
ความรู้เก่ียวกับบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ 
ความรู้เก่ียวกับกองทนุบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   

 
ความรู้เก่ียวกับบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและ 

ความรู้เก่ียวกับกองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

โดย  นางราตรี  รัตนไชย  ผู้อาํนวยการส่วนบาํเหน็จบาํนาญและสวัสดกิาร  ดงันี ้
 

  สาระสาํคัญของ พ.ร.บ.บาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  
 

• หลกัการสําคญั คือ บําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ินนี ้ กําหนดสิทธิประโยชน์ให้ข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน  ได้รับเชน่เดียวกบัข้าราชการพลเรือน/ทหาร  ตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
พ.ศ. 2494   

• มาตรา 4

• 

  กําหนดให้ข้าราชการ อบจ. พนกังานเทศบาล พนกังานเมืองพทัยา และพนกังานส่วนตําบล 

(ยกเว้น กทม.) มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ 
มาตรา 6 และมาตรา 9

เพ่ือจา่ยบําเหน็จบํานาญให้แก่ข้าราชการสว่นท้องถ่ินดงักลา่ว ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดใน พ.ร.บ.ฉบบันี ้
 กําหนดให้มีกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน (กบท.)  

  งบประมาณในการเบิกจ่ายบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
• การจา่ยเงินบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสว่นท้องถ่ิน เกือบทกุประเภทตําแหน่ง จ่ายจากเงินกองทนุ

บําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน (เงินสง่สมทบ กบท. หรือขอโอนเพิ่มจาก กบท.) 
• เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการตําแหนง่ ครู ครูถ่ายโอน ครูผู้ดแูลเดก็ จา่ยจากงบประมาณ  

เงินอดุหนนุ สําหรับการจดัการศกึษาภาคบงัคบั (บําเหน็จ บํานาญ) 
• เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอนทกุตําแหนง่ (ไมร่วมครูถ่ายโอน) แบง่สดัสว่นจา่ยตาม 

ระยะเวลาการเป็นข้าราชการ  จา่ยจากเงินอดุหนนุสําหรับสทิธิประโยชน์ ข้าราชการและลกูจ้างถ่ายโอน และ 

กบท. 
                    งบประมาณในการเบิกจ่ายบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น 
• เงินเพิ่มจากเงินบํานาญ ร้อยละ 25 ทกุตําแหนง่ จา่ยจาก กบท. (ต้องเป็น ขรก.ท้องถ่ิน  

ก่อนวนัท่ี 1 ตลุาคม 2535) ขรก.ถ่ายโอนทกุตําแหนง่ท่ีมีสิทธิรับบํานาญ ไมมี่สิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงิน

บํานาญ ร้อยละ 25 
• เงินชว่ยคา่ครองชีพผู้ รับบํานาญ (ช.ค.บ.) ทกุตําแหนง่ ยกเว้น ครู ครูถ่ายโอน ครูผู้ดแูลเดก็ และ 

ขรก. ถ่ายโอน จา่ยจากเงินงบประมาณของ อปท. ต้นสงักดัท่ี ขรก.ท้องถ่ินผู้นัน้ ออกจากราชการ

และย่ืนขอรับบํานาญ 



                    องค์ประกอบสาํคัญในการคาํนวณเงนิบาํเหน็จบาํนาญ 
 

• เวลาราชการ หมายถึง เวลาราชการปกต ิรวมเวลาทวีคณู (ถ้ามี) 
• เงินเดือนเดือนสดุท้าย หมายถึง เงินเดือนท่ีได้รับจากงบประมาณของราชการสว่นท้องถ่ิน ประเภท

เงินเดือนเดือนสดุท้ายก่อนออกจากราชการ 
                โดยไมร่วม

                

 เงินเพิ่มประจําตําแหนง่ หรือเงินเพิ่มสําหรับผู้ เช่ียวชาญหรือผู้

ประกอบวิชาชีพเฉพาะ 
แตใ่ห้รวม เงินเพิ่มสําหรับการสู้รบการ (พ.ส.ร.) และหรือการ

ปราบปรามผู้กระทําผิด (ถ้ามี)         
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หลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับบาํเหน็จบาํนาญปกต ิ     
    

• บคุคลท่ีไมมี่สิทธิ ได้แก่ ผู้ ท่ีถกูไลอ่อกจากราชการ หรือผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จ

บํานาญไมค่รบหนึง่ปีบริบรูณ์ ฯลฯ 
• ระยะเวลาราชการท่ีใช้ในการพจิารณา กรณีออกตามเหต ุ4 เหต ุ
• กรณี ไมถึ่ง 10 ปีบริบรูณ์  มีสิทธิได้รับ บําเหน็จ 

