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บ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำรและลกูจำ้งของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่        



• ระเบียบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

• งบประมาณในการเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

• กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

• สิทธิประโยชน์ต่างๆ เกีย่วกบับ าเหน็จบ านาญข้าราชการ                 
ส่วนท้องถิ่น

• เงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นวสิามญัประจ าการ

• บ าเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเดน็ที่น าเสนอ



ระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง

 พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500                                
(แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบบัที่ 8) พ.ศ. 2556)

 กฎกระทรวง ฉบับที ่4  (พ.ศ. 2542)                                       
(ออกตามความใน พ.ร.บ.บ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 )

 กฎกระทรวงก าหนดอตัราและวธีิการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. 2548        
(แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2552)

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546



ระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ
ของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522  
( แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2554 )

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่ข้าราชการ
ท้องถิ่นวสิามัญประจ าการที่ออกจากราชการ พ.ศ. 2509

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
( แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 )



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

• หลกัการส าคัญ คือ บ าเหน็จบ านาญ ขรก. ท้องถิ่นนี ้ ก าหนดสิทธิ
ประโยชน์ให้ขรก. ท้องถิ่น ได้รับเช่นเดียวกบัข้าราชการพลเรือน /
ทหาร  ตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

• มาตรา 4 ก าหนดให้ ข้าราชการ อบจ.  พนักงานเทศบาล พนักงาน
เมอืงพทัยา  และพนักงานส่วนต าบล (ยกเว้น กทม.)  มสิีทธิได้รับ
บ าเหน็จบ านาญ 

• มาตรา 6 และ มาตรา 9  ก าหนดให้มีกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพือ่จ่ายบ าเหน็จบ านาญให้แก่              
ขรก.ส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดในพ.ร.บ. ฉบับนี้



แหล่งทีม่า เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

• อปท. หักเงินจาก ประมาณการรายรับ ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
สมทบเข้าเป็นกองทุนในอตัราทีก่ าหนดในกฎกระทรวงไม่เกนิร้อยละ 3

• เงินสมทบที ่ค านวณส่งเงินกองทุนฯ ไม่รวมรายรับประเภท  พนัธบัตร  
เงินกู้   เงินทีม่ีผู้อุทศิให้  หรือเงินอุดหนุน   มารวมค านวณ

• กฎกระทรวงฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2542)   ก าหนดให้ อปท. ตั้งงบประมาณเพือ่
ส่งเงินสมทบ กบท. ภายในเดือน ธ.ค. ดังนี้

    (1)  อบต. และ อบจ. อตัราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ

(2)  เทศบาลและเมอืงพทัยา อตัราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ



งบประมาณในการเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญ  ขรก. ท้องถิ่น   

• การจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญของ ขรก. ท้องถิ่น เกอืบทุกประเภท
ต าแหน่ง  จ่ายจากเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (เงินส่งสมทบ กบท. หรือขอโอนเพิม่จาก กบท.)

• เงินบ าเหน็จบ านาญ ขรก.ต าแหน่ง ครู ครูถ่ายโอน ครูผู้ดูแลเด็ก               
จ่ายจากงบประมาณ เงินอุดหนุน ส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
(บ าเหน็จ บ านาญ)

• เงินบ าเหน็จบ านาญ  ขรก. ถ่ายโอนทุกต าแหน่ง (ไม่รวมครูถ่ายโอน)           
แบ่งสัดส่วนจ่ายตามระยะเวลาการเป็น ขรก. จ่ายจาก เงินอุดหนุน
ส าหรับสิทธิประโยชน์ ขรก. และลูกจ้างถ่ายโอน  และ  กบท.          



งบประมาณในการเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญ ขรก. ท้องถิ่น   

• เงินเพิม่จากเงินบ านาญ ร้อยละ 25  ทุกต าแหน่ง  จ่ายจาก กบท.                                      
(ต้องเป็น ขรก.ท้องถิ่น ก่อนวันที ่1 ตุลาคม 2535)   ขรก.ถ่ายโอน  
ทุกต าแหน่งทีม่ีสิทธิรับบ านาญ    ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิม่จากเงิน
บ านาญ ร้อยละ 25 

• เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ  (ช.ค.บ.) ทุกต าแหน่ง ยกเว้น ครู 
ครูถ่ายโอน ครูผู้ดูแลเด็ก  และ  ขรก. ถ่ายโอน  จ่ายจากเงิน
งบประมาณของ อปท. ต้นสังกดัที ่ขรก.ท้องถิ่นผู้น้ัน ออกจาก
ราชการและยื่นขอรับบ านาญ



ข้อมูล ณ วนัที ่30 กรกฎาคม 2557 มีข้าราชการบ านาญส่วนท้องถิ่น               
จ านวน 14,326 ราย แยกประเภทต าแหน่ง 

ประเภทต าแหน่ง จ านวน  (ราย) ร้อยละ (%)

ครู 7,333 51
ครู (ถ่ายโอน)   643 5
ต าแหน่งอืน่ 5,928 41
ต าแหน่งอืน่ (ถ่ายโอน)   422 3
รวมทั้งส้ิน 14,326 100



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

• มาตรา 22   ก าหนดให้ ผวจ. เป็น เจ้าหน้าทีค่วบคุมเกษียณอายุ            
ของ ขรก.ท้องถิ่น  

• มาตรา 23   ก าหนดให้  ก่อนส้ินเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ                
ผวจ. จะต้องยืน่บัญชีรายช่ือ ขรก.ท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
บ านาญซ่ึงมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป  

• มาตรา 50  ก าหนดให้  ผวจ.  เป็นผู้มีอ านาจพจิารณาออกค าส่ัง             
จ่ายบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น



• เพือ่ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 

• เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณเงนิอุดหนุน
ส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ าเหน็จ บ านาญ) ปี 2558 

• เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมในการส ารองเงิน กบท. เพือ่รองรับภาระ
การจ่ายเงนิบ าเหน็จบ านาญให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น                                     
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จงึขอให้ อปท. และจงัหวดัด าเนินการตาม 
นส. สถ. ด่วนมาก ที่ 0808.5/ว 1356  ลว. 13 ส.ค. 2557 

ประเดน็ที่ต้องเร่งด าเนินการ



1.  ให้ อปท. จดัท าบัญชีรายช่ือ ขรก.ท้องถิ่น ผู้มสิีทธิจะได้รับบ าเหน็จ
บ านาญซ่ึงจะมอีายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คือ   
ตั้งแต่ระหว่างวนัที่ 1 ต.ค. 2557  ถึงวนัที่ 30 ก.ย. 2558  (เกษยีณ ณ วนัที่        
30 ก.ย. 2558) แยกตามประเภทต าแหน่ง ตามแบบ 1  

2.   ให้ จว. รวบรวมข้อมูลของ อปท. ตามข้อ 1. และจัดท าแบบสรุปบัญชี
รายช่ือ ขรก. ท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบ าเหน็จบ านาญซ่ึงมีอายุจะครบ 60 ปี
บริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ตามแบบ 2 

3. ให้ จว. จดัส่งส าเนาแบบ 1 ของ อปท. และ แบบ 2 ของ จว.  ตาม     
ข้อ 1. และ 2.  ให้ส านักงาน กบท. ภายในวนัที่ 31 สิงหาคม 2557



แบบ 1
แบบ1

แบบบัญชีรายช่ือข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธจิะได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เกษียณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

ต าแหน่งครู/ครูถ่ายโอน/ครูผู้ดแูลเดก็/ภารโรงโรงเรียน/ข้าราชการถ่ายโอน/ข้าราชการต าแหน่งอ่ืน

อบจ./เทศบาล/อบต............................................................อ าเภอ...................................... จังหวัด...................................................

ที่ ช่ือ - สกุล เลขประจ าตวัประชาชน

ต าแหน่ง * ระดบัต าแหน่ง วนั เดอืน ปี เวลาราชการ เงินเดอืน

           **

คศ. ระดบั เข้ารับราชการ
โอนเป็น (ปี) *** ปัจจุบัน

ครู ครู ครู ข้าราชการ ข้าราชการ ขรก. ส่วนท้องถิ่น (บาท)
 ถ่ายโอน ผู้ดแูลเดก็ ถ่ายโอน ต าแหน่งอ่ืน (ถ้ามี)  ****

1              

2              

...              

ตวัอย่าง              

 นาย ก 1 0000 00000 00 1  /    3  1/10/2523 35       49,830.00 

 นาย ข 1 0000 00000 00 2     /  6 18/5/2521 37       28,880.00 

 นาย ค 1 0000 00000 00 3     /   8 1/2/2522 1/12/2545 36       40,560.00 

              

ลงช่ือ........................................................ผู้รายงาน
      (...................................................)
ต าแหน่ง ปลดั อบจ./ปลดัเทศบาล/ปลดั อบต...............
วนัท่ี.........................................................................

หมายเหตุ

*    ให้ท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องตามประเภทต าแหน่งของข้าราชการ

**   ข้าราชการต าแหน่งอื่นคือต าแหน่งนอกเหนือจาก  

***  เวลาราชการนบัตัง้แต่วนับรรจุจนถึง 30 กนัยายน 2558 รวมทวีคณู (ถ้ามี) การนบัเวลาราชการกรณีจ านวนวนั 30 วนั นบัเป็นหน่ึงเดอืน จ านวนเดอืนตัง้แต ่6 เดือนขึน้ไปให้ปัดเป็น 1 ปี 

  **** เป็นเงินเดอืน ณ เดือนท่ีรายงาน + เงิน พสร. (ถ้ามี)

1 2 3 4 5

1 2 3 4



แบบ 2
แบบ 2

แบบสรุปบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้มีสิทธิจะได้รับบ าเหน็จบ านาญ 
ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เกษียณ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558)

จังหวัด.......................................................

ท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 จ านวนข้าราชการส่วนท้องถ่ินจะเกษียณอายุ 30 กันยายน 2558 (ราย)

หมายเหตุ ครู ครู ครู ข้าราชการ ข้าราชการ

  ถ่ายโอน ผู้ดูแลเด็ก ถ่ายโอน ต าแหน่งอื่น

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ..........        

2 เทศบาล/เมืองพัทยา จ านวน ...... แห่ง       

 2.1 เทศบาล.........        

 2.2 เทศบาล........       

 ................................        

3 องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ......... แห่ง       

 3.1 อบต. ............        

 3.2 อบต. ............        

 ...............................        

 รวมทัง้สิน้ (1) + (2) + (3) ..... แห่ง       

ลงชื่อ.............................................................ผู้รายงาน

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

ต าแหน่ง ท้องถ่ินจงัหวดั.............................

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





รายการที่น าไปหัก
จากเงินส่งสมทบ กบท.

