
เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด 

โดย 

น.ท.ยงยุทธ  คําประสิทธิ์

หน.เบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ

กทพ.กพ.ทร. โทร.58163



ความจําเปนที่ตองเรียนรู

 เพื่อใหทราบถึงสิทธิ และรักษาสิทธิอัน

ควรมีควรได ของตนเอง และบุคคลอื่น 

ตั้งแตบรรจุเขารบัราชการจนถึงลาออก  

 เพื่อนําความรูที่ไดรับไปเผยแพรและ

สามารถใหคาํแนะนําที่ถกูตองแกผูอื่นได



กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ
1) พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2494

2) พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการพ.ศ.2539

3) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับและการจาย

บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2527

4) พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497

5) ขอบังคับ กห.วาดวยเงินเบ้ียหวัด พ.ศ. 2495

6) ขอบังคับทหารวาดวยการแบงประเภทนายทหาร

สัญญาบัตร ที่  11/16436 ลง 14 พ.ย.82



พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ

 ขาราชการ   หมายถึง 

ทหาร และ ขาราชการกลาโหม

พลเรือน ขาราชการ......



ทหาร...หมายถึง...ทหารประจําการ 

1. นายทหารช้ันสัญญาบัตร ตลอดจน

วาที่ยศนั้นๆ

2. นายทหารประทวน

3. พลทหารประจําการ



นายทหารสัญญาบัตรตามขอบังคับทหารวาดวยการ

แบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร  ท่ี  ๑๑ / 

๑๖๔๓๖  ลง  ๑๔  พ.ย. ๘๒  เฉพาะท่ีเก่ียวของกับ

เบี้ยหวัดหรือบํานาญ มี ๔ ประเภท คือ
นายทหารประจําการ1

นายทหารกองหนุน2

นายทหารนอกราชการ

นายทหารพนราชการ4

3



นายทหารกองหนุน

นายทหารที่ไมมีตําแหนงราชการ

ประจํา  ใน  กห.  และ  กห.ไดส่ังให

เปนนายทหารประเภทนี้  แบงเปน

 นายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด

 นายทหารกองหนุนไมมีเบี้ยหวัด



 สิทธิรับเบี้ยหวัด เกิดขึ้นตั้งแตวันท่ี ผบ. อนุมัติใหออกจากราชการได

 รับเบี้ยหวัดถึงวัน เดือน ป ไหน (รับถึงวันสุดทายท่ีอยูในกองหนุน)

การแบงประเภทนายทหารสัญญาบัตร

กองหนุน นอกราชการ พนราชการ

อายุไมเกิน ตั้งแต-ถึง ตั้งแต

ร.ต.- ร.อ. 45 46-55 56

น.ต.- น.ท. 50 51-60 61

น.อ.- นายพล 55 56-65 66



นายทหารประทวนเปนไปตาม  พ.ร.บ.วาดวย

การรับราชการทหาร พ.ศ.2497

กองประจําการ 2 ป 

กองหนุน ชั้นที่ 1 7 ป

กองหนุน ชั้นที่ 2 10 ป เบ้ียหวัด

กองหนุน ชั้นที่ 3 6 ป

ตอจากนั้นก็พนราชการทหาร



ชั้นกองหนุนของนายทหารประทวน
ประเภท วันเริ่มนับ ช้ันกองหนุน

สมัครตอเน่ือง วันข้ึนทะเบียน วดป.ปลด

ประจําการ

+7+10+6

นรจ.วุฒิ ม.3 วันข้ึนทะเบียน วดป.ข้ึน

ทะเบียน

+2+7+10+6

นรจ.วุฒิ ม.6 วันข้ึนทะเบียน วดป.ข้ึน

ทะเบียน

+1+7+10+6

นรจ.วุฒิ รด.ป 3
วันบรรจุ/

วันข้ึนทะเบียน

วดป.ข้ึน

ทะเบียน
+7+10+6



ชั้นกองหนุนของนายทหารประทวน (ตอ)

ประเภท วันเริ่มนับ ช้ันกองหนุน

พลเรือน รด.ป 3 วันรับ

เงินเดือน

วดป.ข้ึน

ทะเบียน

+7+10+6

พลเรือน ม.3 ม.6,

ปวช.

