
การขอรับเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ 
โดย  

วาท่ี น.ท.ยงยุทธ  คําประสิทธ์ิ 
หน.เบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ 

กทพ.กพ.ทร. โทร. 0 2475 4679 



สิทธิท่ีไดรับเม่ือเกษียณอายุราชการ 

 - บําเหน็จ บํานาญ 
 - บําเหน็จดํารงชีพ 
 - บําเหน็จตกทอด 
 - เงินชวยพิเศษ 
 - เงิน กบข. 



การนับเวลาราชการ 
- นับต้ังแตวันรับราชการรับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณประเภทเงินเดือน โดยนับจํานวนป 
- ผูท่ีรับราชการกอนอายุครบ 18 ปบริบูรณ ให
เร่ิมนับต้ังแตวันท่ีมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ ผู
ซ่ึงข้ึนทะเบียนทหารกองประจําการใหมีสิทธิ
นับต้ังแตวันข้ึนทะเบียน 



- เงินเดือนเดือนสุดทาย  หมายความวา 
เงินเดือนท่ีไดรับจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนเดือนสุดทายท่ีออกจาก
ราชการ รวมท้ังเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน
สําหรับคาวิชา และหรือเงินเพ่ิมสําหรับ
ประจําตําแหนงท่ีตองฝาอันตรายเปนปกติ 
และหรือสําหรับการสูรบ 



- เวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญ หมายความวา
เวลาราชการท่ีขาราชการรับราชการ
มาต้ังแตตนจนถึงวันสุดทายท่ี
ไดรับเงินเดือน หรือวันท่ีเสียชีวิต 







ประเภท วันเร่ิมนับ ช้ันกองหนุน 

สมัครตอเน่ือง วันข้ึนทะเบียน วันเดือนปท่ีปลดประจําการ+7+10+6 

นรจ.วุฒิ ม.3 วันข้ึนทะเบียน วันเดือนปท่ีข้ึนทะเบียน+2+7+10+6 

นรจ.วุฒิ ม.6 วันข้ึนทะเบียน วันเดือนปท่ีข้ึนทะเบียน+1+7+10+6 

นรจ.วุฒิ รด.ป 3 วันบรรจุ วันเดือนปท่ีข้ึนทะเบียน+7+10+6 

พลเรือน รด.ป 3 วันรับเงินเดือน วันเดือนปท่ีข้ึนทะเบียน+7+10+6 

พลเรือน ม.3 ม.6, ปวช.  วันรับเงินเดือน วันเดือนปท่ีข้ึนทะเบียน+2+7+10+6 

พลเรือน ปวส., 
อนุปริญญาปริญญา 

วันรับเงินเดือน วันเดือนปท่ีข้ึนทะเบียน+1+7+10+6 

รด.ป3 ระหวาง



บําเหน็จ 
 เงินท่ีทางราชการตอบแทนความชอบใหแก
ขาราชการท่ีออกจากราชการ โดยจายเปนเงิน
กอนคร้ังเดียว  
 เม่ือไดรับบําเหน็จไปแลวเปนอันส้ินสุด
เด็ดขาด ไมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือประการ
ใดจากทางราชการ รวมท้ังทายาทไมมีสิทธิ
ไดรับบําเหน็จตกทอด 



 บํานาญ 
 เงินท่ีทางราชการตอบแทนความชอบใหแก
ขาราชการท่ีออกจากราชการ โดยจายเปนรายเดือน
นับต้ังแตวันท่ีออกจากราชการจนกระท่ังถึงวันท่ีถึง
แกกรรม  
 นอกเหนือจากท่ีขาราชการไดรับบํานาญแลว 
ยังไดรับการชวยเหลือดานสวัสดิการ เชนเดียวกับ
ขาราชการประจําการ และทายาทมีสิทธิได รับ
บําเหน็จตกทอด 



วิธีคํานวณบําเหน็จ 
เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ 

วิธีคํานวณบํานาญ 
เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ 
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วิธีคํานวณบําเหน็จ บํานาญปกติ 