• กรณี 10 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป  มีสิทธิได้รับ บํานาญ 
• กรณีมีสิทธิได้บํานาญ จะขอรับบําเหน็จแทนบํานาญก็ได้ 
• กรณี ไมไ่ด้ออกจากราชการด้วย 4 เหต ุถ้าออกจากราชการเพราะลาออก ต้องมีเวลาราชการสําหรับ

คํานวณ บําเหน็จบํานาญ ครบ 10 ปี จงึจะมีสิทธิได้รับบําเหน็จ 
• เป็นสิทธิเฉพาะตวัโอนไมไ่ด้ 

 

บาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทน 
• จา่ยให้แก่ข้าราชการสว่นท้องถ่ิน ซึง่ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยบุตําแหนง่ หรือไปดํารงตําแหนง่

ทางการเมือง หรือซึง่มีคําสัง่ให้ออกโดยไมมี่ความผิด 
 

                     สิทธิรับบาํเหน็จบาํนาญด้วยเหตุทดแทน 
 

• หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 97/2505 ลงวนัท่ี 3 มกราคม 2505 เร่ือง สิทธิรับบําเหน็จบํานาญปกติ

ตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน                        
• สิทธิการรับบําเหน็จบํานาญด้วยเหตผุลทดแทนตามมาตารา 14 ได้แก่ ผู้ซึง่ออกจากราชการเพราะ 

                              ก. เลิกหรือยบุตําแหนง่ 
                              ข. ไปดํารงตําแหนง่การเมือง 
                              ค. ทางราชการมีคําสัง่ให้ออกโดยไมมี่ความผดิ 
            การออกจากราชการของข้าราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเพ่ือทดแทนนีจ้ะมีได้ก็แตก่รณีท่ีทาง

ราชการสัง่ให้ออกจากทางราชการเทา่นัน้ไมใ่ชล่าออกด้วยใจสมคัรของตนเอง 
 

  2.  บาํเหน็จบาํนาญเหตุทุพพลภาพ 

• จา่ยให้แก่ข้าราชการสว่นท้องถ่ินซึง่เจ็บทพุพลภาพ ซึง่แพทย์ทางราชการรับรองได้ตรวจแสดง

ความเห็นวา่ไมส่ามารถท่ีจะรับราชการในตําแหนง่หน้าท่ีซึง่ปฏิบตัอิยูน่ัน้ตอ่ไป 

  3.  บาํเหน็จบาํนาญเหตสูุงอายุ 

  1.  จา่ยให้แก่ข้าราชการสว่นท้องถ่ินผู้ มีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์แล้ว หรือ 
  2.  จา่ยให้แก่ข้าราชการสว่นท้องถ่ินท่ีมีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์ ประสงค์จะลาออกจากราชการ

ให้ผู้ มีอํานาจสัง่อนญุาตให้ลาออกจากราชการเพ่ือรับบําเหนจ็บํานาญเหตสุงูอายไุด้ 
 



  4.  บาํเหน็จบาํนาญเหตุรับราชการนาน 
 

1. จา่ยให้แก่ข้าราชการสว่นท้องถ่ินซึง่มีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ  
30 ปีบริบรูณ์แล้ว หรือ  

2. จา่ยให้แก่ข้าราชการสว่นท้องถ่ินท่ีมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 25 ปี 
บริบรูณ์ ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ผู้ มีอํานาจสัง่อนญุาตให้ลาออกจากราชการเพ่ือรับบําเหนจ็บํานาญ

เหตรัุบราชการนานได้ 
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แนวทางปฏบิตัใินการดาํเนินงานด้านบาํเหน็จบาํนาญฯ 

การคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
การคาํนวณเงนิช่วยเหลือค่าครองชีพ (ช.ค.บ) และการนับเวลาราชการ 

 
 

โดย นางสาวชลลดา  เอ่ียมวิศิษฏ์  หัวหน้าฝ่ายรายได้ การเงนิและการบัญชี  ดังนี ้
 

แนวทางปฏบัิตงิานด้านบาํเหน็จบาํนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

 แนวทางปฏบัิตงิานด้านบําเหน็จบาํนาญ 
• การสัง่จา่ยบําเหนจ็บํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน (สถจ.) 
• การคํานวณบําเหน็จบํานาญ 
• การขอโอนเงินกองทนุบําเหน็จบํานาญฯ (กบท.) 
• การเบกิเงินจา่ยเงินอดุหนนุของ ครู ครูผู้ดแูลเดก็ ครูถ่ายโอนและข้าราชการถ่ายโอน 

เวลาราชการและการนบัเวลาราชการสาํหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

 

นบัเวลาราชการให้ในวนัท่ีได้รับเงินเดอืน 

นบัเวลาราชการตัง้แตอ่ายคุรบ 18 ปีบริบรูณ์ 

ขึน้ทะเบียนทหารกองประจําการ นบัตัง้แตข่ึน้ทะเบียนทหาร

 