วันรับ

เงินเดือน

วดป.ข้ึน

ทะเบียน

+2+7+10+6

พลเรือน ปวส., 

อนุปริญญา  

ปริญญา

วันรับ

เงินเดือน

วดป.ข้ึน

ทะเบียน
+1+7+10+6



พลทหารประจําการ

หมายถึง   ผูที่บรรจุเขารับราชการ

ในตําแหนงพลอาสาสมัครเปน

ขาราชการแตไมมียศ รับเงินเดือน 

ระดับ พ.2

เชน พลปนเล็ก ผูคุม พลสารวัตร 



การนับอายุบุคคลแบงออกเปน 2 ลักษณะ

1) นับตาม ป.พ.พ. มาตรา  16

2) นับตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร 

พ.ศ.2497 มาตรา  4



1) นับอายุตาม ป.พ.พ. มาตรา 16 

ใชระบบ วันชนวัน  เดือนชน

เดือน  ปบวกป และจะครบป

บริบูรณ   กอนวันที่ที่เกิด ๑ วัน

( ม. ๑๖ + ม. ๑๙๓/๕ )



นับระบบ วันชนวัน เดือนชนเดือน ปบวกป

นับอายุขาราชการ กห.พลเรือนที่บรรจุเขารับ

ราชการ

นับอายุขาราชการทั่วไปเม่ือลาออก

นับอายุขาราชการทุกประเภท กรณี เกษียณฯ

นับอายุบุตรในเรื่องบํานาญพิเศษ

ใชในกรณี ....



2) นับอายุตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร

พ.ศ.2497 มาตรา 4 (1)

วิธีนับอายุ “ เกิดพุทธศักราชใด ใหถือวา

มีอายุครบ 1 ปบริบูรณ เมื่อสิ้นพุทธศักราชที่

เกิดนั้น สวนการนับอายุตอไปใหนับแตเฉพาะป

ที่สิ้นพุทธศักราชแลว”  ในความหมายคือ นับ

เฉพาะป   ไมตองคํานึงถึงวันที่ หรือเดือนที่เกิด



การข้ึนทะเบียนกองประจําการ

แบงประเภทนายทหาร

การรับบรรจุนักเรียนทหาร

การนับอายุตาม พ.ร.บ.ฯ
ใชในกรณี



มาตรา 23 ( พ.ร.บ.บําเหน็จ บํานาญฯ ป 94)
“ การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ

น้ันใหนับแตวันรับราชการและรับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณประเภทเงินเดือน ท้ังน้ีตองไมกอนอายุ 18 ป
บริบูรณ

ผูซึ่งไดขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ  ใหมีสิทธิ
นับเวลาราชการ ไดตั้งแตวันขึ้นทะเบียนทหารกอง
ประจําการ”
มาตรา  10 (  พ.ร.บ.รับราชการทหาร ป 97 )
“นักเรียนทหารเม่ือมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ  ใหขึ้น
ทะเบียนกองประจําการ”



ผูที่มิใชขาราชการแตมีสิทธิได

นับเวลาราชการ

- นักเรียนทหาร (นนร., นรจ., นพท., นตท.)

- ทหารกองประจําการ (เกณฑ)

* เวลาที่มีสิทธินับนี้เรียกวา เวลากอง

ประจําการ 



o มีคําสั่งบรรจุเขารับราชการ

o มีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้นไป 

(นับตามป.พ.พ.)

o รายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที่ ตนสังกัดเบิก –

จาย  เงินเดือนใหต้ังแตวันรายงานตัว

เงื่อนไขตองครบทั้ง 3 ขอ

การเริ่มนับเวลาราชการของขาราชการกลาโหมพลเรือน



จุดสิ้นสุดของเวลาราชการนับถึง

ลาออก นับถึงกอนวันมีคําสั่งใหออก หรือ

ถึงวันที่รับทราบคําสั่ง (ตัดจายเงินเดือนในวัน

เดียวกัน) 