ขรก.ส่วนท้องถิ่น/ผู้ รับบ านาญ แยกตามประเภทต าแหน่ง
(กรณีหกัได้ / - กรณีหกัไม่ได้)

 

ต าแหน่งอ่ืน ขรก.ถ่ายโอน 2/ ครู ครูถ่ายโอน/ครูผู้ดูแลเด็ก 4/

1.เงินบ าเหน็จ   - -

2.เงินบ านาญ   - -

3.เงินบ านาญพิเศษ   - -

4.เงินเพิ่มร้อยละ 25   
   จากเงินบ านาญ

 - 3/  -

5.เงิน ช.ค.บ. - 1/   - 3/  - -

6.เงินบ าเหน็จด ารงชีพ   - -

7. เงินบ าเหน็จตกทอด   - -

8.เงินช่วยพเิศษ 3 เท่าของ
- เงินบ านาญ
- เงินเพิม่ร้อยละ 25
- เงิน ชคบ.

                                


-  1/

 



       - 3/

- 3/ 

-


-

-
-
-

การหกัเงนิส่งสมทบ กบท.    



พ้น/ออกจากราชการด้วยเหตุ 4 เหตุ** พ้นจากราชการ
เน่ืองจากเสียชีวิต

           เงินบ าเหน็จด ารงชีพ
= เงินบ านาญ x 15 เท่า(ไม่เกนิ400,00 0บาท      
    รับ 200,000 บาทแรก พร้อมบ านาญ                
    ท่ีเหลือรับเม่ืออายุ 65 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป)

เงินบ าเหน็จตกทอด
=  (เงินบ านาญ + ช.ค.บ. ) x 30  หัก บ าเหน็จด ารงชีพกรณีขอรับแล้ว

เงินช่วยพิเศษ   =     (เงินบ านาญ + ช.ค.บ. (ถา้มี) + เงินเพิ่ม 25 % (ถา้มี)) x 3 เดือน                                                            
(เงิน ช.ค.บ.  3 เดือน อปท. รับภาระจ่าย)

หมายเหตุ
**  กรณีลาออกโดยไม่เข้าด้วย 4  เหตุ 
(ทดแทน, ทุพพลภาพ, สูงอายุ ,รับ
ราชการนาน)   ต้องมเีวลาราชการ ตั้งแต่
10 ปีขึน้ไป จึงจะมสิีทธิขอรับบ าเหน็จ
*** ขรก. ถ่ายโอน  เป็นสมาชิก กบข.   
ใช้สูตรแบบ  กบข.  (ดูผงัเฉพาะ)  
**** กรณี ลจ. มเีวลาท างาน ตั้งแต่  25 
ปีขึน้ไป  มสิีทธิขอรับบ าเหน็จรายเดอืน 
ใช้สูตรบ าเหน็จปกติ หารเพิ่มด้วย 50
*****  กรณี ลจ. ประจ าต าแหน่งภารโรง   
ร.ร.  รัฐรับภาระ จ่ายจากเงินอุดหนุน
กรณี ลจ. ประจ าถ่ายโอน  รัฐและ อปท.  รับ
ภาระจ่ายบ าเหน็จ แบ่งสัดส่วนตามช่วงเวลาที่
ปฏิบัติงาน 

มีสิทธิรับบ าเหน็จ
=   เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีเวลาราชการ

มีสิทธิรับบ านาญ
มีสิทธิยื่นขอรับ

บ าเหน็จแทนบ านาญ

เงินบ านาญ
= เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีเวลาราชการ

50

เงิน ช.ค.บ. 
(อปท. รับภาระจ่าย)

เม่ือเสียชีวิตทายาทมีสิทธิรับ

เงินบ าเหน็จตกทอด
=   เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีเวลาราชการ

เงินช่วยพิเศษ  (อปท. รับภาระจ่าย)
=  เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x 3 เดือน 

                  กบท.
จ่ายจากเงินส่งสมทบ กบท. 

หรือเงนิที่ขอโอนเพิม่จาก กบท. 

+ +

ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง อปท.

ขรก. ท้องถิ่นต าแหน่งอืน่ ลูกจ้างประจ า/ช่ัวคราว

ตาย / พ้นหรือออกจากราชการ

เวลาราชการต้ังแต่ 1 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป

ครู  /ครูถ่ายโอน /ผดด.

สิทธิเหมือน ขรก. ท้องถิ่น 
จ่ายจาก เงินอุดหนุน  (ดูผังเฉพาะ)

1. ลจ.ประจ า /ลจ.ช่ัวคราว      
     มีสิทธรัิบบ าเหน็จพิเศษ. 
2. ลจ.ประจ า ทีมี่สิทธิรับบ าเหน็จ
    พิเศษจะขอรับบ าเหน็จพิเศษ    
    รายเดือนแทนก็ได้
3. กรณี ลจ.ประจ า /ลจ.ช่ัวคราว 
    เสียชีวิตก่อนรับบ าเหน็จพิเศษ
    ทายาทมีสิทธิรับบ าเหน็จ
พิเศษ
4.  กรณีผู้รับบ าเหน็จรายเดือน /  
      พิเศษรายเดือนเสียชีวิต ทายาท
      มีสิทธิ รับบ าเหน็จตกทอด  
         =   15 เท่าของบ าเหน็จ

บ าเหน็จปกติ
= ค่าจ้างเดือนสุดท้าย x  จ านวนเดือนที่ท างาน

12 
บ าเหน็จรายเดอืน หารเพิ่มด้วย 50****

ทายาทมีสิทธิรับ

เวลาราชการ > หรือ = 10 ปี เวลาราชการ ต้ังแต่ 1 ปีแต่ < 10 ปี
ลูกจ้างประจ า

ยกเว้น 
เงินเพิ่ม 
25%

จ่ายจาก 
กบท.

(ถ้ามี)

เงินเพิ่ม 25%
จากบ านาญ   

(เป็นขรก.ส่วน
ทอ้งถ่ิน กอ่น      
1 ต.ค. 2535

ขรก.ถ่ายโอน***
(ไม่เป็นสมาชิก กบข.)

1. รัฐ และ อปท.รับภาระโดยแบ่ง
     ส่วนตามช่วงเวลาปฏิบัติงาน  
2. สูตรค านวณเหมือนต าแหน่งอื่น
    แต่การแบ่งส่วนรับภาระค านวณ
    โดยใช้เวลาจริง (จุดทศนิยม)

ลูกจา้งประจ า/ชัว่คราว*****

(ถ้ามี)



พ้น/ออกจากราชการด้วยเหตุ 4 เหตุ** พ้นจากราชการ
เน่ืองจากเสียชีวิต

       เงินบ าเหน็จด ารงชีพ
= เงินบ านาญ x 15 เท่า (ไม่เกนิ400,00 0บาท      
    รับ 200,000 บาทแรก พร้อมบ านาญ                
    ท่ีเหลือรับเม่ืออายุ 65 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป)

เงินบ าเหน็จตกทอด
=    (เงินบ านาญ + ช.ค.บ. )   x   30   -  บ าเหน็จด ารงชีพ (กรณีได้ขอรับแล้ว)

เงินช่วยพเิศษ  
=     (เงินบ านาญ + ช.ค.บ. + เงินเพิม่ร้อยละ 25) x 3 เดอืน  

หมายเหตุ
* กรณีครูถ่ายโอน  เป็นสมาชิก   
    กบข. ใช้สูตรค านวณ
    เช่นเดยีวกบั   ขรก. ถ่ายโอน
**กรณีลาออกโดย ไม่เข้าด้วย
     เหตุ  4  เหตุ ต้องมเีวลา 
     ราชการ 10 ปี ขึน้ไปจงึจะม ี 
     สิทธิขอรับบ าเหน็จ

มสิีทธิรับบ าเหน็จ
=  เงินเดือนเดือนสุดท้าย x ปีเวลาราชการมสิีทธิรับบ านาญ

ขอรับบ าเหน็จแทน
บ านาญได้

เงินบ านาญ
=   เงินเดือนเดือนสุดท้าย x ปีเวลาราชการ

50

เงนิ ช.ค.บ. 

เมือ่เสียชีวติทายาทมสิีทธิรับ

เงินบ าเหน็จตกทอด
=  เงินเดือนเดือนสุดท้าย x ปีเวลาราชการ

เงินช่วยพิเศษ  
=   เงินเดือนเดือนสุดท้าย x 3 เดือน 

จ่ายจากเงินอดุหนุน

เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษา                 
ภาคบังคบั  (บ าเหน็จบ านาญ)

+

เวลาราชการตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป

ทายาทมสิีทธิรับ

เวลาราชการ = หรือ > 10 ปี เวลาราชการ ตัง้แต่ 1 ปี แต่ < 10 ปี

(ถ้าม)ี(ถ้ามี)
เงินเพิ่ม 25%
จากบ านาญ       

( เป็นขรก.ส่วน
ท้องถิ่น ก่อน      
1 ต.ค. 2535 )

ครู  /ครูถ่ายโอน* / ครู ผดด.

+

บ านาญและ ช.ค.บ. x 3 เดือน

จ่ายจากเงินส่ง
สมทบ กบท.

หรือขอโอนเพิ่ม
จาก กบท. 
แล้วแต่กรณีเงินเพิ่มร้อยละ 25 x 3 เดือน

จ่ายจากเงินส่ง
สมทบ กบท.

หรือขอโอนเพิ่ม
จาก กบท. 
แล้วแต่กรณี

จ่ายจากเงิน
อุดหนุน ส่วน
ที่ต้ังจ่ายเป็น
เงินเดือนครู

  ประเภทน้ัน ๆ



พ้น/ออกจากราชการด้วยเหตุ 4 เหตุ ** พ้นจากราชการ
เน่ืองจากเสียชีวิต

       เงินบ าเหน็จด ารงชีพ
= เงินบ านาญ x 15 เท่า (ไม่เกนิ400,00 0บาท      
    รับ 200,000 บาทแรก พร้อมบ านาญ                
    ท่ีเหลือรับเม่ืออายุ 65 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป)

เงินบ าเหน็จตกทอด
=    (เงินบ านาญ + ช.ค.บ. ) x   30  -  บ าเหน็จด ารงชีพ (กรณีได้ขอรับแล้ว)

เงินช่วยพเิศษ  
=    (เงินบ านาญ + ช.ค.บ. ) x   3 เดอืน  

หมายเหตุ
** กรณีลาออกโดย ไม่เข้าด้วย
     เหตุ  4  เหตุ   ต้องมเีวลา  
     ราชการ 10 ปี ขึน้ไปจงึจะม ี 
      สิทธิขอรับบ าเหน็จ
***  ปีเวลาราชการไม่ปัดเศษ
         เดอืน  แต่นับเวลาเดอืน
         และวนัให้เต็ม (เป็นจุด
         ทศนิยม) 
****  บ านาญที่ค านวณได้ต้อง
        ไม่เกนิ ร้อยละ 70 ของ
        เงินเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืน
        สุดท้าย

มสิีทธิรับบ าเหน็จ
เงินเดือนเดือนสุดท้าย x ปีเวลาราชการ***มสิีทธิรับบ านาญ

ขอรับบ าเหน็จแทน
บ านาญได้

เงินบ านาญ****
=   เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x  ปีเวลาราชการ***

50

เงิน ช.ค.บ. 