กรณีป่วย ลา พกัราชการ ถ้าได้เงินเดือน นบัเวลาราชการเต็ม 

กรณีได้รับการคดัเลอืก สอบคดัเลอืก ไปดงูานศกึษาวชิาในตา่งประเทศ 
ให้นบัเวลาราชการเต็มเวลา 

เวลาราชการสาํหรับคาํนวณบําเหน็จบํานาญนบัจํานวนปี  
นบั 12 เดอืน เป็น 1 ปี/เศษของปีถ้าถงึ 1/2ปี นบัเป็น 1 ปี/วนั มหีลายระยะ นบั 30 วนั เป็น 1 เดอืน 

การนับเวลาราชการ 



• การขอรับบําเหน็จบํานาญ กรณีหรือหาวา่การกระทําผดิวินยัแล้วลาออกจากข้าราชการ โดยกรณียงั      

ไมถึ่งท่ีสดุ 
• การขอเปล่ียนแปลงสถานท่ีรับบํานาญ 
• การคืนเงินบําเหน็จเพ่ือนบัเวลาราชการตอ่เน่ืองและรายงาน สถ. 
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• ทะเบียนผู้ รับบํานาญ 
- ตําแหนง่ครู ครูถ่ายโอน อ่ืนถ่ายโอน และตําแหนง่อ่ืน 

• สํารวจผู้ ท่ีจะเกษียณในแตล่ะปี ตามพ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญฯ พ.ศ. 2500 ม.23 ก่อนสิน้เดือนสดุท้าย

ของปีงบประมาณทกุปี ให้เจ้าหน้าท่ีควบคมุเกษียณ

• การรายงานการเบกิเงิน 

อายขุ้าราชการส่วนท้องถ่ิน ดงับญัญตัไิว้ใน ม.22    

ย่ืนบญัชีรายช่ือข้าราชการสว่นท้องถ่ินผู้ มีสิทธิจะได้รับบําเหน็จบํานาญซึง่มีอายจุะครบหกสบิ ปี

บริบรูณ์ในปีงบประมาณถดัไป ตอ่คณะกรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

 

   การส่ังจ่ายบาํเหน็จบาํนาญ 
 

• สิทธิในการขอรับบําเหน็จบํานาญปกต ิ(ม.9) 
• ผู้ไมมี่สิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกต ิ(ม.11) 
• ข้าราชการส่วนท้องถ่ินมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกตด้ิวยเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้เหตุ

ทดแทน เหตทุพุพลภาพ เหตสุงูอาย ุและเหตรัุบราชการนาน (ม.12) 
• สิทธิในการขอรับบําเหน็จบํานาญปกต ิให้มีอายคุรบ 3 ปี (ม.13) 

 

การส่ังจ่ายบาํเหน็จบาํนาญ 
 

• ข้าราชการสว่นท้องถ่ินผู้ใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบสิบปีบริบรูณ์

แล้ว ออกจากราชการเพราะลาออกและไมมี่สิทธิท่ีจะได้รับบําเหน็จบํานาญปกติตามความใน 

ม.12 ก็ให้ได้รับบําเหนจ็ตามเกณฑ์ใน ม.32 (ม.20) 
 

เอกสารประกอบการจัดทาํคาํส่ังจ่ายบาํเหน็จบาํนาญปกต ิ
 ให้ผู้ประสงค์ขอรับบําเหน็จบํานาญปกต ิย่ืนเร่ืองตามแบบ บ.ท.1 และ แบบ บ.ท.2 พร้อมสําเนาคําสัง่

บรรจหุรือแตง่ตัง้ฯย่ืนตอ่ อปท. ท่ีตนสงักดัครัง้สดุท้าย จํานวน 3 ชดุ และให้เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบรวมหลกัฐาน 

(ข้อ 16) ดงันี ้
• สมดุประวตัหิรือบตัรประวตัข้ิาราชการส่วนท้องถ่ิน 
• ใบรับรองสมดุประวตัิ อตัราเงินเดือน เงินเพิ่ม(ถ้ามี) และเวลาทวีคณูระหวา่งประจําปฏิบตัหิน้าท่ีในเขต

ท่ีได้ประกาศใช้ กฎอยัการศกึตามแบบ บ.ท.3 
• สําเนาคําสัง่เล่ือนเงินเดือนในวนัท่ี 30 กนัยายนของปีท่ีออกจากราชการส่วนท้องถ่ิน สําหรับผู้ ท่ีครบ

เกษียณอาย ุ
เอกสารประกอบการจัดทาํคาํส่ังจ่าย 

• สําเนาคําสัง่ท่ีให้ออก หรืออนญุาตให้ลาออกจากราชการสว่นท้องถ่ิน แล้วแตก่รณี 



• ต้นฉบบัหรือสําเนาภาพถ่ายใบแสดงความคดิเห็นของแพทย์ท่ีทางราชการรับรอง ซึง่ตรวจและให้

