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ค าน า 

 
  เนื่องจากยังมีความเข้าใจของพนักงานส่วนท้องถิ่นจ านวนมากเก่ียวกับการรับบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการว่า “ท างาน 10 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ ท างาน 25 ปี ถึงจะมีสิทธิได้รับนาญ” หรือ” 

ผู้รับบ าเหน็จบ านาญที่เป็นสมาชิก กบข. เมื่อออกจากราชการและเลือกรับบ าเหน็จมีสิทธิรับเงินประเดิม เงิน

ชดเชย เงินสะสม และเงินสมทบกับผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว” ฯลฯ 

  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญช้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท า

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้พนักงานส่วนท้องถิ่นน าไปศึกษา ท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับเมื่อบรรจุเข้ารับราชการ   
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1.  หลักการทั่วไปของการรับบ าเหน็จบ านาญ 

1.1 ข้าราชการพลเรือน  รับบ าเหน็จบ านาญ โดยถือปฏิบัติตามพ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

1.2 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  รับบ าเหน็จบ านาญโดยถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1.3 สาระส าคัญเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นจะบัญญัติไว้
เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  ทุกประการ ยกเว้นแหล่งที่มาของการจ่าย
บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อออกจากราชการและมีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญจะรับเงิน
จาก “กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  แต่ข้าราชการพลเรือนรับบ าเหน็จบ านาญจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินผ่านทางกรมบัญชีกลาง 

 
2.  การรับบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(กบข.) และข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
2.1 สิทธิในการรับบ าเหน็จบ านาญปกติเม่ือท างานครบ 1 ปีบริบูรณ์ 
2.2 บ าเหน็จบ านาญและเงินที่เกี่ยวเนื่องจากบ าเหน็จบ านาญและการออกจากราชการ 
2.3 บ าเหน็จบ านาญปกติ เป็นสิทธิสวัสดิการที่ให้กับข้าราชการที่ได้รับราชการมาระยะหนึ่งและเมื่อ

ออกจากราชการจะได้เงินตอบแทนจากการปฏิบัติราชการ จะมีอยู่ 4 กรณี ได้แก่ 
2.3.1 บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน  เป็นกรณีที่ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบต าแหน่ง

หรือไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือมีค าสั่งให้ออกโดไม่มีความผิด (ไม่ใช่ลาออกด้วย
ความสมัครใจ) 

2.3.2 บ าเหน็จบ านาญเหตุทุพพลภาพ  เป็นกรณีที่ออกจากราชการเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพล
ภาพ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ กรณีนี้จะลาออกเองก็ได้ 

2.3.3 บ าเหน็จบ านาญเหตุสูงอายุ  เป็นกรณีที่ออกจากราชการ “อายุตัว”  ครบ 60 ปี 
(เกษียณอายุ) หรืออายุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้วขอลาออก 

2.3.4 บ าเหน็จบ านาญเหตุรับราชการนาน  เป็นกรณีที่ออกจากราชการและมีเวลาราชการมา
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว 

กรณีตามข้อ 2.3.1 – 2.3.3  มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญต่ ากว่า 10 ปีสิทธิ
ได้รับบ าเหน็จถ้ามากกว่า 10 ปีมีสิทธิได้รับน านาญ   แต่ถ้าเป็นกรณีตามข้อ 2.3.4  ถ้ามีเวลาส าหรับค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ 10 ปี มีสิทธิได้รับบ าเหน็จถ้ามากกว่า 25 ปี มีสิทธิได้รับบ านาญ 

2.4  สูตรในการคิดบ าเหน็จบ านาญ 
 2.4.1  บ าเหน็จ =  เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยปีเวลาราชการ 
 2.4.2  บ านาญ =  เงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยจ านวนปีเวลาราชการ 
2.5  บ าเหน็จบ านาญพิเศษจ่ายให้แก่ผู้ไปปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ

กระท า การตามหน้าที่ ท าให้ได้รับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกท้ังสองข้าง ตาบอดหรือได้รับการ
ป่วยเจ็บจนไม่สามารถรับราชการได้ อัตราบ าเหน็จบ านาญพิเศษตามสัดส่วนของเงินเดือนและถ้าข้าราชการ
เสียชีวิตทายาทมีสิทธิรับบ านาญพิเศษแทนข้าราชการ 
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2.6  บ าเหน็จตกทอดจ่ายให้แก่ทายาทของข้าราชการถึงแก่ความตาย หรือข้าราชการบ านาญถึงแก่
ความตาย 

 2.6.1  กรณีข้าราชการเสียชีวิต ทายาทรับบ าเหน็จตกทอด=เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณปีเวลา
ราชการ 

