
บําเหน็จปกติ และบําเหน็จรายเดือน 

ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        



 

• บําเหน็จลูกจาง  คือ เงินตอบแทนความชอบท่ีจายใหแก                    

ลูกจางของ อปท. ท่ีพนหรือออกจากราชการ ท้ังนี้เปนไป                    

ตามระเบียบ มท. วาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการ                    

บริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม

จนถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2555  

สาระสําคัญของระเบียบ มท. วาดวยบําเหน็จลูกจาง 

ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 



ลูกจางของ อปท. ที่มีสิทธิรับบําเหน็จ 

 

• ลูกจางของ อปท. ที่มีสิทธิรับบําเหน็จ ไดแกลูกจางของ อบจ. เทศบาล เมือง

พัทยา และ อบต. จําแนกไดดังนี้ 

  1) ลูกจางประจํา ไดแก ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซ่ึง อปท. 

จางไวปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจํา ไมมีกําหนดเวลาตามอัตราและจํานวนที่

กําหนดไวโดยจายคาจางจากงบประมาณหมวดคาจาง หรือหมวดคาจางประจํา 

ของ อปท. แตไมรวมถึง ลูกจางประจําที่มีสัญญาจาง ลูกจางที่จางใหปฏิบัติงานของ อปท.           

ในตางประเทศ 

  2) ลูกจางชั่วคราว ไดแก ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซ่ึง 

อปท. จางไวปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือ โดยมีกําหนดเวลาจาง  

โดยจาย คาจางจากเงินงบประมาณของ อปท. 



สิทธิประโยชนดานบําเหน็จลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

• สิทธิประโยชนดานบําเหน็จลูกจางของ อปท. จําแนกเปน  

 บําเหน็จปกติ  

 บําเหน็จรายเดือน  

 บําเหน็จพิเศษ  

 บําเหน็จพิเศษรายเดือน  

 บําเหน็จตกทอด 



สิทธิในการรับบําเหน็จปกติ ของลูกจาง อปท. 

 

• บําเหน็จปกติ คือ เงินตอบแทนที่จายครั้งเดียวใหแก ลูกจางประจําเทานั้น                     

โดยตองมีระยะเวลาทํางานและลาออกจากงานดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ 

– ทํางานเปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ และออกจากการทํางาน 

ดวยเหตุ ดังน้ี 

  (1)  ลาออกโดยไมมีความผิด และไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง  

 หรือผูไดรับมอบหมายแลว 

  (2)  กระทําผิดวินัยอยางรายแรงและถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 

– ทํางานเปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวา 1 ปบริบูรณ และตองออกจากการทํางาน 

ดวยเหตุขาดคุณสมบัติ ตามท่ีระเบียบฯ ขอ 6 (3) - (16) กําหนด เชน ถูกยุบตําแหนง  

เปนบุคคลลมละลาย ไปรับราชการทหาร ฯลฯ 



การคํานวณบําเหน็จปกติของลูกจาง อปท. 
 

• บําเหน็จปกติลูกจางประจํา  =  คาจางเดือนสุดทาย  x  จํานวนเดือนที่ทํางาน 

              12 

• คาจาง หมายถึง คาจางอัตราปกติ ตามอัตราที่กําหนดจายในการทํางาน                           

ในระยะเวลาตามปกติ และรวมถึงเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ดวย 

• คาจางเดือนสุดทาย หมายถึง คาจางทั้งเดือนที่ลูกจางควรจะไดรับในเดือนสุดทาย

กอนออกจากงาน 

• เวลาทํางานนับเปนเดือน เศษของเดือนถาถึง 15 วันใหนับเปน 1 เดือน ถาไมถึง     

15 วันใหปดทิ้ง จํานวนวันถามีหลายตอนใหรวมกันแลวนับ 30 วันเปน 1 เดือน 

• ถาลูกจางประจําผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติตายเสียกอน ไดรับเงินบําเหน็จปกติ      

เงินดังกลาวถือเปนมรดกแกทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 



บําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา อปท.  

 

• บําเหน็จรายเดือน คือ เงินตอบแทนของลูกจางประจําที่ออกจากงานและมีเวลา

การปฏิบัติงานเปนระยะเวลานานต้ังแต 25 ปบริบูรณขึ้นไป ซ่ึงจายเปนรายเดือน

จนกวาลูกจางผูรับบําเหน็จรายเดือนจะเสียชีวิต 
 

• สิทธิในบําเหน็จรายเดือนเริ่มต้ังแตวันที่ลูกจางออกจากงานจนถึงแกความตาย 
 

• วิธีการคํานวณบําเหน็จรายเดือน  

   =   คาจางเดือนสุดทาย   x    จํานวนเดือนที่ทํางาน  

          12   x   50 

 



 

บําเหน็จพิเศษลูกจาง อปท.  

