
 

บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก าหนด

สิทธิประโยชน  ์ ใหข้า้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ไดร้ับ

เช่นเดียวกับขา้ราชการพลเรือน  ก าหนดให้

ขา้ราชการ อบจ. พนกังานเทศบาล พนกังานเมือง 

พัทยา และพนักงานส่วนต าบล (ยกเว้น กทม.)  

มีสิทธิไดร้บั บ าเหน็จบ านาญ ซ่ึงจะประกอบดว้ย 

1) บ าเหน็จปกต ิ 

2) บ านาญปกต ิ 

3) บ านาญพิเศษเหตทุพุพลภาพ หรือบ าเหน็จพิเศษ 

(จ่ายใหแ้ก่ ขา้ราชการทอ้งถ่ินท่ีตอ้งพน้จาก

ราชการ เพราะเหตทุพุพลภาพ จากการปฏิบตัิ

หนา้ท่ี)  

4) บ านาญพิเศษ (จ่ายใหแ้กท่ายาทกรณีขา้ราช 

การทอ้งถ่ิน เสียชีวิตระหว่างการปฏิบตัหินา้ท่ี 

เสี่ยงภยัหรือนอกเขตพ้ืนท่ีตัง้ ส านกังาน)  

5) บ าเหน็จด ารงชีพ  

6) บ าเหน็จตกทอด (จ่ายใหแ้กท่ายากขา้ราชการ

สว่นทอ้งถ่ิน หรือ ผูร้บับ านาญเสียชีวิต หรือไม่ 

มีทายาทตามกฎหมาย ใหจ้่ายแกบ่คุคลท่ี

ขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ินหรือผูร้บับ านาญท่ีเสีย 

ชีวิตแสดง เจตนาไว)้  

7) เงนิเพ่ิมจากบ านาญ  

*************** 

งบประมาณในการเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จ        

บ านาญ ขรก.ทอ้งถ่ิน มาจาก 

1. เงนิเพ่ิมจากบ านาญ รอ้ยละ 25 ทกุต าแหนง่ จ่าย

จาก กบท. (ตอ้งเป็น ขรก.ทอ้งถ่ิน กอ่น 1 ตลุาคม 

2535) ขรก.ถ่ายโอนทกุ ต าแหนง่ที่มีสิทธิไดร้บัเงนิ

บ านาญ ไมม่ีสิทธิไดร้บัเงนิเพ่ิมจากเงนิ บ านาญ

รอ้ยละ 25 

 

 

 

2. เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ (ข.ค.บ.) ทกุ

ต าแหนง่ ยกเวน้ คร ูครถู่ายโอน ครผููด้แูลเด็กและ 

ขรก. ถ่ายโอน จ่ายจากเงนิ งบประมาณของอปท.  

ตน้สงักดั ท่ี ขรก.ทอ้งถ่ินผูน้ัน้ ออกจาก ราชการ

และย่ืนขอรบับ านาญ 

************ 

องคป์ระกอบส าคญัในการค านวณ 

เงินบ าเหน็จบ านาญ 

1. เวลาราชการปกต ิรวมเวลาทวีคณู (ถา้มี)  

2. เงนิเดือนเดือนสดุทา้ยกอ่นออกจากราชการไม่

รวมเงนิเพ่ิมประจ าต าแหนง่หรือเงนิเพ่ิมส าหรบั

ผูเ้ชี่ยวชาญหรือผูป้ระกอบ วิชาชีพเฉพาะ แตใ่หร้วม

เงนิเพ่ิมการสูร้บ (พ.ส.ร.) และการปราบปราม

ผูก้ระท าผิด (ถา้มี)  