สิทธิประโยชนท่ีเปนเงินกอน 8 - ๑๕ เทา 
เงินกอน = [ ๘ + อายุราชการท่ีเหลือ 
(ป)] X เงินเดือนเดือนสุดทาย รวมเงิน
ประจําตําแหนง* (ถามี) 
แตสูงสุดไมเกิน ๑๕ เทาของเงินเดือน
รวมเงินประจําตําแหนง (ถามี) 



เงินเดือนเดือนสุดทาย หมายความ
วา เงินเดือนท่ีไดรับจากเงิน
งบประมาณประเภทเงินเดือนเดือน
สุดทายท่ีออกจากราชการ รวมท้ัง
เงินเดือนท่ีไดเล่ือนคร้ังสุดทาย
กอนออกจากราชการ 



เงินประจําตําแหนง หมายความวา 
เงินประจําตําแหนงตามพระราช
กฤษฎีกาการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการทหาร พ.ศ.
๒๕๕๓ 



บําเหน็จดํารงชีพ 
คือ เงินท่ีจายใหแกผูรับบํานาญในอัตรา
ไมเกิน ๑๕ เทาของบํานาญรายเดือนท่ี
ไดรับ แตไมเกินสองแสนบาท และเม่ือ
อายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ ใหขอรับไดไมเกิน
สวนท่ียังไมครบตามสิทธิของผูน้ัน แต
รวมแลวไมเกินส่ีแสนบาท 



เงนิเดอืน บํานาญ (รวม ช.ค.บ.) บําเหน็จตกทอด 

ทาํงานอยู่ 

ชีวติข้าราชการ 

เสียชีวติ 

สิทธิของข้าราชการ สิทธิทายาท 

บําเหน็จตกทอด บํานาญ 

สิทธิของข้าราชการ สิทธิทายาท 

ให้นํามาใช้ก่อน   

 15 เท่า 

เหลอืให้ทายาท    

 15 เท่า 

บําเหน็จดาํรงชีพ 

ออกจากราชการแล้ว 

บําเหน็จดํารงชีพ 



บํานาญ บําเหน็จตกทอด 

สิทธิของข้าราชการ สิทธิทายาท 

บําเหน็จดาํรงชีพ 

บําเหน็จตกทอดส่วน

ทีเ่หลอื 15 เท่า 

ถือเป็น            

หลกัทรัพย์ของ   

ผู้รับบํานาญ      

แต่ละราย 
ผู้รับบํานาญ สามารถนํา

หลกัทรัพย์นี ้ไปใช้ 

คํา้ประกนัเงนิกู้กบั 

ธนาคารพาณิชย์ได้ 

บําเหน็จคํา้ประกนั 

หลกัทรัพย์ 

บําเหน็จคํ้าประกัน 





บําเหน็จตกทอด   
 เงินกอนท่ีทางราชการจายใหแกทายาทของ
ขาราชการท่ีถึงแกความตาย โดยท่ีความตายน้ัน
มิไดเกิดจากความประพฤติช่ัวอยางรายแรงของ
ตนเอง  
 ไดแก ขาราชการท่ีตายในระหวางรับราชการ
อยู ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัด ผูไดรับบํานาญ
ปกติ ผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ 





เกณฑการจายเงิน 
จายใหทายาทดังน้ี 
  บิดามารดา 1 สวน (โดยสายเลือด) 
  คูสมรส 1 สวน 
  บุตร 2 สวน ถาบุตร 3 คนข้ึนไป 3 สวน (รวมบุตร

บุญธรรม) 
กรณีไมมีทายาท 
ใหจายแกบุคคลซ่ึงผูตายแสดงเจตนาไวตอสวนราชการ
เจาสังกัด (ตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงกําหนด) 





