
รายงานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. 

 
  ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ที่ 101/25๖5 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25๖5 ให้
นางสาวอุทัยวรรณ  สถิตชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด เดินทางไปราชการวันที่ 29 มกราคม 
ถึง 1 กุมภาพันธ์ 25๖5  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อประชุมเชิง
ปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี ้
วันท่ี 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2565 
ความรู้เบื้องต้น และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2500 มีผลใช้บังคับตั ้งแต่วันที ่ 20 
พฤศจิกายน 2500 คือ กฎหมายที่ตราขึ ้นเพื ่อกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงาน/ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล และข้าราชการส่วน
จังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญ เช่นเดียวกับข้าราชการพล
เรือนที่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ 
➢ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2556 
- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุน

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2563 (ออกตามความใน พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญฯ พ.ศ. 2500) 
- กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2522 ฉบับแรกจนปัจจุบัน ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ิน เพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง 
- มาตรา 4 ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้าราชการ อบจ. พนักงานเทศบาล พนักงานเมือง

พัทยา พนักงานส่วนตำบล ตาม กม. ว่าด้วยการนั้น แลพพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มี กม. จัดตั้ง
ราชการส่วนท้องถ่ินอื่นข้ึน แต่ไม่รวมถึง ขรก. กรุงเทพมหานคร 

- ข้าราชการ หมายความว่า ขรก.ตาม กม.บำเหน็จบำนาญ 
- ราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า อบจ. เทศบาล เมืองพัทยา อบต. ตาม กม.ว่าด้วยการนั้น และ

ราชการส่วนท้องถ่ินอื่นตามที่มี กม.จัดต้ังข้ึน แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร 
- เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ หมายความว่า เวลาที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นรับราชการ

หรือปฏิบัติงานมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือน 
 - เงินเดือนเดือนสุดท้าย หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณของราชการส่วนท้องถ่ิน
ประเภทเงินเดือน เดือนสุดท้ายที่ออกจากราชการ 
 - บำเหน็จ หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเดียว 
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 - บำนาญ หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน 
 - ทายาทผู้มีสิทธิ หมายความว่า  

(1) บุตร และหมายถึงบุตรซึ่งได้คำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรชอบด้วย กม.ของผู้ตาย ซึ่งไดม้ี
การฟ้องร้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ถึง
ความตายของบิดา 
  (2) สามีหรือภริยา 
  (3) บิดามารดา 

➢ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
- มาตรา 6 ให้มีกองทุนบำเหน็จบำนาญ ขรก.ส่วนท้องถ่ิน เพื่อจ่ายบำเหน็จบำนาญแก่ ขรก.ส่วนท้องถ่ิน 

โดยให้ราชการส่วนท้องถ่ินหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อสมทบเข้ากองทุนใน
อัตราตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวงในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 

- กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2563 กำหนดให้ อบต. จัดส่งร้อยละ 2 สำหรับ อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา
จัดส่งร้อยละ 3 

- ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งพึงคำนวณหักสมทบ ก.ท.บ. มิให้นำรายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณด้วย 
➢ สิทธิตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

- มาตรา 9 ขรก.ส่วนท้องถ่ินออกจากราชการ ให้จ่ายบำเหน็จหรือบำนาญ จาก ก.บ.ท.  
- และวรรคสอง กำหนดว่า “สิทธิในบำเหน็จหรือบำนาญเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้” 
- มาตรา 10 ภายใต้บังคับ มาตรา 11 ขรก.ส่วนท้องถิ่นซึ่งจะได้รับบำเหน็จบำนาญ เมื่อก่อนออกจาก

ราชการต้องได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนของราชการส่วนท้องถ่ิน 
- มาตรา 11 บุคคลที่ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติตาม พ.ร.บ. นี้ 
  (1) ผู้ถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีความผิด 
  (2) ขรก.ส่วนท้องถ่ินวิสามัญหรือลูกจ้าง 
  (3) ผู้ซึ่งราชการส่วนท้องถ่ินกำหนดเงินอย่างอื่นไว้ให้แทนบำเหน็จหรือบำนาญแล้ว 
  (4) ผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์หรือ 
  (5) ผู้ซึ่งไม่เคยรับราชการมาก่อนแต่ได้เป็นทหารตาม กม.ว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อปลด