เมือ่เสียชีวติทายาทมสิีทธิรับ

เงินบ าเหน็จตกทอด
=  เงินเดือนเดือนสุดท้าย x ปีเวลาราชการ***

เงินช่วยพิเศษ  
=  เงินเดือนเดือนสุดท้าย x 3 เดือน 

แบ่งจ่ายระหว่าง รัฐ และ อปท. ตามสัดส่วน
ระยะเวลาการเป็น ขรก.พลเรือน และท้องถิ่น
(เงินอดุหนุนเรายการถ่ายโอนบุคลากรและเงิน
ส่งสมทบ กบท./หรือขอโอนเพิ่มจาก กบท.)  

+

เวลาราชการต้ังแต่ 1 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป

ทายาทมสิีทธิรับ

เวลาราชการ = หรือ > 10 ปี เวลาราชการ ต้ังแต่ 1 ปี แต่ < 10 ปี

(ถ้ามี)

ข้าราชการถ่ายโอน  สมาชิก กบข.

จ่ายจากเงิน
อุดหนุนฯ
ที่ตั้งจ่าย
เงินเดือน

กรณีเงินบ านาญ x  3  เดือน

กรณีเงิน ช.ค.บ.  x  3  เดือน

จ่ายจากเงิน
อุดหนุนฯ
(ถ่ายโอน
บุคลากร)

จ่ายจากเงิน
อุดหนุนฯ
(ถ่ายโอน
บุคลากร)



กำรค ำนวณเงนิบ ำเหนจ็บ ำนำญ                                 

ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ 





เงนิบ าเหน็จ
เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพือ่ตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา
ซ่ึงจ่ายคร้ังเดียว (เป็นเงินก้อน)



   เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพือ่ตอบแทนความชอบที่ได้รับ
   ราชการมา ซ่ึงจ่ายเป็นรายเดือน (จนกว่าจะตาย)

   50

เงนิบ านาญ



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

•    หลกัการคอื  จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน่ผู้รับบ านาญ ไม่เกนิ 15 เท่าของ
บ านาญรายเดอืน   แต่ไม่เกนิ 400,000 บาท โดย

          (1) ผู้รับบ านาญอายุต า่กว่า 65 ปีบริบูรณ์ ขอรับได้ไม่เกนิ 200,000 บาท          

          (2) ผู้รับบ านาญอายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป  ขอรับได้ไม่เกนิ 400,000 บาท 

     แต่ถ้าใช้สิทธิตามข้อ (1) ไปแล้วให้ขอรับได้ไม่เกนิส่วนทีย่งัไม่ครบตามสิทธิ แต่
รวมกนัแล้วต้องไม่เกนิ 400,000 บาท 

 
บ าเหน็จด ารงชีพ 



• กรณีรับบ านาญ 24,000 บาทต่อเดือน

• สามารถขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ ไม่เกนิ 15 เท่าของบ านาญราย
เดือนแต่ไม่เกนิ 400,000 บาท

• บ าเหน็จด ารงชีพทีค่ านวณได้คอื 24,000 x 15 = 360,000 บาท

- ขอรับคร้ังแรก (อายุต ่ากว่า 65 ปีบริบูรณ์)   ขอรับได้     200,000  บาท          
    - ขอรับคร้ังทีส่อง (อายุ 65 ปีบริบูรณ์แล้ว) ขอรับได้อกี  160,000 บาท

 
บ าเหน็จด ารงชีพ 



ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทีรั่บราชการตาย
ให้จ่ายบ าเหน็จตกทอด  ให้แก่ทายาท  ของข้าราชการส่วนท้องถิน่ทีต่าย
ระหว่างรับราชการ    ถ้าความตายนั้นมไิด้เกดิขึน้เนื่องจากการประพฤตช่ัิว
อย่างร้ายแรงของตนเอง

                       เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีเวลาราชการ

เงนิบ าเหน็จตกทอด



บ านาญรายเดอืน     รวมบ านาญปกติ และบ านาญพเิศษ

ผู้รับบ านาญปกติตาย  
         ให้จ่ายบ าเหน็จตกทอด  แก่ทายาท  ของข้าราชการบ านาญส่วนท้องถิ่นทีต่าย  

จ านวน  30 เท่าของ บ านาญรายเดอืน รวม ช.ค.บ. (ถ้าม)ี 

        และหักส่วนทีม่ีการรับบ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว (ถ้าม)ี

เงนิบ าเหน็จตกทอด

   ( เงินบ านาญรายเดือน + ช.ค.บ. ) x  30  - บ าเหน็จด ารงชีพท่ีรับแลว้



ระบบบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

1. กรณีข้าราชการส่วนท้องถิน่ตายระหว่างรับราชการอยู่
    (ถ้าความตายมิได้เกิดจากการประพฤตช่ัิวอย่างร้ายแรง 
     ของตนเอง)       ให้จ่ายเงนิเป็นบ าเหน็จตกทอด
   = เงนิเดือนเดือนสุดท้าย x จ านวนปีเวลาราชการ

2. กรณีข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้รับ  
    บ านาญถึงแก่ความตาย
    ให้จ่ายเงินเป็นบ าเหน็จตกทอด
= (เงินบ านาญ + ช.ค.บ.) 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 ต่อส่วนราชการต้นสังกัด
5. ถ้าไม่มีทายาทและบุคคล ซ่ึงผู้ตายแสดงเจตนาไว้ให้สิทธิในบ าเหน็จตกทอดน้ันเป็นอนัยุติ

บ าเหน็จตกทอด



• เงนิเดอืน 40,000 บาท  มีเวลาราชการ 30 ปี 

       ทายาทได้บ าเหน็จตกทอด =      40,000 x  30    =    1,200,000  บาท
• การแบ่งส่วนในบ าเหน็จตกทอด  

- ถ้ามี พ่อและแม่                                  พ่อ และ แม่ได้คนละ  600,000 บาท

- ถ้ามี พ่อ แม่ และคู่สมรส                    พ่อและแม่ได้คนละ  300,000 บาท ( 600,000 : 1 ส่วน)

(หารด้วย 2)                                             คู่สมรสได้               600,000 บาท ( 600,000 : 1 ส่วน)

       - ถ้ามีพ่อ แม่ คู่สมรส ลูก 1 คน            พ่อและแม่ได้คนละ  150,000 บาท ( 300,000 : 1 ส่วน)

(หารด้วย 4)                                             คู่สมรสได้               300,000 บาท  ( 300,000 : 1 ส่วน)

ลูกได้                       600,000 บาท ( 600,000 : 2 ส่วน)

- ถ้ามี พ่อ แม่ คู่สมรส ลูก 3 คน            พ่อและแม่ได้คนละ  120,000 บาท ( 240,000 : 1 ส่วน)

(หารด้วย 5)                                            คู่สมรสได้               240,000 บาท ( 240,000  : 1 ส่วน)

ลูกได้คนละ             240,000 บาท ( 720,000 : 3 ส่วน )

        บ าเหน็จตกทอด (เสียชีวติในต าแหน่ง)



• เงนิเดอืน 40,000 บาท  มีเวลาราชการ 30 ปี รับบ านาญเดือนละ 24,000 บาท  ช.คบ. 1,200 บาท

       เมื่อเสียชีวติทายาทได้บ าเหน็จตกทอด =      (24,000 + 1200) x  30    =    756,000  บาท

หักบ าเหน็จด ารงชีพ 15 เท่าของบ านาญที่ขอรับแล้ว   = 24,000 x 15  =    360,000 บาท

• บ าเหน็จตกทอดคงเหลือที่ทายาทมีสิทธิได้รับ = 756,000  – 360,000  =     396,000  บาท
- ถ้ามีพ่อและแม่                                  พ่อ และ แม่ได้คนละ  198,000 บาท

- ถ้ามี พ่อ แม่ และคู่สมรส                    พ่อและแม่ได้คนละ  99,000  บาท    ( 198,000  : 1 ส่วน)

(หารด้วย 2)                                             คู่สมรสได้               198,000  บาท    ( 198,000  : 1 ส่วน)

       - ถ้ามี พ่อ แม่ คู่สมรส ลูก 1 คน            พ่อและแม่ได้คนละ  49,500  บาท    ( 99,000    : 1 ส่วน)

(หารด้วย 4)                                            คู่สมรสได้               99,000  บาท   ( 99,000    : 1 ส่วน)

ลูกได้                       198,000   บาท    ( 198,000 : 2 ส่วน)

- ถ้ามี พ่อ แม่ คู่สมรส ลูก 3 คน            พ่อและแม่ได้คนละ  39,600   บาท    ( 79,200  :  1 ส่วน)

(หารด้วย 5)                                              คู่สมรสได้               79,200   บาท     ( 79,200   :  1 ส่วน)

ลูกได้คนละ             79,200   บาท     ( 237,600 : 3 ส่วน)

        บ าเหน็จตกทอด (ผู้รับบ านาญเสียชีวติ)



กรณีจงัหวดัออกค าสั่งจ่ายบ าเหน็จตกทอดแก่ทายาทแลว้
ปรากฏมีทายาทเพิ่มภายหลงั (บุตรตามค าพิพากษาของศาล) 

จังหวดัออกค าส่ังจ่ายบ าเหน็จตกทอดใหม่ตามสิทธิ

ให้เรียกคนืบ าเหน็จตกทอดจากทายาททีรั่บไปก่อนแล้ว
กรณไีม่สามารถเรียกคนืส่วนทีรั่บเกนิคนืได้
จังหวดัไม่ต้องรับผดิชอบจ่ายแต่อย่างใด



กรณไีม่มทีายาท ผู้มสิีทธิรับบ าเหน็จตกทอด

ให้ออกค าส่ังจ่ายแก่ผู้ที ่ขรก. ส่วนท้องถิ่น หรือ
ผู้รับบ านาญ  ได้แสดงเจตนาระบุตัวไว้

กรณไีม่มทีายาท และบุคคลทีไ่ด้แสดงเจตนาไว้
หรือบุคคลน้ันได้ตายไปก่อน ให้สิทธิใน

บ าเหน็จตกทอดเป็นอนัยตุิลง



ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เร่ือง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด

• ขา้ราชการ/ ผูรั้บบ านาญ ส่วนทอ้งถ่ิน ยืน่แบบต่อ อปท. เจา้สงักดั /ท่ีเบิกจ่ายบ านาญ
• การแสดงเจตนาใหมี้ผลตั้งแต่วนัยืน่แบบ
• แสดงเจตนาระบุผูรั้บไดไ้ม่เกิน 3 คน กรณีระบุเกินกวา่ 1 คนใหก้ าหนดสดัส่วนท่ี             

แต่ละคนมีสิทธิรับ   ถา้ไม่ก าหนดสดัส่วนใหถื้อวา่ทุกคนไดรั้บในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั                
ถา้บุคคลท่ีระบุคนใดเสียชีวติไปก่อน  ใหแ้บ่งจ่ายใหแ้ก่บุคคลท่ีเหลือ

• กรณีขา้ราชการใหเ้ก็บแบบแสดงเจตนาฯ ไวก้บัแฟ้มประวติัท่ี อปท. ตน้สงักดั                  
• กรณีผูรั้บบ านาญใหเ้ก็บไวก้บั อปท. ท่ีเบิกจ่ายบ านาญ กรณีมีการเปล่ียนสถานท่ี         