ความเหน็วา่ ไมส่ามารถจะรับราชการในหน้าท่ีได้ตอ่ไป สําหรับผู้ ท่ีออกจากราชการเพราะเหตทุพุพล

ภาพ 
• หลกัฐานการตรวจสอบและรับรองเวลาราชการ ของกรมการเงินกลาโหม สําหรับผู้ ท่ีเคยรับราชการ

ทหารกองประจําการก่อนหรือภายหลงัท่ีเข้ารับราชการแล้ว 
• หลกัฐานเก่ียวกบัการสัง่พกัราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อก และหลงั

ฐานการรับเงินเดือนระหว่างนัน้ สําหรับผู้ ท่ีเคยถกูสัง่พกั หรืออกจากราชการในลกัษณะดงักลา่ว เว้น

แตส่ัง่บนัทึกไว้ในสมดุประวตัิโดยชดัแจ้งแล้ว 
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เอกสารประกอบการจัดทาํคาํส่ังจ่าย 
• หลกัฐานการอนมุตัขิองก.พ. หรือ รมว. มท.แล้วแตก่รณี สําหรับผู้ ท่ีมีสทิธิได้รับเวลาอดุมศกึษาใน

ตา่งประเทศ 
• หลกัฐานเก่ียวกบัราชการสว่นท้องถ่ินสัง่ให้ไปทําการใดๆ ตามมติ ค.ร.ม. ซึง่ได้นบัเวลาระหวา่งนัน้

เหมือนเตม็เวลาราชการ 
• หลกัฐานการมีสิทธิได้รับเวลาทวีคณูสําหรับผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ในระหวา่ง

ท่ีมีการรบ หรือการสงคราม หรือการปราบจลาจล หรือในระหวา่งประกาศสถานการณ์ฉกุเฉิน ซึง่

รังรองโดยกรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
เอกสารประกอบการจัดทาํคาํส่ังจ่าย 

• หลกัฐานการมีสิทธิได้นบัเวลาทวีสําหรับผู้ปฏิบตัริาชการปราบปรามผู้ ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึง่

รับรองโดยกองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.) 
• หลกัฐานการมีสทิธิได้นบัเวลาทวีคณูสําหรับผู้ปฏิบตัริาชการรับหรือปฏิบตัริาชการตามแบบป้องกนั

ประเทศหรือปฏิบตัริาชการอ่ืน ตามแบบท่ีกระทรวงกลาโหมขอทําความตกลงกบั มท. ทราบแล้ว 
• หลกัฐานการพิจารณาขององค์กรกลางบริหารงานบคุคลราชการสว่นท้องถ่ิน (ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ  

ก.อบต.จงัหวดั หรือ ก.เมืองพทัยา) สําหรับผู้ ท่ีถกูกลา่วหาวา่กระทําผดิวินยัอยา่งร้ายแรงก่อนออก

จากราชการ หรือถกูสัง่ให้ออกจากราชการเพราะหยอ่นความสามารถ หรือ 
  

เอกสารประกอบการจัดทาํคาํส่ังจ่าย 
 

ประพฤติตนไมเ่หมาะสม หรือบกพร่องในหน้าท่ี หรือมีมลทินมวัหมอง หรือกระทําผิดวินยั

อยา่ง 
ร้ายแรง ซึง่มีระเบียบให้สว่นราชการเจ้าสงักดัรายงานผลการปฏิบตัใินเร่ืองดงักลา่วให้องค์กรกลางบริหารงาน

บคุคลของข้าราชการนัน้ๆทราบหรือหลกัฐานการประกนัด้วยบคุคล หรือทรัพย์สินสําหรับผู้ ท่ีเจ้าสงักดัยงัไมไ่ด้

รายงานผลการปฏิบตั ิหรือรายงานแล้วแตอ่งค์กรกลางบริหารงานบคุคลนัน้ๆ ยงัพิจารณา หรือดําเนินการเร่ือง

ดงักลา่วไมเ่สร็จสิน้ 
• หลกัฐานการชดใช้เงินคืนกรณีลาศกึษาหรือดงูานแล้วกลบัมาปฏิบตัริาชการ ชดใช้ไมค่รบตามสญัญา 
• แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหนจ็บํานาญ (แบบบ.ท.4) 

 

หลักฐานประกอบการพจิารณา(กรณีบาํเหน็จ-บาํนาญปกต ิและเงนิเพิ่มฯ) 
 

