได้  

ไม่เกนิ 400,000 บาท 
(บท.18) 

ตัวอย่าง นาย ข. ได้รับบ านาญ 28,000 บาท ค านวณบ าเหน็จด ารงชีพ เป็นเงิน 15 x 28,000   = 420,000 บาท  
นาย ข. ไดย้ืน่ขอรับคร้ังแรก เม่ืออาย ุ60 ปี จ  านวน 200,000 บาท  และเม่ืออาย ุ65 ปี ยืน่ขอรับไดอี้ก 200,000 บาท  

ตัวอย่าง นาย ก. ได้รับบ านาญ 22,000 บาท ค านวณบ าเหน็จด ารงชีพ เป็นเงิน 15 x 22,000   = 330,000 บาท  
นาย ก. ไดย้ืน่ขอรับคร้ังแรก เม่ืออาย ุ60 ปี จ  านวน 200,000 บาท และเม่ืออาย ุ65 ปี ยืน่ขอรับไดอี้ก 130,000 บาท  



 (ส าหรับสูตรการค านวณแบบใหม่ (เงินบ านาญ+ช.ค.บ.x30 เท่า) 
ก าลงัแก้ไข พ.ร.บ.ฯ แต่จะให้มีผลย้อนหลงัถงึ 1 ก.พ.2551) 

 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย x จ านวนปีเวลาราชการ 

บ านาญรายเดอืน  = รวมบ านาญปกติ และบ านาญพเิศษ 

บ าเหน็จตกทอด 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีถ่ึงแก่ความตาย ผู้รับบ านาญทีถ่ึงแก่ความตาย  

จ่ายให้แก่ทายาท ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึงถึงแก่
ความตายระหว่างรับราชการ ถ้าความตายน้ันมไิด้
เกดิขึน้เน่ืองจากการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของ
ตนเอง 

เงินบ านาญรายเดอืน x 30 

จ่ายให้แก่ทายาท จ านวน 30 เท่าของเงนิ
บ านาญรายเดอืน หักเงนิบ าเหน็จด ารงชีพ
ทีผู้่รับบ านาญรับไปแล้ว 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

2 ส่วน ถ้ามีบุตร  
3 คนขึน้ไปได้ 3 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน (1) บุตร (2) สาม ีหรือภรรยา 

ทายาท 

สัดส่วนการจ่ายบ าเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท 

(3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา 

ถ้าไม่มีทายาท ตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) 
หรือทายาทน้ันตายไปก่อน 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับบ านาญ 
ได้มหีนังสือแสดงเจตนาระบุตวัผู้รับบ าเหน็จตกทอด 

ถ้าไม่มทีายาทเลยให้สิทธิน้ันเป็นอนัยุติ 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย ผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย 

การจ่ายให้แก่ทายาท 

1. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึงถึงแก่กรรม หรือผู้รับบ านาญซ่ึงถึงแก่กรรม 
    ได้แสดงเจตนาไว้เป็นหนังสือยืน่ต่อต้นสังกดั ตามแบบ บ.ท.10 
 
2. หากมิได้ระบุไว้ ให้จ่ายแก่บุคคลตามล าดบั ดงันี ้
   2.1 คู่สมรส     2.2 บุตร        2.3 บิดามารดา 
เงือ่นไข 
   (1) บุคคลล าดบัก่อนมีชีวติอยู่ ล าดบัถัดไปไม่มีสิทธิ 
   (2) บุคคลในล าดบัเดยีวกนัมีหลายคน (บุตร) สามารถมอบหมายเป็นหนังสือ  
         หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดที่จัดการศพ  
  

 
เงนิเดอืนเต็มเดอืน x 3 

 
 เงนิบ านาญ + เงนิเพิม่ + เงนิ ช.ค.บ. x 3 

การส่ังจ่ายเงนิช่วยพเิศษ ตาม ข้อ 30 
 แห่งระเบียบ มท.ว่าด้วยเงนิบ าเหน็จบ านาญฯ พ.ศ.2546 

การส่ังจ่ายเงนิช่วยพเิศษ ตาม ม.23 
 แห่ง พ.ร.ฎ. เงนิเดอืน เงนิปีฯ พ.ศ.2535 (โดยอนุโลม) 

จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ของ อปท. 

เงินช่วยพเิศษ 

ทายาท 
ยืน่ขอรับ 

เงินช่วยพเิศษ 
ภายใน 1 ปี 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

ก าหนดให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบ านาญ 
ได้รับเงนิบ านาญเพิม่ขึน้จากบ านาญรายเดอืน (ช.ค.บ.) 

การเบิกจ่ายเงิน  ช.ค.บ. 

รับบ านาญคร้ังแรกทีใ่ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันจ่าย ช.ค.บ. 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  (ช.ค.บ.) 

ต าแหน่งอืน่ 
จากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพนั ของราชการส่วนท้องถิ่น 

ครู  ครูถ่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอน 
จากเงนิอุดหนุน 

 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

การนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

นับตั้งแต่วนัรับราชการ และรับเงนิเดอืน 

นับตั้งแต่วนัทีม่อีายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ 

นับตั้งแต่ขึน้ทะเบยีนทหารกองประจ าการ (ดูเพิม่เติม น.423-425) 

ป่วย ลา พกัราชการ ถ้าได้รับเงนิเดอืน นับเวลาราชการเต็ม 

ทางราชการคดัเลอืก / สอบคดัเลอืก ให้ไปดูงานหรือศึกษาวชิาในต่างประเทศ  นับเวลาราชการเต็ม 

การนับระยะเวลา จ านวนปี นับ 12 เดอืน เป็น 1 ปี 
เศษของปีถึง 6 เดอืน นับเป็น 1 ปี 
 วนั นับ 30 วนั เป็น 1 เดอืน 

การนับเวลาราชการ 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

เวลาราชการและการนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ 

ประกาศใช้กฎอยัการศึก 

คณะรัฐมนตรีมีมตใิห้นับเวลาเป็นทวคูีณ 

ทุกพืน้ที่ เฉพาะพืน้ที่ 

20 พ.ย. 00 – 9 ม.ค. 01 
   21 ต.ค. 01 – 28 ต.ค. 08 
   7 ต.ค. 19 – 5 ม.ค. 20 
 23 ก.พ. 34 – 2 พ.ค. 34 

กระทรวงกลาโหมก าหนด กอ.รมน. 

ระหว่างที่มีการรบ/ปราบจลาจล 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัตริาชการ 

มีหนังสือรับรองการปฏิบัตริาชการ 
ของ กอ.รมน. 

