
แนวทางปฏบิัตเิกีย่วกบั

งานบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน่

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

การมสิีทธิในบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

ตามพ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2500

ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง  ดงัต่อไปนี้

(มาตรา 12)



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

เหตุทดแทน (มาตรา 14)

- ออกจากราชการเพราะเลกิหรือยุบตาํแหน่ง 

- ไปดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง

- มคีาํส่ังให้ออกโดยไม่มคีวามผดิ



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

เหตุทุพพลภาพ (มาตรา 15)

- ป่วยเจบ็ทุพพลภาพ  แพทย์รับรองว่าไม่สามารถ

ปฏบิัตริาชการในตาํแหน่งต่อไปได้



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

เหตุสูงอายุ (มาตรา 16)

- มอีายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

- มอีายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ ประสงค์ลาออก 

ผู้มอีาํนาจส่ังอนุญาตให้ลาออกจากราชการ



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

เหตุรับราชการนาน (มาตรา 17)

- มเีวลาราชการครบ 30 ปีบริบูรณ์

- มเีวลาราชการครบ 25 ปีบริบูรณ์ ประสงค์ลาออก  

ผู้มอีาํนาจส่ังอนุญาตให้ลาออก



เวลาราชการ และการนับเวลาราชการ

สําหรับคาํนวณบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่            

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

นับวนัรับราชการ และรับเงนิเดอืน

อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

นับตั้งแต่ขึน้ทะเบียนทหารกองประจาํการ (ดูเพิม่เตมิ น.423-425)

ป่วย ลา พกัราชการ ถ้าได้รับเงนิเดอืน นับเวลาราชการเตม็

ได้รับการคดัเลอืก / สอบคดัเลอืก ให้ไปดูงานศึกษาวชิาในต่างประเทศ  นับเวลาราชการเตม็

จาํนวนปี นับ 12 เดอืน เป็น 1 ปี

เศษของปีตั้งแต่ 6 เดอืนขึน้ไป นับเป็น 1 ปี

วนั นับ 30 วนั เป็น 1 เดอืน

การนับเวลาราชการ

นับตั้งแต่ขึน้ทะเบียนทหารกองประจาํการ (ดูเพิม่เตมิ น.423-425)

ป่วย ลา พกัราชการ ถ้าได้รับเงนิเดอืน นับเวลาราชการเตม็

ได้รับการคดัเลอืก / สอบคดัเลอืก ให้ไปดูงานศึกษาวชิาในต่างประเทศ  นับเวลาราชการเตม็



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

เกดิ  22 ธ.ค.2490

อายุ 60 ปีบริบูรณ์

1 ตุลาคม 2550

เกษยีณอายุราชการ

30 กนัยายน 2551

เกดิ 1 ต.ค. 2490

การนับอายุบุคคล (เกษยีณอายุ)

เกดิ 2 ต.ค. 2490

อายุ 60 ปีบริบูรณ์

30 กนัยายน 2550

เกดิ  20 ม.ีค. 2490
อายุ 60 ปีบริบูรณ์

19 มนีาคม 2550

อายุ 60 ปีบริบูรณ์

21 ธันวาคม 2550

เกษยีณอายุราชการ

30 กนัยายน 2551

พ้นจากราชการ 

เมื่อส้ินปีงบประมาณ

30 กนัยายน 2550

พ้นจากราชการ 

เมื่อส้ินปีงบประมาณ

30 กนัยายน 2550



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

การนับเวลาราชการเป็นทวคูีณ

ประกาศใช้กฎอยัการศึก

คณะรัฐมนตรีมีมตใิห้นับเวลาเป็นทวคูีณ

ทุกพืน้ที่ เฉพาะพืน้ที่

20 พ.ย. 00 – 9 ม.ค. 01

21 ต.ค. 01 – 28 ต.ค. 08

7 ต.ค. 19 – 5 ม.ค. 20

23 ก.พ. 34 – 2 พ.ค. 34

พจิารณาตาม

ประกาศกฎอยัการศึก

แต่ละฉบับ

กระทรวงกลาโหมกาํหนด กอ.รมน.

ระหว่างทีม่ีการรบ/ปราบจลาจล

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัตริาชการ

มีหนังสือรับรองการปฏิบัตริาชการ

ของ กอ.รมน.

กรณมีีสิทธิ นับเวลาทวคูีณหลายประเภท มิให้นับรวมกนั



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

ชวงระยะเวลา
ระยะเวลาท่ีใชคํานวณ

เวลาราชการ
จังหวัดที่ประกาศใชกฎอยัการศึก 

และ
มติ ครม.อนุมัตเิวลาทวคูีณป เดือน วัน

20 พฤศจิกายน 2500 9 มกราคม 2501 - 1 21 26 จังหวดั

21 ตลุาคม 2501 28 ตลุาคม 2508 7 - 9 ทัว่ประเทศ

7 ตลุาคม 2519 5 มกราคม 2520 - 3 - ทัว่ประเทศ

23 กมุภาพนัธ์ 2534 2 พฤษภาคม 2534 - 2 8 ทัว่ประเทศ

23 กมุภาพนัธ์ 2534 13 พฤศจิกายน 2541 7 8 21 21 จังหวดั บางพื้นที่

23 กมุภาพนัธ์ 2534 15 พฤศจิกายน 2543 9 8 23 20 จังหวดั บางพื้นที่

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

26 มกราคม 2547 20 กรกฎาคม 2548 1 5 26
ยะลา  ปตตาน ี  นราธิวาส (19
อําเภอ+14 อําเภอ)



ตวัอย่าง การคาํนวณเวลาราชการ

 นาย ก. เกิด 26 เม.ย. 2490 เริ่มรบัราชการ 2 ก.พ. 2520  

พน้จากราชการดว้ยเหตสูุงอายุ  เม่ือ 1 ต.ค. 2550 (60 ปี)

 เวลาราชการ (2 ก.พ. 2520 -30 ก.ย. 2550)

เวลาราชการปกติ 2550 10 1

2520 2 2

30    7    29 

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

รวมเวลาราชการ 30  10     7 =  31 ปี

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่



ตวัอย่าง การคาํนวณเวลาราชการ (ถ่ายโอน) กบข.

 นาย ข. เกิด 16 กรกฎาคม 2495 เริม่รบัราชการ 2 กรกฎาคม 2522  

พน้จากราชการดว้ยเหตสูุงอายุ  เม่ือ 1 ตลุาคม 2553 (58 ปี)

 เวลาราชการ (2 กรกฎาคม 2522 -30 กนัยายน 2553)

เวลาราชการปกติ 2553 10 1

2522 8 1

31    2        -

(2-31 ก.ค.)  - - 30

31     3       -

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

รวมเวลาราชการ 31     5      8 =  31 ปี

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่



การคาํนวณเงนิบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่            

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่



เงนิตอบแทนความชอบทีไ่ด้รับราชการมาซ่ึงจ่ายคร้ังเดยีว

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

เงนิบําเหน็จ = เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย X จาํนวนปีเวลาราชการ

บําเหน็จปกติ

มเีวลาราชการครบ 10 ปีบริบูรณ์

(ตั้งแต่ 9 ปี 6 เดอืน ถงึ 24 ปี 5 เดอืน )

ซ่ึงมเีวลาราชการไม่ถงึ 10 ปีบริบูรณ์

(ตั้งแต่ 1 ปีขึน้ไป  ถงึ 9 ปี 5 เดอืน)

สมคัรใจลาออก (ม.20)

ไม่เข้าเหตุ  4  เหตุ

ออกจากราชการ (ม.18)

ด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง ใน 4 เหตุ 



เงนิตอบแทนความชอบทีไ่ด้รับราชการมาจ่ายเป็นรายเดอืน

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

เงนิบํานาญ = เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย X จาํนวนปีเวลาราชการ

50

บํานาญปกติ

ซ่ึงมเีวลาราชการตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป (ม.18)

(ตั้งแต่ 9 ปี 6 เดอืน ขึน้ไป)

ผู้มสิีทธิรับบํานาญ

จะขอรับบําเหน็จ

แทนได้ (ม.19)

ออกจากราชการ

ด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง (ม.12) 



ตวัอยา่งการคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญปกติ

นาย ค.  อายุราชการท่ีคาํนวณได ้ 31 ปี 

เงินเดือนเดือนสุดทา้ย 31,750   บาท

นาย ค. ยืน่ขอรบับาํนาญ

บาํนาญปกต ิ = เงินเดือนเดือนสุดทา้ย X จาํนวนปีเวลาราชการ

50

=    31,750 x 31 =   19,685.00  บาท
50

นาย ค. ยืน่ขอรบับาํเหน็จ

เงินบาํเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทา้ย X จาํนวนปีเวลาราชการ

