
บ ำเหน็จบ ำนำญ ข้ำรำชกำร
หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น
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• ระเบียบกฎหมำยที่เก่ียวข้อง

• งบประมำณในกำรเบิกจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น        
- ครู/บุคลำกรทำงกำรศกึษำของ อปท. รวมถึงกรณีถ่ำยโอน     

- ข้ำรำชกำร/พนักงำนสว่นทอ้งถิ่นต ำแหน่งอ่ืน

- ข้ำรำชกำรถ่ำยโอนต ำแหน่งอ่ืน

• กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)

• สิทธิประโยชน์ด้ำนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร/พนักงำน                
ส่วนท้องถ่ิน

ประเด็นที่น ำเสนอ
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ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

 พ.ร.บ. บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2500                                
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )  

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2542)                                       
(ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญฯ  พ.ศ. 2500)

 กฎกระทรวงก ำหนดอัตรำและวิธีกำรรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ พ.ศ. 2548        
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552)

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 
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ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินช่วยค่ำครองชพีผู้รบับ ำนำญ
ของรำชกำรสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2522
( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 : ปรับเพ่ิม ช.ค.บ. ในอัตรำ                        
ร้อยละ 4 ของบ ำนำญ หรือบ ำนำญรวม ช.ค.บ. ที่รับอยู่เดิม) 

 ประกำศ มท. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับระยะเวลำในกำรคืน
บ ำเหน็จ ขรก. ส่วนท้องถิ่น เพื่อนับเวลำรำชกำรต่อเนื่อง

 หนังสือ มท. ที่ มท 0808.5/ว 3739 ลว. 3 ก.ค. 2558  เรื่อง กำรขอรับ
บ ำเหน็จบ ำนำญของ ขรก. ส่วนท้องถ่ิน หรือ ลจ. ประจ ำซึ่งมีกรณีหรือ
ต้องหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหำว่ำกระท ำ
ควำมผิดอำญำโดยกรณีหรือคดีอำญำยังไม่ถึงที่สุด 4



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

• หลักกำรส ำคัญ คือ บ ำเหน็จบ ำนำญ ขรก. ท้องถิ่นนี้ ก ำหนดสิทธิ
ประโยชนใ์ห้ ขรก. ท้องถิ่น ได้รับเช่นเดียวกับข้ำรำชกำรพลเรือน /
ทหำร ตำม พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 

• มำตรำ 4 ก ำหนดให้ ข้ำรำชกำร อบจ. พนักงำนเทศบำล พนักงำน
เมืองพทัยำ และพนักงำนส่วนต ำบล (ยกเว้น ข้ำรำชกำรกทม.) มีสิทธิ
ได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ

• มำตรำ 6 และ มำตรำ 9 ก ำหนดให้มกีองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ ให้แก่              
ขรก.ส่วนท้องถิ่นดังกล่ำว ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในพ.ร.บ. ฉบับนี้
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• กำรตั้งงบประมำณและกำรน ำส่งเงินสมทบกองทุนฯ

• อ ำนำจหน้ำที่ของ ก.บ.ท.  และ อ.บ.ท.

• ก ำหนดวิธีกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญและหลักฐำนประกอบ

• กำรสั่งจ่ำยเงนิบ ำเหน็จบ ำนำญ

• กำรเบิกจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ

• กำรแสดงกำรด ำรงชีวิตอยู่ของผู้รับบ ำนำญส่วนทอ้งถิ่น

• กำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่รับบ ำนำญ

• เงินเพิ่มจำกเงนิบ ำนำญ

สำระส ำคัญของ ระเบียบมท.ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
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บ ำเหน็จบ ำนำญปกติ มี 4 ประเภท

 บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน

 บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทุพพลภำพ

 บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุสูงอำยุ

 บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุรับรำชกำรนำน
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสิทธิที่จะขอรับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญ

สิทธิที่จะได้รับบ ำเหน็จปกติ

1.ออกจำกรำชกำรโดยไม่เข้ำเหตุใด
เหตุหนึ่ง ใน 4 เหตุ ต้องมีเวลำรำชกำร
อย่ำงน้อย 10 ปีบริบูรณ์ หรือ

2.ถ้ำเข้ำเหตุใดเหตุหนึ่งใน 4 เหตุ แต่มี
เวลำรำชกำรไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ หรือ

2.มีสิทธิรับบ ำนำญ จะเปลี่ยนเป็นรับ
บ ำเหน็จปกติแทนได้ และ

3.ไม่ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร

สิทธิที่จะได้รับบ ำนำญปกติ

1.ออกหรือพ้นจำกรำชกำร ด้วยเหตุใด
เหตุหนึ่ง ใน 4 เหตุ และ

2.มีเวลำรำชกำรอย่ำงน้อย 10 ปีบริบูรณ์ 
และ

3.ไม่ถูกลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร
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1.  บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน

จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกจำกรำชกำรเพรำะเลิก

หรือยุบต ำแหน่ง หรือไปด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 

หรือซึ่งมีค ำสั่งให้ออกโดยไม่มีควำมผิด
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2. บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทุพพลภำพ

จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

ผู้ป่วยเจ็บทุพพลภำพ ซึ่งแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจ

แสดงควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถที่จะรับรำชกำรในต ำแหน่ง                     
หน้ำที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป
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3.  บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุสูงอำยุ

(1)  จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว หรือ
(2)  จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มีอำยุครบ 50 ปีบริบูรณ์ 

ประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งอนุญำตให้ลำออก
จำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุสูงอำยุได้
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4.  บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุรับรำชกำรนำน

(1)  จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณ
บ ำเหน็จบ ำนำญครบ 30 ปีบริบูรณ์แล้ว หรือ

(2)  จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณ
บ ำเหน็จบ ำนำญครบ 25 ปีบริบูรณ์ ประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร                      
ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จ
บ ำนำญเหตุรับรำชกำรนำนได้
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การค านวณเงินบ าเหน็จบ านาญ                                 
ข้าราชการส่วนท้องถิน่ 
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เวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ หมำยถึง เวลำรำชกำรปกติ 
รวมเวลำรำชกำรทวีคูณ (ถ้ำมี)

เงินเดือนเดือนสุดท้ำย หมำยถึง เงินเดือนที่ได้รับจำกงบประมำณของรำชกำร
ส่วนท้องถ่ิน ประเภทเงินเดือน  เดือนสุดท้ำยที่ออกจำกรำชกำร

โดยไม่รวม เงินเพิ่มประจ ำต ำแหน่ง หรือเงินเพิ่มส ำหรับผู้เชี่ยวชำญ 
หรือผู้ประกอบวิชำชีพเฉพำะ

แต่ให้รวม เงินเพิ่มส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) และหรือกำรปรำบปรำม
ผู้กระท ำผิด (ถ้ำม)ี

องค์ประกอบส ำคัญในกำรค ำนวณเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
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ประกำศคณะกรรมกำรกลำงฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ ให้เลื่อนปีละสองครั้ง  (ข้อ 5) ดังนี้

ครั้งที่หนึ่ง  ให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายน  ของปีที่ได้เลื่อน

ครั้งที่สอง  ให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคม    ของปีถัดไป

• กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดที่จะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเหตุเกษียณอายุ
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญฯ ให้หน.ฝ่ายบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น สั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญในวันที่ 30
ก.ย. ของปีที่จะพ้นจากราชการ (ข้อ 16)

• กรณีที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดอยูใ่นเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้นั้นถึง
แก่ความตายก่อนหรือในวนัที่ 1 เม.ย. หรือ 1 ต.ค. ให้ หน.ฝ่ายบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญ โดยให้มีผลในวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย (ข้อ 17) 15



• กำรจ่ำยเงินเดือน (ตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือนเงินปีฯ พ.ศ.2535 มาตรา 19)

ลำออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันถึงก าหนดลาออก

ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ให้จ่ายได้ถึงวันก่อนวันที่ระบุในค าสั่ง

พ้นจำกรำชกำรเพรำะเกษียณอำยุ ให้จ่ายได้ถึงวันสิ้นปีงบประมาณ

(ม.18 ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินเดือนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย)

• กำรสั่งจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ (ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญฯ พ.ศ.2546 ข้อ 26)

บ ำเหน็จบ ำนำญปกติ หรือบ ำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ ให้สั่งจ่ายได้ตั้งแต่  

วันขาดจากอัตราเงินเดือนเป็นต้นไป

บ ำเหน็จตกทอดหรือบ ำนำญพิเศษในกรณีถึงแก่ควำมตำยหรือสูญหำย

ให้สั่งจ่ายได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ถึงแก่ความตายหรือสันนิษฐานว่าถึงแก่ความตาย
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เงินบ ำเหน็จปกติ
เงินที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำ
ซึ่งจ่ายครั้งเดียว (เป็นเงินก้อน)

เงินบ ำเหน็จปกติ = เงินเดือนเดือนสดุท้ำย x จ ำนวนปีเวลำรำชกำร

เช่น - เงินเดือนเดือนสุดท้ำยก่อนออกจำกรำชกำรได้รับ 40,000 บำท
- มีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จ 30 ปี

จะได้รับบ ำเหน็จปกติ = 40,000 × 30 = 1,200,000 บำท
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เงินที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบแทนควำมชอบที่ได้รับ
รำชกำรมำ ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน (จนกว่ำจะตำย)

เงินบ านาญปกติ

เงินบ านาญปกติ = เงินเดอืนเดอืนสุดท้าย x จ านวนปีเวลาราชการ
50

เช่น   - เงินเดือนเดือนสุดท้ำยก่อนออกจำกรำชกำรได้รับ 40,000 บำท
- มีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำนำญ 30 ปี
จะได้รับบ ำนำญปกติ = 40,000 × 30 =  24,000 บำท/เดือน

