
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ก าหนดสิทธิประโยชน์
ให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน  
ก าหนดให้ข้าราชการ อบจ. , พนักงานเทศบาล พนักงานเมือง
พัทยา และพนักงานส่วนต าบล (ยกเว้น กทม.) มีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จบ านาญ ซึ่งจะประกอบด้วย  
1) บ าเหน็จปกติ 
2)  บ านาญปกติ 
3) บ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือบ าเหน็จพิเศษ (จ่ายให้แก่
ข้าราชการท้องถิ่นที่ต้องพ้นจากราชการ เพราะเหตุทุพพลภาพ
จากการปฏิบัติหน้าท่ี) 
4) บ านาญพิเศษ (จ่ายให้แก่ทายาทกรณีข้าราชการท้องถิ่น
เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยหรือนอกเขตพื้นที่ตั้ง
ส านักงาน) 
5) บ าเหน็จด ารงชีพ 
6) บ าเหน็จตกทอด (จ่ายให้แก่ทายากข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
ผู้รับบ านาญเสียชีวิต หรือไม่มีทายาทตามกฎหมาย ให้จ่ายแก่
บุคคลที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับบ านาญที่เสียชีวิตแสดง
เจตนาไว้) 
7) เงินเพิ่มจากบ านาญ 

*************** 
งบประมาณในการเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ ขรก.ท้องถิ่น  
มาจาก 
1. เงินเพิ่มจากบ านาญ ร้อยละ 25 ทุกต าแหน่ง จ่ายจาก กบท. 
(ต้องเป็น ขรก.ท้องถิ่น ก่อน 1 ตุลาคม 2535) ขรก.ถ่ายโอนทุก
ต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินบ านาญ ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มจากเงิน
บ านาญร้อยละ 25 

2.  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ข.ค.บ.) ทุกต าแหน่ง ยกเว้น 
ครู ครูถ่ายโอน ครูผู้ดูแลเด็ก และ ขรก. ถ่ายโอน จ่ายจากเงิน
งบประมาณของ อปท. ต้นสังกัด ที่ ขรก.ท้องถิ่นผู้นั้น ออกจาก
ราชการและยื่นขอรับบ านาญ 

************ 
องค์ประกอบส าคัญในการค านวณเงินบ าเหน็จบ านาญ 
1. เวลาราชการปกติ รวมเวลาทวีคูณ (ถ้ามี) 
2. เงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกจากราชการ ไม่รวมเงินเพิ่ม
ประจ าต าแหน่งหรือเงินเพิ่มส าหรับผู้เช่ียวชาญหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพเฉพาะ แต่ให้รวมเงินเพิ่มการสู้รบ  
(พ.ส.ร.) และ การปราบปรามผู้กระท าผิด (ถ้ามี) 

*********** 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกบัการรับบ าเหน็จบ านาญปกติ 
1. เป็นสิทธิเฉพาะตัวโอนไมไ่ด้ และก่อนออกจากราชการต้อง
ได้รับเงินเดือนจาก งปม.หมวดเงินเดือนของ อปท.นั้น 
2. ผู้ที่ถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีความผิด และผูซ้ึ่งมีเวลา
ราชการค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบหนึ่งปีบริบรูณ์ ไมม่ีสิทธิรับ
เงินบ าเหน็จบ านาญ 
3. ระยะเวลาราชการที่ใช้ในการพิจารณาออกตามเหตุ 4 เหตุ 
ประกอบด้วย เหตุทดแทน เหตุทพุพลภาพ เหตสุูงอายุ  และเหตุ
รับราชการนาน 
 3.1  กรณไีม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ มีสทิธิได้รับบ าเหน็จ 
 3.2  กรณี 10 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสทิธิได้รับบ านาญ 
 3.3 กรณีมีสิทธิได้รบับ านาญ จะขอรับบ าเหน็จแทน
บ านาญก็ได ้

4. กรณีไม่ได้ออกราชการตามเหต ุ4 เหตุ ถ้าออกจากราชการ
เพราะลาออก ต้องมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
ครบ 10 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ 

************* 
เวลาราชการและการนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จ
บ านาญ 
1. นับเวลาราชการตั้งแต่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป 
2.  ขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการ นับตั้งแต่ขึ้นทะเบยีนทหาร 
3. กรณีป่วย ลา พักราชการ ถ้าไดร้ับเงินเดือน นับเวลาราชการ
เต็ม 
4. กรณีได้รับการคัดเลือก สอบคดัเลือก ไปศึกษาดูงานวิชาใน
ต่างประเทศ ให้นับเวลาราชการเตม็เวลา 
5. เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญนบัจ านวนปี นับ 
12 เดือน เป็น 1 ปี เศษของปี ถ้าถึง 6 เดือน นับเป็น 1 ปี  
ส าหรับจ านวนวันมีหลายระยะใหน้ับ 30 วันเป็น 1 เดือน 

