
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่



โครงสร้ำงส ำนักบริหำรกำรคลงัท้องถิ่น (สน.คท.)

สน.คท.

สจง.
ส่วนกำรจดัสรรเงนิอุดหนุน
และพฒันำระบบงบประมำณ

สคร.
ส่วนนโยบำยกำรคลงั
และพฒันำรำยได้

สพช.
ส่วนพฒันำระบบ
บัญชีท้องถิ่น

สบส.
ส่วนบ ำเหน็จบ ำนำญ

และสวสัดกิำร



โครงสร้ำงส่วนบ ำเหน็จบ ำนำญและสวสัดกิำร (สบส.)

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

ฝ่ำยอ ำนวยกำร ฝ่ำยกำรเงินบัญชีและรำยได้ ฝ่ำยทะเบียนและตรวจสอบ

งำนกำรฌำปนกจิสงเครำะห์



ระเบียบกฎหมำยทีเ่กีย่วกบังำนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

1.  พ.ร.บ. บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500

2. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2542)

3.  กฎกระทรวงก ำหนดอตัรำและวิธีกำรรบับ ำเหน็จด ำรงชีพ พ.ศ. 2548
(และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2552)

4. ประกำศพระบรมรำชโองกำรเก่ียวกบักฎอยักำรศึก

5. พ.ร.ฎ. กำรจ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอ่ืน

ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535.



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

6.  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546

7.  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินช่วยค่ำครองชีพผูร้บับ ำนำญ
ของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2522

8.  ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องกำรแสดงเจตนำระบตุวัผูร้บั
บ ำเหน็จตกทอด

9.  ประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรเก่ียวกบั
ระยะเวลำในกำรคืนบ ำเหน็จข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494

• ตรำขึน้เพือ่ให้ข้ำรำชกำรทหำรและข้ำรำชกำรพลเรือน
ทีอ่อกจำกรำชกำรมสิีทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ

• จ่ำยจำกเงนิงบประมำณของรัฐบำล
• เป็นแหล่งเงนิออมให้กบัสมำชิก โดยข้ำรำชกำรผู้เป็น
สมำชิกต้องส่งเงนิสะสม

• ข้ำรำชกำรทีเ่ป็นสมำชิก กบข.จะค ำนวณสูตรของ กบข.



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

• ตรำขึน้เพือ่เป็นหลกัประกนัให้ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ทุกประเทท 
ได้แก่ ข้ำรำชกำรส่วนจังหวดั พนักงำนเทศบำล พนักงำนเมืองพทัยำ
และพนักงำนส่วนต ำบล (ยกเว้น กทม.) ให้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จ
บ ำนำญ เช่นเดยีวกบัข้ำรำชกำรพลเรือน ตำม พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 ทุกประกำร

• กำรจ่ำยเงนิบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น เกอืบทุก
ประเทท จ่ำยเงนิจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(กบท.) โดยรำชกำรส่วนท้องถิน่เป็นผู้ส่งสมทบ กบท.



พ้น/ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุ 4 เหต*ุ* พ้นจำกรำชกำร
เนื่องจำกเสียชีวติ

เงนิบ ำเหน็จด ำรงชีพ
เงินบ ำนำญ x 15 เท่ำ 
(ไม่เกนิ 400,000 บำท รับ 200,000 บำทหลงั
ได้เมื่ออำยุ 65 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป)

เงนิบ ำเหน็จตกทอด
(เงินบ ำนำญ x 30 เท่ำ) หกับ ำเหน็จด ำรงชีพกรณีไดข้อรับไปแลว้

เงนิช่วยพเิศษ = (เงินบ ำนำญ + ช.ค.บ. (ถำ้มี) + เงินเพ่ิม 25 % (ถำ้มี)) x 3 เท่ำ
(เงนิ ช.ค.บ.  3 เท่ำ อปท. รับทำระจ่ำย)

หมำยเหตุ **กรณีลำออกโดยไม่
เข้ำด้วย 4 เหตุ (ทดแทน,  ทุพพล
ทำพ, สูงอำยุ ,รับรำชกำร นำน   
ต้องมเีวลำรำชกำร 10 ปี ขึน้ไปจงึ
จะมสิีทธิขอรับบ ำเหน็จ

*** กรณีลูกจ้ำง ทีม่เีวลำ
ท ำงำนตั้งแต่ 25 ปีขึน้ไปมสิีทธิ
ขอรับบ ำเหน็จรำยเดอืน ใช้สูตร
บ ำเหน็จปกต ิหำรเพิม่ด้วย 50
***ขรก. ถ่ำยโอนหลกักำรเหมอืน
ขรก.ต ำแหน่งอืน่ แต่แบ่งทำระเงนิ
กบท. และอุดหนุนตำมสัดส่วน 
เวลำรำชกำร และมสูีตรค ำนวณ
เฉพำะกรณี สมำชิก กบข.

มสิีทธิรับบ ำเหน็จ
เงินเดือนเดือนสุดทำ้ย x ปีเวลำรำชกำรมสิีทธิรับบ ำนำญ

มสิีทธิยืน่ขอรับ
บ ำเหน็จแทนบ ำนำญ

เงนิบ ำนำญ
เงินเดือนเดือนสุดทำ้ย x ปีเวลำรำชกำร

50

เงนิ ช.ค.บ.
(อปท. รับทำระจ่ำย)

เมือ่เสียชีวติทำยำทมสิีทธิรับ

เงนิบ ำเหน็จตกทอด
(เงินเดือนเดือนสุดทำ้ย x ปีเวลำรำชกำร)

เงนิช่วยพเิศษ (อปท. รับทำระจ่ำย)
(เงินเดือนเดือนสุดทำ้ย x 3 เท่ำ) 

จ่ำยจำกเงนิ กบท.

+ +

ขรก. / พนง. อปท.

ขรก. ท้องถิ่นต ำแหน่งอืน่ ลูกจ้ำงประจ ำ

ตำย / พ้นหรือออกจำกรำชกำร

เวลาราชการตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ขึ้้ไปป
ครู  /ครูถ่ำยโอน

สิทธิเหมอืน ขรก. ส่วนท้องถิ่น
แต่จ่ำยจำก เงนิอุดหนุน .

1.รัฐ รับทำระ
2.รัฐและ อปท.  รับ
ทำระจ่ำยบ ำเหนจ็
แบ่งส่วนตำม
ช่วงเวลำที่
ปฏิบัติงำน 

อปท.จ่ำย บ ำเหน็จปกต*ิ**
ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย x จ ำนวนเดือนที่ท ำงำน

12 

ทำยำทมีสิทธิรับ

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

ลูกจำ้ง อปท.

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

ยกเว้น 
เงนิเพิม่ 
25%
จ่ำยจำก 
กบท.

(ถ้ามี)

(ถ้ามี)

เงนิเพิม่ 25%
จำกบ ำนำญ
(เป็นขรก.ส่วน
ทอ้งถ่ิน ก่อน
1 ต.ค. 2535

ขรก.ถ่ำยโอน



กำรค ำนวณเงนิบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น            

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่



องคป์ระกอบส ำคญัในกำรค ำนวณเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ

 เวลำรำชกำร หมำยถึง  เวลำรำชกำรปกติ รวมเวลำทวีคูณ (ถำ้มี)

 เงินเดือนเดือนสุดท้ำย หมำยถึง  เงินเดือนท่ีไดรั้บจำกงบประมำณของรำชกำร
ส่วนทอ้งถ่ิน  ประเภทเงินเดือนเดือนสุดทำ้ยก่อนออกจำกรำชกำร 

โดยไม่รวม เงินเพิม่ประจ ำต ำแหน่ง หรือเงินเพิม่ส ำหรับผู้เช่ียวชำญหรือ 
ผู้ประกอบวชิำชีพเฉพำะ

แต่ให้รวม เงินเพิม่ส ำหรับกำรสู้รบกำร (พ.ส.ร.) และหรือกำร

ปรำบปรำมผู้กระท ำผดิ (ถ้ำมี) 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ด้วยเหตุอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง ดงัต่อไปนี้

(มำตรำ 12)



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

1.  บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน

จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ซ่ึงออกจำกรำชกำรเพรำะเลกิ

หรือยุบต ำแหน่ง หรือไปด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง

หรือซ่ึงมีค ำส่ังให้ออกโดยไม่มีควำมผดิ



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

2. บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทุพพลทำพ

จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

ซ่ึงเจบ็ป่วยทุพพลทำพ ซ่ึงแพทย์ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจ

แสดงควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถที่จะรับรำชกำรในต ำแหน่งหน้ำที่