เกษียณฯ นับถึงวันที่ 30 ก.ย.ของปที่

เกษียณอายุราชการ

เสียชีวิต   นับถึงวันเสียชีวิต



ขาราชการเกษียณอายุฯ เมื่อใด

ผูที่เกิดต้ังแต ( 1 ม.ค.  ถึง  1 ต.ค. )

จะตองเกษียณ ฯ วันท่ี 1 ต.ค. พ.ศ. เกิด บวก 60

ผูที่เกิดต้ังแต  ( 2 ต.ค. ถึง  31 ธ.ค. )
จะตองเกษียณ ฯ วันท่ี 1 ต.ค. พ.ศ. เกิด บวก 61

นับเวลาราชการถึง ๓๐ ก.ย.  (วันสุดทายปงบประมาณ)



เงินเดือนเดือนสุดทาย

เงินเดือน

เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
23



เวลาราชการ

เวลาราชการปกติ

ประกาศกฎอัยการศึก

ทวีคูณ
24



วดป.ประกาศกฎ เวลาทวีคูณ

7 ต.ค.19 – 5 ม.ค.20 3 เดือน

23 ก.พ.34 – 2 พ.ค.34 2 เดือน 8 วัน

19 ก.ย.49 – 26 ม.ค.50 4 เดือน 8 วัน

เวลาทวีคูณกรณปีระกาศกฎอัยการศกึ



เบี้ยหวัด
หมายถึง เงินตอบแทนความชอบท่ีรับราชการ

มา ซึ่งจายเปนรายเดือนใหแก 

-นายทหารชั้นสัญญาบัตร 

-นายทหารประทวน 

ท่ีออกจากราชการและยังอยูในกองหนุน โดย

จ ายถึ งวั นครบกํ าหนด รับ เ บ้ียหวั ด  ตาม

ขอบังคับ กห. วาดวย เงินเบ้ียหวัด พ.ศ.2495



ผูมีสิทธิรับเบี้ยหวัด (ทหารชาย)

- เวลาราชการไมนอยกวา 1 ป

- ออกไปเปนนายทหารกองหนุน

- ออกจากราชการขณะยังไมพน

กองหนุนชั้นที่ 2 ตาม กม.วาดวย การรับ

ราชการทหาร 



เกณฑการคํานวณเบ้ียหวัด

เวลาราชการ เกณฑการคํานวณ

1 ป ไมถึง 15 ป 15/50

15 ป ไมถึง 25 ป 25/50

25 ป ไมถึง 30 ป 30/50

30 ป ไมถึง 35 ป 35/50

35 ป ถึง 40 ป 40/50

เกิน 40 ปขึ้นไป จํานวนป/50



ทหารซ่ึงไมมีสิทธิรับเบี้ยหวัด

1. ออกจากราชการโดยไดรับบําเหน็จ บํานาญ ตาม 

กม.วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการแลว 

2. นายทหารประทวนและพลทหารประจําการ           

ท่ีประจําการครบกําหนดแลว ตองรับราชการตอ

-เลื่อนกําหนดเวลาปลด

-ระดมพลเขาฝกวิชาทหาร/ทดลองความพรั่งพรอม



3. ออกจากราชการเพราะความผิด เชน

-ทุจริตตอหนาที่

-กระทําความผิดตองโทษจาํคกุ

-ตองคําพิพากษาใหลมละลาย

-ขัดคําสั่งผูบังคับบญัชาโดยชอบดวย กม.

