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คู่มือการปฏิบัติงานบาเหน็จบานาญ
ความรู้เกี่ยวกับบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการในสมัยก่อนเมื่อพ้นจากราชการ ไม่มีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จบานาญ หรือ
ค่าตอบแทนใดๆจากทางราชการ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดาริ
เห็นว่า งานราชการบ้านเมืองมรมากขึ้นกว่าแต่ก่อน แม้จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเงินเดือน
แก่ข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ประจาให้เป็นผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตาม แต่ข้าราชการก็มีหน้าที่ต้องรับ
ราชการเต็มกาลัง ไม่ค่อยมีโอกาสและเวลาที่จะประกอบการงานเพื่อสะสมทรัพย์สมบัติไว้เลี้ยงตนเมื่อยามแก่
ชราหรือทุพพลภาพ ทาให้ได้รับความลาบากและเดือดร้อนเมื่อพ้นจากราชการไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
ฯให้ตราพระราชบัญญัติเบี้ยบานาญขึ้นไว้ สาหรับเป็นแบบแผนที่จะพระราชทาน ผลประโยชน์สาหรับเลี้ยงชีพ
ข้าราชการ เมื่อ รศ.๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๔๔) พระราชบัญญัติเบี้ยบานาญ ร.ศ.๑๒๐ จึงเป็นกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญฉบับแรกของประเทศไทย ที่ให้หลักประกันและความมั่นคงแก่ข้าราชการ ทาให้ปราศจากความกังวล
ว่าเมื่อออกจากราชการไปแล้ว ก็ยังมีเงินเลี้ยงชีพต่อไปอีก แต่โดยที่พระราชบัญญัติเบี้ยบานาญ ร.ศ.๑๒๐
ไม่ได้ให้สิทธิในการรับบาเหน็จบานาญแก่ข้าราชการโดยทั่วถึงทุกขั้น จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติเบี้ย
บานาญ ร.ศ.๑๒๐ และได้มีการตราพระราชบัญญัติฉบับใหม่ขึ้นต่อมาอีกหลายฉบับ จนประทั่งได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้นบุคคลที่เป็นข้าราชการ หากต้องออกจากราชการด้วยเหตุต่าง ๆ ทางราชการจึงให้สิทธิ
ประโยชน์เป็นเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งเรียกว่า “บาเหน็จบานาญ” โดยให้สิทธิเลือกอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หากรับเป็นเงินก้อนครั้งเดียวเรียกว่า “บาเหน็จ” หากรับเป็นรายเดือน เรียกว่า
“บานาญ” ทั้งนี้ใครจะมีสิทธิ์ หรือไม่มีสิทธิ์ หรือมีสิทธิ์ประเภทไหน และได้จานวนเท่าไหร่ นั่นย่อมเป็นไปตาม
กรณีที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมถึงระเบียบหรือหลักเกณฑ์ย่อย ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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บาเหน็จบานาญมีกี่ประเภท แต่ละประเภทเป็นอย่างไร?
