
“การฝกปฏิบัติคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
ตามกรณีศึกษา 17 ขอ”



“เหตุ 4 เหตุ ตามมาตรา 12”

12 (1) เหตุทดแทน : ยุบ / เลิกตําแหนง / ไปดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือ
                          ใหออกโดยไมมีความผิด

12 (2) เหตุทุพพลภาพ : มีใบรับรองของแพทยที่ทางราชการรับรองวา
                                  ไมสามารถปฏิบัติงานตอไปได

12 (3) เหตุสูงอายุ : มีอายุตัว 50 ปบริบูรณขึ้นไป หรือเกษียณอายุราชการ

12 (4) เหตุรับราชการนาน : มีเวลาราชการ 25 ปขึ้นไป (24 ป 6 เดือน)



“สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญ”

“บําเหน็จปกต”ิ

มีเวลาราชการ 10 ปขึ้นไป (9 ป 6 เดือน)

ถาไมถึง 10 ป ตองเขาเหตุ 4 เหตุ

“บํานาญปกติ”

มีอายุตัว 50 ปบริบูรณขึน้ไปและ
มีเวลาราชการ 10 ปขึ้นไป (9 ป 6 เดือน)

มีเวลาราชการ 25 ปขึ้นไป (24 ป 6 เดือน)



“สูตรการคํานวณบําเหน็จบํานาญ”

“บําเหน็จปกติ” เงินเดือน X  เวลาราชการ

“บํานาญปกต”ิ

“เงินเพิ่ม 25%”

เงินเดือน X  เวลาราชการ
                        50

เงินบํานาญ X  25
                        100

“บําเหน็จดํารงชีพ” เงินบํานาญ X  15

ขอรับคร้ังแรก ไมเกิน 200,000

ขอรับคร้ังสอง (อายุ 65 ปขึ้นไป) ไมเกิน 200,000



“สูตรการคํานวณบําเหน็จบํานาญ”

“บําเหน็จตกทอด”
(ตายในตําแหนง)

เงินเดือน X  เวลาราชการ

“บําเหน็จตกทอด”
(บํานาญตาย)

เงินบํานาญ  +  ช.ค.บ. X  30 
และหักดํารงชีพที่รับไปแลว 

“เงินชวยพิเศษ”
(ตายในตําแหนง)

เงินเดือน X  3

“เงินชวยพิเศษ”
(บํานาญตาย)

            เงินบํานาญ
            เงินเพิ่ม 25%     X  3
            เงิน ช.ค.บ. 



“กรณีศึกษาที ่1 (นายหนึ่ง)”



ขอที่ 1 นายหนึ่ง เกิดเม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2528 เร่ิมรับราชการ
คร้ังแรกเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2552 ตําแหนง เจาหนาท่ีปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1 สังกัดเทศบาลเมืองคลองหลวง         
จังหวัดปทุมธานี ขอลาออกจากราชการเน่ืองจากมีปญหาดานสุขภาพ 
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2561 ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติงาน สังกัดเทศบาลเมืองคลองหลวง 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทายเดือนละ 
12,650 บาท นายหน่ึงจะไดรับเงินบําเหน็จปกติ หรือไม



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง ระดับ     

สังกัดราชการสวนทองถ่ิน

อําเภอ จังหวัด

-นายหนึ่ง

เจาพนักงานปองกันฯ ปฏิบัติงาน

เทศบาลเมืองคลองหลวง

คลองหลวง ปทุมธานี

17 ธันวาคม 2528

2546
18



1. เริ่มเขารับราชการ เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

1 เมษายน 2552

ขอมูลการรับราชการ

2. โอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

เจาหนาที่ปองกันฯ 1
เทศบาลเมืองคลองหลวง

ปทุมธานี

-
-
-
-



            ออกจากราชการดวยเหตุ

เมื่อวันที่ 

เวลาราชการปกติ ตั้งแตวันที่

ขอมูลการออกจากราชการ

การนับเวลาราชการปกติ

30 กันยายน 2561

ลา เนื่องจากมีปญหาดานสุขภาพ

1 เมษายน 2552 - 29 กันยายน 2561

2561 9 30
2552 4 1

2959

ป เดือน วัน

9 5 29



  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

7 ตุลาคม 2519 5 มกราคม 2520

23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534

การนับเวลาราชการทวีคูณ

ป เดือน วัน

- - -



“การคํานวณเวลาราชการ”

เวลาราชการปกติ

เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ

รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป เดือน วัน

-

5 299

- -

- - -

9 5 29

9



การคํานวณ เงินบําเหน็จปกติ

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท     เงินเพิ่ม  บาท

X 9
เงินเดือนเดือนสุดทาย เวลาราชการ

=

“ไมมีสิทธิ”

X

เงินบําเหน็จปกติ =

สูตรการคํานวณบําเหน็จปกติ

12,650.00

-

(113,850.00 บาท)

12,650.00



ขอสังเกต
- กรณีนี้ “นายหนึ่ง” จะมีสิทธิไดเงินบําเหน็จปกติ ก็ตอเมื่อลาออกดวย
เหตุทุพพลภาพ (มาตรา 12 (2)) และมีใบรับรองแพทยที่ทางราชการ
รับรองแสดงความเห็นวาไมสามารถที่จะรับราชการในตําแหนงหนาที่     
ซึ่งปฏิบัติอยูนั้นตอไป (มาตรา 15)
- ถาเปนการ “ลาออก” ในวันที่ 30 ก.ย. จะไมสามารถนําเงินเดือน 
ณ 1 ต.ค. มาเปนฐานคํานวณได การใชเงินเดือน ณ 30 ก.ย. เพื่อนํามา
คํานวณบําเหน็จบํานาญนั้น จะใชไดกับขาราชการที่จะพนจากราชการไป
เพราะเหตุเกษียณอายุ (ประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือน ขอ 18)



“กรณีศึกษาที่ 2 (นายสอง)”



ขอที่ 2 นายสองเกิดเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2501 เร่ิมรับราชการ
คร้ังแรกเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2555 ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระดังงา สังกัดเทศบาลตําบลกระดังงา    
จังหวัดสมุทรสงคราม พนจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เม่ือวันท่ี 
1 ตุลาคม 2561 ตําแหนง ครู อันดับ คศ.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลกระดังงา สังกัดเทศบาลตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทายเดือนละ 20,320 บาท 
นายสองจะมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จปกติหรือไม หากมีสิทธิจะไดรับ
เงินบําเหน็จปกติจํานวนเทาไร



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง  อันดับ         ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

สังกัดราชการสวนทองถ่ิน

อําเภอ จังหวัด

-นายสอง

ครู

เทศบาลตําบลกระดังงา

บางคนที สมุทรสงคราม

21 กรกฎาคม 2501

2519
18

คศ.1  ทต.กระดังงา



1. เริ่มเขารับราชการ เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

4 มกราคม 2555

ขอมูลการรับราชการ

2. โอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

ครูผูดูแลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.กระดังงา เทศบาลตําบลกระดังงา

สมุทรสงคราม

-
-
-
-



            ออกจากราชการดวยเหตุ

เมื่อวันที่ 

เวลาราชการปกติ ตั้งแตวันที่

ขอมูลการออกจากราชการ

การนับเวลาราชการ

1 ตุลาคม 2561

พน สูงอายุ

4 มกราคม 2555 - 30 กันยายน 2561

2561 10 1
2555 1 4

2786

30
+

9

ป เดือน วัน

6 8 27



  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

7 ตุลาคม 2519 5 มกราคม 2520

23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534

การนับเวลาราชการทวีคูณ

ป เดือน วัน

- - -



“การคํานวณเวลาราชการ”

เวลาราชการปกติ

เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ

รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป เดือน วัน

-

8 276

- -

- - -

6 8 27

7



การคํานวณ เงินบําเหน็จปกติ

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท     เงินเพิ่ม  บาท

X 7
เงินเดือนเดือนสุดทาย เวลาราชการ

=

142,240.00

X

เงินบําเหน็จปกติ =

สูตรการคํานวณบําเหน็จปกติ

20,320.00

-20,320.00

บาท



“การเบิกจายเงินใหแกนายสาม (ตําแหนงครู)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบําเหน็จปกติ

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

142,240.00 - - 



“กรณีศึกษาที่ 3 (นายสาม)”



ขอที่ 3 นายสาม เกิดเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2501 เร่ิมรับราชการคร้ังแรก
เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2548 ตําแหนง ครูผูชวย โรงเรียนเทศบาล 1 
ทรงพลวิทยา สังกัดเทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี พนจาก
ราชการดวยเหตุสูงอายุ เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ตําแหนง ครู 
อันดับ คศ.2  โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา สังกัดเทศบาลเมือง
บานโปง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทาย
เดือนละ 25,930 บาท นายสาม จะมีสิทธิไดรับเงินบํานาญปกติ
หรือไม หากมีสิทธิรับบํานาญจะไดรับเดือนละเทาไร และมีสิทธิไดเงิน
ชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) ฉบับท่ี 15 หรือไม



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง โรงเรียน     

สังกัดราชการสวนทองถ่ิน

อําเภอ จังหวัด

-นายสาม

ครู อันดับ คศ.2 เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา

เทศบาลเมืองบานโปง

บานโปง ราชบุรี

7 มกราคม 2501

2519
18



ขอมูลการรับราชการ

2. โอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

-
-
-
-

1. เริ่มเขารับราชการ เมื่อวันที่

    ตําแหนง       โรงเรียน

    สังกัด

    จังหวัด 

5 สิงหาคม 2548
เทศบาล 1 ทรงพลวิทยาครูผูชวย

เทศบาลเมืองบานโปง
ราชบุรี



            ออกจากราชการดวยเหตุ

เมื่อวันที่ 

เวลาราชการปกติ ตั้งแตวันที่

ขอมูลการออกจากราชการ

การนับเวลาราชการปกติ

1 ตุลาคม 2561

พน สูงอายุ

5 สิงหาคม 2548 - 30 กันยายน 2561

2561 10 1
2548 8 5

26113

9 30+
ป เดือน วัน

13 1 26



  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

7 ตุลาคม 2519 5 มกราคม 2520

23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534

การนับเวลาราชการทวีคูณ

ป เดือน วัน

- - -



“การคํานวณเวลาราชการ”

เวลาราชการปกติ

เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ

รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป เดือน วัน

-

1 2613

- -

- - -

13 1 26

13



การคํานวณ เงินบํานาญปกติ

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท     เงินเพิ่ม  บาท

X 13

เงินเดือนเดือนสุดทาย เวลาราชการ

=

6,741.80

X

เงินบํานาญปกติ =

สูตรการคํานวณบํานาญปกติ

25,930.00

-25,930.00

50

50

บาท



เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) ฉบับที่ 15

“ขอ 4 ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูใน
อุปการะ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ถาไดรับ
บํานาญรวมกันทุกประเภท เมื่อรวมกับ ช.ค.บ. แลวต่ํากวาเดือนละเกาพันบาท 
ใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มในอัตราเดือนละเทากับสวนตางของจํานวนเงินเกาพันบาท
หักดวยจํานวนบํานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ. ที่ไดรับหรือมีสิทธิไดรับ”

6,741.80-9,000 = 2,258.20 บาท
เงินบํานาญปกติ

เงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 15
-

ดังนั้น
9,000



การคํานวณ เงินบําเหน็จดํารงชีพ

เงินบํานาญปกติ                     บาท

X 15

เงินบํานาญปกติ 15

=

101,127.00

X

เงินบําเหน็จดํารงชีพ =

สูตรการคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ

6,741.80

6,741.80

บาท



“การเบิกจายเงินใหแกนายสี่ (ตําแหนงครู)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบํานาญปกติ

เงินเพิ่ม 25%

เงิน ช.ค.บ.