รับบ านาญให ้ส่งตามไปยงั อปท. ท่ีใหม่ท่ีเป็นผูเ้บิกจ่ายบ านาญ
• ในตอนทา้ยของแบบ  จะมีบนัทึกการเปล่ียนแปลงเพ่ือใหส้ามารถยกเลิกแบบดงักล่าว 

และระบุผูมี้สิทธิรับบ าหน็จตกทอดใหม่  โดยจะตอ้งยืน่แบบใหม่แทนฉบบัเดิม



ระบบบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

1. ข้าราชการส่วนท้องถ่ินตายระหว่างรับราชการอยู่
     ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ
   = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x 3 เดือน

2. ผู้รับบ านาญถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินช่วยพเิศษ                 
= (เงินบ านาญ + เงินเพิม่  25% + ช.ค.บ. ) x 3 เดือน

• จ่ายให้แก่บุคคลซ่ึงข้าราชการท้องถิ่น/ผู้รับบ านาญท้องถิ่น  ผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้           
• ถ้ามิได้แสดงเจตนา หรือบุคคลที่แสดงเจตนาได้ตายก่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตาย  
    หรือก่อนมีการจ่ายเงนิ    ให้จ่ายแก่บุคคล ตามล าดบั  ดงันี ้                    
      (1) คู่สมรส    หรือ   (2) บุตร      หรือ  (3) บิดามารดา    
    ถ้าบุคคลในล าดบัก่อนมีชีวติอยู่บุคคลในล าดบัถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงนิช่วยพเิศษ
•  ขอรับภายใน 1 ปีนับแต่วนัที่ข้าราชการผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับบ านาญตาย 

เงินช่วยพเิศษ



• ข้าราชการเสียชีวติในต าแหน่ง

        ถ้าเงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย 40,000 บาท  

       เงนิช่วยพเิศษ  =  40,000   x  3   เดอืน    =  120,000 บาท

• ผู้รับบ านาญเสียชีวติ

ถ้ารับบ านาญเดอืนละ 24,000 บาท  ช.คบ. 1,200 บาท

 เงนิช่วยพเิศษ  =  (24,000 + 1,200 )  x  3  เดอืน    =  75,600 บาท

• เกณฑ์การจ่าย  จ่ายให้ผู้ที่ผู้ตายแสดงเจตนา ถ้าไม่ได้แสดงเจตนา

     จ่ายผู้ที่มีสิทธิที่มีชีวติอยู่ ตามล าดับ ดงันี ้ ล าดับที่ 1 คู่สมรส

ล าดบัที่ 2 บุตร

 ล าดบัที่ 3 บิดา หรือ มารดา     

        เงนิช่วยพเิศษ



หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพเิศษ
กรณผู้ีรับบ านาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย

• ผูรั้บบ านาญยืน่หนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บเงินช่วยพิเศษ หรือ 
แบบ บ.ท. ๑๐ ไวก้บัอปท. ท่ีเบิกจ่ายบ านาญ 

• กรณีมีการเปล่ียนสถานท่ีรับบ านาญใหส่้ง แบบ บ.ท. ๑๐ ตามไป        
ยงั อปท. ท่ีใหม่ท่ีเป็นผูเ้บิกจ่ายบ านาญดว้ย

• ระบุช่ือผูรั้บเงินช่วยพิเศษไดเ้พียงรายเดียว
• สามารถยืน่แบบ บ.ท. ๑๐ ฉบบัใหม่แทนฉบบัเดิมเพื่อเปล่ียนแปลง

ผูรั้บเงินช่วยพิเศษได ้โดยให้แนบฉบบัเดิมไวด้ว้ย



ม ี4 ประเภท

 บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน

 บ าเหน็จบ านาญเหตุทุพพลภาพ

 บ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุ

 บ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนาน 



• บุคคลท่ีไม่มีสิทธิ ได้แก่ ผู้ท่ีถูกไล่ออกจากราชการ หรือผู้ซ่ึงมีเวลาราชการส าหรับ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบหน่ึงปีบริบูรณ์ ฯลฯ

• ระยะเวลาราชการท่ีใช้ในการพิจารณา  กรณีออกตามเหตุ 4 เหตุ

 -  กรณี  ไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์   มีสิทธิได้รับ  บ าเหน็จ  

-  กรณี  10 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป   มีสิทธิได้รับ  บ านาญ

• กรณีมีสิทธิได้บ านาญ จะขอรับบ าเหน็จแทนบ านาญกไ็ด้

• กรณี  ไม่ได้ออกจากราชการด้วย 4 เหตุ  ถ้าออกจากราชการเพราะลาออก ต้องมีเวลา
ราชการส าหรับค านวณ บ าเหน็จบ านาญ ครบ 10 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ

• เป็นสิทธิเฉพาะตัวโอนไม่ได้



1.  บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน

จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึงออกจากราชการเพราะเลกิ

หรือยุบต าแหน่ง หรือไปด ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

หรือซ่ึงมคี าส่ังให้ออกโดยไม่มคีวามผดิ



สิทธิรับบ าเหน็จบ านาญด้วยเหตุทดแทน

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่97/2505 ลงวนัที ่3 มกราคม 2505                                  
เร่ือง สิทธิรับบ าเหน็จบ านาญปกตติามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

• สิทธิการรับบ าเหน็จบ านาญด้วยเหตุทดแทนตามมาตรา 14 ได้แก่                                   
ผู้ซ่ึงออกจากราชการเพราะ

                 ก. เลกิหรือยุบต าแหน่ง

                 ข. ไปด ารงต าแหน่งการเมอืง

                 ค. ทางราชการมคี าส่ังให้ออกโดยไม่มคีวามผดิ 

      การออกจากราชการของข้าราชการเพือ่รับบ าเหน็จบ านาญเพือ่ทดแทนนี ้         
จะมไีด้ กแ็ต่กรณีทีท่างราชการส่ังให้ออกจากทางราชการเท่านั้น ไม่ใช่ลาออก 
ด้วยใจสมคัรของตนเอง



2. บ าเหน็จบ านาญเหตุทุพพลภาพ

จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ซ่ึงเจ็บป่วยทุพพลภาพ ซ่ึงแพทย์ทางราชการรับรองได้ตรวจ

แสดงความเห็นว่าไม่สามารถทีจ่ะรับราชการในต าแหน่ง                     
หน้าทีซ่ึ่งปฏบัิติอยู่น้ันต่อไป



3.  บ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุ

• (1)  จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มอีายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว หรือ

• (2)  จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีม่อีายุครบ 50 ปีบริบูรณ์     
            ประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ผู้มอี านาจส่ังอนุญาตให้ลาออก
            จากราชการเพือ่รับบ าเหนจ็บ านาญเหตุสูงอายุได้



4.  บ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนาน

•    (1)  จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึงมเีวลาราชการส าหรับค านวณ
          บ าเหน็จบ านาญครบ 30 ปีบริบูรณ์แล้ว หรือ

•    (2)  จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีม่เีวลาราชการส าหรับค านวณ
               บ าเหน็จบ านาญ 25 ปีบริบูรณ์ ประสงค์จะลาออกจากราชการ                      
               ให้ผู้มอี านาจส่ังอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพือ่รับบ าเหน็จ
               บ านาญเหตุรับราชการนานได้



ระบบบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ตารางสรุปเงื่อนไขการเกดิสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ

เงือ่นไขการเกดิสิทธิฯ กรณรัีบบ าเหน็จ กรณรัีบบ านาญ

1. เหตุทดแทน

2. เหตุทุพพลภาพ

3. เหตุสูงอายุ

4. เหตุรับราชการนาน

เวลาราชการ 1 ถึง 9 ปี

เวลาราชการ 1 ถึง 9 ปี

เวลาราชการ 1 ถึง 9 ปี

-

เวลาราชการ 9 ปี 6 เดอืนขึน้ไป (ปัดเป็น 10 ปี)

เวลาราชการ 9 ปี 6 เดอืนขึน้ไป (ปัดเป็น 10 ปี)

เวลาราชการ 9 ปี 6 เดอืนขึน้ไป (ปัดเป็น 10 ปี)

เวลาราชการ 24 ปี 6 เดอืนขึน้ไป(ปัดเป็น 25 ปี)



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

      มาตรา 13    สิทธิในการขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติตาม                          
    พ.ร.บ.นี้ ให้มอีายุความสามปี

สิทธิในการขอรับบ าเหน็จบ านาญ



• ข้าราชการ/พนักงานท้องถิน่  ต้องยืน่หนังสือแสดงเจตนา
ขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญตามสิทธิ ภายใน 3 ปี

หลกัการยืน่ขอรับบ าเหน็จบ านาญ



• กรณมีข้ีอหารือ ผู้มสิีทธิยืน่ขอรับบ าเหน็จหลงัจากลาออกจากราชการมาแล้ว
11 ปี  จว. พิจารณาว่า พ้นระยะเวลาและไม่มสิีทธิขอรับตามกฎหมาย

• หาก ผวจ. ซ่ึงเป็นผู้มอี านาจส่ังจ่ายบ าเหน็จบ านาญพจิารณาเห็นว่ามเีหตุสมควร
เพือ่ความยุตธิรรมจะจ่ายบ าเหนจ็ให้กบับุคคลดงักล่าวกย่็อมกระท าได้

• เนื่องจาก ค.ร.ม. มมีต ิเมือ่วนัที่ 11 ต.ค. 2503  อนุมตัใิห้ส่ังจ่ายเงนิบ านาญ                      
กรณียืน่เร่ืองขอรับบ านาญเกนิก าหนด โดยหากเห็นสมควรเพือ่ความยุตธิรรม                  
จะจ่ายบ านาญให้ย่อมกระท าได้  หาเป็นความผดิหรือละเมดิต่อกฎหมายแต่
ประการใดไม่  และข้อเทจ็จริงจะเป็นประการใดกด็ ีแม้จะยืน่พ้นก าหนด                      
กจ่็ายบ านาญให้ได้ 

ตัวอย่างการยืน่ขอรับบ าเหน็จบ านาญเกนิ 3 ปี



การขอรับบ าเหน็จบ านาญซ่ึงมีกรณหีรือต้องหาว่ากระท าผิดวนัิย

• หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0313.4/ว 377 ลงวนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2542     
เร่ือง การรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ซ่ึงมกีรณหีรือต้องหาว่า   
กระท าผดิวนิัยแล้วออกจากราชการ โดยกรณียงัไม่ถึงทีสุ่ด

• ก าหนดว่า เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของผู้มสิีทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญและเพือ่  
มใิห้เกดิความเสียหายแก่ทางราชการ  ส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึงออกจาก
ราชการโดยมกีรณีหรือต้องหาว่ากระท าผดิวนิัยก่อนออกจากราชการ หรือถูกส่ังให้
ออกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถ ประพฤตตินไม่เหมาะสม บกพร่องใน
หน้าที ่มมีลทนิมวัหมอง หรือมกีรณี หรือต้องหาว่ากระท าผดิอาญา ให้ข้าราชการ
ยืน่ขอรับบ าเหน็จบ านาญโดยให้มกีารประกนัด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน



ตัวอย่างการแสดงเจตนาขอรับบ าเหน็จแทนบ านาญ

• นาย ก. ออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ (เกษยีณราชการ)             
มเีวลาราชการในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 17 ปี                         
จึงมสิีทธิรับ บ านาญ  

• นาย ก. แสดงเจตนายืน่  ขอรับบ าเหน็จแทนบ านาญ

• ผวจ. ออกค าส่ังจ่ายบ าเหน็จให้นาย ก. ตามทีแ่สดงเจตนาตาม                   
แบบขอรับเงิน (แบบ บ.ท. 1)



• นาง ข.  ลาออกจากราชการ  เหตุรับราชการนาน ในวนัที่ 1 ก.ค. 2544              
มเีวลาราชการ 25 ปี  ยงัไม่แสดงเจตนายืน่จะขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญ     
(สิทธิเกดิแล้วคือ บ านาญ)

• ขาง ข. เกดิอุบัตเิหตุรถยนต์ชนเสียชีวติ  เมือ่ 31 ส.ค. 2544

• ทายาทผู้รับมรดกยืน่ขอรับเงนิแทนผู้ตายโดยขอรับเป็นบ าเหน็จแทนบ านาญ 
ได้หรือไม่

• ไม่ได้เนื่องจากเป็นสิทธิเฉพาะตวัของนาง ข. เพยีงผู้เดียว

• ดงัน้ันจึงต้องออกค าส่ังจ่าย บ านาญปกต ิ ตั้งแต่ 1 ก.ค.- 31 ส.ค. 2544 
• ทายาทมสิีทธิยื่นขอรับบ าเหน็จตกทอดเป็นเงนิ 30 เท่าของบ านาญรายเดอืน

ตวัอย่างทายาทยืน่ขอรับแทนผู้มีสิทธิ



ระหวา่งรับราชการ

บ านาญพิเศษ (กรณีผูรั้บบ านาญมีชีวติ)

ทุพพลภาพไม่สามารถรับราชการได้

ออกจากราชการแลว้

รับบ าเหน็จบ านาญปกติ

เหตุปฏิบติัราชการในหนา้ท่ี/
ถูกประทุษร้าย เพราะกระท าการ
ตามหนา้ท่ี (ม.36)

-ปฏิบติัราชการคร้ังคราว
นอกเขตต าบลท่ีตั้งส านกังาน
-ปฏิบติัราชการทอ้งท่ีกนัดาร
เส่ียงต่อโรคภยั (ม.41)

ภายใน 3 ปี เจ็บป่วย
ทุพพลภาพอนัเป็นผลจากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการระหว่าง
ท่ีรับราชการ (ม.37)

บ านาญพิเศษ (ม.38) บ านาญปกติ (ม.39)

ยามปกติ

5 ใน 50 ส่วน ถึง 20 ใน 50 ส่วนของเงินเดือน

ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดเก่ียวกบัการรบ/
สงคราม/ปราบจลาจล/สถานการณ์ฉุกเฉิน

30 ใน 50 ส่วนถึง 35 ใน 50 ส่วน ของเงินเดือน

ปฏิบติัราชการในอากาศยาน
เรือด าน ้า  กวาดทุ่นระเบิด ฯลฯ

ก่ึงหน่ึงของเงินเดือน



ระบบบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

2 ส่วน ถา้มีบุตร 3 คน
ได ้3 ส่วน

1 ส่วน

ตลอดชีวิต
ยกเวน้สมรสใหม่

1 ส่วน

ตลอดชีวิต

10 ปี
ไดถึ้ง 20 ปี

ถา้เรียนไดถึ้ง 25 ปี

กรณีทุพพลภาพ ไดต้ลอดเวลาท่ีทุพพลภาพ

(1) บุตร (2) สามี หรือภรรยา

ทายาท

บ านาญพิเศษ (กรณีผุรั้บบ านาญเสียชีวติ)

บุตรไดถึ้ง 20 ปี
ถา้เรียนไดถึ้ง 25 ปี

ถา้ไม่มีทายาท ตาม(1) หรือ(2) หรือ(3)
หรือทายาทนั้นตายไปก่อน

แบ่งตามทายาทท่ีเหลือ

ถ้าไม่มีเลย

ผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณา

ผูอุ้ปการะ ผูอ้ยูใ่นอุปการะ

(3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา



     (หนงัสือกรมการปกครอง ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0313.4/ว 18597                                       
ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2537)

 การนบัอายตุาม ป.พ.พ. มาตรา 16  ใชร้ะบบ “วนัชนวนั เดือนชนเดือน ปีบวกปี” 
      แต่จะครบก าหนดปีบริบูรณ์ก่อนวนัท่ีท่ีเกิดหน่ึงวนั
  ม. 16 การนบัอายขุองบุคคลใหเ้ร่ิมนบัแต่วนัเกิด ในกรณีท่ีรู้วา่เกิดในเดือนใด                   

แต่ถา้ไม่รู้วนัเกิดใหน้บัวนัท่ีหน่ึงแห่งเดือนนั้นเป็นวนัเกิด แต่ถา้พน้วิสยัท่ีจะ 
หยัง่รู้เดือนและวนัเกิดของบุคคลใด ใหน้บัอายบุุคคลนั้นตั้งแต่วนัตน้ปีปฏิทิน                                      
(1 ม.ค.) ซ่ึงเป็นปีท่ีบุคคลนั้นเกิด)

      เช่น 1. นาย ก. เกิด 6 เม.ย. 2500 จะมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ ในวนัท่ี 5 เม.ย. 2560
             

 การนับอายุบุคคล



 การนับอายุบุคคล
- เพือ่ให้ทราบอายุในวนับรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ
- เพือ่ประโยชน์ในการนับอายุข้าราชการทั่วไปเมือ่ลาออก
- เพือ่ให้ทราบอายุของข้าราชการทุกประเภท กรณีเกษยีณอายุราชการ

 ม. 21 แห่ง พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 บัญญัตว่ิา   
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึงมอีายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอนัพ้นจากราชการ
เมือ่ส้ินปีงบประมาณที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ น้ัน 

 การพจิารณาปีที่จะเกษยีณอายุราชการ
- ผู้เกดิ ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 1 ต.ค. จะต้องเกษยีณฯ วนัที่ 1 ต.ค. พ.ศ. เกดิ บวก 60
- ผู้เกดิ ตั้งแต่ 2 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. จะต้องเกษยีณฯ วนัที่ 1 ต.ค. พ.ศ. เกดิ บวก 61



ระบบบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

พ้นจากราชการเมื่อส้ินปีงบประมาณ
ที่อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ น้ัน

การนับเวลาเพื่อค านวณอายุบุคคล

ป.พ.พ. มาตรา 16 ให้นับวนัเกดิ
เป็นวนัแรกแห่งการค านวณอายุ

การแก้ไข วนั/เดอืน/ปี เกดิ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ยืน่ค าขอพร้อมหลกัฐานต่อผู้ว่าราชการจังหวดั
ภายใน 5 ปี นับแต่วนัที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

เวลาราชการและการนบัเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ

เกษียณอายุราชการ



เวลาราชการและการนบัเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ

นับเวลาราชการให้ในวนัที่ได้รับเงนิเดอืน

นับเวลาราชการตั้งแต่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

ขึน้ทะเบียนทหารกองประจ าการ นับตั้งแต่ขึน้ทะเบียนทหาร

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/ วัน มีหลายระยะ นับ 30 วัน เป็น 1 เดอืน

การนับเวลาราชการ



เวลาราชการและการนบัเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ

การนบัเวลาราชการเป็นทวคูีณ

ประกาศใช้กฎอยัการศึก

คณะรัฐมนตรีมีมติให้นับเวลาเป็นทวีคูณ

ทุกพื้นท่ี เฉพาะพื้นท่ี

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

พิจารณาตาม
ประกาศกฎอยัการศึก

แต่ละฉบบั

กรณีที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 3 จังหวดั ชายแดนใต้

ระหว่างทีม่กีารรบ/ปราบจลาจล
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

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

5 ม.ค. 47 – 20 ก.ค. 48

กรณีมีสิทธิ นับเวลาทวีคูณหลายประเภท มิให้นับรวมกัน



ก าหนดให้ขา้ราชการผูรั้บบ านาญ ไดรั้บเงิน ช.ค.บ. เพ่ิมข้ึนจากบ านาญรายเดือน
เพ่ือให้เพียงพอกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ขรก.ไดรั้บการปรับเพ่ิมเงินเดือน

จ่ายจากเงินงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ระเบียบ มท. วา่ดว้ยเงิน ช.ค.บ. พ.ศ. 2522 ขอั 7

รับบ านาญคร้ังแรกท่ีใด  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นรับผิดชอบจ่าย ช.ค.บ.
ถึงแมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีรับบ านาญในภายหลงั

ระเบียบ ฯ พ.ศ. 2522 ขอั 6 วรรคสอง (แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 11) พ.ศ. 2549 

ระเบียบ มท. วา่ดว้ย
เงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บบ านาญ (ช.ค.บ.)



ตย. การค านวณเวลาราชการ

• นาย ก. เกิด 26 เม.ย. 2490 เริ่มรบัราชการ 2 ก.พ. 2520  เกษียณอายุ

ราชการ/พน้จากราชการดว้ยเหตสุูงอายเุม่ือ 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



ตย. การค านวณบ าเหน็จบ านาญปกติ

กรณี  นาย ก.     อายุราชการทีค่ านวณได้  31  ปี 

                          เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย 31,750   บาท

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

ถ้ารับบ านาญ    บ านาญปกต ิ =  31,750 x 31 =   19,685.00  บาท           
50

 เงนิเพิม่จากบ านาญปกต ิ25% =   19,685 x 25 =    4,921.25  บาท
                                                                          100

(เข้ารับราชการก่อน  1 ต.ค. 2535 มีสิทธิได้รับเงนิเพิม่ 25% จากเงนิบ านาญ เข้าปี 2520)

เงนิ ช.ค.บ. 4% (ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2551)  =  19,685 x 4 =   787.40   บาท (เศษบาทปัดทิง้)                 
            100

รวมเงนิบ านาญ+เงนิเพิม่ 25%+ช.ค.บ.ทีไ่ด้รับ =  25,393.25  บาท/เดือน



• บ าเหน็จด ารงชีพ/บ าเหน็จตกทอด/เงินช่วยพิเศษ

    เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  =  เงินบ านาญ x 15 เท่า แต่ไม่เกนิ 400,000 บาท 
=   19,685  x 15  =  295,275  บาท                           

รับคร้ังแรกตอนขอรับบ านาญ  =    200,000  บาท (อกี 95,275 บาทจะขอได้ปี 2555)

•  เมื่อตายทายาทรับบ าเหน็จตกทอด  = (19,685+787) x 30  =  614,160 – 200,000
บ าเหน็จตกทอด =    414,160  บาท

              เงินช่วยพเิศษ = เงนิบ านาญ x 3 เท่า = 19,685 x 3 = 59,055.00  บาท
 = เงนิเพิม่ 25% x3เท่า = 4,921.25 x3 = 14,763.75  บาท

     = เงนิ ช.ค.บ. x 3 เท่า =    787 x3      =   2,361      บาท                                            
รวมเงินช่วยพเิศษ    =  76,179.75  บาท



ระบบบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

• นาย ค. ช่างโยธา สังกดั อบต. กรงปีนัง จ. ยะลา  เร่ิมรับราชการเมื่อวนัที่
1 ม.ิย.2548   ให้ออกจากราชการด้วยเหตุถูกยงิด้วยอาวุธปืนเสียชีวติ   
เมื่อ 14 ธ.ค. 2549  เงินเดือนเดือนสุดท้าย  6,080 บาท

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

    เวลาราชการปกติ 2549 12 14

2548 6 1

1          6           13

เวลาราชการทวคูีณ       -    1           20   (1 ม.ิย. 2548-20 ก.ค. 2548)

     รวมเวลาราชการ 1         8           3     =  2  ปี

ตย. การค านวณบ านาญพิเศษและบ าเหน็จตกทอด



ระบบบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

• เงินที่ทายาทจะไดร้บั

• เงินบ านาญพเิศษ  =   กึง่หนึ่งของเงนิเดือน  (ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนจาก 6,080 เป็น 8,050 บาท)

=     8,050 ÷ 2 

=      4,025       บาท/เดือน (จ่ายแก่ทายาทที่มีตามสัดส่วน)

• บ าเหน็จตกทอด   =   เงินเดือนเดือนสุดท้าย x ปีทีรั่บราชการ

                                  =      8,050 x 2 ปี  

=     16,100      บาท  (จ่ายแก่ทายาทที่มีตามสัดส่วน)

• เงินช่วยพเิศษ      =   เงินเดือนเดือนสุดท้าย x 3 เท่า 

                            =      8,050 x 3

=     24,150 บาท (จ่ายตามที่แสดงเจตนา หรือตามล าดับบุคคลกรณีที่ไม่ได้แสดงเจตนา)



• นาย ง. ช่างโยธา สังกดั อบต. กรงปีนัง จ. ยะลา  เร่ิมรับราชการ 2 ต.ค.2515   ให้ออก
จากราชการด้วยเหตุถูกยงิด้วยอาวุธปืนเสียชีวติ เมือ่ 14 ธ.ค. 2549  เงนิเดอืนเดอืน
สุดท้าย  32,250 บาท

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

    เวลาราชการปกติ 2549 12 15

   2515 11  1  (คดิเร่ิม 1 พ.ย.2551)  

34         13           42

                                                                              30 (บวกเพิม่ 30 วนัคอื 2-31 ต.ค. 2515)

เวลาราชการทวคูีณ       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. ถา่ยโอน สมาชิก กบข.



• เงินทีท่ายาทจะได้รับ

• เงินบ านาญพเิศษ  =  กึ่งหน่ึงของเงินเดือน (ได้รับการปรับขึน้เงินเดือนจาก 32,250 เป็น 41,890 บาท)  

= 41,890 ÷ 2        =   20,945  บาท/เดือน

แต่แบ่งจ่ายตามช่วงเวลาราชการก่อนถ่ายโอน 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 านาญพเิศษทีรั่ฐรับภาระ = 20,945 x 30.60 = 17,739.19 บาท
                36.13

     บ านาญพเิศษที ่อปท.รับภาระ = 20,945 – 17,739.19 = 3,205.81 บาท



• บ าเหน็จตกทอด   = ได้รับการปรับขั้นเงินเดือน = 41,890 บาท

                            = 41,890 x 36.13 ปี  

= 1,513,485.70      บาท

แต่แบ่งจ่ายตามช่วงเวลาราชการก่อนถ่ายโอน และช่วงโอนมา อปท.     
บ าเหน็จตกทอดทีรั่ฐรับภาระ = 1,513,485.70 x 30.60 = 1,281,834 บาท

36.13

     บ าเหน็จตกทอดที ่อปท.รับภาระ = 1,513,485.70 - 1,281,834 
=    231,651.70 บาท

• เงินช่วยพเิศษ      = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x 3 เท่า

        = 41,890 x 3  = 125,670 บาท



  การส่ังจ่ายบ าเหน็จบ านาญ

1. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มสิีทธิรับบ าเหน็จบ านาญ ยืน่ค าขอต่อ อปท.
    ทีเ่งนิเดอืนของตนตั้งจ่าย
2. อปท.ตรวจสอบ ส่งเร่ืองให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั  ภายใน  15 วนั 
    นับแต่วนัทีไ่ด้รับเร่ือง
3. ผู้ว่าราชการจงัหวดัตรวจสอบ ออกค าส่ังภายใน 21 วนันับแต่วนัทีไ่ด้รับเร่ือง



•  ผู้รับบ านาญยืน่เร่ืองต่อ อปท. ที่จ่ายบ านาญ (บ.ท. 13)
•   อปท. รวบรวมเอกสารจัดส่งจังหวดั 
•   จว. ส่งเร่ืองมา สถ. เพือ่อนุมัติกระทรวงมหาดไทย 

อบจ. อบจ.

เทศบาล เทศบาล

อบต. อบต.

เฉพาะ อปท. แต่ละรูปแบบ

การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบ านาญ



• เงนิทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิน่วสิามญัประจ าการทีอ่อกจากราชการ 

คอื  เงนิตอบแทนความชอบให้แก่ ขรก. ส่วนท้องถิน่วสิามญัประจ าการทีอ่อก             
จากราชการ เพือ่ให้สอดคล้องตามระเบียบของทางราชการ และสอดคล้อง                      
ตามหลกั แห่ง พ.ร.บ. โอนโรงเรียนประถมศึกษาบางประเภทไปสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2509  

• มท. ได้ก าหนดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงนิทดแทนแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวสิามญัประจ าการทีอ่อกจากราชการ พ.ศ. 2509 และ              
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2514 

สาระส าคัญของระเบียบ มท. ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่                             
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวสิามัญประจ าการทีอ่อกจากราชการ พ.ศ. 2509



ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวสิามญัประจ าการทีม่สิีทธิรับเงินทดแทน 

• ข้าราชการส่วนจังหวดัวสิามัญ พนักงานเทศบาลวสิามัญ ซ่ึงได้รับ
เงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึง

- ข้าราชการส่วนจังหวดัวสิามัญช่ัวคราว

- พนักงานเทศบาลวิสามัญช่ัวคราว

- ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวสิามัญประจ าการทีม่ีสัญญาจ้าง



การจ่ายเงินทดแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นวสิามญัประจ าการ

• การค านวณเงนิทดแทน  ค านวณโดย

เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย  x  จ านวนปีเวลาราชการส าหรับค านวณเงนิทดแทน 

• เวลาราชการส าหรับค านวณเงนิทดแทน  คอื เวลาราชการปกตริวมกบัเวลาราชการ
ทวคูีณ (ให้นับถึงวนัที ่28 ตุลาคม 2508)  เศษของปีถ้าถึง  6  เดอืนให้นับเป็น 1 ปี

• กรณีเงนิทดแทนทีจ่่ายให้ ขรก.วสิามญัประจ าการ  หากผู้มสิีทธิได้รับตายเสียก่อน
ได้รับเงนิทดแทน เงนิดงักล่าว   เป็นมรดกตกแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

• ขรก.วสิามญัประจ าการผู้มสิีทธิยืน่เร่ืองขอรับเงนิทดแทนกบั อปท. ต้นสังกดั

• ผวจ. เป็นผู้ออกค าส่ังจ่ายเงนิทดแทนแก่ ขรก.วสิามญัประจ าการ 

• สิทธิในการรับเงนิทดแทนให้มอีายุความ 3 ปี



ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวสิามัญประจ าการซ่ึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน

1) ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการก่อนมีเวลาราชการครบ 5 ปีบริบูรณ์

2) ถูกไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือตายเพราะกระท าความผดิ 
หรือประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง

3) มีเวลาราชการส าหรับค านวณเงินทดแทนไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์  
ยกเว้น กรณยุีบเลกิต าแหน่ง



งบประมาณในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวสิามัญประจ าการ

1) กรณ ีพนักงานเทศบาลวสิามัญภารโรงโรงเรียน ให้เบิกจ่ายจาก                   
เงินอุดหนุน ส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (บ าเหน็จ บ านาญ)

2) กรณข้ีาราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจ าการ นอกเหนือจาก
ต าแหน่งพนักงานเทศบาลวสิามัญภารโรงโรงเรียน ตามข้อ 1)                  
ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



• บ าเหน็จลูกจ้าง  คอื เงินตอบแทนความชอบทีจ่่ายให้แก่                    
ลูกจ้างของ อปท.ทีพ้่นหรือออกจากราชการ ทั้งนีเ้ป็นไป                    
ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการ                    
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   และที่แก้ไขเพิม่เติม
จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2555 

สาระส าคญัของระเบียบ มท. ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542



ลูกจ้างของ อปท.ทีม่สิีทธิรับบ าเหน็จ

• ลูกจ้างของ อปท.ทีม่สิีทธิรับบ าเหน็จ  ได้แก่ลูกจ้างของ อบจ.  เทศบาล เมอืงพทัยา  
และ อบต.   จ าแนกได้ดงันี้

1) ลูกจ้างประจ า ได้แก่  ลูกจ้างรายเดอืน รายวนั และรายช่ัวโมง ซ่ึง อปท. 
จ้างไว้ปฏิบัตงิานทีม่ลีกัษณะประจ า  ไม่มกี าหนดเวลาตามอตัราและจ านวนที่
ก าหนดไว้โดยจ่ายค่าจ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้าง หรือหมวดค่าจ้างประจ า 
ของ อปท.  แต่ไม่รวมถึง  ลูกจ้างประจ าที่มีสัญญาจ้าง  ลูกจ้างที่ให้ปฏิบัติงานของ อปท.           
ในต่างประเทศ

2) ลูกจ้างช่ัวคราว ได้แก่ ลูกจ้างรายเดอืน รายวนั และรายช่ัวโมง ซ่ึง อปท.
จ้างไว้ปฏิบัตงิานทีม่ลีกัษณะช่ัวคราว และหรือ โดยมกี าหนดเวลาจ้าง โดยจ่าย                  
ค่าจ้างจากเงนิงบประมาณของ อปท.



งบประมาณในการจ่ายบ าเหน็จลูกจ้างของ อปท. 

•  บ าเหน็จลูกจ้างให้จ่ายจากเงินรายได้ของ อปท.  

• ยกเว้น ลูกจ้างประจ าภารโรงโรงเรียน ให้จ่ายจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
ส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  (บ าเหน็จ บ านาญ)

• กรณลีูกจ้างประจ าถ่ายโอนภารกจิ แบ่งสัดส่วนภาระการจ่ายบ าเหน็จ
ระหว่างงบประมาณ  เงินอุดหนุนของรัฐ  และ งบประมาณของ อปท.               
โดยค านวณตามระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าส่วนราชการเดิม             
และ ราชการส่วนท้องถิ่น 



สิทธิประโยชน์ด้านบ าเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

• สิทธิประโยชน์ด้านบ าเหน็จลูกจ้างของ อปท.  จ าแนกเป็น 

บ าเหน็จปกติ 

บ าเหน็จรายเดือน 

บ าเหน็จพเิศษ 

บ าเหน็จพเิศษรายเดือน 

บ าเหน็จตกทอด



สิทธิในการรับบ าเหน็จปกติ ของลูกจ้าง อปท.

