
บําเหน็จบํานาญ ขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น
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พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500      
และระเบียบที่เกี่ยวของ

 พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500                                
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )  

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2542) อัตราเงินสมทบที่ตองสง                                      
(ออกตามความใน พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญฯ  พ.ศ. 2500)

 กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรบับําเหน็จดํารงชพี พ.ศ. 2548        
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552)

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 
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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญของ
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2522 (ฉบับแรกจนถึงฉบับปจจุบัน (ฉบับที่ 16) 
พ.ศ.2558)

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555)

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลา
ในการคืนบําเหน็จขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อนับเวลาราชการตอเนื่อง
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พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500      
และระเบียบที่เกี่ยวของ



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ) 

มาตรา 4 คํานิยาม
มาตรา 5 รมต.รักษาการตาม พ.ร.บ.และออกกฎกระทรวง
มาตรา 6-8 กบท.(ใหมีกองทุน  คณะกรรมการ การต้ังงบ) 
มาตรา 9-20 สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ (4 เหต)ุ
มาตรา 21 – 30 เวลาราชการและการนับเวลาราชการ
มาตรา 31 – 33 วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ
มาตรา 35 – 46 บําเหน็จบํานาญพิเศษ
มาตรา 46/1 บําเหน็จดํารงชีพ
มาตรา 47 – 49 บําเหน็จตกทอด
มาตรา 50 การพิจารณาสั่งจายบําเหน็จบํานาญ
มาตรา 52 – 54 การเสียสิทธิรับบํานาญ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546

ขอ 4 คํานิยาม
ขอ 5 สํานักงาน ก.บ.ท. ตั้งอยูที่ สถ.
ขอ 6 ปมท.รักษาการ มีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา ยกเวน
ขอ 7–8 การตั้งงบประมาณและการนําสงเงินสมทบ กบท.
ขอ 9– 10 อํานาจหนาท่ี ก.บ.ท.
ขอ 11–12 อ.บ.ท.และอํานาจหนาท่ีของ อ.บ.ท.
ขอ 13 การประชุม ก.บ.ท.
ขอ 14 กําหนดเวลาการรายงานผูเกษียณอายุ
ขอ 15 กําหนดใหระบุในคําสั่งใหออกจากราชการ วามีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญดวยเหตุใด มาตราใด
ขอ 16 เอกสารที่ตองยื่น พรอมแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ (อปท.สง จว.ภายใน 15 วันนับแตรับเรื่อง)
ขอ 17 เอกสารที่ตองยื่นขอรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
ขอ 18 เอกสารที่ตองยื่นรับบํานาญพิเศษ (เอกสารตามขอ 17 บวก 18)
ขอ 19 เอกสารที่ตองยื่นขอรับบําเหน็จตกทอดกรณีขาราชการสวนทองถ่ินตาย
ขอ 20 เอกสารที่ตองยื่นขอรับบํานาญพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ินตาย
ขอ 21 เอกสารที่ตองยื่นขอรับบํานาญพิเศษกรณีขาราชการสวนทองถ่ินออกจากราชการแลวตาย

 (เอกสารตามขอ 19 บวก 21)
ขอ 22       วิธีปฏิบัติกรณีผูรับบํานาญตาย 5



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546

ขอ 23   เอกสารที่ตองยื่นขอรับบําเหน็จตกทอดกรณีผูรับบาํนาญตาย
ขอ 24–26  วิธีปฏิบัติในการสั่งจายบําเหน็จบํานาญ
ขอ 27-30   วิธีปฏิบัติในการเบิกจายบําเหน็จบํานาญ
ขอ 31   วิธีปฏิบัติในการขอรับเงินชวยพิเศษ
ขอ 32   การจัดทําทะเบียนตรวจจายบําเหน็จบํานาญ
ขอ 33   การเก็บหลักฐานการขอรับบําเหน็จบํานาญและหลักฐานการเบิกจาย
ขอ 34–37  การแสดงการดํารงชีวิตอยูของผูรับบํานาญสวนทองถิ่น
ขอ 38  การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญ
ขอ 39  เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
ขอ 40  การหักบํานาญพิเศษและหรือบําเหน็จตกทอดจากผูที่ไดรับสิทธิหรือไมมีสิทธิ
ขอ 41      - การยื่น นส.ขอลาออกจากราชการ ยื่นแบบ บ.ท.14 ตอ อปท.ตนสังกัด

 - วรรคสอง กรณีของการพนจากราชการเฉพาะเกษียณ ยื่นลวงหนา 5 เดือน
ขอ 42     จัดทํางบเดือนแสดงการรับ – จาย เงิน ตามแบบ บ.ท.15
ขอ 43     บรรดาแบบตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ) ม.4

• ม.4 ขาราชการสวนทองถิ่น หมายความวา ขาราชการ อบจ. พนักงาน
เทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ตาม กม.วาดวยการ
นั้น และพนักงานของราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มี กม.จัดตั้งราชการ
สวนทองถิ่นอื่นขึ้น แตไมรวมถึง ขรก.กรุงเทพมหานคร 

• ขาราชการ หมายความวา ขรก.ตาม กม.บําเหน็จบํานาญ

• ราชการสวนทองถิ่น หมายความวา  อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา อบต. 
ตาม กม.วาดวยการนั้น  และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มี กม.จัดต้ัง
ขึ้น แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ) ม.4

• เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ หมายความวา เวลาที่
ขาราชการสวนทองถิ่นรับราชการหรือปฏิบัติงานมาตั้งแตตนจนถึงวัน
สุดทายที่ไดรับเงินเดือน ตามเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ.นี้

• เงินเดือนเดือนสุดทาย หมายความวา เงินเดือนที่ไดรับจากเงิน
งบประมาณของทางราชการสวนทองถิ่นประเภทเงินเดือน เดือน
สุดทายที่ออกจากราชการ  รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับคาวิชา  
หรือเงินเพิ่มการเลื่อนฐานะ และหรือสําหรับประจําตําแหนงที่ตองฝา
อันตรายเปนปกติ และหรือสําหรับการสูรบ และหรือสําหรับการ
ปราบปรามผูกระทําความผิด แตไมรวมเงินเพิ่มอยางอื่นๆ
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ) ม.4

• เงินเดือนเดิม หมายความวา เงินเดือนเดือนสุดทายที่เคยไดรับสูงสุดใน
ครั้งใดกอนออกจากราชการ แตในกรณีที่มี กม.หรือกฎ ก.จ.ปรับอัตรา
เงินเดือน ขรก.สวนทองถิ่น เงินเดือนเดิมใหหมายความถึงเงินเดือนเดือน
สุดทายที่เคยไดรับสูงสุดในครั้งใดกอนออกจากราชการ และไดปรับตาม 
กม. หรือกฎ ก.จ.ที่ใชบังคับ แกขาราชการสวนทองถิ่นนั้นแลว

• บําเหน็จ หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่ง
จายครั้งเดียว

• บํานาญ หมายความวา เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมาซึ่งจาย
เปนรายเดือน
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ) ม.4

• แพทยที่ทางราชการรับรอง หมายความวา ผูที่ไดขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศลิปะตาม กม.วาดวยการควบคุม
การประกอบโรคศิลปะ หรือแพทยที่มีสิทธิประกอบโรคศลิปะใน
ตางประเทศซึ่งประกอบโรคศลิปะอยูในตางประเทศนั้น และ
กระทรวงมหาดไทยไดรับรองใหทําการตรวจและแสดงความเหน็
ตามความใน พ.ร.บ.นี้
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ) ม.4

ทายาทผูมีสิทธิ หมายความวา

(1) บุตร และหมายรวมถึงบุตรซึ่งไดมีคําพพิากษาของศาลวาเปนบุตร
ชอบดวย กม.ของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองรองคดีขอใหรบัเด็กเปนบุตร
กอนหรือภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตายหรือนับแตวันที่ไดรูหรือควร
ไดรูถึงความตายของบิดา

2. สามีหรือภริยา

3. บิดามารดา
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ) ม.4

“ผูอยูในอุปการะ” หมายความวา

ผูท่ีไดอยูในความอุปการะของผูตาย
ตลอดมา โดยจําเปนตองมีผูอุปการะ 
และความตายของผูนั้นทําใหไดรับความ
เดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ

“ผูอุปการะ” หมายความวา

(1) ผูที่ไดอุปการะเลี้ยงดใูหการศึกษา
ผูตายมาแตเยาว ฉันทบิดามารดากับ
บุตรหรือ

(2) ผูที่ไดอุปการะ ขรก.สวนทองถิ่น/หรือ 
ขรก.บํานาญสวนทองถิ่นผูมีรายไดไม
เพียงพอแกอัตภาพ/หรือไดอุปการะ
ขาราชการบํานาญสวนทองถิน่ผูซึง่
ปวยเจ็บทุพพลภาพหรือวิกลจริตไม
สามารถที่จะชวยตัวเองไดและตองเปน
ผูใหอุปการะประจําเปนสวนใหญ
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500      
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

 ม.6 ใหมีกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขรก.สวนทองถิ่น เพ่ือจายบําเหน็จบํานาญ  
แก ขรก.สวนทองถิ่น โดยใหราชการสวนทองถิ่นหักเงินจากประมาณการ   
รายรับในงบประมาณรายจายประจําปเพื่อสมทบเขากองทุนในอัตราตามที่
กําหนดโดยกฎกระทรวงในอัตราไมเกินรอยละสาม

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4  (พ.ศ. 2542)  กําหนดให อบจ. และ อบต.จัดสง     
รอยละหนึ่ง สําหรับเทศบาลและเมืองพัทยาจัดสงรอยละสอง

 ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจายประจําปซึ่งพึงคํานวณหักสมทบ 
กบท.มิใหนํารายรับระเภทพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุนมา
รวมคํานวณดวย
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500      
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

 ม.7 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ ขรก.สวนทองถิ่น”  
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ระบบบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น

คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

  1)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย                       ประธานกรรมการ

  2)  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น รองประธานกรรมการ

  3)  อธิบดีกรมการปกครอง                      กรรมการ

  4)  ที่ปรึกษาดานกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย           กรรมการ

  5)  ผูแทนกระทรวงการคลัง                       กรรมการ

  6)  ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการ อบจ. 2 คน    กรรมการ

  7)  ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 2 คน    กรรมการ

  8)  ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 2 คน  กรรมการ



ระบบบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น

คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

  ม.7

คณะกรรมการฯ 

แตงตั้งขาราชการกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นเปนเลขาหนึง่คน  

และเปนผูชวยเลขานุการสองคน

คณะกรรมการฯ 

มีอํานาจควบคุมและดําเนนิการรับจายเงนิกองทุน 

รวมทั้งหาดอกผลจากกองทุนตามระเบียบ มท.กําหนด 

โดยความเห็นชอบของกรรมการ



ระบบบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น

คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

  

ม.8

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

ใหรวมประเภทเงิน 

เงินดอกผลที่เกิดจาก กบท.ตาม กม.นี้

และเงินที่มีผูอุทิศสมทบ กบท. 
 

  การ  1  คน  และ



คณะกรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(ก.บ.ท.)

คณะอนุกรรมการดําเนินการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (อ.บ.ท.)

สํานักงาน กบท.

  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

ประกอบดวย



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ
 ม.9 ขรก.สวนทองถิ่นออกจากราชการ ใหจายบําเหน็จหรือบํานาญ จาก กบท.

 และวรรคสอง กําหนดวา “สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเปนสิทธิเฉพาะตัวจะ
โอนไมได  

 ม.10 ภายใตบังคับ ม.11 ขรก.สวนทองถิ่นซ่ึงจะไดรับบําเหน็จบํานาญ เม่ือกอน
ออกจากราชการตองไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนของ
ราชการสวนทองถิ่น
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ

 ม.11 บุคคลทีไ่มมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกตติาม พ.ร.บ.นี้

 (1) ผูถูกไลออกจากราชการเพราะมีความผิด                                      
(2) ขรก.สวนทองถิ่นวิสามัญหรือลูกจาง เวนแตในกรณีที่มีขอกําหนดใหบําเหน็จบํานาญไว
ในหนังสือสัญญาจางตามความตองการของทางราชการสวนทองถิ่นอื่น ๆ โดยอนุมัติ
กระทรวงมหาดไทย                                                                                    
(3) ผูซึ่งราชการสวนทองถิ่นกําหนดเงินอยางอื่นไวใหแทนบําเหนจ็หรอืบํานาญแลว        
(4) ผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมครบหนึ่งปบริบรูณหรือ                                                          
(5) ผูซึ่งไมเคยรับราชการมากอนแตไดเปนทหารตาม กม.วาดวยการรับราชการทหาร เมื่อ
ปลดเปนกองหนุนแลวและไดเขารับราชการอีกโดยเวลารับราชการจะติดตอกับเวลาราชการ
กองประจําการหรือไมก็ตามยังไมครบหนึ่งปบริบริบรูณ
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ

21

ม.12 ขรก.สวนทองถิ่นมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง

 บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน

 บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพ

 บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ

 บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนาน 



      มาตรา 13    สิทธิในการขอรับบาํเหนจ็บํานาญปกติตาม                          
   พ.ร.บ.นี้ ใหมีอายุความ 3 ป

      มาตรา 33    เมื่อไดแจงการคํานวณบําเหน็จบาํนาญปกติใหผูมี 

                       สิทธิรับทราบลวงพน 2 ปแลวใหถือวาการคํานวณ

                       นั้นเปนอันเด็ดขาด

สิทธิในการขอรับบําเหน็จบํานาญ

22

พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500                                                                               
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ

 ม.14 บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ใหแก                    
ขรก.สวนทองถ่ิน ซึ่งออกจากราชการ เพราะ    

- เลิกหรือยุบตําแหนง   

- หรือไปดํารงตําแหนงทางการเมือง 

- หรือซ่ึงมีคําสั่งใหออกโดยไมมีความผิด
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ

 ม.15 บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพ ใหแก               
ขรก.สวนทองถ่ินผูเจ็บปวยทุพพลภาพ ซึ่งแพทยท่ีทาง
ราชการรับรองไดตรวจแสดงความเห็นวาไมสามารถท่ีจะรับ
ราชการในตําแหนงหนาท่ีซึ่งปฏิบัติอยูนั้นตอไป (คุณสมบัติของ