ซ่ึงปฏิบัตอิยู่น้ันต่อไป



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

3.  บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุสูงอำยุ

• (1)  จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินผู้มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว หรือ

• (2)  จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มีอำยุครบ 50 ปีบริบูรณ์ 
ประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร ให้ผู้มีอ ำนำจส่ังอนุญำตให้ลำออก
จำกรำชกำรเพือ่รับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุสูงอำยุได้



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

4.  บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุรับรำชกำรนำน

• (1)  จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณ
บ ำเหน็จบ ำนำญครบ 30 ปีบริบูรณ์แล้ว หรือ

• (2)  จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณ
บ ำเหน็จบ ำนำญ 25 ปีบริบูรณ์ ประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร
ให้ผู้มีอ ำนำจส่ังอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรเพือ่รับบ ำเหน็จ
บ ำนำญเหตุรับรำชกำรนำนได้



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

บ ำเหน็จปกติ

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

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

สมคัรใจลำออก (ม.20)
ไม่ได้ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง

ใน  4  เหตุ

มเีหตุออกจำกรำชกำร (ม.18)
ด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง ใน 4 เหตุ 

เงนิที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น เพือ่ตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำ
ซ่ึงจ่ายคร้ังเดยีว (เป็นเงนิก้อน)



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

เงินบ ำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย X จ ำนวนปีเวลำรำชกำร

กำรค ำนวณเงินบ ำเหน็จ

ตัวอย่ำงเช่น    - เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำยก่อนออกจำกรำชกำรได้รับ 20,000 บำท

- มีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จ 30 ปี        

จะได้รับบ ำเหน็จ = 20,000 x 30 = 600,000 บำท



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

บ ำนำญปกติ

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

ผู้มสิีทธิรับบ ำนำญ
จะขอรับบ ำเหน็จ
แทนได้ (ม.19)

ออกจำกรำชกำร
ด้วยเหตุทดแทน เหตุทุพพลทำพ 
เหตุสูงอำยุ เหตุรับรำชกำรนำน

เงนิที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเพือ่ตอบแทนควำมชอบที่ได้รับ
รำชกำรมำ ซ่ึงจ่ายเป็นรายเดอืน (จนกว่ำจะตำย)



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

เงินบ ำนำญ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย X จ ำนวนปีเวลำรำชกำร
50

กำรค ำนวณเงินบ ำนำญ

เช่น    - เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำยก่อนออกจำกรำชกำรได้รับ 20,000 บำท                                                                                 

- มีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำนำญ 30 ปี                                                                                

จะได้รับบ ำนำญ   = 20,000 x 30 = 12,000 บำท/เดือน
50



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

เงนิเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืนสุดท้ำย X จ ำนวนปีเวลำรำชกำร
50

กำรค ำนวณเงินบ ำนำญ กรณีถ่ำยโอน สมำชิก กบข.

- เงนิเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืนสุดท้ำย ได้รับ 35,275.24 บำท                                                                                 
- มีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำนำญ 35 ปี   5 เดอืน   8 วนั = 35+0.42+0.02 = 35.44 ปี

12            360                                       
จะได้รับบ ำนำญ   = 35,275.24 x 35.44 = 25,003.09 บำท/เดอืน

50
= 35,275.24 x 70 = 24,692.67 บำท/เดอืน

100

เงนิเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืนสุดท้ำย X 70%

หรือ

เลอืกผลกำรค ำนวณทีน้่อยกว่ำ



สิทธิในกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ

 ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ต้องยืน่หนังสือแสดงเจตนำขอรับ
บ ำเหน็จหรือบ ำนำญตำมสิทธิ ทำยใน 3 ปี

 เมือ่ผู้มสิีทธิรับบ ำเหน็จบ ำนำญได้รับทรำบกำรค ำนวณบ ำเหน็จ
บ ำนำญล่วงพ้น 2 ปีแล้วให้ถือว่ำกำรค ำนวณน้ันเป็นอนัเด็ดขำด

ทำยำทต้องยืน่ขอรับเงนิช่วยพเิศษทำยในเวลำ 1 ปี



เงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ

เงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ = 15 เท่ำของบ ำนำญรำยเดือน  แต่ไม่เกนิ 400,000 บำท

ผู้รับบ ำนำญอำยุต ่ำกว่ำ 65 ปีบริบูรณ์ 
รับบ ำเหน็จด ำรงชีพได้ ไม่เกนิ 200,000 บำท

(บท.16)

ขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพได้ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลำคม ถึงวนัที ่31 ธันวำคม ของทุกปี

ผู้รับบ ำนำญ อำยุ 65 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 
รับบ ำเหน็จด ำรงชีพในส่วนที่เหลอืได้ 

ไม่เกนิ 400,000 บำท
(บท.18)

ตัวอย่ำง นำย ข. ได้รับบ ำนำญ 28,000 บำท ค ำนวณบ ำเหน็จด ำรงชีพ เป็นเงิน 15 x 28,000 = 420,000 บำท 
นำย ข. ไดย้ืน่ขอรับคร้ังแรก เม่ืออำย ุ60 ปี จ  ำนวน 200,000 บำท  และเม่ืออำย ุ65 ปี ยืน่ขอรับไดอี้ก 200,000 บำท 

ตัวอย่ำง นำย ก. ได้รับบ ำนำญ 22,000 บำท ค ำนวณบ ำเหน็จด ำรงชีพ เป็นเงิน 15 x 22,000 = 330,000 บำท 
นำย ก. ไดย้ืน่ขอรับคร้ังแรก เม่ืออำย ุ60 ปี จ  ำนวน 200,000 บำท และเม่ืออำย ุ65 ปี ยืน่ขอรับไดอี้ก 130,000 บำท 



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

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำย x จ ำนวนปีเวลำรำชกำร

บ ำนำญรำยเดอืน = รวมบ านาญปกติ และบ านาญพเิศษ

บ ำเหน็จตกทอด

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นทีถ่ึงแก่ควำมตำย ผู้รับบ ำนำญทีถ่ึงแก่ควำมตำย 

จ่ายให้แก่ทายาท ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซ่ึงถึงแก่
ควำมตำยระหว่ำงรับรำชกำร ถ้ำควำมตำยน้ันมิได้
เกดิขึน้เน่ืองจำกกำรประพฤติช่ัวอย่ำงร้ำยแรงของ
ตนเอง

เงินบ ำนำญรำยเดอืน x 30

จ่ายให้แก่ทายาท จ ำนวน 30 เท่ำของเงนิ
บ ำนำญรำยเดอืน หักเงนิบ ำเหน็จด ำรงชีพ
ทีผู้่รับบ ำนำญรับไปแล้ว



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

2 ส่วน ถ้ำมีบุตร 
3 คนขึน้ไปได้ 3 ส่วน 1 ส่วน 1 ส่วน(1) บุตร (2) สำม ีหรือทรรยำ

ทำยำท

สัดส่วนกำรจ่ำยบ ำเหน็จตกทอดให้แก่ทำยำท

(3) บิดำมำรดำ หรือบิดำ หรือมำรดำ

ถ้ำไม่มีทำยำท ตำม (1) หรือ (2) หรือ (3)
หรือทำยำทน้ันตำยไปก่อน

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับบ ำนำญ
ได้มหีนังสือแสดงเจตนำระบุตวัผู้รับบ ำเหน็จตกทอด

ถ้ำไม่มทีำยำทเลยให้สิทธิน้ันเป็นอนัยุติ



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นถึงแก่ควำมตำย ผู้รับบ ำนำญถึงแก่ควำมตำย

กำรจ่ำยให้แก่ทำยำท

1. ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซ่ึงถึงแก่กรรม หรือผู้รับบ ำนำญซ่ึงถึงแก่กรรม
ได้แสดงเจตนำไว้เป็นหนังสือยืน่ต่อต้นสังกดั ตำมแบบ บ.ท.10

2. หำกมิได้ระบุไว้ ให้จ่ำยแก่บุคคลตำมล ำดบั ดงันี้
2.1 คู่สมรส     2.2 บุตร        2.3 บิดำมำรดำ

เงือ่นไข
(1) บุคคลล ำดบัก่อนมีชีวติอยู่ ล ำดบัถัดไปไม่มีสิทธิ
(2) บุคคลในล ำดบัเดยีวกนัมีหลำยคน (บุตร) สำมำรถมอบหมำยเป็นหนังสือ 

หรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดที่จัดกำรศพ 

เงนิเดอืนเต็มเดอืน x 3 เงนิบ ำนำญ + เงนิเพิม่ + เงนิ ช.ค.บ. x 3

กำรส่ังจ่ำยเงนิช่วยพเิศษ ตำม ข้อ 30
แห่งระเบียบ มท.ว่ำด้วยเงนิบ ำเหน็จบ ำนำญฯ พ.ศ.2546

กำรส่ังจ่ำยเงนิช่วยพเิศษ ตำม ม.23
แห่ง พ.ร.ฎ. เงนิเดอืน เงนิปีฯ พ.ศ.2535 (โดยอนุโลม)
จ่ำยจำกงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง ของ อปท.