=  31,750 x 31  

=    984,250    บาท



ระหว่างรับราชการ

บําเหน็จบํานาญพเิศษ

ทุพพลภาพไม่สามารถรับราชการได้

ออกจากราชการแล้ว

รับบําเหน็จบํานาญปกตแิล้ว

เหตุปฏิบัตริาชการในหน้าที/่

ถูกประทุษร้าย เพราะกระทาํการ

ตามหน้าที ่(ม.36)

-ปฏิบัตริาชการคร้ังคราวนอกเขตตาํบล

ทีต่ั้งสํานักงานประจํา

-ปฏิบัตริาชการท้องทีก่นัดาร

เส่ียงต่อโรคภยั (ม.41)

ภายใน 3 ปี เจ็บป่วยทุพพลภาพ

อนัเป็นผลเน่ืองมาจากการปฏิบัติ

หน้าทีร่าชการระหว่างทีรั่บราชการ

(ม.37)

บํานาญพเิศษ (ม.38)บํานาญปกต ิ(ม.39)

ยามปกติ

ให้มอีตัราตั้งแต่ 5 – 20 ใน 50 ส่วนของเงนิเดอืน

ตามทีก่ระทรวงกลาโหมกาํหนดในระหว่างเวลาทีม่กีารรบ/

สงคราม/ปราบปราม/จลาจล/ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ให้มอีตัราตั้งแต่ 30 - 35 ใน 50 ส่วน ของเงนิเดอืน

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่



ปฏิบัตริาชการในหน้าที/่

ถูกประทุษร้าย เพราะกระทาํการ

ตามหน้าที ่(ม.40)

บําเหน็จตกทอด

ทายาท

ระหว่างทีข้่าราชการท้องถิ่นรับราชการ

กรณทีายาทรับบํานาญพเิศษ

ตาย สูญหาย

ออกจากราชการรับบําเหน็จบํานาญแล้ว

ภายใน 3 ปี ป่วยเจบ็ถงึทุพพลภาพ

และตาย เน่ืองมาจากการปฏิบัตหิน้าที่

ราชการระหว่างรับราชการ (ม.37)
ปฏิบัตริาชการนอกเขตตาํบล/

ท้องทีก่นัดาร เส่ียงโรคภยั

(ม.41)

ได้รับอนัตรายจากการ

ปฏิบัตหิน้าที/่ถูกประทุษร้าย

เพราะกระทาํการตามหน้าที ่(ม.42)

ยามปกติ

กึง่หน่ึงของเงนิเดอืน

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

ระหว่างเวลาทีม่ีการประกาศใช้กฎอยัการศึก 

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรืออืน่ ๆ

ให้มีอตัราเป็นจาํนวน 40 ใน 50 ส่วนของเงนิเดอืน



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

2 ส่วน ถ้ามีบุตร 

3 คนขึน้ไปได้ 3 ส่วน
1 ส่วน

ตลอดชีวติ

ยกเว้นสมรสใหม่

1 ส่วน

ตลอดชีวติ

กรณทุีพพลภาพ ได้ตลอดเวลาทีทุ่พพลภาพ

(1) บุตร (2) สาม ีหรือภรรยา

ทายาท

สัดส่วนการจ่ายบํานาญพเิศษให้แก่ทายาท

บุตรได้ถงึ 20 ปี

ถ้าเรียนได้ถงึ 25 ปี

ถ้าไม่มทีายาท ตาม (1) หรือ (2) หรือ (3)

หรือทายาทน้ันตายไปก่อน

แบ่งตามทายาททีเ่หลอื

ถ้าไม่มีเลย

ผู้ว่าราชการจงัหวดัพจิารณา

ผู้อุปการะ ผู้อยู่ในอุปการะ

(3) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา

ได้ถงึ 20 ปี

ถ้าเรียนได้ถงึ 25 ปี10 ปี



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

 นาย ง. ช่างโยธา สงักดั อบต. กรงปีนงั จ. ยะลา  เริ่มรบัราชการ 

1 มิ.ย.2548 ใหอ้อกจากราชการดว้ยเหตถูุกยงิดว้ยอาวุธปืนเสียชีวิต 

เม่ือ 14 ธ.ค. 2549 เงินเดือนเดือนสุดทา้ย 6,080 บาท

 เวลาราชการ (1 มิ.ย. 2548 -14 ธ.ค. 2549)

เวลาราชการปกติ 2549 12 15

2548 6 1

1      6       14

เวลาราชการทวีคณู - 1        20 (1 มิ.ย. 2548-20 ก.ค. 2548)

รวมเวลาราชการ 1      8       4 =  2 ปี

ตวัอยา่ง การคาํนวณบาํนาญพิเศษและบาํเหน็จตกทอด



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

 เงินท่ีทายาทจะไดร้บั

 เงินบาํนาญพิเศษ  = ก่ึงหน่ึงของเงินเดือน (ไดร้บัการปรบัข้ึนเงินเดือนจาก 6,080 เป็น 8,050 บาท)

= 8,050 ÷ 2 

= 4,025 บาท

 บาํเหน็จตกทอด   = เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีท่ีรบัราชการ

= 8,050 x 2 ปี  

= 16,100  บาท

 เงินช่วยพิเศษ      = เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x 3 เทา่ 

= 8,050 x 3

= 24,150 บาท



 นาย ง. ช่างโยธา สงักดั อบต. กรงปีนงั จ. ยะลา  เริม่รบัราชการ 2 ต.ค.2515 พฒันาชุมชน 

จ.ยะลา โอนมา อบต. 1 ธ.ค.45 ใหอ้อกจากราชการดว้ยเหตถูุกยงิดว้ยอาวุธปืนเสียชีวิต 

เม่ือ 14 ธ.ค. 2549 เงินเดือนเดือนสุดทา้ย  32,250 บาท

 เวลาราชการ (2 ต.ค. 2515 -14 ธ.ค. 2549)

เวลาราชการปกต ิ 2549 12    15

2515 11 1 (เริม่คิด 1 พ.ย. 2515)

34     1 14

30 (2-31 ต.ค. 2515)

34     2 14

เวลาราชการทวีคณู                        3            (7ต.ค.19-5 ม.ค.20)

2        8  (23 ก.พ.34 – 2 พ.ค.34)

1 5      26 (26 ม.ค. 47 – 20ก.ค.48)

รวมเวลาราชการ 36     1      18 ( 36 + 1 + 17) 36+0.08+0.05 = 36.13 ปี 
12 360

ตวัอยา่ง การคาํนวณบาํนาญพิเศษและบาํเหน็จตกทอด ขรก. ถ่ายโอน สมาชิก กบข.



 เงินท่ีทายาทจะไดร้บั

1. เงินบาํนาญพิเศษ  = ก่ึงหน่ึงของเงินเดือน (ไดร้บัการปรบัข้ึนเงินเดือนจาก 32,250 เป็น 41,890 บาท  

= 41,890 ÷ 2        =  20,945 บาท

แตแ่บง่จา่ยตามช่วงเวลาราชการก่อนถ่ายโอน และช่วงโอนมา อปท.

ก่อนโอน (2 ต.ค. 15 – 30 พ.ย. 45) 30 ปี 7 เดือน 8 วนั = 30.60 ปี

หลงัโอน (1 ธ.ค. 45 – 14 ธ.ค. 49)   5 ปี 6 เดือน 9 วนั =   5.53 ปี

บาํนาญพิเศษท่ีรฐัรบัภาระ = 20,945 x 30.60 = 17,739.19 บาท

36.13

บาํนาญพิเศษท่ี อปท.รบัภาระ = 20,945 – 17,739.19 = 3,205.81 บาท



2. บาํเหน็จตกทอด   = ไดร้บัการปรบัขั้นเงินเดือน = 41,890 บาท

= 41,890 x 36.13 ปี  

= 1,513,485.70 บาท

แบ่งจา่ยตามช่วงเวลาราชการก่อนถ่ายโอน และช่วงโอนมา อปท. 

