
สิทธิเมื่อออกจากราชการ 

โดย 

น.ท.ยงยุทธ  คําประสิทธิ์

หน.เบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ

กทพ.กพ.ทร. โทร.58163



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)
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บําเหน็จ

คือ เงินที่ทางราชการตอบ

แทนความชอบ ใหแกขาราชการ ที่

ออกจากราชการ โดยจายใหเปนเงิน

กอนเพียงครั้งเดียว
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บํานาญ

คือ  เงินท่ีทางราชการตอบแทนความชอบ

ใหแกขาราชการท่ีออกจากราชการ   จนกระท่ังถึง

วันท่ีถึงแกกรรม หรือถึงวันท่ีหมดสิทธิรับบํานาญ  

โดยจายใหเปนรายเดือน

มีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากทางราชการ

ทายาทมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ,บําเหน็จตกทอด



เหตุท่ีออกจาก

ราชการ

เวลา

ราชการ

สิทธิท่ีจะ

ไดรับ

เหตุแหง

การรับ

เกษียณอายุ

ราชการ

อายุตัวครบ 60 ป

1 ป

ขึ้นไป
บําเหน็จ

เหตุสูงอายุ
10 ป

ขึ้นไป
บํานาญ

บําเหน็จบํานาญไมเปน กบข.



เหตอุอก

จาก
ราชการ

เวลา
ราชการ

(เวลารวม
วันทวีคูณ)

สิทธิรับ
บําเหน็จ
บํานาญ

เงินที่จะไดรับจาก

กบข. กค.

เกษียณ

อายุ

10 ป ข้ึน
ไป

เลือก
บําเหน็จ สะสม + สมทบ บําเหน็จ

หรือ

เลือก

บํานาญ

ประเดิม (ถามี) 
+ ชดเชย + 

สะสม + สมทบ

บํานาญ 
กบข.

บําเหน็จบํานาญ กบข.



เงินเดือนเดือนสุดทาย

เงินเดือน

เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ

เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
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เวลาราชการ

เวลาราชการปกติ

ประกาศกฎอัยการศึก

ทวีคูณ
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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



การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสทิธิ

ใหนับจํานวนป เศษของปถาถึงครึ่งปให

นับเปนหนึ่งป

การนับเวลาเพื่อคํานวณ

• ใหนับจํานวนปรวมทั้งเศษของปดวย 

• ใหนับสิบสองเดือนเปนหนึ่งป

• ใหนับสามสิบวันเปนหนึ่งเดือน
10



การตัดเวลาราชการ

 เวลาที่ไมไดรับเงินเดือน

ถูกสั่งพักราชการโดยไดรับเงินเดือนไมเต็ม

อัตรา

 เวลาระหวางรับเบ้ียหวัด (นับ 1 ใน 4 )

วันลาทุกประเภทที่อยูในพื้นที่ที่มีการ

ประกาศกฎอัยการศึกและพื้นที่นั้นนับเวลา

เปนทวีคูณ



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



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



บําเหน็จค้ําประกัน
โครงการกูเงินกับสถาบันการเงิน

โดยนําสิทธิในบําเหน็จตกทอด

ไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน



บํานาญ บําเหน็จตกทอด

สิทธิของข้าราชการ สิทธิทายาท

บําเหน็จดาํรงชีพ

บําเหน็จตกทอดส่วน

ทีเ่หลอื 15 เท่า

ถือเป็น            

หลกัทรัพย์ของ

ผู้รับบํานาญ      

แต่ละราย
ผู้รับบํานาญ สามารถนํา

หลกัทรัพย์นี ้ไปใช้

คํา้ประกนัเงนิกู้กบั

ธนาคารพาณิชย์ได้

บําเหน็จคํา้ประกนั

หลกัทรัพย์

บําเหน็จค้ําประกัน



บําเหน็จ
ตกทอด

บําเหน็จ
ดํารงชีพ

บําเหน็จคํ้า
ประกัน
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การขอใชสิทธิ

ผูรับบํานาญ

กรมบัญชีกลาง

ธนาคาร
ติดตอ

ทําสัญญากูเงิน

แจง

สวนราชการผูเบิก ออก

หนังสือรับรองบํานาญ

กพ.ทร.