กรณมีีสิทธิ นับเวลาทวคูีณหลายประเภท มิให้นับรวมกนั 

23 พ.ค. 34 – 12 พ.ย.41  (21 จว.บางพืน้ที)่ 
13 พ.ย.43 – 15 พ.ย.43 (20 จว.บางพืน้ที)่ 
5 ม.ค.47 – 20 ก.ค.48 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) 
26 ม.ค.47 – 20 ก.ค.48 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

เกดิ  22 ธ.ค.2490 

อายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
1 ตุลาคม 2550 

เกษยีณอายุราชการ 
30 กนัยายน 2551 

เกดิ 1 ต.ค. 2490 

การนับอายุบุคคล 

เกดิ 2 ต.ค. 2490 

อายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
30 กนัยายน 2550 

เกดิ  20 ม.ีค. 2490 อายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
19 มีนาคม 2550 

อายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
21 ธันวาคม 2550 

เกษยีณอายุราชการ 
30 กนัยายน 2551 

พ้นจากราชการ  
เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
30 กนัยายน 2550 

พ้นจากราชการ  
เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
30 กนัยายน 2550 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

ได้รับเงนิเพิม่ 25% 
แต่คดิเป็นสัดส่วนเฉพาะเวลาราชการ 
ที่มารับราชการในราชการส่วนท้องถิน่ 

รับบ านาญก่อนวนัที่ 1 ม.ค. 2509 
ไม่ได้เงนิเพิม่ 25% 

รับราชการใน อปท. 
ตั้งแต่วนัที่ 1 ต.ค. 2535 เป็นต้นไป  

ไม่ได้เงนิเพิม่ 25% 

1 ม.ค. 2509 1 ต.ค. 2523 1 ต.ค. 2535 

โอนตาม พ.ร.บ. โอนกจิการฯ พ.ศ.2523 
ตั้งแต่วนัที่ 1 ต.ค.2523  
ไม่ได้เงนิเพิม่ 25% 

ข้าราชการอืน่ ที่มิใช่ข้าราชการส่วนท้องถิน่  
ต่อมาได้โอนหรือถูกส่ังให้ไปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิน่

ก่อนวนัที่ 1 ต.ค.2535  

 
ขรก.ส่วนจงัหวดัสามัญ ก่อนโอนตาม พ.ร.บ.ฯ 
ระหว่างวนัที่ 1 ม.ค.2509 – 30 ก.ย.2523 

 ได้รับเงนิเพิม่ 25% 

 
รับบ านาญตั้งแต่ 1 ม.ค. 2509 เป็นต้นไป  

ได้เงนิเพิม่ 25% 

การจ่ายเงนิเพิม่จากเงนิบ านาญร้อยละ 25  (ข้อ 39) 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

เวลาราชการและการนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

การนับเวลาราชการต่อเน่ือง กรณกีลบัเข้ารับราชการใหม่ 

กลบัเข้ารับราชการ ก่อน 16 พ.ย. 43 กลบัเข้ารับราชการ หลงั 16 พ.ย. 43 

ไม่มีสิทธินับเวลาราชการต่อเน่ือง 
ยกเว้นรับบ านาญอยู่เดมิให้งดจ่าย 

เมื่อพ้นจากราชการจะได้รับ 
บ านาญเดมิ + บ าเหน็จ หรือบ านาญ 

(ซ่ึงค านวณตามช่วงเวลารับราชการในคร้ังหลงั) 

นับเวลาราชการ ต่อเน่ืองได้ทุกกรณ ีเว้นแต่ 
ถูกไล่ออก และไม่มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

การส่ังจ่ายบ าเหน็จบ านาญ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546  

1.  ยืน่เร่ืองตามแบบ บท.1 และค าส่ังบรรจุหรือแต่งตั้งฯ ต่อ อปท. ที่ตนสังกดั 
     คร้ังสุดท้าย (ข้อ 16) 

2. อปท.ตรวจสอบและสอบสวนหลกัฐาน แล้วน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวดั 
    พจิารณา ภายใน  15 วัน นับแต่วนัรับเร่ือง (ข้อ24) 

 
3. ผู้ว่าราชการจังหวดัพจิารณาส่ังจ่าย ภายใน 21 วัน นับแต่วนัได้รับเร่ือง  (ข้อ 26) 



บ าเหน็จลูกจ้างประจ า  
ระเบียบ มท.ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
และที่แก้ไขเพิม่เติม 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 



 

บ าเหน็จปกติ = ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จ านวนเดือนทีท่ างาน / 12 
 

บ าเหน็จปกติ (ลูกจ้าง) 

- ป่วยเจบ็ไม่อาจปฏิบัตหิน้าที่โดยสม ่าเสมอ หรือแพทย์รับรองว่าไม่สามารถหรือ 
  ไม่ควรท างาน 
- ขาดคุณสมบัตเิกีย่วกบัสัญชาต ิ ไม่เป็นผู้เลือ่มใสประชาธิปไตย  ไปด ารงต าแหน่ง 
  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง กายทุพพลภาพ 
  จติฟ่ันเฟือน ตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
- เลกิหรือยุบต าแหน่ง  
- หย่อนความสามารถในอนัที่จะปฏิบัตหิน้าที่การงานของตน 
- ส่ังให้ออกจากราชการ โดยมีมลทินหรือมัวหมอง หรือรับโทษจ าคุกโดยค าส่ังศาล 
- ไปรับราชการทหาร  
- ขาดคุณสมบัตใินการท างานเป็นลูกจ้างประจ า 

- ลาออกโดยไม่มีความผดิ และได้รับอนุญาตให้ลาออก  
- กระท าผดิวนัิยร้ายแรงและถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 

ออกจากงานด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง 

**การค านวณ ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิง้** 

ลูกจ้างประจ าท างานมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ 

ลูกจ้างประจ าท างานมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ 



เงินบ าเหน็จรายเดือน 

เงนิตอบแทนของลูกจ้างประจ าทีอ่อกจากงานเน่ืองจากท างานมานาน ซ่ึงจ่ายเป็นรายเดอืน 

ลูกจ้างประจ าผู้มสิีทธิรับบ าเหน็จปกติ  
ซ่ึงมเีวลาท างาน ตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป  
ประสงค์ขอรับเป็นบ าเหน็จรายเดอืนแทนได้ 

บ าเหน็จรายเดือน = ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จ านวนเดือนทีท่ างาน / 12 / 50 

**การค านวณ ถ้ามเีศษของบาทให้ปัดทิง้** 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

นางสาวพรทิพย์  น้อมน าทรัพย์ 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและทะเบียน 2 

ส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวสัดกิาร 

ส านักบริหารการคลงัท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

โทรศัพท์  0-2241-9069 ต่อ 142-143 , 0-2241-9000  ต่อ 1405 

E-mail : chollada@thailocaladmin.go.th 



หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการการคืนบ าเหน็จเพ่ือนบัเวลาราชการต่อเน่ือง 

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัระยะเวลาในการคนืบ าเหน็จข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นเพือ่นับเวลาราชการต่อเน่ือง  ประกาศ ณ วนัที ่26 กรกฎาคม 2554  

      (ยกเลกิ ฉบบัลงวนัที ่19 มนีาคม 2547) 
 ภายใน 90 วนั นับแต่วนัทีก่ลบัเข้ารับราชการ ให้คนืบ าเหน็จ + ดอกเบีย้ (เงนิฝากประจ า 
      หน่ึงปีของธนาคารออมสินในปีน้ัน ๆ เป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องน าดอกเบีย้มาทบต้น เร่ิมคดิตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับ

บ าเหน็จเป็นต้นไปถึงวนัที่กลบัเข้ารับราชการ) 
 สามารถท าหนังสือขอผ่อนผนัเวลาคนืหากไม่สามารถคนืภายใน 90วนั แต่คดิดอกเบีย้เพิม่ร้อยละ 7.5 ต่อปี