เปนตน



การงดรับเบ้ียหวัด

1. นายทหารสัญญาบัตร กองหนุนมีเบ้ียหวัด ซ่ึงยายหรือ

ปลดจากประเภทนี้แลว

2. นายทหารประทวนและพลทหาร ซ่ึงปลดจากกองหนุน

ช้ันที่ 2

3. เขารับราชการในตําแหนงที่มีสิทธิไดรับบําเหน็จ 

บํานาญ

4. กระทําความผิดตามที่กําหนด

5. หลีกเล่ียงหรือบิดพล้ิวตอราชการ

6. เจ็บไขหรือพิการจนไมสามารถทําหนาที่ตอไปได 31



32

บําเหน็จ

คือ เงินท่ีทางราชการตอบแทนความชอบ 

ใหแกขาราชการ ท่ีออกจากราชการ โดยจายใหเปน

เงินกอนเพียงครั้งเดียว

ไมมีสิทธิไดรับการชวยเหลือประการใดจากทาง

ราชการ

ทายาทไมมีสิทธิในเงินบําเหน็จตกทอด



33

บํานาญ

คือ  เงินท่ีทางราชการตอบแทนความชอบ

ใหแกขาราชการท่ีออกจากราชการ   จนกระท่ังถึง

วันท่ีถึงแกกรรม หรือถึงวันท่ีหมดสิทธิรับบํานาญ  

โดยจายใหเปนรายเดือน

มีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากทางราชการ

ทายาทมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ,บําเหน็จตกทอด



1. มีเวลาราชการอยางนอย ๑ ปขึ้นไป

2. ออกจากราชการ (ลาออก,ใหออก) อยูในเหตุ

2.1 เหตุทดแทน

2.2 เหตุทุพพลภาพ

2.3 เหตุสูงอายุ

2.4 เหตุรับราชการนาน  

เงื่อนไขการเกิดสิทธิบําเหน็จบํานาญ



เหตุที่ออกจากราชการ
เวลา

ราชการ

สิทธิที่จะ

ไดรับ
เหตุแหงการรับ

ยุบเลิกตําแหนง

ออกตามรัฐธรรมนูญ

ใหออกโดยไมมี

ความผิด

ออกจากกองหนุน

เบ้ียหวัด

1 ป

ข้ึนไป
บําเหน็จ

เหตุทดแทน

10 ป

ข้ึนไป
บํานาญ

สิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญ

35



เหตุที่ออกจากราชการ
เวลา

ราชการ

สิทธิที่จะ

ไดรับ

เหตุแหง

การรับ

ปวยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่ง

แพทยของทางราชการ

ไดตรวจและรับรองวา

ไมสามารถรับราชการ

ในตําแหนงหนาที่ซึ่ง

ปฏิบัติอยูน้ันตอไปได

1 ป

ข้ึนไป บําเหน็จ

เหตุ

ทุพพลภาพ10 ป

ข้ึนไป บํานาญ

สิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญ

36



เหตทุี่ออกจาก

ราชการ

เวลา

ราชการ

สิทธิที่จะ

ไดรับ

เหตแุหงการ

รับ

เกษียณอายุราชการ

อายุตัวครบ 60 ป

1 ป

ข้ึนไป
บําเหน็จ

เหตสูุงอายุ
10 ป

ข้ึนไป
บํานาญ

สิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญ



เหตทุี่ออกจาก

ราชการ

เวลา

ราชการ

สิทธิที่จะ

ไดรับ

เหตแุหงการ

รับ

ลาออก ใหออก  ปลดออก

อายุไมถึง 50 ป

10 ปข้ึนไป บําเหน็จ
พรบ.กองทุน 

ม.47

25 ปข้ึนไป บํานาญ
พรบ.กองทุน 

ม.48

อายุตั้งแต 50 ป
1 ปข้ึนไป บําเหน็จ

เหตสูุงอายุ
10 ปข้ึนไป บํานาญ

สิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญสมาชิก กบข.
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เหตุออก

จากราชการ

เวลาราชการ

(เวลารวมวัน
ทวีคูณ)

สิทธิรับ
บําเหน็จ
บํานาญ

เงินที่จะไดรับจาก

กบข. กค.