ดํารงชีพ (ครั้งแรก)

ดํารงชีพ 65 ป

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

6,741.80 

101,127.00 

2,258.20 

- - 

- - - 

- - 

- - 

- - - 



“กรณีศึกษาที่ 4 (นายสี)่”



ขอที่ 4 นายสี่ เกิดเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2500 เร่ิมรับราชการคร้ังแรกเม่ือ
วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2521 ตําแหนง ชางเขียนจัตวา สังกัดเทศบาลเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พนจากราชการดวยเหตุสูงอายุ 
เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ตําแหนง นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับ สูง            
สังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ไดรับ
เงินเดือนเดือนสุดทายเดือนละ 68,640 บาท มีเวลาราชการทวีคูณต้ังแต
วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2534 ถึงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2534 (2 เดือน 8 วัน) 
ไมมีวันลา นายส่ี จะไดรับเงินบํานาญปกติ และเงินเพ่ิมจากเงินบํานาญปกติ
รอยละ 25 เดือนละเทาไร 



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง ระดับ     

สังกัดราชการสวนทองถ่ิน

อําเภอ จังหวัด

นายส่ี

นักบริหารงานทองถิ่น สูง

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

9 ตุลาคม 2500

2518
18



1. เริ่มเขารับราชการ เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

6 กุมภาพันธ 2521

ขอมูลการรับราชการ

2. โอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

ชางเขียนจัตวา
เทศบาลเมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา



            ออกจากราชการดวยเหตุ

เมื่อวันที่ 

เวลาราชการปกติ ตั้งแตวันที่

ขอมูลการออกจากราชการ

การนับเวลาราชการ

1 ตุลาคม 2561

พน สูงอายุ

6 กุมภาพันธ 2521 - 30 กันยายน 2561

2561 10 1
2521 2 6

25740

30
+

9

ป เดือน วัน

40 7 25



  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

7 ตุลาคม 2519 5 มกราคม 2520

23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534

การนับเวลาราชการ

ป เดือน วัน

-

2 8

- -

-23 ก.พ. 2534 – 2 พ.ค. 2534



“การคํานวณเวลาราชการ”

เวลาราชการปกติ

เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ

รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป เดือน วัน

7 2540

2 8

40 10 3

41



การคํานวณ เงินบํานาญปกติ

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท     เงินเพิ่ม  บาท

X 41

เงินเดือนเดือนสุดทาย เวลาราชการ

=

Xสูตรการคํานวณบํานาญปกติ

68,640.00

-68,640.00

50

50

56,284.80เงินบํานาญปกติ = บาท



การคํานวณ เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

X 25

เงินบํานาญปกติ 25

=

Xสูตรการคํานวณเงินเพิ่ม 25%

56,284.80
100

100

12,355.20เงินเพิ่ม 25% = บาท

(14,071.20 บาท)*

*หมายเหตุ เม่ือรวมเงินเพ่ิมกับเงินบํานาญปกติเขาดวยกันจะตองไมสูงกวาเงินเดือนเดือนสุดทาย



การคํานวณ เงินบํานาญปกติและเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

= 56,284.80

68,640.00รวมทั้งสิ้น = บาท

ดังนั้น 

เงินบํานาญปกติ + เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

+ 12,355.20
เงินบํานาญปกติ + เงินเพิ่ม 25%



ถา “นายสี่” มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบํานาญ
เพิ่มขึ้นเปน 50 ป นายหาจะไดรับเงินบํานาญปกติและ
เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25 เดือนละเทาไร ?



การคํานวณ เงินบํานาญปกติ

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท     เงินเพิ่ม  บาท

X 50

เงินเดือนเดือนสุดทาย เวลาราชการ

=

Xสูตรการคํานวณบํานาญปกติ

68,640.00

-68,640.00

50

50

68,640.00เงินบํานาญปกติ = บาท



การคํานวณ เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

X 25

เงินบํานาญปกติ 25

=

Xสูตรการคํานวณเงินเพิ่ม 25%

68,640.00
100

100

-เงินเพิ่ม 25% = บาท

(17,160.00 บาท)*

*หมายเหตุ เม่ือรวมเงินเพ่ิมกับเงินบํานาญปกติเขาดวยกันจะตองไมสูงกวาเงินเดือนเดือนสุดทาย



การคํานวณ เงินบํานาญปกติและเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

= 68,640.00

68,640.00รวมทั้งสิ้น = บาท

ดังนั้น 

เงินบํานาญปกติ + เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

+ -
เงินบํานาญปกติ + เงินเพิ่ม 25%



และถา “นายสี่” มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบํานาญ
เพิ่มขึ้นเปน 52 ป นายหาจะไดรับเงินบํานาญปกติและ
เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25 เดือนละเทาไร ?



การคํานวณ เงินบํานาญปกติ

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท     เงินเพิ่ม  บาท

X 52

เงินเดือนเดือนสุดทาย เวลาราชการ

=

Xสูตรการคํานวณบํานาญปกติ

68,640.00

-68,640.00

50

50

71,385.60เงินบํานาญปกติ = บาท



การคํานวณ เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

X 25

เงินบํานาญปกติ 25

=

Xสูตรการคํานวณเงินเพิ่ม 25%

71,385.60
100

100

-เงินเพิ่ม 25% = บาท

(17,846.40 บาท)*

*หมายเหตุ เม่ือรวมเงินเพ่ิมกับเงินบํานาญปกติเขาดวยกันจะตองไมสูงกวาเงินเดือนเดือนสุดทาย



การคํานวณ เงินบํานาญปกติและเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

= 71,385.60

71,385.60รวมทั้งสิ้น = บาท

ดังนั้น 

เงินบํานาญปกติ + เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

+ -
เงินบํานาญปกติ + เงินเพิ่ม 25%



การคํานวณ เงินบําเหน็จดํารงชีพ

เงินบํานาญปกติ                     บาท

X 15

เงินบํานาญปกติ 15

=

844,272.00

X

เงินบําเหน็จดํารงชีพ =

สูตรการคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ

56,284.80

56,284.80

บาท

1. ขอรับครั้งแรก = 200,000.00 บาท
2. ขอรับครั้งสอง (65 ป) = 200,000.00 บาท



“การเบิกจายเงินใหแกนายสี่ (ตําแหนงอื่น)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบํานาญปกติ

เงินเพิ่ม 25%

เงิน ช.ค.บ.

ดํารงชีพ (ครั้งแรก)

ดํารงชีพ 65 ป

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

56,284.80

- 

- 

- - 

- 12,355.20 - 

- - 

200,000.00 - 

- - 200,000.00 



“กรณีศึกษาที่ 5 (นายหา)”



ขอที่ 5 นายหา เกิดเม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2501 เร่ิมรับราชการคร้ังแรก
เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2522 ตําแหนง ชางกอสราง ระดับ 1 สังกัด สํานัก
สวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร โอนมารับราชการ เปนขาราชการสวน
ทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2527 สังกัด เทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ พนจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 
ตําแหนง นักบริหารงานชาง ระดับ ตน สังกัดเทศบาลตําบลคลองสวน อําเภอ
บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทายเดือนละ 
51,000 บาท และมีเวลาราชการทวีคูณ ต้ังแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2534      
ถึงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2534 (2 เดือน 8 วัน) ไมมีวันลา นายหา จะไดรับ
เงินบํานาญปกติ และเงินเพ่ิมจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25 เดือนละ
เทาไร 



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง ระดับ     

สังกัดราชการสวนทองถ่ิน

อําเภอ จังหวัด

นายหา

นักบริหารงานชาง ตน

เทศบาลตําบลคลองสวน

บางบอ สมุทรปราการ

11 กรกฎาคม 2501

2519
18



1. เริ่มเขารับราชการ เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

3 ตุลาคม 2522

ขอมูลการรับราชการ

2. โอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อวันที่

    สังกัด

    จังหวัด 

ชางกอสราง ระดับ 1
สํานักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

เทศบาลเมืองพระประแดง
สมุทรปราการ

1 กุมภาพันธ 2527



            ออกจากราชการดวยเหตุ

เมื่อวันที่ 

เวลาราชการปกติ ตั้งแตวันที่

ขอมูลการออกจากราชการ

การนับเวลาราชการ

1 ตุลาคม 2561

พน สูงอายุ

3 ตุลาคม 2522 30 กันยายน 2561

2561 10 1
2522 10 3

281138

30
+

2560 912 +

ป เดือน วัน

38 11 28



ที่อ่ืน

เทศบาล

3 ตุลาคม 2522     31 มกราคม 2527

1 กุมภาพันธ 2527    30 กันยายน 2561

2527 2 1
2522 10 3

2834

30
+

2526 112 +

2561 10 1
2527  2 1

834

34 8
2 8

81034

(เวลาราชการทองถิ่น)

(ทวีคูณ)

35 ป



  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534

การนับเวลาราชการทวีคูณ

ป เดือน วัน

- 2 8



“การคํานวณเวลาราชการ”

ที่อ่ืน

เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ

รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป

เทศบาล
เวลาราชการปกติรวม

4 3 28

วันเดือน

34 8
38 11 28

2 8

39 2 6

39



การคํานวณ เงินบํานาญปกติ

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท     เงินเพิ่ม  บาท

X 39

เงินเดือนเดือนสุดทาย เวลาราชการ

=

Xสูตรการคํานวณบํานาญปกติ

51,000.00

-51,000.00

50

50

39,780.00เงินบํานาญปกติ = บาท



การคํานวณ เพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

X 25

เงินบํานาญปกติ 25

=

Xสูตรการคํานวณเงินเพิ่ม 25%

39,780.00
100

100

8,925.00เงินเพิ่ม 25% = บาท

X 35
X 39



การคํานวณ เงินบํานาญปกติและเงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

= 39,780.00

48,705.00รวมทั้งสิ้น = บาท

ดังนั้น 

เงินบํานาญปกติ + เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

+ 8,925.00
เงินบํานาญปกติ + เงินเพิ่ม 25%



การคํานวณ เงินบําเหน็จดํารงชีพ

เงินบํานาญปกติ                     บาท

X 15

เงินบํานาญปกติ 15

=

596,700.00

X

เงินบําเหน็จดํารงชีพ =

สูตรการคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ

39,780.00

39,780.00

บาท

1. ขอรับครั้งแรก = 200,000.00 บาท
2. ขอรับครั้งสอง (65 ป) = 200,000.00 บาท



“การเบิกจายเงินใหแกนายหา (ตําแหนงอื่น)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบํานาญปกติ

เงินเพิ่ม 25%

เงิน ช.ค.บ.