50
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• กฎกระทรวงก ำหนดอัตรำและวิธีกำรรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552  
(ประกำรในรำชกิจจำนุเบกษำ 22 กรกฎำคม 2552)

• หลักกำรคือ  จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้รับบ ำนำญ ไม่เกิน 15 เท่าของ
บ านาญรายเดือน   แต่ไม่เกิน 400,000 บาท โดย

(1) ผู้รับบ ำนำญอำยุต่ ำกว่ำ 65 ปีบริบูรณ์ ขอรับได้ไม่เกิน 200,000 บาท

(2) ผู้รับบ ำนำญอำยุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ขอรับได้ไม่เกิน 400,000 บาท 

แต่ถ้าใช้สิทธิตามข้อ (1) ไปแล้วให้ขอรับได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 400,000 บาท 

บ ำเหน็จด ำรงชีพ 
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• กรณีรับบ ำนำญ 24,000 บำทต่อเดือน

• สำมำรถขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพได้ ไม่เกิน 15 เท่าของบ านาญรายเดือน
แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

• บ ำเหน็จด ำรงชพีที่ค ำนวณได้คือ 24,000 x 15 = 360,000 บำท

- ขอรับครั้งแรก (อำยุต่ ำกว่ำ 65 ปีบริบูรณ์)   ขอรับได้  200,000  บาท

- ขอรับครั้งที่สอง (อำยุ 65 ปีบริบูรณ์แล้ว) ขอรับได้อีก 160,000 บาท

บ าเหน็จด ารงชีพ 
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ข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่น ที่รับรำชกำรตำย
ให้จ่ำยบ ำเหน็จตกทอด ให้แก่ทำยำท ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ตำย
ระหว่ำงรับรำชกำร ถ้ำควำมตำยนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรประพฤติชั่ว
อย่ำงร้ำยแรงของตนเอง

เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x จ ำนวนปีเวลำรำชกำร

เงินบ าเหน็จตกทอด
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บ ำนำญรำยเดือน รวมบ านาญปกติ และบ านาญพิเศษ

ผู้รับบ ำนำญปกติตำย  
ให้จ่ำยบ ำเหน็จตกทอด ให้แก่ทำยำท ของข้ำรำชกำรบ ำนำญส่วนท้องถิ่นที่ตำย
จ ำนวน 30 เท่ำของ บ ำนำญรำยเดือน รวม ช.ค.บ. (ถ้ำม)ี และหักส่วนที่มี
กำรรับบ ำเหน็จด ำรงชีพไปแล้ว (ถ้ำม)ี

เงินบ ำเหน็จตกทอด

( เงินบ ำนำญรำยเดือน + ช.ค.บ. ) x 30 - บ ำเหน็จด ำรงชีพที่รับแล้ว
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1. กรณีข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำยระหว่ำงรับรำชกำรอยู่
(ถ้ำควำมตำยมิได้เกิดจำกกำรประพฤตชิั่วอย่ำงร้ำยแรง 
ของตนเอง) ให้จ่ำยเงินเป็นบ ำเหน็จตกทอด
= เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x จ ำนวนปีเวลำรำชกำร

2. กรณีข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินผู้รับ  
บ ำนำญถึงแก่ควำมตำย
ให้จ่ำยเงินเป็นบ ำเหน็จตกทอด

= (เงินบ ำนำญ + ช.ค.บ.) x 30 เท่ำ

กำรจ่ำยบ ำเหน็จตกทอด
1. บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้ำผู้ตำยมีบุตร 3 คน ข้ึนไป ให้ได้รับ 3 ส่วน
2. สำมีหรือภริยำ ให้ได้รับ 1 ส่วน
3. บิดำมำรดำ หรือบิดำหรือมำรดำที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน
4. ถ้ำไม่มี 1,2 และ 3 ให้จ่ำยแก่บุคคลซึ่งผู้ตำยได้แสดงเจตนำไว้ ต่อส่วนรำชกำรต้นสังกดั
5. ถ้ำไม่มีทำยำทและบุคคล ซึ่งผู้ตำยแสดงเจตนำไว้ให้สิทธิในบ ำเหน็จตกทอดนัน้เป็นอันยุติ

บ ำเหน็จตกทอด
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กรณีจังหวัดออกค ำสั่งจ่ำยบ ำเหน็จตกทอดให้แก่ทำยำทแล้ว
ปรำกฏมีทำยำทเพิ่มภำยหลัง (บุตรตำมค ำพิพำกษำของศำล) 

จังหวัดออกค ำสั่งจ่ำยบ ำเหน็จตกทอดใหม่ตำมสิทธิ

ให้เรียกคืนบ ำเหน็จตกทอดจำกทำยำทที่รับไปก่อนแล้ว
กรณีไม่สำมำรถเรียกคืนส่วนที่รับเกินคืนได้
จังหวัดไม่ต้องรับผิดชอบจ่ำยแต่อย่ำงใด
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กรณีไม่มีทำยำท ผู้มีสิทธิรับบ ำเหน็จตกทอด

ให้ออกค ำสั่งจ่ำยแก่ผู้ที่ ขรก. ส่วนท้องถิ่น หรือ
ผู้รับบ ำนำญ  ได้แสดงเจตนำระบุตัวไว้

หนังสือแสดงเจตนำ ให้เป็นไปตำมแบบ ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง กำรแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบ ำเหน็จตกทอด

กรณีไม่มีทำยำท และบุคคลที่ได้แสดงเจตนำไว้
หรือบุคคลนั้นได้ตำยไปก่อน ให้สิทธิใน

บ ำเหน็จตกทอดเป็นอันยุติลง
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ประกำศกระทรวงมหำดไทย
เรื่อง กำรแสดงเจตนำระบุตัวผู้รบับ ำเหน็จตกทอด

• ข้ำรำชกำร/ ผู้รับบ ำนำญ ส่วนท้องถ่ิน ยื่นแบบต่อ อปท. เจ้ำสังกัด /ที่เบิกจ่ำยบ ำนำญ

• กำรแสดงเจตนำให้มีผลตั้งแต่วันยื่นแบบ

• แสดงเจตนำระบุผู้รับได้ไม่เกิน 3 คน กรณีระบุเกินกว่ำ 1 คน ให้ก ำหนดส่วนที่             
แต่ละคนมีสิทธิรับ   ถ้ำไม่ก ำหนดส่วนให้ถือว่ำทุกคนได้รับในอัตรำส่วนที่เท่ำกัน                
ถ้ำบุคคลที่ระบุคนใดเสียชีวิตไปก่อน  ให้แบ่งจ่ำยให้แก่บุคคลที่เหลือ

• กรณีข้ำรำชกำรให้เก็บแบบแสดงเจตนำฯ ไว้กับแฟ้มประวัติท่ี อปท. ต้นสังกัด                  

• กรณีผู้รับบ ำนำญให้เก็บไว้กับ อปท. ที่เบิกจ่ำยบ ำนำญ กรณีมีกำรเปลี่ยนสถำนที่         
รับบ ำนำญให้ ส่งตำมไปยัง อปท. ที่ใหม่ที่เป็นผู้เบิกจ่ำยบ ำนำญ

• ในตอนท้ำยของแบบ  จะมีบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สำมำรถยกเลิกแบบดังกล่ำว 
และระบุผู้มีสิทธิรับบ ำหน็จตกทอดใหม่  โดยจะต้องยื่นแบบใหม่แทนฉบับเดิม
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1. ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำยระหว่ำงรบัรำชกำรอยู่
ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษ
= เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x 3 เดือน

2. ผู้รับบ ำนำญถึงแก่ควำมตำยให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษ                 

= (เงินบ ำนำญ + เงินเพิ่ม  25% + ช.ค.บ. ) x 3 เดือน
(ส่วนเงินบ ำนำญ เงินเพ่ิมฯ (ถ้ำมี) และเงิน ช.ค.บ.(ถ้ำมี) 
ที่รับประจ ำเดือน ให้ค ำนวณจ่ำยจนถึงวันที่ถึงแก่ควำมตำย

• จ่ำยให้แก่บุคคลซึ่งข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น /ผู้รับบ ำนำญส่วนท้องถิ่น ผู้ตำยได้แสดงเจตนำไว้     

• ถ้ำมิได้แสดงเจตนำ หรือบุคคลที่แสดงเจตนำได้ตำยก่อนข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้ตำย  
หรือก่อนมีกำรจ่ำยเงิน ให้จ่ำยแก่บุคคล ตำมล ำดับ  ดังนี้                     

(1) คู่สมรส   หรือ  (2) บุตร   หรือ  (3) บิดำมำรดำ    
ถ้ำบุคคลในล ำดับก่อนมีชีวิตอยู่บุคคลในล ำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ

• ขอรับ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับหรอืมีสิทธิรับบ ำนำญตำย 

เงินช่วยพิเศษ
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หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รบัเงินช่วยพเิศษ
กรณีผู้รับบ ำนำญส่วนท้องถิ่นถึงแก่ควำมตำย

• ผู้รับบ ำนำญยื่นหนังสอืแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ หรือ 
แบบ บ.ท. ๑๐ ไว้กับ อปท. ที่เบิกจ่ำยบ ำนำญ 

• กรณีมีกำรเปลี่ยนสถำนที่รับบ ำนำญให้สง่ แบบ บ.ท. ๑๐ ตำมไปยัง 
อปท. ที่ใหม่ที่เป็นผู้เบิกจ่ำยบ ำนำญด้วย

• ระบุชื่อผู้รับเงินช่วยพเิศษได้เพียงรำยเดียว

• สำมำรถยื่นแบบ บ.ท. ๑๐ ฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเพื่อเปลีย่นแปลง
ผู้รับเงินชว่ยพิเศษได้ โดยให้แนบฉบับเดิมไว้ด้วย
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ตัวอย่ำง
• หำรือ กำรขอรับบ ำเหนจ็ตกทอด โดยก่อนถึงแก่ควำมตำยมิได้แสดง