ท่ีรฐัรบัภาระ = 1,513,485.70 x 30.60 = 1,281,834  บาท
36.13

อปท.รบัภาระ = 1,513,485.70 - 1,281,834 = 231,651.70 บาท

3. เงินช่วยพิเศษ      = เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x 3 เทา่  

= 41,890 x 3  

= 125,670 บาท    (อปท.จา่ย)    



เงนิบําเหน็จดาํรงชีพ

เงนิบําเหน็จดาํรงชีพ = 15 เท่าของบํานาญรายเดอืน  แต่ไม่เกนิ 400,000 บาท

ผู้รับบํานาญอายุตํา่กว่า 65 ปีบริบูรณ์ 

รับบําเหน็จดาํรงชีพได้ ไม่เกนิ 200,000 บาท

(บท.16)

ขอรับบําเหน็จดาํรงชีพได้ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม ถงึวนัที ่31 ธันวาคม ของทุกปี

ผู้รับบํานาญ อายุ 65 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 

รับบําเหน็จดาํรงชีพได้ ไม่เกนิ 400,000 บาท

(บท.18)



(สําหรับสูตรการคาํนวณแบบใหม่ (เงินบํานาญ+ช.ค.บ.x30 เท่า) 

กาํลังแก้ไข พ.ร.บ.ฯ แต่จะให้มีผลย้อนหลังถงึ 1 ก.พ.2551)

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย x จาํนวนปีเวลาราชการ

บํานาญรายเดอืน = รวมบํานาญปกติ และบํานาญพเิศษ

บําเหน็จตกทอด

ข้าราชการส่วนท้องถิน่ทีถ่งึแก่ความตาย ผู้รับบํานาญทีถ่งึแก่ความตาย 

จ่ายให้แก่ทายาท ของข้าราชการส่วนท้องถิน่ซ่ึงถงึแก่

ความตายระหว่างรับราชการ ถ้าความตายน้ันมไิด้

เกดิขึน้เน่ืองจากการประพฤตช่ัิวอย่างร้ายแรงของ

ตนเอง

เงนิบํานาญรายเดอืน x 30

จ่ายให้แก่ทายาท จาํนวน 30 เท่าของเงนิ

บํานาญรายเดอืน หักเงนิบําเหน็จดาํรงชีพ

ทีผู้่รับบํานาญรับไปแล้ว



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

ข้าราชการส่วนท้องถิน่ถงึแก่ความตาย ผู้รับบํานาญถงึแก่ความตาย

การจ่ายให้แก่ทายาท

1. ข้าราชการส่วนท้องถิน่ซ่ึงถงึแก่กรรม หรือผู้รับบํานาญซ่ึงถงึแก่กรรม

ได้แสดงเจตนาไว้เป็นหนังสือยืน่ต่อต้นสังกดั ตามแบบ บ.ท.10

2. หากมิได้ระบุไว้ ให้จ่ายแก่บุคคลตามลาํดบั ดงันี้

2.1 คู่สมรส     2.2 บุตร        2.3 บิดามารดา

เงือ่นไข

(1) บุคคลลาํดบัก่อนมีชีวติอยู่ ลาํดบัถดัไปไม่มีสิทธิ

(2) บุคคลในลาํดบัเดยีวกนัมีหลายคน (บุตร) สามารถมอบหมายเป็นหนังสือ 

หรือให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดทีจั่ดการศพ 

เงนิเดอืนเตม็เดอืน x 3 เงนิบํานาญ + เงนิเพิม่ 25 % + เงนิ ช.ค.บ. x 3

การส่ังจ่ายเงนิช่วยพเิศษ ตาม ข้อ 30

แห่งระเบียบ มท.ว่าด้วยเงนิบําเหน็จบํานาญฯ พ.ศ.2546

การส่ังจ่ายเงนิช่วยพเิศษ อนุโลมตาม ม.23

แห่ง พ.ร.ฎ. เงนิเดอืน เงนิปีฯ พ.ศ.2535

จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงนิช่วยพเิศษ



บําเหน็จดาํรงชีพ  /   บําเหน็จตกทอดตวัอย่างที ่1 

เงนิบําเหน็จดาํรงชีพ บํานาญรายเดอืน x  15 เท่า  

28,000 x 15 = 420,000 บาท 

ขอรับบําเหน็จดาํรงชีพ (บท.16) คร้ังแรก

พร้อมยืน่ขอรับบํานาญได้ 
200,000 บาท 

เมือ่อายุ 65 ปีขึน้ไป สามารถยืน่ขอรับ

บําเหน็จดาํรงชีพ (บ.ท.18) ได้อกี
200,000 บาท 

เงนิบําเหน็จตกทอด บํานาญปกต ิx 30 เท่า หัก เงนิบําเหน็จดาํรงชีพทีรั่บไปแล้ว  

28,000 x 30 = 840,000 – 400,000 = 440,000 บาท 

ทายาทได้รับบําเหน็จตกทอด = 440,000 บาท 



บําเหน็จดาํรงชีพ  /   บําเหน็จตกทอดตวัอย่างที ่2

เงนิบําเหน็จดาํรงชีพ บํานาญรายเดอืน x  15 เท่า  

22,000 x 15 = 330,000 บาท 

ขอรับบําเหน็จดาํรงชีพ (บท.16) คร้ังแรก

พร้อมยืน่ขอรับบํานาญได้ 
200,000 บาท 

เมือ่อายุ 65 ปีขึน้ไป สามารถยืน่ขอรับ

บําเหน็จดาํรงชีพ (บ.ท.18) ได้อกี
130,000 บาท 

เงนิบําเหน็จตกทอด บํานาญปกต ิx 30 เท่า หัก เงนิบําเหน็จดาํรงชีพทีรั่บไปแล้ว  

22,000 x 30 = 660,000 – 330,000 = 330,000 บาท 

ทายาทได้รับบําเหน็จตกทอด = 330,000 บาท 



 บาํเหน็จดาํรงชีพ/บาํเหน็จตกทอด/เงินช่วยพิเศษ

1. เงินบาํเหน็จดาํรงชีพ  =  เงินบาํนาญ x 15 เทา่ แตไ่ม่เกิน 400,000 บาท 

=   19,685  x 15  =  295,275  บาท

ขอรบัครั้งแรก   =  200,000 บาท (อีก 95,275 บาทจะขอไดปี้ 2555)

เม่ือตายทายาทรบั      = 19,685 x 30  =  590,550 – 200,000

2. บาํเหน็จตกทอด =    390,550  บาท

3. เงินช่วยพิเศษ = เงินบาํนาญ x 3 เทา่ = 19,685 x 3 = 59,055.00 บาท

= เงินเพิ่ม 25% x3เทา่ = 4,921.25 x3 = 14,763.75 บาท

= เงิน ช.ค.บ. x 3 เทา่ =    787 x3 =   2,361 บาท                 

รวมเงินช่วยพิเศษ    =  76,179.75  บาท

ตวัอยา่ง การคาํนวณบาํเหน็จตกทอด กรณีผูร้บับาํนาญเสียชีวิต



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

2 ส่วน 

ถ้ามีบุตร 3 คนขึน้ไป ได้ 3 ส่วน
1 ส่วน 1 ส่วน

บุตร สาม ีหรือภรรยา

ทายาท

การแบ่งส่วนบําเหน็จตกทอดให้ทายาท

บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา

ถ้าไม่มทีายาท

ถ้าไม่มทีายาทเลย

ให้สิทธิน้ันเป็นอนัยุติ

ข้าราชการส่วนท้องถิน่ หรือผู้รับบํานาญ

ได้เจตนาระบุตวัผู้รับไว้



ตวัอย่างการแบ่งส่วนบําเหน็จตกทอดให้ทายาท 

กรณคีาํนวณบําเหน็จตกทอดได้ 242,352.75 บาท

แบ่งสัดส่วนได้ 5 ส่วน

บุตร   จาํนวน    36,352.92 บาท

บุตร   จาํนวน    36,352.91 บาท

บุตร   จาํนวน    36,352.91 บาท

บุตร   จาํนวน    36,352.91 บาท

คู่สมรส  จาํนวน  48,470.55 บาท

มารดา   จาํนวน  24,235.28 บาท

บิดา     จาํนวน    24,235.27 บาท

แบ่งสัดส่วนได้ 4 ส่วน(ได้คนละ 1ส่วน)

บุตร     จาํนวน     60,588.19 บาท

บุตร     จาํนวน    60, 588.19 บาท

คู่สมรส  จาํนวน    60, 588.19 บาท

มารดา   จาํนวน    60, 588.18 บาท

148,411.65

(3 ส่วน)

(1 ส่วน)

(1 ส่วน)