ดํารงชีพ (ครั้งแรก)

ดํารงชีพ 65 ป

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

39,780.00

- 

- 

- - 

- 8,925.00 - 

- - 

200,000.00 - 

- - 200,000.00 



“กรณีศึกษาที่ 6 (นายหก)”



ขอที่ 6 นายหก เกิดเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2501 เม่ืออายุ 21 ป ไดเขารับราชการทหารเกณฑ ต้ังแต
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2522 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2524 ไดปลดเปนทหารกองหนุน เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2524 
ตอมาสอบเขารับราชการคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2525 ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ ระดับ 1 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จังหวัดลําปาง พนจากราชการ ดวยเหตุสูงอายุ เม่ือวันท่ี 
1 ตุลาคม 2561 ตําแหนง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ กลาง สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทายเดือนละ 45,750 บาท มีเวลาราชการทวีคูณ
และไมมีวันลา ดังน้ี 
ต้ังแตวันท่ี 16 เมษายน 2526 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2526 (5 เดือน 15 วัน) สังกัดกองอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายใน
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2527 ถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2527 (6 เดือน 15 วัน) สังกัดกองอํานวยการรักษา
ความม่ันคงภายใน
ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2528 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2529 (6 เดือน ) สังกัดกองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายใน
ต้ังแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2534 ถึงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2534 (2 เดือน 8 วัน) 
นายหก จะไดรับเงินบํานาญปกติ และเงินเพ่ิมจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25 เดือนละเทาไร 



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง ระดับ     

สังกัดราชการสวนทองถ่ิน

อําเภอ จังหวัด

-นายหก

นักบริหารงานทั่วไป กลาง

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

เกาะคา ลําปาง

24 กรกฎาคม 2501

2519
18



1. เริ่มเขารับราชการ เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

1 กุมภาพันธ 2525

ขอมูลการรับราชการ

2. โอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

เจาหนาที่ธุรการ 1
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

ลําปาง

-
-
-
-



            ออกจากราชการดวยเหตุ

เมื่อวันที่ 

ขอมูลการออกจากราชการ

1 ตุลาคม 2561

พน สูงอายุ

72



ทหารเกณฑ    ตั้งแตวันที่

การนับเวลาราชการ
1 พฤศจิกายน 2522 - 31 ตุลาคม 2524

2524 11 1
2522 11 1

--2

บรรจุเขารับราชการ ตั้งแตวันที่

2561 10 1
2525 2 1

-836

1 กุมภาพันธ 2525 -30 กันยายน 2561



  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

16 เมษายน 2526

การนับเวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

กอ.รมน.

กอ.รมน.

กอ.รมน.

30 กันยายน 2526

15 กรกฎาคม 2527

31 พฤษภาคม 2529

1 มกราคม 2527

1 ธันวาคม 2528

23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534



1. กอ.รมน. ตั้งแตวันที่ 16 เมษายน 2526 - 30 กันยายน 2526

2526 11 1
2526 4 16

155-

การนับเวลาราชการทวีคูณ (ตอ)

2. กอ.รมน. ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2527 - 15 กรกฎาคม 2527

2527 7 16
2527 1 1

156-

10 +30



3. กอ.รมน. ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2528 - 31 พฤษภาคม 2529

2529 6 1
2528 12 1

-6-

การนับเวลาราชการทวีคูณ (ตอ)

2528 +12



การคํานวณเวลาราชการ

เวลาราชการปกติ

เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ
รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป เดือน วัน
ทหารเกณฑ

บรรจุเขารับราชการ
เวลาราชการปกติรวม

กอ.รมน.1

กอ.รมน.2
กอ.รมน.3

ทั่วราชอาณาจักร
รวมเวลาราชการทวีคูณ

2 - -
36 8 -
38 8 -
-
-
-

5 15
6 15
6 -

- 2 8
881

- - -
8440

40



การคํานวณ เงินบํานาญปกติ

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท     เงินเพิ่ม  บาท

X 40

เงินเดือนเดือนสุดทาย เวลาราชการ

=

Xสูตรการคํานวณบํานาญปกติ

45,750.00

-45,750.00

50

50

36,600.00เงินบํานาญปกติ = บาท



การคํานวณ เพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

X 25

เงินบํานาญปกติ 25

=

Xสูตรการคํานวณเงินเพิ่ม 25%

36,600.00
100

100

8,692.50เงินเพิ่ม 25% = บาท

X 38
X 40



= 36,600.00

45,292.50รวมทั้งสิ้น = บาท

ดังนั้น 

เงินบํานาญปกติ + เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25

+ 8,692.50
เงินบํานาญปกติ + เงินเพิ่ม 25%



การคํานวณ เงินบําเหน็จดํารงชีพ

เงินบํานาญปกติ                     บาท

X 15

เงินบํานาญปกติ 15

=

549,000.00

X

เงินบําเหน็จดํารงชีพ =

สูตรการคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ

36,600.00

45,750.00

บาท

1. ขอรับครั้งแรก = 200,000.00 บาท
2. ขอรับครั้งสอง (65 ป) = 200,000.00 บาท



“การจายเงินใหแกนายหก (ตําแหนงอื่น)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบํานาญปกติ

เงินเพิ่ม 25%

เงิน ช.ค.บ.

ดํารงชีพ (ครั้งแรก)

ดํารงชีพ 65 ป

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

36,600.00

- 

- 

- - 

- 8,692.50 - 

- - 

200,000.00 - 

- - 200,000.00 



“กรณีศึกษาที่ 7 (นายเจ็ด)”



ขอที่ 7 นายเจ็ด เกิดเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2528 เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ 
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 
28 เมษายน 2545 และไดนับเวลาราชการต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2546 (ตนป 
พ.ศ. ...ท่ีมีอายุครบ 18 ป) เม่ือเรียนจบไดรับการแตงต้ังยศจาทหารเรือ สังกัด
กองทัพเรือ เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2549 โอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถ่ิน 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ จังหวัดลําปาง เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 
ลาออกจากราชการเพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืน เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ตําแหนง 
นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ 
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทายเดือนละ 22,980 บาท 
และมีเวลาราชการทวีคูณสังกัดกระทรวงกลาโหม ต้ังแตวันท่ี19 กันยายน 2549 
ถึงวันท่ี 26 มกราคม 2550 (4 เดือน 8 วัน) ไมมีวันลา นายเจ็ดจะได รับ
เงินบําเหน็จปกติจํานวนเทาไร 



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง ระดับ     

สังกัดราชการสวนทองถ่ิน

อําเภอ จังหวัด

นายเจ็ด

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

องคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ

วังเหนือ ลําปาง

14 พฤษภาคม 2528

2546
18



2. ไดนับเวลาราชการ เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

1 มกราคม 2546

ขอมูลการรับราชการ

3. โอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อวันที่

    สังกัด

    จังหวัด 

นักเรียนจาทหารเรือ
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ชลบุรี

องคการบริหารสวนตําบลวังเหนือ
ลําปาง

1 มิถุนายน 2554

1. เริ่มเขารับราชการ เมื่อวันที่
   ตําแหนง 

28 เมษายน 2545
นักเรียนจาทหารเรือ



            ออกจากราชการดวยเหตุ

เมื่อวันที่ 

เวลาราชการปกติ ตั้งแตวันที่

ขอมูลการออกจากราชการ

การนับเวลาราชการ

1 สิงหาคม 2561

ลา เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น

1 มกราคม 2546 31 กรกฎาคม 2561

2561 8 1
2546 1 1

715



  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534

การนับเวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   19 กันยายน 2549 26 มกราคม 2550
กระทรวงกลาโหม

2550 1 27
2549 9 19

84-

+12

   กระทรวงกลาโหม ตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2549 - 26 มกราคม 2550

2549



“การคํานวณเวลาราชการ”

เวลาราชการปกติ

เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ

รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป เดือน วัน

715

4 8

15 11 8

16



การคํานวณ เงินบําเหน็จปกติ

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท     เงินเพิ่ม  บาท

X 16
เงินเดือนเดือนสุดทาย เวลาราชการ

=

367,680.00

X

เงินบําเหน็จปกติ =

สูตรการคํานวณบําเหน็จปกติ

22,980.00

-22,980.00

บาท



“การเบิกจายเงินใหแกนายเจ็ด (ตําแหนงอื่น)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบําเหน็จปกติ

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

367,680.00- - 



“กรณีศึกษาที่ 8 (นายแปด)”



ขอที่ 8 นายแปด เกิดเม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2518 จบการศึกษามัธยมปลายและสําเร็จ
การศึกษาวิชาทหาร กรมรักษาดินแดง ช้ันปท่ี3 (รด.ป 3)ไดข้ึนทะเบียนทหารกอง
ประจําการ เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2536 และปลดเปนทหารกองหนุนวันเดียวกัน 
ตอมาเขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ สังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2537 และไดบรรจุเขารับราชการและ
แตงต้ังยศจาทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2539     
โอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถ่ิน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 ลาออกจากราชการเพ่ือไปประกอบ
อาชีพอ่ืน เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ระดับ ชํานาญงาน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทายเดือนละ 26,580 บาท และมีเวลา
ราชการทวีคูณสังกัดกระทรวงกลาโหม ต้ังแตวันท่ี 19 กันยายน 2549 ถึงวันท่ี 26 
มกราคม 2550 (4 เดือน 8 วัน) ไมมีวันลา นายแปดจะไดรับเงินบําเหน็จปกติจํานวน
เทาไร  