เงินช่วยพเิศษ

ทำยำท
ยืน่ขอรับ

เงินช่วยพเิศษ
ทำยใน 1 ปี



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้รับบ ำนำญ
ได้รับเงนิบ ำนำญเพิม่ขึน้จำกบ ำนำญรำยเดอืน (ช.ค.บ.)

กำรเบิกจ่ำยเงิน  ช.ค.บ.

รับบ ำนำญคร้ังแรกทีใ่ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันจ่ำย ช.ค.บ.

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ  (ช.ค.บ.)

ต ำแหน่งอืน่
จำกงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง 

ประเททรำยจ่ำยตำมข้อผูกพนั ของรำชกำรส่วนท้องถิ่น

ครู  ครูถ่ำยโอน และข้ำรำชกำรถ่ำยโอน
จำกเงนิอุดหนุน



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

กำรนับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ

นับตั้งแต่วนัรับรำชกำร และรับเงนิเดอืน

นับตั้งแต่วนัทีม่อีำยุครบ 18 ปีบริบูรณ์

นับตั้งแต่ขึน้ทะเบยีนทหำรกองประจ ำกำร (ดูเพิม่เติม น.423-425)

ป่วย ลำ พกัรำชกำร ถ้ำได้รับเงนิเดอืน นับเวลำรำชกำรเต็ม

ทำงรำชกำรคดัเลอืก / สอบคดัเลอืก ให้ไปดูงำนหรือศึกษำวชิำในต่ำงประเทศ  นับเวลำรำชกำรเต็ม

กำรนับระยะเวลำ จ ำนวนปี นับ 12 เดอืน เป็น 1 ปี
เศษของปีถึง 6 เดอืน นับเป็น 1 ปี

วนั นับ 30 วนั เป็น 1 เดอืน

กำรนับเวลำรำชกำร



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

เวลำรำชกำรและกำรนับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ

กำรนับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณ

ประกำศใช้กฎอยักำรศึก

คณะรัฐมนตรีมีมตใิห้นับเวลำเป็นทวคูีณ

ทุกพืน้ที่ เฉพำะพืน้ที่

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

กระทรวงกลำโหมก ำหนด กอ.รมน.

ระหว่ำงที่มีกำรรบ/ปรำบจลำจล
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

ต้องมีหนังสือรับรองกำรปฏิบัตริำชกำร

มีหนังสือรับรองกำรปฏิบัตริำชกำร
ของ กอ.รมน.

กรณมีีสิทธิ นับเวลำทวคูีณหลำยประเทท มิให้นับรวมกนั

23 พ.ค. 34 – 12 พ.ย.41 (21 จว.บำงพืน้ที)่
13 พ.ย.43 – 15 พ.ย.43 (20 จว.บำงพืน้ที)่
5 ม.ค.47 – 20 ก.ค.48 (ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส)
26 ม.ค.47 – 20 ก.ค.48 (ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส)



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

เกดิ  22 ธ.ค.2490

อำยุ 60 ปีบริบูรณ์
1 ตุลำคม 2550

เกษยีณอำยุรำชกำร
30 กนัยำยน 2551

เกดิ 1 ต.ค. 2490

กำรนับอำยุบุคคล

เกดิ 2 ต.ค. 2490

อำยุ 60 ปีบริบูรณ์
30 กนัยำยน 2550

เกดิ  20 ม.ีค. 2490 อำยุ 60 ปีบริบูรณ์
19 มีนำคม 2550

อำยุ 60 ปีบริบูรณ์
21 ธันวำคม 2550

เกษยีณอำยุรำชกำร
30 กนัยำยน 2551

พ้นจำกรำชกำร 
เมื่อส้ินปีงบประมำณ
30 กนัยำยน 2550

พ้นจำกรำชกำร 
เมื่อส้ินปีงบประมำณ
30 กนัยำยน 2550



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

ได้รับเงนิเพิม่ 25%
แต่คดิเป็นสัดส่วนเฉพำะเวลำรำชกำร
ที่มำรับรำชกำรในรำชกำรส่วนท้องถิน่

รับบ ำนำญก่อนวนัที่ 1 ม.ค. 2509
ไม่ได้เงนิเพิม่ 25%

รับรำชกำรใน อปท.
ตั้งแต่วนัที่ 1 ต.ค. 2535 เป็นต้นไป 

ไม่ได้เงนิเพิม่ 25%

1 ม.ค. 2509 1 ต.ค. 2523 1 ต.ค. 2535

โอนตำม พ.ร.บ. โอนกจิกำรฯ พ.ศ.2523
ตั้งแต่วนัที่ 1 ต.ค.2523
ไม่ได้เงนิเพิม่ 25%

ข้ำรำชกำรอืน่ ที่มิใช่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ 
ต่อมำได้โอนหรือถูกส่ังให้ไปรับรำชกำรทำงรำชกำรส่วนท้องถิน่

ก่อนวนัที่ 1 ต.ค.2535

ขรก.ส่วนจงัหวดัสำมัญ ก่อนโอนตำม พ.ร.บ.ฯ
ระหว่ำงวนัที่ 1 ม.ค.2509 – 30 ก.ย.2523

ได้รับเงนิเพิม่ 25%

รับบ ำนำญตั้งแต่ 1 ม.ค. 2509 เป็นต้นไป 
ได้เงนิเพิม่ 25%

กำรจ่ำยเงินเพิม่จำกเงินบ ำนำญร้อยละ 25 (ข้อ 39)



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

เวลำรำชกำรและกำรนับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ

กำรนับเวลำรำชกำรต่อเน่ือง กรณกีลบัเข้ำรับรำชกำรใหม่

กลบัเข้ำรับรำชกำร ก่อน 16 พ.ย. 43 กลบัเข้ำรับรำชกำร หลงั 16 พ.ย. 43

ไม่มีสิทธินับเวลำรำชกำรต่อเน่ือง
ยกเว้นรับบ ำนำญอยู่เดมิให้งดจ่ำย

เมื่อพ้นจำกรำชกำรจะได้รับ
บ ำนำญเดมิ + บ ำเหน็จ หรือบ ำนำญ

(ซ่ึงค ำนวณตำมช่วงเวลำรับรำชกำรในคร้ังหลงั)

นับเวลำรำชกำร ต่อเน่ืองได้ทุกกรณ ีเว้นแต่
ถูกไล่ออก และไม่มีสิทธิรับบ ำเหน็จบ ำนำญ



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

กำรส่ังจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

1.  ยืน่เร่ืองตำมแบบ บท.1 และค ำส่ังบรรจุหรือแต่งตั้งฯ ต่อ อปท. ทีต่นสังกดั
คร้ังสุดท้ำย (ข้อ 16)

2. อปท.ตรวจสอบและสอบสวนหลกัฐำน แล้วน ำเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั
พจิำรณำ ภายใน  15 วัน นับแต่วนัรับเร่ือง (ข้อ24)

3. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัพจิำรณำส่ังจ่ำย ภายใน 21 วัน นับแต่วนัได้รับเร่ือง  (ข้อ 26)



บ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ 
ระเบียบ มท.ว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำง

ของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิม่เติม

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่



บ ำเหน็จปกติ = ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย X จ ำนวนเดือนที่ท ำงำน / 12

บ ำเหน็จปกติ (ลูกจ้ำง)

- ป่วยเจบ็ไม่อำจปฏิบัตหิน้ำที่โดยสม ่ำเสมอ หรือแพทย์รับรองว่ำไม่สำมำรถหรือ
ไม่ควรท ำงำน
- ขำดคุณสมบัตเิกีย่วกบัสัญชำต ิ ไม่เป็นผู้เลือ่มใสประชำธิปไตย  ไปด ำรงต ำแหน่ง
ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง กำยทุพพลทำพ
จติฟ่ันเฟือน ตกเป็นบุคคลล้มละลำย
- เลกิหรือยุบต ำแหน่ง 
- หย่อนควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบัตหิน้ำที่กำรงำนของตน
- ส่ังให้ออกจำกรำชกำร โดยมีมลทินหรือมัวหมอง หรือรับโทษจ ำคุกโดยค ำส่ังศำล
- ไปรับรำชกำรทหำร 
- ขำดคุณสมบัตใินกำรท ำงำนเป็นลูกจ้ำงประจ ำ