แพทยตาม  ที่กลาวไวใน ม.4)
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ

 ม.16 บําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุ ใหแก 

- ขรก.สวนทองถิ่นผูมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ
- ขรก.สวนทองถิ่นผูมีอายุครบ 50 ปบริบูรณ 
  ประสงคจะลาออก ใหผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออก
  จากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสูงอายุได
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ

 ม.17 บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนาน ใหแก 
- ขรก.สวนทองถิ่นผูซึ่งมีเวลาราชการสําหรบัคาํนวณบําเหน็จบํานาญ
ครบ 30 ปบริบูรณแลว
- ขรก.สวนทองถิ่น ผูซึ่งมีเวลาราชการสาํหรับคาํนวณบําเหน็จ
บํานาญครบ 25 ปบริบูรณ ประสงคจะลาออก  ใหผูมีอํานาจสั่ง
อนุญาตใหลาออกจากราชการเพือ่รบับําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการ
นานได
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ

 ม.18 ขรก.สวนทองถิ่น ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับ
คํานวณบําเหน็จบํานาญไมถึง 10 ปบริบูรณ 
มีสิทธิไดบําเหน็จ

 มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตั้งแต 10 ปบริบูรณ มีสิทธิไดบํานาญ
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ
ม.19 ขรก.สวนทองถิ่น ซึ่งมีสิทธไิดบํานาญ      

จะขอรับบําเหน็จตามเกณฑใน ม.32 แทนบํานาญ   
ก็ได

 (ม.32 วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ)
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

สิทธิในบําเหน็จบํานาญปกติ
 ม.20 ขรก.สวนทองถ่ินผูใด 

- มีเวลาสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 10 ปบริบูรณ
- ออกจากราชการเพราะลาออกและไมมีสิทธิที่จะไดรับ 
  บําเหน็จบํานาญปกติตามความใน ม.12 (ไมเขา 4 เหตุ)

- ใหไดรับบําเหน็จตามเกณฑใน ม.32 (ม.32 วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ)
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หลักเกณฑการพิจารณาสิทธิที่จะขอรับบําเหน็จหรอืบํานาญ

สิทธิที่จะไดรับบําเหน็จปกติ

1.ออกจากราชการโดยไมเขาเหตุใด
เหตุหนึ่ง ใน 4 เหตุ ตองมีเวลาราชการ
อยางนอย 10 ปบริบูรณ หรือ

2.ถาเขาเหตุใดเหตุหนึ่งใน 4 เหตุ แตมี
เวลาราชการไมถึง 10 ปบริบูรณ หรือ

2.มีสิทธิรับบํานาญ จะเปลี่ยนเปนรับ
บําเหน็จปกติแทนได และ

3.ไมถูกลงโทษไลออกจากราชการ

สิทธิที่จะไดรับบํานาญปกติ

1.ออกหรือพนจากราชการ ดวยเหตุใด
เหตุหนึ่ง ใน 4 เหตุ และ

2.มีเวลาราชการอยางนอย 10 ปบริบูรณ 
และ

3.ไมถูกลงโทษไลออกจากราชการ
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2500 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณฯ

 ม.21 ขรก.สวนทองถิ่นซึง่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณแลว เปนอันพน
จากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณที่อายุครบ 60 ปบริบูรณ 
(จัดทําประกาศผูเกษียณอายุราชการ)

 ม.22 ให ผวจ.เปนเจาหนาทีค่วบคุมเกษียณอายุของขรก.สวนทองถิ่น 
 ม.23 กอนสิ้นเดือนสุดทายของปงบประมาณ เจาหนาที่ควบคมุ

เกษียณอายุ ยื่นบัญชีรายชื่อ ขรก.สวนทองถิ่นผูมีสิทธิจะไดรับ
บําเหน็จบํานาญซึง่มีอายุจะครบ 60 ปบริบูรณในปงบประมาณถัดไป 
ตอ กบท. 31



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณฯ
 ม.25 การนับเวลาราชการ ใหนับแตวันรับราชการและรับ

เงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน ซึ่งมิใชอัตรา

ขาราชการสวนทองถิ่นประเภทวิสามัญหรือลูกจาง

 วรรคสอง ขรก.สวนทองถิ่นประเภทวิสามัญ มี กม.ใหยกฐานะหรือให
เปลี่ยนฐานะเปน ขรก.สวนทองถ่ินทีม่ีสิทธิรบับําเหน็จบํานาญตาม 
ม.10 ได และเมื่อไดมีการยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะเปน ขรก.สวน
ทองถิ่นที่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญแลว ใหนับเวลาระหวางที่เปน 
ขรก.สวนทองถิ่นประเภทวิสามัญที่ติดตอกับวันที่ไดมีการยกฐานะหรือ
การเปลี่ยนฐานะ เปนเวลาราชการสาํหรับคาํนวณบําเหน็จบํานาญได

32



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณฯ
 วรรคสาม ขรก.สวนทองถิ่นซึ่งทํางานหรือรับราชการกอนอายุครบ  

18 ปบริบูรณ ใหเริ่มนับเวลาราชการสาํหรบัคาํนวณบาํเหนจ็บํานาญ
ตั้งแตวันที่มีอายุครบ 18 ปบริบูรณ เปนตนไป

 วรรคสี่ ผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ ตาม กม.วาดวยการ
รับราชการทหาร ใหมีสิทธินบัเวลาราชการตั้งแตวันขึน้ทะเบียนกอง
ประจําการเปนเวลาราชการสําหรบัคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญได 

     โดยมีใบ ส.ด.3 หรือหนังสือรับรองของกรมการเงนิกลาโหม
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณฯ
 ม.26 ผูซึ่งกระทําหนาทีต่ามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

- ในระหวางเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือมีการ
ปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน

- ใหนับเวลาราชการที่ปฏิบัติการตามคําสั่งเปนทวีคูณ 
- แมวาในระยะเวลาดังกลาวนั้นจะไมไดรับเงินเดือนจากเงิน

งบประมาณประเภทเงินเดือน

(การนับเวลาทวีคูณ)
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณฯ
 ม.26 วรรคสอง กรณีที่มีประกาศใชกฎอัยการศึก

- ให ครม.มีอํานาจพิจารณาให ขรก.สวนทองถิ่นซึ่งประจํา
ปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่ไดมีประกาศใชกฎอยัการศึก ไดรับ
การนับเวลาราชการที่ปฏิบัติหนาท่ีในระหวางนั้นเปน
ทวีคูณไดตามหลักเกณฑที่ ครม.กําหนด 

- หลักเกณฑดังกลาวใหพิจารณาตามความจําเปนของ
สถานการณ โดยคํานึงถึงความยากลําบากและการเสี่ยง
อันตรายอยางแทจริงของ ขรก.สวนทองถ่ิน

(การนับเวลาทวีคูณ) 35



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณฯ
 ม.26 วรรคสาม “กรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่ ครม.พิจารณาใหนับเวลา

ราชการเปนทวีคูณตามวรรคสอง ถาผูใดมีเวลาราชการซึ่งอาจนับเปนทวีคูณใน
เวลาเดียวกันไดหลายประการก็ใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแตประการ
เดียว”

 อธิบาย  กระทําหนาที่ในระหวางเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือมีการ
ปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน 
ครม.ใหนับเวลาเปนทวีคูณ / ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติหนาที่อยูในเขตที่ไดมี

ประกาศใชกฎอัยการศึก ครม.ใหนับเวลาเปนทวีคูณ  เลือกนับเวลาไดกรณีเดียว 

(การนับเวลาทวีคูณ) 36



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณฯ
 ม.27 เวลาปวย หรือลา หรือตองพักราชการ ซึ่งไดรับอนุญาตใหรับ

เงินเดือนเต็ม  ใหนับเหมือนเต็มเวลาราชการ
วรรคสอง : เวลาปวย หรือลา หรือพักราชการ ซึ่งไดรับอนุญาตใหรับ

เงินเดือนไมเต็ม ใหนับเวลาตามสวนแหงเงนิเดือน ที่ไดรับ

วรรคสาม : เวลาปวย หรือลา หรือพักราชการ หรือมิไดอยูรับ
ราชการ ซึ่งมิไดรับอนุญาตใหรับเงินเดือน ไมนับเวลาราชการ
สําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ มิไดรวมถึงผูที่มิไดอยูรับราชการดวยเหตุ

ที่ถูกลงทัณฑทางวินัยตาม กม.วาดวยวินัยตํารวจ

(การนับเวลากรณีปวย ลา พักราชการ)
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณฯ
 ม.28 ขรก.สวนทองถิ่น ซึ่งทางราชการคัดเลือกหรอืสอบคัดเลือก ให

ไปดูงานหรือศึกษาในตางประเทศ ใหนับเวลาสาํหรับการคาํนวณฯ 
ระหวางนั้นเต็มเวลาราชการ

 ม.29 เวลาสําหรับการคาํนวณฯ ใหนับแตจํานวนป เศษของปถาถึง
ครึ่งปใหนับเปนหนึ่งป

 วรรคสอง : การนับเวลา สําหรับเดือน วัน
- ใหคํานวณตามวิธีการจายเงนิเดือน
- ใหนับ 12 เดือน เปน 1 ป
- จํานวนวันถามีรวมกันหลายระยะ ใหนับ 30 วัน เปน 1 เดือน

(การนับเวลา เดือน วัน ) 38



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณฯ
 ม.30 แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.บําเหน็จฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543  
      มีผลใชบังคับตั้งแต 16 พฤศจิกายน 2543  (วันถัดจากประกาศราชกิจจา)

วรรคแรก - ขรก.สวนทองถิ่น ออกจากราชการไปแลว

- กลับเขารับราชการใหมนับแต พ.ร.บ.ฉบับที่ 6 ใชบังคับ
- ใหนับเวลาราชการตอนกอนจากราชการตอเนื่องกับเวลา   
  ราชการตอนหลังได
- เวนแตถูกปลดออกหรือไลออกเนื่องจากกระทําผิดวินัยอยาง
  รายแรง และไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญจากการรับราชการ
  ตอนกอนออกจากราชการ
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณฯ
 ม.30 แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.บําเหน็จฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543                

มีผลใชบังคับตั้งแต 16 พฤศจิกายน 2543  (วันถัดจากประกาศราชกิจจา)

วรรคสอง - ขรก.สวนทองถิ่นออกจากราชการโดยรับบําเหน็จไปแลว 

- กลับเขารับราชการใหมนับแต พ.ร.บ.ฉบับที่ 6 ใชบังคับ 
- จะนับเวลาราชการตอเนื่อง 
- ตองคืนบําเหน็จที่ไดรับพรอมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจํา     
  ธ.ออมสิน 
- ระยะเวลาในการคืนบําเหน็จ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการ

       ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบําเหน็จ

ขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อนับเวลาราชการตอเนื่อง)
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณฯ
 ม.30 แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.บําเหน็จฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543                  

มีผลใชบังคับตั้งแต 16 พฤศจิกายน 2543 (วันถัดจากประกาศราชกิจจา)

วรรคสาม 

- ขรก.สวนทองถิ่นออกจากราชการไปซึ่งไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ
  แลว กลับเขารับราชการใหมนับแต พ.ร.บ.ฉบับที่ 6 ใชบังคับ ใหงดจาย
  บํานาญตลอดเวลาที่กลับเขารับราชการใหม (และนับเวลาราชการตอเนื่อง)

- ถาประสงคจะรับบํานาญตอไปตองมีหนังสือแจงความประสงค ตอเจา
  สังกัดที่กลับเขารับราชการใหมภายใน 30 วัน นับแตวันกลับและจะนับ
  เวลาราชการตอเนื่องมิได
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณฯ
 ม.30 แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.บําเหน็จฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543                      

มีผลใชบังคับตั้งแต 16 พฤศจิกายน 2543 (วันถัดจากประกาศราชกิจจา)

วรรคสาม(ตอ) 

- กรณีนี้ถาเงินเดือนที่ไดรับในขณะกลับเขารบัราชการใหมเทาหรอื  
สูงกวาเงินเดือนเดิม เมื่อออกจากราชการ ใหงดการจายบํานาญ      

 ตลอดเวลาที่รับราชการ

(เงินเดือนกอนออก 50,000 รับบํานาญ เดือนละ 40,000 เงินเดือนใหม 50,000 หรือสูงกวา งดจายบํานาญ)

(ภายใตเงื่อนไขแจงความประสงครับบํานาญตอไป นับเวลาตอเนื่องมิได) 
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรบัคาํนวณฯ
 ม.30 แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.บําเหน็จฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543                 

มีผลใชบังคับตั้งแต 16 พฤศจิกายน 2543 (วันถัดจากประกาศราชกิจจา)

วรรคสาม (ตอ) 

- ถาเงินเดือนใหม(35,000)นอยกวาเงินเดือนเดิม(50,000)ใหรับบํานาญเทากับ
ผลตางของเงินเดือนใหมและเงินเดือนเดิม (บํานาญรับตอไป จากเดิม 40,000 จะเหลือ 15,000)  

- โดยใหราชการสวนทองถิ่นที่ผูนั้นกลับเขารับราชการใหมแจงไปยังเจา
  สังกัดที่ผูนั้นรับบํานาญอยู เพ่ืองดหรือลดการจายบํานาญ
- เม่ือออกจากราชการ ใหมีสิทธิรับบํานาญโดยคํานวณจากเงินเดือนและ

เวลาราชการตอนใหม บวกเขากับบํานาญเดิม (บํานาญเดิม 40,000 + บํานาญใหม)

- บํานาญในตอนหลังจะเปลี่ยนเปนรับบําเหน็จก็ได
   

(ภายใตเงื่อนไข แจงความประสงครับบํานาญตอไป นับเวลาตอเนื่องมิได )(บํานาญเดิม 40,000) 43



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณฯ
 ม.30 แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.บําเหน็จฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543                 

มีผลใชบังคับตั้งแต 16 พฤศจิกายน 2543  (วันถัดจากประกาศราชกิจจา)

วรรคสี่   (ขรก.กลับเขารับราชการสวนทองถิ่น)

- ความในมาตรานี้ ใชบังคับแกขาราชการซึง่กลบัเขารับราชการ
เปนขาราชการสวนทองถ่ิน โดยอนุโลม

วรรคหา  (โอน/ยายนับเวลาตอเนื่อง)