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง ระดับ     

สังกัดราชการสวนทองถ่ิน

อําเภอ จังหวัด

-นายแปด

เจาพนักงานปองกันฯ ชํานาญงาน

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

บางเสาธง สมุทรปราการ

19 มีนาคม 2518

2536
18



ขอมูลการรับราชการ
1. 1.1 ขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ เมื่อวันที่ 
         ปลดเปนทหารกองหนุนวันเดียวกัน (สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร รด. ป 3)
    1.2 นักเรียนจา   
     ตําแหนง
     สังกัด
     จังหวัด 

15 กรกฎาคม 2536

24 เมษายน 2537
นักเรียนจาทหารเรือ

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ชลบุรี

    1.3 บรรจุเขารับราชการ และแตงตั้งยศ เมื่อวันที่     
     ตําแหนง
     สังกัด
     จังหวัด 

ฐานทัพเรือสัตหีบ

12 เมษายน 2539
จาตรี

ชลบุรี



2. โอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อวันที่

    สังกัด

    จังหวัด 

1 มิถุนายน 2554
องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง

สมุทรปราการ

ขอมูลการรับราชการ (ตอ)



ขอมูลการออกจากราชการ
            ออกจากราชการดวยเหตุ

เม่ือวันที่ 

การนับเวลาราชการ
เวลาราชการปกติ ตั้งแตวันที่

2561
2539

10 2
4 12

22 5 20

ลา เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น

2 ตุลาคม 2561

12 เมษายน 2539 - 1 ตุลาคม 2561
+ 309



การนับเวลาทวีคูณ
  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534

19 กันยายน 2549 26 มกราคม 2550

2550
2549

1 27
9 19

- 4 8

กระทรวงกลาโหม
+ 122549



“การคํานวณเวลาราชการ”

เวลาราชการปกติ

เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ

รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป เดือน วัน

-

5 2022

4 8

- - -

22 9 28
23



การคํานวณ เงินบําเหน็จปกติ

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท     เงินเพิ่ม  บาท26,580.00 -

26,580.00 X 23

เงินเดือนเดือนสดุทาย เวลาราชการ

=

611,340.00  บาท

X

เงินบําเหน็จปกติ =

สูตรการคํานวณ =



“การเบิกจายเงินใหแกนายแปด (ตําแหนงอื่น)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบําเหน็จปกติ

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

611,340.00- - 



“กรณีศึกษาที่ 9 (นายเกา)”



ขอที่ 9 นายเกา เกิดเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2531 เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือโรงเรียนชุม
พลทหารเรือ สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2549 
ขณะเปนนักเรียนจาในโรงเรียนทหาร นายเกาก็ไดสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร กรมรักษา
ดินแดน ช้ันปท่ี 3 (รด.ป 3)ไดข้ึนทะเบียนทหารกองประจําการเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2549 
และปลดเปนทหารกองหนุนวันเดียวกัน เม่ือสําเร็จนักเรียนจาทหารเรือไดบรรจุเขารับ
ราชการและแตงต้ังยศจาทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ โอนมารับราชการเปนขาราชการสวน
ทองถ่ิน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2557 ลาออกจากราชการเพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืน เม่ือวันท่ี 1 

มกราคม 2561 ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติงาน 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ไดรับเงิน

เดือนเดือนสุดทายเดือนละ 15,720 บาท จะมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จปกติหรือไม หากมีสิทธิ
จะไดจํานวนเทาไร 



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง ระดับ     

สังกัดราชการสวนทองถ่ิน

อําเภอ จังหวัด

-นายเกา

เจาพนักงานปองกันฯ ปฏิบัติงาน

องคการบริหารสวนตําบลสระลงเรือ

หวยกระเจา กาญจนบุรี

1 มีนาคม 2531

2549
18



ขอมูลการรับราชการ
1. 1.1 เขาเปนนักเรียนจาทหารเรือ   เมื่อวันที่ 
         ตําแหนง
    1.2 ขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ เมื่อวันที่
    ปลดเปนทหารกองหนุนวันเดียวกัน (สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร รด. ป 3)
    

30 เมษายน 2549

24 ตุลาคม 2549

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
นักเรียนจาทหารเรือ

    1.3 ไดนับเวลาราชการ  เมื่อวันที่     
     ตําแหนง
     สังกัด
     จังหวัด 

24 ตุลาคม 2549 

ชลบุรี

นักเรียนจาทหารเรือ

2. โอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อวันที่

    สังกัด

    จังหวัด 

16 กุมภาพันธ 2557
องคการบริหารสวนตําบลสระลงเรือ

กาญจนบุรี



ขอมูลการออกจากราชการ
            ออกจากราชการดวยเหตุ

เม่ือวันที่ 

การนับเวลาราชการ
เวลาราชการปกติ ตั้งแตวันที่

2561

2549

1 1

10 24

11 2 7

ลา เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น

1 มกราคม 2561

24 ตุลาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2560
+ 30+ 122560



“การคํานวณเวลาราชการ”

เวลาราชการปกติ

เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ

รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป เดือน วัน

-

2 711

- -

- - -

11 2 7
11



การคํานวณ เงินบําเหน็จปกติ

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท     เงินเพิ่ม  บาท15,720.00 -

15,720.00 X 11

เงินเดือนเดือนสดุทาย เวลาราชการ

=

172,920  บาท

X

เงินบําเหน็จปกติ =

สูตรการคํานวณ =



“การเบิกจายเงินใหแกนายเกา (ตําแหนงอื่น)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบําเหน็จปกติ

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

172,920.00- - 



“สรุปการนับเวลาราชการทหาร”

ทหารเกณฑ

ถามีเวลาราชการตอนเปนทหารเกณฑ ให มีสิทธินําเวลาต้ังแต ข้ึนทะเบียน
กองประจําการจนถึงวันปลดเปนกองหนุนมารวมเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ
บํานาญได

ทหารเกณฑ และไดเขาเปนนักเรียนทหาร

ทหารเกณฑ ท่ีได เขาเปนนักเ รียนทหารในชวงกองประ จําการ (กอนปลด) 
ใหนับเวลาราชการต้ังแตวันขึ้นทะเบียน

ทหารเกณฑท่ีปลดเปนกองหนุน ตอมาไดเขาเปนนักเรียนทหาร เม่ือเรียนจบและได
บรรจุเปนขาราชการทหาร ใหตัดเวลาตอนที่เปนนักเรียนออก และใหนับเวลาตอนเปน
ทหารเกณฑ กับตอนเปนขาราชการทหาร 



“สรุปการนับเวลาราชการทหาร” (ตอ)

นักเรียนทหาร

ข้ึนทะเบียนวันเดียวกันกับวันเขาเปนนักเรียนทหาร ใหนับเวลาราชการต้ังแต
วันขึ้นทะเบียน

เปนนักเรียนทหารกอนอายุ 18 ป ใหนับเวลาราชการต้ังแตวันท่ี 1 ม.ค. ของ ป พ.ศ. ที่
มีอายุครบ 18 ป

เปนนักเรียนทหารเม่ืออายุครบ 18 ป ใหนับเวลาราชการต้ังแตวันท่ีเปนนักเรียนทหาร



“สรุปการนับเวลาราชการทหาร” (ตอ)

ทหารประจําการ หรือขาราชการกลาโหม

เปนทหารประจําการ หรือขาราชการกลาโหม ใหนับเวลาราชการต้ังแตวันเริ่ม
เขารับราชการ

แตถาเขารับราชการกอนอายุ 18 ปบริบูรณ ใหนับเวลาราชการวันที่มีอายุครบ 18 ป
บริบูรณ



“สรุปการนับเวลาราชการทหาร” (ตอ)

ร.ด. ป 3

เปนทหารประจําการ หรือขาราชการกลาโหม ใหนับเวลาราชการต้ังแตวันเริ่ม
เขารับราชการ แตตองไมกอนอายุ 18 ปบริบูรณ

เปนนักเรียนทหาร กอนวันขึ้นทะเบียน ใหนับเวลาราชการต้ังแตวันขึ้นทะเบียน

เปนนักเรียนทหาร หลังวันขึ้นทะเบียน ใหนับเวลาราชการต้ังแตวันแตงตั้งยศ



“กรณีศึกษาที่ 10 (นายสิบ)”



ขอที่ 10 นายสิบ เกิดเม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2500 เร่ิมรับราชการคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
6 กันยายน 2521 ตําแหนง ชางเคร่ืองกล ระดับ 1 ศูนยปฏิบัติการ รพช.ภาคเหนือ 
สังกัดสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท จังหวัดลําปาง ถายโอนมารับราชการเปนขาราชการ
สวนทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2545 สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
พนจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ตําแหนง วิศวกรเคร่ืองกล 
ระดับ ชํานาญการพิเศษ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ไดรับเงินเดือน
เดือนสุดทายเดือนละ 57,640 บาท (ไมเปนสมาชิก กบข.) มีเวลาราชการกอนถายโอน 
24.43 ป เวลาราชการหลังถายโอน 15.83 ป รวมเวลาราชการสําหรับการคํานวณ 
40.26 ป (40 ป) มีเวลาการทวีคูณต้ังแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2534 ถึงวันท่ี 2 พฤษภาคม 
2534 (2 เดือน 8 วัน) ไมมีวันลา นายสิบจะไดรับเงินบํานาญปกติสวนท่ีรัฐบาลรับภาระ
และเงินบํานาญปกติสวนท่ีทองถ่ินรับภาระเดือนละเทาไร



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง ระดับ     

สังกัดราชการสวนทองถ่ิน

อําเภอ จังหวัด

-นายสิบ

วิศวกรเครื่องกล ชํานาญการพิเศษ

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

เกาะคา ลําปาง

14 พฤศจิกายน 2500

2518
18



ขอมูลการรับราชการ

2. ถายโอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อวันที่

    สังกัด

    จังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

1. เริ่มเขารับราชการ เมื่อวันที่

    ตําแหนง         

    สังกัด

    จังหวัด 

6 กันยายน 2521
ชางเครื่องกล 1 

ศูนยปฏิบัติการ รพช.ภาคเหนือ สนง.เรงรัดพัฒนาชนบท
ลําปาง

3 ธันวาคม 2545

ลําปาง



            ออกจากราชการดวยเหตุ

เมื่อวันที่ 

เวลาราชการปกติ ตั้งแตวันที่

ขอมูลการออกจากราชการ

การนับเวลาราชการ

1 ตุลาคม 2561

พน สูงอายุ

6 กันยายน 2521 - 30 กันยายน 2561

2561 10 1
2521 9 6

25-40

9 +30



  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534

การนับเวลาราชการทวีคูณ



การคํานวณเวลาราชการ

เวลาราชการปกติ

เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ

รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป เดือน วัน

-

- 2540

2 8

- - -

40 3 3

40

40 + 3 + 3 = 40 + 0.25 =+ 0.01 40.26 ป
12 360



  เวลาราชการกอนถายโอน

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   6 กันยายน 2521 2 ธันวาคม 2545

การแบงสัดสวนระยะเวลาราชการกอนถายโอนและหลังถายโอน

2545 12 3
2521 9 6

27224

11 +30
24 2 27
- 2 8

5524

+1

24 + 5 + 5 = 24 + 0.42 =+ 0.01 24.43 ป
12 360

(ทวีคูณ)
+

35



  เวลาราชการหลังถายโอน (อบจ./เทศบาล/อบต.)