ส าหรับเวลาทีเ่กนิ )  
 กรณไีม่ยืน่เร่ืองขอคนืภายใน 90 วนันับแต่วนัทีก่ลบัเข้ารับราชการ ให้ ผวจ. มอี านาจอนุมตัิ  และถ้าสาเหตุ 
       การคนืล่าช้าเกดิจากตัว ขรก. เอง จะคดิดอกเบีย้เพิม่อกีร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วนัทีก่ลบัจนถึงวนัที ่อปท.  
       ได้รับเงนิคนื  
 กรณถ้ีาเดมิไม่ได้เป็น ขรก.ส่วนท้องถิ่น กใ็ห้ส่งคนืให้ อปท. ต้นสังกดัทีก่ลบัเข้ารับราชกาใหม่  
 เงนิบ าเหน็จและดอกเบีย้ที่ส่งคนื ให้ อปท.น าส่ง กบท. ทนัทตีามวธีิการส่งเงนิสมทบ 
 สิทธิการนับเวลาราชการต่อเน่ือง มผีลต่อเมือ่ได้คนืเงนิบ าเหน็จและดอกเบีย้ครบถ้วนแล้ว 
 อปท. ใดไม่สามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์นี ้ให้ขอท าความตกลงกบั มท. เป็นราย ๆ ไป 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

• บุคคลท่ีไม่มีสิทธิ ได้แก่ ผู้ท่ีถูกไล่ออกจากราชการ หรือผู้ซ่ึงมีเวลาราชการส าหรับ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบหน่ึงปีบริบูรณ์ ฯลฯ 

• ระยะเวลาราชการที่ใช้ในการพจิารณากรณอีอกตามเหตุ 4 เหตุ 
1. กรณไีม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ   
2. กรณ ี 10 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปมีสิทธิได้รับบ านาญ 

• กรณมีีสิทธิได้บ านาญ จะขอรับบ าเหน็จแทนบ านาญกไ็ด้ 
• กรณไีม่ได้ออกจากราชการด้วย 4 เหตุดงักล่าว ถ้าออกจากราชการเพราะลาออก 

ต้องมีเวลาราชการส าหรับค านวณ บ าเหน็จบ านาญ ครบ 10 ปี จึงจะมีสิทธิ                   
ได้รับบ าเหน็จ 

• เป็นสิทธิเฉพาะตัว โอนไม่ได้ 
     

หลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการรับบ าเหน็จบ านาญปกติ 



ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  

 สาระส าคัญตามระเบียบฯ ข้อ 39 กล่าวถึงการจ่ายเงนิเพิม่จากเงินบ านาญ โดยสรุป ดงันี ้
  (1) ออกก่อน 1 ม.ค. 2509  ไม่มีสิทธิได้รับ  เงนิเพิม่จากเงินบ านาญร้อยละ 25 
 (2) นับแต่ 1 ม.ค. 2509 เป็นต้นไป ถ้าออกโดยมีสิทธิรับบ านาญ จะได้รับเงนิบ านาญ และ

เงนิเพิม่จากเงินบ านาญร้อยละ 25  แต่เมือ่รวมกนัแล้วต้องไม่สูงกว่าเงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย 
 (3)  กรณีโอนหรือถูกส่ังไปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึงจะมสิีทธิได้นับเวลา

ราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญติดต่อกนั ให้ได้รับเงนิเพิม่จากเงินบ านาญ              
ร้อยละ 25 ตามสัดส่วนระยะเวลาที่เป็น ขรก. ส่วนท้องถิ่น 

 (4) ขรก. ทีเ่ข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นนับแต่ 1 ต.ค. 2535 เป็นต้นไป เมือ่ออก
หรือพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบ านาญ ไม่มีสิทธิได้รับเงนิเพิม่ร้อยละ 25 จากเงนิ
บ านาญปกติหรือเงนิบ านาญพเิศษ 



    เงินช่วยพเิศษ จ่ายในกรณทีีข้่าราชการส่วนท้องถ่ินผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับ              
บ านาญ  ถึงแก่ความตาย  จ่ายเป็นจ านวน สามเท่า ของบ านาญรายเดือน        
เงินเพิม่จากบ านาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 

      จ่ายให้แก่บุคคลซ่ึงข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้            

      ถ้ามิได้แสดงเจตนา หรือบุคคลดังกล่าวได้ตาย ก่อนข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
ผู้ตาย  หรือก่อนมีการจ่ายเงิน  ให้จ่ายแก่บุคคล ตามล าดับ  ดังนี ้                    
(1) คู่สมรส     หรือ (2) บุตร      หรือ (3) บิดามารดา    ถ้าบุคคลในล าดับก่อน              
มีชีวติอยู่   บุคคลในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพเิศษ 

 

 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 เงินช่วยพเิศษ 



 กรณมีีข้อหารือ ผู้มีสิทธิยืน่ขอรับบ าเหน็จหลงัจากลาออกจากราชการมาแล้ว 
11 ปี  จว. พจิารณาว่า พ้นระยะเวลาและไม่มีสิทธิขอรับตามกฎหมาย 

 หาก ผวจ. ซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจส่ังจ่ายบ าเหน็จบ านาญพจิารณาเห็นว่ามีเหตุ
สมควรเพือ่ความยุติธรรมจะจ่ายบ าเหน็จให้กบับุคคลดังกล่าวกย่็อมกระท าได้ 

 เน่ืองจาก ค.ร.ม. มีมติ เมื่อวนัที่ 11 ต.ค. 2503  อนุมัติให้ส่ังจ่ายเงินบ านาญ
กรณยีืน่เร่ืองขอรับบ านาญเกนิก าหนด โดยหากเห็นสมควรเพือ่ความยุติธรรม
จะจ่ายบ านาญให้ย่อมกระท าได้ หาเป็นความผดิหรือละเมิดต่อกฎหมายแต่
ประการใดไม่  และข้อเท็จจริงจะเป็นประการใดกด็ี แม้จะยืน่พ้นก าหนด                      
กจ่็ายบ านาญให้ได้  

ตัวอย่างการยืน่ขอรับบ าเหน็จบ านาญเกนิ 3 ปี 



การขอรับบ าเหน็จบ านาญซ่ึงมีกรณีหรือต้องหาว่ากระท าผดิวนัิย 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 377 ลงวนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2542 
เร่ือง การรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีกรณหีรือต้องหาว่า
กระท าผดิวนัิยแล้วออกจากราชการ โดยกรณยีงัไม่ถึงทีสุ่ด 

 ก าหนดว่า เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของผู้มสิีทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญและ
เพือ่มิให้เกดิความเสียหายแก่ทางราชการ  ส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึง
ออกจากราชการโดยมีกรณหีรือต้องหาว่ากระท าผดิวินัยก่อนออกจากราชการ 
หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถ ประพฤติตนไม่
เหมาะสม บกพร่องในหน้าที ่มีมลทนิมัวหมอง หรือมีกรณ ีหรือต้องหาว่า
กระท าผดิอาญา ให้ข้าราชการยืน่ขอรับบ าเหน็จบ านาญโดยให้มกีารประกนั
ด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน 

 

 



ตัวอย่างการแสดงเจตนาขอรับบ าเหน็จแทนบ านาญ 

นาย ก. ออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ (เกษยีณราชการ)  มี
เวลาราชการในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 17 ปี  จึงมสิีทธิรับ 
บ านาญ   

นาย ก. แสดงเจตนายืน่  ขอรับบ าเหน็จแทนบ านาญ 

ออกค าส่ังจ่ายบ าเหน็จให้นาย ก. ตามทีแ่สดงเจตนาในแบบ
ขอรับเงิน 



 นาง ข.  ลาออกจากราชการ  เหตุรับราชการนาน ในวนัที ่1 ก.ค. 2544 มีเวลา
ราชการ 25 ปี  ยงัไม่แสดงเจตนายืน่ขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญ แต่เกดิอุบัติเหตุ
รถยนต์ชนเสียชีวติ  เม่ือ 31 ส.ค. 2544 