เงินชวยพิเศษ 
 เปนเงินท่ีจายใหในกรณีท่ีขาราชการ
ถึงแกความตายโดยจายเปนเงินจํานวน 3 
เทาของเงินเดือนเต็มเดือน 
 ขาราชการท่ีตายระหวางขาด หนี หรือ
ละท้ิงหนาท่ีราชการ หามจายเงินชวย
พิเศษ 



เกณฑการจายเงิน 
- จายใหแกบุคคลซ่ึงผูตายไดแสดงเจตนาไวตอ
สวนราชการเจาสังกัดตามแบบท่ี กค.กําหนด 
- คูสมรส 
- บุตร 
- บิดา มารดา  ตามลําดับ 
ถาในลําดับเดียวกันมีหลายคน ใหจายแก ผู ท่ี
บุคคลในลําดับน้ันมอบหมายเปนหนังสือ หรือ
ผูจัดการศพ 



กําหนดเวลาและเง่ือนไข 
- การขอรับเงินชวยพิเศษ ใหกระทํา
ภายใน 1 ป นับแตขาราชการผูน้ันตาย 
- ถ า ท า ง ร า ช ก า รต อง จัดก า รศพ
ขาราชการผูตาย ใหหักคาใชจายจากเงิน
ชวยพิเศษเทาท่ีจายจริง  สวนท่ีเหลือ
จายใหแกผูมีสิทธิไดรับ 



*
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สิทธิประโยชนเม่ือสมาชิกภาพส้ินสุด 
- เลือกรับบํานาญจะมีสิทธิไดรับ 
      - เงินประเดิม 
  - เงินชดเชย 
  - เงินสะสม (ถาเลือกสะสม) 
  - เงินสมทบ (ถาเลือกสะสม) 
  - ดอกผล 
  - บํานาญ (สูตร กบข.) 



สิทธิประโยชนเม่ือสมาชิกภาพส้ินสุด 
- เลือกรับบําเหน็จ 
     - เงินสะสม (ถาเลือกสะสม) 
 - เงินสมทบ (ถาเลือกสะสม) 
 - ดอกผล 
 - บําเหน็จ 



- วิธีคํานวณบําเหน็จ 
เงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ 

- วิธีคํานวณบํานาญ (สูตรใหม) 
เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทาย X จํานวนปเวลาราชการ 

                                            50 

**เงินบํานาญท่ีไดตองไมเกินรอยละ 70 ของ
เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดทาย *** 



ขอใหตรวจสอบแบบคํานวณเวลา
ราชการ (แบบ บ.) กรณีไมถูกตอง ให
แกไขดวยปากกาสีแดงขางรายการ 
น้ัน ๆ  ถาพ้ืนท่ีไมพอ ใหเขียนไวในท่ีวาง
ดานลาง แลวแนบเอกสารหลักฐานท่ี
แกไขหรือรายการเพ่ิมเติม ในแบบ บ. 



ลําดับเอกสาร ใหนําแบบ บ.ไว
ลําดับแรก แลวแนบเอกสาร
ตามท่ีจะแจงตอไปตามลําดับ 
โดยใชเหล็กหนีบกระดาษหนีบไว
ดวยกันเพ่ือมิใหเอกสารสูญหาย
หรือแยกออกจากกัน 



 สมุดประวัติรับราชการเลมตน
สังกัด  ๑ เลม และ

(สมาชิก กบข.สําเนาประวัติรับ
ราชการเฉพาะหนาท่ีมีรายการ
บันทึก ดวยกระดาษ A4   ๑ เลม) 



  สลิปเงินเดือน ๑ ฉบับ 
  สําเนาทะเบียนบาน 4 ฉบับ (สมาชิก 

กบข. 6 ฉบับ) 
 สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท

ออมทรัพย ช่ือตนเองผูเดียว (ช่ือ 
 ช่ือสกุล ภาษาไทย) 4 ฉบับ 
 (สมาชิก  กบข. 6 ฉบับ) 