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   3 ธันวาคม 2545 30 กันยายน 2561

การแบงสัดสวนระยะเวลาราชการกอนถายโอนและหลังถายโอน

2561 10 1
2545 12 3

28915

2560
+12

15 + 9 + 28 = 15 + 0.75 =+ 15.83 ป
12 360

+309

0.08



การคํานวณ เงินบํานาญปกติ

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท     เงินเพิ่ม  บาท

X 40

เงินเดือนเดือนสุดทาย เวลาราชการ

=

46,112.00

X

เงินบํานาญปกติ =

สูตรการคํานวณบํานาญปกติ
ขรก.ถายโอน ไมเปนสมาชิก กบข.

57,640.00

-57,640.00

50

50

บาท



X 24.43

เงินบํานาญปกติ เวลาราชการกอนถายโอน

=

27,981.03

X

เงินบํานาญปกติ
สวนที่รัฐบาลรับภาระ

=

สูตรการคํานวณบํานาญปกติ
สวนที่รัฐบาลรับภาระ

47,264.80

เวลาราชการเปนจุดทศนิยม

40.26

บาท

เบิกจายเงินแบงสัดสวนตามระยะเวลาการรับราชการ

เงินบํานาญปกติ ในสวนที่รัฐบาลรับภาระ



- 27,981.03

เงินบํานาญปกติ เงินบํานาญปกติสวนที่รัฐบาลรับภาระ

=

18,130.97

-

เงินบํานาญปกติ
สวนที่ทองถิ่นรับภาระ

=

สูตรการคํานวณบํานาญปกติ
สวนที่ทองถิ่นรับภาระ

46,112.00

บาท

เบิกจายเงินแบงสัดสวนตามระยะเวลาการรับราชการ

เงินบํานาญปกติ ในสวนที่ทองถิ่นรับภาระ



การคํานวณ เงินบําเหน็จดํารงชีพ

เงินบํานาญปกติ                     บาท

X 15

เงินบํานาญปกติ 15

=

691,680.00

X

เงินบําเหน็จดํารงชีพ =

สูตรการคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ

46,112.00

46,112.00

บาท

1. ขอรับครั้งแรก = 200,000.00 บาท
2. ขอรับครั้งสอง (65 ป) = 200,000.00 บาท



X 24.43

เงินบําเหน็จดํารงชีพ เวลาราชการกอนถายโอน

=

121,361.15

X

เงินบําเหน็จดํารงชีพ
สวนที่รัฐบาลรับภาระ

=

สูตรการคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ
สวนที่รัฐบาลรับภาระ

200,000.00

เวลาราชการเปนจุดทศนิยม

40.26

บาท

เบิกจายเงินแบงสัดสวนตามระยะเวลาการรับราชการ

เงินบําเหน็จดํารงชีพ ในสวนที่รัฐบาลรับภาระ



- 121,361.15

เงินบําเหน็จดํารงชีพ เงินบําเหน็จดํารงชีพสวนที่รัฐบาลรับภาระ

=

78,638.85

-

เงินบําเหน็จดํารงชีพ
สวนที่ทองถิ่นรับภาระ

=

สูตรการคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ
สวนที่ทองถิ่นรับภาระ

200,000.00

เบิกจายเงินแบงสัดสวนตามระยะเวลาการรับราชการ

เงินบํานาญปกติ ในสวนที่ทองถิ่นรับภาระ



“การเบิกจายเงินใหแกนายสิบ (ตําแหนงอื่นถายโอน)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบํานาญปกติ

เงินเพิ่ม 25%

เงิน ช.ค.บ.

ดํารงชีพ (ครั้งแรก)

ดํารงชีพ 65 ป

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

18,130.97

121,361.15 

- 

27,981.03 - 

- - - 

- - 

78,638.85 - 

- 121,361.15 78,638.85



“กรณีศึกษาที่ 11 (นายสิบเอ็ด)”



ขอที่ 11 นายสิบเอ็ด เกิดเม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2501 เร่ิมรับราชการคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 
1 กันยายน 2522 ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ ระดับ 1 สวนเรงรัดพัฒนาชนบท 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร โอนไปรับราชการเปนขาราชการพลเรือน 
และถายโอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2545 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร พนจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เม่ือวันท่ี 
1 ตุลาคม 2561 ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ ชํานาญงาน สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดสกลนคร ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทายเดือนละ 36,090 บาท และคํานวณ
เงินเดือนอัตราเฉล่ีย 60 เดือนสุดทาย 30,984.67 บาท (เปนสมาชิก กบข.) มีเวลา
ราชการกอนถายโอน 23.44 ป เวลาราชการหลังถายโอน 15.83 ป รวมเวลาราชการ
สําหรับการคํานวณ 39.27 ป และมีเวลาราชการทวีคูณต้ังแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2534 
ถึงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2534 (2 เดือน 8 วัน) ไมมีวันลา นายสิบเอ็ดจะไดรับเงินบํานาญ
ปกติสวนท่ีรัฐบาลรับภาระและเงินบํานาญปกติสวนท่ีทองถ่ินรับภาระเดือนละเทาไร



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง ระดับ     

สังกัดราชการสวนทองถ่ิน

อําเภอ จังหวัด

-นายสิบเอ็ด

เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร

เมืองสกลนคร สกลนคร

7 เมษายน 2501

2519
18



ขอมูลการรับราชการ

2. ถายโอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อวันที่

    สังกัด

    จังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร

1. เริ่มเขารับราชการ เมื่อวันที่

    ตําแหนง         

    สังกัด

    จังหวัด 

1 กันยายน 2522
เจาหนาที่ธุรการ 1 

สวนเรงรัดพัฒนาชนบท อบจ.ยโสธร
ยโสธร

1 ธันวาคม 2545

สกลนคร



            ออกจากราชการดวยเหตุ

เมื่อวันที่ 

เวลาราชการปกติ ตั้งแตวันที่

ขอมูลการออกจากราชการ

การนับเวลาราชการ

1 ตุลาคม 2561

พน สูงอายุ

1 กันยายน 2522 - 30 กันยายน 2561

2561 10 1
2522 9 1

-139



  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

7 ตุลาคม 2519 5 มกราคม 2520

23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534

การนับเวลาราชการทวีคูณ



การคํานวณเวลาราชการ

เวลาราชการปกติ

เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ

รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป เดือน วัน

-

1 -39

2 8

- - -

39 3 8

39.27

39 + 3 + 8 = 39 + 0.25 =+ 0.02 39.27 ป
12 360



  เวลาราชการกอนถายโอน

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   1 กันยายน 2522 30 พฤศจิกายน 2545

การแบงสัดสวนระยะเวลาราชการกอนถายโอนและหลังถายโอน

2545 12 1
2522 9 1

-323

23 3 -
- 2 8

8523

23 + 5 + 8 = 23 + 0.42 =+ 0.02 23.44 ป
12 360

(ทวีคูณ)
+



  เวลาราชการหลังถายโอน (อบจ./เทศบาล/อบต.)

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   1 ธันวาคม 2545 30 กันยายน 2561

การแบงสัดสวนระยะเวลาราชการกอนถายโอนและหลังถายโอน

2561 10 1
2545 12 1

-1015

2560 +12

15 + 10 + - = 15 + 0.83 =+ - 15.83 ป
12 360



การคํานวณ เงินบํานาญปกติ

X 39.27=

24,335.36
เงินบํานาญปกติ

ตามสูตรของ กบข.
=

30,984.67

เงินเดือนเฉลีย่ 60 เดือนสุดทาย                      บาท30,984.67

เงินเดือน 60 เดือนสุดทาย เวลาราชการเปนจุดทศนิยมXสูตรการคํานวณบํานาญปกติ
ขรก.ถายโอน เปนสมาชิก กบข. 50

50

บาท

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท36,090.00



X 70= 30,984.67

เงินเดือน 60 เดือนสุดทาย 70X

สูตรการคํานวณบํานาญปกติ
ขรก.ถายโอน เปนสมาชิก กบข.
แตไมเกินรอยละ 70 ของอัตรา

เงินเดือน 60 เดือนสุดทาย
100

100

21,689.27
ดังนั้น

เงินบํานาญปกติ
= บาท



X 23.44

เงินบํานาญปกติ เวลาราชการกอนถายโอน

=

12,946.18

X

เงินบํานาญปกติ
สวนที่รัฐบาลรับภาระ

=

สูตรการคํานวณบํานาญปกติ
สวนที่รัฐบาลรับภาระ

21,689.27

เวลาราชการเปนจุดทศนิยม

39.27

บาท

เบิกจายเงินแบงสัดสวนตามระยะเวลาการรับราชการ

เงินบํานาญปกติ ในสวนที่รัฐบาลรับภาระ



- 12,946.18

เงินบํานาญปกติ เงินบํานาญปกติสวนที่รัฐบาลรับภาระ

=

8,743.09

-

เงินบํานาญปกติ
สวนที่ทองถิ่นรับภาระ

=

สูตรการคํานวณบํานาญปกติ
สวนที่ทองถิ่นรับภาระ

21,689.27

บาท

เบิกจายเงินแบงสัดสวนตามระยะเวลาการรับราชการ

เงินบํานาญปกติ ในสวนที่ทองถิ่นรับภาระ



การคํานวณ เงินบําเหน็จดํารงชีพ

เงินบํานาญปกติ                     บาท

X 15

เงินบํานาญปกติ 15

=

325,339.05

X

เงินบําเหน็จดํารงชีพ =

สูตรการคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ

21,689.27

21,689.27

บาท

1. ขอรับครั้งแรก = 200,000.00 บาท
2. ขอรับครั้งสอง (65 ป) = 125,339.05 บาท



X 23.44

เงินบําเหน็จดํารงชีพ เวลาราชการกอนถายโอน

=

119,378.66

X

เงินบําเหน็จดํารงชีพ
สวนที่รัฐบาลรับภาระ

=

สูตรการคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ
สวนที่รัฐบาลรับภาระ

200,000.00

เวลาราชการเปนจุดทศนิยม

39.27

บาท

เบิกจายเงินแบงสัดสวนตามระยะเวลาการรับราชการ

เงินบําเหน็จดํารงชีพ ในสวนที่รัฐบาลรับภาระ



- 119,378.66

เงินบําเหน็จดํารงชีพ เงินบําเหน็จดํารงชีพสวนที่รัฐบาลรับภาระ

=

80,621.34

-

เงินบําเหน็จดํารงชีพ
สวนที่ทองถิ่นรับภาระ

=

สูตรการคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ
สวนที่ทองถิ่นรับภาระ

200,000.00

บาท

เบิกจายเงินแบงสัดสวนตามระยะเวลาการรับราชการ

เงินบํานาญปกติ ในสวนที่ทองถิ่นรับภาระ



“การเบิกจายเงินใหแกนายสิบเอ็ด (ตําแหนงอื่นถายโอน)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบํานาญปกติ

เงินเพิ่ม 25%

เงิน ช.ค.บ.