- การโอนหรือสั่งขาราชการผูใดไปรับราชการสวนทองถิ่น หรือการโอนหรือ
สั่งขาราชการสวนทองถิ่น ไปรับราชการระหวางราชการสวนทองถิ่นดวยกัน ใหนับ
เวลาราชการของขาราชการหรือขาราชการสวนทองถิ่นผูนั้นสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญติดตอกัน
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ม.31 วรรคแรก เงินเดือนที่ใชในการคํานวณ

- การคํานวณฯ ใหตั้งเงินเดือนเดือนสุดทาย เปนเกณฑคํานวณ
- กรณีการคํานวณฯ ของผูพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ ใช  

เงินเดือนที่ไดเลื่อนในวันสดุทายของปงบประมาณนัน้ดวย 
(เชน เกษียณ 1 ต.ค.61 ใชเงินเดือนที่เลื่อน ณ 30 ก.ย.61)

ม.31 วรรคสอง

- การเลื่อนเงนิเดือนในวันสุดทายของปงบประมาณนั้น ไมกอใหเกิด
สิทธิในการรับเงนิเดือนที่ไดเลื่อน แตเงินเดือนที่ไดเลือ่นนั้นใหถือ
เสมือนวาเปนเงินเดือนเดิม 
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ม.31 วรรคสาม   

- เคยดํารงตําแหนงในขณะเดียวกันหลายตําแหนง 
- พนจากตําแหนงที่มีเงนิเดือนสงูสดุกอนพนจากราชการ
- ใหถือเงินเดือนเดือนสดุทายของตําแหนงทีม่ีเงนิเดือนสูงสดุ
- จากงบประมาณประเภทเงนิเดือนที่เคยไดรับอยูนั้น
- เปนเงินเดือนเดือนสุดทายสําหรับตั้งเปนเกณฑคํานวณ
- กรณีมีการปรับเงนิเดือนของตําแหนงที่มีเงินเดือนสูงกอนพนจาก

ราชการ 
- ใหถือเงินเดือนของตําแหนงที่มีเงนิเดือนสงูสดุที่ปรบั เปนเกณฑ
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ม.32 วิธีคํานวณบําเหนจ็บํานาญ   

(1) บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสดุทาย X จํานวนปเวลาราชการ
(2) บํานาญ  = เงินเดือนเดือนสดุทาย X จํานวนปเวลาราชการ

      50

ม.33  เม่ือไดแจงการคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติใหผูมี 

        สิทธริับทราบลวงพน 2 ปแลวใหถือวาการคํานวณ

        นั้นเปนอันเด็ดขาด
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.35 

ขรก.สวนทองถ่ินประสบเหตุ ถึงทุพพลภาพ
 ใหจายบําเหน็จบํานาญพิเศษ

วรรคสอง : 
สิทธิในบําเหน็จหรอืบํานาญพเิศษ เปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได

ประสบเหตุลักษณะใดจึงมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.36 ไดรับอันตรายจนพิการ หรือเจ็บปวยถึงทุพพลภาพโดยแพทยรับรอง หรือถูกประทุษราย รับราชการตอไปไมได

- ขรก.สวนทองถิ่นไดรับอันตรายจนพิการ 
- เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองขาง ตาบอด 
- ไดรับการเจ็บปวยซ่ึงแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจแลวแสดงวา

ถึงทุพพลภาพ ไมสามารถจะรับราชการตอไปไดอีก 
- เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่
- หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ 
- ใหผูนั้นไดรับทั้งบํานาญปกติและบํานาญพิเศษ  
- เวนแต 

การไดรับอันตราย ไดรับการเจ็บปวยหรือถูกประทุษรายเกิดจากความประมาท
เลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.37 รับบําเหน็จบํานาญแลว ทุพพลภาพ ภายใน 3 ป นับแตวันออก ไดรับบํานาญปกติและบํานาญพิเศษ

- ไดรับบําเหน็จหรือบํานาญไปแลว
- ภายในกําหนดเวลา 3 ป นับแตวันออกจากราชการ
- ปรากฏหลักฐานชัดแจงวาเกิดเจ็บปวยถึงทุพพลภาพ
- เปนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการระหวางที่ผูนั้นรับราชการ
- ใหจายบํานาญพิเศษตาม ม.36 

- ถาถึงตายใหจายบํานาญพิเศษตาม ม.40 (คือตายกอนไดรับบํานาญพิเศษ     

ใหจายบําเหน็จตกทอดและบํานาญพิเศษ ใหแกทายาท 

- ใหจายใหนับแตวันที่ขอ 
- กรณีรับบําเหน็จไปแลว ใหจายเฉพาะบํานาญพเิศษอยางเดียว
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.38 การคํานวณบาํนาญพเิศษใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนด      
       ตามเหตุการณประกอบความพกิารหรือทุพพลภาพของผูนัน้

(1) ในยามปกติ มีอัตราตั้งแตหาถึงยี่สิบสวนแหงเงินเดือน    
เดือนสุดทาย    

(2) ผูมีหนาที่ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการ โดย อากาศยานใน
อากาศ/เรือดําน้ํา/หรือมีหนาทีต่องทําการดําน้าํ/ทาํการกวาดทุน
ระเบิด/ทําหนาทีขุ่ด/ทําลาย/ทําหรอืประกอบวัตถุระเบดิ/หรือมี
หนาที่เกี่ยวกับไอพิษน้ํา/ ไดรับอันตรายดวยหนาที่ที่กระทํา ใหมี
อัตราเปนจํานวนกึ่งเงนิเดือนเดือนสดุทาย
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.38 การคํานวณบํานาญพิเศษ(ตอ)

(3)   เวลาทําหนาที่ ตามที่ กห.กําหนดในระหวางท่ีมีการรบ หรือ
การสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือใน
ระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉิน ถาไดรับ
อันตรายดวยหนาท่ีที่กระทํานั้น ใหมีอัตราตั้งแตสามสิบ     
ถึงสามสิบหา ของเงินเดือนเดือนสุดทาย ในกรณีที่ไมมี
เงินเดือน ใหถืออัตราเงินเดือนทหารตามท่ี กห.กําหนด เปน
เงินเดือนเดือนสุดทาย
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.39 กรณีมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษแมยังไมมีสิทธิรับบํานาญปกติ

  - ใหไดรับบํานาญปกติได (ตามอัตรา ม.32) 
บวกกับบํานาญพิเศษดวย (เวลาราชการไมถึง 10 ป ไมเขาเหตุ) 

ม.40 กรณีไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพและถึงแกความตาย
- ตายกอนไดรับบํานาญพิเศษใหจายบาํเหน็จตกทอด และบํานาญ

พิเศษ ใหแกทายาท 
(1) ในยามปกติเปนจํานวนกึ่งเงนิเดือนเดือนสดุทายของผูตาย
(2) ใหมีอัตราเปนจํานวนสีส่บิในหาสบิสวนแหงเงินเดือนเดือน

สุดทายของผูตาย  (ตอ)
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.40 กรณีไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพและถึงแกความตาย (ตอ)

กรณีผูมีหนาที่ตองไปราชการหรือปฏิบัติราชการ โดยอากาศยาน   
ในอากาศหรือมีหนาที่ตองทาํการโดดรม หรือตองไปราชการหรือ
ปฏิบัติราชการโดยเรือดําน้ํา หรือมีหนาที่ตองทําการดําน้ํา หรือมี
หนาที่ทําการกวาดทุนระเบิด หรือมีหนาที่ขุดทําลายทาํหรอื
ประกอบวัตถุระเบิด หรือมีหนาที่เกี่ยวกับไอพิษ หรือเวลาทําหนาที่
ตามที่ กห.กําหนดในระหวางเวลาที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึก
หรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน ถาไดรับอันตรายดวยหนาที่  
กระทํานั้น
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.41 ไดรับการเจ็บปวยทุพพลภาพ ใน ม.36 เพราะเหตุ
   (1) ตองไปปฏิบัติราชการเปนครั้งคราวนอกตําบลที่ตั้งสํานักงานประจํา หรือ
   (2) ตองประจําปฏิบัติราชการในทองที่กันดารที่จะตองเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บ
        ซึ่งทองทีน่ั้นไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา

วรรคสอง ไดรับการเจ็บปวยทุพพลภาพ เพราะเหตุดังกลาว 
- ใหไดรับทั้งบํานาญปกติและบํานาญพิเศษ (ตาม ม.36) 
- ถาถึงตายใหจายบํานาญพิเศษเปนจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดทาย

           ของผูตาย (ตาม ม.40(1))
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.42 ขรก.สวนทองถิ่น สูญหายไป และมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูนั้นไดรับ
อันตราย ตามที่กําหนดใน ม.36 ถึงตาย  เมื่อพนกําหนด 2 เดือน นับแต
วันสูญหาย ใหสันนิษฐานไวกอนวาเพื่อประโยชนแหง พ.ร.บ.นี้ วาผูนั้นถึง
แกความตายในวันที่สูญหาย และใหจายบํานาญพเิศษตามเกณฑใน ม.40 

วรรคสอง ถามิไดตาย ก็ใหงดจายบํานาญพิเศษ ถาจะตองจาย
เงินเดือนใหในระหวางเวลาทีส่นันิษฐานวาถึงแกความตายใหหักจํานวน
เงินทั้งหมดที่จายไปแลวออกจากจํานวนเงนิที่ตองจาย
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.43 การจายบํานาญพิเศษ กรณีไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพและถึงแกความตาย

จายใหทายาทดังนี้
(1) บุตรใหไดรับ 2 สวน  ถาบุตร 3 คนขึ้นไป ใหไดรับ 3 สวน
(2) สามีหรือภริยา ใหไดรับ 1 สวน
(3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา  ที่มีชีวิตอยู

ใหไดรับหนึ่งสวน
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.43 การจายบํานาญพิเศษ กรณีไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพและถึงแกความตาย

วรรคสอง ไมมีทายาทหรือทายาทตายกอน ใหแบงบํานาญพิเศษนั้นระหวาง
ทายาทผูมีสิทธิตามสวนในอนุมาตราที่มีทายาทผูมีสิทธิไดบํานาญพิเศษ

วรรคสาม จายบํานาญพิเศษแลว ปรากฏวามีบุตรตามคําพิพากษาของ
ศาลวาเปนบุตรชอบดวย กม. ซึ่งไดมีการฟองรองคดีใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือ
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่บิดาตาย หรือวันที่ไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของบิดา
ใหแบงบํานาญพิเศษใหมระหวางทายาทผูมีสิทธิ กรณีนี้ให จว.หักเอาคืนจากทายาท
ซึ่งรับไปแลว ตามระเบียบที่ มท.กําหนด
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.43 การจายบํานาญพิเศษ กรณีไดรับอันตรายถึงทุพพลภาพและถึงแกความตาย

วรรคสี่ หักเอาคืนจากทายาทไมได จังหวัดไมตองรับผิดชอบจายเงิน
บํานาญพิเศษใหแกบุตรตามคาํพพิากษาของศาล

วรรคหา ไมมีทายาท และ ผวจ.ไดพิจารณาจายบํานาญพเิศษใหแก
ผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะแลว ปรากฏมีบุตรตามคําพิพากษาภายหลงั 
ใหสั่งจายบํานาญพเิศษใหแกบุตรตามคาํพพิากษา กรณีนีใ้หจังหวัดหักเอา
จากทายาท กรณีหักหรือเรียกคนืไมได จังหวัดไมตองรับผิดชอบ

วรรคหก บุคคลซึ่งไดรับบํานาญพเิศษตายหรือหมดสิทธิไป ใหสวน
ที่ผูนั้นไดรับอยู เปนอันยุติลงเพยีงนัน้
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.44 กําหนดเวลาและเงื่อนไขการจาย

(1) บุตร รับไดจนถึงอายุครบ 20 ปบริบูรณ
- บุตร รับไดจนถึงอายุครบ 25 ปบริบูรณ กรณีศึกษาอยูในชั้น

เตรียมอุดมศึกษาหรือชั้นอุดมศึกษา หรือชั้นการศึกษาที่ทางราชการรับรอง
(2) สามีหรือภริยา ใหไดรับตลอดชีวิต เวนแตทําการสมรสใหม
(3) บิดามารดา ใหไดรับตลอดชีวิต

(4) บุคคลอื่นนอกจากที่กลาว ถาอายุไมถึง 20 ปบริบูรณรับอยาง

บุตรแลวแตกรณี ถาไมเขาลักษณะใหรบัอยูเพียง 10 ป

วรรคสอง กรณีผูมีสิทธิรับบํานาญพเิศษพิการถึงทุพพลภาพอยูกอนแลว

หรือในระหวางทีม่ีสิทธิรบั ใหรับตลอดเวลาที่ทุพพลภาพ 60



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จบํานาญพิเศษ
ม.45 กรณีรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพรวมกับบํานาญปกติ

- รวมแลวรับไมถึงเดือนละ 15,000 บาท 
- ใหไดรับบํานาญพิเศษเพิ่มขึ้นจนครบ 15,000 บาท 
- จะขอเปลี่ยนเปนการรับบําเหน็จพิเศษแทนไดจํานวนเงิน
เทากับบํานาญพิเศษ 60 เดือน

ม.46 ขอรับบํานาญพเิศษตองแสดงรายงานแพทยทีท่างราชการรบัรองกับ
รายงานแสดงเหตุที่ตองรบัอันตรายไดรับการเจ็บปวยหรอืถูก
ประทุษรายนั้น และใหแสดงถึงเหตุการณอันทําใหควรเชือ่ไดวาผู
นั้นไดรับอันตรายถึงตาย
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จดํารงชีพ
ม.46/1 บําเหน็จดํารงชีพ ไดแก เงินที่จายใหแกผูรับบํานาญเพื่อชวยเหลือการดํารง
ชีพ โดยจายใหครั้งเดียว

- จายใหแกผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
- จายไมเกิน 15 เทา ของบํานาญรายเดือน แตตองไมเกิน 4 แสน 

(กําหนดในกฎกระทรวง)

 (บน.12,000 x 15 = จาย 180,000 บ. (จายครั้งเดียว)

(บน.20,000 x 15 = จาย 300,000 บ. ถา บน.40,000 x15 = 600,000 บ. จายได 400,000 บ.)