• บ าเหน็จปกต ิ คอื เงนิตอบแทนทีจ่่ายคร้ังเดยีวให้แก่  ลูกจ้างประจ าเท่านั้น                     
โดยต้องมรีะยะเวลาท างานและลาออกจากงานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดงันี้

•   ท างานเป็นลูกจ้างประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์  และลาออกจากการ
ท างานด้วยเหตุ ดงันี้

(1)  ลาออกโดยไม่มคีวามผดิ  และได้รับอนุญาตจากผู้มอี านาจส่ังบรรจุ    
และแต่งตั้ง หรือผู้ได้รับมอบอ านาจแล้ว

(2)  กระท าผดิวนิัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษปลดออกจากราชการ

• ท างานเป็นลูกจ้างประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ และต้องออกจากการ
ท างานด้วยเหตุขาดคุณสมบัต ิตามทีร่ะเบียบ ฯ ข้อ 6 (3)- (16) ก าหนด เช่น ถูกยุบ
ต าแหน่ง เป็นบุคคลล้มละลาย ไปรับราชการทหาร ฯลฯ



การค านวณบ าเหน็จปกตขิองลูกจ้าง อปท.

• บ าเหน็จปกตลูิกจ้างประจ า    =   ค่าจ้างเดอืนสุดท้าย   x    จ านวนเดอืนทีท่ างาน 
    12

•  ค่าจ้าง หมายถึง ค่าจ้างอตัราปกต ิตามอตัราทีก่ าหนดจ่ายในการท างาน
ในระยะเวลาตามปกต ิและรวมถงึเงนิเพิม่พเิศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย

•  ค่าจ้างเดอืนสุดท้าย หมายถึง ค่าจ้างทั้งเดอืนทีลู่กจ้างควรจะได้รับในเดอืนสุดท้าย
ก่อนออกจากงาน

•  เวลาท างานนับเป็นเดอืน เศษของเดอืนถ้าถึง 15 วนัให้นบัเป็น 1 เดอืน ถ้าไม่ถึง     
15 วนัให้ปัดทิง้  จ านวนวนัถ้ามหีลายตอนให้รวมกนัแล้วนบั 30 วนัเป็น 1 เดอืน

•  ถ้าลูกจ้างประจ าผู้มสิีทธิได้รับบ าเหน็จปกตติายเสียก่อน ได้รับบ าเหน็จปกต ิ     
เงนิดงักล่าวถือเป็นมรดกแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



บ าเหน็จพเิศษลูกจ้าง อปท. 
• บ าเหน็จพเิศษลูกจ้าง อปท.  คอื เงนิตอบแทนทีจ่่ายคร้ังเดยีวให้แก่ ลูกจ้างประจ า

หรือลูกจ้างช่ัวคราว ทีไ่ด้รับอนัตรายหรือป่วยเจบ็เพราะเหตุปฏิบตังิานในหน้าที่
หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที ่         ซ่ึงแพทย์ที่ทางราชการ
รับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏบิัตหิน้าทีไ่ด้อกีเลย 

• สิทธิในการรับบ าเหน็จพเิศษ 

(1) ลูกจ้างประจ า นอกจากจะได้รับบ าเหน็จปกตติามสิทธิแล้ว  ให้ได้รับ
บ าเหน็จพเิศษอกีด้วย เว้นแต่ อนัตรายทีไ่ด้รับหรือการป่วยเจบ็นั้นเกดิจากความ
ประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผดิของตนเอง

(2)  ลูกจ้างช่ัวคราวทีม่สิีทธิรับบ าเหน็จพเิศษ ไม่มสิีทธิได้รับบ าเหน็จปกติ



อตัราบ าเหน็จพเิศษลูกจ้าง อปท. 
• กระทรวงมหาดไทยเป็นผูก้  าหนดตามสมควรแก่เหตุการณ์ ประกอบกบัความพิการ

และทุพพลภาพ ดงัน้ี
 (1)  ลูกจา้งประจ า

       -  ในเวลาปกติ ใหไ้ดรั้บ  6 ถึง 24 เท่าของอตัราค่าจา้งเดือนสุดทา้ย
       -   ระหวา่งเวลาท่ีมีการรบ  การสงคราม  การปราบปรามจลาจล หรือใน         

                 ระหวา่งท่ีมีการประกาศใชก้ฎอยัการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
                 ใหไ้ดรั้บ 36 ถึง 42 เท่าของอตัราค่าจา้งเดือนสุดทา้ย
      (2)  ลูกจา้งชัว่คราว  ใหไ้ดรั้บ 3 ใน 4  ส่วนของลูกจา้งประจ า



• กรณีลูกจ้างผู้มสิีทธิรับบ าเหน็จพเิศษตาย ก่อนได้รับบ าเหน็จพเิศษ  ให้จ่ายบ าเหน็จ
พเิศษแก่ทายาท  ผู้มสิีทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดงันี้

(1) กรณีผู้ตายเป็นลูกจ้างประจ า  

-  ในกรณปีฏบิัตหิน้าทีใ่นเวลาปกต ิ ให้ได้รับ  

                =  อตัราค่าจ้างเดอืนสุดท้าย  x  30 เดอืน

-  ในระหว่างเวลาทีม่กีารรบ สงคราม ปราบปรามจลาจล  ฯลฯ

      = อตัราค่าจ้างเดอืนสุดท้าย x 48 เดอืน

(2)  กรณีผู้ตายเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  

ให้ได้รับ  =  3  ใน  4 ส่วนของลูกจ้างประจ า

อตัราบ าเหน็จพเิศษจ่ายทายาทกรณลูีกจ้าง อปท. เสียชีวติ



บ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ า อปท. 

• บ าเหน็จรายเดอืน คอื เงนิตอบแทนของลูกจ้างประจ าทีอ่อกจากงานและมเีวลาการ
ปฏิบัตงิานเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป   ซ่ึงจ่ายเป็นรายเดอืน
จนกว่าลูกจ้างผู้รับบ าเหน็จรายเดอืนจะเสียชีวติ

• สิทธิในบ าเหน็จรายเดอืนเร่ิมตั้งแต่วนัทีลู่กจ้างออกจากงานจนถึงแก่ความตาย

• วธีิการค านวณบ าเหน็จรายเดอืน 

=   ค่าจ้างเดอืนสุดท้าย  x    จ านวนเดอืนทีท่ างาน 
12   x   50



• บ าเหน็จพเิศษรายเดอืน  คอื  เงนิทีจ่่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าทีไ่ด้รับอนัตราย หรือ
ป่วยเจบ็เพราะเหตุปฏบิัตงิานในหน้าที ่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการ
ตามหน้าทีซ่ึ่งแพทย์ทีท่างราชการรับรอง และแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัตงิานใน
หน้าทีไ่ด้อกีเลย ซ่ึงจ่ายเป็นรายเดอืน

• สิทธิการรับบ าเหน็จพเิศษรายเดอืน

1)  กรณมีสิีทธิรับบ าเหน็จพเิศษจะขอรับบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนแทนกไ็ด้

      2)   สิทธิในบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนให้เร่ิมตั้งแต่วนัทีลู่กจ้างประจ าออกจากงาน     
จนถึงแก่ความตาย

บ าเหน็จพเิศษรายเดือนลูกจ้างประจ า อปท. 



• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ก าหนดตามสมควรแก่เหตกุารณ์ประกอบกบั
ความพกิาร และทุพพลภาพของลูกจ้างประจ า ดงันี้

1)  กรณปีฏบิัตหิน้าทีใ่นเวลาปกต ิให้ได้รับ  

=   6 ถึง 24 เท่า ของอตัราค่าจ้างเดอืนสุดท้าย
50 

2)  ระหว่างเวลาทีม่กีารรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือในระหว่าง

ทีม่กีารประกาศใช้กฎอยัการศึก หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ได้รับ  

=  36 ถึง 42  เท่า ของอตัราค่าจ้างเดอืนสุดท้าย
50 

อตัราบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนลูกจ้างประจ า อปท. 



บ าเหน็จตกทอดจ่ายทายาทกรณีลูกจ้างประจ า
ทีรั่บบ าเหน็จรายเดือน หรือบ าเหน็จพเิศษรายเดือนถึงแก่ความตาย

• บ าเหน็จตกทอด คอื เงนิทีจ่่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจ าทีรั่บบ าเหน็จรายเดอืน 
หรือบ าเหน็จพเิศษรายเดอืนทีถ่ึงแก่ความตาย

• วธีิค านวณบ าเหน็จตกทอด  

                   =  15 เท่าของบ าเหนจ็รายเดอืน หรือบ าเหน็จพเิศษรายเดอืน

• ทายาทผู้มสิีทธิรับบ าเหน็จตกทอด และหลกัเกณฑ์การแบ่งส่วนในบ าเหน็จตกทอด
เช่นเดยีวกบักรณบี าเหน็จตกทอดของทายาท กรณีข้าราชการบ านาญส่วนท้องถิน่
เสียชีวติ 



งบประมาณในการจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจ า

1)   กรณีลูกจ้างประจ าภารโรงโรงเรียน  ลูกจ้างประจ าภารโรงโรงเรียนถ่ายโอน 
      บ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ บ าเหน็จพิเศษรายเดือน บ าเหน็จตก

ทอด และเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจา้งประจ าภารโรงโรงเรียน ลูกจา้งประจ าภารโรง
โรงเรียนถ่ายโอนถึงแก่กรรมในต าแหน่ง (3 เท่าของค่าจา้ง) เบิกจ่ายจากเงิน
อุดหนุน

2)   กรณีลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นข้อ 1) 
      บ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ บ าเหน็จพิเศษรายเดือน บ าเหน็จ        

ตกทอด และเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจา้งประจ าถึงแก่กรรมในต าแหน่ง (3 เท่าของ
ค่าจา้ง) เบิกจ่ายจากงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน



3)   กรณีลูกจ้างประจ าถ่ายโอน 
3.1)   บ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ บ าเหน็จพิเศษรายเดือน          

และบ าเหน็จตกทอด รายการดงักล่าวทั้งหมดเฉพาะส่วนทีรั่ฐบาลรับภาระ เบิกจ่าย
จากเงินอุดหนุน

3.2) บ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ บ าเหน็จพิเศษรายเดือน          
และบ าเหน็จตกทอด รายการดงักล่าวทั้งหมดเฉพาะส่วนทีท้่องถิ่นรับภาระ เบิกจ่าย
จากงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

3.3)  เงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจา้งประจ าถ่ายโอนถึงแก่กรรมในต าแหน่ง (3 
เท่าของค่าจา้ง) เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน

งบประมาณในการจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจ า



การส่ังจ่ายเงินบ าเหน็จลูกจ้าง   

• การส่ังจ่ายบ าเหน็จลูกจ้างตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 19 แก้ไขเพิม่เติมโดย 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2552  เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วแต่กรณี

• บ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพเิศษ บ าเหน็จพเิศษรายเดือน 
และบ าเหน็จตกทอด ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิง้



ระบบบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ทรงศักดิ์   โอษะคลงั
กรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญและสวสัดกิาร  

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

02-241-9069 ต่อ 101 FAX 02-241-9032  

มือถือ   09 - 8639 -8577

E-mail : song6119@hotmail.co.th



ระบบบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

   ขอขอบคุณ
&

        สวสัดีครับ 



เปรียบเทยีบการจ่ายบ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ กบั ข้าราชการที่เป็น

สมาชิก กบั กบข.

ระบบบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น



พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2500

2.  ขา้ราชการพลเรือน1.  ขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิ่น

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 และมีสิทธิ
รับบ าเหน็จบ านาญ

ออกจากราชการ และ
มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ

2.2.1  ออกจากราชการและมี
สิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ

2.2.2  ออกจากราชการ แต่ไม่
มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ

รับเงินจาก ก.บ.ท. รับบ าเหน็จบ านาญจาก
กรมบญัชีกลาง

รับเงินประเดิม/เงินสมทบ
เงินสะสม/เงินชดเชย/ผลประโยชน์
ตอบแทนเงินดงักล่าวจาก กบข.

เงินสมทบ 
เงินสะสม
เงินผลประโยชน์

กรณีรับราชการใน อปท.
ก่อน 1 ต.ค.2535  

จะไดรั้บเงินเพิ่มจากเงิน
บ านาญ อีกร้อยละ 25

หลกัเกณฑก์ารจ่ายบ าเหน็จบ านาญ

หลกัเกณฑก์ารจ่ายบ าเหน็จ
บ านาญ

บ าเหน็จ บ านาญ

เงินเดือนเดือนสุดทา้ย xปีราชการ เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีราชการ
50

เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีราชการ

เงินสมทบ  
เงินสะสม และ
เงินผลประโยชน์

เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทา้ยxปีราชการ
50

-  แต่ตอ้งไม่เกินร้อยละ 70
   ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทา้ย

เงินประเดิม
เงินชดเชย
เงินสมทบ
เงินสะสมและ
เงินผลประโยชน์

บ าเหน็จ บ านาญ

เปรียบเทียบหลักเกณฑ์การรับบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการพลเรือน



ระบบบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ขรก.ปัจจุบนั

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
   (นอ้ยกว่าเดิม              6. ดอกผล
2. เงินประเดิม               7. สวสัดิการ ขรก.
3. เงินชดเชย                      บ านาญเหมือนเดิม
4. เงินสะสม

ออม>=3%

อายรุาชการ?

เลือกรับ?

-ไม่มีเงินสะสม
-ไม่ไดเ้งินสมทบ
นอกนั้นไดเ้หมือน
   สมาชิกท่ีออม

ชดเชยร้อยละ 2 ของเงินเดือน
ยอ้นหลงัตั้งแต่เร่ิมรับราชการ

ชดเชยร้อยละ 2 ของเงินเดือน
นบัแต่วนัเป็นสมาชิก

เป็นไม่เป็น

ไม่ออมออม

นอ้ยกวา่ 10 ปี 25 ปีข้ึนไป

ระหว่าง
10-24 ปี

บ าเหน็จ

บ านาญ

บ านาญสูตรใหม่ = 1/50 x อายรุาชการ x เงินเดือนเฉล่ียหา้ปีสุดทา้ย
โดยบ านาญรายเดือนตอ้งไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉล่ีย 

ผงัแสดงการรับบ าเหน็จบ านาญตามระบบ ก.บ.ข.



ตวัอยา่งการค านวณบ าเหน็จ บ านาญ

1.   ว/ด/ป รับราชการ  1 ต.ค. 2524              2.   ว/ด/ป ออกจากราชการ 1 ต.ค. 2555   
 3.   เวลาราชการ   31 ปี  บวกทวคูีณ  2 เดือน  8 วนั
4.   เวลาที่ใช้ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ  =  31  ปี (กรณีรับบ าเหน็จ)   หรือ  31.19 ปี กรณีรับบ านาญสมาชิก กบข.
5.  เงนิเดือนเดือนสุดท้าย   =  52,040        บาท  
6.  เงนิเดือนย้อนหลัง 60 เดือน รวม =  2,611,020   บาท          

 
7.  เงนิเดือนเฉลีย่  60  เดือนสุดท้าย         (2,611,020 ÷60) =  43,517         บาท  (ร้อยละ 70 = 30,460 บาท)
8.   กรณีเป็นสมาชิก กบข.

8.1  เงนิเดือนที่ใช้ค านวณเงนิประเดิม  16,020.-  บาท เงนิประเดิม  =  66,297.- บาท
8.2  ณ วนัที่ 1 ธ.ค. 2540

รายการ เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ เงินสะสมส่วน
เพิม่ปีล่าสุด

รวม

เงินต้น 66,297.00 115,331.60 173,010.40 173,010.40 24,695.40 552,344.80

ผลประโยชน์ 129,055.37 54,137.98 81,224.45 81,224.45 7,703.37 350,345.62

รวมทั้งส้ิน 192,352.37 169,469.58 254,234.85 254,234.85 32,398.77 902,690.42



   การค านวณบ าเหน็จบ านาญ

รายการ ระบบเดิม กบข.

1.  เลือก   
บ าเหน็จ

= เงนิเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

= 52,040 X  31

= 1,613,240  บาท

(1)  เงนิบ าเหน็จ  = เงนิเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

 = 52,040 X  31.19 = 1,623,127.60  บาท

(2) เงนิสะสม/เพิม่+ ผลประโยชน์  = 197,705.40+ 88,927.82 =  286,633.22  บาท

(3) เงนิสมทบ + ผลประโยชน์   = 173,010.40 + 81,224.45 =  254,234.85  บาท

(4)  รวม = 2,163,995.67  บาท  (1,623,127.6 + 540,868.07)

2.  เลือก 
บ านาญ

= เงนิเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

= 52,040 X  31

= 32,264.80   บาท / เดือน

กรณีเสียชีวติทายาทรับบ าเหน็จตกทอด

= 32,264.80 x 30 เท่า

= 967,944  บาท

         = เงนิเดือนเฉลี่ย 60 เดือน  x เวลาราชการ   

(1) =  43,517 X 31.19   =   27,145.90  บาท  /ต่อเดือน                                                                        

               (ลดลงจากแบบเดิม    5,118.90     บาท/เดือน)                                             

               (รับสุงสุด  35 ปี หรือ70%  =    30,461.90 บาท)   

(2)  เงนิสะสม/เงนิสมทบ/เงนิประเดิม/เงนิชดเชย      =  902,690.42    บาท

(3)  รวมยอดรับตอนเกษียณ  =  929,836.32  บาท ( 27,145.90 +902,690.42 ) 
กรณีเสียชีวติทายาทรับบ าเหน็จตกทอด = 27,145.90 x 30 = 814,377 
บาท(ลดลงจากแบบเดิม    153,567.    บาท) 

50 50

ระบบบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น



ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 

2517 และที่แก้ไขเพิม่เติม 

ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า
ด้วยการฌาปณกจิสงเคราะห์ข้าราชการและบุคล

กรท้องถิ่น พ.ศ. 2554

• อัตราค่าสมัคร

    (1) อาย ุ18 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี อตัรา 20 บาท
    (2) อายุ 30 ปี แต่ไม่ถึง 40 ปี อตัรา 30 บาท
    (3) อาย ุ40 ปี แต่ไม่ถึง 50 ปี อตัรา 40 บาท
    (4) อาย ุ50 ปี ข้ึนไป  อตัรา 50 บาท
• อตัราค่าบ ารุง 20 บาทต่อปี

• อตัราเงนิสงเคราะห์  3 บาท ต่อ 1 ศพ

• เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเพือ่ส ารองจ่าย 
จ านวน 30 ศพ เป็นเงนิ 90 บาท

• อตัราค่าสมัคร

    (1) อาย ุ18 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี อตัรา 40 บาท
    (2) อายุ 30 ปี แต่ไม่ถึง 40 ปี อตัรา 60 บาท
    (3) อาย ุ40 ปี แต่ไม่ถึง 50 ปี อตัรา 80 บาท
    (4) อาย ุ50 ปี ข้ึนไป  อตัรา 100 บาท
• อตัราค่าบ ารุง 30 บาทต่อปี

• อตัราเงนิสงเคราะห์  3 บาท ต่อ 1 ศพ

• เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้าเพือ่ส ารองจ่าย 
จ านวน 60 ศพ เป็นเงนิ 180 บาท



ระเบียบการฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 

2517 และที่แก้ไขเพิม่เติม 

ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า
ด้วยการฌาปณกจิสงเคราะห์ข้าราชการและบุคล

กรท้องถิ่น พ.ศ. 2554

 การจ่ายเงินให้แก่ทายาท  หลงัจาก
คณะกรรมการ กฌ. มีมติอนุมติั

- แบ่งเป็น 2 งวด งวดแรกจ่าย 40% 
(ของจ านวนเงนิทีค่ านวณจ่ายจากจ านวน
สมาชกิทีเ่หลอื หกัค่าใชจ้่าย 4% รวมเงนิ
ส ารองจ่าย) 

- งวดทีส่อง จ่ายทีส่่วนเหลอือกี 60% หลงั
จ่ายงวดแรกแลว้ 90 วนั

 จ านวนสมาชิกประมาณ 21,516 ราย

 ทายาทได้รบัประมาณ 62,000 บาท

 การจ่ายเงินให้แก่ทายาท  หลงัจาก
คณะกรรมการ กฌ. มีมติอนุมติั

- จ่ายภายใน 90 วนันบัแต่คณะกรรมการ      
มมีต ิและเมือ่ กฌ.ไดร้บัเงนิจากสมาชกิ
ครบถว้นแลว้

  จ านวนสมาชิกประมาณ 25,434 ราย

 ทายาทได้รบัประมาณ 73,250 บาท



สมาชิกของการฌาปณกจิสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

• ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

• ลูกจ้างประจ าของกองทุน   พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์                                       
และหน่วยงานต่างๆ ทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุม หรือการก ากบัดูแลของ สถ.

• เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.ฌ. 

• ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาและเลขานุการของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น

• ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ค่าใชจ่้ายในการสมคัรเป็นสมาชิก กฌ.

     ค่าใช้จ่ายแรกเข้า ประกอบด้วย ค่าสมัคร (คิดตามช่วงอายุ) ค่าบ ารุง     
ประจ าปี (30 บาท/ปี) และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (180 บาท)

    สรุปค่าใช่จ่ายแรกเข้าคิดตามช่วงอายุผู้สมัคร

    (1) อายุในวนัสมัครตั้งแต่ 18 - 29  ปี   คนละ 250  บาท

    (2) อายุในวนัสมัครตั้งแต่ 30 - 39  ปี   คนละ 270  บาท

    (3) อายุในวนัสมัครตั้งแต่ 40 - 49  ปี   คนละ 290  บาท

    (4) อายุในวนัสมัครตั้งแต่ 50 - 55  ปี   คนละ 310  บาท



TEL. 098 – 6398577

E –Maill.  Song6119@hotmail.co.th

Facebook  ทรงศกัด์ิ   โอษะคลงั
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