- ลำออกโดยไม่มีควำมผดิ และได้รับอนุญำตให้ลำออก 
- กระท ำผดิวนัิยร้ำยแรงและถูกลงโทษปลดออกจำกรำชกำร

ออกจำกงำนด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง

**กำรค ำนวณ ถ้ำมีเศษของบำทให้ปัดทิง้**

ลูกจ้ำงประจ ำท ำงำนมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปีบริบูรณ์

ลูกจ้ำงประจ ำท ำงำนมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำ 1 ปีบริบูรณ์



เงินบ ำเหน็จรำยเดือน

เงนิตอบแทนของลูกจ้ำงประจ ำทีอ่อกจำกงำนเน่ืองจำกท ำงำนมำนำน ซ่ึงจ่ำยเป็นรำยเดอืน

ลูกจ้ำงประจ ำผู้มสิีทธิรับบ ำเหน็จปกติ
ซ่ึงมเีวลำท ำงำน ตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 
ประสงค์ขอรับเป็นบ ำเหน็จรำยเดอืนแทนได้

บ ำเหน็จรำยเดือน = ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย X จ ำนวนเดือนที่ท ำงำน / 12 / 50

**กำรค ำนวณ ถ้ำมเีศษของบำทให้ปัดทิง้**



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

นำงสำวพรทิพย์  น้อมน ำทรัพย์
หัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบและทะเบียน 2

ส่วนบ ำเหน็จบ ำนำญและสวสัดกิำร

ส ำนักบริหำรกำรคลงัท้องถิ่น

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย

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

E-mail : chollada@thailocaladmin.go.th



หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรเก่ียวกบักำรกำรคืนบ ำเหน็จเพ่ือนบัเวลำรำชกำรต่อเน่ือง

 ประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ืองหลกัเกณฑ์และวธีิกำรเกีย่วกบัระยะเวลำในกำรคนืบ ำเหน็จข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่นเพือ่นับเวลำรำชกำรต่อเน่ือง  ประกำศ ณ วนัที ่26 กรกฎำคม 2554
(ยกเลกิ ฉบบัลงวนัที ่19 มนีำคม 2547)

 ทำยใน 90 วนั นับแต่วนัที่กลบัเข้ำรับรำชกำร ให้คนืบ ำเหน็จ + ดอกเบีย้ (เงนิฝำกประจ ำ
หน่ึงปีของธนำคำรออมสินในปีน้ัน ๆ เป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องน ำดอกเบีย้มำทบต้น เร่ิมคดิตั้งแต่วนัทีไ่ด้รับ
บ ำเหน็จเป็นต้นไปถึงวนัทีก่ลบัเข้ำรับรำชกำร)

 สำมำรถท ำหนังสือขอผ่อนผนัเวลำคนืหำกไม่สำมำรถคนืทำยใน 90วนั แต่คดิดอกเบีย้เพิม่ร้อยละ 7.5 ต่อปี
ส ำหรับเวลำที่เกนิ ) 

 กรณไีม่ยืน่เร่ืองขอคนืทำยใน 90 วนันับแต่วนัทีก่ลบัเข้ำรับรำชกำร ให้ ผวจ. มอี ำนำจอนุมตัิ  และถ้ำสำเหตุ
กำรคนืล่ำช้ำเกดิจำกตัว ขรก. เอง จะคดิดอกเบีย้เพิม่อกีร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่วนัทีก่ลบัจนถึงวนัที ่อปท. 
ได้รับเงนิคนื 

 กรณถ้ีำเดมิไม่ได้เป็น ขรก.ส่วนท้องถิ่น กใ็ห้ส่งคนืให้ อปท. ต้นสังกดัทีก่ลบัเข้ำรับรำชกำใหม่ 
 เงนิบ ำเหน็จและดอกเบีย้ทีส่่งคนื ให้ อปท.น ำส่ง กบท. ทนัทตีำมวธีิกำรส่งเงนิสมทบ
 สิทธิกำรนับเวลำรำชกำรต่อเน่ือง มผีลต่อเมือ่ได้คนืเงนิบ ำเหน็จและดอกเบีย้ครบถ้วนแล้ว
 อปท. ใดไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์นี ้ให้ขอท ำควำมตกลงกบั มท. เป็นรำย ๆ ไป



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

• บุคคลท่ีไม่มีสิทธิ ได้แก่ ผู้ท่ีถูกไล่ออกจำกรำชกำร หรือผู้ซ่ึงมีเวลำรำชกำรส ำหรับ
ค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญไม่ครบหน่ึงปีบริบูรณ์ ฯลฯ

• ระยะเวลำรำชกำรท่ีใช้ในกำรพจิำรณำกรณอีอกตำมเหตุ 4 เหตุ
1. กรณีไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จ  
2. กรณี  10 ปีบริบูรณ์ขึน้ไปมีสิทธิได้รับบ ำนำญ

• กรณมีีสิทธิได้บ ำนำญ จะขอรับบ ำเหน็จแทนบ ำนำญกไ็ด้
• กรณีไม่ได้ออกจำกรำชกำรด้วย 4 เหตุดงักล่ำว ถ้ำออกจำกรำชกำรเพรำะลำออก

ต้องมีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณ บ ำเหน็จบ ำนำญ ครบ 10 ปี จึงจะมีสิทธิ                   
ได้รับบ ำเหน็จ

• เป็นสิทธิเฉพำะตัว โอนไม่ได้

หลกัเกณฑ์เกีย่วกบักำรรับบ ำเหน็จบ ำนำญปกติ



ระเบียบ มท. ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546

 สำระส ำคัญตำมระเบียบฯ ข้อ 39 กล่ำวถึงกำรจ่ำยเงนิเพิม่จำกเงินบ ำนำญ โดยสรุป ดงันี้
 (1) ออกก่อน 1 ม.ค. 2509 ไม่มีสิทธิได้รับ  เงนิเพิม่จำกเงินบ ำนำญร้อยละ 25
 (2) นับแต่ 1 ม.ค. 2509 เป็นต้นไป ถ้ำออกโดยมสิีทธิรับบ ำนำญ จะได้รับเงนิบ ำนำญ และ

เงนิเพิม่จำกเงนิบ ำนำญร้อยละ 25 แต่เมือ่รวมกนัแล้วต้องไม่สูงกว่ำเงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำย
 (3)  กรณีโอนหรือถูกส่ังไปรับรำชกำรทำงรำชกำรส่วนท้องถิ่น ซ่ึงจะมสิีทธิได้นับเวลำ

รำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญติดต่อกนั ให้ได้รับเงนิเพิม่จำกเงินบ ำนำญ              
ร้อยละ 25 ตำมสัดส่วนระยะเวลำที่เป็น ขรก. ส่วนท้องถิ่น

 (4) ขรก. ทีเ่ข้ำรับรำชกำรในรำชกำรส่วนท้องถิ่นนับแต่ 1 ต.ค. 2535 เป็นต้นไป เมื่อออก
หรือพ้นจำกรำชกำรและมีสิทธิได้รับบ ำนำญ ไม่มีสิทธิได้รับเงนิเพิม่ร้อยละ 25 จำกเงนิ
บ ำนำญปกติหรือเงนิบ ำนำญพเิศษ



 เงินช่วยพเิศษ จ่ำยในกรณทีีข้่ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับ              
บ ำนำญ  ถึงแก่ควำมตำย  จ่ำยเป็นจ ำนวน สำมเท่ำ ของบ ำนำญรำยเดือน
เงินเพิม่จำกบ ำนำญ และเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ

 จ่ำยให้แก่บุคคลซ่ึงข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินผู้ตำยได้แสดงเจตนำไว้           

 ถ้ำมิได้แสดงเจตนำ หรือบุคคลดังกล่ำวได้ตำย ก่อนข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ผู้ตำย  หรือก่อนมีกำรจ่ำยเงิน  ให้จ่ำยแก่บุคคล ตำมล ำดับ  ดังนี้
(1) คู่สมรส     หรือ (2) บุตร      หรือ (3) บิดำมำรดำ    ถ้ำบุคคลในล ำดบัก่อน              
มีชีวติอยู่   บุคคลในล ำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพเิศษ

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

เงินช่วยพเิศษ



 กรณมีีข้อหำรือ ผู้มีสิทธิยืน่ขอรับบ ำเหน็จหลงัจำกลำออกจำกรำชกำรมำแล้ว
11 ปี  จว. พจิำรณำว่ำ พ้นระยะเวลำและไม่มีสิทธิขอรับตำมกฎหมำย

 หำก ผวจ. ซ่ึงเป็นผู้มีอ ำนำจส่ังจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญพจิำรณำเห็นว่ำมีเหตุ
สมควรเพือ่ควำมยุติธรรมจะจ่ำยบ ำเหน็จให้กบับุคคลดังกล่ำวกย่็อมกระท ำได้

 เน่ืองจำก ค.ร.ม. มีมติ เมื่อวนัที่ 11 ต.ค. 2503 อนุมัติให้ส่ังจ่ำยเงินบ ำนำญ
กรณียื่นเร่ืองขอรับบ ำนำญเกนิก ำหนด โดยหำกเห็นสมควรเพือ่ควำมยุติธรรม
จะจ่ำยบ ำนำญให้ย่อมกระท ำได้ หำเป็นควำมผดิหรือละเมิดต่อกฎหมำยแต่
ประกำรใดไม่  และข้อเท็จจริงจะเป็นประกำรใดกด็ี แม้จะยืน่พ้นก ำหนด                      
กจ่็ำยบ ำนำญให้ได้ 

ตัวอย่ำงกำรยืน่ขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญเกนิ 3 ปี



กำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญซ่ึงมีกรณีหรือต้องหำว่ำกระท ำผดิวนัิย

 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว 377 ลงวนัที ่9 กมุทำพนัธ์ 2542
เร่ือง กำรรับบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซ่ึงมีกรณีหรือต้องหำว่ำ
กระท ำผดิวนัิยแล้วออกจำกรำชกำร โดยกรณยีงัไม่ถึงทีสุ่ด

 ก ำหนดว่ำ เพือ่บรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญและ
เพือ่มิให้เกดิควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร ส ำหรับข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซ่ึง
ออกจำกรำชกำรโดยมีกรณหีรือต้องหำว่ำกระท ำผดิวนัิยก่อนออกจำกรำชกำร 
หรือถูกส่ังให้ออกจำกรำชกำรเพรำะหย่อนควำมสำมำรถ ประพฤติตนไม่
เหมำะสม บกพร่องในหน้ำที ่มีมลทนิมัวหมอง หรือมีกรณ ีหรือต้องหำว่ำ
กระท ำผดิอำญำ ให้ข้ำรำชกำรยืน่ขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญโดยให้มกีำรประกนั
ด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน



ตัวอย่ำงกำรแสดงเจตนำขอรับบ ำเหน็จแทนบ ำนำญ

นำย ก. ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุสูงอำยุ (เกษยีณรำชกำร)  มี
เวลำรำชกำรในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ 17 ปี  จึงมสิีทธิรับ 
บ ำนำญ  

นำย ก. แสดงเจตนำยืน่  ขอรับบ ำเหน็จแทนบ ำนำญ

ออกค ำส่ังจ่ำยบ ำเหน็จให้นำย ก. ตำมทีแ่สดงเจตนำในแบบ
ขอรับเงิน



 นำง ข.  ลำออกจำกรำชกำร  เหตุรับรำชกำรนำน ในวนัที่ 1 ก.ค. 2544 มีเวลำ
รำชกำร 25 ปี  ยงัไม่แสดงเจตนำยืน่ขอรับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญ แต่เกิดอุบัติเหตุ
รถยนต์ชนเสียชีวติ  เมื่อ 31 ส.ค. 2544

 ทำยำทผู้รับมรดกยืน่ขอรับเงินแทนผู้ตำยโดยขอรับเป็นบ ำเหน็จแทนบ ำนำญ 
ได้หรือไม่

 ไม่ได้เน่ืองจำกเป็นสิทธิเฉพำะตัวของนำง ข. เพยีงผู้เดียว

 ดังน้ันจึงต้องออกค ำส่ังจ่ำย บ ำนำญปกติ  ตั้งแต่ 1 ก.ค.- 31 ส.ค. 2544
 ทำยำทมีสิทธิยืน่ขอรับบ ำเหน็จตกทอดเป็นเงิน 30 เท่ำของ                     

บ ำนำญรำยเดือน

ตวัอย่ำงทำยำทยืน่ขอรับแทนผู้มีสิทธิ



 กรณผู้ีรับบ ำนำญยืน่ขอรับบ ำนำญ มีสิทธิได้รับ

เงินบ ำนำญปกต,ิ บ ำเหน็จด ำรงชีพ, เงินเพิม่ 25%จำกเงินบ ำนำญ,                     
เงิน ช.ค.บ.  และหรือเงนิบ ำนำญพเิศษเหตุทุพพลทำพ

 ทำยำทมีสิทธิได้รับ

เงินบ ำเหน็จตกทอด, เงินช่วยพเิศษ กรณผู้ีรับบ ำนำญเสียชีวติ
หรือกรณข้ีำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นเสียชีวติ

 กรณยีืน่ขอรับบ ำเหน็จ มีสิทธิได้รับ เงินบ ำเหน็จ

สิทธิเกีย่วกบัเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

สรุปสิทธิประโยชน์ของกำรขอรับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญ

สิทธิประโยชน์ กรณเีลอืกรับบ ำเหน็จ กรณเีลอืกรับบ ำนำญ
กำรรับเงนิ ได้รับเงนิก้อนคร้ังเดยีว ได้รับเงนิเป็นรำยเดอืน ทุกเดอืน ได้ตลอดชีวติ

หรือหมดสิทธิรับบ ำนำญ

กำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล ไม่มีสิทธิ ผู้รับบ ำนำญเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ตลอดชีวติ

- คู่สมรสเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ตลอดชีวติ

จนผู้รับบ ำนำญถงึแก่กรรม

- บิดำ มำรดำ เบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ตลอดชีวติ จนผู้รับ
บ ำนำญถงึแก่กรรม

-บุตรเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้อำยุครบ 20 ปี

บริบูรณ์ ยกเว้นบุตรที่ไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้
ควำมสำมำรถเบิกได้ตลอดชีวติจนผู้รับบ ำนำญถงึแก่กรรม

ค่ำเล่ำเรียนบุตร ไม่มีสิทธิ เบิกค่ำเล่ำเรียนบุตรได้ถงึอำยุ 25 ปี บริบูรณ์

ศึกษำไม่ต ำ่กว่ำอนุปริญญำ



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

สิทธิประโยชน์ กรณเีลอืกรับบ ำเหน็จ กรณเีลอืกรับบ ำนำญ
เงนิบ ำเหน็จด ำรงชีพ ไม่มีสิทธิ ได้ 15 เท่ำของบ ำนำญรำยเดอืนไม่เกนิ 400,000 บำท

(เงนิ 200,000 บำทหลงัรับเมื่อ 65 ปีบริบูรณ์)

เงนิบ ำเหน็จตกทอด ไม่มีสิทธิ ทำยำทตำมกฎหมำยหรือบุคคลซ่ึงผู้รับบ ำนำญแสดง
เจตนำได้รับเงนิ 30 เท่ำ ของบ ำนำญเมื่อผู้รับบ ำนำญถงึ
แก่กรรม (หักบ ำเหน็จด ำรงชีพกรณรัีบไปแล้ว)

เงนิเพิม่จำกเงนิบ ำนำญ ไม่มีสิทธิ ผู้รับบ ำนำญจะได้รับเงนิเพิม่ในอตัรำร้อยละ 25

ของบ ำนำญปกตหิรือบ ำนำญพเิศษ

(ต้องรับรำชกำรก่อน 1 ต.ค. 2535)

เงนิช่วยค่ำครองชีพ (ช.ค.บ.) ไม่มีสิทธิ เมื่อมีกำรปรับบัญชีเงนิเดอืน กจ็ะได้รับกำรพจิำรณำ
เพิม่เงนิ ช.ค.บ. ให้

เงนิช่วยพเิศษ ไม่มีสิทธิ บุคคลซ่ึงผู้รับบ ำนำญแสดงเจตนำ หรือทำยำท

ตำมกฎหมำยได้รับเงนิ 3 เท่ำของบ ำนำญ

เมื่อผู้รับบ ำนำญถงึแก่กรรม



ระหว่ำงรับรำชกำร

บ ำเหน็จบ ำนำญพเิศษ

ทุพพลทำพไม่สำมำรถรับรำชกำรได้

ออกจำกรำชกำรแล้ว

รับบ ำเหน็จบ ำนำญปกติ

เหตุปฏบัิติรำชกำรในหน้ำที/่
ถูกประทุษร้ำย เพรำะกระท ำกำร
ตำมหน้ำที ่(ม.36)