 2.6.2  กรณีข้าราชการบ านาญเสียชีวิต บ าเหน็จตกทอด=สามสิบเท่าของบ านาญรายเดือน 
2.7  บ าเหน็จด ารงชีพ เป็นเงินที่จ่ายให้แกผู่้รับบ านาญเพ่ือช่วยเหลือในการด ารงชีพ 
 2.7.1  เมื่อออกจากราชการ=15 เท่าของบ านาญรายเดือนแต่ไม่เกิน 200,000 บาท 
 2.7.2  อายุครบ 65 ปี มีสิทธิรับตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 2.7.1  แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 
2.8  บ าเหน็จค้ าประกัน  เป็นการน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดที่มีอยู่ไปค้ าประกันเงินกู้ บ าเหน็จค้ า

ประกัน มีเฉพาะผู้รับบ านาญข้าราชการที่ไม่ใชผู่้รับบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
2.9  เงินเพิ่มจากเงินบ านาญ เฉพาะผู้รับบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้นที่ได้รับ ผู้รับบ านาญ

ของข้าราชการพลเรือนไม่มีสิทธิดังกล่าว เงินเพิ่มจากเงินบ านาญก าหนดโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ จ่าย
ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกหรือพ้นจากราชการตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2509  เป็นต้นไปในอัตรา
ร้อยละ 25 ของบ านาญปกติหรือบ านาญพิเศษ เงินเพิ่มจากบ านาญบ านาญเมื่อรวมกับบ านาญปกติหรือ
บ านาญพิเศษต้องไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย ส าหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นถ้าเข้ารับราชการตั้งแต่วันที่  1  
ตุลาคม  2535  ถ้าต่อมาออกจากราชการไม่มีสิทธิในการรับเงินเพิ่มจากเงินบ านาญแต่สิทธิในบ าเหน็จ
บ านาญอื่น ๆ ยังคงมีอยู่ 

2.10  เงินชว่ยพิเศษเป็นเงินที่จ่ายผู้ที่ข้าราชการหรือรับบ านาญได้แสดงเจตนาไว้หรือจ่ายให้แก่
ทายาทตามล าดับก่อนหลัง 

2.11  เงินชว่ยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.)  เป็นเงินช่วยค่าครองชีพที่จ่ายให้แก่ผู้รับบ านาญทั้งนี้
เนื่องจากเงินบ านาญเป็นเงินที่คิดจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายซึ่งผู้รับบ านาญจะได้รับในอัตราเท่ากันทุกเดือนไม่
เปลี่ยนแผลง กรณีท่ีค่าครอบชีพสูงขึ้น เมื่อข้าราชการได้รับการปรับเงินเดือนผู้รับบ านาญก็จะได้รับเงิน ช.ค.บ. 

 
3. การขอรับบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. 

เมื่อมีการตรา พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539  ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือ 27  
มีนาคม 2540 ท าให้ข้าราชการที่รับราชการก่อนวันที่  27  มีนาคม  2540 มีสิทธิที่จะเลือกเป็นสมาชิก 
กบข. แต่ข้าราชการตั้งแต่วันทีดังกล่าวต้องเป็นสมาชิก กบข. สิทธิรับบ าเหน็จบ านาญในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 
2.2 ยังคงมีเหมือนเดิม ยกเว้นบ าเหน็จบ านาญตกติตาม (1) ดังนี้ 

3.1 สมาชิก กบข.จะได้รับเงิน 4  ประเภท เมื่อออกจากราชการเมืองขอรับ “บ าเหน็จ” หรือ”
บ านาญ” 

(1)  เงินสะสม เป็นเงินที่สมาชิกสะสมเข้า กบข.ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนต่อมาขอสะสม
เพ่ือได้ถึงร้อยละ 8 

(2) เงินสมทบ  เงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบเงินสะสม  โดยจ่ายสมทบร้อยละ  3 ของเงินเดือน  
(3) เงินประเดิม เงินที่รัฐบาลน าส่งเงิน กบข. เพื่อจ่ายเพ่ิมให้แก่สมาชิกซ่ึงเป็นข้าราชกาอยู่ก่อน

วันที่  27  มีนาคม  2540  และเลือกรับบ านาญโดยน าส่งในอัตราร้อยละ 3 ตั้งแต่เริ่มรับ
ราชการจนถึงวันที   27  มีนาคม  2540 

(4) เงินชดเชย เงินที่รัฐบาลน าส่ง กบข. เพ่ือจ่ายเพิ่มให้แก่สมาชิกซ่ึงรับบ านาญ โดยน าส่งใน
อัตราร้อยละ 2 นับจากวันที่ 27 มีนาคม 2540 จนถึงวันที่ออกจากราชการ 
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3.2 สูตรในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
(1)  บ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยปีเวลาราชการ (สูตรเดียวกับข้าราชการที่ไม่ได้