- กรณีรับไปแลว กลับเขารับราชการใหม ออกจากราชการครั้งหลังเลือกรับ
บํานาญไมมีสิทธิรับอีก  
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จดํารงชีพ
ม.46/1 บําเหน็จดํารงชีพ ไดแก เงินที่จายใหแกผูรับบํานาญเพื่อชวยเหลือการดํารง
ชีพ โดยจายใหครั้งเดียว  (ตอ)

- ผูรับบํานาญไดรับบําเหนจ็ดํารงชีพไปแลว กลับเขารับราชการ
ใหม มีสิทธินับเวลาสาํหรบัคาํนวณบาํเหนจ็บํานาญตอเนือ่ง ตาม ม.30 
เมื่อออกจากราชการครั้งหลงั เลือกรับบําเหน็จ ใหหักเงินออกจากบําเหนจ็
ที่จะไดรับเทากับเงินบําเหนจ็ดํารงชีพเสยีกอน 

(งด.40,000 x อายุราชการ 32 ป =บําเหน็จ 1,280,000 – รับบําเหน็จดํารงชีพไปแลว 200,000 = รับบําเหน็จ 1,080,000) 

- กรณีแสดงเจตนาขอรับบาํเหนจ็ดํารงชีพไวแลว แตไดถึงแกความ
ตายกอนไดรับ ใหการจายเงินดังกลาวระงบัไป
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จดํารงชีพ
กฎกระทรวง

กําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ
พ.ศ.2548

ขอ 1 บําเหน็จดํารงชีพใหจายในอัตราสิบหาเทาของบํานาญรายเดือนที่ไดรับ
แตไมเกินสี่แสนบาท โดยใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดตามวิธีการดังตอไปนี้

(1) ผูรับบํานาญซ่ึงมีอายุตํ่ากวาหกสิบหาปบริบูรณ ใหมีสิทธิขอรับเงิน
บําเหน็จดํารงชีพไดไมเกินสองแสนบาท 

(2) ผูรับบํานาญซ่ึงมีอายุต้ังแตหกสิบบริบูรณขึ้นไป ใหมีสิทธิขอรับบําเหน็จ
ดํารงชีพไดไมเกินสี่แสนบาท แตถาผูรับบํานาญนั้นไดใชสิทธิตาม (1) ไปแลว ให
ขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดไมเกินสวนที่ยังไมครบตามสิทธิของผูนั้น แตรวมกันแลว
ไมเกินสี่แสนบาท

(แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552) 64



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จดํารงชีพ
กฎกระทรวง

กําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ

พ.ศ.2548
ขอ 2 ผูรับบํานาญซ่ึงประสงคจะรับบําเหน็จดํารงชีพ ใหขอรับไดต้ังแตวันที่ 

5 กุมภาพันธ 2548 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2548 ในกรณีที่ผูรับบํานาญคนใดมิได
ขอรับภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหขอรับบําเหน็จดํารงชีพไดต้ังแตวันที่ 1 
ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 

ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งออกจากราชการและเลือกรับบํานาญ จะขอรับ
บําเหน็จดํารงชีพพรอมกับการขอรับบํานาญก็ได ในกรณีทีย่ังไมขอรับบําเหน็จดํารง
ชีพพรอมกับการขอรับบํานาญ หากภายหลังจะขอรับบําเหน็จดํารงชีพ ใหขอรับได
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง

(กฎกระทรวง ใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2548) 65



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จดํารงชีพ
กฎกระทรวง

กําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ

พ.ศ.2548
ขอ 3 ในกรณีที่ผูรับบํานาญหรือขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งออกจากราชการ

มีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยหรืออาญากอนออกจากราชการ จะขอรับบําเหน็จ
ดํารงชีพไดเมื่อกรณีหรือคดีถึงท่ีสุดและมีสิทธิรับบํานาญ โดยขอรับตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวในขอ 2

(กฎกระทรวง ใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2548)
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จตกทอด
ม.47 

วรรคแรก ขรก.สวนทองถิ่นตาย โดยการตายมิไดเกิดจาก
ประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง

- จายบําเหน็จตกทอดแกทายาท เทากับ 
เงินเดือนเดือนสดุทาย x จํานวนปเวลาราชการ 

วรรคสอง จายบําเหน็จตกทอดแลว ปรากฏบุตรชอบดวยกฎหมาย 
โดยคําพิพากษา  ใหเรียกคืนจากทายาทซึ่งรับบาํเหนจ็ตกทอดไปแลว 
ตามระเบียบ ที่ มท.กําหนดเรียกคืนไมได จังหวัดไมตองรับผิดชอบ

67



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

บําเหน็จตกทอด
ม.48 

วรรคแรก ผูรับบํานาญปกติหรือผูมีสิทธิจะไดรับบํานาญปกติ 
หรือผูรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ถึงแกความตาย จายบําเหน็จตกทอด 
จํานวน 30 เทาของบํานาญรายเดือน รวมกับเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ
(ช.ค.บ.) ที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับ

วรรคสอง รับบําเหน็จดํารงชีพไปแลว ใหหักเงินบําเหน็จตกทอดที่จะไดรับ
เทากับเงินบําเหน็จดํารงชีพที่รับไปแลว 

ม.49 
บําเหน็จตกทอดคํานวณแลวไมถึง 3,000 บาท  ใหจาย 3,000 บาท
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

การพิจารสั่งจายบําเหน็จบํานาญ
ม.50 

เมื่อราชการสวนทองถิ่นไดรับเรื่องราวขอรับบําเหน็จ
บํานาญแลวใหรีบตรวจสอบและนําสงใหถึง ผวจ.ภายใน   
30 วัน นับแตวันรับ และให ผวจ.รีบพิจารณาสั่งจายภายใน 
21 วันนับแตวันรับ  เวนแต ความลาชาเปนเพราะความผิด
ของผูขอหรือราชการสวนทองถ่ินเจาสังกัด แลวแตกรณี
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70

การพิจารณาสั่งจายบําเหน็จบํานาญ

 ผวจ.สั่งจายบํานาญแลว เบิกจายใหผูมีสิทธิไดหรือไม ตองทําอยางไร
กรณีผูมีสิทธิมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยหรืออาญากอนออกจากราชการ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 3739 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การขอรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่นหรือลูกจางประจํา
ซึ่งมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือมีกรณีถูกฟอง 
หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา โดยกรณีหรือคดีอาญายังไมถึงท่ีสุด

(ประกันดวยบุคคล หรือประกันดวยทรัพยสิน ตามแบบหนังสือค้ําประกัน และทําสัญญาการใชเงิน ถาภายหลังปรากฏ
วาไมมีสิทธิไดรับฯ ตองคืนบํานาญทั้งจํานวนในคราวเดียวกัน ไมคืน อปท.ตองดําเนินการบังคับชําระหนี้ ตาม ป.พ.พ.)

พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

การเสียสิทธิรับบํานาญ
ม.52  กรณีขาราชการสวนทองถิ่นถึงแกความตายกอนไดรับการ

วินิจฉัยเรื่องกระทําผิดวินัย

ขาราชการสวนทองถ่ินผูใดมีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัย  
อยางรายแรงถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยเรือ่งที่กระทําผิด
วินัยนั้น ใหคณะกรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่นพิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอน
จะตองไดรับโทษถึงไลออกหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นจะตองไดรับโทษ
ถึงไลออก ทายาทไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด ตามมาตรา 47
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

การเสียสิทธิรับบํานาญ
ม.53   กรณีผูรับบํานาญหรือมีสิทธิไดรับบํานาญฯ กระทําผิดอาญา 
         และถึงแกความตายกอนมีคดีหรือกอนคดีถึงที่สุด

         ผูซ่ึงไดรับบํานาญปกติหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ หรือไดรับบํานาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพ ผูใดกระทําความผิดอาญาซึ่งไมใชความผิดในลักษณะ
ฐานลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือถูกฟองวาเปนบุคคล
ลมละลายทุจริต ถาถึงแกความตายกอนมีคดีหรือกอนคดีถึงที่สุด 
ใหคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพิจารณา
วินิจฉัยวา ผูนั้นไดกระทําความผิดจริงหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นกระทําความผิด 
ซึ่งกฎหมายกําหนดโทษจําคุกอยางสูงไวเกินกวาหนึ่งปแลว ทายาทไมมีสิทธิ
ไดรับบํานาญตามมาตรา 48
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พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 )

การเสียสิทธิรับบํานาญ
ม.54 ทายาทไมมีสิทธิไดรับ

ทายาทตอไปนี้ไมมีสิทธิที่จะไดรับบํานาญ ตาม ม.40 ม.41 ม.42 ม.47 ม.48
(1) ผูตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดเจตนากระทําหรือพยายามกระทําใหเจา

บํานาญ หรือผูที่จะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตนถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย
(2) ทายาทตามมาตรา 43 ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดเจตนากระทําหรือ

พยายามกระทําใหทายาทดวยกันถึงตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือ 
(3) ผูใดฟองเจาบํานาญหรือผูที่จะกอใหเกิดสิทธิรับบํานาญแกตน หาวาทํา

ความผิด โทษประหารชีวิต และตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา มีความผิด
ฐานฟองเท็จหรือทําพยานเท็จ
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การคาํนวณเงนิบําเหน็จบํานาญ                                 
ข้าราชการส่วนท้องถิ�น 

74



เวลาราชการสาํหรับคาํนวณบําเหน็จบํานาญ  หมายถึง 
เวลาราชการปกติรวมเวลาราชการทวีคณู (ถาม)ี

เงินเดือนเดือนสดุทาย หมายถึง เงินเดือนที่ไดรับจากงบประมาณ
ของราชการสวนทองถ่ิน ประเภทเงินเดือน  เดือนสุดทายที่ออกจากราชการ

โดยไมรวม เงินเพิม่ประจําตําแหนง หรือเงินเพิ่มสาํหรับผูเชี่ยวชาญ 
หรือผูประกอบวิชาชพีเฉพาะ

แตใหรวม เงินเพิ่มสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) และหรือการปราบปราม
ผูกระทําผิด (ถาม)ี

องคประกอบสําคัญในการคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญ
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ประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน

• การเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติ ใหเลื่อนปละสองครั้ง  (ขอ 5) ดังนี้

      ครั้งที่หนึ่ง  ใหเลื่อนในวันที่ 1 เมษายน  ของปที่ไดเลื่อน

      ครั้งที่สอง  ใหเลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคม    ของปถัดไป

• กรณีขาราชการสวนทองถิ่นผูใดที่จะตองพนจากราชการไปเพราะเหตุ
เกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญฯ ใหหน.ฝายบริหารราชการ
สวนทองถิ่น สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญในวันที่ 30 ก.ย. ของปที่จะพนจากราชการ (ขอ 16)

• กรณีที่ขาราชการสวนทองถิ่นผูใดอยูในเกณฑที่จะไดเลื่อนขั้นเงินเดือนแตผูนั้น
ถึงแกความตายกอนหรือในวันที่ 1 เม.ย. หรือ 1 ต.ค. ให หน.ฝายบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนั้นเพื่อประโยชนในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ โดยใหมีผลในวันที่ผูนั้นถึงแกความตาย (ขอ 17) 76



• การจายเงินเดือน (ตามพระราชกฤษฎีกา การจายเงินเดือนเงินปฯ พ.ศ.2535 มาตรา 19)

      ลาออก     ใหจายไดถึงวันกอนวันถึงกําหนดลาออก

      ใหออก ปลดออก หรือไลออก    ใหจายไดถึงวันกอนวันที่ระบุในคําสั่ง

      พนจากราชการเพราะเกษียณอาย ุ    ใหจายไดถึงวันสิ้นปงบประมาณ

(ม.18 ขาราชการผูใดตายในระหวางรับราชการ ใหจายเงินเดือนถึงวันที่ถึงแกความตาย)

• การสั่งจายบาํเหน็จบํานาญ (ตามระเบียบ มท.วาดวยเงินบําเหน็จบาํนาญฯ พ.ศ.2546 ขอ 26)

     บําเหน็จบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ  ใหสั่งจายไดตั้งแต  

      วันขาดจากอัตราเงินเดือนเปนตนไป

     บําเหน็จตกทอดหรือบํานาญพิเศษในกรณีถึงแกความตายหรือสูญหาย       

      ใหสั่งจายไดตั้งแตวันถัดจากวันที่ถึงแกความตายหรือสันนิษฐานวาถึงแกความตาย
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เงินบําเหน็จปกติ

เงินที่ทางราชการจายใหแกขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา
ซึ่งจายครั้งเดียว (เปนเงินกอน)

เงินบําเหน็จปกติ = เงินเดือนเดือนสดุทาย x จํานวนปเวลาราชการ

เชน - เงินเดือนเดือนสุดทายกอนออกจากราชการไดรับ 40,000 บาท
      - มีเวลาราชการสาํหรับคํานวณบําเหน็จ 30 ป
จะไดรับบําเหน็จปกติ = 40,000 × 30 = 1,200,000 บาท
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   เงินที่ทางราชการจายใหแกขาราชการสวนทองถิ่นเพื่อตอบแทนความชอบที่ไดรับ

   ราชการมา ซึ่งจายเปนรายเดือน (จนกวาจะตาย)

เงนิบํานาญปกติ

เงินบํานาญปกติ = เงินเดอืนเดอืนสุดท้าย x จํานวนปีเวลาราชการ
                          50

เชน   - เงินเดือนเดือนสุดทายกอนออกจากราชการไดรับ 40,000 บาท
        - มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบํานาญ 30 ป
        จะไดรับบํานาญปกติ =  40,000 × 30 =  24,000 บาท/เดือน

               50
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• กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2552  
(ประการในราชกิจจานุเบกษา 22 กรกฎาคม 2552)

• หลักการคือ  จายใหแกขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ ไมเกิน 15 เทาของ
บํานาญรายเดือน   แตไมเกิน 400,000 บาท โดย

     (1) ผูรับบํานาญอายุต่ํากวา 65 ปบริบูรณ ขอรับไดไมเกิน 200,000 บาท          

     (2) ผูรับบํานาญอายุ 65 ปบริบูรณขึ้นไป  ขอรับไดไมเกิน 400,000 บาท 

     แตถาใชสิทธิตามขอ (1) ไปแลวใหขอรับไดไมเกินสวนที่ยังไมครบตามสิทธิ 

    แตรวมกันแลวตองไมเกิน 400,000 บาท 

 
บําเหน็จดํารงชีพ 
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• กรณีรับบํานาญ 24,000 บาทตอเดือน