เจตนำระบุตัวผู้รับบ ำเหน็จตกทอด

• พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญฯ พ.ศ.2500 ก ำหนดให้จ่ำยบ ำเหนจ็ตกทอด แก่
ทำยำท ได้แก่ บุตร  คู่สมรส และบิดำมำรดำ กรณีทำยำทในล ำดับใดได้
ตำยไปก่อน ให้แบ่งเงินดังกล่ำวระหว่ำงทำยำทที่เหลืออยู่ตำมสิทธิที่
ได้รับ

• ในกรณีไม่มีทำยำททั้ง3อนุมำตรำ ให้จ่ำยแก่บุคคลซึ่งผู้ตำยได้แสดง
เจตนำไว้ต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดตำมแบบที่ มท.ก ำหนด

• ในกรณีไม่มีทำยำทและไม่ได้แสดงเจตนำไว้ บ ำเหน็จตกทอดเป็นอันยุติ
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• พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

มำตรำ 13 สิทธิในกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญปกติตำม                          
พ.ร.บ.นี้ ให้มีอำยุควำม 3 ปี

มำตรำ 33 เมื่อได้แจ้งกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญปกติให้ผู้มี 

สิทธิรับทรำบล่วงพน้ 2 ปีแล้วให้ถือว่ำกำรค ำนวณ

นั้นเป็นอันเด็ดขำด

สิทธิในกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ
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• ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น ต้องยื่นแบบเพื่อแสดง
เจตนำขอรับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญตำมสิทธิ ภำยใน 3 ปี

• กรณีข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นพ้นจำกรำชกำรเพรำะ
เกษียณอำยุ ให้ยื่นค ำขอรับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญต่อ
รำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ตนสังกัดล่วงหน้ำได้เป็นเวลำ         
5 เดือน ก่อนครบเกษียณอำยุ

หลักกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ
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• นำย ก. ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุสูงอำยุ (เกษียณรำชกำร)             
มีเวลำรำชกำรในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ 17 ปี                         
จึงมีสิทธิรับ บ ำนำญ  

• นำย ก. แสดงเจตนำยื่น  ขอรับบ ำเหน็จแทนบ ำนำญ

• ผวจ. ออกค ำสั่งจ่ำยบ ำเหน็จให้นำย ก. ตำมที่แสดงเจตนำตำม                   
แบบขอรับเงิน (แบบ บ.ท. 1)

ตัวอย่ำงกำรแสดงเจตนำขอรับบ ำเหน็จแทนบ ำนำญ
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• หำรือ กรณีข้ำรำชกำรย่ืนขอลำออกจำกรำชกำร และได้ถึงแก่ควำมตำย
ก่อนแสดงเจตนำขอใช้สิทธิรบับ ำเหน็จบ ำนำญปกติ

• กม.ก ำหนด “ขรก.ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิได้รับบ ำนำญจะยื่นค ำขอรับ
บ ำเหน็จตำมเกณฑ์แทนกำรรบับ ำนำญก็ได้”

• เมื่อ นำง ก. มิได้แสดงเจตนำว่ำจะขอรับเงินบ ำเหน็จหรือบ ำนำญ 
ถือว่ำ นำง ก. เป็นผู้มีสิทธิรับบ ำนำญปกติ ต่อมำเมื่อ นำง ก. ถึงแก่
ควำมตำย จึงต้องออกค ำสั่งจ่ำยบ ำนำญปกติและบ ำเหน็จตกทอดตำม 
พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2500

ตัวอย่ำง
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- ลำออก 1 พ.ค. 2561 แต่ยังไม่ได้ยื่นขอรับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญ  
(เวลำรำชกำรทั้งสิ้น 24 ปี 8 เดือน = 25 ปี)

- เสียชีวิต 9 พ.ค. 2561

- จว.จึงต้องออกค ำสั่งจ่ำยบ ำนำญให้แก่ นำง ก. ตั้งแต่วันที่ 
1 – 9 พ.ค. 2561 จ่ำยบ ำนำญปกติจนถึงวันที่เสียชีวิต 
(จ่ำยให้กับผู้จัดกำรมรดก)

- และออกค ำสั่งจ่ำยบ ำเหน็จตกทอด (30 เท่ำของบ ำนำญรำยเดือน)
สั่งจ่ำยตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2561 ให้กับทำยำท
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เวลำรำชกำรและกำรนับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ

นับเวลำรำชกำรให้ในวันที่ได้รับเงินเดือน

นับเวลำรำชกำรตั้งแต่อำยุครบ 18 ปีบริบูรณ์

ขึ้นทะเบียนทหำรกองประจ ำกำร นับตั้งแต่ขึ้นทะเบียนทหำร

กรณีป่วย ลำ พักรำชกำร ถ้ำได้เงินเดือน นับเวลำรำชกำรเต็ม

กรณีได้รับกำรคัดเลือก สอบคัดเลือก ไปดูงำนศึกษำวิชำในต่ำงประเทศ
ให้นับเวลำรำชกำรเต็มเวลำ

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

กำรนับเวลำรำชกำร
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 (หนังสือกรมกำรปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 18597
ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2537)

 กำรนับอำยุตำม ป.พ.พ. มำตรำ 16 ใช้ระบบ “วันชนวัน เดือนชนเดือน ปีบวกปี”
 แต่จะครบก ำหนดปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ที่เกิดหนึ่งวัน
 ม. 16 กำรนับอำยุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่ำเกิดในเดือนใด                   

แต่ถ้ำไม่รู้วันเกิดให้นับวันท่ีหนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด แต่ถ้ำพ้นวิสัยที่จะ หยั่งรู้
เดือนและวันเกิดของบุคคลใด ให้นับอำยุบุคคลนั้นตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน (1 ม.ค.) 
ซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด)

 เช่น 1. นำย ก. เกิด 6 เม.ย. 2500 จะมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
ในวันที่ 5 เม.ย. 2560



กำรนับอำยุบุคคล
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 กำรนับอำยุบุคคล
 - เพ่ือให้ทรำบอำยุในวันบรรจุแต่งต้ังให้เข้ำรับรำชกำร
 - เพ่ือประโยชน์ในกำรนับอำยุข้ำรำชกำรทั่วไปเมื่อลำออก
 - เพ่ือให้ทรำบอำยุของข้ำรำชกำรทุกประเภท กรณีเกษียณอำยุรำชกำร
 ม. 21 แห่ง พ.ร.บ. บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 บัญญัติว่ำ   

ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจำกรำชกำรเมื่อ
สิ้นปีงบประมำณที่อำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นั้น 

 กำรพิจำรณำปีที่จะเกษียณอำยุรำชกำร
 - ผู้เกิด ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 1 ต.ค. จะต้องเกษียณฯ วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. เกิด บวก 60
 - ผู้เกิด ตั้งแต่ 2 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. จะต้องเกษียณฯ วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. เกิด บวก 61
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พ้นจำกรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ
ที่อำยุครบ 60 ปี บริบูรณ์ นั้น

กำรนับเวลำเพื่อค ำนวณอำยุบุคคล

ป.พ.พ. มำตรำ 16 ให้นับวันเกิด
เป็นวันแรกแห่งกำรค ำนวณอำยุ

กำรแก้ไข วัน/เดือน/ปี เกิด

ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติ
ข้ำรำชกำร พ.ศ. 2548 ข้อ 8 และ 9 โดย กำรขอแก้ไขในทะเบียนประวัติ จะยื่นขอแก้ไขเมื่อใดก็ได้

กรณีกำรแก้ไข ในปีก่อนเกษียณ ต้องยื่นขอแก้ไขภำยใน  เดือน ธ.ค.ของปีงบประมำณนั้น

เวลาราชการและการนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ

เกษียณอำยุรำชกำร
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เวลำรำชกำรและกำรนับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ
กำรนับเวลำรำชกำรเป็นทวีคูณ

ประกำศใช้กฎอัยกำรศึก

คณะรัฐมนตรีมีมติให้นับเวลำเป็นทวีคูณ

ทุกพ้ืนที่ เฉพำะพื้นที่

7 ต.ค. 19 – 5 ม.ค. 20
23 ก.พ. 34 – 2 พ.ค. 34

พิจำรณำตำม
ประกำศกฎอัยกำรศึก

แต่ละฉบับ

กรณีที่กระทรวงกลำโหมก ำหนด 3 จังหวัด ชำยแดนใต้

ระหว่ำงที่มีกำรรบ/ปรำบจลำจล
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

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

5 ม.ค. 47 – 20 ก.ค. 48

กรณีมีสิทธิ นับเวลำทวีคูณเวลำเดียวกันหลำยประกำร ก็ให้นับแต่ประกำรเดียว
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ช่วงระยะเวลำ
ระยะเวลำที่ใช้ค ำนวณ

เวลำรำชกำร จังหวัดที่ประกำศใช้กฎอัยกำรศึก และ
มติ ครม.อนุมัติเวลำทวีคูณปี เดือน วัน

7 ตุลำคม 2519 5 มกรำคม 2520 - 3 - ทั่วประเทศ

23 กุมภำพันธ์ 2534 2 พฤษภำคม 2534 - 2 8 ทั่วประเทศ

3 พฤษภำคม  2534 12 พฤศจิกำยน 2541 7 6 10 21 จังหวัด บำงพื้นที่

13 พฤศจิกำยน 2541 15 พฤศจิกำยน 2543 - - 3 20 จังหวัด บำงพ้ืนท่ี

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

26 มกรำคม 2547 20 กรกฎำคม 2548 1 5 26 ยะลำ ปัตตำนี นรำธิวำส (14 อ ำเภอ/กิ่งอ ำเภอ)
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กำรนับเวลำรำชกำรต่อเนื่อง กรณีกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่