ระบบบาเหน็จบานาญตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จาแนกได้ ๔ ประเภท ได้แก่ บานาญพิเศษ
บาเหน็จตกทอด บาเหน็จดารงชีพ และบาเหน็จบานาญปกติ ซึง่ แต่ประเภทมีลักษณะ ดังนี้
๑. บานาญพิเศษ เป็นเงินที่รัฐจ่ายให้ข้าราชการ(กรณีมีชีวิต)หรือ ทายาท(กรณีตาย)เป็นรายเดือน ในกรณีที่
ข้าราชการขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่นั้น ได้รับอันตรายจนพิการหรือเจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
(เช่น ทหารทาศึกสงคราม ตารวจจับผู้ร้ายฯ ครูเข้าห้ามปรามนักเรียนตีกัน) หรือ ข้าราชการถูกประทุษร้ายจน
ได้รับอันตรายจนพิการหรือเจ็บป่วยถึงทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต เพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ (เช่น ตารวจผู้ทา
คดีถูกผู้ร้ายยิงที่บ้านพักเหตุแค้นที่ไปจับญาติตนเข้าคุก ผู้อานวยการโรงเรียนถูกครูตีหัวเพราะโกรธที่สั่งลงโทษ
ไล่ออกจากราชการ) ซึ่งการกระทาดังกล่าวของข้าราชการไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
หรือ ไม่ได้เกิดจากความผิดของตนเอง และการที่จะเข้าข่ายเป็นพิการหรือเจ็บป่วยถึงทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปได้นั้น ต้องได้รับคายืนยัน(รับรอง)จากแพทย์ เมื่อข้าราชการดังกล่าวยังไม่เสียชีวิต
เจ้าตัวจะได้รับเงินบานาญพิเศษ เรียกว่า “บานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ “ หากเป็นผู้มีสิทธิ์รับบานาญปกติก็
จะได้เงินอีกก้อน คือ “บานาญปกติ” ด้วย แต่หากเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินบานาญพิเศษเรียกว่า “บานาญ
พิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย(จ่ายทายาท)” และทายาทยังได้รับ “บาเหน็จตกทอด” อีกด้วย
ส่วนการจะได้เงิน ”บานาญพิเศษ” จานวนเท่าไรนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ(ข้าราชการครู หรือ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทั่วไปส่วนมากจะอยู่ในข่ายกรณีทาหน้าที่ในยามปกติ หากพิการทุพพลภาพจะได้รับ
ตั้งแต่ ๕/๕๐ – ๒๐/๕๐ ส่วน ของเงินเดือน ๆ สุดท้าย ซึ่งส่วนราชการจะเป็นผู้กาหนดตามสมควรแก่เหตุ
ประกอบความพิการและทุพพลภาพ (ตามผลการสอบสวน) หากผู้รับบานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพจะใช้สิทธิ์ขอ
เปลี่ยนเป็นรับ “บาเหน็จพิเศษ” ก้อนเดียวแทน (จานวนหกสิบเท่าของบานาญพิเศษ) ก็สามารถทาได้
หากถึงแก่กรรมทายาทเป็นผู้รับบานาญพิเศษจะได้รับ ๑/๒ ของเงินเดือน ๆ สุดท้ายของผู้ตาย โดยแบ่ง
ตามหลักเกณฑ์ คือ บุตรให้ได้รับ ๒ ส่วน (ถ้ามี ๓ คนขึ้นไปรับ ๓ ส่วน) โดยรับไปจนถึง ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือ
กาลังศึกษารับถึง ๒๕ ปีบริบูรณ์ คู่สมรส รับ ๑ ส่วน ได้รับจนตลอดชีวิต เว้นแต่ สมรสใหม่ บิดาและมารดา ๑
ส่วน ได้รับจนตลอดชีวิต หากกรณีไม่มีทายาทเลย ให้จ่ายผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะตามส่วนที่เจ้า
กระทรวงกาหนดและหากผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะ มีอายุไม่ถึงยี่สิบปีบริบูรณ์ให้ได้รับอย่างบุตร ตรงนี้
เป็นรายละเอียดหากมีกรณีเช่นนี้ ให้ติดตามสอบถามที่ส่วนราชการผู้เบิกเงินเดือนของข้าราชการนั้น ๆ
๒. บาเหน็จตกทอด เป็นเงินที่รัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทผู้มีสิทธิ์ กรณีที่ข้าราชการถึงแก่
กรรมระหว่างรับราชการอยู่ หรือผู้ รับบานาญถึงแก่กรรม โดยทายาทจะได้รับ ๓๐ เท่าของเงินเดือนหรือ
บานาญรายเดือน
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๓. บาเหน็จดารงชีพ เป็นเงินที่รัฐจ่ายเพื่อช่วยเหลือในการดารงชีพแก่ผู้รับบานาญ จานวน ๑๕ เท่าของ