1. แบบขอรับบําเหน็จบํานาญ (บ.ท.1) ผู้ ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นผู้ ย่ืน 
2. แบบรายการรับเงินเดือน (บ.ท.2) ต้องมีรายระเอียดการรับเงินเดือนทกุเดือนตัง้แตเ่ร่ิมรับราชการถึง

เดือนท่ีออกจากราชการ โดยให้ข้าราชการสว่นท้องถ่ินไม่ต่ํากว่าระดบั 5 เป็นผู้ รับรองวา่ถกูต้อง 



3. ใบรับรองสมดุประวตัิ อตัราเงินเดือน เงินเพิ่มพ.ส.ร.(ถ้ามี) และเวลาทวีคณูระหว่างประจําปฏิบตัิ

หน้าท่ีในเขตท่ีได้รับประกาศใช้กฎอยัการศกึ(บ.ท.3) ซึง่ต้องระบวุนัเดือนปีท่ีปฏิบตัิราชการ และลงวนั

ลาให้ครบถ้วนถกูต้อง โดยผู้ รับรองจะต้องเป็นหวัหน้าราชการสว่นท้องถ่ินหรือเทียบเท่าขึน้ไปหรือผู้ ท่ี

ได้รับมอบหมายลงนามรับรอง(ผู้บริหาร อปท.) และ/หรือหนงัสือรับรองเวลาราชการทวีคณู

นอกเหนือจากท่ีประกาศกฎอยัการศกึ (ถ้ามี) 
4. แบบคํานวณการตรวจสอบบําเหนจ็บํานาญ (บ.ท.4) 
5. สําเนาคําสัง่บรรจ/ุแตง่ตัง้หรือหนงัสือรับรองการบรรจ/ุแตง่ตัง้ครัง้แรก 
6. สําเนาคําสั่งโอน/ย้าย และหรือคําสัง่รับโอนไปรับราชการส่วนท้องถ่ิน (ถ้ามี) 
7. สําเนาคําสัง่ท่ีให้ออกหรืออนญุาตให้ลาออกจากราชการ 
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8. สําเนาคําสัง่ท่ีให้เล่ือนขัน้เงินเดือนครัง้สดุท้ายก่อนออกจากราชการหรือสําเนาคําสัง่เล่ือนเงินเดือนใน 

วนัท่ี 30 กนัยายนของปีท่ีออกจากราชการสว่นท้องถ่ินสําหรับผู้ ท่ีครบเกษียณอาย ุ
9. สมดุประวตัหิรือบตัรประวตัข้ิาราชการส่วนท้องถ่ิน 

 

ขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน 
 

1. ตรวจสอบแบบขอรับเงินบําเหน็จปกต ิหรือบํานาญปกตเิป็นตําแหนง่อ่ืน อ่ืนถ่ายโอน ครู ครูถ่ายโอน     

เป็นสมาชกิ กบข. หรือไม ่
2. ตรวจสอบช่ือตวั-ช่ือสกลุ 
3. ตรวจสอบวนัเดือนปีเกิด จากบตัรประวตัิ 
4. ตําแหนง่ปัจจบุนั ระดบั สงักดัราชการสว่นท้องถ่ิน จงัหวดั 
5. ตรวจสอบคําสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน ครัง้ท่ี 1 ณ 1 เมษายน หรือ ครัง้ท่ี 2 ณ 1 ตลุาคม 
6. วนัเดือนปีท่ีบรรจแุตง่ตัง้เข้ารับราชการ ตําแหนง่ สงักดั จงัหวดั ให้ตรวจสอบจากคําสัง่บรรจ/ุแตง่ตัง้

หรือหนงัสือรับรองการบรรจคุรัง้แรกควบคูก่บับตัรประวตัิ 
7. วนัเดือนปีท่ีโอน/ย้าย ทางสงักดัรับราชการสว่นท้องถ่ิน ตรวจจากคําสัง่โอน/ย้าย หรือบตัรประวตัิ 
8. ตรวจสอบการออกจากราชการด้วยเหต ุได้แก่ เหตทุดแทน เหตทุพุพลภาพ เหตสุงูอาย ุเหตรัุบ         

ราชการนาน หรือลาออกเพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืน เป็นต้น 
9. วนัท่ีออกจากราชการ 
10. คํานวณเวลาราชการปกต ิเร่ิมจากวนัท่ีบรรจ-ุวนัท่ีออกจากราชการ 
11. คํานวณเวลาราชการทวีคณู ตรวจสอบจากแบบ บ.ท.3 และหนงัสือรับรองนอกเหนือจากท่ี

ประกาศอยัการศกึ (ถ้ามี) รวมกนัแล้วหกัวนัท่ีมิได้ปฏิบตัิราชการประจําในวนัท่ีประกาศกฎอยัการศกึ 

(ถ้ามี)     และวนัลา พกั ขาดราชการ โดยไมไ่ด้รับเงินเดือน 
12. รวมเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากเวลาราชการปกตบิอกเวลา

ราชการทวีคณู(ถ้ามี) เป็นปี เดือน วนั (กําหนดให้นบั 30 วนัเป็น 1 เดือน นบั 12 เดือน เป็น 1 ปี เศษ

ของเดือนตัง้แต ่6 เดือน ขึน้ไปนบัเป็น 1 ปี กรณีข้าราชการถ่ายโอนเป็นสมาชกิ กบข. คํานวณเวลา

ราชการท่ีแท้จริง โดยคํานวณปีบวกเดือน หารด้วย 12 หารด้วย 360 คดิทศนิยม 2 ตําแหนง่) 
13. ตรวจสอบเงินเดือนเดือนสดุท้าย และเงิน พ.ส.ร.(ถ้ามี) ถ้ากรณีข้าราชการถ่ายโอนเป็นสมาชิก 

กบข.     ใช้เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสดุท้าย 
14. คํานวณเงินบําเหน็จ-บํานาญปกติ และเงินเพิ่ม 25% 
15. คําสัง่จา่ยเงินบําเหน็จ-บํานาญปกติ และเงินเพิ่มฯ(ถ้ามี) ระบช่ืุอตวัช่ือสกลุ จํานวนเงินท่ีต้องจา่ย 

รวมถึงระบเุงินท่ีมีการแบง่สดัสว่นการรับภาระระหวา่งรัฐกบักองทนุฯ ให้ถกูต้อง 
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แนวทางปฏิบัตใินการดาํเนินงานด้านบาํเหน็จบาํนาญฯ (ต่อ) การตัง้งบประมาณ  
และการส่งเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จฯ และการขอโอนเงนิสมทบกองทุน

บาํเหน็จฯ 
 
   โดย  นางภทัรกร  ทพิย์คง  หัวหน้างานตรวจสอบบาํเหน็จบาํนาญ  ดงันี ้
 

การจัดตัง้งบประมาณและการนําส่งเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

หมวด 1 ข้อ 7 เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน ซึง่ราชการสว่นท้องถ่ินได้หกั

ไว้จากเงินงบประมาณทัว่ไปตามความในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2515) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 ให้ตัง้จา่ยในงบประมาณรายจา่ยประจําปีของราชการสว่น

ท้องถ่ินนัน้ๆ ในรายจา่ยงบกลางประเภทรายจา่ยตามข้อผกูพนัหรือหมวดรายจา่ยอ่ืน แล้วแตก่รณีโดยให้

เรียกช่ือวา่ “เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน” และให้ตัง้จา่ยเฉพาะราชการสว่น

ท้องถ่ินท่ีมีข้าราชการสว่นท้องถ่ินปฏิบตัิหน้าท่ีเท่านัน้ 

ข้อ 8 เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ินท่ีได้หกัและตัง้จา่ยไว้ตาม ข้อ 7 เม่ือได้

หกัไว้เพ่ือจา่ยเป็นเงินบําเหน็จบํานาญแก่ข้าราชการสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 ซึง่แก้ไขเพิ่มเตมิโดย

พระราชบญัญตัิ 
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2508 ซึง่แก้ไขเพิ่มเตมิบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

ตามความในหมวด 7 แหง่ระเบียบนีแ้ล้ว สว่นท่ีเหลือเทา่ใด ให้หวัหน้าราชการส่วนท้องถ่ินนัน้ๆ จดัการเบกิถอน

นําสง่สมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ินโดยเช็คหรือดราฟต์ขีดคร่อมในนามกองทนุบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ินเป็นผู้ รับภายในเดือนธนัวาคมของปีงบประมาณและให้ระบไุว้โดยชดัเจนวา่เป็น

เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ินของราชการส่วนท้องถ่ินใด เป็นเงินประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ใด งบประมาณตัง้จา่ยเทา่ใดแตล่ะรายเป็นเงินเทา่ใด รวมเงินหกัจา่ยบําเหนจ็บํานาญเทา่ใด 

แล้วรายงานให้จงัหวดัทราบทกุครัง้ท่ีมีการนําสง่เงินด้วย 

  ในกรณีท่ีราชการสว่นท้องถ่ินใดมีเงินงบประมาณสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

สว่นท้องถ่ินไมพ่อจา่ยตลอดปี หรือมีร่ายจา่ยเกิดขึน้ใหม่หลงัจากท่ีได้สง่เงินไปสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ินแล้ว ให้หวัหน้าราชการส่วนท้องถ่ินนัน้ๆ รายงานจงัหวดัเพ่ือแจ้งไปยงัสํานกังานกองทนุ

บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ินพิจารณาเสนอคณะกรรมการกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ินสัง่จา่ยเงินกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ินเพิ่มให้ตอ่ไป และในกรณีท่ีเงินท่ีได้หกัไว้จา่ย