 ทายาทผู้รับมรดกยืน่ขอรับเงินแทนผู้ตายโดยขอรับเป็นบ าเหน็จแทนบ านาญ 
ได้หรือไม่ 

 ไม่ได้เน่ืองจากเป็นสิทธิเฉพาะตัวของนาง ข. เพยีงผู้เดียว 

 ดังน้ันจึงต้องออกค าส่ังจ่าย บ านาญปกติ  ตั้งแต่ 1 ก.ค.- 31 ส.ค. 2544  
 ทายาทมีสิทธิยืน่ขอรับบ าเหน็จตกทอดเป็นเงิน 30 เท่าของ                     

บ านาญรายเดือน 

ตวัอย่างทายาทยืน่ขอรับแทนผู้มีสิทธิ 



 กรณผู้ีรับบ านาญยืน่ขอรับบ านาญ มีสิทธิได้รับ  

     เงินบ านาญปกต,ิ บ าเหน็จด ารงชีพ, เงินเพิม่ 25% จากเงินบ านาญ,                     
เงิน ช.ค.บ.  และหรือเงนิบ านาญพเิศษเหตุทุพพลภาพ 

 ทายาทมีสิทธิได้รับ  

     เงินบ าเหน็จตกทอด, เงินช่วยพเิศษ กรณผู้ีรับบ านาญเสียชีวติ            
หรือกรณข้ีาราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นเสียชีวติ 

 กรณยีืน่ขอรับบ าเหน็จ มีสิทธิได้รับ เงินบ าเหน็จ 

สิทธิเกีย่วกบัเงนิบ าเหน็จบ านาญ 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

สรุปสิทธิประโยชน์ของการขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญ 

สิทธิประโยชน์ กรณเีลอืกรับบ าเหน็จ กรณเีลอืกรับบ านาญ 
การรับเงนิ ได้รับเงนิก้อนคร้ังเดยีว ได้รับเงนิเป็นรายเดอืน ทุกเดอืน ได้ตลอดชีวติ 

หรือหมดสิทธิรับบ านาญ 

การเบิกค่ารักษาพยาบาล ไม่มีสิทธิ ผู้รับบ านาญเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวติ 

- คู่สมรสเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวติ 

จนผู้รับบ านาญถงึแก่กรรม 

- บิดา มารดา เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวติ จนผู้รับ
บ านาญถงึแก่กรรม 

-บุตรเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อายุครบ 20 ปี 

บริบูรณ์ ยกเว้นบุตรที่ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถเบิกได้ตลอดชีวติจนผู้รับบ านาญถงึแก่กรรม 

ค่าเล่าเรียนบุตร ไม่มีสิทธิ เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ถงึอายุ 25 ปี บริบูรณ์ 

ศึกษาไม่ต า่กว่าอนุปริญญา 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

สิทธิประโยชน์ กรณเีลอืกรับบ าเหน็จ กรณเีลอืกรับบ านาญ 
เงนิบ าเหน็จด ารงชีพ ไม่มีสิทธิ ได้ 15 เท่าของบ านาญรายเดอืนไม่เกนิ 400,000 บาท 

(เงนิ 200,000 บาทหลงัรับเมื่อ 65 ปีบริบูรณ์) 

เงนิบ าเหน็จตกทอด ไม่มีสิทธิ ทายาทตามกฎหมายหรือบุคคลซ่ึงผู้รับบ านาญแสดง
เจตนาได้รับเงนิ 30 เท่า ของบ านาญเมื่อผู้รับบ านาญถงึ
แก่กรรม (หักบ าเหน็จด ารงชีพกรณรัีบไปแล้ว) 

เงนิเพิม่จากเงนิบ านาญ ไม่มีสิทธิ ผู้รับบ านาญจะได้รับเงนิเพิม่ในอตัราร้อยละ 25  

ของบ านาญปกตหิรือบ านาญพเิศษ 

(ต้องรับราชการก่อน 1 ต.ค. 2535) 

เงนิช่วยค่าครองชีพ (ช.ค.บ.) ไม่มีสิทธิ เมื่อมีการปรับบัญชีเงนิเดอืน กจ็ะได้รับการพจิารณา
เพิม่เงนิ ช.ค.บ. ให้ 

เงนิช่วยพเิศษ ไม่มีสิทธิ บุคคลซ่ึงผู้รับบ านาญแสดงเจตนา หรือทายาท 

ตามกฎหมายได้รับเงนิ 3 เท่าของบ านาญ 

เมื่อผู้รับบ านาญถงึแก่กรรม 



ระหว่างรับราชการ 

บ าเหน็จบ านาญพเิศษ 

ทุพพลภาพไม่สามารถรับราชการได้ 

ออกจากราชการแล้ว 

รับบ าเหน็จบ านาญปกติ 

เหตุปฏบัิติราชการในหน้าที/่ 
ถูกประทุษร้าย เพราะกระท าการ 
ตามหน้าที ่(ม.36) 

-ปฏิบัตริาชการคร้ังคราว 
นอกเขตต าบลที่ตั้งส านักงาน 
-ปฏิบัตริาชการท้องที่กนัดาร 
เส่ียงต่อโรคภยั (ม.41) 

ภายใน 3 ปี เจบ็ป่วย 
ทุพพลภาพอนัเป็นผลจากการ 
ปฏิบัตหิน้าที่ราชการระหว่าง 
ที่รับราชการ (ม.37) 

บ านาญพเิศษ (ม.38) บ านาญปกต ิ(ม.39) 

ยามปกติ 
 

5 ใน 50 ส่วน ถึง 20 ใน 50 ส่วนของเงินเดือน 

ตามทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนดเกีย่วกบัการรบ/ 
สงคราม/ปราบจลาจล/สถานการณ์ฉุกเฉิน 

30 ใน 50 ส่วน ถึง 35 ใน 50 ส่วน ของเงินเดือน 

ปฏบิัติราชการในอากาศยาน 
เรือด าน า้  กวาดทุ่นระเบิด ฯลฯ 

กึง่หน่ึงของเงินเดือน 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 



ปฏบิัติราชการในหน้าที/่ 
ถูกประทุษร้าย เพราะกระท า 
การตามหน้าที ่(ม.40) 

บ าเหน็จตกทอด 

ทายาท 

 บ าเหน็จบ านาญพเิศษ (ต่อ) 

ระหว่างที่ข้าราชการท้องถิ่นรับราชการ 

กรณทีายาทรับบ านาญพเิศษ 

ตาย สูญหาย 

ออกจากราชการแล้ว 

ภายใน 3 ปี ตายเน่ืองมาจากการ 
ปฏบิัติหน้าทีร่าชการ 
ระหว่างรับราชการ ปฏบิัติราชการนอกเขต 

ต าบล/ท้องทีก่นัดาร เส่ียง 
โรคภัย (ม.41) 

ได้รับอนัตรายจากการปฏบิัติ 
หน้าที/่ถูกประทุษร้าย เพราะ 
กระท าการตามหน้าที ่(ม.42) 

ยามปกติ 

กึง่หน่ึงของเงนิเดอืน 

กรณอีืน่ ๆ  
40 ใน 50 ส่วนของเงนิเดอืน 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

2 ส่วน ถ้ามบุีตร 3 คน 
ได้ 3 ส่วน 

1 ส่วน 

ตลอดชีวติ 
ยกเว้นสมรสใหม่ 

1 ส่วน 

ตลอดชีวติ 

10 ปี 
ได้ถึง 20 ปี 

ถ้าเรียนได้ถึง 25 ปี 

กรณทุีพพลภาพ ได้ตลอดเวลาทีทุ่พพลภาพ 

(1) บุตร (2) สาม ีหรือภรรยา 

ทายาท 

บ าเหน็จบ านาญพเิศษ (ต่อ) 