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

10 20 30 40 50 60 70
ปี

0
*

2. เหตุทุพพลภาพ1. เหตุทดแทน 4. เหตุรับราชการนาน3. เหตุสูงอายุ

บําเหน็จบํานาญปกติ ลาออก

ไม่ถงึ 10ปี 10-25 ปี 25 ปี

- เลกิ/ยุบ ตาํแหน่ง

- ดาํรงตาํแหน่งทางการเมอืง

- ส่ังให้ออกโดยไม่มคีวามผดิ

เจ็บป่วย  ทาํงานไม่ได้
อายุตวั 50 ปี

ส่ังอนุญาต
อายุตวั 60 ปี

อายุราชการ

25 ปี

ส่ังอนุญาต

อายุราชการ

30 ปี

บําเหน็จ/

บํานาญ
บําเหน็จไม่ได้อะไร

บํานาญพเิศษ บําเหน็จตกทอด บําเหน็จดาํรงชีพ

ทุพพลภาพ เพราะปฏิบตัิราชการ

จ่ายแก่ข้าราชการ จ่ายทายาท

ข้าราชการตาย 15 เท่าของบํานาญ 

ไม่เกนิ 400,000 บาทตาย/สูญหาย

จ่ายทายาท

ผู้รับบํานาญตาย

จ่ายทายาท

30 เท่าของบํานาญ

สรุปบําเหน็จบํานาญ



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

การนับเวลาราชการต่อเน่ือง กรณกีลบัเข้ารับราชการใหม่

กลบัเข้ารับราชการ ก่อน 16 พ.ย. 43

พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

พ.ศ.2500

กลบัเข้ารับราชการ หลงั 16 พ.ย. 43

พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ 

(ฉบับที ่6) พ.ศ. 2543 มผีลใช้บังคบั 16 พ.ย. 2543

ไม่นับเวลาราชการต่อเน่ือง นับเวลาราชการต่อเน่ืองได้

รับบําเหน็จแล้ว ต้องคนืบําเหน็จพร้อมดอกเบีย้

รับบํานาญแล้ว ต้องงดการจ่ายบํานาญตลอดเวลา

ทีก่ลบัเข้ารับราชการใหม่ 

เว้นแต่ถูกปลดออก/ไล่ออก  เน่ืองจากกระทาํความผดิวนัิย

อย่างร้ายแรง  และไม่มสิีทธิรับบําเหน็จบํานาญ

คดิเวลาราชการเฉพาะ

การรับราชการคร้ังใหม่เท่าน้ัน 

ทั้งนีม้ใิห้ใช้บังคบัแก่ผู้ได้รับหรือมสิีทธิในบํานาญปกติ

แล้ว ภายหลงักลบัเข้ามาใหม่ และเลกิรับบํานาญภายใน 

30 วนันับแต่วนักลบัเข้ารับราชการใหม่ได้ 



 นางมา  เกดิ 15  เมษายน  2488   เร่ิมรับราชการ 1 พ.ค. 2512 ครูจตัวา  ทต.โนนสูง 
ลาออกจากราชการ (คร้ังแรก)  เพือ่สมคัรรับเลอืกตั้งผู้บริหารท้องถิน่  เมือ่ 26 ธ.ค. 2546

 กลบัเข้ารับราชการใหม่ เมือ่ 1 ก.ค. 2547  และเกษยีณเมือ่ 1 ตุลาคม 2548 (ออกคร้ังที ่2)

 เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย เมือ่ลาออกคร้ังแรก 45,200 บาท

 เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย เมือ่พ้นจากราชการคร้ังที ่2 46,280 บาท

 เวลาราชการปกต ิ                                                                    ปี         เดอืน          วนั
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2512 – 25 ธ.ค. 2546 (ช่วงแรก)                        34 7             25
ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2547 – 30  ก.ย. 2548 (ช่วงทีส่อง)                      1 3 -

 รวมเวลาราชการทั้งส้ิน (ช่วงแรก+ ช่วงทีส่อง)                       35 10 25

 เวลาทวคูีณ                    (7 ต.ค. 19 - 5 ม.ค. 20)                                       3
(23 ก.พ.34 - 2 พ.ค.34)                      - 2 8

36 4 3
รวมเวลาราชการทั้งส้ิน    = 36 ปี

ตวัอย่าง การคาํนวณบํานาญ  กรณกีารนับอายุราชการต่อเน่ือง



การคาํนวณบํานาญ  กรณรัีบบํานาญคร้ังแรกแล้วงดจ่ายบํานาญหลงักลบัรับราชการใหม่

1. บํานาญปกต ิ 46,280  x 36 =  33,321.60 บาท เงนิเพิม่  33,321.60 x 25 =  8,330.40 บาท
50 100

รวมเงนิบํานาญ+เงนิเพิม่ (33,321.60 + 8,833.40)      =       41,652  บาท

การคาํนวณบํานาญ  กรณรัีบบํานาญคร้ังแรกแล้วไม่งดจ่ายบํานาญหลงักลบัรับราชการใหม่
1.  เวลาราชการคร้ังแรก 1 พ.ค. 2512 – 25 ธ.ค. 2546 = 35 ปี 1 เดอืน  3 วนั รวม 35 ปี

บํานาญปกต(ิคร้ังแรก)  45,200  x 35 =  31,640 บาท    เงนิเพิม่  31,640 x 25 =  7,910   บาท
50 100                                                                      

รวมเงนิบํานาญ+เงนิเพิม่  (31,640 + 7,910) =      39,550 บาท
2. เวลาราชการคร้ังทีส่อง 1 ก.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2548 = 1 ปี 3 เดอืน      รวม 1 ปี

บํานาญปกต ิ 46,280  x 1 =  925.60 บาท    เงนิเพิม่  925.60 x 25 =  231.40   บาท
50 100

รวมเงนิบํานาญ+เงนิเพิม่  (925.60 + 231.40) =      1,157  บาท

3. รวมเงนิบํานาญทีไ่ด้รับทั้งส้ิน   39,550 + 1,157 = 40,707  บาท



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

รับบํานาญตั้งแต่ 1 ม.ค. 2509 เป็นต้นไป 

ได้เงนิเพิม่ 25%

รับบํานาญก่อนวนัที ่1 ม.ค. 2509

ไม่ได้เงนิเพิม่ 25%

รับราชการใน อปท.

ตั้งแต่วนัที ่1 ต.ค. 2535

ไม่ได้เงนิเพิม่ 25%

1 ม.ค. 2509 1 ต.ค. 2523 1 ต.ค. 2535

โอนตาม พ.ร.บ. โอนกจิการฯ พ.ศ.2523

ตั้งแต่วนัที ่1 ต.ค.2523

ไม่ได้เงนิเพิม่ 25%

ข้าราชการอืน่ ทีม่ใิช่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ต่อมาได้โอนหรือถูกส่ังให้ไปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น

ก่อนวนัที ่1 ต.ค.2535  ได้รับเงนิเพิม่ 25% ตามสัดส่วนเวลา

ราชการทีรั่บราชการใน อปท.

ขรก.ส่วนจังหวดัสามญั ก่อนโอนตาม พ.ร.บ.ฯ

ระหว่างวนัที ่1 ม.ค.2509 – 30 ก.ย.2523

ได้รับเงนิเพิม่ 25%

เงนิเพิม่จากเงนิบํานาญ 25%

เงนิเพิม่ = บํานาญปกต ิx 25
100

เงนิเพิม่ = บํานาญ x 25 x เวลาท้องถิน่     .
100 x เวลาราชการทั้งหมด



กรณีรบับาํนาญปกต ิ+ เงินเพิ่ม 25%

บาํนาญปกต ิ =    31,750 x 31 =   19,685.00  บาท

50

เงินเพิ่มจากบาํนาญปกต ิ25% =    19,685 x 25 =    4,921.25  บาท

100

การคาํนวณเงนิเพิม่จากบํานาญปกต ิ25%

กรณีรบับาํนาญ + เงินเพิ่ม 25% (เกินเงินเดือนๆสุดทา้ย)
บาํนาญปกต ิ =    31,750 x 42 =   26,670  บาท

50

เงินเพิ่มจากบาํนาญปกต ิ25% =    26,670 x 25 = (6,667.50) รบัจรงิ 5,080 บาท

100                          (31,750-26,670 = 5,080) 

เน่ืองจาก บาํนาญปกต ิ+ เงินเพ่ิม 25% (26,670 + 6,667.50)= 33,337.50 บาท เกินเงินเดือน