ดํารงชีพ (ครั้งแรก)

ดํารงชีพ 65 ป

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

8,743.09

119,378.66 

- 

12,946.18 - 

- - - 

- - 

80,621.34 - 

- 74,814.04 50,525.01



“กรณีศึกษาที่ 12 (นายสิบสอง)”



ขอที่ 12 นายสิบสอง เกิดเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2501 เร่ิมรับ
ราชการคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2521 ตําแหนง ครูจัตวา โรงเรียน

บานโพง สังกัดสํานักงานศึกษาธิการอําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
ถายโอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถ่ิน เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 

2552 โรงเรียนบานบากเรือ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง 
จังหวัดศรีสะเกษ และใหออกจากราชการเน่ืองจากถึงแกกรรมดวย
เหตุโรคมะเร็งตับ เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2561 ตําแหนง ครู อันดับ 
คศ.3 โรงเรียนบานบากเรือ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง 
อําเภอราษีไศล ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทายเดือนละ 52,060 บาท 
(เปนสมาชิก กบข.) รวมเวลาราชการสําหรับคํานวณ 41.17 ป



มีเวลาราชการทวคีูณโดยไมมีวันลา ดังนี้ 
ต้ังแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2534 ถึงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2534 
             (2 เดือน 8 วัน)
ต้ังแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2534 ถึงวันท่ี 26 เมษายน 2535 
             (11 เดือน 24 วัน) อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
ทายาท นายสิบสองจะไดรับเงินบําเหน็จตกทอดจํานวนเทาไร พรอม
ท้ังแบงสัดสวนการจายเงินบําเหน็จตกทอดใหกับทายาท ดังน้ี 
บุตรคนเดียว คูสมรส บิดาและมารดา 



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

31 มกราคม 2501

2519
18

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง        อันดับ           โรงเรียน     

สังกัดราชการสวนทองถิ่น

อําเภอ จังหวัด

นายสิบสอง -

ครู คศ.3 บานบากเรือ

องคการบริหารสวนตําบลเมืองคง

ราษีไศล ศรีสะเกษ



1. เริ่มเขารับราชการ เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

5 มีนาคม 2521

ขอมูลการรับราชการ

2. โอนมารับราชการเปนขาราชการสวนทองถิ่น เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

ครูจัตวา
โรงเรียนบานโพง สํานักงานศึกษาธิการอําเภอไพรบึง

ศรีสะเกษ

11 มิถุนายน 2552
-

โรงเรียนบานบากเรือ องคการบริหารสวนตําบลเมืองคง
ศรีสะเกษ



            ออกจากราชการดวยเหตุ

เมื่อวันที่ 

เวลาราชการปกติ ตั้งแตวันที่

ขอมูลการออกจากราชการ

การนับเวลาราชการ

2 มีนาคม 2561

ให ถึงแกกรรม (มะเร็งตับ)

5 มีนาคม 2521 - 2 มีนาคม 2561

2561 3 3
2521 4 1

21139

+122560
39 11 2
- - 27ตั้งแตวันที่ 5-31 ม.ีค.

291139



  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534

การนับเวลาราชการ

3 พฤษภาคม 2534 26 เมษายน 2535

(อ.ขุนหาญ)
2742535

352534

24

+122534

11-



“การคํานวณเวลาราชการ”

เวลาราชการปกติ
เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ

รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป เดือน วัน

-
11 2939

-
- 2 8

41 2 1
41.17

ทั่วราชอาณาจักร

อ.ขุนหาญ - 11 24

- - -
รวมเวลาราชการทวีคูณ 1 2 2

41 + 2
12

+ 1
360

= 41 + +0.17 0.00 = 41.17 ป

-



การคํานวณ บําเหน็จตกทอด

เงินเดือนเดือนสดุทาย                      บาท     

X 41.17
เงินเดือนเดือนสุดทาย เวลาราชการ

=
X

เงินบําเหน็จตกทอด ขาราชการที่ถายโอนฯ เปนสมาชิก กบข. ตามสูตร กบข.

52,060.00

52,060.00    

= 2,143,310.20 บาท

ดังนั้น เงินบําเหน็จตกทอด = 2,143,310.20 บาท

เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย กรณีผูรับบํานาญ            บาท-    



เบิกจายเงินแบงตามสัดสวนการรับราชการ

เงินบําเหน็จตกทอด ในสวนที่รัฐบาลรับภาระ

เงินบําเหน็จตกทอด ในสวนที่ทองถิ่นรับภาระ

2,143,310.20 บาท

-

=

=



แบงสัดสวนทายาท ดังนี้   (1) บุตร = 1 คน 2 สวน  

 (2) คูสมรส = 1 สวน      (3) บิดา/มารดา = 1 สวน

 1. บุตรคนเดียว                            บาท

 2. คูสมรส                                  บาท  

=

=

=

=

 3. บิดา                                      บาท  

 4. มารดา                                   บาท  

1,071,655.10

  535,827.55

  267,913.78

  267,913.77

2,143,310.20 บาท



“การเบิกจายเงินใหแกทายาทนายสิบสอง (ตําแหนงอื่นถายโอน)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบําเหน็จตกทอด

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

-2,143,310.20 - 



“กรณีศึกษาที่ 13 (นายสิบสาม)”



ขอที่ 13 นายสิบสาม พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ พนจากราชการเน่ืองจาก
เกษียณอายุราชการดวยเหตุสูงอายุ ตําแหนง นักบริหารงานออกแบบและกอสราง 
ระดับ 8 สังกัด เทศบาลนครสมุทรปราการ ไดรับเงินบํานาญปกติเดือนละ 
21,369.20 บาท เงินเพ่ิมจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25 เดือนละ 4,690.80 บาท 
และเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) เดือนละ 7,761 บาท รวมเปนเงิน
ท้ังส้ิน 33,821 บาท และขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพแลว จํานวน 320,538 บาท 
ไดถึงแกกรรมดวยเหตุกลามเน้ือหัวใจขาดเลือด เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 
อายุ 83 ป ทายาท นายสิบสามจะไดรับเงินบําเหน็จตกทอดและเงินชวยพิเศษ
จํานวนเทาไร พรอมกับแบงสัดสวนการจายเงินบําเหน็จตกทอดใหกับทายาท 
ดังน้ี บุตร 4 คน และคูสมรส



ขอมูลสวนบุคคล

เลขที่บัตรประชาชน 
   นายสิบสาม

  กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด     
 13 กรกฎาคม 2560

ถึงแกกรรมดวย สาเหตุ 

เมื่อวันที่                                    อายุ        83  ป 

   นักบริหารงานออกแบบและกอสราง  ระดับ 8

   เทศบาลนครสมุทรปราการ

ตรวจสอบบําเหน็จตกทอดทายาท

ตําแหนง 

สังกัด

จังหวัด สมุทรปราการ



1. เงินบํานาญปกติ เดือนละ                                                     บาท 

ขอมูล

= 21,369.20

   เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติรอยละ 25 เดือนละ                        บาท =  4,690.80

    เงิน ช.ค.บ. เดือนละ                                                        บาท =  7,761.00

   รวมเปนเงินทั้งสิ้นเดือนละ                                                  บาท =  33,821.00

( 21,369.20 + 7,761.00 ) =

ขอรับเงินบําเหน็จดํารงชพีแลว                    

  

320,538.00   บาท   

X 30 873,906.00
= 553,368.00   บาท

- 320,538.00

2. เงินบําเหนจ็ตกทอด 

 



- พนจากราชการ เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2537
การคํานวณเงนิชวยคาครองชพีผูรบับํานาญ (ช.ค.บ.)

- ไดรับเงินบํานาญปกติ เดือนละ =  21,369.20 บาท

- เงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2538)

ผูรับบํานาญอยูแลวต้ังแตวันท่ี 1 ต.ค. 2537 ใหไดรับเงิน ช.ค.บ. เพ่ิม 11% ของเงินบํานาญ+ช.ค.บ.

=  2,350 บาท
 2,350.61

- เงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2547)

ผูรับบํานาญอยูแลวต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2547 ใหไดรับเงิน ช.ค.บ. เพ่ิม 3% ของเงินบํานาญ+ช.ค.บ.

=  711 บาท
 711.58

- เงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2548)

ผูรับบํานาญอยูแลวต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2548 ใหไดรับเงินบํานาญ+ช.ค.บ. รวมเปน 5,100 บาท

=  - บาท



การคํานวณเงนิชวยคาครองชพีผูรบับํานาญ (ช.ค.บ.) ตอ

- เงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2548)

ผูรับบํานาญอยูแลวต้ังแตวันท่ี 1 ต.ค. 2548 ใหไดรับเงิน ช.ค.บ. เพ่ิม 5% ของเงินบํานาญ+ช.ค.บ.

=  1,221 บาท

- เงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2551)

ผูรับบํานาญอยูแลวต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2550 ใหไดรับเงิน ช.ค.บ. เพ่ิม 4% ของเงินบํานาญ+ช.ค.บ.

=  1,026 บาท
 1,026.05

- เงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2552)

ผูรับบํานาญอยูแลวต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2552 ใหไดรับเงินบํานาญ+ช.ค.บ. รวมเปน 6,000 บาท

=  - บาท

 1,221.51

- เงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2554)

ผูรับบํานาญอยูแลวต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2554 ใหไดรับเงิน ช.ค.บ. เพ่ิม 5% ของเงินบํานาญ+ช.ค.บ.

=  1,333 บาท
 1,333.86



การคํานวณเงนิชวยคาครองชพีผูรบับํานาญ (ช.ค.บ.) ตอ

- เงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2558)

ผูรับบํานาญอยูแลวต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ใหไดรับเงิน ช.ค.บ. เพ่ิม 4% ของเงินบํานาญ+ช.ค.บ.