เป็นกองหนุนแล้วและได้เข้ารับราชการอีกโดยเวลารับราชการจะติดต่อกับเวลาราชการกองประจำการหรอืไม่ก็ตาม
ยังไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์ 
มาตรา 12 ขรก.ส่วนทอ้งถ่ินมสีิทธิได้รบับำเหน็จบำนาญปกติด้วยเหตุใดเหตหุนึ่ง 
 - บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน กรณี เลิกหรือยุบตำแหน่ง หรือไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือซึ่งมี
คำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด 
 - บำเหน็จบำนาญเหตุทุพพลภาพ  กรณี มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่สามารถที่จะรับราชการในตำแหน่งหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป (เหตุน้ีจะเป็นกรณีที่ลาออกเอง หรือทางราชการสั่งให้ออกก็ได้) 
 - บำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุ ได้แก่ ผู้มีอายุ 60 ปี (เกษียณอายุ) หรือผู้มีอายุ 50 ปี (ประสงค์จะลาออก) 
โดยผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ลาออกได้ 
 -บำเหน็จบำนาญเหตุรบัราชการนาน ได้แก่ มีเวลาราชการ 30 ปี หรือ 25 ปี (ประสงค์จะลาออก) โดยผูม้ี
อำนาจสั่งอนุญาตให้ลาออกได้ 
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สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ ได้แก ่
1) บำเหนจ็ปกติ ซึ่งจ่ายครั้งเดียว (เป็นเงินกอ้น) 
วิธีคำนวณ บำเหน็จ= เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จำนวนปีเวลาราชการ 
2) บำนาญปกติ ซึง่จ่ายเป็นรายเดือน (จนกว่าจะตาย) 
วิธีคำนวณ บำเหน็จ= เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จำนวนปีเวลาราชการ 
           50 
ผู้มสีิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกต ิ
❖ เป็นข้าราชการส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย 
❖ รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
❖ เข้าเหตุใดเหตุหนึง่ใน 4 เหตุ ตามมาตรา 12 
❖ ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มสีิทธิ 

หลักเกณฑท์ั่วไป 
❖ มีเวลาราชการไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์ หรือถูกไล่ออกจากราชการ เพราะมีความผิด ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จ

บำนาญปกติ 
❖ พ้นหรือออกจากราชการ ตามมาตรา 12 คือ 

- มีเวลาราชการรวมทวีคูณ แต่ไม่ถึง 10 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิได้บำเหน็จ 
- มีเวลาราชการรวมทวีคูณ ตั้งแต่ 10 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป มีสิทธิได้รับบำนาญ หรือจะยื่นขอรับบำเหน็จแทน
ก็ได ้

❖ ลาออกจากราชการด้วยความสมัครใจ โดยไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญตามมาตรา 12  
- มีเวลาราชการรวมทวีคูณ ไม่ครบ 10 ปี ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญใด ๆ 
- มีเวลาราชการรวมทวีคูณ ครบ 10 ปีบริบูรณ์แล้ว มีสิทธิได้รับบำเหน็จ 

❖ สิทธิในการขอรับบำเหน็จบำนาญปกติมีอายุความ 3 ปี 
แบบและหลักฐานประกอบการขอรบับำเหนจ็บำนาญปกต ิ
❖ แบบ 

+ บ.ท.1 
+ บ.ท.2 
+ บ.ท.3 
+ บ.ท.4 
+ บ.ท.16 (กรณีมสีิทธิรับบำนาญและขอรบับำเหน็จดำรงชีพ) 

❖ หลักฐานประกอบ 
+ สำเนาคำสั่งบรรจหุรือแต่งตัง้ และสำเนาคำสัง่รบัโอน 
+ สมุดประวัติหรือบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
+ สำเนาคำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกจากราชการ สำหรับผู้เกษียณให้ใช้สำเนาเลื่อนข้ัน