-ปฏิบัตริำชกำรคร้ังครำว
นอกเขตต ำบลที่ตั้งส ำนักงำน
-ปฏิบัตริำชกำรท้องที่กนัดำร
เส่ียงต่อโรคทยั (ม.41)

ทำยใน 3 ปี เจบ็ป่วย
ทุพพลทำพอนัเป็นผลจำกกำร
ปฏิบัตหิน้ำที่รำชกำรระหว่ำง
ที่รับรำชกำร (ม.37)

บ ำนำญพเิศษ (ม.38) บ ำนำญปกต ิ(ม.39)

ยำมปกติ

5 ใน 50 ส่วน ถึง 20 ใน 50 ส่วนของเงินเดือน

ตำมทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนดเกีย่วกบักำรรบ/
สงครำม/ปรำบจลำจล/สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

30 ใน 50 ส่วน ถึง 35 ใน 50 ส่วน ของเงินเดือน

ปฏบิัติรำชกำรในอำกำศยำน
เรือด ำน ำ้  กวำดทุ่นระเบิด ฯลฯ

กึง่หน่ึงของเงินเดือน

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่



ปฏบิัติรำชกำรในหน้ำที/่
ถูกประทุษร้ำย เพรำะกระท ำ
กำรตำมหน้ำที ่(ม.40)

บ ำเหน็จตกทอด

ทำยำท

บ ำเหน็จบ ำนำญพเิศษ (ต่อ)

ระหว่ำงที่ข้ำรำชกำรท้องถิ่นรับรำชกำร

กรณทีำยำทรับบ ำนำญพเิศษ

ตำย สูญหำย

ออกจำกรำชกำรแล้ว

ทำยใน 3 ปี ตำยเน่ืองมำจำกกำร
ปฏบิัติหน้ำทีร่ำชกำร
ระหว่ำงรับรำชกำรปฏบิัติรำชกำรนอกเขต

ต ำบล/ท้องทีก่นัดำร เส่ียง
โรคทัย (ม.41)

ได้รับอนัตรำยจำกกำรปฏบิัติ
หน้ำที/่ถูกประทุษร้ำย เพรำะ
กระท ำกำรตำมหน้ำที ่(ม.42)

ยำมปกติ

กึง่หน่ึงของเงนิเดอืน

กรณอีืน่ ๆ 
40 ใน 50 ส่วนของเงนิเดอืน

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

2 ส่วน ถ้ำมบุีตร 3 คน
ได้ 3 ส่วน

1 ส่วน

ตลอดชีวติ
ยกเว้นสมรสใหม่

1 ส่วน

ตลอดชีวติ

10 ปี
ได้ถึง 20 ปี

ถ้ำเรียนได้ถึง 25 ปี

กรณทุีพพลทำพ ได้ตลอดเวลำทีทุ่พพลทำพ

(1) บุตร (2) สำม ีหรือทรรยำ

ทำยำท

บ ำเหน็จบ ำนำญพเิศษ (ต่อ)

บุตรได้ถึง 20 ปี
ถ้ำเรียนได้ถึง 25 ปี

ถ้ำไม่มทีำยำท ตำม(1) หรือ(2) หรือ(3)
หรือทำยำทน้ันตำยไปก่อน

แบ่งตำมทำยำททีเ่หลอื

ถ้ำไม่มเีลย

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัพจิำรณำ

ผู้อปุกำระ ผู้อยู่ในอปุกำระ

(3) บิดำมำรดำ หรือบิดำ หรือมำรดำ



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

1.  ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ทีรั่บรำชกำรตำย

จ่ายให้แก่ทายาท ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นทีต่ำยระหว่ำงรับรำชกำร ถ้ำควำมตำยน้ันมไิด้

เกดิขึน้เนื่องจำกกำรประพฤติช่ัวอย่ำงร้ำยแรงของตนเอง

เงินเดือนเดือนสุดทำ้ย x ปีเวลำรำชกำร

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

บ ำนำญรำยเดอืน รวมบ านาญปกติ และบ านาญพเิศษ

บ ำเหน็จตกทอด



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

บ ำเหน็จตกทอด

1. กรณข้ีำรำชกำรส่วนท้องถิน่ตำยระหว่ำงรับรำชกำรอยู่
(ถ้ำควำมตำยมิได้เกดิจำกกำรประพฤตช่ัิวอย่ำงร้ำยแรง 
ของตนเอง)
ให้จ่ำยเงนิเป็นบ ำเหน็จตกทอด
= เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำย x จ ำนวนปีเวลำรำชกำร

2. กรณข้ีำรำชกำรส่วนท้องถิน่ผู้รับ  
บ ำนำญถงึแก่ควำมตำย
ให้จ่ำยเงนิเป็นบ ำเหน็จตกทอด
= เงนิบ ำนำญรำยเดอืน x 30 เท่ำ

กำรจ่ำยบ ำเหน็จตกทอด
1. บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้ำผู้ตำยมีบุตร 3 คน ขึน้ไป ให้ได้รับ 3 ส่วน
2. สำมีหรือทริยำ ให้ได้รับ 1 ส่วน
3. บิดำมำรดำ หรือบิดำหรือมำรดำที่มีชีวติอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน
4. ถ้ำไม่มี 1,2 และ 3 ให้จ่ำยแก่บุคคลซ่ึงผู้ตำยได้แสดงเจตนำไว้ ต่อส่วนรำชกำรต้นสังกดั
5. ถ้ำไม่มีทำยำทและบุคคล ซ่ึงผู้ตำยแสดงเจตนำไว้ให้สิทธิในบ ำเหน็จตกทอดน้ันเป็นอนัยุติ

หมำยเหตุ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรแก้ไข พ.ร.บ. บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2500 โดยก ำหนดให้กำรจ่ำยเงนิ            
บ ำเหน็จตกทอด  ให้น ำเงนิบ ำนำญรำยเดอืน + ช.ค.บ. X 30 เท่ำ

เช่น หำกผู้รับบ ำนำญปกตเิดอืนละ 4,000 บำท และได้รับเงนิ ช.ค.บ. เดอืนละ 2,000 บำท ถ้ำผู้น้ันตำยจะจ่ำยบ ำเหน็จตกทอด  
แก่ทำยำทผู้มีสิทธิ   = (4,000 + 2,000) x 30 = 180,000 บำท (ปัจจุบันจะได้ = 4,000 x 30 รวม 120,000 บำท)



กำรแบ่งส่วนบ ำเหน็จตกทอดให้ทำยำท

เช่นเดยีวกบับ ำเหน็จบ ำนำญพเิศษ

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

กรณไีม่มีทำยำท

ให้แก่ผู้ที ่ขรก. ส่วนท้องถิ่น/ผู้รับบ ำนำญ
ได้แสดงเจตนำระบุตวัไว้



 กฎกระทรวงก ำหนดอตัรำและวธีิกำรรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ (ฉบับที ่2 ) 
พ.ศ. 2552  (ประกำรในรำชกจิจำนุเบกษำ 22 กรกฎำคม 2552)

 หลกักำรคอื  จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินผู้รับบ ำนำญ ไม่เกนิ 15 เท่าของ
บ านาญรายเดือน   แต่ไม่เกนิ 400,000 บาท โดย

(1) ผู้รับบ ำนำญอำยุต ่ำกว่ำ 65 ปีบริบูรณ์ ให้ขอรับได้ไม่เกนิ 200,000 บาท

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

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

บ ำเหน็จด ำรงชีพ 



เวลำรำชกำรและกำรนับเวลำรำชกำร
ส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

(หนังสือกรมกำรปกครอง ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0313.4/ว 18597 ลงวนัที ่27 มิถุนำยน 2537)
 กำรนับอำยุตำม ป.พ.พ. มำตรำ 16 ใช้ระบบ “วนัชนวนั เดอืนชนเดอืน ปีบวกปี” 

แต่จะครบก ำหนดปีบริบูรณ์ก่อนวนัทีท่ีเ่กดิหน่ึงวนั
(ม. 16 กำรนับอำยุของบุคคลให้เร่ิมนับแต่วนัเกดิ ในกรณทีีรู้่ว่ำเกดิในเดอืนใด                    

แต่ไม่รู้วนัเกดิให้นับวนัทีห่น่ึงแห่งเดอืนน้ันเป็นวนัเกดิ แต่ถ้ำพ้นวสัิยทีจ่ะหยัง่รู้ 
เดอืนและวนัเกดิของบุคคลใด ให้นับอำยุบุคคลน้ันตั้งแต่วนัต้นปีปฏิทิน                                      
(1 ม.ค.) ซ่ึงเป็นปีทีบุ่คคลน้ันเกดิ)