=  1,120 บาท
 1,120.41

- เงิน ช.ค.บ. ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2558)

ผูรับบํานาญอยูแลวต้ังแตวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 ใหไดรับเงินบํานาญ+ช.ค.บ. รวมเปน 9,000 บาท

=  - บาท

รวมเปนเงิน ช.ค.บ. ทั้งสิ้น =  7,761 บาท



3. เงินชวยพิเศษ

3.1 เงินบํานาญปกติ 3 เทา

3.2 เงินเพิ่มจากเงินบํานาญปกติ 3 เทา

3.3 เงิน ช.ค.บ. 3 เทา

จายจากเงินกองทุนฯ

จายจากเงินกองทุนฯ

จายจากเงินองคกรปกครองสวนทองถิ่น

21,369.20 X 3

4,690.80 X 3

7,761.00 X 3

=

=

=

รวมเปนเงินชวยพิเศษทั้งสิน้

  

=

64,107.60  บาท

14,072.40  บาท

23,283.00  บาท

101,463.00 บาท



4. เงินบําเหน็จตกทอดและเงินชวยพิเศษ ซึ่งจะตองจายใหแกทายาททั้งสิ้น

 =  654,831.00  บาท   

5.เงินบําเหน็จตกทอดและเงินชวยพิเศษ จายจากเงินกองทุนฯ

  =  631,548.00  บาท   
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แบงสัดสวนทายาท ดังน้ี   
(1) บุตร = 4 คน 3 สวน       (2) คูสมรส = 1 สวน

2. บุตรคนที่ 2                        บาท

5. คูสมรส                             บาท  

415,026.00 บาท

3. บุตรคนที่ 3                        บาท

1. บุตรคนที่ 1                        บาท

4. บุตรคนที่ 4                        บาท

103,756.50

138,342.00

เงินบําเหน็จตกทอด

553,368.00 บาท

103,756.50

103,756.50

103,756.50



“การเบิกจายเงินใหแกทายาทนายสิบสาม (ตําแหนงอื่น)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบําเหน็จตกทอด

เงินบํานาญ x 3

เงินเพิ่ม 25% x 3

เงิน ช.ค.บ. X 3

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

553,368.00

-

- 

- - 

- 64,107.60 - 

14,072.40 - 

- 23,283.00 



“กรณีศึกษาที่ 14 (นายสิบสี)่”



ขอที่ 14 นายสิบสี่  พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ (ถายโอน) พนจากราชการ

เน่ืองจากเกษียณอายุราชการดวยเหตุสูงอายุ ตําแหนง เจาหนาท่ีพัสดุ ระดับ 6 
สังกัด องคการบริหารสวนตําบลนาแกว จังหวัดสกลนคร ไดรับเงินบํานาญปกติ    
สวนท่ีรัฐบาลรับภาระเดือนละ 14,080.85 บาท เงินบํานาญปกติสวนท่ีทองถ่ิน
รับภาระเดือนละ 341.83 บาท และเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) 
เดือนละ 2,607 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 17,029.68 บาท และขอรับเงินบําเหน็จ
ดํารงชีพแลว จํานวน 200,000 บาท ไดถึงแกกรรมดวยโรคระบบไหลเวียนโลหิต
ลมเหลว เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 อายุ 80 ป โดยใหคํานวณเงินในสวนท่ีรัฐบาล
รับภาระและเงินสวนท่ีทองถ่ินรับภาระ ทายาท นายสิบส่ีจะไดรับเงินบําเหน็จ     
ตกทอดและเงินชวยพิเศษจํานวนเทาไร พรอมกับแบงสัดสวนการจายเงินบําเหน็จ
ตกทอดใหกับทายาท ดังน้ี บุตร 5 คน และคูสมรส  (มีเวลาราชการรวมทั้งสิ้น 
35.02 ป เวลากอนถายโอน 34.19 ป)



ขอมูลสวนบุคคล

เลขที่บัตรประชาชน 
ตรวจสอบบําเหน็จตกทอดทายาท

ตําแหนง 

สังกัด

   นายสิบส่ี

   เจาหนาที่พัสดุ ระดับ 6

   องคการบริหารสวนตําบลนาแกว

ถึงแกกรรมดวย สาเหตุ 

เมื่อวันที่                                      อายุ     

  ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว     
 2 สิงหาคม 2560    80  ป 

   สกลนคร   จังหวัด



ขอมูล

รวมเปนเงินบํานาญปกติ เดือนละ    =           14,422.68 บาท

เงินบํานาญปกติสวนที่ทองถ่ินรบัภาระ เดือนละ =          341.83 บาท
       

เงินบํานาญปกติสวนที่รฐับาลรบัภาระ เดือนละ =       14,080.85 บาท
    

เงิน ช.ค.บ. สวนที่รัฐบาลรบัภาระ เดือนละ =        2,607.00 บาท
    

      รวมเปนเงินทั้งสิ้น เดือนละ =       17,029.68 บาท
    



310,890.40=

2. เงินบําเหนจ็ตกทอด    ขอรับเงินบําเหน็จดํารงชพีแลว

   

200,000 บาท
(14,422.68 + 2,607.00) X 30  =   510,890.40 -  200,000   

2.1 เงินบําเหนจ็ตกทอดสวนที่รฐับาลรบัภาระ 310,890.40 x  34.19
35.02

=

2.2 เงินบําเหนจ็ตกทอดสวนที่ทองถิ่นรบัภาระ 310,890.40  - 303,522.07

303,522.07

=   7,368.33

บาท

บาท

บาท



3. เงินชวยพิเศษ

3.1 เงินบํานาญปกติ 3 เทาสวนที่รัฐบาลรับภาระ จายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล
14,080.85    x    3    =      42,242.55        บาท

3.2 เงินบํานาญปกติ 3 เทาสวนที่ทองถิ่นรับภาระ จายจากเงินกองทุนฯ

     341.83    x    3    =        1,025.49 บาท
   

3.3 เงิน ช.ค.บ. 3 เทาสวนที่รฐับาลรบัภาระ จายจากเงนิอุดหนุนรัฐบาล

2,607.00 x    3    =       7,821.00         บาท

      รวมเปนเงินชวยพเิศษทั้งสิ้น = 51,089.04 บาท



4. เงินบําเหนจ็ตกทอดและเงนิชวยพเิศษซึง่จะตองจายใหแกทายาททัง้สิน้

 = 361,979.44 บาท    (310,890.40 + 51,089.04)

5. เงินบําเหนจ็ตกทอดและเงนิชวยพเิศษ จายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล

 = 353,585.62 บาท    (303,522.07 + 50,063.55)

6. เงินบําเหนจ็ตกทอดและเงนิชวยพเิศษ จายจากเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ

 =    8,393.82  บาท    (7,368.33 + 1,025.49)



แบงสัดสวนทายาท ดังนี้
(1) บุตร 5 คน = 3 สวน  (2) คูสมรส =  1 สวน

บุตรคนที่ 1 =  46,633.56 บาท
บุตรคนที่ 2 =  46,633.56 บาท
บุตรคนที่ 3 =  46,633.56 บาท
บุตรคนที่ 4 =  46,633.56 บาท
บุตรคนที่ 5 =  46,633.56 บาท
คูสมรส   =  77,722.60 บาท

233,167.80 บาท

เงินบําเหน็จตกทอด =  310,890.40   บาท



“การเบิกจายเงินใหแกทายาทนายสิบสี่ (ตําแหนงอื่นถายโอน)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบําเหน็จตกทอด

เงินบํานาญ x 3

เงินเพิ่ม 25% x 3

เงิน ช.ค.บ. X 3

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

7,368.33

7,821.00

- 

303,522.07 - 

42,242.55

-

- 1,025.49 

- 

- -



“กรณีศึกษาที่ 15 (นายสิบหา)”



ขอที่ 15 นายสิบหา เกิดเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2501 เร่ิมทํางานคร้ัง
แรกเ ม่ือ วันท่ี  5 มิ ถุนายน 2538 ตําแหน ง ภารโรงโรงเ รียน 
(ลูกจางประจํา)โรงเรียนบานหนองมะเกลือ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ถายโอนมาเปนภารโรงเรียนโรงเรียนบานหนอง
มะเกลือ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนคอ อําเภอโนนคูณ จังหวัด
ศรีสะเกษ เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2550 พนจากงานเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 
2561 ตําแหนง พนักงานบริการโรงเรียน โรงเรียนบานหนองมะเกลือ 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโนนคอ ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทายเดือนละ

17,270 บาท ไมมีเวลาทํางานทวีคูณ นายสิบหา จะไดรับเงินบําเหน็จ
ปกติจํานวนเทาไร 



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง โรงเรียน     

สังกัดราชการสวนทองถ่ิน

อําเภอ จังหวัด

-นายสิบหา

พนักงานบริการโรงเรียน บานหนองมะเกลือ

องคการบริหารสวนตําบลโนนคอ

โนนคอ ศรีสะเกษ

22  กุมภาพันธ 2501

2519
18



1. เริ่มเขารับราชการ เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

5 มิถุนายน 2538

ขอมูลการรับราชการ

2. ถายโอนเปนลูกจางประจําสวนทองถิ่น  เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

ภารโรงโรงเรียน
โรงเรียนบานหนองมะเกลือ กระทรวงศึกษาธิการ

ศรีสะเกษ

16 เมษายน 2550

ภารโรงโรงเรียน
โรงเรียนบานหนองมะเกลือ อบต.โนนคอ
ศรีสะเกษ



            ออกจากราชการดวยเหตุ

เมื่อวันที่ 

เวลาราชการปกติ ตั้งแตวันที่

ขอมูลการออกจากราชการ

การนับเวลาราชการ
1   ตุลาคม  2561

พน -

5 มิถุนายน 2538 - 30 กันยายน 2561

2561 10 1
2538 6 5

26323

+309



เวลาทํางานปกติ ตั้งแตวันที่

การทําเวลาทํางานที่เปนปใหเปนเดือน (ลูกจางประจํา)

5 มิถุนายน 2538 - 30 กันยายน 2561
2561 10 1
2538 6 5

26323
ป เดือน วัน

23 x 12 = 276
ป

+ 3
เดือน

= 280 เดือน

ปราชการ 12Xสูตรการทําปเปนเดือน 
ลูกจางประจํา

(เศษของเดือนถาถึง 15 วัน ใหนับเปนหนึ่งเดือน)=

+ 1
วัน

(26 วัน)



  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

7 ตุลาคม 2519 5 มกราคม 2520

23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534

การนับเวลาราชการ

นายสิบหาไมมีทวีคูณ



“การคํานวณเวลาราชการ”

เวลาราชการปกติ

เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ

รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป เดือน วัน

-

279 26-

- -

- - -

 - 279 26

280

หมายเหตุ  26 วัน = 1   เดือน



การคํานวณ เงินบําเหน็จปกติ

 เงินคาจาง เดือนสุดทาย                      บาท เงินเพิ่ม  บาท

X 280

เงินเดือนเดือนสุดทาย เวลาราชการ (เดือน)

=

   402,966.00

X

เงินบําเหน็จปกติ =

สูตรการคํานวณบําเหน็จปกติ

17,270.00

- 17,270.00

12

12

402,966.67

บาท

ตัดเศษสตางคทิ้ง!