กลับเข้ำรับรำชกำร ก่อน 16 พ.ย. 2543 กลับเข้ำรับรำชกำร ตั้งแต่ 16 พ.ย. 2543

ไม่มีสิทธินับเวลำรำชกำรต่อเนื่อง
ยกเว้น ผู้ได้รับบ ำนำญกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ 

โดยเลิกรับบ ำนำญ
เพ่ือนับเวลำรำชกำรต่อเน่ืองได้

นับเวลำรำชกำร ต่อเนื่องได้ทุกกรณี ยกเว้น ถูกไล่ออก 
หรือปลดออก (ก่อน 16 พ.ย. 2543) ซึ่งไม่มีสิทธิ 

รับบ ำเหน็จบ ำนำญ เช่น เคยมีเวลำรำชกำรตอนออกจำก
รำชกำรครั้งแรก เวลำรำชกำรไม่ถึง 10 ปี หำกกลับมำรับ
รำชกำรใหม่อีกครั้งสำมำรถน ำเวลำครั้งก่อนมำนับรวม

หรือหำกออกจำกรำชกำรและรับบ ำเหน็จไปแล้ว สำมำรถ
คืนบ ำเหน็จเพื่อนับเวลำรำชกำรต่อเนื่องได้

พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 มีผลใช้บังคับ  16 พ.ย. 2543

กำรนับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ
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ประเด็นพิจำรณำ
 พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2520 มีผลบังคับใช้ 

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนำคม 2520

 พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 5 พ.ศ.2530 มีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวำคม 2530

 พ.ร.บ.บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 6 พ.ศ.2543 มีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2543

 ควำมแตกต่ำง ก่อนฉบับที่ 6 ประกำศใช้ เฉพำะผู้รับบ ำนำญ เมื่อกลับเข้ำรับ
รำชกำรใหม่ สำมำรถนับเวลำรำชกำรต่อเนื่องได้

 เมื่อฉบับที่ 6 ประกำศใช้ สำมำรถนับเวลำรำชกำรต่อเนื่องได้ทุกกรณี ยกเว้นถูก
ปลดออก และไล่ออกจำกรำชกำร และไม่มีสิทธิรับบ ำเหน็จบ ำนำญ
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ประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับระยะเวลำในกำรคืนบ ำเหน็จ     
ข้ำรำชกำร ส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลำรำชกำรต่อเนื่อง  ประกำศ ณ วันที่ 26 กรกฎำคม 2554

• ยกเลิก ประกำศ เดิม ฉบับลงวันที่ 19 มีนำคม 2547
• ภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่กลับเข้ำรับรำชกำร ให้คืนบ ำเหน็จ + ดอกเบี้ย (เงินฝำกประจ ำหนึ่งปี

ของธนำคำรออมสินในปีนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องน ำดอกเบี้ยมำทบต้น เริ่มคิดตั้งแต่วันที่ได้รับ
บ ำเหน็จเป็นต้นไปถึงวันที่กลับเข้ำรับรำชกำร มีช่วงปลอดดอกเบี้ยใน 90 วัน)

• กรณียื่นขอคืนภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่กลับเข้ำรับรำชกำร แต่ไมส่ำมำรถคืนภำยใน 90 วัน 
สำมำรถท ำหนังสือขอผ่อนผันเวลำคืน โดยก ำหนดเวลำช ำระแน่นอน ไม่ผ่อนเป็นรำยงวด  
คิดดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 7.5 ต่อปี (ค ำนวณตั้งแต่วันที่เกินจำก 90 วัน ถึงวันที่ช ำระเสร็จสิ้น) 

• กรณีไม่ยื่นเรื่องขอคืนภำยใน 90 วันนับแต่วันที่กลับเข้ำรับรำชกำร ให้ ผวจ. มีอ ำนำจอนุมัติ  
และถ้ำสำเหตุกำรคืนล่ำช้ำเกิดจำกตัว ขรก. เอง จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่
วันที่กลับเข้ำรับรำชกำรจนถึงวันที่ อปท. ได้รับเงินคืน ( ไม่มีช่วงผ่อนผัน 90 วันที่ปลอดดอกเบี้ย)

• กรณีถ้ำเดิมไม่ได้เป็น ขรก.ส่วนท้องถิ่น ก็ให้ส่งคืนให้ อปท. ต้นสังกัดที่กลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ 
• เงินบ ำเหน็จและดอกเบี้ยที่ส่งคืน ให้ อปท. น ำส่ง กบท. ทันทีตำมวิธีกำรส่งเงินสมทบ
• สิทธิกำรนับเวลำรำชกำรต่อเนื่อง มีผลต่อเมื่อได้คืนเงินบ ำเหน็จและดอกเบี้ยครบถ้วนแล้ว
• อปท. ใดไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์นี้ได้ ให้ขอท ำควำมตกลงกับ มท. เป็นรำยๆ ไป
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ประเด็นกำรพิจำรณำกำรนับอำยุรำชกำรต่อเนื่อง 
 ผู้ใดออกจำกรำชกำรไปแล้ว ถ้ำภำยหลังกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่นับแต่วันที่ พ.ร.บ. นี้

ใช้บังคับ (16 พ.ย. 2543) ให้นับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตอน
ก่อนออกจำกรำชกำรต่อเนื่องกับกำรรับรำชกำรในตอนหลังได้ เว้นแต่ข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นผู้นั้นถูกปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร และไม่มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ

 กรณีล่วงพ้น 90 วันนับแต่วันกลับเข้ำรับรำชกำรต้องได้รับอนุมัติจำกผวจ.

 กำรแจ้งควำมประสงค์คืนบ ำเหน็จ หำกไม่ปรำกฏหลักฐำน หรือเอกสำรว่ำได้มีกำร
แจ้งควำมประสงค์ กรณีจึงถือว่ำควำมล่ำช้ำเกิดจำกควำมบกพร่องของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นเอง

 ให้ส่งคืน อปท. ต้นสังกัดที่กลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ และบันทึกในบัตรประวัติ
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• งบประมำณในกำรเบิกจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ ขรก./พนักงำน        
ส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 

- ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นต ำแหน่งอื่น

- ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำของ อปท. รวมครูถ่ำยโอน

- ข้ำรำชกำรถ่ำยโอนต ำแหน่งอื่น ไม่รวม ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำถ่ำยโอน 

งบประมำณในกำรเบิกจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ  
ขรก. / พนักงำนส่วนท้องถิ่น   
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• กำรจ่ำยเงนิบ ำเหน็จบ ำนำญของ ขรก. /พนง. ส่วนท้องถิ่น เกือบทุกประเภท
ต ำแหน่ง (ต ำแหน่งอื่น) จ่ำยจำก เงินกองทุนฯ (กบท.) โดย
- กรณีแรก จ่ำยจำกงบประมำณของ อปท. งบกลำง รำยกำรเงินส่ง

สมทบ กบท. 
- กรณีที่สอง ขอโอนเพิ่มจำก กบท. หำก

* ส่งเงินสมทบ กบท. แล้วเกิดรำยจ่ำยเพิ่มภำยหลัง หรือ
* เงินที่จะส่งสมทบ กบท. มีไม่พอต้องขอให้โอนเพิ่ม

• เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ  (ช.ค.บ.) กรณีต ำแหน่งอื่น จ่ำยจำก         
เงินงบประมำณของ อปท. ต้นสังกัดที่ ขรก. ท้องถิ่นผู้นั้นออกจำกรำชกำร
และยื่นขอรับบ ำนำญ

งบประมำณในกำรเบิกจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ  
ขรก. /พนักงำนส่วนท้องถิ่น   
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• กรณีข้ำรำชกำรคร/ูบุคลำกรทำงกำรศกึษำ รวมทั้งกรณีถ่ำยโอน ได้แก่ 
ครู ครูถ่ำยโอน ครูผู้ดูแลเด็ก ภำรโรงโรงเรียน
- เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ และ เงิน ช.ค.บ. จ่ำยจำกงบประมำณ 

เงินอุดหนุน ส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (บ ำเหน็จบ ำนำญ)
- ยกเว้น เงินเพิ่มจำกเงินบ ำนำญร้อยละ 25 ของ ข้ำรำชกำรครู

ที่เป็น ขรก. ท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2535 จ่ำยจำก  
เงินกองทุน กบท. 

งบประมำณในกำรเบิกจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ  
ขรก. /พนักงำนส่วนท้องถิ่น   
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• กรณีข้ำรำชกำรถ่ำยโอน ยกเว้นครูถ่ำยโอน 

- เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ แบ่งสัดส่วนจ่ำยตำมระยะเวลำรำชกำร
*   ช่วงเป็น ขรก. พลเรือน จ่ำยจำก เงินอุดหนุน ส ำหรับสิทธิประโยชน์ 

ขรก. และลูกจ้ำงถ่ำยโอน
*   ช่วงเป็น ขรก. ท้องถิ่น จ่ำยจำก เงินกองทุน กบท.