เงินเดือนในวันที่ 30 กันยายนของปีที่พ้นจากราชการ 
+ สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ/ ประกาศ หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการ แล้วแต่กรณี 
+ หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ/ การรับรองเวลาราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสิทธิ 
+ อื่น ๆ เช่น ทะเบียนบ้าน ฯ 
+ สำหรับผู้ที่ลาออกจากราชการการเพราะเหตุทุพพลภาพ ต้องมีต้นฉบับหรือสำเนาภาพถ่ายใบแสดง

ความเห็นของแพทย์ที่ทางราชการรับรองซึ่งตรวจและให้ความเห็นว่าไม่สามารถจะรับราชการได้ 
 

/+หลักฐานฯ... 
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+ หลักฐานการีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่การรบ หรือการสงคราม หรือการ
ปราบจลาจล หรือในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งรับรองโยกรมการเงินกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

 - สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เช่น ปราบปรามผู้ก่อการรา้ยคอมมิวนิสต์ 
ต้องเป็นเอกสารที่รับรองโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) 

 - สำหรับผู้ปฏิบัติราชการลับหรือปฏิบัติราชการตามแผนป้องกันประเทศหรือปฏิบัติราชการอื่น 
ต้องเป็นเอกสารตามแบบที่กระทรวงกลาโหมขอทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย หรือตามที่แจ ้งให้
กระทรวงมหาดไทยทราบแล้ว 

+ หลักฐานการพิจารณาขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.จ.จ. หรือ ก.ท.จ. หรือ 
ก.อบต. จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา) 

 - ผู้ที่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผดิวินัยอย่างรา้ยแรงกอ่นออกจากราชการซึ่งมีคำสั่งปลดออก ถือ
เสมือนลาออกเพื่อประกอบการใช้สิทธิขอรับบำเหน็จบำนาญ 

 - ผู้ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการหย่อนความสามารถ และมีสิทธิขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยเหตุทดแทน 
 - ผู้ที่ออกจากราชการ โดยมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยก่อนออกจากราชการ หรือมีกรณี

ต้องหาว่ากระทำผิดทางอาญา และกรณียังไม่ถึงที่สุดให้มีการประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน (ตามหนังสือ ที่ มท 
0808.5/ว3739 ลว.3 ก.ค. 2558) 

ตารางสรุประยะเวลาที่ใช้คำนวณเวลาราชการทวีคูณ 

ช่วงระยะเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้คำนวณ

เวลาราชการ 
จังหวัดทีป่ระกาศใช้กฎอัยการศึก 
และมติ ครม. อนมุัติเวลาทวีคูณ 

ป ี เดือน วัน 
7 ต.ค. 2519 5 ม.ค. 2520 - 3 - ทั่วประเทศ 

23 ก.พ. 2534 2 พ.ค. 2534 - 2 8 ทั่วประเทศ 
3 พ.ค. 2534 12 พ.ย. 2541 7 6 10 21 จังหวัด บางพื้นที ่

13 พ.ย. 2541 15 พ.ย. 2543 2 - 3 20 จังหวัด บางพื้นที ่

5 ม.ค. 2547 20 ก.ค. 2548 1 6 17 
ยะลา ปัตตานี นราธวาส 

(19 อำเภอ) 

26 ม.ค. 2547 20 ก.ค. 2548 1 5 26 
ยะลา ปัตตานี นราธวาส 
(14 อำเภอ/ กิ่งอำเภอ) 

19 ก.ย. 2549 26 ม.ค. 2550 - 4 8 ให้เฉพาะข้าราชการทหาร 
20 พ.ค. 2557 1 เม.ย. 2558 - 10 13 ให้เฉพาะข้าราชการทหารและตำรวจ 

3) บำนาญพิเศษเหตุทพุพลภาพ หรือบำเหนจ็พเิศษ 
4) บำนาญพิเศษ 
ผู้มสีิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญพเิศษ 
❖ พฤติการณ์ 

- ได้รับอันตราจนพกิาร 
- ได้รับการป่วยเจ็บ 
- ถึงแก่ความตาย 
ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าไม่สามารถรับราชการต่อไปได้อกีเลย 