เวลาราชการ ตั้งแต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2522 – 30 กนัยายน 2553 ดงันี ้   31 2 29

เวลาราชการทวคูีณ ตั้งแต่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2534 – วนัที ่2 พฤษภาคม 2534 2                         8

หักวนัลา พกั ขาด ราชการโดยไม่ได้รับเงนิเดอืน                       - - -

รวมเวลาราชการทั้งส้ิน                                               31                        5                        7

คาํนวณเวลาราชการ                                                31                           - -

ปี                   เดอืน                  วนั

1. อบจ.  **  ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2522 – 30 กนัยายน 2523 1 2 29

2. สปจ.  **  ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2523 – 28 กมุภาพนัธ์ 2530 6 5 -

3. เทศบาล  **  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2530 – 30 กนัยายน 2553            23                       7                          -

การคาํนวณบําเหน็จบํานาญ (ครู) กรณโีอนไป สปจ. และโอนกลบัท้องถิน่ก่อน 1 ต.ค.2535 ได้เงนิเพิม่ 25%

นางชอบ  ตาํแหน่ง ครู เทศบาลเมอืงแพร่ เกดิเมือ่วนัที ่28 สิงหาคม 2498 เร่ิมรับราชการเมือ่วนัที ่  2 

กรกฎาคม 2522 อบจ.แพร่  โอนมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิน่เมือ่วนัที ่1 มนีาคม 2530 เทศบาลเมอืง

แพร่  ขอลาออกจากราชการ เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2553

เวลาราชการ ตั้งแต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2522 – 30 กนัยายน 2553 ดงันี ้   31 2 29



ต่อ

เงนิเดอืนเเดอืนสุดท้าย                              = 37,320 บาท

คาํนวณ บํานาญปกต ิ                               =     37,320 x 31  = 23,138.40 บาท

50

เงนิเพิม่จากเงนิบํานาญร้อยละ 25 = 23,138.40 x    25  x  25   =  4,665 บาท

100       31 

(ผู้ ท่ีรับราชการส่วนท้องถ่ินตัง้แต่วันท่ี 1 ตลุาคม 2535 เป็นต้นไป ไม่มีสิทธิรับเงินเพ่ิมจากเงินบาํนาญร้อยละ 25)

รวมเงนิบํานาญ + เงนิเพิม่              = (23,138.40 + 4,665) 27,803.40 บาท

1. อบจ. ** ตั้งแต่วนัที ่2 กรกฎาคม 2522 – 30 กนัยายน 2523

2523 10 1

2522 7 2

1 2 29

3. เทศบาล  **  ตั้งแต่วนัที ่1 มีนาคม 2530 – 30 กนัยายน 2553

2553 10 1

2530 3 1

23 7 -

ทวคูีณ       2 8

25 - 7

รวมเวลาของท้องถิน่   1 + 3  + เวลาทวคูีณ  =  25 ปี 

2. สปจ. ** ตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม 2523 – 28 กมุภาพนัธ์ 2530

2530 3 1

2523 10 1

6 5 -



การคาํนวณเงนิบํานาญ + เงนิเพิม่ 25 % แล้วเกนิเงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย

นายเช้าฯ  ตาํแหน่งปลดัเทศบาล  ทม.กาญจนบุรี เกดิเมือ่วนัที ่25 ตุลาคม 2490 เร่ิมรับราชการเมือ่วนัที ่10 

กนัยายน 2516 ตาํแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง กรมการปกครอง โอนมารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิน่

เมือ่วนัที ่10 มกราคม 2520 ทม.กาญจนบุรี พ้นจากราชการ เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2550

เวลาราชการ ตั้งแต่วนัที ่10 กนัยายน 2516 – 30 กนัยายน 2550  ดงันี ้   34 - 21

หักวนัลา พกั ขาด ราชการโดยไม่ได้รับเงนิเดอืน                            - - -

รวมเวลาราชการทั้งส้ิน                                                    42                      - 9

คาํนวณเวลาราชการ                                                      42                       - -

ปี                   เดอืน                  วนั

1. พช.  **  ตั้งแต่วนัที ่10 กนัยายน 2516 – 9 มกราคม 2520 3 4 -

2. เทศบาล  **  ตั้งแต่วนัที ่10 มกราคม 2520 – 30 กนัยายน 2550           30                       8                         21

เวลาราชการทวคูีณ ตั้งแต่วนัที ่7 ตุลาคม 2519 – วนัที ่5 มกราคม 2520 3

ตั้งแต่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2534 – วนัที ่2 พฤษภาคม 2534 2 8

ตั้งแต่วนัที ่3 พฤษภาคม 2534 – วนัที ่12 พฤศจิกายน 2541               7                   6                        10



ต่อ

เงนิเดอืนเเดอืนสุดท้าย                                = 46,360 บาท

คาํนวณ บํานาญปกต ิ                               =     46,360 x 42  = 38,942.40 บาท

50

เงนิเพิม่จากเงนิบํานาญร้อยละ 25 = 38,942.40 x 25 x 38 = 8,808.40 แต่จ่ายเพยีง  7,417.60 บาท

100     42                  (46,360 – 38,942.40)
(ผู้ ท่ีรับราชการส่วนท้องถ่ินตัง้แต่วันท่ี 1 ตลุาคม 2535 เป็นต้นไป ไม่มีสิทธิรับเงินเพ่ิมจากเงินบาํนาญร้อยละ 25)

รวมเงนิบํานาญ + เงนิเพิม่              = (38,942.40 + 7,417.60) 46,360  บาท

2. เทศบาล  **  ตั้งแต่วนัที ่10 มกราคม 2520 - 30 กนัยายน 2550

2550 10 1

2520 1 10

30 8 21

เวลาทวคูีณ                  2 8

7 6 10

38 5 9

1. ปค.  *  ตั้งแต่วนัที ่10 กนัยายน 2516 – 9 มกราคม 2520

2520 1 10

2516 9 10

3 4 -

เวลาทวคูีณ     3 -

3 7 -



ผู้รับบํานาญได้รับเงนิบํานาญเพิม่ขึน้จากบํานาญรายเดอืน (ช.ค.บ.)

การเบิกจ่ายเงนิ  ช.ค.บ.

รับบํานาญคร้ังแรกทีใ่ดท้องถิน่น้ันจ่าย ช.ค.บ.

เงนิช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  (ช.ค.บ.)

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

ตาํแหน่งอืน่

จากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพนั

ครู  ครูถ่ายโอน และข้าราชการถ่ายโอน

จากเงนิอดุหนุน



สิทธิการไดร้บัเงิน ช.ค.บ. 

ตามระเบียบ มท. ว่าดว้ยเงินช่วยค่าครองชีพผ ูร้บับํานาญ

ของราชการสว่นทอ้งถ่ิน ตัง้แต่ ฉบบัท่ี 1 - 13



ใหสิ้ทธิผ ูร้บัเงินบํานาญ ต่ํากว่าเดือนละ 4,000 บาท 

ไดร้บัเพ่ิมอีก 200 บาท

ใหส้ิทธิผ ูร้บัเงินบํานาญตัง้แต่เดือนละ 4,000 บาท ไมถึ่ง 4,200 บาท

ไดร้บัเพ่ิมอีก เป็นสว่นต่างของ 4,200 บาท

(เช่น 4,200 - 4,075.20 = 124.80 บาท)

เงิน ช.ค.บ. 

พ.ศ.2522

(ขอ้ 3)

ตัง้แต่วนัท่ี 

1 ต.ค.2521

เงิน ช.ค.บ. (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2523 (ขอ้ 4)  ยกเลิกขอ้ 4 ทวิ แลว้ 

โดยระเบียบ มท. เงินช่วยค่าครองชีพ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2525

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2525

ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญอย ูแ่ลว้ในวนัท่ี  1 มกราคม 2523 และยงัคงไดร้บัอย ู ่

ไดร้บัเพ่ิมอีก 39 % ของเงินบํานาญ

ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญ ตัง้แต่วนัท่ี 2 มกราคม 2523 – 1 มกราคม 2525

และยงัคงไดร้บัอย ู ่

ไดร้บัเพ่ิมอีก 16 % ของเงินบํานาญ

เงิน ช.ค.บ. 