เกษียณ

สูงอายุ

ทุพพลภาพ

ทดแทน

ไมถึง 1 ป -
สะสม + สมทบ +

ผลประโยชน
-

1 ป ขึ้นไป

แตไมถึง 10 ป
บําเหน็จ

สะสม + สมทบ + 
ผลประโยชน

บําเหน็จ

10 ป ขึ้นไป

เลือก
บําเหน็จ

สะสม + สมทบ + 

ผลประโยชน
บําเหน็จ

หรือ

เลือกบํานาญ

ประเดิม (ถามี) + 
ชดเชย + สะสม + 

สมทบ +

ผลประโยชน

บํานาญ 
กบข.

สิทธิประโยชนและเงินท่ีจะไดรับเม่ือพนสมาชิกภาพ



การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสทิธิ

ใหนับจํานวนป เศษของปถาถึงครึ่งปให

นับเปนหนึ่งป

การนับเวลาเพื่อคํานวณ

• ใหนับจํานวนปรวมทั้งเศษของปดวย 

• ใหนับสิบสองเดือนเปนหนึ่งป

• ใหนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน
40



การตัดเวลาราชการ

 เวลาที่ไมไดรับเงินเดือน

ถูกสั่งพักราชการโดยไดรับเงินเดือนไมเต็ม

อัตรา

 เวลาระหวางรับเบ้ียหวัด (นับ 1 ใน 4 )

วันลาทุกประเภทที่อยูในพื้นที่ที่มีการประกาศ

กฎอัยการศึกและพื้นที่นั้นนับเวลาเปนทวีคูณ



วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ

(ตาม พรบ. 2494 ไมเปนสมาชิก กบข.)

บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ

บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ  

50



วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญ

(ตาม พรบ. 2539 สําหรับสมาชิก กบข.)

บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ

บํานาญ* = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย x เวลา

ราชการ) หารดวย 50

* แตตองไมเกิน 70% ของเงินเดือน

เฉล่ีย 60 เดือนสุดทาย



เวลาราชการในการคาํนวณใหนับจาํนวน

ปรวมทั้งเศษของปดวย (กบข.) เชน 

เวลา 25 ป 6 เดือน =

25 + (6/12) = 25.50 ป   

เวลา 25 ป 6 เดือน 15 วัน =  

25 + (6/12) + (15/360) = 25.54 ป
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การนับเวลาราชการตอเนื่อง

บรรจุ

รับบํานาญ

รับบําเหน็จ

ไมมีสิทธิรับเงิน

กลับเขารับราชการ กอน 27 มีนาคม 2540

* มาตรา 30 พรบ. 2494 *

ลาออก
บอกเลิกรับ

บํานาญภายใน 

๓๐ วัน



การนับเวลาราชการตอเนื่อง

บรรจุ

รับบํานาญ

รับบําเหน็จ

ไมมีสิทธิรับเงิน

กลับเขารับราชการ หลัง 26 มีนาคม 2540 * 

มาตรา 38 พรบ.กบข.

ลาออก
คืนเงิน

บําเหน็จ

บํานาญ
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ความแตกตางระหวางบําเหน็จ VS บํานาญ 

บําเหน็จ + รับเงินกอนใหญ ครั้งเดียว 

- ไมมีความผูกพันกับทางราชการอีกตอไป

บํานาญ + รับเงินกอนนอยเปนรายเดือนตลอดชีวิต

+ มีสิทธิไดรับเงินอื่น ดังน้ี

1. บําเหน็จดํารงชีพ 15 เทาของบํานาญรายเดือน

2. บําเหน็จตกทอด 30 เทาของบํานาญรายเดือน -

บําเหน็จดํารงชีพท่ีรับแลว
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(ตอ)                                                   

3. บําเหน็จคํ้าประกัน (จากบําเหน็จตกทอด

คงเหลือ)

4.สิทธิสวัสดิการ (คารักษาพยาบาล คาเลาเรียน  

ชวยเหลือการศึกษาบุตร)

5. เงินชวยคาครองชีพ (ช.ค.บ.) 