❖ สาเหต ุ
- ปฏิบัติราชการในหน้าที ่

/- ถูกประทุษร้ายฯ... 
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- ถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ 
แบบและหลักฐานประกอบการขอรบับำเหนจ็บำนาญพิเศษ 
❖ แบบ 

+ บ.ท.1 
+ บ.ท.2 
+ บ.ท.3 
+ บ.ท.4 

❖ หลักฐานประกอบ 
+ สำเนาคำสั่งบรรจุหรือแต่งตั้ง/ หนังสือรับรอง/ คำสั่งรับโอน 
+ สมุดประวัติหรือบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
+ สำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี) หรือคำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งสุดท้ายก่อนออกจากราชการ 
+ สำเนาประกาศ/ คำสั่งที่ให้ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการส่วนท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี 
+ หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ/ การรับรองเวลาราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสิทธิ 
+ อื่น ๆ เช่น ทะเบียนบ้าน ฯ 
+ ใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งได้ตรวจสอบให้ความเห็นว่าผู้นั้นได้รับอันตรายเสียแขน ขา หู

หนวกทั้งสองข้าง ตาบอด หรือได้รับการป่วยเจ็บถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรับราชการต่อไปได้ 
+ คำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือหลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัติราชการ 
+ รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตราย 
+ รายงานของผู้ร่วมงานหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ถ้ามี) 
+ รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่ถูกประทุษร้าย หรือสำเนาคำพิพากษาคดีน้ัน กรณีที่

ไม่มี หรือมีแต่ไม่ชัดเจน ให้แนบหลักฐานการสอบสวนพร้อมทั ้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการว่าการถูก
ประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากความผิด หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้นั้นเองหรือไม่ 
❖ บำนาญพิเศษ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการโดยได้รับบำเหน็จหรือบำนาญปกติไปแล้ว 

เจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ อันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างที่ผู้นั้นรับราชการ ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่
ออกจากราชการ จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับ บำนาญพิเศษทุพพลภาพทุกประการ และต้องแนบหลักฐาน
เพิ่มเติม ดังนี้ 

- หลักฐานการสอบสวนของทางราชการส่วนท้องถิ่นที่เคยสังกัดว่าการป่วยเจ็บเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือไม่ 

- หลักฐานแสดงว่าการป่วยเจ็บได้เกิดข้ึนภายใน 3 ปี นับแต่วันออกจากราชการ 
- หลักฐานแสดงวัน เดือน ปีที่เจ้าตัวได้ย่ืนขอรับบำนาญพิเศษ 

❖ บำนาญพิเศษ กรณีข้าราชการส่วนท้องถ่ินตาย นอกจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องเหมือนกำบบำนาญพิเศษเหตุ
ทุพพลภาพ และบำเหน็จตกทอก แล้วให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้ 

- ใบแสดงความเห็นหรือรายงานของแพทย์ที่ทางราชการรับรอง ซึ่งแสดงว่าการป่วยเจ็บถึงตายเกิดข้ึน
เพราะการปฏิบัติหน้าที่ 

- รายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการในระยะก่อนตายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่ถึงแก่ความ
ตายเพราะปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรำเร่งรัด หรือเคร่งเครียดเกินปกติธรรมดา 

- หลักฐานการสอบสวนในกรณีสูญหายว่าสูญหายตั้งแต่เมื่อใด และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นได้รับ
อันตรายถึงตายหรือไม่ 

- คำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพเศษ (ถ้ามี) 
 

/5) บำเหนจ็ฯ... 
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5) บำเหน็จดำรงชีพ หลักการ คือ จ่ายให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ไม่เกิน 15 เท่าของบำนาญราย
เดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดย 

5.1) ผู้รับบำนาญอายุต่ำกว่า 65 ปี ขอรับได้ไม่เกิน 200,000 บาท 
5.2) ผู้รับบำนาญอายุ 65 ปีข้ึนไปแต่ไม่ถึง 70 ปี ขอรับได้ไม่เกิน 400,000 บาท 
5.3) ผู้รับบำนาญอายุ 70 ปีข้ึนไป ขอรับได้ไม่เกิน 500,000 บาท 