- ขรก. ถ่ำยโอน ทุกต ำแหน่งที่มีสิทธิรับบ ำนำญ ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
จำกเงินบ ำนำญร้อยละ 25

- เงินช่วยค่ำครองชพีผู้รบับ ำนำญ  (ช.ค.บ.) ของ ขรก. ถ่ำยโอน
จ่ำยจำก เงินอุดหนุน โดยไม่ต้องแบ่งสัดส่วน

งบประมำณในกำรเบิกจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ  
ขรก. /พนักงำนส่วนท้องถิ่น   
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ตัวอย่ำงข้อหำรือ

 ขรก.ถ่ำยโอน และครูถ่ำยโอน ที่เป็นสมำชิก กบข. ไม่สำมำรถขอลำออก
จำกกำรเป็นสมำชิก กบข.ได้ ยกเว้นผู้นั้นออกจำกรำชกำร ตำม ม.44
ของ พ.ร.บ.กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)

 เมื่อสอบคัดเลือกเพือ่เปลี่ยนสำยงำนไปด ำรงต ำแหนง่อื่น

 เงินส่วนที่นำยจ้ำงต้องจ่ำยสมทบและชดเชยเข้ำ กบข. อปท. สำมำรถ
ตั้งงบประมำณ งบกลำง ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน รำยกำร
เงินสมทบและเงินชดเชย กบข. ตำมหลักกำรเดียวกับกำรตั้งงบประมำณ
ส่งสมทบ กบท.
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1. ข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถิ่นผู้มีสิทธิรับบ ำเหนจ็บ ำนำญ ยื่นค ำขอต่อ 
อปท. ที่เงินเดือนของตนตั้งจ่ำย

2. อปท.ตรวจสอบ ส่งเรื่องให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง

3. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตรวจสอบ ออกค ำสั่งภายใน 21 วันนับแต่
วันที่ได้รับเรื่อง
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• กำรสั่งจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญของ ขรก. ส่วนท้องถิ่น ถือเป็นกระบวนงำนที่
ส่วนภูมิภำคเป็นผู้อนุญำต (ผวจ. เป็นผู้อนุญำต) รวม 6 กระบวนงำนซึ่งต้อง
จัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชนตำม พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
พิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย

- กำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญปกติของ ขรก. ส่วนท้องถิ่น
- กำรขอรับบ ำนำญพิเศษของ ขรก. ส่วนท้องถิ่น

- กำรขอรับบ ำนำญพิเศษของทำยำท (ขรก. ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่)
- กำรขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพของ ขรก. บ ำนำญท้องถิ่น
- กำรขอรับบ ำเหน็จตกทอด (ขรก. ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
- กำรขอรับบ ำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ  (ผู้รับบ ำนำญท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

• ระยะเวลำโดยรวม 37 วัน (15 + 21+ 1 วันที่ อปท . รับค ำร้อง) ไม่นับรวมระยะเวลำของกำร
น ำส่งเรื่องระหว่ำงหน่วยงำน

• จว. หรือ อปท. แล้วแต่กรณี แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำร้องทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่
วันที่ จว.อนุญำต หรือ อปท. ได้รับค ำสั่งจ่ำยฯ จำก จว.  ตำมมำตรำ 10 แพ่ง พ.ร.บ. 
ดังกล่ำว   51



• ผู้รับบ ำนำญยื่นเรื่องต่อ อปท. ที่จ่ำยบ ำนำญ (บ.ท. 13)
• องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น รวบรวมเอกสำรจัดส่งจังหวัด ภำยใน 7 วันนับจำกวันรับเรื่อง
• สถจ. ตรวจสอบเอกสำรเสนอ ผวจ. ส่งเรื่องให้ สถ. ภำยใน 7 วัน นับจำกวันรับเรื่อง
• อสถ. ในฐำนะรับมอบอ ำนำจจำก มท. พิจำรณำและแจ้งผลใน 10 วันนับจำกวันรับเรื่อง

รวมระยะเวลำในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำต 25 วัน ( 1+7+7+10 วัน)
• อปท. ที่รับค ำร้องแจ้งผลให้ผูร้ับบ ำนำญทรำบภำยใน 7 วันนับจำกวันรับเรื่อง ตำมมำตรำ

10 แห่ง พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558

อบจ. อบจ.

เทศบำล เทศบำล

อบต. อบต.

เฉพำะ อปท. รูปแบบเดียวกัน

กำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่รับบ ำนำญ
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เงินบ ำนำญพิเศษ
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ขรก. ส่วนท้องถิ่นที่จะมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญพิเศษ เนื่องจำกประสบเหตุต่ำง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 ก. กรณีที่ปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่ หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท ำกำร
ตำมหน้ำที่ท ำให้ได้รับอันตรำยจนพิกำร เสียแขนหรือขำ หูหนวกทั้งสองข้ำง 
ตำบอด หรือได้รับกำรป่วยเจ็บซึ่งแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจแล้วและ
แสดงว่ำถึงทุพพลภำพไม่สำมำรถจะรับรำชกำรต่อไปได้อีก ให้ได้รับบ ำนำญพิเศษ
กับทั้งบ ำนำญปกติด้วย เว้นแต่กำรได้รับอันตรำย ได้รับกำรป่วยเจ็บ หรือกำรถูก
ประทุษร้ำยนั้นเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง หรือจำกควำมผิดของ
ตนเอง  (มาตรา 36) 

บ ำนำญพิเศษของ ขรก.ส่วนท้องถิ่น กรณีทพุพลภำพเนื่องจำกปฏิบัติหน้ำที่
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 ข. กรณีที่ได้รับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญไปแล้ว ถ้ำภำยใน 3 ปีนับแต่วันที่ออก
จำกรำชกำรหำกปรำกฏว่ำป่วยเจ็บทุพพลภำพ โดยปรำกฏหลักฐำนชัดแจ้งว่ำ
กำรป่วยเจ็บถึงทุพพลภำพดังกล่ำว เนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในระหว่ำง 
ท่ีรับรำชกำร ก็จะมีสิทธไิด้รับบ ำนำญพิเศษโดยจ่ำยให้นับแต่วันขอ ถ้ำได้รับบ ำนำญ
ไปแล้วก็ให้ได้รับบ ำนำญพิเศษด้วย ถ้ำรับบ ำเหน็จไปแล้วให้จ่ำยเฉพำะบ ำนำญ
พิเศษ (มาตรา 37)

 ค. กรณีได้รับกำรป่วยเจ็บทุพพลภำพ เพรำะเหตุต้องไปปฏิบัติรำชกำรเป็น
ครั้งครำวนอกต ำบลที่ตั้งส ำนักงำนประจ ำ หรือต้องประจ ำปฏิบัติรำชกำรในท้องที่
กันดำรที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งท้องที่นั้นได้ก ำหนดไว้โดยพระรำช
กฤษฎีกำ และ ขรก. ส่วนท้องถิ่นเกิดป่วยเจ็บทุพพลภำพ ดังเช่นข้อ ก. มีสิทธิ
ได้รับบ ำนำญพิเศษ (มาตรา 41)

บ ำนำญพิเศษของ ขรก.ส่วนท้องถิ่นฯ (ต่อ)
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กรณี ขรก.ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้ำที่ ตำมข้อ ก. ข.และ ค. (ตามมาตรา 36 
37 และ มาตรา 41) ถ้ำถึงแก่ควำมตำย ให้จ่ำยบ ำนำญพิเศษแก่ทำยำทผู้มีสิทธิ             
ตำมเกณฑ์กำรแบ่งสัดส่วนที่ก ำหนดในมำตรำ 43 

กรณี ขรก.ส่วนท้องถิ่น สูญหำยโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่ำได้รับอันตรำย
ดังกล่ำวในมำตรำ 36 ถึงตำย เมื่อพ้นก ำหนด 2 เดือนนับแต่วันสูญหำย 
ให้สันนิษฐำนว่ำถึงแก่ควำมตำยในวันที่สูญหำย และให้จ่ำยบ ำนำญพิเศษแก่
ทำยำท แต่ถ้าปรากฏภายหลังไม่ตาย ให้งดจ่ายบ านาญพิเศษ และถ้าต้องจ่าย
เงินเดือนระหว่างเวลาที่สันนิษฐานว่าตาย ก็ให้หักจ านวนเงินทั้งหมดที่จ่ายไปแล้ว
ออกจากจ านวนเงินที่ต้องจ่ายนั้น (มาตรา 42) 

บ ำนำญพิเศษของ ทำยำท กรณ ีขรก.ส่วนทอ้งถิ่นเสยีชีวิต
อันเนื่องจำกำรปฏิบัติหน้ำที่
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ระหว่ำงรับรำชกำร

ทุพพลภำพไม่สำมำรถรับรำชกำรได้

ออกจำกรำชกำรแล้ว

รับบ ำเหน็จบ ำนำญปกติ

เหตุปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที/่
ถูกประทุษร้ำย เพรำะกระท ำกำร
ตำมหน้ำที่ (ม.36)

-ปฏิบัติรำชกำรคร้ังครำว
นอกเขตต ำบลที่ตั้งส ำนักงำน
-ปฏิบัติรำชกำรท้องที่กันดำร
เสี่ยงต่อโรคภัย (ม.41)

ภำยใน 3 ปี เจ็บป่วย
ทุพพลภำพอันเป็นผลจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรระหว่ำง
ที่รับรำชกำร (ม.37)

บ านาญพิเศษ (ม.38) + บ านาญปกติ  (ม.39)

ยำมปกติ

5 ใน 50 ส่วน ถึง 20 ใน 50 ส่วนของเงินเดือน

ตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนดเกี่ยวกับกำรรบ/
สงครำม/ปรำบจลำจล/สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

30 ใน 50 ส่วนถึง 35 ใน 50 ส่วน ของเงินเดือน

ปฏิบัติรำชกำรในอำกำศยำน
เรือด ำน้ ำ  กวำดทุ่นระเบิด ฯลฯ

กึ่งหนึ่งของเงินเดือน

- บน.พเิศษ+ บน.ปกติ (ถ้าม)ี รวมกนัถ้าไม่ถึง 
15,000 บาท ให้ได้ บน.พเิศษเพิม่จนครบ (ม.45)*
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ปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่/
ถูกประทุษร้ำย เพรำะกระท ำกำร
ตำมหน้ำที่ (ม.36)

ปฏิบัติรำชกำรนอกเขตต ำบล/
ท้องท่ีกันดำร เสี่ยงโรคภัย
(ม.41)

.