พ.ศ.2525

ฉ.3 (ขอ้ 4 ทวิ)

ตัง้แต่วนัท่ี 

1 ม.ค.2525
หมายเหต ุการคํานวณเงิน ช.ค.บ. (ฉบบัท่ี 3) ไมนํ่าเวิน ช.ค.บ. (ฉบบัท่ี 1) มารวมคํานวณ 



ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญอย ูแ่ลว้ในวนัท่ี 1 มกราคม 2532

ไดร้บัเพ่ิมอีก 6% ของเงินบํานาญ + ช.ค.บ.ท่ีไดร้บัแลว้ 

เงิน ช.ค.บ. 

พ.ศ.2532

ฉ.4 (ขอ้ 4 ตร)ี

ตัง้แต่วนัท่ี 

1 ม.ค.2532

ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญอย ูแ่ลว้ในวนัท่ี 1 เมษายน 2533 

ไดร้บัเพ่ิมอีก 10% ของเงินบํานาญ + ช.ค.บ.ท่ีไดร้บัแลว้

เงิน ช.ค.บ. 

พ.ศ.2533

ฉ.5 (ขอ้ 4 จตัวา)

ตัง้แต่วนัท่ี 

1 เม.ย.2533



เงิน ช.ค.บ. 

พ.ศ.2534

ฉ.6 (ขอ้ 4 เบญจ)

ตัง้แต่วนัท่ี 

1 พ.ย.2533

สาํหรบัการนบัอาย ุกรณีเกิดกอ่นปี พ.ศ. 2484  (ตาม พ.ร.บ.ปีปฏทิิน พ.ศ.2483)

ใหน้บัเดือน เม.ย.เป็นเดือนแรก ถา้เกิด ม.ค.-มี.ค. กอ่นปี พ.ศ. 2484 ให ้+ อายอีุก 1 ปี

ตอ้งมีเวลาราชการสาํหรบัคํานวณบํานาญ 25 ปี ข้ึนไป

ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญอายคุรบ 70 ปี ข้ึนไป ไดร้บับํานาญ + ช.ค.บ. ไมถึ่ง 3,000บาท 

ไดร้บัเพ่ิมอีก เป็นสว่นต่างของ 3,000 บาท

ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญอายคุรบ 90 ปี ข้ึนไป ไดร้บับํานาญ + ช.ค.บ. ไมถึ่ง 6,000บาท 

ไดร้บัเพ่ิมอีก เป็นสว่นต่างของ 6,000 บาท

ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญอายคุรบ 80 ปี ข้ึนไป ไดร้บับํานาญ + ช.ค.บ. ไมถึ่ง 5,000บาท 

ไดร้บัเพ่ิมอีก เป็นสว่นต่างของ 5,000 บาท

ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญตัง้แต่วนัท่ี 2 มกราคม 2532 – 1 เมษายน 2535

ไดร้บัเพ่ิมอีก 12% ของเงินบํานาญ + ช.ค.บ.ท่ีไดร้บัแลว้

ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญกอ่นวนัท่ี 2 กนัยายน 2521

ไดร้บัเพ่ิมอีก 40% ของเงินบํานาญ + ช.ค.บ.ท่ีไดร้บัแลว้

ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญตัง้แต่วนัท่ี 2 กนัยายน 2521–1 มกราคม 2532

ไดร้บัเพ่ิมอีก 20% ของเงินบํานาญ + ช.ค.บ.ท่ีไดร้บัแลว้

เงิน ช.ค.บ. 

พ.ศ.2535

ฉ.7 (ขอ้ 4 ฉ)

ตัง้แต่วนัท่ี 
1 เม.ย.2535



ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญอย ูแ่ลว้ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2537

ไดร้บัเพ่ิมอีก 11% ของเงินบํานาญ + ช.ค.บ.ท่ีไดร้บัแลว้

เงิน ช.ค.บ. 

พ.ศ.2538

ฉ.8 (ขอ้ 4 สตัต)

ตัง้แต่วนัท่ี 

1 ต.ค.2537

เงิน ช.ค.บ. 

พ.ศ.2547

ฉ.9 (ขอ้ 4 อฏัฐ)

ตัง้แต่วนัท่ี 

1 เม.ย.2547

เงิน ช.ค.บ. 

พ.ศ.2548

ฉ.10 (ขอ้ 4 นว)

ตัง้แต่วนัท่ี 

1 ต.ค.2548

ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญอย ูแ่ลว้ในวนัท่ี 1 เมษายน 2547

ไดร้บัเพ่ิม 3% ของเงินบํานาญ + ช.ค.บ.ท่ีไดร้บัแลว้

ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2548

หากเงินบํานาญ + เงิน ช.ค.บ. ไมถึ่ง 5,100 บาท

ไดร้บัเพ่ิมอีก เป็นสว่นต่างของ 5,100 บาท

(5,100 - บํานาญ – ช.ค.บ.) 



ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญอย ูแ่ลว้ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2548

ไดร้บัเพ่ิมอีก 5% ของเงินบํานาญ+ช.ค.บ.ท่ีไดร้บัแลว้

เงิน ช.ค.บ. 

พ.ศ.2549

ฉ.11 (ขอ้ 4 ทศ)

ตัง้แต่วนัท่ี 

1 ต.ค.2548

เงิน ช.ค.บ. 

พ.ศ.2551

ฉ.12 (ขอ้ 4 เอกาทศ)

ตัง้แต่วนัท่ี 

1 ต.ค.2550

เงิน ช.ค.บ. 

พ.ศ.2552

ฉ.13 (ขอ้ 4 นว)

ตัง้แต่วนัท่ี 

1 ส.ค.2552

ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญอย ูแ่ลว้ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2550

ไดร้บัเพ่ิมอีก 4% ของเงินบํานาญ+ช.ค.บ.ท่ีไดร้บัแลว้

ใหส้ิทธิผ ูร้บับํานาญตัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2552

หากเงินบํานาญ + เงิน ช.ค.บ. ไมถึ่ง 6,000 บาท

ไดร้บัเพ่ิมอีก เป็นสว่นต่างของ 6,000 บาท

(6,000 - บํานาญ – ช.ค.บ. ท่ีไดร้บั) 



นาย ต่อ  ได้รับบํานาญเมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2524 มเีวลาราชการสําหรับคาํนวณ 21 ปี 

เสียชีวติเมือ่วนัที ่17 เมษายน 2553

ได้รับเงนิบํานาญเดอืนละ 1,368.81 บาท 

เงนิเพิม่จากบํานาญร้อยละ 25 เดอืนละ 342.20 บาท 

ได้รับ ช.ค.บ. ดงันี้

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่1) พ.ศ.2522 เดอืนละ (ไม่ถงึ 4,000 บาท)  200 บาท

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่2) พ.ศ.2523 เดอืนละ             - บาท

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่3) พ.ศ.2525 เดอืนละ 16% 219       บาท

(เงนิบํานาญ 1,368.81 * 16 / 100 = 219.01 บาท) 

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่4) พ.ศ.2532 เดอืนละ 6% 107 บาท

(เงนิบํานาญ 1,368.81 + 200 + 219 * 6 / 100 = 107.27 บาท) 

6. ตวัอย่างการคาํนวณเงนิ ช.ค.บ.  แบบไม่ได้ (ฉบับที่ 6 )



เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่7) พ.ศ.2535 เดอืนละ 20% 416 บาท

(เงนิบํานาญ 1,368.81 + 200 + 219+107 +189* 20 / 100 = 416.76 บาท)

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่8) พ.ศ.2538 เดอืนละ 11% 274 บาท

(เงนิบํานาญ 1,368.81 + 200 + 219+107+189+416 * 11 / 100 = 274.98 บาท) 

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่9) พ.ศ.2547 เดอืนละ 3% 83 บาท

(เงนิบํานาญ 1,368.81 + 200 + 219+107+189+416+274 * 3 / 100 = 83.21 บาท) 

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่5) พ.ศ.2533 เดอืนละ 10 % 189 บาท

(เงนิบํานาญ 1,368.81 + 200 + 219+107 * 10 / 100 = 189.48 บาท)    

2,083.81

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่6) พ.ศ.2534 เดอืนละ           - บาท

(เวลาราชการไม่ถงึ 25 ปี) 



เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่10)พ.ศ.2548 เดอืนละ(ไม่ถงึ 5,100 บาท) 2,243.19 บาท

(เงนิบํานาญ 5,100 - (1,368.81+200+219+107+189+416+274+83 = 2,856.81) =2,243.19 บาท)

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่11) พ.ศ.2549 เดอืนละ 5% 255 บาท

(เงนิบํานาญ 5,100 * 5 / 100 = 255 บาท) 

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่12) พ.ศ.2550 เดอืนละ 4% 214 บาท