ตามความในวรรคหนึง่เหลือจา่ยเม่ือวนัสิน้ปีเป็นจํานวนเทา่ใดให้นําสง่สํานกังานกองทนุบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ินแล้วรายงานจงัหวดัทราบอีกส่วนหนึง่ตา่งหากเชน่เดียวกนั 



สํานกังานกองทนุบําเหนจ็บํานาญข้าราชการสว่นทองถ่ิน ขอเรียนวา่ เงินสมทบกองทนุ

บําเหน็จ 

บํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน มีความสําคญัเพราะเป็นหลกัประกนัในการจา่ยสิทธิประโยชน์ข้าราชการสว่น

ท้องถ่ินท่ีพ้นหรือออกจากราชการและมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ ดงันัน้ เพ่ือให้การจดัสง่เงินสมทบกองทนุ

บําเหนจ็บํานาญข้าราชการสว่นท้องถ่ิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถกูต้องตามระเบียบกฎหมาย จงึให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ิน จดัสง่เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการสว่นทองถ่ิน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558 ภายในเดือนธนัวาคม 2557 โดยมีรายระเอียดแนวทางปฏิบตัิตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยสรุปดงันี ้
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1. การคํานวณเงินสง่เงินสมทบกองทกุบําเหน็จบํานาญ 
2. การหกัเงินสง่สมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญ 
3. การสง่เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญฯ กรณีค้างสง่ ส่งขาด/สง่เกิน 
4. การสง่เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญฯ กรณีมีการตราข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณ      

รายจา่ยเพิม่เตมิ 

5. การสง่เงินสมทบกองทนุบําเหน็จบํานาญฯ กรณีมีการบริหารสว่นตําบลเปล่ียนแปลงฐานะ         

เป็นเทศบาล 
6. การสง่เสริมสมทบทนุบําเหน็จบํานาญฯ กรณีมีการจดัทํางบประมารรายจา่ยเฉพาะการ 
7. วิธีการนําสง่เงิน 

 

ความรู้เก่ียวกับบาํเหน็จลูกจ้างประจาํของหน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่น สรุปประเดน็ข้อกฎหมาย 

และข้อหารือเก่ียวกับบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

  
โดย นางฐาปนีย์  แก้วภทัร  หัวหน้างานรายได้ ดงันี ้

 

การขอรับบาํเหน็จลูกจ้างประจาํ 
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ 
 

บําเหน็จลกูจ้างประจํา เป็นสิทธิประโยชน์ท่ีให้แก่ลกูจ้างประจําท่ีออกจากงานโดยต้องมีระยะ  
เวลาทํางานไมน้่อยกวา่ 1 ปีบริบรูณ์ โดยเม่ือพ้นหรืออกจากงานด้วยเหตใุนข้อ 6(3) ถึง (16) หรือทํางานไมน้่อย

กวา่5 ปีบริบรูณ์ และลาออกจากงานด้วยเหตใุนข้อ 6(1) หรือ 6(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย

บําเหน็จลกูจ้างของหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการย่ืนคาํขอ 
 

กรณีลกูจ้างประจํา ซึง่มีเวลาทํางานตัง้แต ่25 ปีบริบรูณ์ขึน้ไป จะขอรับบําเหน็จรายเดือนแทน 
บําเหน็จปกติก็ได้เม่ือถึงแก่กรรมทายาทมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด 

กรณีลกูจ้างประจํา เสียชีวิตในระหวา่งรับราชการ และความตายนัน้มไิด้เกิดขึน้เน่ืองจาก

ความ 
ประพฤตชิัว่อยา่งร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินบําเหน็จปกติแก่ทายาทผู้ มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย์โดยอนโุลม 



 

เอกสารหลักฐานประกอบการพจิารณา 
 

1. แบบคําขอรับบําเหน็จปกต ิบําเหน็จรายเดือน 
2. สําเนาคําสัง่บรรจ/ุแตง่ตัง้ หรือหนงัสือรับรองการบรรจคุรัง้แรก 
3. หนงัสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
4. แบบคําขอรับเงินชว่ยพเิศษกรณีลกูจ้างประจําถึงแก่ความตาย 
5. หนงัสือแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับเงินชว่ยพเิศษกรณีลกูจ้างประจําถึงแก่ความตาย 
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6. สําเนาใบมรณบตัร สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ เสียชีวิต สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหยา่ 
7. สําเนาในมรณบตัรของทายาทท่ีเสียชีวิตแล้ว หรือหนงัสือรับรองการตาย 
8. สําเนาทะเบียนสมรสของบดิามารดาผู้ เสียชีวิต หรือหนงัสือรับรองวา่สมรสก่อนวนัท่ี 1 ตลุาคม 2478 
9. หนงัสือรับรองความเป็นบคุคลคนเดียวกนั หรือเอกสารแสดงการเปล่ียนช่ือตวั-ช่ือสกลุ(ถ้ามี)            

