คู่มือ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

อาเ อเมืองเ ย จังหวั เ ย

1.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
➢พ.ร.บ.บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8)
พ.ศ.2500
➢กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) (ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.บำเหน็จบำนำญฯ พ.ศ.2500)
➢กฎกระทรวงกำหนดอัตรำและวิธีกำรรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552
➢ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

2.สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จบานาญ ประกอบด้วย
2.1 บำเหน็จปกติ/บำนำญปกติ
2.2 บำนำญพิเศษ หรือบำเหน็จพิเศษ
2.3 บำเหน็จดำรงชีพ
2.4 เงินเพิ่มจำกเงินบำนำญ
2.5 เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับบำนำญ (ช.ค.บ.)
2.6 บำเหน็จตกทอด
2.7 เงินช่วยพิเศษ
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2.2.1 บาเหน็จบานาญปกติ
ผู้มีสิทธิ
➢เป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย
➢รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย
➢เข้ำเหตุใดเหตุหนึ่ง
1.เหตุทดแทน
 จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ซึ่งออกจำกรำชกำรเพรำะเลิกหรือ

ยุบตำแหน่งหรือไปดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง หรือมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีควำมผิด
2.เหตุทุพพลภำพ  จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ผู้เจ็บป่วยทุพพลภำพ ซึ่งแพทย์ที่
ทำงรำงรำชกำรรับรองได้ตรวจแสดงควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถที่จะรับรำชกำรในตำแหน่งหน้ำที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้น
ต่อไป
3.เหตุสูงอำยุ
 จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว หรือ
 จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้มีอำยุครบ 50 ปีบริบูรณ์ ประสงค์
จะลำออกจำกรำชกำรเพื่อรับบำเหน็จบำนำญเหตุสูงอำยุได้
4.เหรุรับรำชกำรนำน  จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเวลำรำชกำร 30 ปีบริบูรณ์
แล้ว หรือ
 จ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเวลำรำชกำร 25 ปีบริบูรณ์

ประสงค์จะลำออกจำกรำชกำรให้ผู้มีอำนำจสั่งอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรเพื่อรับบำเหน็จบำนำญเหตุรับ
รำชกำรนำนได้

ตารางสรุปสิทธิการขอรับบาเหน็จ บานาญปกติ
เหตุออกจากราชการ
เกษียณ
สูงอำยุ
ทุพพลภำพ ทดแทน
รับรำชกำรนำน
ลำออก
ไล่ออก

อายุราชการ (รวมทวีคูณ)
ไม่ถึง 1 ปี
1 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป
ไม่ถึง 10 ปี
10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 25 ปี
25 ปีขึ้นไป
-

สิทธิรับบาเหน็จบานาญ
ไม่มีสิทธิได้รับ
บำเหน็จ
บำนำญปกติ หรือเลือกบำเหน็จปกติ
บำนำญปกติ หรือเลือกบำเหน็จปกติ
บำเหน็จปกติ
บำนำญปกติ หรือเลือกบำเหน็จปกติ
-
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$ เงินบาเหน็จปกติ
เงินที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำ
ซึ่งจ่ำยครั้งเดียว (เป็นเงินก้อน)

เงินบาเหน็จปกติ = เงินเ ือนเ ือนสุ ท้าย X จานวนปีเว าราชการ
$ เงินบานาญปกติ
เงินที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำ
ซึ่งจ่ำยเป็นรำยเดือน (จนกว่ำจะตำย)

เงินบานาญปกติ = เงินเ ือนเ ือนสุ ท้าย X จานวนปีเว าราชการ
50
2.2.2 บานาญพิเศษ หรือบาเหน็จพิเศษ
ขรก.ส่วนท้องถิ่นที่จะมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนำญพิเศษ เนื่องจำกประสบเหตุต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
➢ก. กรณีที่ปฏิบัติรำชกำรในหน้ำที่ หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระทำกำรตำมหน้ำที่ ทำให้ได้รับ