ได้รับอันตรำยจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที/่ถูกประทุษร้ำย
เพรำะกระท ำกำรตำมหน้ำที่ (ม.42)

บ ำเหน็จตกทอด

ทำยำท

ระหว่ำงท่ีข้ำรำชกำรท้องถ่ินรับรำชกำร

กรณีทำยำทรับบ ำนำญพิเศษ

ตำย สูญหำย

ออกจำกรำชกำรแล้ว

ภำยใน 3 ปี ป่วยเจ็บและถึงตำย
เนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
ระหว่ำงรับรำชกำร (ม.37)

ยำมปกติ
กึ่งหนึ่งของเงินเดือน

กรณีอื่น ๆ 
40 ใน 50 ส่วนของเงินเดือน
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2 ส่วน ถ้ำมีบุตร 3 คน
ได้ 3 ส่วน

1 ส่วน

ตลอดชีวิต
ยกเว้นสมรสใหม่

1 ส่วน

ตลอดชีวิต

กรณีทุพพลภาพ ได้ตลอดเวลาท่ีทุพพลภาพ

(1) บุตร (2) สำมี หรือภรรยำ

บุตรได้ถึง 20 ปี
ถ้ำเรียนได้ถึง 25 ปี

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

แบ่งตามทายาทท่ีเหลือ

ถ้ำไม่มีเลย

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

ผู้อุปการะ หรือผู้ในอุปการะ 

(3) บิดำมำรดำ หรือบิดำ หรือมำรดำ

- ยามปกติ ก่ึงหน่ึงของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย (ม. 40 ,43,44)
- (เส่ียงภยั) 40 ใน 50 ส่วน ของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย

- มีหลกัฐานแสดงวา่เป็นผูอุ้ปการะ /หรืออยูใ่นอุปการะ
- พิจารณาตามส่วนท่ี ผวจ. จะก าหนดให ้(ม. 43,44 )

- ถา้อายไุม่ถึง 20 ปี ใหรั้บเสมือนบุตร ถา้ไม่เขา้ลกัษณะ
ดงักล่าวใหรั้บไดเ้พียง 10 ปี 

ทำยำท
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เงินเพิ่มจำกเงินบ ำนำญ
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 สำระส ำคัญตำมระเบียบฯ ข้อ 39 กล่ำวถึงกำรจ่ำยเงินเพิ่มจำกเงินบ ำนำญในอัตรำ
ร้อยละ 25 ของเงินบ ำนำญปกติ หรือบ ำนำญพิเศษแล้วแต่กรณี โดยสรุป ดังนี้
(1) ออกก่อน 1 ม.ค. 2509 ไม่มีสิทธิได้รับ เงินเพ่ิมจำกเงินบ ำนำญร้อยละ 25
(2) นับแต่ 1 ม.ค. 2509 เป็นต้นไป ถ้ำออกโดยมีสิทธิรับบ ำนำญ จะได้รับเงิน  

บ ำนำญ และเงินเพิ่มจำกเงินบ ำนำญร้อยละ 25 แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่สูงกว่ำ
เงินเดือนเดือนสุดท้ำย
(3) กรณีโอนหรือถูกสั่งไปรับรำชกำรทำงรำชกำรส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีสิทธิได้นับ
เวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญติดต่อกัน ให้ได้รับเงินเพิ่มจำกเงิน
บ ำนำญร้อยละ 25 ตำมสัดส่วนระยะเวลำที่เป็น ขรก. ส่วนท้องถิ่น
(4) ขรก. ที่เข้ำรับรำชกำรในรำชกำรส่วนท้องถิ่นนับแต่ 1 ต.ค. 2535 เป็นต้นไป 
เมื่อออกหรือพ้นจำกรำชกำรและมีสิทธิได้รับบ ำนำญ ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มร้อยละ 
25 จำกเงินบ ำนำญปกติหรือเงินบ ำนำญพิเศษ

ระเบียบ มท. ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
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มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 25 % เบิกจ่ำยจำกเงิน ก.บ.ท. มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 25 % แต่คิดเป็นสัดส่วนเฉพำะ
เวลำรำชกำรที่มำรับรำชกำรทำงรำชกำรส่วนท้องถิ่น

ขรก.ส่วนท้องถิ่นซึ่งออกหรือพ้นจำกรำชกำร 
นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2509 เป็นต้นไป
และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบ ำนำญปกติ
บ ำนำญพิเศษ ตำม พ.ร.บ. บ ำเหน็จบ ำนำญ 
ขรก.ท้องถิ่นฯ ข้อ 39 (2)

ขรก.ส่วนท้องถิ่นซึ่งออกหรือพ้นจาก
ราชการก่อน วันท่ี 1 ม.ค. 2509 
และได้รับหรือมีสิทธิได้รับบ านาญ
ปกติ/บ านาญพิเศษ/บ านาญตกทอด
ตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญ ขรก.
ส่วนท้องถิ่นฯ ให้เบิกจ่ายตามอัตราที่
เคยเบิกจ่ายเงินเดิม ข้อ39 (1)

เบิกจ่ายบ านาญเท่าเดิม
(ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม25 %)

ขรก.ส่วนจังหวัดสามัญ ข้าราชการครูส่วนจังหวัดและลูกจา้งของ อบจ. ในส่วน
ที่เกี่ยวกับโรงเรียนประชาบาลซึ่งถูกโอนไปอยู่ สปช.ศธ. ตั้งแต่วันที่
1 ต.ค.2523 ตาม พ.ร.บ. โอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัและโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการไปเปน็ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 อาจได้รับเงินเพิ่มตามระเบยีบ มท 
ว่าด้วยเงินบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับเวลาราชการที่เปน็
ข้าราชการส่วนจังหวัดระหว่างวนัที่ 1 ม.ค. 2509 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2523 ทั้งนี้
ให้ถือเงินเดือนและเวลาราชการในวันที่โอนเปน็เกณฑใ์นการค านวณ และจะ
จ่ายให้เมื่อพ้นจากการเปน็ข้าราชการและได้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ม.18 แห่ง พ.ร.บ. โอนกิจการ ฯ พ.ศ. 2523 )

มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 25 %

ขรก.ประเภทอื่นซึ่งเดิมมิใช่ ขรก.ส่วนท้องถิ่น ต่อมำได้โอน
หรือถูกสั่งไปรับรำชกำรทำงรำชกำรส่วนท้องถิ่น นับตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 2509 เป็นต้นมำ โดยมีสิทธิได้นับเวลำรำชกำร
ส ำหรับกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญติดต่อกัน ข้อ 39 (3)

ขรก.ส่วนท้องถิ่นที่ผ
เข้ารับราชการส่วน
ท้องถิ่น นับตั้งแต่วันที่
1 ต.ค. 2535 เป็นต้นไป
เมื่อออกหรือพ้นจาก
ราชการและได้รับหรือ
มีสิทธิได้รับบ านาญ
ปกติ/บ านาญพิเศษ 
ข้อ 39 (4)

ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 25%เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง

1. กรณีสอบแข่งขันเข้ารับ
ราชการส่วนท้องถ่ินและ
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในราชการ
ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่
1 ต.ค. 2535 เป็นต้นไป
2. กรณีเป็นขรก.ประเภทอ่ืน 
ต่อมา ได้โอนมารับราชการ
ส่วนท้องถิ่นโดยมีค าสั่ง
รับโอนและบรรจุแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในราชการ
ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 
1 ต.ค. 2535 เป็นต้นไป

1 ต.ค. 2523 1 ต.ค.25351 ม.ค. 2509

เงินเพิ่มร้อยละ 25 ของเงินบ ำนำญ ตำมนัยข้อ 39 ของระเบียบ มท ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
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• ต้องมีสถำนะเป็นขรก.ส่วนท้องถ่ิน ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2535

ทั้งกรณีขอโอนมำ อปท.หรือสอบบรรจุครั้งแรก

• กรณีเคยเป็นขรก.กทม.และโอนมำ อปท. ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 
2535 ได้รับเงินเพิ่ม ถ้ำโอนมำหลัง 1 ตุลำคม 2535 ไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่ม

กทม.                                       อปท.                    

กทม.               พลเรือน อปท.

หำรือเรื่องสิทธิกำรขอรับเงินเพิ่มร้อยละ 25จำกเงินบ ำนำญ

63



• 1) บรรจุ  กทม.หลัง 14 ก.ค. 2516             อปท.ก่อน 1 ต.ค.2535

หรือ  ขรก.พลเรือน ได้ช่วงเวลำหลัง

• 2) ครู อบจ. โอนไป สปช.ตำมพรบ.โอนกิจกำรฯ เมื่อ 1 ต.ค.2523
ถ้ำ โอนกลับมำก่อน   1 ต.ค.2535    ได้เวลำช่วงแรก+เวลำช่วงหลัง

ถ้ำ โอนกลับมำหลัง     “    - ”    ไม่ได้เงินเพิ่ม

• 3)นำยช่ำงโยธำ สังกัด รพช. โอนมำก่อน 1 ต.ค. 2535  ได้เงินเพิ่ม

โอนมำหลัง 1 ต.ค. 2535  ไม่ได้เงินเพิ่ม

• อื่นๆ  - ขรก.โอนมำรับรำชกำร อปท.                   หลัง 1 ต.ค. 2535

- ขรก.ถ่ำยโอนทุกประเภท และ ครู ผดด.       ไม่ได้เงินเพิ่ม

- ขรก.ท้องถิ่น โอนไปพลเรือน

และโอนกลับมำ อปท. 64



• กรณีอุทธรณ์ของขรก.บ ำนำญ ต ำแหน่งครู

• บรรจุ 1 พ.ค. 2514 เข้ำรับรำชกำร ต ำแหน่งครู โรงเรียนวัด...  สังกัด อบจ.ก.