เช่น 1. นำย ก. เกดิ 6 เม.ย. 2500 จะมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวนัที ่5 เม.ย. 2560
2. นำง ข. เกดิ 1 ต.ค. 2505 จะมีอำยุครบ 50 ปีบริบูรณ์ ในวนัที ่30 ก.ย. 2555

กำรนับอำยุบุคคล



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

 ของกำรนับอำยุบุคคล
- เพือ่ให้ทรำบอำยุในวนับรรจุแต่งตั้งให้เข้ำรับรำชกำร
- เพือ่ประโยชน์ในกำรนับอำยุบุตร กรณกีำรรับบ ำนำญพเิศษ
- เพือ่ประโยชน์ในกำรนับอำยุข้ำรำชกำรทัว่ไปเมื่อลำออก
- เพือ่ให้ทรำบอำยุของข้ำรำชกำรทุกประเทท กรณเีกษยีณอำยุรำชกำร
(เช่น  - ผู้ทีเ่กดิ ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 1 ต.ค. จะต้องเกษียณฯ วนัที ่1 ต.ค. พ.ศ. เกดิ บวก 60

- ผู้ทีเ่กดิ ตั้งแต่ 2 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. จะต้องเกษียณฯ วนัที ่1 ต.ค. พ.ศ. เกดิ บวก 61

 ข้อกฎหมำย ม. 21 แห่ง พ.ร.บ. บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
บญัญตัว่ิำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่ ซ่ึงมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอนัพ้นจำก
รำชกำรเมื่อส้ินปีงบประมำณทีอ่ำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ น้ัน 



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

เวลำรำชกำรและกำรนับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ

นับเวลำรำชกำรให้ในวนัทีไ่ด้รับเงนิเดอืน

นับเวลำรำชกำรตั้งแต่อำยุครบ 18 ปีบริบูรณ์

ขึน้ทะเบยีนทหำรกองประจ ำกำร นับตั้งแต่ขึน้ทะเบยีนทหำร

กรณป่ีวย ลำ พกัรำชกำร ถ้ำได้เงนิเดอืน นับเวลำรำชกำรเต็ม

กรณไีด้รับกำรคดัเลอืก สอบคดัเลอืก ไปดูงำนศึกษำวชิำในต่ำงประเทศ
ให้นับเวลำรำชกำรเต็มเวลำ

เวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญนับจ ำนวนปี
นับ 12 เดอืน เป็น 1 ปี/เศษของปีถ้ำถึง 1/2 ปี นับเป็น 1 ปี/ วนั มีหลำยระยะ นับ 30 วนั เป็น 1 เดอืน

กำรนับเวลำรำชกำร



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

เวลำรำชกำรและกำรนับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ

กำรนับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณ

ประกำศใช้กฎอยักำรศึก

คณะรัฐมนตรีมีมตใิห้นับเวลำเป็นทวคูีณ

ทุกพืน้ที่ เฉพำะพืน้ที่

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

พจิำรณำตำม
ประกำศกฎอยักำรศึก

แต่ละฉบับ

กรณทีีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 3 จังหวดั ชำยแดนใต้

ระหว่ำงที่มีกำรรบ/ปรำบจลำจล
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

จ.ยะลำ  จ.ปัตตำนี  จ.นรำธิวำส
จ ำนวน 19 อ ำเทอ

5 ม.ค. 47 – 20 ก.ค. 48

กรณมีีสิทธิ นับเวลำทวคูีณหลำยประเทท มิให้นับรวมกนั



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

ช่วงระยะเวลำ

ระยะเวลำทีใ่ช้ค ำนวณเวลำ
รำชกำร จังหวดัทีป่ระกำศใช้กฎอยักำรศึก และ      มติ 

ครม.อนุมตัิเวลำทวคูีณปี เดอืน วนั

30 มถุินำยน 2494 5 กนัยำยน  2494 - 2 6 กรุงเทพ และ ธนบุรี

17 กนัยำยน 2500 3 ตุลำคม 2500 - - 17 ทั่วประเทศ

3 ตุลำคม 2500 9 มกรำคม 2501 - 3 23 26 จงัหวดั

21 ตุลำคม 2501 28 ตุลำคม 2508 7 - 9 ทั่วประเทศ

7 ตุลำคม 2519 5 มกรำคม 2520 - 3 - ทั่วประเทศ

23 กมุทำพนัธ์ 2534 2 พฤษทำคม 2534 - 2 8 ทั่วประเทศ

23 กมุทำพนัธ์ 2534 13 พฤศจิกำยน 2541 7 8 21 21 จงัหวดั บำงพืน้ที่

23 กมุทำพนัธ์ 2534 15 พฤศจิกำยน 2543 9 8 23 20 จงัหวดั บำงพืน้ที่

5 มกรำคม 2547 20 กรกฎำคม 2548 1 6 17 ยะลำ  ปัตตำนี   นรำธิวำส (19 อ ำเทอ)

26 มกรำคม 2547 20 กรกฎำคม 2548 1 5 26 ยะลำ  ปัตตำนี   นรำธิวำส (19 อ ำเทอ+14 อ ำเทอ)



เงินเพิม่ร้อยละ 25 จำกเงินบ ำนำญ   

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่



กำรตอบข้อหำรือ กรณี ขรก. พลเรือนเคยรับรำชกำรส่วนท้องถิ่นมำก่อน เมือ่ได้รับกำร
ถ่ำยโอนกลบัมำท้องถิ่น จะไม่มีสิทธิได้รับเงนิเพิม่ 25 % จำกเงนิบ ำนำญปกติ

 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 591 ลงวนัที่ 11
พฤษทำคม 2547

 กำรที่ ขรก. โอนจำกรำชกำรส่วนท้องถิ่นไปเป็น ขรก.พลเรือน ในคร้ังแรกเป็น
กำรเปลีย่นสังกดักำรรับรำชกำรไม่ใช่กำรออกจำกรำชกำรด้วยเหตุตำม พ.ร.บ.
บ ำเหน็จบ ำนำญฯ พ.ศ. 2500   จึงยงัไม่เกดิสิทธิที่จะได้รับเงินเพิ่ม 25 %
จำกเงินบ ำนำญ ดังน้ัน เมื่อ ขรก. ถ่ำยโอนมำยงัรำชกำรส่วนท้องถิ่น หลงัวนัที ่   
1 ตุลำคม 2535 จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิม่ 25 % ตำมระเบียบ มท. ว่ำด้วยเงิน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 39



เงนิช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ช.ค.บ.)

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่



ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรผู้รับบ ำนำญ ได้รับเงนิบ ำนำญเพิม่ขึน้จำกบ ำนำญรำยเดอืน (ช.ค.บ.)

จ่ำยจำกเงนิรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับบ ำนำญคร้ังแรกทีใ่ด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันจ่ำย ช.ค.บ.

เงนิช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ  (ช.ค.บ.)

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่



ตย. กำรค ำนวณเวลำรำชกำร

 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)

เวลาราชการปกติ 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 (เศษบาทปัดท้ิง)

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)

เวลาราชการปกติ 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  เร่ิมรบัราชการ 2 

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

2549 เงินเดือนเดือนสุดทา้ย  32,250 บาท

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

เวลาราชการปกติ 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



 นำงมำ  เกดิ 15  เมษำยน  2488   เร่ิมรับรำชกำร 1 พ.ค. 2512 ครูจัตวำ  ทต.โนนสูง 
ลำออกจำกรำชกำร (คร้ังแรก)  เพือ่สมคัรรับเลอืกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น  เมือ่ 26 ธ.ค. 2546

 กลบัเข้ำรับรำชกำรใหม่ เมือ่ 1 ก.ค. 2547 และเกษียณเมือ่ 1 ตุลำคม 2548 (ออกคร้ังที่ 2)
 เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำย เมือ่ลำออกคร้ังแรก 45,200 บำท
 เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำย เมือ่พ้นจำกรำชกำรคร้ังที ่2 46,280 บำท
 กำรค ำนวณบ ำนำญ  กรณีไม่ได้ยืน่ขอบ ำนำญในกำรลำออกคร้ังแรก
 เวลำรำชกำรปกต ิ                                                                    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 -

 รวมเวลำรำชกำรทั้งส้ิน (ช่วงแรก+ ช่วงทีส่อง)                      35 10 25
 เวลำทวคูีณ (7 ต.ค. 19-5 ม.ค. 20 และ 23 ก.พ.-2 พ.ค.34)      - 5 8