อันตรำยจนพิกำร เสียแขนหรือขำ หูหนวกทั้งสองข้ำง ตำบอด หรือได้รับกำรป่วยเจ็บซึ่งแพทย์ที่ทำงรำชกำร
รับรองได้ตรวจแล้วและแสดงว่ำถึงทุพพลภำพไม่สำมำรถจะรับรำชกำรต่อไปได้อีก ให้ได้รับบำนำญพิเศษกับทั้ง
บำนำญปกติด้วย เว้นแต่กำรได้รับอันตรำย ได้รับกำรป่วยเจ็บ หรือกำรถูกประทุษร้ำยนั้น เกิดจำกควำมประมำท
เลินเล่อย่ำงร้ำยแรง หรือจำกควำมผิดของตนเอง
➢ข. กรณีที่ได้รับบำเหน็จหรือบำนำญไปแล้ว ถ้ำภำยใน 3 ปีนับแต่วันที่ออกจำกรำชกำรหำกปรำกฎ
ว่ำป่วยเจ็บทุพลภำพ โดยปรำกฏหลักฐำนชัดแจ้งว่ำกำรป่วยเจ็บถึงทุพพลภำพดังกล่ำว เนื่องมำจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรในระหว่ำงที่รับรำชกำร ก็จะมีสิทธิได้รับบำนำญพิเศษโดยจ่ำยให้นับแต่วันที่ขอ ถ้ำได้รับบำนำญไป
แล้วก็ให้ได้รับบำนำญพิเศษด้วย ถ้ำรับบำเหน็จไปแล้วให้จ่ำยเฉพำะบำนำญพิเศษ
➢ค. กรณีได้รับกำรป่วยเจ็บทุพพลภำพ เพรำะเหตุต้องไปปฏิบัติรำชกำรเป็นครั้งครำวนอกตำบลที่ตั้ง
สำนักงำนประจำ หรือต้องประจำปฏิบัติรำชกำรในท้องที่กันดำรที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งท้องที่นั้นได้
กำหนดไว้โดยพระรำชกฤษีกำ และขรก. ส่วนท้องถิ่นเกิดป่วยเจ็บทุพพลภำพ ดังเช่นข้อ ก. มีสิทธิได้รับบำนำญพิเศษ
➢ง. กรณีประสบเหตุตำมข้อ ก หรือ ข้อ ข และถึงแก่ควำมตำยก่อนได้รับบำนำญพิเศษให้จ่ำยบำนำญ
พิเศษให้แก่ทายาท ดังนี้
(1) ในยำมปกติ ให้จ่ำยทำยำทเป็นจำนวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้ำยของผู้ตำย
(2) กรณีปฏิบัติหน้ำที่ ตำมกระทรวงกลำโหมกำหนดในระหว่ำงเวลำที่มีกำรรบหรือสงครำม
หรือมีกำรปรำบจลำจล หรือในระหว่ำงเวลำที่มีกำรประกำศใช้กฎอัยกำรศึก หรือประกำศสำนกำรณ์ฉุกเฉิน ถ้ำ
ได้รับอันตรำยด้วยหน้ำที่ที่กระทำนั้น ให้จ่ำยบำนำญพิเศษแก่ทำยำทจำนวน 40 ใน 50 ส่วนของเงินเดือนเดือน
สุดท้ำยของผู้ตำย
➢จ. กรณีประสบเหตุตำมข้อ ค หรือ และถึงแก่ควำมตำยก่อนได้รับบำนำญพิเศษให้จ่ำยบำนำญ
พิเศษให้แก่ทายาท เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเดือนสุดท้ำยของผู้ตำย
➢ฉ. กรณีข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นสูญหำยและมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำผู้นั้นได้รับอันตรำยดังกล่ำวตำมข้อ
ก ถึงแก่ควำมตำยแล้ว เมื่อพ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันสูญหำย ให้จ่ำยบำนำญพิเศษให้แก่ทายาท ตำมข้อ ง.
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บานาญพิเศษ (กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีชีวติ )

ระหว่างรับราชการ

ออกจากราชการแ ้ว

ทุพพลภำพไม่สำมำรถรับรำชกำรได้

รับบำเหน็จบำนำญปกติ

-เหตุปฏิบัติรำกำรในหน้ำที่/ถูก
ประทุษร้ำย เพรำะกระทำกำร
ตำมหน้ำที่

-ปฏิบัติรำชกำรครั้งครำวนอกเขต
ตำบลที่ตั้งสำนักงำน
-ปฏิบัติรำชกำรท้องที่กันดำรเสี่ยง
ต่อโรคภัย

-บน.พิเศษ+บน.ปกติ(ถ้ำมี) รวมกันถ้ำไม่ถึง
15,000 บำท ให้ได้บน.พิเศษเพิ่มจนครบ

บำนำญพิเศษ

ยำมปกติ

ปฏิบัติรำชกำรในอำกำศยำน เรือ
ดำน้ำ กวำดทุ่นระเบิด ฯลฯ

5 ใน 50 ส่วน ถึง 20 ใน 50 ส่วน
ของเงินเดือน

กึ่งหนึ่งของเงินเดือน

ภำยใน 3 ปี เจ็บป่วย ทุพพลภำพ
อันเป็นผลจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรระหว่ำงที่รับรำชกำร

+ บานาญปกติ

ตำมที่กระทรวงกลำโหมกำหนด
เกี่ยวกับกำรรบ/สงครำมปรำบจลำจล/
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
5 ใน 50 ส่วน ถึง 20 ใน 50 ส่วน
ของเงินเดือน

-52.2.3 บาเหน็จ ารงชีพ
➢ จ่ำยให้แก่ผู้รับบำนำญปกติ หรือผู้รับบำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพ

ไม่เกิน 15 เท่าของบานาญรายเ ือน
บำนำญรำยเดือน รวมบำนำญปกติ
และบำนำญพิเศษ

แต่ไม่เกิน 400,000 บาท โ ย
(1)ผู้รับบำนำญอำยุต่ำกว่ำ 65 ปีบริบูรณ์ ให้ขอรับได้
ไม่เกิน 200,000 บำท
(2)ผู้รับบำนำญอำยุ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้ขอรับได้ไม่
เกิน 400,000 บำท แต่ถ้ำใช้สิทธิตำมข้อ (1)
ไปแล้วให้ขอรับได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตำมสิทธิ
แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 400,000 บำท

➢ ยื่นแบบ บท. 16 ขอรับพร้อมกับบำนำญเมื่อเกษียณ หรือลำออก หำกขดรับภำยหลัง ให้ขอรับได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม – 31 ธันวำคม ของทุกปี
➢ ถ้ำรับบำเหน็จดำรงชีพแล้ว ออกจำกรำชกำร แล้วกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่
กำรออกจำกรำชกำรครั้งหลังจะไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพอีก
➢ กรณีผู้รับบำนำญหรือผู้รับบำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพ ได้แสดงเจตนำขอรับบำเหน็จดำรง
ชีพแล้ว แต่ได้ถึงแก่ควำมตำยก่อนได้รับบำเหน็จดำรงชีพให้ระงับกำรจ่ำยเงินดังกล่ำว
➢ กรณีผู้รับบำนำญหรือข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งถูกกล่ำวหำ หรือต้องหำว่ำกระทำผิดวินัยหรืออำญำ
ก่อนออกจำกรำชกำร จะขอรับได้เมื่อ คดีถึงที่สุดแล้วและมีสิทธิรับบำนำญ
2.2.4 เงินเพิ่มจากเงินบานาญปกติ
➢ผู้มีสิทธิไ ้เงินเพิ่มร้อย ะ 25 ของเงินบานาญ ไ ้แก่

1.ต้องเป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำนำญ
2.ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งออกหรือพ้นจำกรำชกำรตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2509 เป็นต้นไป
3.กรณีโอนหรือถูกสั่งไปรับรำชกำรทำงรำชกำรส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีสิทธิได้นับเวลำรำชกำรสำหรับ
คำนวรบำเหน็จบำนำญติดต่อกัน ให้ได้รับเงินเพิ่มจำกเงินบำนำญร้อยละ 25 ตำมสัดส่วนระยะเวลำที่เป็น ขรก.
ส่วนท้องถิ่น
➢ผู้ไม่มีสิทธิไ ้เงินเพิ่มร้อย ะ 25 ของเงินบานาญ ไ ้แก่

1. ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งออกหรือพ้นจำกรำชกำรก่อนวันที่ 1 มกรำคม 2509
2.ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นซึ่งบรรจุ หรือโอนมำเป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2535
เป็นต้นไป เมื่อออกหรือพ้นไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
3.ข้ำรำชกำรโอนมำ อปท. ตำมพ.ร.บ.ถ่ำยโอน (ช่วงตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมำ)
4.ลูกจ้ำงประจำของ อปท.

 เงินเพิ่มร้อยละ 25 ของเงินบำนำญปกติหรือบำนำญพิเศษ
แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่สูงกว่ำเงินเดือนเดือนสุดท้ำย

-62.2.5 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)
ระเบียบ มท.ว่ำด้วยเงินช่วยค่ำครองชีพ
ผู้รับบำนำญ (ช.ค.บ.)

กำหนดให้ข้ำรำชกำรผู้รับบำนำญ ได้รับเงิน ช.ค.บ. เพิ่มขึ้นจำกบำนำญรำยเดือน
เพื่อให้เพียงพอกับสภำพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

จ่ำยจำกเงินงบประมำณของ อปท.
ยกเว้นตำแหน่งครู และ ขรก.ถ่ำยโอน จ่ำยจำกเงินอุดหนุน

รับบำนำญครั้งแรกที่ใด อปท. นั้นรับผิดชอบจ่ำย ช.ค.บ.
ถึงแม้จะมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่รับบำนำญในภำยหลัง
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2.2.6 บาเหน็จตกทอ

บาเหน็จตกทอ

 ผู้รับบานาญตาย

 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่รับราชการตาย

ให้จ่ำยบำเหน็จตกทอด ให้แก่ทำยำท ของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ตำยระหว่ำงรับรำชกำร
ถ้ำควำมตำยนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรประพฤติ
ชั่วอย่ำงร้ำยแรงของตนเอง

ให้จ่ำยบำเหน็จตกทอด ให้แก่ทำยำท ของ
ข้ำรำชกำรบำนำญส่วนท้องถิ่นที่ตำย
จำนวน 30 เท่ำของ บำนำญรำยเดือน รวม
ช.ค.บ.(ถ้ำมี) และหักส่วนที่มีกำรรับบำเหน็จ
ดำรงชีพไปแล้ว (ถ้ำมี)

เงินเ ือนเ ือนสุ ท้าย X จานวนปีเว าราชการ

(เงินบานาญรายเ ือน + ช.ค.บ.) X 30
หัก บาเหน็จ ารงชีพที่รับแ ้ว

บำนำญรำยเดือน รวมบำนำญปกติ
และบำนำญพิเศษ

การจ่ายบาเหน็จตกทอ
1.บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้ำผู้ตำยมีบุตร 3 คน ขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน
2.สำมีหรือภริยำ ให้ได้รับ 1 ส่วน
3.บิดำมำรดำ หรือบิดำ หรือ มำรดำที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน
4.ถ้ำไม่มี 1,2 และ 3 ให้จ่ำยแก่บุคคลซึ่งผู้ตำยได้แสดงเจตนำไว้ ต่อส่วนรำชกำรต้นสังกัด
5.ถ้ำไม่มีทำยำทและบุคคล ซึ่งผู้ตำยแสดงเจตนำไว้ให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติ

-82.2.7 เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยพิเศษ

 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตายระหว่างรับ

ราชการอยู่ ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ
= เงินเ ือนเ ือนสุ ท้าย X 3 เ ือน

 ผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษ

= (เงินบานาญ+เงินเพิ่ม 25%+ช.ค.บ.) X 3 เ ือน
(ส่วนเงินบำนำญ เงินเพิ่มฯ (ถ้ำมี) และเงิน ช.ค.บ.(ถ้ำมี)
ที่รับประจำเดือน ให้คำนวณจ่ำยจนถึงวันที่ถึงแก่
ควำมตำย