6. เงินชวยพิเศษหรือเงินคาทําศพ 3 เทาของ

บํานาญรายเดือน



บําเหน็จดํารงชีพ

หมายถึง เงินที่รัฐจายใหผูรับบํานาญเพื่อ

ชวยเหลือการดํารงชีพ โดยจายเปน เงิน

กอน ทั้งนี้ เปนไปตาม

-กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับ

บําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ. 2546 

-กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับ

บําเหน็จ ดํารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551                     



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

ทาํงานอยู่

ชีวติข้าราชการ

เสียชีวติ

สิทธิของข้าราชการ สิทธิทายาท

บําเหน็จตกทอดบํานาญ

สิทธิของข้าราชการ สิทธิทายาท

ให้นํามาใช้ก่อน  

15 เท่า

เหลอืให้ทายาท   

15 เท่า

บําเหน็จดาํรงชีพ

ออกจากราชการแล้ว

บําเหน็จดํารงชีพ



เกณฑการจาย

1. ใหจายในอัตรา 15 เทาของบํานาญรายเดือน (ไม

รวม ช.ค.บ.) แตไมเกิน 400,000 บาท ตาม

เง่ือนไขดังน้ี

(1) อายุต่ํากวา 65 ป ขอไดไมเกิน 200,000.-

(2) อายุ 65 ปขึ้นไป ขอไดไมเกิน 400,000.- แต

ถาใชสิทธิตาม (1) แลว ใหขอรับเพิ่มไดไมเกิน

สวนท่ียังไมครบตามสิทธิ เชน เคยขอรับไปแลว 

200,000.- จึงขอรับไดอีก 200,000.- 51



เกณฑการจาย (ตอ)

2. ระยะเวลาในการขอรับครั้งแรก ตั้งแต 1 ต.ค. –

31 ธ.ค. ของทุกป  หรือขอรบัพรอมกับบํานาญก็ได 

ครั้งท่ี ๒ ขอรับเมื่ออายุ ๖๕ ปบริบูรณแลว

3. ผูรับบํานาญท่ีมีกรณี/ตองหาวากระทําความผิด

วินัย/อาญา กอนออกจากราชการ จะขอรับไดเมื่อ

กรณี/คดีถึงท่ีสุดแลว และมีสิทธิรับบํานาญ



บําเหน็จค้ําประกัน
โครงการกูเงินกับสถาบันการเงิน

โดยนําสิทธิในบําเหน็จตกทอด

ไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน



บําเหน็จ
ตกทอด

บําเหน็จ
ดํารงชีพ

บําเหน็จคํ้า
ประกัน
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บํานาญ บําเหน็จตกทอด

สิทธิของข้าราชการ สิทธิทายาท

บําเหน็จดาํรงชีพ

บําเหน็จตกทอดส่วน

ทีเ่หลอื 15 เท่า

ถือเป็น            

หลกัทรัพย์ของ

ผู้รับบํานาญ      

แต่ละราย
ผู้รับบํานาญ สามารถนํา

หลกัทรัพย์นี ้ไปใช้

คํา้ประกนัเงนิกู้กบั

ธนาคารพาณิชย์ได้

บําเหน็จคํา้ประกนั

หลกัทรัพย์

บําเหน็จค้ําประกัน



การขอใชสิทธิ

ผูรับบํานาญ

กรมบัญชีกลาง

ธนาคาร
ติดตอ

ทําสัญญากูเงิน

แจง

สวนราชการผูเบิก ออก

หนังสือรับรองบํานาญ

http://www.govconexecutive.com/wp-content/uploads/2010/09/contract.jpg
http://www.govconexecutive.com/wp-content/uploads/2010/09/contract.jpg


การชําระหน้ีตามสัญญากูเงิน (ผูรับบํานาญ)

กรมบัญชีกลาง

ธนาคาร

ผูรับบํานาญ
บํานาญ ระบบ               

จายตรงฯ

ชําระหนี้

บํานาญ 

สวนที่เหลือ

* ทุกๆเดือน จนกวาจะชําระหนี้ครบถวน



ธนาคาร

ชําระหนี้

กลับไปเปน

บําเหน็จตกทอด

จายใหกับ

ทายาท

การชําระหน้ีตามสัญญากูเงิน (ทายาท)

ยังมีเงินเหลือ

กรณีไมสามารถ

ชําระหนี้ได

กรณีถึงแก

ความตาย

บําเหน็จ

ค้ําประกัน

ชําระหนี้



เงินชวยคาครองชีพ

ผูรับเบี้ยหวัด บํานาญ

(ช.ค.บ.)