• สามารถขอรับบําเหนจ็ดํารงชีพได ไมเกิน 15 เทาของบํานาญรายเดือน
แตไมเกิน 400,000 บาท

• บําเหน็จดํารงชพีที่คาํนวณไดคือ 24,000 x 15 = 360,000 บาท

- ขอรับครั้งแรก (อายุต่ํากวา 65 ปบริบูรณ)   ขอรับได  200,000  บาท          

   - ขอรับครั้งที่สอง (อายุ 65 ปบริบูรณแลว) ขอรับไดอีก 160,000 บาท

 
บําเหน็จดาํรงชีพ 
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ขาราชการสวนทองถ่ิน ที่รับราชการตาย

ใหจายบําเหน็จตกทอด ใหแกทายาท ของขาราชการสวนทองถิ่น   
ที่ตายระหวางรับราชการ ถาความตายนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง

เงินเดือนเดือนสดุทาย x จํานวนปเวลาราชการ

เงนิบําเหน็จตกทอด
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บํานาญรายเดือน   รวมบํานาญปกต ิและบํานาญพิเศษ

ผูรับบํานาญปกติตาย  

     ใหจายบําเหน็จตกทอด ใหแกทายาท ของขาราชการบํานาญสวนทองถิ่นที่ตาย
จํานวน 30 เทาของ บํานาญรายเดือน รวม ช.ค.บ. (ถาม)ี และหักสวนที่มี
การรับบําเหน็จดํารงชีพไปแลว (ถามี)

เงินบําเหน็จตกทอด

( เงินบํานาญรายเดือน + ช.ค.บ. ) x  30  - บําเหน็จดํารงชีพที่รับแลว

83



1. กรณีขาราชการสวนทองถิ่นตายระหวางรบัราชการอยู
    (ถาความตายมิไดเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรง 
    ของตนเอง) ใหจายเงินเปนบําเหน็จตกทอด
   = เงินเดือนเดือนสุดทาย x จํานวนปเวลาราชการ

2. กรณีขาราชการสวนทองถิ่นผูรับ  
    บํานาญถึงแกความตาย
    ใหจายเงินเปนบําเหน็จตกทอด
= (เงินบํานาญ + ช.ค.บ.) x 30 เทา

การจายบําเหน็จตกทอด
1. บุตร ใหไดรับ 2 สวน ถาผูตายมีบุตร 3 คน ขึ้นไป ใหไดรับ 3 สวน
2. สามีหรือภริยา ใหไดรับ 1 สวน
3. บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรบั 1 สวน
4. ถาไมมี 1,2 และ 3 ใหจายแกบุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาไว ตอสวนราชการตนสังกัด
5. ถาไมมีทายาทและบุคคล ซึ่งผูตายแสดงเจตนาไวใหสิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเปนอันยุติ

บําเหน็จตกทอด
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กรณีจังหวัดออกคําสั่งจายบําเหน็จตกทอดใหแกทายาทแลว
ปรากฏมีทายาทเพิ่มภายหลัง (บุตรตามคําพิพากษาของศาล) 

จังหวัดออกคําสั่งจายบําเหน็จตกทอดใหมตามสิทธิ

ใหเรียกคืนบําเหน็จตกทอดจากทายาทท่ีรับไปกอนแลว
กรณีไมสามารถเรียกคืนสวนที่รับเกินคืนได
จังหวัดไมตองรับผิดชอบจายแตอยางใด
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กรณีไมมีทายาท ผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด

ใหออกคําสั่งจายแกผูท่ี ขรก. สวนทองถ่ิน หรือ
ผูรับบํานาญ  ไดแสดงเจตนาระบุตัวไว

หนังสือแสดงเจตนา ใหเปนไปตามแบบ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด

กรณีไมมีทายาท และบุคคลที่ไดแสดงเจตนาไว
หรือบุคคลนั้นไดตายไปกอน ใหสิทธิใน

บําเหน็จตกทอดเปนอันยุติลง
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูรบับําเหน็จตกทอด

• ขาราชการ/ ผูรับบํานาญ สวนทองถิ่น ยื่นแบบตอ อปท. เจาสังกัด /ที่เบิกจายบํานาญ

• การแสดงเจตนาใหมีผลตั้งแตวันยื่นแบบ

• แสดงเจตนาระบุผูรับไดไมเกิน 3 คน กรณีระบุเกินกวา 1 คน ใหกําหนดสวนที่             
แตละคนมีสิทธิรับ   ถาไมกําหนดสวนใหถือวาทุกคนไดรับในอัตราสวนที่เทากัน                
ถาบุคคลที่ระบุคนใดเสียชีวิตไปกอน  ใหแบงจายใหแกบุคคลที่เหลือ

• กรณีขาราชการใหเก็บแบบแสดงเจตนาฯ ไวกับแฟมประวัติที่ อปท. ตนสังกัด                  

• กรณีผูรับบํานาญใหเก็บไวกับ อปท. ที่เบิกจายบํานาญ กรณีมีการเปลี่ยนสถานที่         
รับบํานาญให สงตามไปยัง อปท. ที่ใหมที่เปนผูเบิกจายบํานาญ

• ในตอนทายของแบบ  จะมีบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถยกเลิกแบบดังกลาว 
และระบุผูมีสิทธิรับบําหน็จตกทอดใหม  โดยจะตองยื่นแบบใหมแทนฉบับเดิม
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1. ขาราชการสวนทองถิ่นตายระหวางรับราชการอยู
    ใหจายเงินชวยพิเศษ
   = เงินเดือนเดือนสุดทาย x 3 เดือน

2. ผูรับบํานาญถึงแกความตายใหจายเงินชวยพิเศษ                 
= (เงินบํานาญ + เงินเพ่ิม  25% + ช.ค.บ. ) x 3 เดือน
(สวนเงินบํานาญ เงินเพ่ิมฯ (ถาม)ี และเงิน ช.ค.บ.(ถาม)ี 
ที่รับประจําเดือน ใหคํานวณจายจนถึงวันที่ถึงแกความตาย

• จายใหแกบุคคลซึ่งขาราชการสวนทองถิ่น /ผูรับบํานาญสวนทองถิ่น ผูตายไดแสดงเจตนาไว     

• ถามิไดแสดงเจตนา หรือบุคคลที่แสดงเจตนาไดตายกอนขาราชการสวนทองถิ่นผูตาย  
   หรือกอนมีการจายเงิน ใหจายแกบุคคล ตามลําดับ  ดังนี้                     
      (1) คูสมรส   หรือ  (2) บุตร   หรือ  (3) บิดามารดา    
   ถาบุคคลในลําดับกอนมีชีวิตอยูบุคคลในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ
• ขอรับ ภายใน 1 ปนับแตวันที่ขาราชการสวนทองถิ่นผูไดรับหรอืมีสิทธิรับบํานาญตาย 

เงินชวยพิเศษ

88



หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรบัเงินชวยพเิศษ
กรณีผูรับบํานาญสวนทองถิ่นถึงแกความตาย

• ผูรับบํานาญยื่นหนงัสอืแสดงเจตนาระบุตัวผูรบัเงินชวยพเิศษ หรือ 
แบบ บ.ท. ๑๐ ไวกับ อปท. ที่เบิกจายบํานาญ 

• กรณีมีการเปลี่ยนสถานที่รบับํานาญใหสง แบบ บ.ท. ๑๐ ตามไปยัง 
อปท. ที่ใหมที่เปนผูเบิกจายบํานาญดวย

• ระบุชื่อผูรับเงินชวยพเิศษไดเพยีงรายเดียว

• สามารถยื่นแบบ บ.ท. ๑๐ ฉบับใหมแทนฉบับเดิมเพื่อเปลีย่นแปลง
ผูรับเงินชวยพิเศษได โดยใหแนบฉบับเดิมไวดวย
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ตัวอยาง

• หารือ การขอรับบําเหนจ็ตกทอด โดยกอนถึงแกความตายมิไดแสดง
เจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด

• พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญฯ พ.ศ.2500 กําหนดใหจายบําเหนจ็ตกทอด แก
ทายาท ไดแก บุตร  คูสมรส และบิดามารดา กรณีทายาทในลาํดับใดได
ตายไปกอน ใหแบงเงินดังกลาวระหวางทายาทที่เหลอือยูตามสิทธิที่
ไดรับ

• ในกรณีไมมีทายาททั้ง3อนุมาตรา ใหจายแกบุคคลซึ่งผูตายไดแสดง
เจตนาไวตอสวนราชการเจาสงักัดตามแบบที่ มท.กําหนด

• ในกรณีไมมีทายาทและไมไดแสดงเจตนาไว บําเหน็จตกทอดเปนอันยุติ
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• พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500  

      มาตรา 13    สิทธิในการขอรับบาํเหนจ็บํานาญปกติตาม                          
   พ.ร.บ.นี้ ใหมีอายุความ 3 ป

      มาตรา 33    เมื่อไดแจงการคํานวณบําเหน็จบาํนาญปกติใหผูมี 

                       สิทธิรับทราบลวงพน 2 ปแลวใหถือวาการคํานวณ

                       นั้นเปนอันเด็ดขาด

สิทธิในการขอรับบําเหน็จบํานาญ
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• ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น ตองยื่นแบบเพื่อแสดง
เจตนาขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามสิทธิ ภายใน 3 ป

• กรณีขาราชการสวนทองถิ่นพนจากราชการเพราะ
เกษียณอายุ ใหยื่นคําขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตอ
ราชการสวนทองถิ่นที่ตนสังกัดลวงหนาไดเปนเวลา         
5 เดือน กอนครบเกษียณอายุ

หลักการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
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• นาย ก. ออกจากราชการดวยเหตุสูงอายุ (เกษียณราชการ)             
มีเวลาราชการในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ 17 ป                         
จึงมีสิทธิรับ บํานาญ  

• นาย ก. แสดงเจตนายื่น  ขอรับบําเหน็จแทนบํานาญ

• ผวจ. ออกคําสั่งจายบําเหน็จใหนาย ก. ตามที่แสดงเจตนาตาม                   
แบบขอรับเงิน (แบบ บ.ท. 1)

ตัวอยางการแสดงเจตนาขอรับบําเหน็จแทนบํานาญ
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• หารือ กรณีขาราชการยื่นขอลาออกจากราชการ และไดถึงแกความตาย
กอนแสดงเจตนาขอใชสทิธิรบับําเหน็จบํานาญปกติ

• กม.กําหนด “ขรก.สวนทองถิ่นซึ่งมีสิทธไิดรับบํานาญจะยื่นคาํขอรับ
บําเหน็จตามเกณฑแทนการรบับํานาญก็ได”

• เมื่อ นาง ก. มิไดแสดงเจตนาวาจะขอรับเงนิบําเหน็จหรือบํานาญ 
ถือวา นาง ก. เปนผูมีสิทธิรับบํานาญปกติ ตอมาเมื่อ นาง ก. ถึงแก
ความตาย จึงตองออกคําสั่งจายบํานาญปกติและบําเหน็จตกทอดตาม 
พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 

ตัวอยาง
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 -  ลาออก 1 พ.ค. 2561 แตยังไมไดยื่นขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ  
    (เวลาราชการทั้งสิน้ 24 ป 8 เดือน = 25 ป)

 -  เสียชีวิต 9 พ.ค. 2561  

 -  จว.จึงตองออกคําสั่งจายบํานาญใหแก นาง ก. ตั้งแตวันที่ 
1 – 9 พ.ค. 2561 จายบํานาญปกติจนถึงวันที่เสียชวีิต 

    (จายใหกับผูจัดการมรดก)

 -  และออกคําสั่งจายบาํเหน็จตกทอด (30 เทาของบํานาญรายเดือน)
    สั่งจายตั้งแตวันที่ 10 พ.ค. 2561 ใหกับทายาท
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เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

นับเวลาราชการใหในวันที่ไดรับเงินเดือน

นับเวลาราชการตั้งแตอายุครบ 18 ปบริบูรณ

ขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ นับตั้งแตขึ้นทะเบียนทหาร

กรณีปวย ลา พักราชการ ถาไดเงินเดือน นับเวลาราชการเต็ม

กรณีไดรับการคัดเลือก สอบคัดเลือก ไปดูงานศึกษาวิชาในตางประเทศ
ใหนับเวลาราชการเต็มเวลา

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนับจํานวนป
นับ 12 เดือน เปน 1 ป/เศษของปถาถึง 1/2 ป นับเปน 1 ป/ วัน มีหลายระยะ นับ 30 วัน เปน 1 เดือน

การนับเวลาราชการ
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 (หนังสือกรมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0313.4/ว 18597 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2537)

 การนับอายุตาม ป.พ.พ. มาตรา 16 ใชระบบ “วันชนวัน เดือนชนเดือน ปบวกป”
 แตจะครบกําหนดปบริบูรณกอนวันที่ที่เกิดหนึ่งวัน
 ม. 16 การนับอายุของบุคคลใหเริ่มนับแตวันเกิด ในกรณีที่รูวาเกิดในเดือนใด                   

แตถาไมรูวันเกิดใหนับวันที่หนึ่งแหงเดือนนั้นเปนวันเกิด แตถาพนวิสัยที่จะ หยั่งรู
เดือนและวันเกิดของบุคคลใด ใหนับอายุบุคคลนั้นตั้งแตวันตนปปฏิทิน (1 ม.ค.) 
ซึ่งเปนปที่บุคคลนั้นเกิด)

      เชน 1. นาย ก. เกิด 6 เม.ย. 2500 จะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ 
ในวันที่ 5 เม.ย. 2560

              

 การนับอายุบุคคล
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 การนับอายุบุคคล
 - เพ่ือใหทราบอายุในวันบรรจุแตงตั้งใหเขารับราชการ
 - เพ่ือประโยชนในการนับอายุขาราชการทั่วไปเมื่อลาออก
 - เพ่ือใหทราบอายุของขาราชการทุกประเภท กรณีเกษียณอายุราชการ
 ม. 21 แหง พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 บัญญัติวา   

ขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งมีอายุครบ 60 ปบริบูรณแลว เปนอันพนจากราชการเมื่อ
สิ้นปงบประมาณที่อายุครบ 60 ปบริบูรณ นั้น 

 การพิจารณาปที่จะเกษียณอายุราชการ
 - ผูเกิด ตั้งแต 1 ม.ค. ถึง 1 ต.ค. จะตองเกษียณฯ วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. เกิด บวก 60
 - ผูเกิด ตั้งแต 2 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. จะตองเกษียณฯ วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. เกิด บวก 61
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พนจากราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ
ที่อายุครบ 60 ป บริบูรณ นั้น