 สําเนาคําส่ังรับเงินประจํา
ตําแหนงท่ีมีผลรับเงินถึงวันกอน
ออกจากราชการ 2 ฉบับ 



 บัญชีรับรองเวลารับราชการ
ทวีคูณ ฉบับจริง ๑ ฉบับ และ
สําเนา ๑ ฉบับ  

ควรสําเนาเก็บไวท่ี
ตนเอง 1 ฉบับ



สําเนาคําส่ังรับเงินเพ่ิม
พิเศษสําหรับการสูรบ ๒ 
ฉบับ 



 สําเนาคําส่ังรับเงินเพ่ิมพิเศษราย
เดือน ๒ ฉบับ 

 สําเนาบัตรสมาชิก กบข.หรือใบ
แจงยอดเงินสมาชิก กบข. ๒ ฉบับ 
(เฉพาะผูท่ีเปนสมาชิก กบข.) 





แบบฟอรมท่ีตองย่ืนแกเจาหนาท่ี 
๑. คํารองขอรับเบ้ียหวัดบําเหน็จ
 บํานาญ จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. แบบ 5300  จํานวน ๒ ฉบับ 
๓. แบบ สรจ.1 จํานวน ๒ ฉบับ 
๔. แบบ สรจ.3 จํานวน ๒ ฉบับ 



ขอใหผูจะเกษียณอายุราชการ ติดตอกับ 
นายทะเบียนภาครัฐของหนวยตนสังกัด 
ตรวจสอบขอมูลในระบบงานวาขอมูลของ
ตนเอง บิดามารดา คูสมรส บุตร มีขอมูล 
ครบถวน ถูกตอง และสมบูรณหรือไม 
เพ่ือประโยชนเก่ียวกับการเบิกจายคา 
รักษาพยาบาล คาศึกษาบุตร 



ผูท่ีมีสิทธิรับบํานาญพิเศษ ขอให
จัดเตรียมหนังสือรับรองการ
ปฏิบัติหนา (สรจ.4) การลงนาม
ในหนังสือใหลงนามโดย 
.........................ทําการแทน ผบ.ทร. 



วิธีการกรอกแบบฟอรม 

เวปไซตกรมกําลังพลทหารเรือ “หัวขอ
สิทธิขาราชการท่ีออกจากราชการ” 



 กพ.ทร.(สวนราชการผูขอ) จะสง
เร่ืองการขอรับบําเหน็จบํานาญไป
สํานักบริหารการรับ-จายเงิน
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หรือ
สํานักงานคลังเขต ๒ (ฉะเชิงเทรา) 
ดําเนินการตรวจอนุมัติ 



 เม่ือเร่ืองไดรับการอนุมัติ* สํานัก
บริหารการรับ-จายเงินภาครัฐหรือ
สํานักงานคลังเขต 2  จะสง
หนังสือการส่ังจายแจงใหผูรับ
บําเหน็จบํานาญทราบตามท่ีอยูใน
แบบ 5300  *สิทธิสวัสดิการจะ
กลับมาเหมือนเดิม 



สวนราชการผูเบิก (กง.ทร.) ทํา
บันทึกขอเบิกเงินในระบบ    

กรมบัญชีกลางโอนเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคาร ของผูรับ
บําเหน็จบํานาญ 



 การเปล่ียนแปลงสวนราชการผู
เบิกบํานาญใหติดตอไดท่ีสวน
ราชการผูเบิกบํานาญเดิม (กง.ทร.) 
และสงแบบ สรจ.11 ใหสํานัก
บริหารการรับ-จายเงินภาครัฐ
ดําเนินการเปล่ียนแปลงใหตอไป 



เม่ือใบส่ังจายออกแลว หากพบวา
มีเวลาราชทวีคูณเพ่ิม พ.ส.ร.เพ่ิม 
หรืออ่ืน ๆ ขอใหเจาตัวนํา
หลักฐานดังกลาวไปติดตอท่ี
แผนกเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ 
กทพ.กพ.ทร.โดยตรง 



  

 
 

เวปไซตกรมกําลังพลทหารเรือ 
“หัวขอสิทธิขาราชการท่ีออก

จากราชการ” 
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