➢จ่ำยให้แก่บุคคลซึ่งข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น/ผู้รับบำนำญส่วนท้องถิ่น ผู้ตำยได้แสดง
เจตนำไว้ตำมแบบ บ.ท. 10 ไว้กับ อปท.ที่เบิกจ่ำย
➢ถ้ำมิได้แสดงเจตนำ หรือบุคคลที่แสดงเจตนำได้ตำยก่อนข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้ตำย
หรือก่อนกำรมีกำรจ่ำยเงิน ให้จ่ำยแก่บุคคล ตำมลำดับ ดังนี้
(1)คู่สมรส หรือ (2) บุตร หรือ (3) บิดำมำรดำ
ถ้ำบุคคลในลำดับก่อนมีชีวิตอยู่บุคคลในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
➢ขอรับภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับบำนำญตำย
➢กรณีมีกำรเปลี่ยนสถำนที่รับบำนำญให้ส่ง แบบ บ.ท.10 ตำมไปยัง อปท.ที่ใหม่ที่เป็นผู้
เบิกจ่ำยบำนำญด้วย
➢ระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษได้เพียงรำยเดียว
➢กรณีที่อปท.มีควำมจำเป็นต้องเข้ำจัดกำรศพเพรำะไม่มีผู้ใดเข้ำจัดกำรในเวลำอันสมควร
ให้อปท.หักค่ำใช้จ่ำยจำกเงินช่วยพิเศษเท่ำที่จ่ำยจริง ส่วนที่เหลือ (มี) ให้ทำยำทผู้มีสิทธิ
ตำมข้อ 30
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3.งบประมาณในการเบิกจ่ายเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สาระสาคัญของพ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
➢หลักกำรสำคัญ คือ กำหนดสิทธิประโยชน์ให้ ขรก.ท้องถิ่น ได้รับบำเหน็จบำนำญเช่นเดียวกับ

ข้ำรำชกำรพลเรือน/ทหำร ตำมพ.ร.บ.บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2494
➢มำตรำ 4 กำหนดให้ ข้ำรำชกำร อบจ. พนักงำนเทศบำล พนักงำนเมืองพัทยำ และพนักงำนส่วน
ตำบล มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนำญ (ยกเว้น กทม.)
➢มำตรำ 6 และ มำตรำ 9 กำหนดให้มีกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อ
จ่ำยบำเหน็จบำนำญให้แก่ ขรก.ท้องถิ่น ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน พ.ร.บ. ฉบับนี้
➢สิทธิในกำรได้รับบำเหน็จบำนำญปกติ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เวลำรำชกำรและกำรนับ
เวลำรำชกำร กำรพิจำรณำสั่งจ่ำย
แห ่งที่มาเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
อปท. หักเงินจำกงบประมำณกำรรำยรับในงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี สมทบเข้ำกองทุนในอัตรำ

ที่กำหนดในกฎกระทรวงไม่เกินร้อยละ 3
เงินสมทบที่คำนวณส่งเงินกองทุนฯ ไม่รวมรำยรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงิน
อุดหนุน มำรวมคำนวณ
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) กำหนดให้ อปท.ตั้งงบประมำณเพื่อสมทบ กบท. ดังนี้
(1) อบต. และ อบจ. อัตรำร้อยละ 1 ของประมำณกำรรำยรับ
(2) เทศบำล และเมืองพัทยำ อัตรำร้อยละ 2 ของประมำณกำรรำยรับ
นำส่งภำยในเดือนธันวำคม ของทุกปี
งบประมำณในกำรเบิกจ่ำยบำเหน็จบำนำญ

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล

เงินกองทุน กบท.