*********** 

หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการรบับ าเหน็จบ านาญ

ปกติ 

1. เป็นสิทธิเฉพาะตวัโอนไมไ่ด ้และกอ่นออกจาก

ราชการตอ้ง ไดร้บัเงนิเดือนจาก งปม.หมวด

เงนิเดือนของ อปท.นัน้  

2. ผูท่ี้ถกูไลอ่อกจากราชการเพราะมีความผิด และ 

ผูซ่ึ้งมีเวลา ราชการค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่

ครบหนึง่ปีบริบรูณ ์ไมม่ีสิทธิรบั เงนิบ าเหน็จ

บ านาญ  

3. ระยะเวลาราชการท่ีใชใ้นการพิจารณาออกตาม

เหต ุ4 เหต ุประกอบดว้ย เหตทุดแทน เหตทุพุพล

ภาพ เหตสุงูอาย ุและเหต ุรบัราชการนาน  

  3.1 กรณีไม่ถึง 10 ปีบริบรูณ ์มีสิทธิไดร้บับ าเหน็จ  

  3.2 กรณี 10 ปีบริบรูณข์ึน้ไป มีสิทธิไดร้บับ านาญ  

  3.3 กรณีมีสิทธิไดร้บับ านาญ จะขอรบับ าเหน็จ

แทน บ านาญก็ได ้

 

 

 

4. กรณีไมไ่ดอ้อกราชการตามเหต ุ4 เหต ุถา้ออก

จากราชการ เพราะลาออก ตอ้งมีเวลาราชการ 

 

ส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญ ครบ 10 ปี จึงจะมี

สิทธิไดร้บับ าเหน็จ                

                          ************** 

เวลาราชการและการนบัเวลาราชการส าหรบั

ค านวณบ าเหน็จ บ านาญ 

1. นบัเวลาราชการตัง้แตอ่ายคุรบ 18 ปีบริบรูณ ์

เป็นตน้ไป  

2. ขึน้ทะเบียนทหารกองประจ าการ นบัตัง้แตข่ึน้

ทะเบียนทหาร  

3. กรณีป่วย ลา พกัราชการ ถา้ไดร้ับเงนิเดือน นบั

เวลาราชการ เต็ม  

4. กรณีไดร้บัการคดัเลือก สอบคดัเลือก ไปศึกษาดู

งานวิชาใน ตา่งประเทศ ใหน้บัเวลาราชการเต็ม

เวลา  

5. เวลาราชการส าหรบัค านวณบ าเหน็จบ านาญนบั

จ านวนปี นบั 12 เดือน เป็น 1 ปี เศษของปี ถา้ถึง 6 

เดือน นบัเป็น 1 ปี ส าหรบัจ านวนวันมีหลายระยะให้

นบั 30 วันเป็น 1 เดือน          

                         ******************  

การนบัเวลาราชการทวีคณู 

1. กรณีกระท าหนา้ท่ีตามที่กระทรวงกลาโหม

ก าหนด ระหว่างที่มีการรบหรือการสงคราม หรือ

มีการปราบจลาจล หรือ ในระหว่างเวลาท่ีมีการ

ประกาศสถานการณฉ์กุเฉินใหน้บัเวลา ราชการท่ี

ปฏิบตักิารตามค าสัง่เป็นทวีคณู 

 2. การประกาศกฎอยัการศึกในพ้ืนท่ี ให้

คณะรฐัมนตรีมี อ านาจพิจารณาใหข้า้ราชการสว่น

ทอ้งถ่ินซ่ึงประจ าปฏิบตัหินา้ท่ี อยู่ในเขตท่ีได ้

ประกาศใหก้ฎอยัการศึกนัน้เป็นทวีคณู  

                         ********************** 



 

การค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

 