“การเบิกจายเงินใหแกนายสิบหา (ลูกจางประจําภารโรง)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบําเหน็จปกติ

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

-402,966.00 -



“กรณีศึกษาที่ 16 (นายสิบหก)”



ขอที่ 16 นายสิบหก เกิดเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2501 เร่ิมทํางานคร้ังแรก
เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2529 ตําแหนง เจาหนาท่ีเรงรัดพัฒนาชนบท 
(ลูกจางประจํา) สังกัด สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท จังหวัดลําปาง 
ถายโอนมาสังกัดเทศบาลนครลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2545 พนจากงานเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ไดรับ
เงินเดือนเดือนสุดทายเดือนละ 17,270 บาท ตําแหนง เจาหนาท่ี
ประสานงานพัฒนาชุมชน สังกัดเทศบาลนครลําปาง และมีเวลาทํางาน
ทวีคูณต้ังแตวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2534 ถึงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2534  (2 
เดือน 8 วัน) ไมมีวันลา นายสิบหก จะไดรับเงินบําเหน็จรายเดือนในสวนท่ี
รัฐบาลรับภาระและในสวนท่ีทองถ่ินรับภาระเดือนละเทาไร 



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง     

สังกัดราชการสวนทองถ่ิน

อําเภอ จังหวัด

-นายสิบหก

เจาหนาที่ประสานงานพัฒนาชมุชน

เทศบาลนครลําปาง

เมืองลําปาง ลําปาง

25 สิงหาคม 2501

2519
18



ขอมูลการรับราชการ

2. ถายโอนมาเปนลูกจางประจําสวนทองถิ่น เมื่อวันที่

    สังกัด

    จังหวัด

เทศบาลนครลําปาง

1. เริ่มเขาทํางาน  เมื่อวันที่

    ตําแหนง         

    สังกัด

    จังหวัด 

1 สิงหาคม 2529
เจาหนาที่เรงรัดพัฒนาชนบท

สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท
ลําปาง

16 ธันวาคม 2545

ลําปาง



            ออกจากราชการดวยเหตุ

เมื่อวันที่ 

เวลาทํางานปกติ ตั้งแตวันที่

ขอมูลการออกจากราชการ

การนับเวลาทํางานปกติ

1 ตุลาคม 2561

พน

1 สิงหาคม 2529 - 30 กันยายน 2561

2561 10 1
2529 8 1

-232



เวลาทํางานปกติ ตั้งแตวันที่

การทําเวลาทํางานที่เปนปใหเปนเดือน (ลูกจางประจํา)

1 สิงหาคม 2529 - 30 กันยายน 2561
2561 10 1
2529 8 1

-232
ป เดือน วัน

32 x 12 = 384
ป

+ 2
เดือน

= 386 เดือน

ปราชการ 12Xสูตรการทําปเปนเดือน 
ลูกจางประจํา

(เศษของเดือนถาถึง 15 วัน ใหนับเปนหนึ่งเดือน)=



  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

7 ตุลาคม 2519 5 มกราคม 2520

23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534

การนับเวลาทํางานทวีคูณ



การคํานวณเวลาราชการ

เวลาทํางานปกติ

เวลาทํางานทวีคูณ

รวมเวลาทํางาน

รวมเวลาทํางานที่แทจริง

หักวันที่มิไดปฏิบัติงานฯ

เดือน วัน

386

2

-

388

388 + 8 = 388 + 0.27 = 388.27 เดือน
30

-

8

-

8

388



  เวลาทํางานกอนถายโอน

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   1 สิงหาคม 2529 15 ธันวาคม 2545

การแบงสัดสวนระยะเวลาทํางานกอนถายโอนและหลังถายโอน

2545 12 16

2529 8 1

15416

16 4 15

- 2 8

23616

198 + 23 = 198 + 0.77 = 198.77 เดือน
30

(ทวีคูณ)
+

ทําปเปนเดือน ! 16 x 12 = 192 + 6 = 198 เดือน



  เวลาทํางานหลังถายโอน (อบจ./เทศบาล/อบต.)

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   16 ธันวาคม 2545 30 กันยายน 2561

การแบงสัดสวนระยะเวลาราชการกอนถายโอนและหลังถายโอน

2561 10 1
2545 12 16

15915

2560
+12

+309

189 + 15 = 189 + 0.50 = 189.50 เดือน
30

ทําปเปนเดือน ! 15 x 12 = 180 + 9 = 189 เดือน



การคํานวณ เงินบําเหน็จรายเดือน

เงินคาจางเดือนสุดทาย                      บาท     เงินเพิม่  บาท

X 388

เงินคาจางเดือนสุดทาย เวลาทํางาน

=

11,167.00

X

เงินบําเหน็จรายเดือน =

สูตรการคํานวณบําเหน็จรายเดือน
ลูกจางประจํา

17,270.00

-17,270.00

50

50

บาท

X12

X12

11,167.93 ตัดเศษสตางคทิ้ง



X 198.77

เงินบําเหน็จรายเดือน เวลาทํางานกอนถายโอน

=

5,716.81

X

เงินบําเหน็จรายเดือน
สวนที่รัฐบาลรับภาระ

=

สูตรการคํานวณบําเหน็จรายเดือน
สวนที่รัฐบาลรับภาระ

11,167.00

เวลาทํางานเปนจุดทศนิยม

388.27

บาท

เบิกจายเงินแบงสัดสวนตามระยะเวลาการรับราชการ

เงินบําเหน็จรายเดือน ในสวนที่รัฐบาลรับภาระ



- 5,716.81

เงินบําเหน็จรายเดือน เงินบําเหน็จรายเดือนสวนที่รฐับาลรับภาระ

=

5,450.19

-

เงินบําเหน็จรายเดือน
สวนที่ทองถิ่นรับภาระ

=

สูตรการคํานวณบําเหน็จรายเดือน
สวนที่ทองถิ่นรับภาระ

11,167.00

บาท

เบิกจายเงินแบงสัดสวนตามระยะเวลาการรับราชการ

เงินบําเหน็จรายเดือน ในสวนที่ทองถิ่นรับภาระ



“การเบิกจายเงินใหแกนายสิบหก (ลูกจางถายโอน)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบําเหน็จรายเดือน

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

-5,716.81 5,450.19 



“กรณีศึกษาที่ 17 (นายสิบเจ็ด)”



ขอท่ี 17 นายสิบเจ็ด เกิดเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2501 เร่ิมทํางานคร้ังแรก
เม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม 2530 ตําแหนง นักการภารโรง (ลูกจางประจํา) 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัด เทศบาลเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
พนจากงาน เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ไดรับเงินเดือนเดือนสุดทาย     
เดือนละ 18,190 บาท ตําแหนงภารโรง โรงเรียนเทศบาลบานสามเหล่ียม 
สังกัดเทศบาลนครขอนแกน และมีเวลาทํางานทวีคูณต้ังแต วันท่ี           
23 กุมภาพันธ 2534 ถึงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2534 (2 เดือน 8 วัน) 
ไมมีวันลา นายสิบเจ็ด จะไดรับเงินบําเหน็จรายเดือน เดือนละเทาไร



ขอมูลสวนบุคคล

เกิดวันที่ เดือน พ.ศ. 

เลขที่บัตรประชาชน 

ชื่อ ชื่อสกุล

ตําแหนง โรงเรียน     

สังกัดราชการสวนทองถิ่น

อําเภอ จังหวัด

-นายสิบเจ็ด

ภารโรง เทศบาลบานสามเหลีย่ม

เทศบาลนครขอนแกน

เมือง ขอนแกน

26  สิงหาคม 2501

2519
18



1. เริ่มเขารับราชการ เมื่อวันที่

    ตําแหนง

    สังกัด

    จังหวัด 

1 สิงหาคม 2530

ขอมูลการรับราชการ

นักการภารโรง
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลเมืองขอนแกน

ขอนแกน

เมื่อวันที่ 

ขอมูลการออกจากราชการ

1   ตุลาคม  2561

พน ขาดคุณสมบัติการเปนลูกจาง            ออกจากราชการดวยเหตุ



เวลาทํางานปกติ ตั้งแตวันที่

การนับเวลาราชการ

2561 10 1
2530 8 1

-231

31 x 12 = 372 + 2
เดือน

= 374 เดือน

ปราชการ 12Xสูตรการทําปเปนเดือน 
ลูกจางประจํา

(เศษของเดือนถาถึง 15 วัน ใหนับเปนหนึ่งเดือน)=

ป

1 สิงหาคม 2530 -  30 กันยายน 2561



  เวลาราชการทวีคูณ

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

ตั้งแตวันที่                                 ถึง   

7 ตุลาคม 2519 5 มกราคม 2520

23 กุมภาพันธ 2534 2 พฤษภาคม 2534

การนับเวลาราชการ

นายสิบเจ็ดมีทวีคูณ 2 เดือน 8 วัน



“การคํานวณเวลาราชการ”

เวลาราชการปกติ

เวลาราชการทวีคูณ

รวมเวลาราชการ

รวมเวลาราชการที่แทจริง

หักวันที่มิไดประจําปฏิบัติราชการฯ

ป เดือน วัน

-

374 --

2 8

- - -

 - 376 8

376

หมายเหตุ  ไมถึง 15 วัน



การคํานวณ เงินบําเหน็จรายเดือน

 เงินคาจาง เดือนสุดทาย                      บาท เงินเพิ่ม  บาท

X 376

เงินเดือนเดือนสุดทาย เวลาราชการ (เดือน)

=

   11,399     บาท

X

เงินบําเหน็จรายเดือน =

สูตรการคํานวณบําเหน็จปกติ

18,190

- 18,190

12

12 50X

50X
 (11,399.07)



“การเบิกจายเงินใหแกนายสิบเจ็ด(ลูกจางประจําภารโรง)”

เงินอุดหนุน เงิน กบท. เงินทองถิ่น

เงินบําเหน็จปกติ

แหลงของเงิน
สิทธิที่ไดรับ

-11,399 -