(เงนิบํานาญ 5,100+255 * 4 / 100 = 214.20 บาท) 

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่13) พ.ศ.2552 เดอืนละ (ไม่ถงึ 6,000 บาท) 431 บาท

(เงนิบํานาญ 6,000 - (5,100 + 255 + 214  = 5,569 บาท) = 431 บาท

รวมเงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่1 - 13) เดอืนละ         4,631.19 บาท



นาย ต่อ  ได้รับบํานาญเมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2524 มเีวลาราชการสําหรับคาํนวณ 26 ปี 

เสียชีวติเมือ่วนัที ่17 เมษายน 2553

ได้รับเงนิบํานาญเดอืนละ 1,368.81 บาท 

เงนิเพิม่จากบํานาญร้อยละ 25 เดอืนละ 342.20 บาท 

ได้รับ ช.ค.บ. ดงันี้

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่1) พ.ศ.2522 เดอืนละ (ไม่ถงึ 4,000 บาท)  200 บาท

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่2) พ.ศ.2523 เดอืนละ         - บาท

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่3) พ.ศ.2525 เดอืนละ 16% 219       บาท

(เงนิบํานาญ 1,368.81 * 16 / 100 = 219.01 บาท) 

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่4) พ.ศ.2532 เดอืนละ 6% 107 บาท

(เงนิบํานาญ 1,368.81 + 200 + 219 * 6 / 100 = 107.27 บาท) 

7. ตวัอย่างการคาํนวณเงนิ ช.ค.บ.  แบบได้รับ (ฉบับที่ 6 )



เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่7) พ.ศ.2535 เดอืนละ 20% 416 บาท 

(เงนิบํานาญ 1,368.81 + 200 + 219+107 +189* 20 / 100 = 416.76 บาท)

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่8) พ.ศ.2538 เดอืนละ 11% 375 บาท*

(เงนิบํานาญ 3,000+416 * 11 / 100 = 375.76 บาท) 

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่5) พ.ศ.2533 เดอืนละ 10 % 189 บาท

(เงนิบํานาญ 1,368.81 + 200 + 219+107 * 10 / 100 = 189.48 บาท)                     2,083.81

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่6) พ.ศ.2534 เดอืนละ    2,916.19 บาท

(เวลาราชการถงึ 25 ปี และมส่ีวนต่างของ 3,000 บาท และ 5,000 บาท) 

เกดิ  วนัที ่23 กนัยายน 2466

อายุ 70 ปี *   22 กนัยายน 2536

อายุ 80 ปี  ** 22 กนัยายน 2546

อายุ 90 ปี  *** 22 กนัยายน 2556

ได้รับเพิม่
อายุ 70 ปี *   (3,000-2,083.81=916.19)

อายุ 80 ปี  **(5,000-3,000 =2,000) 

อายุ 90 ปี  *** ไม่ได้รับ 

ต้องตรวจสอบต่อไปว่า ฉบับถดัไปครบช่วงอายุ 70 ปี หรือ 80 ปี 

หรือไม่ ให้นํามารวมคาํนวณด้วย



เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่10) พ.ศ.2548 เดอืนละ (ไม่ถงึ 5,100 บาท)   - บาท

(เงนิบํานาญรวมแล้ว ได้  5,964 บาท เกนิ 5,100 บาท)

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่11) พ.ศ.2549 เดอืนละ 5% 298 บาท

(เงนิบํานาญ 5,000+416+375+173 * 5 / 100 = 298.20 บาท) 

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่12) พ.ศ.2550 เดอืนละ 4% 250 บาท

(เงนิบํานาญ 5,000+416+375+173+298 * 4 / 100 = 250.48 บาท) 

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่13) พ.ศ.2552 เดอืนละ (ไม่ถงึ 6,000 บาท)  - บาท

(เงนิบํานาญรวมแล้ว ได้  6,512 บาท เกนิ 6,000 บาท) 

รวมเงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่1 - 13) เดอืนละ       5,143.19 บาท

เงนิ ช.ค.บ. ตามระเบียบ มท. (ฉบับที ่9) พ.ศ.2547 เดอืนละ 3% 173      บาท

(เงนิบํานาญ 5,000+416+375* 3 / 100 = 173.73 บาท) 



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

การส่ังจ่ายบําเหน็จบํานาญ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2546

1.  ยืน่เร่ืองตามแบบฯ ต่อ อปท. ทีต่นสังกดัคร้ังสุดท้าย (ข้อ 16)

2. อปท.ตรวจสอบและสอบสวนหลกัฐาน แล้วนําเสนอผู้ว่าราชการจงัหวดั

พจิารณา ภายใน  15 วนั นับแต่วนัรับเร่ือง (ข้อ24)

3. ผู้ว่าราชการจงัหวดัพจิารณาส่ังจ่าย ภายใน 21 วนั นับแต่วนัได้รับเร่ือง  (ข้อ 26)



การเบิกจ่ายบําเหน็จบํานาญ

ตาํแหน่งครู  ภารโรงโรงเรียน  อบจ./เทศบาล

บํานาญ ช.ค.บ. เงนิเพิม่

เงนิอุดหนุนรัฐบาล เงนิอุดหนุนรัฐบาลกบท. กบท.

บําเหน็จบํานาญปกติ บําเหน็จบํานาญพเิศษ ช.ค.บ.

บําเหน็จตกทอด บําเหน็จดาํรงชีพ

เงนิเพิม่ เงนิช่วยพเิศษ (3 เท่า)

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่



การเบิกจ่ายบําเหน็จบํานาญ

ตาํแหน่งอืน่

บําเหน็จบํานาญปกติ บําเหน็จบํานาญพเิศษ เงนิช่วยพเิศษบําเหน็จดาํรงชีพ ช.ค.บ.

บําเหน็จตกทอด

กบท. จ่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ทีข้่าราชการออกจากราชการ

เงนิเพิม่

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่



การเบิกจ่ายบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการถ่ายโอน ตาํแหน่งอืน่

บําเหน็จบํานาญปกติ บําเหน็จบํานาญพเิศษ เงนิช่วยพเิศษบําเหน็จดาํรงชีพ ช.ค.บ.

บําเหน็จตกทอด

เงนิอดุหนุนรัฐบาล/ กบท. เงนิอดุหนุนรัฐบาล

กบท. จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลา

ทีรั่บราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่



พ้น/ออกจากราชการด้วยเหตุ 4 เหตุ** พ้นจากราชการ

เน่ืองจากเสียชีวติ

เงนิบําเหน็จดาํรงชีพ

เงินบาํนาญ x 15 เท่า (ไม่เกนิ 400,000 บาท ขอ 

รับ 200,000 บาทหลงัเม่ืออายุ 65 ปีบริบูรณ์)

เงนิบําเหน็จตกทอด

(เงินบาํนาญ x 30 เท่า) หกับาํเหน็จดาํรงชีพกรณีไดข้อรับไปแลว้

เงนิช่วยพเิศษ

(เงินบาํนาญ + ช.ค.บ. (ถา้มี) + เงินเพิ่ม 25 % (ถา้มี) x 3 เท่า

หมายเหตุ **กรณีลาออกโดย

ไม่เข้าด้วย 4 เหตุเหตุทดแทน  

เหตุทุพพลภาพ,  เหตุสูงอายุ , 

เหตุรับราชการนาน   ต้องมี

เวลาราชการ 10 ปี ขึน้ไปจึง

จะมสิีทธิขอรับบําเหน็จ

*** กรณีลูกจ้าง ทีม่เีวลา

ทาํงานตั้งแต่ 25 ปีขึน้ไปมี

สิทธิขอรับบําเหน็จรายเดอืน

ตามสูตรคาํนวณบําเหน็จปกติ

แต่หารเพิม่ด้วย 50

มีสิทธิรับบําเหน็จ

เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีเวลาราชการ
มสิีทธิรับบํานาญ

มสิีทธิยืน่ขอรับ

บําเหน็จแทนบํานาญ

เงนิบํานาญ

เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีเวลาราชการ

50

เงนิเพิม่ 25%

จากเงนิบํานาญ

กรณีเป็น ขรก.

ส่วนทอ้งถ่ิน

ก่อน 1 ต.ค.2535

เงนิช่วยค่าครองชีพ

ผู้รับบํานาญ

เม่ือเสียชีวติทายาทมีสิทธิรับ

เงนิบําเหน็จตกทอด

(เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x ปีเวลาราชการ)

เงินช่วยพเิศษ  (อปท. รับภาระจ่าย)

(เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x 3 เท่า) 

จ่ายจากเงนิ กบท.