เป็นสมาชิก กบข.) 
(2) บ านาญ=เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณด้วยเวลาราชการหารด้วยห้า

สิบแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
3.3 ผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. เมื่อออกจากราชการและมีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ 

(1)  กรณีเลือกรับบ าเหน็จ  ได้รับบ าเหน็จ(อัตราที่เท่ากับข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.) 
และได้รับเงินสะสมและเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว 

(2) เลือกรับบ านาญ รับบ านาญ (เงินบ านาญที่ได้รับจะน้อยลงกว่าข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 
กบข.) และได้รับเงินทั้ง 4 ประเภท ซึ่งได้แก่เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม และเงิน
ชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว 

3.4 ปัจจุบันได้มีการแก้ไขกฎหมายให้ข้าราชการที่รับราชการก่อนวันที่  27  มีนาคม  2540  
และเลือกเป็นสมาชิก กบข.ตลอดจนข้าราชการที่ออกจากราชการแล้วและรับบ านาญให้เลือกกลับไม่ขอเป็น
สมาชิก กบข. 

4.  เวลาราชการและการนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
บ าเหน็จ บ านาญจะได้รับมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ “เงินเดือนเดือนสุดทาย” และ “เวลาราชการ”  เพ่ือ

ใช้ในการค านวณเงินบ าเหน็จ บ านาญ ดังนี้ 
4.1 การนับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ  หมายถึงเวลาที่พนักงานส่วนท้องถิ่น

ปฏิบัติตั้งแต่ตน้จนถึงวันสุดท้ายที่รับเงินเดือน 
4.2 กรณีท่ีรับราชการก่อนอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ให้เริ่มนับเวลาราชการเพ่ือค านวณตั้งแต่วันที่มี

อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์  เนื่องจาก พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 บัญญัติ
ครอบคลุมถึงข้าราชการทุกประเภท ข้าราชการทหารอาจจะรับราชการก่อนอายุ 18 ปี 

4.3 กรณีลาป่วย หรือลา หรือต้องพักราชการ ถ้าการลาดังกล่าวได้รับอนุญาตให้รับเงินเดือนให้นับ
ระยะเวลาราชการเต็มเวลาราชการ ถ้าได้รับเงินเดือนไม่เต็มคิดส่วนเวลาตามส่วนของเงินเดือน 

4.4 กรณีได้รับการคัดเลือกหรือได้สอบคัดเลือกให้ไปดูงานหรือศึกษาในต่างประเทศ ให้นับเวลา
ดังกล่าวเป็นเวลาส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

4.5 เวลาส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญให้นับแต่จ านวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งให้นับเป็นหนึ่งปี 
ส าหรับเดือนหรือวันให้ค านวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือนและให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี 
ส าหรับจ านวนวันถ้ามีจ านวนวันหลายระยะให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน 

4.6 การนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ เพื่อน าไปใช้ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
(1)  กระท าหน้าที่ตามกระทรวงกลาโหมก าหนดระหว่างเวลาที่มีการรบหรือมีการปราบปราม

การจลาจลหรือในระหว่างเวลาที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้นับเวลาราชการที่
ปฏิบัติการตามค าสั่งเป็นทวีคูณ 

(2) กรณีท่ีมีการประกาศกฎอัยการศึกในเขตพ้ืนที่ใด ให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจพิจารณาให้
ข้าราชการซึ่งประจ าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตท่ีได้ประกาศกฎอัยการศึกนั้นเป็นทวีคูณได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้พิจารณาความ
จ าเป็นของสถานการณ์โดยค านึงถึงความยากล าบากและการเสี่ยงอันตรายอย่างแท้จิรงของ
ข้าราชการนั้น 



งานการเจา้หนา้ท่ี  ส านกัปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลแม่อาย  อ าเภอแม่อาย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

กรณีท่ีได้ประกาศกฎอัยการศึกและข้าราชการทุกประเภทมีสิทธิน าเวลาราชการมานับเวลา
เป็นทวีคูณเพ่ือค านวณบ าเหน็จบ านาญ ได้แก่ช่วงเวลา ดังนี้ 

(1)  ระหว่างวันที่  20  พฤศจิกายน  2500 ถึงวันที่ 9 มกราคม  2501 
(2) ระหว่างวันที่  21  ตุลาคม  2501  ถึงวันที่  28  ตุลาคม  2508 
(3) ระหว่างวันที่  7  ตุลาคม  2519  ถึงวันที่  5  มกราคม  2520 
(4) ระหว่างวันที่  23  กุมภาพันธ์  2534  ถึงวันที่  2  พฤษภาคม  2534 

 

 

ศลิษา  พรมเมือง   
            กรกฏาคม  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