เงินงบประมำณ อปท.
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งบประมาณในการเบิกจ่ายบาเหน็จบานาญ

-เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ
กำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
(ค่ำบำเหน็จบำนำญ) จ่ำย
ให้กับครู ภำรโรง โรงเรียน
สังกัด อปท. ครูถ่ำยโอน ครู
ผู้ดูแลเด็ก

ส่วนบำเหน็จบำนำญและ
สวัสดิกำร (สบส.)
เป็นผู้จัดสรร

-บำเหน็จปกติ/บำนำญปกติ
-บำนำญพิเศษ
-บำเหน็จดำรงชีพ
-บำเหน็จตกทอด
-เงิน ช.ค.บ.
-เงินช่วยพิเศษบำนำญเสียชีวิต
บำนำญ X 3
ช.ค.บ. X 3
ตำแหน่งครูทั้งจำนวน

ส่วนประสำนกำร
ถ่ำยโอนบุคลำกรและ
มำตรฐำนตำแหน่ง
เป็นผู้จัดสรร

-บำเหน็จปกติ/บำนำญปกติ
-บำนำญพิเศษ
-บำเหน็จดำรงชีพ
-บำเหน็จตกทอด
-เงิน ช.ค.บ.
ข้ำรำชกำรถ่ำยโอนตำแหน่งอื่น
เฉพำะส่วนที่รัฐบำลรับภำระ

เงินอุ หนุน
จากรัฐบา

-เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ
สิทธิประโยชน์ ขรก. และ
ลูกจ้ำงถ่ำยโอน จ่ำยให้กับ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
ถ่ำยโอน (เฉพำะส่วนที่รัฐบำล
รับภำระ)

- 11 เงินกองทุน กบท.
-บำเหน็จปกติ/บำนำญปกติ
-บำนำญพิเศษ
-บำเหน็จดำรงชีพ
-บำเหน็จตกทอด
-เงินเพิ่ม 25%
-เงิน ช.ค.บ.
ข้ำรำชกำรท้องถิ่นทุกตำแหน่ง
ยกเว้น ครู
-เงินเพิ่มจำกเงินบำนำญ 25%
-เงินช่วยพิเศษในส่วนเงินเพิ่ม x 3
ตำแหน่งครู

เงินกองทุน

-บำเหน็จปกติ/บำนำญปกติ
-บำนำญพิเศษ
-บำเหน็จดำรงชีพ
-บำเหน็จตกทอด
ข้ำรำชกำรถ่ำยโอนตำแหน่ง
อื่นเฉพำะส่วนที่ท้องถิ่น
รับภำระ

- 12 เงินงบประมำณ อปท.

-บำเหน็จปกติ
-บำเหน็จรำยเดือนลูกจ้ำงประจำ
-บำเหน็จตกทอด ลูกจ้ำงประจำที่รับ
บำเหน็จรำยเดือน
ตำแหน่งอื่นทั้งจำนวน
-บำเหน็จปกติ
-บำเหน็จรำยเดือนถ่ำยโอน
ตำแหน่งอื่นเฉพำะส่วนที่ท้องถิ่น
รับภำระ

เงินงบประมาณ
อปท.

เงินช่วยพิเศษ
ข้ำรำชกำรเสียชีวิต
ในตำแหน่ง

-เงิน ช.ค.บ.
-เงินช่วยพิเศษบำนำญเสียชีวิต ใน
ส่วนของ ช.ค.บ. X 3

- 13 -

บาเหน็จปกติ แ ะบาเหน็จรายเ ือน ูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
➢บำเหน็จลูกจ้ำง คือ เงินตอนแทนควำมชอบที่จ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงของ อปท. ที่พ้นหรือออกจำกรำชกำร
➢ลูกจ้ำงของ อปท. ที่มีสิทธิรับบำเหน็จ ได้แก่ลูกจ้ำงของ อบจ. เทศบำล เมืองพัทยำ และ อบต. จำแนกได้