การนับเวลาเพื่อคํานวณอายุบุคคล

ป.พ.พ. มาตรา 16 ใหนับวันเกิด
เปนวันแรกแหงการคํานวณอายุ

การแกไข วัน/เดือน/ป เกิด

ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขวัน เดือน ปเกิดในทะเบียนประวัติ
ขาราชการ พ.ศ. 2548 ขอ 8 และ 9 โดย การขอแกไขในทะเบียนประวัติ จะยื่นขอแกไขเมื่อใดก็ได

กรณีการแกไข ในปกอนเกษียณ ตองยื่นขอแกไขภายใน  เดือน ธ.ค.ของปงบประมาณนั้น

เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคาํนวณบําเหน็จบํานาญ

เกษียณอายุราชการเกษียณอายุราชการ
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เวลาราชการและการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

การนับเวลาราชการเปนทวีคูณ

ประกาศใชกฎอัยการศึก

คณะรัฐมนตรีมีมติใหนับเวลาเปนทวีคูณ

ทุกพ้ืนที่ เฉพาะพื้นที่

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

พิจารณาตาม
ประกาศกฎอัยการศึก

แตละฉบับ

กรณีที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 3 จังหวัด ชายแดนใต

ระหวางที่มีการรบ/ปราบจลาจล
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน

จ.ยะลา  จ.ปตตานี  จ.นราธิวาส
จํานวน 19 อําเภอ

5 ม.ค. 47 – 20 ก.ค. 48

กรณีมีสิทธิ นับเวลาทวีคูณเวลาเดียวกันหลายประการ ก็ใหนับแตประการเดียว
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ชวงระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใชคํานวณ

เวลาราชการ จังหวัดที่ประกาศใชกฎอัยการศึก และ
มติ ครม.อนุมัติเวลาทวีคูณ

ป เดือน วัน

  7 ตุลาคม 2519 5 มกราคม 2520 - 3  - ทั่วประเทศ

  23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534 - 2 8 ทั่วประเทศ

  3 พฤษภาคม  2534 12 พฤศจิกายน 2541 7 6 10 21 จังหวัด บางพื้นที่

  13 พฤศจิกายน 2541 15 พฤศจิกายน 2543 - - 3 20 จังหวัด บางพื้นที่

  5 มกราคม 2547 20 กรกฎาคม 2548 1 6 17 ยะลา ปตตานี นราธิวาส (19 อําเภอ)

  26 มกราคม 2547 20 กรกฎาคม 2548 1 5 26 ยะลา ปตตานี นราธิวาส (14 อําเภอ/กิ่งอําเภอ)
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การนับเวลาราชการตอเนื่อง กรณีกลับเขารับราชการใหม

กลับเขารับราชการ กอน 16 พ.ย. 2543 กลับเขารับราชการ ตั้งแต 16 พ.ย. 2543

ไมมีสิทธินับเวลาราชการตอเนื่อง
ยกเวน ผูไดรับบํานาญกลับเขารับราชการใหม 

โดยเลิกรับบํานาญ
เพื่อนับเวลาราชการตอเนื่องได

นับเวลาราชการ ตอเนื่องไดทุกกรณี ยกเวน ถูกไลออก 
หรือปลดออก (กอน 16 พ.ย. 2543) ซึ่งไมมีสิทธิ 

รับบําเหน็จบํานาญ เชน เคยมีเวลาราชการตอนออกจาก
ราชการครั้งแรก เวลาราชการไมถึง 10 ป หากกลับมารับ
ราชการใหมอีกครั้งสามารถนําเวลาครั้งกอนมานับรวม

หรือหากออกจากราชการและรับบําเหน็จไปแลว สามารถ
คืนบําเหน็จเพื่อนับเวลาราชการตอเนื่องได

พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 มีผลใชบังคับ  16 พ.ย. 2543

การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
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ประเด็นพิจารณา
 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2520 มีผลบังคับใช 

ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2520

 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ฉบับที่ 5 พ.ศ.2530 มีผลบังคับใช 
ตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2530

 พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ฉบับที่ 6 พ.ศ.2543 มีผลบังคับใช 
ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2543

 ความแตกตาง กอนฉบับที่ 6 ประกาศใช เฉพาะผูรับบํานาญ เม่ือกลับเขารับ
ราชการใหม สามารถนับเวลาราชการตอเนื่องได

 เม่ือฉบับที่ 6 ประกาศใช สามารถนับเวลาราชการตอเนื่องไดทุกกรณี ยกเวนถูก
ปลดออก และไลออกจากราชการ และไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับระยะเวลาในการคืนบําเหน็จ     
ขาราชการ สวนทองถิ่นเพื่อนับเวลาราชการตอเนื่อง  ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

• ยกเลิก ประกาศ เดิม ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2547
• ภายใน 90 วัน นับแตวันที่กลับเขารับราชการ ใหคืนบําเหน็จ + ดอกเบี้ย (เงินฝากประจําหนึ่งป

ของธนาคารออมสินในปนั้น ๆ เปนเกณฑ โดยไมตองนําดอกเบี้ยมาทบตน เริ่มคิดตั้งแตวันที่ไดรับ
บําเหน็จเปนตนไปถึงวันที่กลับเขารับราชการ มีชวงปลอดดอกเบี้ยใน 90 วัน)

• กรณียื่นขอคืนภายใน 90 วัน นับแตวันที่กลับเขารับราชการ แตไมสามารถคืนภายใน 90 วัน 
สามารถทําหนังสือขอผอนผันเวลาคืน โดยกําหนดเวลาชําระแนนอน ไมผอนเปนรายงวด  
คิดดอกเบี้ยเพิ่มอีกรอยละ 7.5 ตอป (คํานวณตั้งแตวันที่เกินจาก 90 วัน ถึงวันที่ชําระเสร็จสิ้น) 

• กรณีไมย่ืนเรื่องขอคืนภายใน 90 วันนับแตวันที่กลับเขารับราชการ ให ผวจ. มีอํานาจอนุมัติ  
และถาสาเหตุการคืนลาชาเกิดจากตัว ขรก. เอง จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มอีกรอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแต
วันที่กลับเขารับราชการจนถึงวันที่ อปท. ไดรับเงินคืน ( ไมมีชวงผอนผัน 90 วันที่ปลอดดอกเบี้ย)

• กรณีถาเดิมไมไดเปน ขรก.สวนทองถิ่น ก็ใหสงคืนให อปท. ตนสังกัดที่กลับเขารับราชการใหม 
• เงินบําเหน็จและดอกเบี้ยที่สงคนื ให อปท. นําสง กบท. ทันทีตามวิธีการสงเงินสมทบ
• สิทธิการนับเวลาราชการตอเนื่อง มีผลตอเมื่อไดคืนเงินบําเหน็จและดอกเบี้ยครบถวนแลว
• อปท. ใดไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑนี้ได ใหขอทําความตกลงกับ มท. เปนรายๆ ไป
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ประเด็นการพิจารณาการนับอายุราชการตอเนื่อง 

 ผูใดออกจากราชการไปแลว ถาภายหลังกลับเขารับราชการใหมนับแตวันที่ พ.ร.บ. นี้
ใชบังคับ (16 พ.ย. 2543) ใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอน
กอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได เวนแตขาราชการสวน
ทองถิ่นผูนั้นถูกปลดออกหรือไลออกจากราชการ และไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ

 กรณีลวงพน 90 วันนับแตวันกลับเขารับราชการตองไดรับอนุมัติจากผวจ.

 การแจงความประสงคคืนบําเหน็จ หากไมปรากฏหลักฐาน หรือเอกสารวาไดมีการ
แจงความประสงค กรณีจึงถือวาความลาชาเกิดจากความบกพรองของขาราชการ
สวนทองถิ่นเอง

 ใหสงคืน อปท. ตนสังกัดที่กลับเขารับราชการใหม และบันทึกในบัตรประวัติ
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1. ขาราชการสวนทองถ่ินผูมีสิทธิรับบําเหนจ็บํานาญ ยื่นคําขอตอ 
อปท. ที่เงินเดือนของตนตั้งจาย

2. อปท.ตรวจสอบ สงเรื่องใหผูวาราชการจังหวัด ภายใน 15 วัน 
  นับแตวันที่ไดรับเรื่อง
3. ผูวาราชการจังหวัดตรวจสอบ ออกคําสั่งภายใน 21 วันนับแต

วันที่ไดรับเรื่อง

106



• การสั่งจายบําเหน็จบํานาญของ ขรก. สวนทองถิ่น ถือเปนกระบวนงานที่
สวนภูมิภาคเปนผูอนุญาต (ผวจ. เปนผูอนุญาต) รวม 6 กระบวนงานซึ่งตอง
จัดทําคูมือสําหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประกอบดวย

           -  การขอรับบําเหน็จบํานาญปกติของ ขรก. สวนทองถิ่น

       -  การขอรับบํานาญพิเศษของ ขรก. สวนทองถิ่น
-  การขอรับบํานาญพิเศษของทายาท (ขรก. สวนทองถิ่นถึงแกกรรมในการปฏิบัติหนาท่ี)

 -  การขอรับบําเหน็จดํารงชีพของ ขรก. บํานาญทองถิ่น
 -  การขอรับบําเหน็จตกทอด (ขรก. สวนทองถิ่นถึงแกกรรม)
 -  การขอรับบําเหน็จตกทอดและเงินชวยพิเศษ  (ผูรับบํานาญทองถิ่นถึงแกกรรม)

• ระยะเวลาโดยรวม 37 วัน (15 + 21+ 1 วันที่ อปท . รับคํารอง) ไมนับรวมระยะเวลาของการ
นําสงเรื่องระหวางหนวยงาน

• จว. หรือ อปท. แลวแตกรณี แจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคํารองทราบภายใน 7 วัน นับแต
วันที่ จว.อนุญาต หรือ อปท. ไดรับคําสั่งจายฯ จาก จว.  ตามมาตรา 10 แพง พ.ร.บ. 
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•  ผูรับบํานาญยื่นเรื่องตอ อปท. ที่จายบํานาญ (บ.ท. 13)
•   องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวบรวมเอกสารจัดสงจังหวัด ภายใน 5 วันนับจากวันรับเรื่อง
•   สถจ. ตรวจสอบเอกสารเสนอ ผวจ. สงเรื่องให สถ. ภายใน 5 วัน นับจากวันรับเรื่อง
•   อสถ. ในฐานะรับมอบอํานาจจาก มท. พิจารณาและแจงผลใน 7 วันนับจากวันรับเรื่อง
     รวมระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาอนุญาต 28 วัน ( 1+5+5+7 วัน)
•   อปท. ที่รับคํารองแจงผลใหผูรับบํานาญทราบภายใน 7 วันนับจากวันรับเรื่อง ตามมาตรา
     10 แหง พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

อบจ. อบจ.

เทศบาล เทศบาล

อบต. อบต.

เฉพาะ อปท. รูปแบบเดียวกัน

การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญ
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109

ประกอบกับหนังสือ สถ. ที่ มท 0808.5/3492  ลว. 31 ต.ค. 2561
เรื่องการปรับปรุงคูมือสําหรับประชาชน ระยะที่ 2 
ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 ในสวนของกระบวนงานที่สวนกลาง
เปนผูอนุญาต



เงินบํานาญพิเศษ
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ขรก. สวนทองถิ่นที่จะมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ เนื่องจากประสบเหตุตาง ๆ 
ดังตอไปนี้ 

      ก. กรณีที่ปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการ
ตามหนาที่ทําใหไดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองขาง                    
ตาบอด หรือไดรับการปวยเจ็บซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจแลวและ
แสดงวาถึงทุพพลภาพไมสามารถจะรับราชการตอไปไดอีก ใหไดรับบํานาญพิเศษ
กับทั้งบํานาญปกติดวย เวนแตการไดรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บ หรือการถูก
ประทุษรายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของ
ตนเอง  (มาตรา 36) 

บํานาญพิเศษของ ขรก.สวนทองถ่ิน กรณีทพุพลภาพเนื่องจากปฏิบัติหนาที่
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         ข. กรณีทีไ่ดรับบําเหน็จหรือบํานาญไปแลว ถาภายใน 3 ปนับแตวันที่ออก
จากราชการหากปรากฏวาปวยเจ็บทุพพลภาพ โดยปรากฏหลักฐานชัดแจงวา
การปวยเจ็บถึงทุพพลภาพดังกลาว เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ระหวาง ที่รับราชการ ก็จะมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษโดยจายใหนับแตวันขอ          

ถาไดรับบํานาญไปแลวก็ใหไดรับบํานาญพิเศษดวย ถารับบําเหน็จไปแลวใหจาย
เฉพาะบํานาญพิเศษ (มาตรา 37)

        ค. กรณีไดรับการปวยเจ็บทุพพลภาพ เพราะเหตุตองไปปฏิบัติราชการเปน
ครั้งคราวนอกตําบลที่ตั้งสํานักงานประจํา หรือตองประจําปฏิบัติราชการในทองที่
กันดารที่จะตองเสี่ยงตอโรคภัยไขเจ็บ ซึ่งทองที่นั้นไดกําหนดไวโดยพระราช
กฤษฎีกา และ ขรก. สวนทองถิ่นเกิดปวยเจ็บทุพพลภาพ ดังเชนขอ ก. มีสิทธิ
ไดรับบํานาญพิเศษ (มาตรา 41) 

บํานาญพิเศษของ ขรก.สวนทองถ่ินฯ (ตอ)
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กรณี ขรก.สวนทองถิ่นที่ปฏิบัติหนาที่ ตามขอ ก. ข.และ ค. (ตามมาตรา 36 
37 และ มาตรา 41) ถาถึงแกความตาย ใหจายบํานาญพิเศษแกทายาทผูมีสิทธิ             
ตามเกณฑการแบงสัดสวนที่กําหนดในมาตรา 43 