• ต่อมำมี พ.ร.บ.โอนกิจกำรโรงเรียน ไปสังกัด สปช. กระทรวงศึกษำธิกำรเมื่อวันที่ 
1 ต.ค.2523 โอนไปรับรำชกำรโรงเรียน........

• 1 ก.ค. 2546 โรงเรียน...โอนไปสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
กระทรวงศึกษำธิกำร

• 1 ก.ค. 2550 โรงเรียน..โอนไปสังกัดเทศบำล..ก. (โอนไปตำม พ.ร.บ.ถ่ำยโอน
โรงเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ)

• เมื่อเกษียณหรือลำออก  ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิม

ตัวอย่ำง
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• รับรำชกำรครั้งแรก ต ำแหน่ง จนท.ธุรกำร ส ำนักงำนเขตคลองสำน 
กทม เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2532

• 16 เม.ย.2540 โอนมำด ำรงต ำแหน่งปลัด อบต.

• เมื่อเกษียณหรือลำออกจำกรำชกำร ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มร้อยละ 25
จำกเงินบ ำนำญ

ตัวอย่ำง
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กำรตอบข้อหำรือ กรณี ขรก. พลเรือนเคยรับรำชกำรส่วนท้องถิ่นมำก่อน เมื่อได้รับกำร
ถ่ำยโอนกลับมำท้องถิ่น จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 25 % จำกเงินบ ำนำญปกติ

• หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 591 ลงวันที่ 
11 พฤษภาคม 2547

• การที่ ขรก. โอนจากราชการส่วนท้องถิ่นไปเป็น ขรก.พลเรือน ในครั้งแรกเป็นการ
เปลี่ยนสังกัดการรับราชการไม่ใช่การออกจากราชการด้วยเหตุตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จ
บ านาญฯ พ.ศ. 2500   จึงยังไม่เกิดสิทธิที่จะได้รับเงินเพิ่ม 25 % จากเงินบ านาญ 
ดังนั้น เมื่อ ขรก. ถ่ายโอนมายังราชการส่วนท้องถิ่น หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2535
จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 25% ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 39
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เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบ ำนำญ (ช.ค.บ.)
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ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรผู้รับบ ำนำญ ได้รับเงิน ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นจำกบ ำนำญรำยเดือน
เพื่อให้เพียงพอกับสภำพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ขรก.ได้รับกำรปรับเพิ่มเงินเดือน

จ่ำยจำกเงินงบประมำณของ อปท. ตำมระเบียบ มท. ว่ำด้วยเงิน ช.ค.บ. พ.ศ. 2522 ข้อ 7 
ยกเว้น ต ำแหน่งครู และ ขรก. ถ่ำยโอน เงิน ช.ค.บ. จ่ำยจำกเงินอุดหนุน 
และตำมระเบียบ ข้อ 6 กรณีเสียชีวิตให้จ่ำย เพียงวันที่ถึงแก่ควำมตำย

รับบ ำนำญครั้งแรกที่ใด อปท. นั้นรับผิดชอบจ่ำย ช.ค.บ. 
ถึงแม้จะมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่รับบ ำนำญในภำยหลัง 

ระเบียบ ฯ  ข้อ 6 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2549

ระเบียบ มท. ว่ำด้วย
เงินช่วยค่ำครองชพีผู้รับบ ำนำญ (ช.ค.บ.)
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ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินช่วยคำ่ครองชีพผู้รับบ ำนำญ                      
ของรำชกำรส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2522

• ระเบียบมท.ว่ำด้วยเงินช่วยฯ (ฉบับที่ 15)  พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
10 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป   สำระส ำคัญโดยสรุปคือ กรณี ผู้มีสิทธิได้รับหรือผู้รับ
เงินบ ำนำญทุกประเภท  (ไม่นับรวมเงินเพ่ิม 25 % ) เมื่อรวมกับ ช.ค.บ.(ทุก
ฉบับ)แล้ว ต่ ำกว่ำ 9,000 บำท ต่อเดือน ให้ได้รับเงิน ช.ค.บ. เพ่ิมขึ้นในอัตรำ
เท่ำกับส่วนต่ำงของจ ำนวนเงิน 9,000 บำท หักด้วยจ ำนวนบ ำนำญทุกประเภท 
และ ช.ค.บ. ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ

• นำย ก. ได้ลำออกจำกรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญส่วนท้องถิ่นและมีสิทธิได้รับ
บ ำนำญปกติ เดือนละ 7,500 บำท  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2558

• นำย ก. จะมีสิทธิได้รับเงินช.ค.บ.ฉบับที่ 15 หรือไม่  

• ....มีสิทธิได้รับเท่ำกับส่วนต่ำงของจ ำนวนเงินเก้ำพันบำท...................
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• ปัจจุบัน ระเบียบมท.ว่ำด้วยเงินช่วยฯ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558  มีผลบังคับให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2557 โดยให้ผู้มีสิทธิได้รับหรือผู้รับบ ำนำญทุก
ประเภทอยู่แล้ว ในวันที่ 1 ธันวำคม 2557 ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพ่ิมขึ้นอีก  4% 
ของจ ำนวนเงินบ ำนำญ หรือ และเงินบ ำนำญและ ช.ค.บ. ที่ได้รับ 

• นำย ก. ได้ลำออกจำกรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญส่วนท้องถิ่นและมีสิทธิได้รับ
บ ำนำญปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2558

• นำย ก. จะมีสิทธิได้รับเงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 16 หรือไม่  

• ...........ไม่มีสิทธ.ิ..................
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• นำย ก. ต ำแหน่งนำยช่ำงโยธำ เกิดวันที่ 14 พ.ค. 2500 เริ่มรับรำชกำร 1 พ.ค. 2530 
เกษียณอำยุรำชกำร/พ้นจำกรำชกำรด้วยเหตุสูงอำยุเมื่อ วันที่ 1 ต.ค. 2560

• เวลำรำชกำร (1 พ.ค. 2530 -30 ก.ย. 2560)

เวลำรำชกำรปกติ 2560 10 1

2530 5 1

30       5         -

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

รวมเวลำรำชกำร 30       7         8    

=  31 ปี

ตัวอย่ำง 1 กำรค ำนวณเวลำรำชกำร
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กรณี  นำย ก.    อำยุรำชกำรที่ค ำนวณได้  31 ปี 

เงินเดือนเดือนสุดท้ำย 61,460   บำท

ถ้ำรับบ ำเหน็จ บ ำเหน็จปกติ  =   61,460 x 31  =  1,905,260 บำท   (จ่ำยจำก กบท.)

ถ้ำรับบ ำนำญ บ ำนำญปกติ =  61,460 x 31 =    38,105.20 บำท   (จ่ำยจำก กบท.)

เงินเพิ่มจำกบ ำนำญปกติ 25% =  38,105.20 x 25 =    9,526.30 บำท (จ่ำยจำก กบท.)

(เข้ำรับรำชกำรก่อน  1 ต.ค. 2535 มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 25% จำกเงินบ ำนำญ )

ตัวอย่ำง กำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญปกติ

100

50
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• บ ำเหน็จด ำรงชีพ / บ ำเหน็จตกทอด / เงินช่วยพิเศษ

เงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ  =  เงินบ ำนำญ x 15 เท่ำ แต่ไม่เกิน 400,000 บำท 

=  38,105.20  x 15   =  571,578  บำท (จ่ำยจำก กบท.)

รับครั้งแรกตอนขอรับบ ำนำญ =  200,000 บำท ( อีก 200,000 บำท จะขอได้เมื่อมีอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์
ในวันที่ 13 พ.ค. 2565)

( ต่อมำเสียชีวิตเดือนธันวำคม 2561 ณ วันที่เสียชีวิตยังไม่มีสิทธิยื่นขอบ ำเหน็จด ำรงชีพที่เหลือ) 

• เมื่อตำยทำยำทรับบ ำเหน็จตกทอด =   38,105.20 x 30   =  1,143,156 – 200,000

 บ ำเหน็จตกทอด =   943,156  บำท  (จ่ำยจำก กบท.)

เงินช่วยพิเศษ = เงินบ ำนำญ x 3 เท่ำ =  38,105.20 x 3 = 114,315.60 บำท  (จ่ำยจำก กบท.)

= เงินเพิ่ม 25% x3เท่ำ  =  9,526.30 x 3 =   28,578.90 บำท (จ่ำยจำก กบท.)

= เงิน ช.ค.บ. x 3 เท่ำ =        - =      - บำท  ถ้ำมี (งปม.ของ อปท.)

 รวมเงินช่วยพิเศษ   =   142,894.50  บำท
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กำรแบ่งสัดส่วนกำรรับบ ำเหน็จตกทอดของ นำย ก.