เงินชวยคาครองชีพ       
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 

(ช.ค.บ.)

 กฎหมายที่เก่ียวของ

พระราชกฤษฎกีาเงินชวยคาครองชีพ

ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ พ.ศ. 2521



เงินชวยคาครองชีพ       
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 

(ช.ค.บ.)

ช.ค.บ. มาตรา 4 นว (ประกันรายไดข้ันต่ํา)
 ไดรับเบ้ียหวัดหรือบํานาญรวมกับ ช.ค.บ. ต่ํากวา
เดือนละ 6,000 บาท ใหไดรับ ช.ค.บ. เพิ่มอีกในอัตรา
เดือนละเทากับสวนตางของจํานวนเงิน 6,000 บาท



บําเหน็จตกทอด 

หมายถึง เงินที่รัฐจายเพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนใหแก ทายาทของขาราชการ หรือทหาร

กองหนุนมีเบ้ียหวัด หรือผูรับบํานาญที่เสียชีวิต ซึ่ง

จายเปน เงินกอนครั้งเดียว

ประเภทของบําเหน็จตกทอด

1. ขาราชการประจําหรือทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัด

2. ขาราชการบํานาญ 62



 เหตุปกติ เปนโรค หรือเจ็บปวย

 เหตุผิดธรรมชาติ อุบัติเหตุ

กระทํา หรือถูกกระทําถึงแกความตายซ่ึง
ไมไดเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรง

ขาราชการประจําตายหรือเบ้ียหวัดตาย

ผูรับบํานาญ

บําเหน็จตกทอด



บําเหน็จตกทอด

บิดามารดา

คสมรส

บุตร
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ถาบุตร 3 คนขึ้นไป 3 สวน หากไม

มีทายาทตามที่กลาวแลว บําเหน็จ

ตกทอดจึงจะตกทอดใหแกบุคคล

ซึ่งผูตายแสดงเจตนาไว หากไมมี

เลย สิทธิยุติลง
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วิธีคํานวณบําเหน็จตกทอด

ขาราชการประจํา หรือทหารกองหนุนมีเบ้ีย

หวัดบําเหน็จตกทอด = เงินเดือนเดือน

สุดทาย x เวลาราชการ

ขาราชการบํานาญ

บําเหน็จตกทอด = (บํานาญรายเดือน + 

ช.ค.บ.) * 30 หัก บําเหน็จดํารงชีพ (ถาเบิก

แลว) บําเหน็จคํ้าประกัน (ถาใชสิทธิ) 66



การคํานวณบําเหน็จตกทอดคงเหลือ
บําเหน็จดํารงชีพ
บํานาญ 10,000             
x 15 เทา                           
= 150,000 บาท
รับครั้งเดียว 

150,000.-

บําเหน็จตกทอด

(บํานาญ 10,000+ชคบ.3,000) x 30 
เทา

= 390,000 บาท 

หัก บําเหน็จดํารงชีพ 150,000.-

บําเหน็จตกทอดคงเหลือ 240,000.- ที่
สามารถนําไปใชเปนหลักทรัพยคํ้า
ประกันการกูเงินได



การคํานวณบําเหน็จตกทอดคงเหลือ
บําเหน็จดํารงชีพ
บํานาญ 30,000 x 15 
เทา 
= 450,000 บาท
รับครั้งแรก 200,000
บาท
รับเมื่ออายุครบ 65 ป อีก     
200,000 บาท