บุตรได้ถึง 20 ปี 
ถ้าเรียนได้ถึง 25 ปี 

ถ้าไม่มทีายาท ตาม(1) หรือ(2) หรือ(3) 
หรือทายาทน้ันตายไปก่อน 

แบ่งตามทายาททีเ่หลอื 

ถ้าไม่มเีลย 

ผู้ว่าราชการจังหวดัพจิารณา 

ผู้อปุการะ ผู้อยู่ในอปุการะ 

(3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา 



 
  

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

1.  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทีรั่บราชการตาย 

      จ่ายให้แก่ทายาท ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีต่ายระหว่างรับราชการ ถ้าความตายน้ันมไิด้ 

เกดิขึน้เนื่องจากการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงของตนเอง 

 
                               เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีเวลาราชการ 

 

2.  ผู้รับบ านาญปกติตาย  ให้จ่ายบ าเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท จ านวน  30 เท่าของ บ านาญรายเดอืน 

บ านาญรายเดอืน  รวมบ านาญปกติ และบ านาญพเิศษ 

บ าเหน็จตกทอด 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

     บ าเหน็จตกทอด 

1. กรณข้ีาราชการส่วนท้องถิน่ตายระหว่างรับราชการอยู่ 
    (ถ้าความตายมิได้เกดิจากการประพฤตช่ัิวอย่างร้ายแรง  
     ของตนเอง) 
     ให้จ่ายเงนิเป็นบ าเหน็จตกทอด 
    = เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย x จ านวนปีเวลาราชการ 

2. กรณข้ีาราชการส่วนท้องถิน่ผู้รับ   
    บ านาญถงึแก่ความตาย 
    ให้จ่ายเงนิเป็นบ าเหน็จตกทอด 
    = เงนิบ านาญรายเดอืน x 30 เท่า 

                    การจ่ายบ าเหน็จตกทอด 
1. บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตร 3 คน ขึน้ไป ให้ได้รับ 3 ส่วน 
2. สามีหรือภริยา ให้ได้รับ 1 ส่วน 
3. บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวติอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน 
4. ถ้าไม่มี 1,2 และ 3 ให้จ่ายแก่บุคคลซ่ึงผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ ต่อส่วนราชการต้นสังกดั 
5. ถ้าไม่มีทายาทและบุคคล ซ่ึงผู้ตายแสดงเจตนาไว้ให้สิทธิในบ าเหน็จตกทอดน้ันเป็นอนัยุต ิ

หมายเหตุ   ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไข พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2500 โดยก าหนดให้การจ่ายเงนิ            
  บ าเหน็จตกทอด  ให้น าเงนิบ านาญรายเดอืน + ช.ค.บ. X 30 เท่า    

        เช่น   หากผู้รับบ านาญปกตเิดอืนละ 4,000 บาท และได้รับเงนิ ช.ค.บ. เดอืนละ 2,000 บาท ถ้าผู้น้ันตายจะจ่ายบ าเหน็จตกทอด  
แก่ทายาทผู้มีสิทธิ   = (4,000 + 2,000) x 30 = 180,000 บาท (ปัจจุบันจะได้ = 4,000 x 30 รวม 120,000 บาท) 



การแบ่งส่วนบ าเหน็จตกทอดให้ทายาท 

 
เช่นเดยีวกบับ าเหน็จบ านาญพเิศษ 

 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 
กรณไีม่มีทายาท 

 

ให้แก่ผู้ที ่ขรก. ส่วนท้องถิ่น/ผู้รับบ านาญ 
ได้แสดงเจตนาระบุตวัไว้ 



   กฎกระทรวงก าหนดอตัราและวธีิการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที ่2 ) 
พ.ศ. 2552  (ประการในราชกจิจานุเบกษา 22 กรกฎาคม 2552) 

    หลกัการคอื  จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้รับบ านาญ ไม่เกนิ 15 เท่าของ
บ านาญรายเดือน   แต่ไม่เกนิ 400,000 บาท โดย 

          (1) ผู้รับบ านาญอายุต ่ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ ให้ขอรับได้ไม่เกนิ 200,000 บาท           

          (2) ผู้รับบ านาญอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป ให้ขอรับได้ไม่เกนิ 400,000 บาท แต่
ถ้าใช้สิทธิตามข้อ (1) ไปแล้วให้ขอรับได้ไม่เกนิส่วนที่ยงัไม่ครบตามสิทธิ แต่
รวมกนัแล้วต้องไม่เกนิ 400,000 บาท  

 

 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

  
บ าเหน็จด ารงชีพ  

 



      เวลาราชการและการนับเวลาราชการ 
ส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ               

 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

(หนังสือกรมการปกครอง ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0313.4/ว 18597 ลงวนัที ่27 มิถุนายน 2537) 
 การนับอายุตาม ป.พ.พ. มาตรา 16  ใช้ระบบ “วนัชนวนั เดอืนชนเดอืน ปีบวกปี”  
      แต่จะครบก าหนดปีบริบูรณ์ก่อนวนัทีท่ีเ่กดิหน่ึงวนั 
      (ม. 16 การนับอายุของบุคคลให้เร่ิมนับแต่วนัเกดิ ในกรณทีีรู้่ว่าเกดิในเดอืนใด                    

  แต่ไม่รู้วนัเกดิให้นับวนัทีห่น่ึงแห่งเดอืนน้ันเป็นวนัเกดิ แต่ถ้าพ้นวสัิยทีจ่ะหยัง่รู้ 
 เดอืนและวนัเกดิของบุคคลใด ให้นับอายุบุคคลน้ันตั้งแต่วนัต้นปีปฏทินิ                                      
 (1 ม.ค.) ซ่ึงเป็นปีทีบุ่คคลน้ันเกดิ) 

      เช่น 1. นาย ก. เกดิ 6 เม.ย. 2500 จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวนัที ่5 เม.ย. 2560 
             2. นาง ข. เกดิ 1 ต.ค. 2505  จะมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ ในวนัที ่30 ก.ย. 2555 
 

 การนับอายุบุคคล 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 
 ของการนับอายุบุคคล 
 - เพือ่ให้ทราบอายุในวนับรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ 
 - เพือ่ประโยชน์ในการนับอายุบุตร กรณกีารรับบ านาญพเิศษ 
 - เพือ่ประโยชน์ในการนับอายุข้าราชการทัว่ไปเมื่อลาออก 
 - เพือ่ให้ทราบอายุของข้าราชการทุกประเภท กรณเีกษยีณอายุราชการ 
 (เช่น  - ผู้ทีเ่กดิ ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 1 ต.ค. จะต้องเกษยีณฯ วนัที ่1 ต.ค. พ.ศ. เกดิ บวก 60 
           - ผู้ทีเ่กดิ ตั้งแต่ 2 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. จะต้องเกษยีณฯ วนัที ่1 ต.ค. พ.ศ. เกดิ บวก 61 
 

 ข้อกฎหมาย ม. 21 แห่ง พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2500 
บญัญตัว่ิาข้าราชการส่วนท้องถิน่ ซ่ึงมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอนัพ้นจาก
ราชการเมื่อส้ินปีงบประมาณทีอ่ายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ น้ัน  