+ +

จนท. ของ อปท.

ขรก. ส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจํา

พ้นหรือออกจากราชการ

เวลาราชการตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป
ครูและ ขรก. ถ่ายโอน

หลกัการเหมือน ขรก. ส่วนทอ้งถ่ิน 

แต่จ่ายจาก เงนิอุดหนุน / เงนิ กบท.

1.รัฐ รับภาระ

2.รัฐและ อปท.  

รับภาระจ่าย

บําเหน็จแบ่งส่วน

ตามช่วงเวลาที่

ปฏิบัตงิาน 

อปท. จ่ายบําเหน็จปกต*ิ**
ค่าจ้างเดอืนสุดท้าย x เดอืนที่ทํางาน

12 

ทายาทมีสิทธิรับ

เวลาราชการ > หรือ = 10 ปี เวลาราชการ ตั้งแต่ 1 ปีแต่ < 10 ปี
ลูกจ้าง อปท.

1. ลจ.ตาํแหน่งภารโรง ร.ร.

2. ลจ.ถ่ายโอน

ยกเว้นเงนิเพิม่ 

25%จากบํานาญ

ของครูและ

บําเหน็จบํานาญ 

ขรกถ่ายโอน

แบ่งส่วน

(ถ้ามี อปท.จ่าย)

(ถ้ามี)



ตวัอย่างการคาํนวณบําเหน็จบํานาญปกติ

ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่



ตวัอย่างการคาํนวณบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ถ่ายโอน เป็นสมาชิก กบข. (ตาํแหน่งอืน่)

นายกร  ตาํแหน่ง นายช่างโยธา ทน.เชียงราย เกดิเมือ่วนัที ่6 ธันวาคม 2501  เร่ิมรับราชการเมือ่วนัที ่   3 

มนีาคม 2523 อบจ.เชียงราย  ถ่ายโอนมาสังกดัราชการส่วนท้องถิน่เมือ่วนัที ่1 ธันวาคม 2545 อบต.ป่าซาง  

ขอลาออกจากราชการ เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2553

เวลาราชการ ตั้งแต่วนัที ่3 มนีาคม 2523 – 30 กนัยายน 2553 ดงันี ้      30 6 29

2553 10 1

2523     4     1

30 6 -

(3-31 ม.ีค.)             - - 29

30 6 29

เวลาราชการทวคูีณ ตั้งแต่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2534 – วนัที ่2 พฤษภาคม 2534   2                     8

หักวนัลา พกั ขาด ราชการโดยไม่ได้รับเงนิเดอืน              - - -

รวมเวลาราชการทั้งส้ิน                                                      30                 9                    7

คาํนวณเวลาราชการ กรณ ีกบข.     30 +  9 +   7 =  30  +  0.75  +  0.02   =  30.77 31          - -

12 360

ปี               เดอืน                  วนั



เวลาราชการก่อนถ่ายโอน

ตั้งแต่วนัที ่3 มนีาคม 2523 – 30 พฤศจิกายน 2545

2545 12 1

2523 4 1

22 8 -

3-31 ม.ีค.         - - 29

22 8 29

เวลาทวคูีณ        2 8

22 11 7

22 +  11 +  7 = 22 + 0.92 + 0.02 = 22.94

12         360

เวลาราชการ ปฏิบัตริาชการ อปท.

ตั้งแต่วนัที ่1 ธันวาคม 2545 – 30 กนัยายน 2553

2553 10 1

2545 12 1

7 10 -

7 +  10 + - = 7 + 0.83 = 7.83

12       360

เงนิเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืนสุดท้าย  (กรณรัีบบํานาญ) = 24,126.26 บาท

คาํนวณบํานาญปกต ิของข้าราชการถ่ายโอนฯ เป็นสมาชิก กบข. ตามสูตรของ กบข.  =     24,126.26 x 30.77 = 14,847.30 บาท

50

แต่ไม่เกนิร้อยละ 70 ของอตัราเงนิเดอืนเฉลีย่ 60 เดอืนสุดท้าย เป็นเงนิ            =     24,126.26x70    = 16,888.38 บาท

100

ดงัน้ัน   เงนิบํานาญปกต ิ =       14,847.30 บาท

ต่อ

อตัราเฉลีย่ 60 เดอืนสุดท้าย – การนําเงนิเดอืนหกสิบเดอืนสุดท้ายมา

รวมกนัแล้วหารด้วย 60  แต่ต้องไม่เกนิร้อยละ 70 ของอตัราเงนิเดอืน

เฉลีย่หกสิบเดอืนสุดท้าย (หากเดอืนใดได้รับเงนิเดอืนสองอตัราให้นํา

เงนิเดอืนอตัราทีสู่งมาเป็นเงินเดอืนของเดอืนน้ัน) 



การเบิกจ่ายแบ่งตามสัดส่วนภาระการจ่าย ทีรั่บราชการ

1. เงนิบํานาญปกตส่ิวนทีรั่ฐรับภาระ             =  14,847.30 x 22.94          =  11,609.13 บาท

30.77

2. เงนิบํานาญปกตส่ิวนทีท้่องถิ่นรับภาระ (กบท.)   =   14,847.30 – 11,609.13  =    3,238.17 บาท

ต่อ



ตวัอย่างการคาํนวณบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน ไม่เป็นสมาชิก กบข. (ตาํแหน่งอืน่)

นายกนั ตาํแหน่ง นายช่างโยธา ทม.บ้านสวน เกดิเมือ่วนัที ่19 ตุลาคม 2492 เร่ิมรับราชการเมือ่วนัที ่15 

พฤศจกิายน 2513 ตาํแหน่งช่างจตัวา กรมโยธาธิการฯ ถ่ายโอนมาสังกดัราชการส่วนท้องถิน่เมือ่วนัที ่9

ธันวาคม 2545 เทศบาลตาํบลบ้านสวน ขอลาออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2553

เวลาราชการ ตั้งแต่วนัที ่15 พฤศจิกายน 2513 – 30 กนัยายน 2553 ดงันี ้     39 10 16

2553 10 1

2513 11 15

39 10 16

เวลาราชการทวคูีณ ตั้งแต่วนัที ่7 ตุลาคม 2519 – วนัที ่5 มกราคม 2520  3

ตั้งแต่วนัที ่23 กมุภาพนัธ์ 2534 – วนัที ่2 พฤษภาคม 2534                     2                    8

หักวนัลา พกั ขาด ราชการโดยไม่ได้รับเงนิเดอืน                               - - -

รวมเวลาราชการทั้งส้ิน                                                       40 3 24

คาํนวณเวลาราชการ  40 + 3 +  24 =  40  +  0.25  +  0.07  =  40.32             40                   - -

12 360

ปี               เดอืน                  วนั



เวลาราชการก่อนถ่ายโอน

ตั้งแต่วนัที ่15 พฤศจิกายน 2513 – 8 ธันวาคม 2545

2545 12 9

2513 11 15

32 - 24

เวลาทวคูีณ       5 8

32 6 2

32 + 6 + 2 = 32 + 0.5 + 0.01  =  32.51

12       360

เวลาราชการ ปฏิบัตริาชการ อปท.

ตั้งแต่วนัที ่9 ธันวาคม 2545 – 30 กนัยายน 2553

2553 10 1

2545 12 9

7 9 22

7 +  9 +  22 = 7 + 0.75 + 0.06   =  7.81

12           360

เงนิเดอืนเเดอืนสุดท้าย                              = 27,500 บาท

คาํนวณบํานาญปกต ิ                                =     27,500 x 40  = 22,000 บาท

50

ต่อ

การเบิกจ่ายแบ่งตามสัดส่วนภาระการจ่าย ทีรั่บราชการ

1. เงนิบํานาญปกตส่ิวนทีรั่ฐรับภาระ           = 22,000 x 32.51  =  17,738.59 บาท

40.32

2. เงนิบํานาญปกตส่ิวนทีท้่องถิ่นรับภาระ (กบท.)   =   22,000 – 17,738.59  =    4,261.41 บาท



ระบบบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่

นางสาวพรทพิย์  น้อมนําทรัพย์

หัวหน้างานตรวจสอบและทะเบียน

ส่วนบําเหน็จบํานาญและสวสัดกิาร

สํานักบริหารการคลงัท้องถิน่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย

โทรศัพท์  0-2241-9032, 0-2241-9000 ต่อ 1404

E-mail : chollada@thailocaladmin.go.th
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