กรณี ขรก.สวนทองถิ่น สูญหายโดยมีเหตุอันควรเชื่อวาไดรับอันตราย
ดังกลาวในมาตรา 36 ถึงตาย เมื่อพนกําหนด 2 เดือนนับแตวันสูญหาย 
ใหสันนิษฐานวาถึงแกความตายในวันที่สูญหาย และใหจายบํานาญพิเศษแก
ทายาท แตถาปรากฏภายหลังไมตาย ใหงดจายบํานาญพิเศษ และถาตองจาย
เงินเดือนระหวางเวลาท่ีสันนิษฐานวาตาย ก็ใหหักจํานวนเงินท้ังหมดท่ีจายไปแลว
ออกจากจํานวนเงินท่ีตองจายน้ัน (มาตรา 42) 

บํานาญพิเศษของ ทายาท กรณ ีขรก.สวนทองถ่ินเสยีชีวิต
อันเนื่องจาการปฏิบัตหินาที่
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ระหวางรับราชการ

ทุพพลภาพไมสามารถรับราชการได

ออกจากราชการแลว

รับบําเหน็จบํานาญปกติ

เหตุปฏิบัติราชการในหนาที/่
ถูกประทุษราย เพราะกระทําการ
ตามหนาท่ี (ม.36)

-ปฏิบัติราชการครั้งคราว
นอกเขตตําบลที่ตั้งสํานักงาน
-ปฏิบัติราชการทองที่กันดาร
เสี่ยงตอโรคภัย (ม.41)

ภายใน 3 ป เจ็บปวย
ทุพพลภาพอันเปนผลจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวาง
ที่รับราชการ (ม.37)

บํานาญพิเศษ (ม.38) + บํานาญปกติ  (ม.39)

ยามปกติ

5 ใน 50 สวน ถึง 20 ใน 50 สวนของเงินเดือน

ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดเกี่ยวกับการรบ/
สงคราม/ปราบจลาจล/สถานการณฉุกเฉิน

30 ใน 50 สวนถึง 35 ใน 50 สวน ของเงินเดือน

ปฏิบัติราชการในอากาศยาน
เรือดําน้ํา  กวาดทุนระเบิด ฯลฯ

กึ่งหนึ่งของเงินเดือน

- บน.พเิศษ+ บน.ปกติ (ถ้าม)ี รวมกนัถ้าไม่ถึง 
15,000 บาท ให้ได้ บน.พเิศษเพิ�มจนครบ (ม.45)*
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ปฏิบัติราชการในหนาที่/
ถูกประทุษราย เพราะกระทําการ
ตามหนาที่ (ม.36)

ปฏิบัติราชการนอกเขตตําบล/
ทองท่ีกันดาร เสี่ยงโรคภัย
(ม.41)

.

ไดรับอันตรายจากการ
ปฏิบัติหนาที/่ถูกประทุษราย
เพราะกระทําการตามหนาที่ (ม.42)

บําเหน็จตกทอด

ทายาท

ระหวางท่ีขาราชการทองถ่ินรับราชการ

กรณีทายาทรับบํานาญพิเศษ

ตาย สูญหาย

ออกจากราชการแลว

ภายใน 3 ป ปวยเจ็บและถึงตาย
เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ระหวางรับราชการ (ม.37)

ยามปกติ
กึ่งหนึ่งของเงินเดือน

กรณีอื่น ๆ 
40 ใน 50 สวนของเงินเดือน
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2 สวน ถามีบุตร 3 คน
ได 3 สวน

1 สวน

ตลอดชีวิต
ยกเวนสมรสใหม

1 สวน

ตลอดชีวิต

กรณีทุพพลภาพ ไดตลอดเวลาท่ีทุพพลภาพ

(1) บุตร (2) สามี หรือภรรยา

บุตรไดถึง 20 ป
ถาเรียนไดถึง 25 ป

ถาไมมีทายาท ตาม (1) หรือ (2) หรือ (3)
หรือทายาทน้ันตายไปกอน

แบงตามทายาทท่ีเหลือ

ถาไมมีเลย

ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา

ผูอุปการะ หรือผูในอุปการะ 

(3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา

- ยามปกติ กึ�งหนึ�งของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย (ม. 40 ,43,44)
- (เสี�ยงภยั) 40 ใน 50 ส่วน ของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย

- มีหลกัฐานแสดงวา่เป็นผูอุ้ปการะ /หรืออยูใ่นอุปการะ
- พิจารณาตามส่วนที� ผวจ. จะกาํหนดให ้(ม. 43,44 )

- ถา้อายไุม่ถึง 20 ปี ใหรั้บเสมือนบุตร ถา้ไม่เขา้ลกัษณะ
ดงักล่าวใหรั้บไดเ้พียง 10 ปี 

ทายาท
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เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ
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 สาระสําคัญตามระเบียบฯ ขอ 39 กลาวถึงการจายเงินเพิ่มจากเงินบํานาญในอัตรา
รอยละ 25 ของเงินบํานาญปกติ หรือบํานาญพิเศษแลวแตกรณี โดยสรุป ดังนี้

 (1) ออกกอน 1 ม.ค. 2509 ไมมีสิทธิไดรับ เงินเพ่ิมจากเงินบํานาญรอยละ 25

 (2) นับแต 1 ม.ค. 2509 เปนตนไป ถาออกโดยมีสิทธิรับบํานาญ จะไดรับเงิน  
บํานาญ และเงินเพิ่มจากเงินบํานาญรอยละ 25 แตเมื่อรวมกันแลวตองไมสูงกวา
เงินเดือนเดือนสุดทาย

(3) กรณีโอนหรือถูกสั่งไปรับราชการทางราชการสวนทองถิ่น ซึ่งจะมีสิทธิไดนับ
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญติดตอกัน ใหไดรับเงินเพิ่มจากเงิน
บํานาญรอยละ 25 ตามสัดสวนระยะเวลาที่เปน ขรก. สวนทองถิ่น

(4) ขรก. ที่เขารับราชการในราชการสวนทองถิ่นนับแต 1 ต.ค. 2535 เปนตนไป 
เมื่อออกหรือพนจากราชการและมีสิทธิไดรับบํานาญ ไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มรอยละ 
25 จากเงินบํานาญปกติหรือเงินบํานาญพิเศษ

ระเบียบ มท. วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 
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มีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม 25 % เบิกจายจากเงิน ก.บ.ท. มีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม 25 % แตคิดเปนสัดสวนเฉพาะ
เวลาราชการที่มารับราชการทางราชการสวนทองถิ่น

ขรก.สวนทองถิ่นซึ่งออกหรือพนจากราชการ 
นับตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2509 เปนตนไป
และไดรับหรือมีสิทธิไดรับบาํนาญปกติ
บํานาญพิเศษ ตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญ 
ขรก.ทองถิ่นฯ ขอ 39 (2)

ขรก.สวนทองถ่ินซ่ึงออกหรือพนจาก
ราชการกอน วันท่ี 1 ม.ค. 2509 
และไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญ
ปกติ/บํานาญพิเศษ/บํานาญตกทอด
ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ ขรก.
สวนทองถ่ินฯ ใหเบิกจายตามอัตราท่ี
เคยเบิกจายเงินเดิม ขอ39 (1)

เบิกจายบํานาญเทาเดิม
(ไมมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิม25 %)

ขรก.สวนจังหวัดสามัญขาราชการครูสวนจังหวัดและลูกจางของ อบจ. ในสวน
ท่ีเก่ียวกับโรงเรียนประชาบาลซ่ึงถูกโอนไปอยู สปช.ศธ. ต้ังแตวันท่ี
 1 ต.ค.2523 ตาม พ.ร.บ. โอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององคการ
บริหารสวนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 อาจไดรับเงินเพ่ิมตามระเบียบ มท 
วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน สําหรับเวลาราชการท่ีเปน
ขาราชการสวนจังหวัดระหวางวันท่ี 1 ม.ค. 2509 ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2523 ท้ังน้ี
ใหถือเงินเดือนและเวลาราชการในวันท่ีโอนเปนเกณฑในการคํานวณ และจะ
จายใหเม่ือพนจากการเปนขาราชการและไดรับบํานาญตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ม.18 แหง พ.ร.บ. โอนกิจการ ฯ พ.ศ. 2523 )

มีสิทธิไดรับเงินเพ่ิม 25 %

ขรก.ประเภทอื่นซึ่งเดิมมิใช ขรก.สวนทองถิ่น ตอมาไดโอน
หรือถูกสั่งไปรับราชการทางราชการสวนทองถิ่น นับตั้งแต
วันที่ 1 ม.ค. 2509 เปนตนมา โดยมีสิทธิไดนับเวลาราชการ
สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญติดตอกัน ขอ 39 (3)

ขรก.สวนทองถ่ินท่ีผ
เขารับราชการสวน
ทองถ่ิน นับต้ังแตวันท่ี
1 ต.ค. 2535 เปนตนไป
เม่ือออกหรือพนจาก
ราชการและไดรับหรือ
มีสิทธิไดรับบํานาญ
ปกติ/บํานาญพิเศษ 
ขอ 39 (4)

ไมมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิม 25%เบิกจายจากกรมบัญชีกลาง

1. กรณีสอบแขงขันเขารับ
ราชการสวนทองถ่ินและ
ไดรับการบรรจุแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงในราชการ
สวนทองถ่ินต้ังแตวันท่ี
1 ต.ค. 2535 เปนตนไป
2. กรณีเปนขรก.ประเภทอ่ืน 
ตอมา ไดโอนมารับราชการ
สวนทองถ่ินโดยมีคําส่ัง
รับโอนและบรรจุแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงในราชการ
สวนทองถ่ินต้ังแตวันท่ี 
1 ต.ค. 2535 เปนตนไป

1 ต.ค. 2523 1 ต.ค.25351 ม.ค. 2509

เงินเพิ่มรอยละ 25 ของเงินบํานาญ ตามนัยขอ 39 ของระเบียบ มท วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546
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• ตองมีสถานะเปนขรก.สวนทองถ่ิน กอนวันที่ 1 ตุลาคม 2535

    ทั้งกรณีขอโอนมา อปท.หรือสอบบรรจุครั้งแรก

• กรณีเคยเปนขรก.กทม.และโอนมา อปท. กอนวันที่ 1 ตุลาคม 
2535 ไดรับเงินเพิ่ม ถาโอนมาหลัง 1 ตุลาคม 2535 ไมมีสิทธิ
ไดรับเงินเพิ่ม

            กทม.                                       อปท.                    

            กทม.               พลเรือน             อปท.

หารือเรื่องสิทธิการขอรับเงินเพิ่มรอยละ 25จากเงินบํานาญ
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• 1) บรรจุ  กทม.หลัง 14 ก.ค. 2516             อปท.กอน 1 ต.ค.2535

        หรือ  ขรก.พลเรือน            ไดชวงเวลาหลัง

• 2) ครู อบจ. โอนไป สปช.ตามพรบ.โอนกิจการฯ เมื่อ 1 ต.ค.2523   
   ถา โอนกลับมากอน   1 ต.ค.2535    ไดเวลาชวงแรก+เวลาชวงหลัง

       ถา โอนกลับมาหลัง     “    -     ”    ไมไดเงินเพิ่ม

• 3)นายชางโยธา สังกัด รพช. โอนมากอน 1 ต.ค. 2535  ไดเงินเพิ่ม

       โอนมาหลัง 1 ต.ค. 2535  ไมไดเงินเพิ่ม

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

            - ขรก.ถายโอนทุกประเภท และ ครู ผดด.       ไมไดเงินเพิ่ม

           - ขรก.ทองถิ่น โอนไปพลเรือน 

             และโอนกลับมา อปท. 121



• กรณีอุทธรณของขรก.บํานาญ ตําแหนงครู

• บรรจุ 1 พ.ค. 2514 เขารับราชการ ตําแหนงครู โรงเรียนวัด...  สังกัด อบจ.ก.

• ตอมามี พ.ร.บ.โอนกิจการโรงเรียน ไปสังกัด สปช. กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 
1 ต.ค.2523  โอนไปรับราชการโรงเรียน........

• 1 ก.ค. 2546 โรงเรียน...โอนไปสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ

• 1 ก.ค. 2550  โรงเรียน..โอนไปสังกัดเทศบาล..ก. (โอนไปตาม พ.ร.บ.ถายโอน
โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา)

• เม่ือเกษียณหรือลาออก  ไมมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิม

ตัวอยาง
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• รับราชการครั้งแรก ตําแหนง จนท.ธุรการ สํานักงานเขตคลองสาน 
กทม เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2532

• 16 เม.ย.2540 โอนมาดํารงตําแหนงปลัด อบต.