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

เวลาราชการและการนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

นับเวลาราชการให้ในวนัที่ได้รับเงนิเดอืน 

นับเวลาราชการตั้งแต่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ 

ขึน้ทะเบยีนทหารกองประจ าการ นับตั้งแต่ขึน้ทะเบยีนทหาร 

กรณป่ีวย ลา พกัราชการ ถ้าได้เงนิเดอืน นับเวลาราชการเต็ม 

กรณไีด้รับการคดัเลอืก สอบคดัเลอืก ไปดูงานศึกษาวชิาในต่างประเทศ 
ให้นับเวลาราชการเต็มเวลา 

เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญนับจ านวนปี 
นับ 12 เดอืน เป็น 1 ปี/เศษของปีถ้าถึง 1/2 ปี นับเป็น 1 ปี/ วนั มีหลายระยะ นับ 30 วนั เป็น 1 เดอืน 

การนับเวลาราชการ 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

เวลาราชการและการนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ 

ประกาศใช้กฎอยัการศึก 

คณะรัฐมนตรีมีมตใิห้นับเวลาเป็นทวคูีณ 

ทุกพืน้ที่ เฉพาะพืน้ที่ 

20 พ.ย. 00 – 9 ม.ค. 01 
   21 ต.ค. 01 – 28 ต.ค. 08 
   7 ต.ค. 19 – 5 ม.ค. 20 
 23 ก.พ. 34 – 2 พ.ค. 34 

พจิารณาตาม 
ประกาศกฎอยัการศึก 

แต่ละฉบับ 

กรณทีี่กระทรวงกลาโหมก าหนด 3 จังหวดั ชายแดนใต้ 

ระหว่างที่มีการรบ/ปราบจลาจล 
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

จ.ยะลา  จ.ปัตตานี  จ.นราธิวาส 
จ านวน 19 อ าเภอ 

5 ม.ค. 47 – 20 ก.ค. 48 

กรณมีีสิทธิ นับเวลาทวคูีณหลายประเภท มิให้นับรวมกนั 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

ช่วงระยะเวลา 

ระยะเวลาทีใ่ช้ค านวณเวลา
ราชการ จังหวดัทีป่ระกาศใช้กฎอยัการศึก และ      มติ 

ครม.อนุมตัิเวลาทวคูีณ ปี เดอืน วนั 

 30 มถุินายน 2494   5 กนัยายน  2494        - 2 6 กรุงเทพ และ ธนบุรี 

 17 กนัยายน 2500   3 ตุลาคม 2500        -        - 17 ทั่วประเทศ 

  3 ตุลาคม 2500   9 มกราคม 2501        - 3 23 26 จงัหวดั 

  21 ตุลาคม 2501   28 ตุลาคม 2508 7        - 9 ทั่วประเทศ 

  7 ตุลาคม 2519   5 มกราคม 2520        - 3        - ทั่วประเทศ 

  23 กมุภาพนัธ์ 2534   2 พฤษภาคม 2534        - 2 8 ทั่วประเทศ 

  23 กมุภาพนัธ์ 2534   13 พฤศจิกายน 2541 7 8 21 21 จงัหวดั บางพืน้ที่ 

  23 กมุภาพนัธ์ 2534   15 พฤศจิกายน 2543 9 8 23 20 จงัหวดั บางพืน้ที่ 

    5 มกราคม 2547   20 กรกฎาคม 2548 1 6 17 ยะลา  ปัตตานี   นราธิวาส (19 อ าเภอ) 

    26 มกราคม 2547   20 กรกฎาคม 2548 1 5 26 ยะลา  ปัตตานี   นราธิวาส (19 อ าเภอ+14 อ าเภอ) 



                 เงินเพิม่ร้อยละ 25 จากเงินบ านาญ    

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 



การตอบข้อหารือ กรณี ขรก. พลเรือนเคยรับราชการส่วนท้องถิ่นมาก่อน เมือ่ได้รับการ
ถ่ายโอนกลบัมาท้องถิ่น จะไม่มีสิทธิได้รับเงนิเพิม่ 25 % จากเงนิบ านาญปกต ิ

 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 591  ลงวนัที ่11 
พฤษภาคม 2547 

 การที ่ขรก. โอนจากราชการส่วนท้องถิ่นไปเป็น ขรก.พลเรือน ในคร้ังแรกเป็น
การเปลีย่นสังกดัการรับราชการไม่ใช่การออกจากราชการด้วยเหตุตาม พ.ร.บ.
บ าเหน็จบ านาญฯ พ.ศ. 2500   จึงยงัไม่เกดิสิทธิที่จะได้รับเงินเพิม่ 25 %        
จากเงินบ านาญ ดังน้ัน เมื่อ ขรก. ถ่ายโอนมายงัราชการส่วนท้องถิ่น หลงัวนัที่    
1 ตุลาคม 2535 จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิม่ 25 % ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงิน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 39 

 

 

 



เงนิช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 



ก าหนดให้ข้าราชการผู้รับบ านาญ ได้รับเงนิบ านาญเพิม่ขึน้จากบ านาญรายเดอืน (ช.ค.บ.) 

จ่ายจากเงนิรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รับบ านาญคร้ังแรกทีใ่ด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันจ่าย ช.ค.บ. 

เงนิช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  (ช.ค.บ.) 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 



ตย. การค านวณเวลาราชการ 

 นาย ก. เกิด 26 เม.ย. 2490 เริม่รบัราชการ 2 ก.พ. 2520  พน้จาก

ราชการดว้ยเหต ุสูงอายุ  เม่ือ 1 ต.ค. 2550 

 เวลาราชการ (2 ก.พ. 2520 -30 ก.ย. 2550) 

    เวลาราชการปกต ิ  2550 10 1 

                  2520   2 2 

         30    7     29  

 เวลาราชการทวีคณู        -    2 8(23 ก.พ. 2534-2 พ.ค. 2534) 

     รวมเวลาราชการ     30  10     7    =  31  ปี 

                

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 



ตย. การค านวณบ าเหน็จบ านาญปกติ 

กรณีของนาย ก.  อายุราชการท่ีค านวณได ้       31  ปี                                   

                       เงินเดือนเดือนสุดทา้ย   31,750   บาท 

ถา้รบับ าเหน็จ  =   31,750 x 31  =    984,250    บาท 

ถา้รบับ านาญ    บ านาญปกต ิ  =  31,750 x 31  =   19,685.00  บาท              

                                         50 

เงินเพ่ิมจากบ านาญปกต ิ25% =   19,685 x 25  =    4,921.25  บาท 

                                                                                 
100 

(ถา้เขา้รบัราชการตั้งแต ่ 1 ต.ค. 2535 เป็นตน้ไป ไม่มีสิทธิไดร้บัเงินเพิ่ม 25% น้ี) 

เงิน ช.ค.บ. 4%                    =    19,685 x 4   =   787.40   บาท (เศษบาทปัดทิ้ ง)                 

                  100 

 รวมเงินบ านาญ/เงินเพิ่ม/ช.ค.บ.ที่ไดร้บั  =  25,393.25  บาท/เดือน 

 



 บ าเหน็จด ารงชีพ/บ าเหน็จตกทอด/เงินช่วยพิเศษ 

    เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  =  เงินบ านาญ x 15 เท่า แตไ่ม่เกิน 400,000 บาท                               

      =   19,685  x 15  =  295,275  บาท

 ขอรบัครั้งแรก    =  200,000  บาท (อีก 95,275 บาทจะขอไดปี้ 2555) 