1)ลูกจ้ำงประจำ ได้แก่ ลูกจ้ำงรำยเดือน รำยวัน และรำยชั่วโมง ซึ่ง อปท. จ้ำงไว้ปฏิบัติงำนที่มี
ลักษณะประจำ ไม่มีกำหนดเวลำตำมอัตรำและจำนวนที่กำหนดไว้โดยจ่ำยค่ำจ้ำงจำกงบประมำณหมวดค่ำจ้ำง
ประจำของ อปท. แต่ไม่รวมถึง ลูกจ้ำงประจำที่มีสัญญำจ้ำง ลูกจ้ำงที่จ้ำงให้ปฏิบัติงำนของ อปท.ในต่ำงประเทศ
2)ลูกจ้ำงชั่วครำว ได้แก่ ลูกจ้ำงรำยเดือน รำยวัน และรำยชั่วโมง ซึ่ง อปท. จ้ำงไว้ปฏิบัติงำนที่มี
ลักษณะชั่วครำว และหรือ โดยมีกำหนดเวลำจ้ำงโดยจ่ำย ค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณของ อปท.
➢สิทธิประโยชน์ด้ำนบำเหน็จลูกจ้ำงของ อท.
บำเหน็จปกติ
บำเหน็จรำยเดือน
บำเหน็จพิเศษ
บำเหน็จพิเศษรำยเดือน
บำเหน็จตกทอด
1.บาเหน็จปกติ คือ เงินตอบแทนที่จ่ำยครั้งเดียวให้แก่ ลูกจ้ำงประจำเท่ำนั้น
-ทำงำนเป็นลูกจ้ำงประจำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปีบริบูรณ์ และออกจำกกำรทำงำน ด้วยเหตุ ดังนี้
1)ลำออกโดยไม่มีควำมผิด และได้รับอนุญำตจำกผู้มีอำนำจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือผู้ได้รับ
มอบหมำย
2)กระทำผิดวินัยร้ำงแรงและถูกลงโทษปลดออกจำกรำกรำชกำร
-ทำงำนเป็นลูกจ้ำงประจำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปีบริบูรณ์ และต้องออกจำกกำรทำงำนด้วยเหตุ
ขำดคุณสมบัติ ตำมระเบียบฯ ข้อ 6(3)-(16) กำหนด เช่น ถูกยุบตำแหน่ง เป็นบุคคลล้มละลำย ไปรับรำชกำร
ทหำร ฯลฯ
การคานวณบาเหน็จปกติ ูกจ้าง อปท. = ค่าจ้างเ ือนสุ ท้าย X จานวนเ ือนที่ทางาน
12
2.บาเหน็จรายเ ือน ูกจ้างประจา อปท คือ เงินตอบแทนของลูกจ้ำงประจำที่ออกจำกงำนและมี
เวลำกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะเวลำนำนตั้งแต่ 25 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนจนกว่ำลูกจ้ำงผู้รับ
บำเหน็จรำยเดือนจะเสียชีวิต
- สิทธิในบำเหน็จรำยเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้ำงออกจำกงำนจนถึงแก่ควำมตำย
การคานวณบาเหน็จรายเ ือน =

ค่าจ้างเ ือนสุ ท้าย X จานวนเ ือนที่ทางาน
12 X 50

3.บาเหน็จพิเศษ ูกจ้าง อปท คือ เงินตอบแทนที่จ่ำยครั้งเดียวให้แก่ ลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำง
ชั่วครำว ที่ได้รับอันตรำยหรือป่วยเจ็บเพรำะเหตุปฏิบัติงำนในหน้ำที่หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระทำตำม
หน้ำที่ ซึ่งแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจและแสดงว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อีกเลย