36 4 3
รวมเวลำรำชกำรทั้งส้ิน    = 36 ปี

กำรค ำนวณบ ำนำญ  กรณกีำรนับอำยุรำชกำรต่อเน่ือง



 บ ำนำญปกติ  46,280  x 36 =  33,321.60 บำท เงนิเพิม่  33,321.60 x 25 =  8,330.40 บำท
50 100

 รวมเงินบ ำนำญ+เงนิเพิม่ กรณีไม่ยืน่ขอบ ำนำญคร้ังแรก =       41,652  บำท
 กำรค ำนวณบ ำนำญ  กรณียื่นขอบ ำนำญในกำรลำออกคร้ังแรก
 เวลำรำชกำร  คร้ังแรก 1 พ.ค. 2512 – 25 ธ.ค. 2546 = 35 ปี 1 เดอืน  3 วนั รวม 35 ปี
 บ ำนำญปกติ  45,200  x 35 =  31,640 บำท    เงนิเพิม่  31,640 x 25 =  7,910   บำท

50 100                                                                      

รวมเงินบ ำนำญ+เงนิเพิม่ กรณียืน่ขอบ ำนำญคร้ังแรก =      39,550 บำท
 เวลำรำชกำรคร้ังทีส่อง 1 ก.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2548 = 1 ปี 3 เดอืน         รวม 1 ปี
 บ ำนำญปกติ  46,280  x 1 =  925.60 บำท    เงนิเพิม่  925.60 x 25 =  231.40   บำท

50 100

 รวมเงินบ ำนำญ+เงนิเพิม่ กรณียืน่ขอบ ำนำญคร้ังทีส่อง =      1,157  บำท

 รวมยอดเงนิบ ำนำญคร้ังแรกและคร้ังที่สอง  = 39,550 + 1,157 = 40,707  บำท



กรณกีำรคดิบ ำนำญ+ เงินเพิม่ 25 %

 นำย  กล้ำ  เกดิเมือ่  29  ม.ค. 2490   ต ำแหน่งผอ.สถำนศึกษำ ทน.ยะลำ เร่ิมรับรำชกำรเมือ่ 16 พ.ค. 2510
ครูจัตวำ อบจ. ยะลำ โอนไป ทม.ยะลำ เมือ่ 1 เม.ย. 2525 พ้นจำกรำชกำรด้วยเหตุสูงอำยุ เมือ่ 1 ต.ค. 2550

 เวลำรำชกำรปกติ ปี       เดอืน       วนั
1. ตั้งแต่ 16 พฤษทำคม 2510 – 30 กนัยำยน 2523               (อบจ.)   13 4 15
เวลำทวคูีณ   (7 ตุลำคม  2519 – 5 มกรำคม 2520)      - 3 -

2. ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2523 – 31 มีนำคม 2525 (สปจ.)   1 6 -
3. ตั้งแต่ 1 เมษำยน 2525 – 30 กนัยำยน 2550                 (เทศบำล) 25 6 -
เวลำทวคูีณ (23 ก.พ.-2 พ.ค.2534,26 ม.ค.–20 ก.ค.2548)                    1 8 3

42 3 18
 รวมเวลำท้องถิ่น  ข้อ 1. + 3.       =  40 ปี 9 เดอืน 18 วนั  นับเป็น 41 ปี

รวมเวลำรำชกำรทั้งส้ิน    ข้อ 1. + 2.+3.  = 42 ปี 3 เดอืน  18 วนั   นับเป็น 42 ปี
 เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำย 37,130 บำท   
 เงนิบ ำนำญ 37,130  x 42 = 31,189.20 บำท เงนิเพิม่ = บ ำนำญ x 25 x เวลำท้องถิน่ = 31,189.20 x 25 x 41 = 7,611.65 บำท

50 100 x เวลำรำชกำรทั้งหมด                  100 x 42
 บ ำนำญ + เงนิเพิม่ = 38,800.85 บำท  รับจริงไม่เกนิเงนิเดอืนๆสุดท้ำย  = 37,130 บำท  ( 31,189.20+5940.80)



เปรียบเทียบกำรจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น กบั ข้ำรำชกำรที่เป็นสมำชิก กับ กบข.

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่



พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

2.  ข้ำรำชกำรพลเรือน
1.  ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น

2.1  ไม่เป็นสมำชิก กบข. พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญ
ขรก.พ.ศ.2494

2.2  เป็นสมำชิก กบข. พ.ร.บ.กองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญ ขรก.พ.ศ.2539

ออกจำกรำชกำร และมสิีทธิ
รับบ ำเหน็จบ ำนำญ

ออกจำกรำชกำร และ
มสิีทธิรับบ ำเหน็จบ ำนำญ

2.2.1 ออกจำกรำชกำรและมี
สิทธิรับบ ำเหน็จบ ำนำญ

2.2.2 ออกจำกรำชกำร แต่ไม่
มสิีทธิรับบ ำเหน็จบ ำนำญ

รับเงนิจำก ก.บ.ท. รับบ ำเหน็จบ ำนำญจำก
กรมบัญชีกลำง

รับเงนิประเดมิ/เงนิสมทบ
เงนิสะสม/เงนิชดเชย/ผลประโยชน์
ตอบแทนเงนิดงักล่ำวจำก กบข.

เงนิสมทบ 
เงนิสะสม
เงนิผลประโยชน์

กรณีรับรำชกำรใน อปท.
ก่อน 1 ต.ค.2535  

จะได้รับเงนิเพิม่จำกเงนิ
บ ำนำญ อกีร้อยละ 25

หลกัเกณฑ์กำรจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ

หลกัเกณฑ์กำรจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ

บ ำเหน็จ บ ำนำญ

เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำยxปีรำชกำร เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำยxปีรำชกำร
50

เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำยxปีรำชกำร

เงนิสมทบ  
เงนิสะสม 
และเงนิ
ผลประโยชน์

เงินเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืนสุดท้ำยxปีรำชกำร
50

- แต่ต้องไม่เกนิร้อยละ 70
ของเงนิเดอืนเดอืนสุดท้ำย

เงนิประเดมิ
เงนิชดเชย
เงนิสมทบ
เงนิสะสมและ
เงนิผลประโยชน์

บ ำเหน็จ บ ำนำญ

เปรียบเทียบหลกัเกณฑ์กำรรับบ ำเหน็จบ ำนำญของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิน่กบัข้ำรำชกำรพลเรือน

ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

ขรก.ปัจจุบัน

สมำชิก?

รับบ ำเหน็จเหมือนเดิม
หรือ

รับบ ำนำญ และสวสัดิกำร
ขรก.บ ำนำญเหมือนเดิม

เงินประเดิม 2%

เงินชดเชย 2%

เงินสมทบ 3%

ออก

ออก

1. เงินสะสม
2. เงินสมทบ
3. ดอกผล

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

1. บ ำนำญสูตรใหม่ 5. เงินสมทบ
(น้อยกว่ำเดิม              6. ดอกผล

2. เงินประเดิม               7. สวสัดิกำร ขรก.
3. เงินชดเชย                      บ ำนำญเหมือนเดิม
4. เงินสะสม

ออม>=3%

อำยุรำชกำร?

เลอืกรับ?

-ไม่มีเงินสะสม
-ไม่ได้เงินสมทบ
นอกน้ันได้เหมือน
สมำชิกทีอ่อม

ชดเชยร้อยละ 2 ของเงินเดือน
ย้อนหลงัตั้งแต่เร่ิมรับรำชกำร

ชดเชยร้อยละ 2 ของเงินเดือน
นับแต่วนัเป็นสมำชิก

เป็นไม่เป็น

ไม่ออมออม

น้อยกว่ำ 10 ปี 25 ปีขึน้ไป

ระหว่ำง
10-24 ปี

บ ำเหน็จ

บ ำนำญ

บ ำนำญสูตรใหม่ = 1/50 x อำยุรำชกำร x เงินเดือนเฉลีย่ห้ำปีสุดท้ำย
โดยบ ำนำญรำยเดือนต้องไม่เกนิร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลีย่ 

ผงัแสดงกำรรับบ ำเหน็จบ ำนำญตำมระบบ ก.บ.ข.



ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่

รำตรี  รัตนไชย
ผู้อ ำนวยกำรส่วนบ ำเหน็จบ ำนำญและสวสัดกิำร

ส ำนักบริหำรกำรคลงัท้องถิ่น

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย

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

มือถือ 08-9969-2537

E-mail : ratree@thailocadmin.go.th