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 เงินท่ีรัฐจายเพื่อบรรเทาความเดือดรอน

ใหแก ทายาทของขาราชการ หรือทหารกองหนุน

มีเบี้ยหวัด หรือผูรับบํานาญท่ีเสียชีวิต ซ่ึงจาย

เปน เงินกอนครั้งเดียว

ประเภทของบําเหน็จตกทอด

1. ขาราชการประจํา หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด

2. ขาราชการบํานาญ
25



วิธีคํานวณบําเหน็จตกทอด

ขาราชการประจํา หรือทหารกองหนุนมีเบ้ีย

หวัดบําเหน็จตกทอด = เงินเดือนเดือน

สุดทาย x เวลาราชการ

ขาราชการบํานาญ

บําเหน็จตกทอด = (บํานาญรายเดือน + 

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

แลว) บําเหน็จคํ้าประกัน (ถาใชสิทธิ) 26



บําเหน็จตกทอด

บิดามารดา

คสมรส

บุตร

27



ถาบุตร 3 คนขึ้นไป 3 สวน หากไม

มีทายาทตามที่กลาวแลว บําเหน็จ

ตกทอดจึงจะตกทอดใหแกบุคคล

ซึ่งผูตายแสดงเจตนาไว หากไมมี

เลย สิทธิยุติลง
28



บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
 บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน
 บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร
 บุตรบุญธรรม
 บุตรตามคําพิพากษาของศาล



ระบบจายตรง
ขอใหทุกคนไปตดิตอกับนายทะเบียนภาครฐั
ของหนวยตนสังกัด ตรวจสอบขอมลูระบบ
คารักษาพยาบาลตรง วาขอมูลของตนเอง 
บิดามารดา คูสมรส บุตร มีขอมูลครบถวน 
ถูกตอง และสมบูรณหรือไม รวมทั้งแกไข
เพิ่มขอมูลอื่นๆ เพื่อประโยชนเมื่อจะตอง
ออกจากราชการ

30
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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.person.mi.th/person



แบบคํานวณเวลาราชการ (แบบ บ.) 1

คํารองขอรับเบี้ยหวดับําเหน็จบํานาญ 1

แบบขอรับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ 

(แบบ 5300)

2

เอกสารที่ตองยื่นแกเจาหนาที่

35



แบบแจงรายการลดหยอนภาษ ี(แบบ 

สรจ.1)

2

หนังสือขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ (แบบ 

สรจ.3)

2

แบบขอรบัเงิน กบข. 2

เอกสารที่ตองยื่นแกเจาหนาที่ (ตอ)

36



แบบบริการการรับสงขอความผาน

โทรศัพทมือถือ
2

สลิปเงินเดือนฉบับหลังเดือน เม.ย. 1
สําเนาทะเบียนบาน 2

เอกสารที่ตองยื่นแกเจาหนาที่ (ตอ)

37



สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออม

ทรัพย ชื่อตนเองผูเดียว (ชื่อ ชื่อสกุล 

ภาษาไทย)

2

สําเนาคําสั่งรับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู

รบ เฉพาะรายการที่ยังไมบันทึกในประวัติ

เลม กพ.ทร.

2

เอกสารที่ตองยื่นแกเจาหนาที่ (ตอ)
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สําเนาคําสั่งรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน 

เฉพาะรายการที่ยังไมบันทึกในประวัติเลม 

กพ.ทร.

2

สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล 

เฉพาะที่ยังไมบันทึกในประวัติรับราชการ

เลม กพ.ทร.

2

เอกสารที่ตองยื่นแกเจาหนาที่ (ตอ)

39



บัญชีรับรองเวลารับราชการทวีคูณ เฉพาะ

รายการที่ยังไมมีในประวัติรับราชการเลม 

กพ.ทร.

2

สําเนาบัตรสมาชิก กบข.หรือใบแจงยอดเงนิ

สมาชิก
2

ประวัติรับราชการเลมตนสังกัด 1

เอกสารที่ตองยื่นแกเจาหนาที่ (ตอ)

40



รับรองสําเนาถูกตองของเอกสารที่

ถายสําเนาดวยตนเองทุกหนา และ

ใชเหล็กหนีบกระดาษเพื่อสงให

เจาหนาที่

หามลงชื่อดวยปากกาสีดํา
41
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