• เมื่อเกษียณหรือลาออกจากราชการ ไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มรอยละ 25 
จากเงินบํานาญ

ตัวอยาง
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การตอบขอหารือ กรณี ขรก. พลเรือนเคยรับราชการสวนทองถิ่นมากอน เม่ือไดรับการ
ถายโอนกลับมาทองถิ่น จะไมมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิม 25 % จากเงินบํานาญปกติ

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

• การที่ ขรก. โอนจากราชการสวนทองถิ่นไปเปน ขรก.พลเรือน ในครั้งแรกเปน
การเปลี่ยนสังกัดการรับราชการไมใชการออกจากราชการดวยเหตุตาม  
พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญฯ พ.ศ. 2500  จึงยังไมเกิดสิทธิที่จะไดรับเงินเพิ่ม     
25 % จากเงินบํานาญ ดังนั้น เมื่อ ขรก. ถายโอนมายังราชการสวนทองถิ่น 
หลังวันที่1 ตุลาคม 2535 จึงไมมีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม 25% ตามระเบียบ       
มท. วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 ขอ 39
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เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)
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กําหนดใหขาราชการผูรับบํานาญ ไดรับเงิน ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นจากบํานาญรายเดือน
เพื่อใหเพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ขรก.ไดรับการปรับเพิ่มเงินเดือน

จายจากเงินงบประมาณของ อปท. ตามระเบียบ มท. วาดวยเงิน ช.ค.บ. พ.ศ. 2522 ขอ 7 
ยกเวน ตําแหนงครู และ ขรก. ถายโอน เงิน ช.ค.บ. จายจากเงินอุดหนุน 
และตามระเบียบ ขอ 6 กรณีเสียชีวิตใหจาย เพียงวันที่ถึงแกความตาย

รับบํานาญครั้งแรกที่ใด อปท. นั้นรับผิดชอบจาย ช.ค.บ. 
ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญในภายหลัง 

ระเบียบ ฯ  ขอ 6 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 11)  พ.ศ. 2549

ระเบียบ มท. วาดวย
เงินชวยคาครองชพีผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.)
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ                      
ของราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2522

• ระเบียบมท.วาดวยเงินชวยฯ (ฉบับที่ 15)  พ.ศ. 2558 ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  
10 ก.ค. 2557 เปนตนไป   สาระสําคัญโดยสรุปคือ กรณี ผูมีสิทธิไดรับหรือผูรับ
เงินบํานาญทุกประเภท  (ไมนับรวมเงินเพ่ิม 25 % )  เม่ือรวมกับ ช.ค.บ.(ทุก
ฉบับ)แลว ต่ํากวา 9,000 บาท ตอเดือน ใหไดรับเงิน ช.ค.บ. เพ่ิมขึ้นในอัตรา
เทากับสวนตางของจํานวนเงิน 9,000 บาท หักดวยจํานวนบํานาญทุกประเภท 
และ ช.ค.บ. ที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ

• นาย ก. ไดลาออกจากราชการเปนขาราชการบํานาญสวนทองถิ่นและมีสิทธิไดรับ
บํานาญปกติ เดือนละ 7,500 บาท  ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  

• นาย ก. จะมีสิทธิไดรับเงินช.ค.บ.ฉบับที่ 15 หรือไม  

• ....มีสิทธิไดรับเทากับสวนตางของจํานวนเงินเกาพันบาท...................
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• ปจจุบัน ระเบียบมท.วาดวยเงินชวยฯ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558             
มีผลบังคับใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดยใหผูมีสิทธิไดรับ
หรือผูรับบํานาญทกุประเภทอยูแลว  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ใหไดรับ 
ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นอีก  4%  ของจํานวนเงนิบํานาญ หรือ และเงินบํานาญ
และ ช.ค.บ. ที่ไดรับ 

• นาย ก. ไดลาออกจากราชการเปนขาราชการบาํนาญสวนทองถิ่นและ       
มีสิทธิไดรับบํานาญปกติ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558  

• นาย ก. จะมีสิทธิไดรับเงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 16 หรือไม  

• ...........ไมมีสิทธิ...................
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• นาย ก. ตําแหนงนายชางโยธา เกิดวันที่ 14 พ.ค. 2500 เริ่มรับราชการ 1 พ.ค. 2530 
เกษียณอายุราชการ/พนจากราชการดวยเหตุสูงอายุเมื่อ วันที่ 1 ต.ค. 2560

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

    เวลาราชการปกติ 2560 10 1

2530 5 1

30       5         -

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

     รวมเวลาราชการ 30       7        8    

=  31  ป

ตัวอยาง 1 การคํานวณเวลาราชการตัวอยาง 1 การคํานวณเวลาราชการ
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กรณี  นาย ก.    อายุราชการที่คํานวณได  31  ป 

                     เงินเดือนเดือนสุดทาย 61,460   บาท

ถารับบําเหน็จ บําเหน็จปกติ  =   61,460 x 31  =  1,905,260 บาท   (จายจาก กบท.)

ถารับบํานาญ    บํานาญปกติ =  61,460 x 31 =    38,105.20 บาท   (จายจาก กบท.)

เงินเพ่ิมจากบํานาญปกติ 25% =  38,105.20 x 25 =    9,526.30 บาท (จายจาก กบท.)

                                    (เขารับราชการกอน  1 ต.ค. 2535 มีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม 25% จากเงินบํานาญ )

ตัวอยาง การคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติตัวอยาง การคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ

100
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• บําเหน็จดํารงชีพ / บําเหน็จตกทอด / เงินชวยพิเศษ

    เงินบําเหน็จดํารงชีพ  =   เงินบํานาญ x 15 เทา แตไมเกิน 400,000 บาท 

=  38,105.20  x 15   =  571,578  บาท (จายจาก กบท.)                          
รับครั้งแรกตอนขอรับบํานาญ  =  200,000  บาท ( อีก 200,000 บาท จะขอไดเมื่อมีอายุครบ 65 ปบริบูรณ

                                                                             ในวันที่ 13 พ.ค. 2565)   

( ตอมาเสียชีวิตเดือนธันวาคม 2561  ณ วันท่ีเสียชีวิตยังไมมีสิทธิยื่นขอบําเหน็จดํารงชีพที่เหลือ) 

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

  บําเหน็จตกทอด =   943,156  บาท  (จายจาก กบท.) 

     เงินชวยพิเศษ = เงินบํานาญ x 3 เทา =  38,105.20 x 3 = 114,315.60 บาท  (จายจาก กบท.) 

 = เงินเพิ่ม 25% x3เทา  =  9,526.30 x 3 =   28,578.90 บาท  (จายจาก กบท.)

 = เงิน ช.ค.บ. x 3 เทา =        - =      -  บาท  ถามี (งปม.ของ อปท.)

 รวมเงินชวยพิเศษ   =   142,894.50  บาท 131



การแบงสัดสวนการรับบําเหน็จตกทอดของ นาย ก.

       บุตร = 1 คน 2 สวน , คูสมรส 1 สวน , บิดา/มารดา 1 สวน

บุตรคนเดียว  =   471,578  บาท

คูสมรส  =   235,789 บาท

บิดา   =   117,894.50 บาท

มารดา   =   117,894.50 บาท 235,789 บาท

132



• นาง ข. ตําแหนงครู เกิด 26 เม.ย. 2500 เริ่มรับราชการ 2 พ.ย. 2550  
เกษียณอายุราชการ/พนจากราชการดวยเหตุสูงอายุเม่ือ 1 ต.ค. 2560

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

    เวลาราชการปกติ 2560 10 1

2550 11 2

9        10      29 

เวลาราชการทวีคูณ          -    -        -        (ไมมี)                                                              
รวมเวลาราชการ 9        10      29    

=  10  ป

ตัวอยาง 2 การคํานวณเวลาราชการ
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กรณี  นาง ข.     อายุราชการที่คํานวณได  10  ป 

                     เงินเดือนเดือนสุดทาย 18,480   บาท

ถารับบําเหน็จ บําเหน็จปกติ   =   18,480 x 10  =   184,800  บาท          (จายจากเงินอุดหนุนฯ)

ถารับบํานาญ    บํานาญปกติ =  18,480 x 10 =   3,696.00  บาท/เดือน  (จายจากเงินอุดหนุนฯ)       

+  เงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 15 (มีผลบังคับตั้งแต 10 ก.ค. 2557)  กําหนดใหไดรับ บํานาญ หรือ บํานาญ+ ช.ค.บ.  ขั้นต่ํา  9,000 บาท/เดือน 

=   9,000 – 3,696  =  5,304  สรุปรับบํานาญ + ช.ค.บ. =  9,000 บาท/เดือน (จายจากเงินอุดหนุนฯ) 

เงินบํานาญ + ช.ค.บ. ที่ไดตั้งแต 1 ต.ค. 2560 เปนตนไป =  3,696 + 5,304  

=  9,000  บาท/เดือน (จายจากเงินอุดหนุนฯ)

ตัวอยางการคํานวณบาํเหนจ็บํานาญปกติ

50
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    บําเหน็จดํารงชีพ / บําเหน็จตกทอด / เงินชวยพิเศษ  (จายจากเงินอุดหนุนฯ )  

    เงินบําเหนจ็ดํารงชีพ  =  เงินบํานาญ x 15 เทา แตไมเกิน 400,000 บาท 

=  3,696  x 15  =  55,440 บาท (ขอรับพรอมบํานาญ) 

       เมื่อตาย ทายาทรับบําเหน็จตกทอด  =  (3,696 + 5,304) x 30  =  270,000 – 55,440                         

บําเหน็จตกทอด =    214,560  บาท

    ถามีสามี และลูก 1 คน    สามีไดรับ( 1 สวน) =  71,520  บาท,  ลูก (2สวน) = 143,040  บาท

   เงินชวยพิเศษ =   เงินบํานาญ x 3 เทา =    3,696   x   3 =    11,088   บาท

=    เงิน ช.ค.บ. x 3 เทา =    5,304   x   3  =    15,912   บาท                                           

เงินชวยพิเศษ   =      27,000 บาท                                            
- สามีมีสิทธิรับ  ถาไมไดมีการแสดงเจตนาไว                                                                                   

-  ถาไดแสดงเจตนาใหบุตรเปนผูรับ บุตรมีสิทธิรับ  
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• นาย ค. ชางโยธา สังกัด อบต. กรงปนัง จ. ยะลา  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่
1 ม.ิย.2558   ใหออกจากราชการดวยเหตุถูกยิงดวยอาวุธปนเสียชีวิต   
เม่ือวันที่ 14 ธ.ค. 2559  เงินเดือนเดือนสุดทาย  9,260 บาท

• เวลาราชการ (1 ม.ิย. 2558 - 14 ธ.ค. 2559)

     เวลาราชการปกติ 2559 12 15

2558 6 1

1      6        14

เวลาราชการทวีคูณ     -   -   -        (ไมมี)

     รวมเวลาราชการ 1       6        14  

=  2  ป

ตัวอยาง 3 การคํานวณบํานาญพิเศษและบําเหน็จตกทอด
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ระบบบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น

• เงินที่ทายาทจะไดรับ

• เงินบํานาญพิเศษ  =   กึ่งหนึ่งของเงินเดือน  (ไดรับการปรับข้ึนเงินเดือนจาก 9,260 เปน 9,440 บาท)

=  9,440 ÷ 2   =  4,725 บาท/เดือน (จายทายาทที่มีตามสัดสวนและระยะเวลาที่มสีิทธิ จายจากเงิน กบท.)   

       และทายาทจะได ช.ค.บ. ตามสิทธิ คือ  

          -   ระเบียบ ช.ค.บ. ฉบับท่ี15 (ขั้นต่ํา 9,000 บาท) = (9,000 – 4,725 = 4,275 บาท)
         ช.ค.บ. ที่ไดรับเพ่ิมทั้งหมดจายจากเงิน อปท.

• บําเหน็จตกทอด   =   เงินเดือนเดือนสุดทาย x ปที่รับราชการ

                           =   9,440 x 2 ป  =   18,880 บาท  (จายทายาทที่มีตามสัดสวนจากเงิน กบท.  )

• เงินชวยพิเศษ     =   เงินเดือนเดือนสุดทาย x 3 เทา =   9,440 x 3

=   28,320 บาท  (จายตามที่แสดงเจตนา หรือตามลําดับบุคคลกรณีที่ไมไดแสดงเจตนา)                                      

                   (จายจากเงินของ อปท. ตามพระราชกฤษฎีกาเงินเดือนเงินปฯ) 
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ตัวอยาง 4 
การคํานวณบํานาญพิเศษและบําเหน็จตกทอด ขรก. ถายโอน เปนสมาชิก กบข.

 นาย ง. ชางโยธา สังกัด อบต.กรงปนัง จ.ยะลา เร่ิมรับราชการ 2 ต.ค. 2525 ใหออกจาก
ราชการดวยเหตุถกูยิงดวยอาวุธปนเสยีชวีิต เม่ือวันที่ 14 ธ.ค. 2559 เงินเดือนเดือนสุดทาย 
32,250 บาท

 เวลาราชการ (2 ต.ค. 2525 – 14 ธ.ค. 2559)
 เวลาราชการปกติ 2559 12 15

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

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

= 35 + 10 + 18 = 35 + 0.05 = 35.88 ป
          12   360     
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 เงินท่ีทายาทจะไดรับ

 เงินบํานาญพิเศษ =  กึ่งหนึ่งของเงินเดือน (ไดรับการปรับขึ้นเงินเดือนจาก 32,250 เปน 41,890 บาท)

=  41,890 ÷ 2 = 20,945 บาท ตอ เดือน

แบงจายตามชวงเวลาราชการกอนถายโอน และชวงท่ีโอนมา อปท.

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

    หลังถายโอน  (1 ธ.ค. 2545 – 14 ธ.ค. 2559)  15 ป 6 เดือน 10 วัน = 15.53 ป

    รัฐบาลรับภาระ   20,945 X 20.35 =  11,879.34 บาท

อปท. รับภาระ  20,945 – 11,879.34 =    9,065.66 บาท

แบงสัดสวนจายใหแกทายาท ประกอบดวย บุตร  ภรรยา  บิดา  และมารดา

 บุตรไดรับ  2 สวน เดือนละ 10,472.50 บาท จนอายุ 20 ป ถาศึกษาตอจนถึง 25 ป

 ภรรยาไดรับ  1 สวน เดือนละ 5,236.25 บาท จนเสียชีวิต หรือจดทะเบียนสมรสใหม

 บิดา มารดา ไดรับ 1 สวน เดือนละ 5,236.25 บาท (คนละ 2,618.13 บาท และ 2,618.12 บาท)

ทายาทมีสิทธิไดรับ ช.ค.บ. ตามสิทธิ คือ ภรรยา บิดา และมารดา จะไดเพ่ิมตาม ฉ.15 ขั้นต่ําเดือนละ 
9,000 บาท โดยเบิกจายจากเงินอุดหนุนฯ 

35.88
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 เงินบําเหน็จตกทอด = ไดรับการปรับขั้นเงนิเดือน =  41,890  บาท
  =      41,890 × 35.88  =  1,503,013.20  บาท

      แบงจายตามชวงระยะเวลาราชการกอนถายโอน และชวงที่โอนมา อปท.
   รัฐบาลรับภาระ 1,503.013.20 × 20.35        =  852,461.50 บาท

   อปท. รับภาระ         1,503,013.20 – 852,461.50  =  650,551.70 บาท
แบงจายทายาท ประกอบดวย บุตร ภรรยา บิดา และมารดา

* บุตร ไดรับ 2 สวน = 751,506.60 บาท
* ภรรยา ไดรับ 1 สวน = 375,753.30 บาท
* บิดาและมารดา  ไดรับ 1 สวน = 375,753.30 บาท (คนละ 187,876.65 บาท)

 เงินชวยพิเศษ =     เงินเดือนเดือนสุดทาย  x  3 เทา
=     41,890  x  3  =  125,670  บาท

 กรณีไมไดแสดงเจตนา ภรรยาจะเปนผูรับจํานวน 125,670 บาท
 รัฐบาลรับภาระทั้งหมด (จายจากเงินอุดหนุนบุคลากรถายโอน)

35.88
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ฝายตรวจสอบบําเหน็จบํานาญ

สวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ

สํานักบริหารการคลังทองถิน่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่

โทรศัพท  0-2241-9000  ตอ 1404 - 1405

02-241-9069 ตอ 301-310 

FAX  02-241-8509
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