กรณีช่ือตวั-ช่ือสกลุไมต่รงจามเอกสารอ้างอิง 
10. สําเนาทะเบียนการรับรองบตุร หรือบตุรบญุธรรม หรือ คําพพิากษาของศาลวา่เป็นบตุร 
11. สําเนาทะเบียนบ้านของทายาททกุคน 
12. แบบคําขอบําเหน็จตกทอดลกูจ้างประจํา 
13. แบบหนงัสือแสดงเจตนาระบตุวัผู้ รับบําเหน็จตกทอดลกูจ้างประจําของราชการสว่นท้องถ่ิน 
 

บาํเหน็จตกทอด 
 

การจา่ยเงินบําเหน็จตกทอดให้แก่ผู้ รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู้ รับบําเหน็จพิเศษรายเดือน ให้แก่    

ทายาทผู้ มีสทิธิตามเกณฑ์ ดงันี ้
1. บตุรให้ได้รับสองสว่น ถ้ามีบตุรตัง้แต ่3 คน ขึน้ไปให้ได้รับสมสว่น 
2. สามีหรือภรรยาให้ได้รับหนึง่สว่น 
3. บดิามารดา หรือ บิดา หรือ มารดาให้ได้รับส่วนหนึง่ 

 

การนับเวลาทาํงานของลูกจ้างประจาํสาํหรับคาํนวณบาํเหน็จปกต ิ
 

• นบัแตว่นัเร่ิมเข้าปฏิบตังิานโดยรับคา่จ้าง 
• แตไ่มก่่อนวนัท่ีมีอายคุรบ 18 ปีบริบรูณ์ 

 

นับเวลาราชการทวีคูณได้ 
 

 นบัเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือนนบัเป็นจํานวนเดือน เศษของเดือนถ้า    

ถึง 15 วนั ให้นบัเป็น 1 เดือน สําหรับจํานวนวนัมีหลายระยะให้รวมกนัแล้วนบั 30 วนั เป็น 1เดือน 
   

บาํเหน็จพเิศษ/บาํเหน็จพเิศษรายเดือน 
• ลกูจ้างประจําหรือลกูจ้างชัว่คราว 
• ได้รับอนัตรายหรือป่วยเจบ็เพราะเหตปุฏิบตัใินหน้าท่ีหรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระทําการตาม

หน้าท่ีซึง่แพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงวา่ไมส่ามารถปฏิบตังิานในหน้าท่ีตอ่ไปได้อีก

เลย เว้นแตอ่นัตรายท่ีได้รับหรือการป่วยเจ็บนัน้เกิดขึน้จากความประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง หรือ

จากความผดิ  ของตนเอง 
เอกสารประกอบเพิ่มเตมิ(กรณีขอรับบาํเหน็จพเิศษ) 



1. คําสัง่ของผู้บงัคบับญัชาหรือหลกัฐานเก่ียวกบัการปฏิบตัริาชการ 
2. รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบตังิานในหน้าท่ีจนเป็นเหตใุห้ถกูประทษุร้ายหรือได้รับอนัตราย 
3. รายงานของผู้ ร่วมงานหรือผู้ รู้เหน็เหตกุารณ์ใกล้ชิด(ถ้ามี) 
4. รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีตํารวจในกรณีท่ีถกูประทษุร้าย หรือได้รับอนัตรายนัน้เกิดจากการ

กระทําผิดอาญาของผู้หนึง่ผู้ ใด หรือสําเนาคําพิพากษาคดีนัน้ 
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5. หลกัฐานการสอบสวนพร้อมทัง้สรุปความเห็นของคณะกรรมการซึง่ผู้บงัคบับญัชาได้แต่งตัง้ขึน้ สอบสวน

ว่าการถกูประทษุร้ายหรือได้รับอนัตรายนัน้เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงของ ผู้

นัน้เองหรือไม่ ในกรณีท่ีไม่อาจแนบหลกัฐานตาม (4) หรือหลกัฐานตาม (4) ไม่ปรากฏชดัว่าการถกู

ประทษุร้าย หรือได้รับอนัตรายนัน้ เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรงของผู้นัน้     เอง

หรือไม่ 
6. ใบรับรองของแพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงวา่ไมส่ามารถปฏิบตังิานตอ่ไปได้ 
7. คําสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือนกรณีพิเศษ(ถ้ามี) 

   

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

 
นางนิภา  ศรีเหรา   

หัวหน้าฝ่ายอาํนวยการ   

ประชุมเชิงปฏิบัตกิารแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิานด้านบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
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