แต่ถ้าใช้สิทธิตามข้อ 5.1 หรือ 5.2 ไปแล้วให้ขอรับได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 
500,000 บาท 
 - กรณีรับทั้งบำนาญปกติและบำนาญพิเศษทุพพลภาพให้นำบำนาญทั้ง 2 รายการรวมเป็นบำนาญราย
เดือน เพื่อคำนวณจ่ายเป็นบำเหน็จดำรงชีพ 
 - ถ้ารับบำเหน็จดำรงชีพแล้ว ออกจากราชการ แล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ การออกจากราชการครั้งหลัง
จะไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพอีก 
 - กรณีผู้รับบำนาญหรอืผูร้ับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทพุพลภาพ ได้แสดงเจตนาขอรับบำเหน็จดำรงชีพแลว้ 
แต่ได้ถึงแก่ความตายก่อนได้รับบำเหน็จดำรงชีพ ให้ระงับการจ่ายเงินดังกล่าว 
 - กรณีผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตายการจ่ายบำเหน็จตกทอด 
ให้หักเงินออกจากบำเหน็จตกทอดที่จะได้รับเท่ากับเงินบำเหน็จดำรงชีพเสียก่อน 
 - กรณีผู้รับบำนาญหรือข้าราชการสว่นท้องถ่ินซึ่งถูกกลา่วหา หรือต้องหา ว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญาก่อน
ออกจากราชการ จะขอรับได้เมื่อ คดีถึงที่สุดแล้ว และมีสิทธิรับบำนาญ 
 - กรณีเกษียณอายุ ขอรับได้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 - กรณีลาออกให้ยื ่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพพร้อมกับการยื ่นขอรับบำนาญในวันดังกล่าว หากขอรับ
ภายหลัง ให้ขอรับได้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี  
6) บำเหนจ็ตกทอด 

6.1 กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตายระหว่างรับราชการอยู่ (ถ้าความตายมิได้เกิดจากการประพฤติช่ัว
อย่างร้ายแรงของตนเอง) ให้จ่ายเป็นเงินบำเหน็จตกทอด = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จำนวนปีเวลาราชการ 

6.2 กรณีข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้รับบำนาญถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอด 
= (เงินบำนาญ + ช.ค.บ.) x 30 – บำเหน็จดำรงชีพที่รับแล้ว 

การจ่ายบำเหน็จตกทอด 
- บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตร 3 คนข้ึนไป ให้ได้รับ 3 ส่วน 
- สามีหรือภริยา ให้ได้รับ 1 ส่วน 
- บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวติอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน 
- ให้ทายาทผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้แสดงเจตนาไว้ ยื่นเรื่องขอรับด้วยตัวเองต่อส่วนราชการที่สังกัดครั้งสุดท้าย 
-ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบสวนบันทึกปากคำของผู้ยื่นเกี่ยวกับรายละเอียดการตาย และรายละเอียด

ของผู้ตาย เช่น สาเหตุการตายบิดามารดา คู่สมรส บุตร มีหรือไม่ ช่ืออะไร เป็นต้น 
- ถ้าไม่มี บุตร, สามีหรือภริยา และบิดามารดา ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ ต่อส่วนราชการต้นสังกัด 
- ถ้าไม่มีทายาทและบุคคล ซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้ให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดน้ันเป็นอันยุติ 

แบบและหลักฐานประกอบการขอรบับำเหนจ็บำนาญพิเศษ 
❖ แบบ 

+ บ.ท.1 
+ บ.ท.2 
+ บ.ท.3 
+ บ.ท.4 

/+ บ.ท.5ฯ... 
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+ บ.ท.5 
+ บ.ท.6 
+ ป.ค.14 (บันทึกปากคำ) 

❖ หลักฐานประกอบ 
+ สำเนาคำสั่งบรรจุหรือแต่งตั้ง 
+ สมุดประวัติหรือบัตรประวัติข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
+ สำเนาคำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
+ หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ/ การรับรองเวลาราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีสิทธิ 
+ หลักฐานเกี่ยวกับการตาย 
+ หลักฐานเกี่ยวกับทายาท 
+ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 