  

• บําเหน็จพิเศษลูกจาง อปท. คือ เงินตอบแทนที่จายครั้งเดียวใหแก ลูกจางประจํา

หรือลูกจางชั่วคราว ที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่

หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ซ่ึงแพทยที่ทางราชการรับรองได

ตรวจและแสดงวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอีกเลย  

• สิทธิในการรับบําเหน็จพิเศษ  

  (1) ลูกจางประจํา นอกจากจะไดรับบําเหน็จปกติตามสิทธิแลว ใหไดรับ

บําเหน็จพิเศษอีกดวย เวนแต อันตรายที่ไดรับหรือการปวยเจ็บนั้นเกิดจากความ

ประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจากความผิดของตนเอง     

  (2)  ลูกจางชั่วคราวที่มีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษ ไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติ 



บําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจางประจํา อปท.  
 

• บําเหน็จพิเศษรายเดือน คือ เงินที่จายใหแกลูกจางประจําที่ไดรับอันตราย หรือ

ปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการ

ตามหนาที่ซ่ึงแพทยที่ทางราชการรับรอง ไดตรวจและแสดงวาไมสามารถ

ปฏิบัติงานในหนาที่ไดอีกเลย ซ่ึงจายเปนรายเดือน 

• สิทธิการรับบําเหน็จพิเศษรายเดือน 

 1) กรณีมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษจะขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได 

    2) สิทธิในบําเหน็จพิเศษรายเดือนใหเริ่มต้ังแตวันที่ลูกจางประจําออกจากงาน     

จนถึงแกความตาย 

 



 

อัตราบําเหน็จพิเศษลูกจาง อปท.  

  

• กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดตามสมควรแกเหตุการณ ประกอบกับ 

ความพิการและทุพพลภาพ ดังน้ี 

  (1)  ลูกจางประจํา 

        -  ในเวลาปกติ ใหไดรับ 6 ถึง 24 เทาของอัตราคาจางเดือนสุดทาย 

        -  ระหวางเวลาที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล  

 หรือในระหวางที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณ 

 ฉุกเฉิน ใหไดรับ 36 ถึง 42 เทาของอัตราคาจางเดือนสุดทาย 

      (2)  ลูกจางชั่วคราว ใหไดรับ 3 ใน 4 สวนของลูกจางประจํา 



• กรณีลูกจางผูมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษตาย กอนไดรับบําเหน็จพิเศษ  ใหจาย

บําเหน็จพิเศษแกทายาท  ผูมีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยดังนี้ 

 (1) กรณีผูตายเปนลูกจางประจํา   

  -  ในกรณีปฏิบัติหนาที่ในเวลาปกติ  ใหไดรับ   

                 =  อัตราคาจางเดือนสุดทาย  x  30 เดือน 

  -  ในระหวางเวลาที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล  ฯลฯ 

        = อัตราคาจางเดือนสุดทาย x 48 เดือน 

 (2)  กรณีผูตายเปนลูกจางชั่วคราว   

  ใหไดรับ  =  3  ใน  4 สวนของลูกจางประจํา 

 
อัตราบําเหน็จพิเศษจายทายาทกรณีลูกจาง อปท. เสียชีวิต 

 



• องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูกําหนดตามสมควรแกเหตุการณประกอบ

กับความพิการ และทุพพลภาพของลูกจางประจํา ดังน้ี 

 1) กรณีปฏิบัติหนาที่ในเวลาปกติ ใหไดรับ   

  =   6 ถึง 24 เทา ของอัตราคาจางเดือนสุดทาย  

              50  

 2) ระหวางเวลาที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล หรือใน

ระหวาง ที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน ให

ไดรับ   

  =  36 ถึง 42  เทา ของอัตราคาจางเดือนสุดทาย  

             50  

 

อัตราบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจางประจํา อปท.  