   เม่ือตายทายาทรบั      = 19,685 x 30  =  590,550 – 200,000  

บ าเหน็จตกทอด        =    390,550  บาท 

และเงินช่วยพิเศษ = เงินบ านาญ x 3 เท่า  = 19,685 x 3   = 59,055.00 บาท

                  = เงินเพ่ิม 25% x3เท่า = 4,921.25 x3 = 14,763.75 บาท

       = เงิน ช.ค.บ. x 3 เท่า   =    787 x3      =   2,361      บาท 

รวมเงินช่วยพิเศษ    =  76,179.75  บาท 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 นาย ค. ช่างโยธา สงักดั อบต. กรงปีนงั จ. ยะลา  เริ่มรบัราชการ         

1 มิ.ย.2548   ใหอ้อกจากราชการดว้ยเหตถุูกยงิดว้ยอาวุธปืนเสียชีวิต 

เม่ือ 14 ธ.ค. 2549  เงินเดือนเดือนสุดทา้ย  6,080 บาท 

 เวลาราชการ (1 มิ.ย. 2548 -14 ธ.ค. 2549) 

    เวลาราชการปกต ิ 2549 12 15 

                 2548   6   1 

          1      6       14 

 เวลาราชการทวีคูณ      -       1        20  (1 มิ.ย. 2548-20 ก.ค. 2548) 

     รวมเวลาราชการ        1      8       4    =  2  ปี 

 

 

ตย. การค านวณบ านาญพิเศษและบ าเหน็จตกทอด 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

 เงินที่ทายาทจะไดร้บั 

 เงินบ านาญพิเศษ  =  ก่ึงหน่ึงของเงินเดือน (ไดร้บัการปรบัข้ึนเงินเดือนจาก 6,080 เป็น 8,050 บาท) 

                             = 8,050 ÷ 2  

                             = 4,025 บาท  

 บ าเหน็จตกทอด   = เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีที่รบัราชการ 

                            = 8,050 x 2 ปี   

                            = 16,100  บาท 

 เงินช่วยพิเศษ      = เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x 3 เท่า  

                            = 8,050 x 3 

           = 24,150 บาท 

 

 

 

 



 นาย ง. ช่างโยธา สงักดั อบต. กรงปีนงั จ. ยะลา  เริ่มรบัราชการ            2 

ต.ค.2515   ใหอ้อกจากราชการดว้ยเหตถุูกยงิดว้ยอาวุธปืนเสียชีวิต เม่ือ 14 ธ.ค. 

2549  เงินเดือนเดือนสุดทา้ย  32,250 บาท 

 เวลาราชการ (2 ต.ค. 2515 -14 ธ.ค. 2549) 

    เวลาราชการปกต ิ 2549 12 15 

                    2515 11   1  (คิดเริ่ม 1 พ.ย. 2515) 

        34      1       14 

                                                          30  (บวกเพิ่ม 30 วนัคือ 2-31 ต.ค. 2515) 

 เวลาราชการทวีคูณ       1    11         3 (3 ช่วง 7ต.ค.19, 23 ก.พ.34, 26ม.ค.47) 

     รวมเวลาราชการ           36      1        17    =  36.13  ปี ( 36 + 1 + 17) 

                                                                                                             
12    360 

 

                                  

 

ตย. การค านวณบ านาญพิเศษและบ าเหน็จตกทอด ขรก. ถ่ายโอน สมาชิก กบข. 



 เงินที่ทายาทจะไดร้บั 

 เงินบ านาญพิเศษ  =  ก่ึงหน่ึงของเงินเดือน (ไดร้บัการปรบัข้ึนเงินเดือนจาก 32,250 เป็น 41,890 บาท   

                             = 41,890 ÷ 2        =  20,945  บาท   

 แตแ่บ่งจา่ยตามช่วงเวลาราชการก่อนถ่ายโอน และช่วงโอนมา อปท. 

 ก่อนโอน (2 ต.ค. 15 – 30 พ.ย. 45) 30 ปี 7 เดือน 8 วนั  = 30.60 ปี 

    หลงัโอน (1 ธ.ค. 45 – 14 ธ.ค. 49)   5 ปี  6 เดือน 9 วนั  =   5.53 ปี 

บ านาญพิเศษท่ีรฐัรบัภาระ = 20,945 x 30.60    = 17,739.19  บาท

                   36.13   

บ านาญพิเศษท่ี อปท.รบัภาระ = 20,945 – 17,739.19 = 3,205.81 บาท

      

 



 บ าเหน็จตกทอด   = ไดร้บัการปรบัขั้นเงินเดือน = 41,890 บาท 

                            = 41,890 x 36.13 ปี   

                            = 1,513,485.70 บาท 

แตแ่บ่งจา่ยตามช่วงเวลาราชการก่อนถ่ายโอน และช่วงโอนมา อปท.

บ าเหน็จตกทอดที่รฐัรบัภาระ = 1,513,485.70 x 30.60  = 1,281,834  บาท

     36.13   

บ าเหน็จตกทอดที่ อปท.รบัภาระ = 1,513,485.70 - 1,281,834  

       =    231,651.70 บาท 

 เงินช่วยพิเศษ      = เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x 3 เท่า 

           = 41,890 x 3  = 125,670 บาท 

 



 นางมา  เกดิ 15  เมษายน  2488   เร่ิมรับราชการ 1 พ.ค. 2512  ครูจัตวา  ทต.โนนสูง 
ลาออกจากราชการ (คร้ังแรก)  เพือ่สมคัรรับเลอืกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  เมือ่ 26 ธ.ค. 2546 

 กลบัเข้ารับราชการใหม่ เมือ่ 1 ก.ค. 2547  และเกษียณเมือ่ 1 ตุลาคม 2548 (ออกคร้ังที่ 2) 
 เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย เมือ่ลาออกคร้ังแรก    45,200 บาท 
 เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย เมือ่พ้นจากราชการคร้ังที ่2  46,280 บาท 
 การค านวณบ านาญ  กรณีไม่ได้ยืน่ขอบ านาญในการลาออกคร้ังแรก 
 เวลาราชการปกต ิ                                                                    ปี         เดอืน          วัน                                                  

ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2512  – 25 ธ.ค. 2546 (ช่วงแรก)                        34            7             25 
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2547 – 30  ก.ย. 2548 (ช่วงที่สอง)                        1            3               -   

 รวมเวลาราชการทั้งส้ิน (ช่วงแรก+ ช่วงที่สอง)                      35           10             25  
 เวลาทวคูีณ (7 ต.ค. 19-5 ม.ค. 20 และ 23 ก.พ.-2 พ.ค.34)        -             5               8  
                   36            4               3

 รวมเวลาราชการทั้งส้ิน    =    36  ปี 
 
 

 

การค านวณบ านาญ  กรณกีารนับอายุราชการต่อเน่ือง 



 บ านาญปกติ  46,280  x  36  =  33,321.60 บาท เงนิเพิม่  33,321.60 x 25  =  8,330.40   บาท 
                                       50                                                   100  

 รวมเงินบ านาญ+เงนิเพิม่ กรณีไม่ยืน่ขอบ านาญคร้ังแรก    =       41,652  บาท 
 การค านวณบ านาญ  กรณียื่นขอบ านาญในการลาออกคร้ังแรก 
 เวลาราชการ  คร้ังแรก 1 พ.ค. 2512  – 25 ธ.ค. 2546  =  35 ปี 1 เดอืน  3 วนั รวม 35 ปี 
 บ านาญปกติ  45,200  x  35  =  31,640 บาท    เงนิเพิม่  31,640 x 25    =  7,910   บาท 
                                   50                                        100                                                                      