❖ หลักฐานประกอบการขอรับเหนจ็ตกทอด กรณีข้าราชการสว่นท้องถ่ินตาย 
- หลักฐานทั่วไปเหมือนบำเหน็จบำนาญปกต ิ
- หลักฐานเกี่ยวกับการตาย เช่น สำเนาใบมรณบัตร (กรณีตายโดยเหตุปกติ) รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี 

ฯลฯ (กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ) 
- หลักฐานเกี่ยวกับทายาท บิดามารดา เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ใบมรณบัตร 

ฯลฯ แล้วแต่กรณี 
- หลักฐานเกี่ยวกับคู่สมรส เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบมรณบัตร ทะเบียนการหย่า ฯลฯ แล้วแต่กรณี 
- หลักฐานเกี่ยวกับบุตร เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ทะเบียนการรับรองบุตร ใบมรณบัตร ทะเบียน

การรับบุตรบุญธรรม คำสั่งศาล ฯลฯ แล้วแต่กรณี 
❖ หลักฐานประกอบการขอรับเหนจ็ตกทอด กรณีผูร้ับบำนาญตาย 

แบบและหลักฐานประกอบการขอรบับำเหนจ็บำนาญพิเศษ 
❖ แบบ 

+ บ.ท.5 
+ บ.ท.6 
+ บ.ท.10 (ถ้ามี) 
+ ป.ค.14 (บันทึกปากคำ) 
+ แบบคำขอเงินช่วยพิเศษกรณีผูร้บับำนาญฯ ตาย 

❖ หลักฐานประกอบ 
+ หลกัฐานทีเ่กี่ยวกับการตาย 
+ หลกัฐานเกี่ยวกบัทายาท บิดามารดา ทะเบียนบ้าน/ ใบมรณบัตรฯ 
+ หลกัฐานเกี่ยวกบัคู่สมรส ทะเบียนบ้าน/ ทะเบียนสมรส/ ทะเบียนหย่า/ ใบมรณบัตร 
+ หลกัฐานเกี่ยวกบับุตร เช่น ทะเบียนสมรส/ ทะเบียนบ้าน/ ทะเบียนการรบัรองบุตร/ ใบมรณบัตร/

ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม 
7) เงินเพิ่มจากเงินบำนาญ การจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบำนาญปกติ หรือบำนาญพิเศษแล้วแต่กนณี โดย
สรุป ดังนี้ 

- ออกก่อน 1 ม.ค. 2509 ไม่มีสิทธิได้รับ เงินเพิ่มจากเงินบำนาญร้อยละ 25 
- นับแต่ 1 ม.ค. 2509 เป็นต้นไป ถ้าออกโดยมีสิทธิรับบำนาญ จะได้รับเงินบำนาญ และเงินเพิ่มจากเงิน

บำนาญร้อยละ 25 แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่สูงกว่าเงินเดือนสุดท้าย 
 

/= เงินบำนาญฯ... 
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= เงินบำนาญปกติ หรือเงินบำนาญพิเศษ x 25 x จำนวนปีเวลาราชการที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
      100 x เวลาราชการทั้งหมด (จำนวนปีเวลาราชการที่รับราชการอยู่สังกัดเดิม + สังกัด อปท.) 

- กรณีโอนหรือถูกสั่งไปรับราชการทางราชการส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับเงินเพิ่มจากเงินบำนาญร้อยละ 25 
ตามสัดส่วนระยะเวลาที่เป็น ขรก.ส่วนท้องถ่ิน 

- ขรก. ที่เข้ารับราชการในราชการส่วนท้องถิ่นนับแต่ 1 ต.ค. 2535 เป็นต้นไป เมื่อออกหรือพ้นจาก
ราชการและมีสิทธิได้รับบำนาญ ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มร้อยละ 25 จากเงินบำนาญปกติหรือเงินบำนาญพิเศษ 
 - ลูกจ้างประจำของ อปท. ไม่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม 
8) เงินช่วยพิเศษ 

8.1) ข้าราชการส่วนท้องถ่ินตายระหว่างรับราชการอยู่ให้จ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ  
= เงินเดือนเดือนสุดท้าย x 3 เดือน 