- 14 -สิทธิในกำรรับบำเหน็จพิเศษ
1)ลูกจ้ำงประจำ นอกจำกจะได้รับบำเหน็จปกติตำมสิทธิแล้ว ให้ได้รับบำเหน็จพิเศษอีกด้วย
เว้นแต่ อันตรำยที่ได้รับหรือกำรป่วยเจ็บนั้นเกิดจำกควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือจำกควำมผิดของ
ตนเอง
2)ลูกจ้ำงชั่วครำวที่มีสิทธิรับบำเหน็จพิเศษ ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จปกติ
4.บาเหน็จพิเศษรายเ ือน ูกจ้างประจา อปท คือ เงินที่จ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงประจำที่ได้รับอันตรำย
หรือเจ็บป่วยเพรำะเหตุปฏิบัติงำนในหน้ำที่ หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระทำกำรตำมหน้ำที่ซึ่งแพทย์ที่ทำง
รำชกำรรับรอง ได้ตรวจและแสดงว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อีกเลย ซึ่งจ่ำยเป็นรำยเดือน
-สิทธิกำรรับบำเหน็จพิเศษรำยเดือน
1)กรณีมีสิทธิรับบำเหน็จพิเศษจะขอรับบำเหน็จพิเศษรำยเดือนแทนก็ได้
2)สิทธิในบำเหน็จพิเศษรำยเดือนให้เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้ำงประจำออกจำกงำนจนถึงแก่ควำมตำย
-อัตรำบำเหน็จพิเศษลูกจ้ำง อปท.
1)ลูกจ้ำงประจำ
-เวลำปกติให้ได้รับ 6 ถึง 24 เท่ำของอัตรำค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย
-ระหว่ำงเวลำที่มีกำรรบ กำรสงครำม กำรปรำบปรำมจลำจล หรือในระหว่ำงที่มีกำรประกำศใช้
กำอัยกำรศึก หรือประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ให้ได้รับ 36 ถึง 42 เท่ำของอัตรำค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย
2)ลูกจ้ำงชั่วครำว ให้ได้รับ 3 ใน 4 ส่วนของลูกจ้ำงประจำ
5.บาเหน็จตกทอ คือ เงินทีจ่ ่ำยให้แก่ทำยำทของลูกจ้ำงประจำที่รับบำเหน็จรำยเดือน หรือกรณี
บำเหน็จพิเศษรำยเดือน ถึงแก่ควำมตำย
-วิธีคำนวณบำเหน็จตกทอด = 15 เท่ำของบำเหน็จรำยเดือน หรือบำเหน็จพิเศษรำยเดือน
งบประมาณในการจ่ายเงินบาเหน็จให้แก่ ูกจ้างของ อปท.
1.กรณีลูกจ้ำงตำแหน่งภำรโรงโรงเรียน ลูกจ้ำงตำแหน่งภำรโรงโรงเรียนถ่ำยโอน
1.1บำเหน็จปกติ บำเหน็จรำยเดือน บำเหน็จพิเศษ บำเหน็จพิเศษรำยเดือน และบำเหน็จ
ตกทอด ให้จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ (บำเหน็จบำนำญ
1.2เงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้ำงประจำภำรโรงเรียนเรียน ลูกจ้ำงประจำภำรโรงโรงเรียนถ่ำยโอน
ถึงแก่กรรมในตำแหน่ง (3 เท่ำของค่ำจ้ำง) เบิกจ่ำยจำกเงินอุดหนุนเงินเดือนครูและค่ำจ้ำงประจำ
2.กรณีลูกจ้ำงของ อปท. (ยกเว้นข้อ 1)
บำเหน็จปกติ บำเหน็จรำยเดือน บำเหน็จพิเศษ บำเหน็จพิเศษรำยเดือน บำเหน็จตกทอด และ
เงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้ำงประจำถึงแก่กรรมในตำแหน่ง (3 เท่ำของค่ำจ้ำง) เบิกจำกงปบประมำณของ อปท.
3.กรณีลูกจ้ำงถ่ำยโอนตำแหน่งอื่น
3.1บำเหน็จปกติ บำเหน็จรำยเดือน บำเหน็จพิเศษ บำเหน็จพิเศษรำยเดือน และบำเหน็จ
ตกทอด เฉพำะส่วนที่รัฐบำลรับภำระ เบิกจ่ำยจำกเงินอุดหนุนบุคลำกรถ่ำยโอน
3.2บำเหน็จปกติ บำเหน็จรำยเดือน บำเหน็จพิเศษ บำเหน็จพิเศษรำยเดือน และบำเหน็จ
ตกทอด เฉพำะส่วนที่ อปท.รับภำระ เบิกจ่ำยจำกงบประมำณของ อปท.
3.3เงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้ำงประจำถ่ำยโอนถึงแก่กรรมในตำแหน่ง (3 เท่ำของค่ำจ้ำง)
เบิกจ่ำยจำกเงินอุดหนุนบุคลำกรถ่ำยโอน (เงินเดือน/ค่ำจ้ำง)