บําเหน็จตกทอดจายทายาทกรณีลูกจางประจําท่ีรับบําเหน็จ

รายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแกความตาย 

• บําเหน็จตกทอด คือ เงินที่จายใหแกทายาทของลูกจางประจําที่รับบําเหน็จ

รายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนที่ถึงแกความตาย 

• วิธีคํานวณบําเหน็จตกทอด   

      = 15 เทาของบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน 

• ทายาทผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด และหลักเกณฑการแบงสวนในบําเหน็จ

ตกทอดเชนเดียวกับกรณีบําเหน็จตกทอดของทายาท กรณีขาราชการ

บํานาญสวนทองถิ่นเสียชีวิต และสามารถแสดงเจตนาระบุ ตัวผูรับบําเหน็จ

ตกทอดไดตามรูปแบบที่ มท.กําหนด 



บําเหน็จปกติ 

(กรณีเสียชีวิตในตําแหนง ตามขอ 8) 

• การจายบําเหน็จปกติกรณีเสียชีวิตในตําแหนง 

ตามขอ 8 จายใหกับทายาทผูมีสิทธิไดรับตาม 

ป.พ.พ. โดยแบงจายแกผูมีสิทธิตามสัดสวนของ

เงินมรดก ตามลําดับกอนหลัง ดังนี้ 

      (1) ผูสืบสันดาน 

      (2) บิดามารดา 

      (3) พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 

      (4) พ่ีนองรวมบิดา หรือรวมมารดาเดียวกัน 

      (5) ปู ยา ตา ยาย 

      (6) ลุง ปา นา อา  

       - คูสมรส(ที่ยังมีชีวิตอยู)เปนทายาทโดยธรรม 

บําเหน็จตกทอด 

(กรณีผูรับบําเหน็จรายเดือนเสียชีวิต) 

• การจายใหกับทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑ ดังนี้ 

      (1) บุตร ไดรับ 2 สวน ถามีบุตรต้ังแต 3 คน

ขึ้นไป ใหไดรับ 3 สวน 

      (2) สามีหรือภริยา ใหไดรับ 1 สวน 

      (3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา           

ที่มีชีวิตอยูใหไดรับ 1 สวน 

       กรณีไมมีทายาทในขอใด หรือทายาทนั้นได

ตายไปเสียกอนใหแบงเงินดังกลาวระหวางทายาท 

ผูมีสิทธิในขอที่เหลือ ถาไมมีทั้ง 3 ขอ ใหจายแก

บุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาไวตอ อปท.เจาสังกัด

ตามแบบและวิธีการที่ มท.กําหนด ในกรณีไมมี

ทายาทและบุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาไวตายไป

เสียกอน สิทธิในบําเหน็จตกทอดเปนอันยุติ 



ตัวอยางขอหารือ 

• น.ส. ก ตําแหนงลูกจางประจํา เสียชีวิตในขณะดํารงตําแหนง ไมมีบุตร บิดามารดา

เสียชีวิตไปกอน มีคูสมรสที่อยูกินฉันทสามีภรรยา มานานกวา 20 ป แตไมได 

จดทะเบียนสมรส และศาลไดมีคําสั่งต้ังเปนผูจัดการมรดก 

• น.ส. ก. มีพ่ีสาว และ นองสาว รวมบิดามารดาเดียวกัน รวม 2 คน 

• ขอหารือวาจะจายใหกับใครไดบาง และจายอยางไร 

• สามารถจายไดตามขอ 8 เนื่องจากเปนกรณีเสียชีวิตในระหวางรับราชการ เปน

ลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวา 1 ปบริบูรณ และความตายนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจาก

ความประพฤติชั่วอยางแรงของตนเอง ใหจายบําเหน็จปกติ แกทายาทผูมีสิทธิไดรับ 

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1629 (3) 

• สามารถจายใหกับพ่ีสาวและนองสาว สวนคูสมรสที่ไมไดจดทะเบียนไมมีสิทธิไดรับ 

 



หนังสือมท. ที่ มท 0808.5/ว 4061 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 

การแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดของลูกจางประจํา 

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

• ใหลูกจางประจําที่รับบําเหน็จรายเดือน/บําเหน็จพิเศษรายเดือน จัดทําหนังสือแสดง

เจตนา 2 ฉบับ 

• ใหหน.ฝ.บริหารของราชการสวนทองถิ่น เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบความ

ถูกตองครบถวนของขอมูลในหนังสือแสดงเจตนา และลงลายมือชื่อในหนังสือแสดง

เจตนาทั้ง 2 ฉบับ เก็บไวคนละฉบับ 

• สามารถบันทึกเปลี่ยนแปลงแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดได โดยยกเลิก

ฉบับเดิม 

• การแสดงเจตนาใหมีผลนับแตวันที่ไดยื่นหนังสือตอราชการสวนทองถ่ิน 

• การลบ ขีดฆา หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือแสดงเจตนาใหลูกจางประจําลง

ลายมือชื่อกํากับไวและระบุคํานําหนาชื่อ-นามสกุลของผูรับบําเหน็จตกทอดใหชัดเจน 

 



งบประมาณในการจายเงินบําเหน็จใหแกลูกจางของ อปท. 
 