8.2) ผู้รบับำนาญถึงแก่ความตายใหจ้่ายเงินช่วยพิเศษ  
= (เงินบำนาญ + เงินเพิ่ม 25% + ช.ค.บ.) x 3 เดอืน 

- ส่วนเงินบำนาญ เงินเพิ่มฯ (ถ้ามี) และเงิน ช.ค.บ. (ถ้ามี) ที่รับประจำเดือน ให้คำนวณจ่ายจนถึงวันที่ถึง
แก่ความตาย 

- จ่ายให้แก่บุคคลซึ่งข้าราชการส่วนท้องถ่ิน/ ผู้รับบำนาญส่วนท้องถ่ิน ผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ 
- ถ้ามิได้แสดงเจตนา หรือบุคคลที่แสดงเจตนาได้ตายก่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตาย หรือก่อนมีการ

จ่ายเงิน ให้จ่ายแก่บุคคล ตามลำดับดังนี้  (1) คู่สมรส หรือ (2) บุตร (3) บิดามารดา ถ้าบุคคลในลำดับก่อนมีชีวิตอ
ยาบุคคลในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 

- ขอรับ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้ได้รับหรือมีสิทธิรับบำนาญตาย 
9) เงินช่วยค่าครองชีพผูร้ับบำนาญ (ช.ค.บ.) 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2522 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 17 
 - ในฉบับที่ 17 ข้อ 4 นว (ประกันรายได้ข้ันต่ำ) 
 - ได้รับบำนาญรวมกับ ช.ค.บ. ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตราเดือนละ
เท่ากับส่วนต่างของจำนวนเงิน 10,000 บาท 
 - ผู้รับบำนาญ จะได้เงินบำนาญเพิ่มข้ึนจากบำนาญรายเดือน ปัจจุบันได้มีการกำหนดระเบียบ มท.ว่าด้วย
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถ่ิน รวม 17 ฉบับ 
 - การจ่าย ช.ค.บ. ให้นำกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปีบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 - ให้เบิกจ่าย ช.ค.บ. จากงบประมาณรายจ่าย แผนงาน/ งาน งบกลางรายการเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บำนาญ (ช.ค.บ.) 
 - ออกจากราชการที่ใด อปท. นั้นเป็นผู้เบิกจ่าย ช.ค.บ. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญ อปท. ที่
รับบำนาญออกจากราชการเป็นผู้เบิก ช.ค.บ. 
 - เมื่อมีการเพิ่มเงิน ช.ค.บ. เป็นหน้าที่ อปท. ผู้เบิกจ่ายเงินบำนาญในการคำนวณเงิน ช.ค.บ. ที่เพิ่มข้ึน เพื่อ
เบิกจ่ายรวมกับเงินบำนาญรายเดือน 
❖ แนวทางการจ่ายเงิน ช.ค.บ. กรณีผู้รับบำนาญขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว6947 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถ่ิน (ช.ค.บ.) 

 
 

/อปท. เดมิฯ... 
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อปท. เดิม ที่ผู้รับบำนาญออกจากราชการ 
- หากมีผู้รับบำนาญออกจากราชการ และมีสิทธิได้รับเงิน ช.ค.บ. ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ใน

รายจ่ายงบกลาง ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพ กรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณ ให้จ่ายจากเงินงบกลาง รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

- กรณีผู้รับบำนาญ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รบั มีหน้าที่เป็นผู้เบิกจา่ยเงนิ ช.ค.บ. ให้กับ อปท. แห่งใหม่ของ
ผู้รับบำนาญเป็นรายเดือน เมื่อได้รับแจ้งการยืมเงินสะสมจ่ายเงิน ช.ค.บ. จาก อปท. ใหม่ และจัดส่งไปให้ อปท. 
ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

อปท. ใหม่ ที่ผู้รับบำนาญประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง 
- เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติให้ผู้รับบำนาญเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญให้ยืมเงินสะสมทดรอง

จ่ายเงิน ช.ค.บ. ให้กับผู้รับบำนาญตามสิทธิที่พึงได้รับไปพลางก่อน 
- เมื่อยืมเงินสะสมจ่ายแล้วให้แจ้งขอรับเงิน ช.ค.บ. ไป อปท. เดิม ภายใน 7 วัน 
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