********** 
การนับเวลาราชการทวีคูณ 
 1. กรณีกระท าหน้าท่ีตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด
ระหว่างทีม่ีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบจลาจล หรือ
ในระหว่างเวลาทีม่ีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้นับเวลา
ราชการที่ปฏิบตัิการตามค าสั่งเป็นทวีคูณ 
 2. การประกาศกฎอัยการศึกในพ้ืนท่ี ให้คณะรัฐมนตรมีี
อ านาจพิจารณาให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งประจ าปฏิบัติหนา้ที่
อยู่ในเขตทีไ่ด้ประกาศให้กฎอัยการศึกนั้นเป็นทวีคูณ 

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



การค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
1) บ าเหน็จ 

เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จ านวนปีเวลาราชการ 
2) บ านาญ 

เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จ านวนปีเวลาราชการ 
50 

3) บ าเหน็จบ านาญพิเศษ 
 3.1 ขรก.ท้องถิ่นทุพพลภาพจากปฏิบัติหน้าท่ีถึงแก่
ความตายก่อนได้รบับ านาญพิเศษ หรือข้าราชการท้องถิ่นที่ได้รบั
บ าเหน็จบ านาญเกิดเจ็บป่วยทุพพลภาพ ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่
ออกจากราชการ มีสิทธิได้รบัเงินบ าเหน็จบ านาญพิเศษเว้นแต่การ
ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง หรือจากความผิดของตนเอง  การจ่ายเงินบ านาญพิเศษนี้ 
จะจ่ายให้แก่ทายายเป็นจ านวน กึง่เงินเดือนเดือนสดุท้ายของ
ผู้ตาย กรณีปฏิบัติหน้าท่ีตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ฯ ให้จ่าย
บ านาญพิเศษแก่ทายาทจ านวน  40 ใน 50 ส่วนของเงินเดือน
เดือนสุดท้ายของผู้ตาย 
 3.2 กรณี ขรก.ท้องถิ่น ได้รับการเจ็บป่วยทุพพลภาพ 
เนื่องจากต้องไปปฏิบตัิราชการเปน็ครั้งคราวนอกต าบลที่ต้อง
ส านักงานประจ า หรือไปปฏิบัตริาชการในท้องที่กันดาร ฯ และถึง
แก่ความตายก่อนได้รับบ านาญพิเศษให้จ่ายบ านาญพิเศษแก่
ทายาท เป็นจ านนวนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเดือนสุดทายของผูต้าย 
 3.3  กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นสูญหายและมเีหตุอัน
ควรเช่ือได้ว่าผู้นั้นได้รับอันตรายถงึแก่ความตายแล้ว เมื่อพ้น
ก าหนด 2 เดือน นับแต่วันสญูหายให้จ่ายบ านาญพิเศษให้แก่
ทายาท ตามข้อ 3.1 

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

4) บ าเหน็จด ารงชีพ 
 4.1 จ่ายให้แก่ผู้รับบ านาญปกติหรอืผู้รับบ านาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพ 
 4.2  สิทธิในการขอรับเป็นไปตามอัตรา  ไมเ่กิน  15 
เท่าของบ านาญรายเดือน แตไ่ม่เกนิ 400,000  บาท  
 (1) อายุต่ ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ ขอรบับ าเหน็จด ารงชีพได้
ไม่เกิน 200,000  บาท 
 (2) อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ขอรับบ าเหน็จด ารง
ชีพไม่เกิน 400,000 บาท หากรับ (1) ไปแล้ว ให้ขอรับส่วนเกินที่
ยังไม่ครบตามสิทธิ 
 4.3 กรณีผู้รบับ านาญ และบ านาญพิเศษ ให้น ามา
รวมกันค านวณเป็นบ านาญรายเดอืน 
 4.4  เมื่อผู้รับบ านาญรายใด รับบ าเหน็จด ารงชีพแล้วไม่
มีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพอีก ถ้าภายหลังผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการใหม ่
 4.5 กรณีผู้ขอรับบ านาญขอรับบ าเหน็จตกทอด แต่ถึง
แก่ความตายก่อนถึงวันท่ีไดร้ับ ใหร้ะงับการจ่ายเงินก่อน 
5) บ าเหน็จตกทอด 

5.1 กรณี ข้าราชการท้องถิ่นถึงแก่ความตาย 
เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จ านวนปีเวลาราชการ 

5.2 กรณีข้าราชการบ านาญถึงแกค่วามตาย) 
(เงินบ านาญรายเดือน+เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ(ช.ค.บ.))x30 

************ 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 

งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย อ าเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย 

 
 
 

 

 

 

 

เอกสารเผยแพรค่วามร ู ้

บ าเหน็จบ านาญ ขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน

และความร ูเ้กีย่วกบักองทนุบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน 

 

 

จดัท ำโดย 

งำนกำรเจำ้หนำ้ท่ี 

ส ำนกัปลดัเทศบำล   

เทศบำลต ำบลป่ำออ้ดอนชยั   

อ ำเภอเมืองเชยีงรำย  จงัหวดัเชยีงรำย 