1) กรณีลูกจางตําแหนงภารโรงโรงเรียน ลูกจางตําแหนงภารโรง

โรงเรียนถายโอน  

        1.1) บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ บําเหน็จพเิศษ

รายเดือน และบําเหน็จตกทอด) ใหจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป สําหรับ

การจัดการศึกษาภาคบังคบั (บําเหน็จบํานาญ) 

        1.2) เงินชวยพิเศษกรณลีูกจางประจําภารโรงโรงเรยีน 

ลูกจางประจําภารโรงโรงเรียนถายโอนถึงแกกรรมในตําแหนง (3 เทา

ของคาจาง) เบิกจายจากเงินอุดหนุนเงนิเดือนครูและคาจางประจํา 

 



งบประมาณในการจายเงินบําเหน็จใหแกลูกจางของ อปท. 
 

2) กรณีลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ยกเวนขอ 1)  

 บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ บําเหน็จพิเศษรายเดือน 

บําเหน็จตกทอด และเงินชวยพิเศษกรณีลูกจางประจําถึงแกกรรม 

ในตําแหนง (3 เทาของคาจาง) เบิกจายจากงบประมาณของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 



 

3) กรณีลูกจางถายโอนตําแหนงอื่น 

3.1)   บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ บําเหน็จพิเศษรายเดือน          

และบําเหน็จตกทอด รายการดังกลาวทั้งหมดเฉพาะสวนที่รัฐบาลรับภาระ 

เบิกจายจากเงินอุดหนุนบุคลากรถายโอน (สิทธิประโยชนขาราชการและลูกจาง

ถายโอน) 

3.2)   บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพิเศษ บําเหน็จพิเศษรายเดือน          

และบําเหน็จตกทอด รายการดังกลาวทั้งหมดเฉพาะสวนที่ทองถิ่นรับภาระ 

เบิกจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.3)   เงินชวยพิเศษ กรณีลูกจางประจําถายโอนถึงแกกรรมในตําแหนง          

(3 เทาของคาจาง) เบิกจายจากเงินอุดหนุนบุคลากรถายโอน (เงินเดือน/คาจาง) 

 

 

งบประมาณในการจายเงนิบําเหน็จใหแกลกูจางประจําของ อปท. 



 
การสั่งจายเงินบําเหน็จลูกจาง    

  

• การสั่งจายบําเหน็จลกูจางตามระเบียบวาดวยบําเหน็จลกูจางของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ขอ 19 แกไขเพิ่มเติม

โดย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 เปนอํานาจของนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล 

แลวแตกรณี 
 

• บําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน บําเหน็จพเิศษ บําเหน็จพเิศษรายเดือน 

และบําเหน็จตกทอด ถามีเศษของบาทใหปดทิ้ง 

 



พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพจิารณาของทางราชการฯ 

คูมือกลางของ อปท. 

การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจําของ อปท. 

การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวของ อปท.ถึงแกกรรมอันเน่ืองจาก

การปฏิบัติงานในหนาท่ี) 

การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวของ อปท. 

การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําของ อปท. 

การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจางประจําของ อปท.ถึงแกกรรม) 

การขอรับบําเหน็จตกทอด(กรณีลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแกกรรม) 

เอกสารประกอบการยื่นคําขอ (ดูคูมือ) 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 

     * การตรวจสอบเอกสาร ( 3 ชั่วโมง) 

     * การพิจารณา  -  ระดับเจาหนาท่ีของอปท.  ภายใน 6 วัน 

             -  ระดับนายก อปท.  ภายใน 8 วัน  

ระยะเวลาดําเนินการ  15 วันนับแตวันยื่นเร่ืองขอรับบําเหน็จ 



• อายุราชการ 25 ป  10 เดือน  20 วัน  

                    25 x 12  =  300  +  10  =  310 + 1 =  311  เดือน 

    เงินเดือนเดือนสุดทายกอนออกจากราชการ 

    กรณีขอรับบําเหน็จปกติ          311 x  15,340   = 397,561.67  บาท

             12  

      (เศษสตางคปดทิ้ง)  จะไดรับบําเหน็จปกติ   397,561  บาท 

    กรณีขอรับบําเหน็จปกติรายเดือน   311 x  15,340   =  7,951.23  บาท

              12 x  50 

      (เศษสตางคปดทิ้ง)  จะไดรับบําเหน็จปกติรายเดือน   7,951  บาท 

    

ตัวอยางการคํานวณบําเหน็จปกติ 



ฝายตรวจสอบบําเหนจ็บํานาญ 

สวนบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ 

สํานักบริหารการคลงัทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

โทรศัพท  0-2241-9000  ตอ 1404 - 1405 

02-241-9069 ตอ 301-310    

FAX  02-241-8509 
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