บําเหน็จตกทอด
(บํานาญ 30,000 + ชคบ. 1,500)     
x 30 เทา = 945,000 บาท
หัก บําเหน็จดํารงชีพ 400,000
บาท   
บําเหน็จตกทอดคงเหลือ                    
จํานวน   545,000.- ที่สามารถ
นําไปใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน
การกูเงินได



บํานาญพิเศษ



บํานาญพิเศษ
 พฤติการณ

o ไดรับอันตรายจนพิการถึงทุพพลภาพ/ปวยเจ็บ
o แพทยลงความเห็นวาไมสามารถรับราชการตอไป

ไดอีกเลย หรือ
o ถึงแกความตาย

 สาเหตุ
o ปฏิบัติราชการในหนาที่ หรือ
o ถูกประทุษราย เพราะเหตุกระทําการตามหนาที่



บํานาญพิเศษ
 เง่ือนไข
o ไมใชความประมาทเลินเลออยางรายแรง
o ไมใชความผิดของตนเอง

 การคํานวณบํานาญพิเศษ
o กรณีทุพพลภาพ

- เจากระทรวงกําหนด (ตามสมควรแกเหตุ 
ประกอบความพิการและทุพพลภาพ)

o กรณีตาย
- เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ



การปฏิบัติหนาที่ ทุพพลภาพ เสียชีวิต

ยามปกติ
5/50 ถึง

20/50
1/2

ไปราชการหรือปฏิบัติราชการ โดย

อากาศยาน เรือดํานํ้า กวาดทุนระเบิด

ขุด ทําลาย ทํา ประกอบวัตถุระเบิด  

หรือไอพิษ

1/2 40/50

ไปรบ หรือสงคราม หรือปราบจลาจล 

หรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน

30/50 ถึง

35/50
40/50

เกณฑการจายบํานาญพิเศษ
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การแบงจายบํานาญพิเศษ
 บิดาและมารดา

:  1 สวน ไดรับจนตลอดชีวิต
 คูสมรส

:  1 สวน ไดรับจนตลอดชีวิต  เวน สมรสใหม
 บุตร

:  2 สวน (ถามี 3 คนขึ้นไปรับ 3 สวน) 
:  รับถึง 20 ปบริบูรณ หรือกําลังศึกษาระดับ

ปริญญารับถึง 25 ปบริบูรณ



บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
 บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน
 บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร
 บุตรบุญธรรม
 บุตรตามคําพิพากษาของศาล



การแบงจายบํานาญพเิศษ
 ในกรณีไมมีทายาท ใหจาย
 ผูอุปการะ
 ผูอยูในอุปการะ

 ตามสวนที่เจากระทรวงกําหนด
 อายุไมถึง 20 ปบริบูรณ ใหไดรับอยาง

บุตร
 ไมเขาลักษณะดงักลาวใหไดรับ 10 ป



ระบบจายตรง
ขอใหทุกคนไปตดิตอกับนายทะเบียนภาครฐั
ของหนวยตนสังกัด ตรวจสอบขอมลูใน
ระบบงานทะเบียนและประวัต ิวาขอมูลของ
ตนเอง บดิามารดา คูสมรส บุตร มีขอมูล
ครบถวน ถูกตอง และสมบูรณหรือไม 
รวมทั้งแกไขเพิ่มขอมลูอื่นๆ เพื่อประโยชน
เมื่อจะตองออกจากราชการ 76
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ปจจัยท่ีควรคํานึง เมื่อจะลาออกจากสมาชิก กบข.

- ความตางของบํานาญสมาชิก กบข.กับไม

เปนสมาชิก กบข.

- เงินกอนที่ไดรับจาก กบข.

- จุดคุมทุนเมื่อลาออกจากสมาชิก กบข.

- มีโรคประจําตัวรายแรง

- ความตองการใชเงินกอนเมื่อเกษียณ



1

2

กรอกขอมูลในชองท่ีวงไว

กรอกเฉพาะผูที่มี

3

4
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เวปไซตกรมกําลังพลทหารเรือ 

“หัวขอสิทธิขาราชการที่ออก

จากราชการ”

www.navy.mi.th/person
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