1) บ าเหน็จ เงนิเดือนเดือนสดุทา้ย x จ านวนปีเวลา

ราชการ 

2) บ านาญ เงนิเดือนเดือนสดุทา้ย x จ านวนปีเวลา

ราชการ 50 

3) บ าเหน็จบ านาญพิเศษ 

3.1 ขรก.ทอ้งถ่ินทพุพลภาพจากปฏิบัติหนา้ท่ีถึง

แก่ ความตายก่อนไดร้ับบ านาญพิเศษ หรือ

ขา้ราชการทอ้งถ่ินท่ีไดร้ับ บ าเหน็จบ านาญเกิด

เจ็บป่วยทพุพลภาพ ภายใน 3 ปี นบัแตว่ันท่ี ออก

จากราชการ มีสิทธิไดร้บัเงินบ าเหน็จบ านาญพิเศษ

เวน้แต่การ ไดร้ับอันตรายหรือเจ็บป่วยจากความ

ประมาทเลินเล่ออย่าง รา้ยแรง หรือจากความผิด

ของตนเอง การจ่ายเงินบ านาญพิเศษนี้ จะจ่าย

ใหแ้ก่ทายายเป็นจ านวน กึ่งเงินเดือนเดือนสดุทา้ย

ของ  ผู้ตาย กรณีปฏิบัติหน ้า ท่ีตามท่ี

กระทรวงกลาโหมก าหนด ฯ ใหจ้่าย บ านาญพิเศษ

แก่ทายาทจ านวน 40 ใน 50 ส่วนของเงินเดือน 

เดือนสดุทา้ยของผูต้าย 3.2 กรณี ขรก.ทอ้งถ่ิน 

ไดร้ับการเจ็บป่วยทพุพลภาพ เนื่องจากตอ้งไป

ปฏิบัติราชการเป็นครั้งคราวนอกต าบลท่ีตอ้ง ส า

นักงานประจ า หรือไปปฏิบัติราชการในท้องท่ี

กนัดาร ฯ และถึง แก่ความตายก่อนไดร้ับบ านาญ

พิเศษใหจ้่ายบ านาญพิเศษแก่ ทายาท เป็นจ านนวน

คร่ึงหนึง่ของเงนิเดือนเดือนสดุทายของผูต้าย 

3.3 กรณีขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ินสญูหายและมีเหตุ

อัน ควรเชื่อไดว่้าผูน้ัน้ไดร้ับอันตรายถึงแก่ความ

ตายแลว้ เมื่อพน้ ก าหนด 2 เดือน นบัแตว่ันสญู

หายใหจ้่ายบ านาญพิเศษใหแ้ก ่ทายาท ตามขอ้ 3.1 

                         ************ 

 

 

4) บ าเหน็จด ารงชีพ 

4.1 จ่ายใหแ้ก่ผูร้ับบ านาญปกติหรือผูร้ับบ านาญ

พิเศษ เพราะเหตทุพุพลภาพ 

4.2 สิทธิในการขอรับเป็นไปตามอัตรา ไม่เกิน 15 

เท่าของบ านาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 

บาท 

(1) อายตุ า่กว่า 65 ปีบริบรูณ์ ขอรับบ าเหน็จ

ด ารงชีพได ้ไมเ่กิน 200,000 บาท 

(2) อายตุัง้แต ่65 ปีบริบรูณข์ึ้นไป ขอรับบ าเหน็จ

ด ารง ชีพไม่เกิน 400,000 บาท หากรับ (1) ไป

แลว้ ใหข้อรบัสว่นเกินท่ี ยงัไมค่รบตามสิทธิ 

4.3 กรณีผูร้ับบ านาญ และบ านาญพิเศษ ใหน้ ามา 

รวมกนัค านวณเป็นบ านาญรายเดือน 

4.4 เมื่อผูร้ับบ านาญรายใด รับบ าเหน็จด ารงชีพ

แลว้ไม่ มีสิทธิไดร้ับบ าเหน็จด ารงชีพอีก ถ้า

ภายหลงัผูน้ัน้กลบัเขา้รบั ราชการใหม ่

4.5 กรณีผูข้อรับบ านาญขอรับบ าเหน็จตกทอด 

แตถึ่ง แก่ความตายก่อนถึงวันท่ีไดร้ับ ใหร้ะงบัการ

จ่ายเงนิกอ่น 

5) บ าเหน็จตกทอด 

5.1 กรณี ขา้ราชการทอ้งถ่ินถึงแก่ความตาย 

เงนิเดือนเดือนสดุทา้ย x จ านวนปีเวลาราชการ 

5.2 กรณีขา้ราชการบ านาญถึงแก่ความตาย) 

(เงินบ านาญรายเดือน+เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับ

บ านาญ(ช.ค.บ.))x30                       

                       *********** 

 สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้ งานการเจา้หนา้ท่ี 

ส านกัปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลหวัไทร  

อ าเภอหวัไทร จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเผยแพร่ความรู ้

บ าเหน็จบ านาญ ขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน และ

ความรูเ้กี่ยวกบักองทนุบ าเหน็จ บ านาญ

ขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน 

 

จดัท าโดย งานการเจา้หนา้ท่ี ส านกัปลดัเทศบาล  

 เทศบาลต าบลหวัไทร อ.หวัไทร 

 จ.นครศรีธรรมราช 