รวมเงินบ านาญ+เงนิเพิม่ กรณียืน่ขอบ านาญคร้ังแรก         =      39,550  บาท 
 เวลาราชการคร้ังทีส่อง 1 ก.ค. 2547  – 30 ก.ย. 2548     =  1 ปี 3 เดอืน         รวม 1 ปี 
 บ านาญปกติ  46,280  x  1  =  925.60 บาท    เงนิเพิม่  925.60 x 25    =  231.40   บาท 

                                50                                                   100 

      รวมเงินบ านาญ+เงนิเพิม่ กรณียืน่ขอบ านาญคร้ังทีส่อง      =      1,157  บาท 

 รวมยอดเงนิบ านาญคร้ังแรกและคร้ังที่สอง  = 39,550 + 1,157 = 40,707  บาท 

 



กรณกีารคดิบ านาญ+ เงินเพิม่ 25 %  

 นาย  กล้า  เกดิเมือ่  29  ม.ค. 2490   ต าแหน่งผอ.สถานศึกษา ทน.ยะลา เร่ิมรับราชการเมือ่ 16  พ.ค. 2510   
ครูจัตวา อบจ. ยะลา โอนไป ทม.ยะลา เมือ่ 1 เม.ย. 2525 พ้นจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ เมือ่ 1  ต.ค. 2550 

 เวลาราชการปกต ิ                                                                             ปี       เดอืน       วนั 
 1. ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2510 – 30 กนัยายน 2523               (อบจ.)     13           4             15 
            เวลาทวคูีณ   (7 ตุลาคม  2519 – 5 มกราคม 2520)          -             3              -   
 2. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2523 – 31 มีนาคม 2525                        (สปจ.)       1           6              -   
 3. ตั้งแต่ 1 เมษายน 2525 – 30 กนัยายน 2550                 (เทศบาล)    25          6              - 
            เวลาทวคูีณ (23 ก.พ.-2 พ.ค.2534,26 ม.ค.–20 ก.ค.2548)                      1           8             3  
                                                                                                                         42          3           18      
  รวมเวลาท้องถิ่น  ข้อ 1. + 3.       =  40 ปี 9  เดอืน 18 วนั  นับเป็น 41 ปี  
 รวมเวลาราชการทั้งส้ิน    ข้อ 1. + 2.+3.  =  42 ปี 3 เดอืน  18 วนั   นับเป็น 42 ปี 
 เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย   37,130   บาท    
 เงนิบ านาญ 37,130  x 42  = 31,189.20 บาท เงนิเพิม่ =  บ านาญ x 25 x เวลาท้องถิน่  = 31,189.20 x 25 x 41 = 7,611.65 บาท 
                                        50                100 x เวลาราชการทั้งหมด                  100 x 42 
 บ านาญ + เงนิเพิม่  = 38,800.85 บาท  รับจริงไม่เกนิเงนิเดอืนๆสุดท้าย  =  37,130 บาท  ( 31,189.20+5940.80) 

 
 
 
 



เปรียบเทียบการจ่ายบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กบั ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบั กบข. 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 



พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 

2.  ข้าราชการพลเรือน 
1.  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

2.1  ไม่เป็นสมาชิก กบข. พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญ 
ขรก.พ.ศ.2494 

2.2  เป็นสมาชิก กบข. พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ ขรก.พ.ศ.2539 

ออกจากราชการ และมสิีทธิ 
รับบ าเหน็จบ านาญ 

ออกจากราชการ และ 
มสิีทธิรับบ าเหน็จบ านาญ 

2.2.1  ออกจากราชการและมี
สิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ 

2.2.2  ออกจากราชการ แต่ไม่
มสิีทธิรับบ าเหน็จบ านาญ 

รับเงนิจาก ก.บ.ท. รับบ าเหน็จบ านาญจาก
กรมบัญชีกลาง 

รับเงนิประเดมิ/เงนิสมทบ 
เงนิสะสม/เงนิชดเชย/ผลประโยชน์ 
ตอบแทนเงนิดงักล่าวจาก กบข. 

เงนิสมทบ  
เงนิสะสม 
เงนิผลประโยชน์ 

กรณีรับราชการใน อปท.
ก่อน 1 ต.ค.2535   

จะได้รับเงนิเพิม่จากเงนิ
บ านาญ อกีร้อยละ 25 

หลกัเกณฑ์การจ่ายบ าเหน็จบ านาญ 

หลกัเกณฑ์การจ่ายบ าเหน็จบ านาญ 

บ าเหน็จ บ านาญ 

เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ายxปีราชการ เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ายxปีราชการ 
50 

เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ายxปีราชการ 

เงนิสมทบ   
เงนิสะสม 
และเงนิ
ผลประโยชน์ 

 เงินเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืนสุดท้ายxปีราชการ 
                              50 
-  แต่ต้องไม่เกนิร้อยละ 70 
   ของเงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย 
 

เงนิประเดมิ 
เงนิชดเชย 
เงนิสมทบ 
เงนิสะสมและ 
เงนิผลประโยชน์ 

บ าเหน็จ 
 

บ านาญ 
 

เปรียบเทียบหลกัเกณฑ์การรับบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิน่กบัข้าราชการพลเรือน 

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

ขรก.ปัจจุบัน 

สมาชิก? 

รับบ าเหน็จเหมือนเดิม 
หรือ 

รับบ านาญ และสวสัดิการ 
ขรก.บ านาญเหมือนเดิม 

เงินประเดิม 2% 

เงินชดเชย 2% 

เงินสมทบ 3% 

ออก 

ออก 

1. เงินสะสม 
2. เงินสมทบ 
3. ดอกผล 

1. บ าเหน็จสูตรเดิม 
2. เงินสะสม 
3. เงินสมทบ 
4.  ดอกผล 

1. บ านาญสูตรใหม่        5. เงินสมทบ      
   (น้อยกว่าเดิม              6. ดอกผล 
2. เงินประเดิม               7. สวสัดิการ ขรก. 
3. เงินชดเชย                      บ านาญเหมือนเดิม 
4. เงินสะสม 

ออม>=3% 

อายุราชการ? 

เลอืกรับ? 

-ไม่มีเงินสะสม 
-ไม่ได้เงินสมทบ 
นอกน้ันได้เหมือน 
   สมาชิกทีอ่อม 

ชดเชยร้อยละ 2 ของเงินเดือน 
ย้อนหลงัตั้งแต่เร่ิมรับราชการ 

ชดเชยร้อยละ 2 ของเงินเดือน 
นับแต่วนัเป็นสมาชิก 

เป็น ไม่เป็น 

ไม่ออม ออม 

น้อยกว่า 10 ปี 25 ปีขึน้ไป 

ระหว่าง 
10-24 ปี 

บ าเหน็จ 

บ านาญ 

บ านาญสูตรใหม่ = 1/50 x อายุราชการ x เงินเดือนเฉลีย่ห้าปีสุดท้าย 
โดยบ านาญรายเดือนต้องไม่เกนิร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลีย่  

ผงัแสดงการรับบ าเหน็จบ านาญตามระบบ ก.บ.ข. 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 

ราตรี  รัตนไชย 
ผู้อ านวยการส่วนบ าเหน็จบ านาญและสวสัดกิาร 

ส านักบริหารการคลงัท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

โทรศัพท์  0-2241-9032, 0-2241-9000  ต่อ 1401 

มือถือ 08-9969-2537 

E-mail : ratree@thailocadmin.go.th 