บุตร = 1 คน 2 ส่วน , คู่สมรส 1 ส่วน , บิดำ/มำรดำ 1 ส่วน

บุตรคนเดียว  =   471,578 บำท

คู่สมรส  =   235,789 บำท

บิดำ   =   117,894.50 บำท

มำรดำ   =   117,894.50 บำท 
235,789 บำท
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• นำง ข. ต ำแหน่งครู เกิด 26 เม.ย. 2500 เริ่มรับรำชกำร 2 พ.ย. 2550  
เกษียณอำยุรำชกำร/พ้นจำกรำชกำรด้วยเหตุสูงอำยุเมื่อ 1 ต.ค. 2560

• เวลำรำชกำร (2 พ.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2560)

เวลำรำชกำรปกติ 2560 10 1

2550 11 2

9        10      29 

เวลำรำชกำรทวีคูณ       - - - (ไม่ม)ี                                                              
รวมเวลำรำชกำร 9        10      29    

=  10  ปี

ตัวอย่ำง 2 กำรค ำนวณเวลำรำชกำร
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กรณี  นำง ข.     อำยุรำชกำรที่ค ำนวณได้  10 ปี 

เงินเดือนเดือนสุดท้ำย 18,480   บำท

ถ้ำรับบ ำเหน็จ บ ำเหน็จปกติ   =   18,480 x 10  =   184,800  บำท          (จ่ำยจำกเงินอุดหนุนฯ)

ถ้ำรับบ ำนำญ บ ำนำญปกติ =  18,480 x 10 =   3,696.00  บำท/เดือน  (จ่ำยจำกเงินอุดหนุนฯ)

+  เงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 15 (มีผลบังคับตั้งแต่ 10 ก.ค. 2557)  ก ำหนดให้ได้รับ บ ำนำญ หรือ บ ำนำญ+ ช.ค.บ.  ขั้นต่ ำ  9,000 บำท/เดือน 

=   9,000 – 3,696  =  5,304 สรุปรับบ ำนำญ + ช.ค.บ. = 9,000 บำท/เดือน (จ่ำยจำกเงินอุดหนุนฯ)

เงินบ ำนำญ + ช.ค.บ. ที่ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป =  3,696 + 5,304  

=  9,000  บำท/เดือน (จ่ำยจำกเงินอุดหนุนฯ)

ตัวอย่ำงกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญปกติ

50
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บ ำเหน็จด ำรงชีพ / บ ำเหน็จตกทอด / เงินช่วยพิเศษ (จ่ำยจำกเงินอุดหนุนฯ )

เงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ  =  เงินบ ำนำญ x 15 เท่ำ แต่ไม่เกิน 400,000 บำท 
=  3,696  x 15  =  55,440 บำท (ขอรับพร้อมบ านาญ) 

เมื่อตำย ทำยำทรับบ ำเหน็จตกทอด  =  (3,696 + 5,304) x 30  =  270,000 – 55,440

บ ำเหน็จตกทอด =    214,560  บำท
ถ้ำมีสำมี และลูก 1 คน    สำมีได้รับ( 1 ส่วน) = 71,520  บำท,  ลูก (2ส่วน) = 143,040  บำท

เงินช่วยพิเศษ =   เงินบ ำนำญ x 3 เท่ำ =    3,696   x   3 =    11,088  บำท

=    เงิน ช.ค.บ. x 3 เท่ำ =    5,304   x   3 =    15,912 บำท

เงินช่วยพิเศษ   =      27,000 บำท                                            
- สำมีมีสิทธิรับ  ถ้ำไม่ได้มีกำรแสดงเจตนำไว้                                                                                   
- ถ้ำได้แสดงเจตนำให้บุตรเป็นผู้รับ บุตรมีสิทธิรับ  
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• นำย ค. ช่ำงโยธำ สังกัด อบต. กรงปีนัง จ. ยะลำ  เริ่มรับรำชกำรเมื่อวันที่
1 มิ.ย.2558 ให้ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุถูกยิงด้วยอำวุธปืนเสียชีวิต   
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2559 เงินเดือนเดือนสุดท้ำย  9,260 บำท

• เวลำรำชกำร (1 มิ.ย. 2558 - 14 ธ.ค. 2559)

เวลำรำชกำรปกติ 2559 12 15

2558 6 1

1          6          14

เวลำรำชกำรทวีคูณ - - - (ไม่ม)ี

รวมเวลำรำชกำร 1       6        14  
=  2 ปี

ตัวอย่ำง 3 กำรค ำนวณบ ำนำญพิเศษและบ ำเหน็จตกทอด
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ระบบบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำรสว่นท้องถิ่น

• เงินที่ทำยำทจะได้รับ

• เงินบ ำนำญพิเศษ  = กึ่งหนึ่งของเงินเดือน  (ได้รับกำรปรับข้ึนเงินเดือนจำก 9,260 เป็น 9,440 บำท)

=  9,440 ÷ 2   =  4,725 บำท/เดือน (จ่ำยทำยำทที่มีตำมสัดสว่นและระยะเวลำที่มสีิทธิ จ่ำยจำกเงิน กบท.)   

และทำยำทจะได้ ช.ค.บ. ตำมสิทธิ คือ  

- ระเบียบ ช.ค.บ. ฉบับท่ี15 (ขั้นต่ ำ 9,000 บำท) = (9,000 – 4,725 = 4,275 บำท)
ช.ค.บ. ที่ได้รับเพ่ิมทั้งหมดจ่ำยจำกเงิน อปท.

• บ ำเหน็จตกทอด   = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x ปีที่รับรำชกำร

=   9,440 x 2 ปี  =   18,880 บำท  (จ่ำยทำยำทที่มีตำมสัดสว่นจำกเงิน กบท.  )

• เงินช่วยพิเศษ     = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x 3 เท่ำ =   9,440 x 3

=   28,320 บำท  (จ่ำยตำมที่แสดงเจตนำ หรือตำมล ำดับบุคคลกรณีที่ไม่ได้แสดงเจตนำ)                                      
(จ่ำยจำกเงินของ อปท. ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินเดือนเงินปฯี) 
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ตัวอย่ำง 4
กำรค ำนวณบ ำนำญพิเศษและบ ำเหน็จตกทอด ขรก. ถ่ำยโอน เป็นสมำชิก กบข.

 นำย ง. ช่ำงโยธำ สังกัด อบต.กรงปีนัง จ.ยะลำ เริ่มรับรำชกำร 2 ต.ค. 2525 ให้ออกจำก
รำชกำรด้วยเหตุถกูยิงดว้ยอำวุธปืนเสียชวีิต เม่ือวันที่ 14 ธ.ค. 2559 เงินเดือนเดือนสุดท้ำย 
32,250 บำท

 เวลำรำชกำร (2 ต.ค. 2525 – 14 ธ.ค. 2559)
 เวลำรำชกำรปกติ 2559 12 15

2525 11 1 (คิดเร่ิม 1 พ.ย.2549)
34 1 14

30 (บวกเพิ่ม 30 วัน คือ 2 – 31 ต.ค. 2525)
เวลำรำชกำรทวีคูณ 1 8 4
รวมเวลำรำชกำร 35 10 18

= 35 + 10 + 18 = 35 + 0.83+0.05 = 35.88 ปี
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 เงินที่ทำยำทจะได้รับ

 เงินบ ำนำญพิเศษ = กึ่งหนึ่งของเงินเดือน (ได้รับกำรปรับขึ้นเงินเดือนจำก 32,250 เป็น 41,890 บำท)

=  41,890 ÷ 2 = 20,945 บำท ต่อ เดือน

แบ่งจ่ำยตำมช่วงเวลำรำชกำรก่อนถ่ำยโอน และช่วงที่โอนมำ อปท.

ก่อนถ่ำยโอน (2 ต.ค. 2525 – 30 พ.ย. 2545) 20 ปี 4 เดือน 8 วัน = 20.35 ปี

หลังถ่ำยโอน (1 ธ.ค. 2545 – 14 ธ.ค. 2559)  15 ปี 6 เดือน 10 วัน = 15.53 ปี
 รัฐบำลรับภำระ   20,945 X 20.35 =  11,879.34 บำท

อปท. รับภำระ  20,945 – 11,879.34 =    9,065.66 บำท

แบ่งสัดส่วนจ่ำยให้แก่ทำยำท ประกอบด้วย บุตร  ภรรยำ  บิดำ  และมำรดำ

 บุตรได้รับ  2 ส่วน เดือนละ 10,472.50 บำท จนอำยุ 20 ปี ถ้ำศึกษำต่อจนถึง 25 ปี

 ภรรยำได้รับ  1 ส่วน เดือนละ 5,236.25 บำท จนเสียชีวิต หรือจดทะเบียนสมรสใหม่

 บิดำ มำรดำ ได้รับ 1 ส่วน เดือนละ 5,236.25 บำท (คนละ 2,618.13 บำท และ 2,618.12 บำท)

ทำยำทมีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ตำมสิทธิ คือ ภรรยำ บิดำ และมำรดำ จะได้เพิ่มตำม ฉ.15 ขั้นต่ ำเดือนละ 
9,000 บำท โดยเบิกจ่ำยจำกเงินอุดหนุนฯ

35.88
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 เงินบ ำเหน็จตกทอด = ได้รับกำรปรับขั้นเงนิเดือน = 41,890 บำท
=      41,890 × 35.88 =  1,503,013.20  บำท

แบ่งจ่ำยตำมช่วงระยะเวลำรำชกำรกอ่นถ่ำยโอน และช่วงที่โอนมำ อปท.
 รัฐบำลรับภำระ 1,503.013.20 × 20.35        =  852,461.50 บำท

 อปท. รับภำระ         1,503,013.20 – 852,461.50  =  650,551.70 บำท
แบ่งจ่ำยทำยำท ประกอบด้วย บุตร ภรรยำ บิดำ และมำรดำ

* บุตร ได้รับ 2 ส่วน = 751,506.60 บำท
* ภรรยำ ได้รับ 1 ส่วน = 375,753.30 บำท
* บิดำและมำรดำ  ได้รับ 1 ส่วน = 375,753.30 บำท (คนละ 187,876.65 บำท)

 เงินช่วยพิเศษ =     เงินเดือนเดือนสุดท้ำย  x  3 เท่ำ
=     41,890  x  3  =  125,670 บำท

 กรณีไม่ได้แสดงเจตนำ ภรรยำจะเป็นผู้รับจ ำนวน 125,670 บำท
 รัฐบำลรับภำระทั้งหมด (จ่ำยจำกเงินอุดหนุนบุคลำกรถ่ำยโอน)

35.88
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ฝ่ำยตรวจสอบบ ำเหน็จบ ำนำญ

ส่วนบ ำเหน็จบ ำนำญและสวัสดิกำร

ส ำนักบริหำรกำรคลงัทอ้งถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

โทรศัพท์  0-2241-9000 ต่อ 1404 - 1405

02-241-9069 ต่อ 301-310 

FAX  02-241-8509
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