บานาญรายเดือนแต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งรับเป็น ๓ ช่วง คือ ก่อนอายุ ๖๕ ปี ขอรับได้ไม่
เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ อายุครบ ๖๕ ปี บริบูรณ์ ขอรับ ๒๐๐,๐๐๐ แต่เมื่อรวมสองครั้งจะได้ไม่
เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๓ ยื่นขอรับเมื่ออายุครบ ๗๐ ปี รวม ๓ ครั้งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินจานวนนี้
แบ่งจากบาเหน็จตกทอด หากผู้รับบานาญถึงแก่กรรม ทายาทผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินบาเหน็จตกทอดไม่เต็ม
จานวนเพราะต้องหักยอดเงินบาเหน็จดารงชีพนี้ออก
๔. บาเหน็จบานาญปกติ เป็นเงินที่รัฐจ่ายตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา หากรับเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
เรียกว่า ”บาเหน็จ” และหากเลือกที่จะรับเป็นรายเดือนจนกว่าจะถึงแก่กรรม หรือจนหมดสิทธิ เรียกว่า ”
บานาญ “ ผู้จะได้รับบาเหน็จบานาญปกติ มี ๔ เหตุ ดังนี้

เหตุแห่งบาเหน็จบานาญ
๑) เหตุทดแทน ผู้มีสิทธิ์เป็นข้าราชการซึ่งออกจากประจาการเพราะ
 เหตุราชการเลิก หรือยุบตาแหน่ง หรือมีคาสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด
 หรือ ออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ ทหารซึ่งออกจาก
กองหนุนเบี้ยหวัด
 มีเวลาราชการ ๑-๙ ปีรับบาเหน็จ

มีเวลาราชการ ๑๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิรับบานาญ
๒) เหตุทุพพลภาพ ผู้มีสิทธิ์เป็นข้าราชการซึ่งออกจากราชการเพราะเจ็บป่วยทุพพลภาพซึ่งแพทย์ได้ตรวจ
และรับรองว่าไม่สามารถที่จะปฏิบัติราชการในตาแหน่งหน้าที่ต่อไปได้ (คนละอย่างกับบานาญพิเศษเหตุทุพพล
ภาพที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
 มีเวลาราชการ ๑-๙ ปีรับบาเหน็จ
 มีเวลาราชการ ๑๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิรับบานาญ
๓) เหตุสูงอายุ
๓.๑ กรณีเกษียณอายุราชการ (ผู้มีสิทธิ์เป็นข้าราชการที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
๓.๒ ผู้ที่มีอายุครบ ๕๐ ปี บริบูรณ์แล้วประสงค์จะลาออกจากราชการ
 มีเวลาราชการ ๑-๙ ปีรับบาเหน็จ
 มีเวลาราชการ ๑๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิรับบานาญ
๔) เหตุรับราชการนาน
ผู้มีสิทธิ์เป็นข้าราชการซึ่งมีเวลาราชกาไม่น้อยกว่า ๒๕ บริบูรณ์แล้วประสงค์จะลาออกจาก
ราชการ เลือกรับบาเหน็จหรือบานาญก็ได้
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ข้อพึงระวังสาหรับข้าราชการที่ลาออก
ไม่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งใน ๔ เหตุข้างต้น มีเวลาราชการ ๑๐ ปี แต่ไม่ถึง ๒๕ ปี
จะได้รับบาเหน็จเท่านั้น
ไม่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งใน ๔ เหตุข้างต้น มีเวลาราชการรวมไม่ถึง ๑๐ ปี จะไม่ได้รับ
ทั้งบาเหน็จหรือบานาญ
ความแตกต่างระหว่างบาเหน็จ กับ บานาญ
บาเหน็จ
บานาญ
รับเงินก้อนใหญ่ครั้งเดียว ไม่มีความผูกพันกับ
๑. รับเงินเดือนบานาญตลอดชีวิต
ทางราชการอีกต่อไป
๒. มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับ
ข้าราชการประจา
๓. มีสิทธิได้รับเงินบาเหน็จดารงชีพ บาเหน็จ
ค้าประกัน บาเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ
***เงินบาเหน็จบานาญมีอายุความ ๓ ปี นับแต่วันที่ออกจากราชการ***
การนับเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ
การนับเวลาระหวางที่รับราชการตามปกติ
• เริ่มนับตั้งแตวันที่เขารับราชการ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในอัตราสามัญ
แตไมกอน วันที่มีอายุครบ ๑๘ ปบริบูรณ จนถึงวันสุดทายกอนออกจากราชการ หรือถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
กรณีเกษียณอายุ หรือจนกระทั่งวันที่ถึงแกความตาย
๑. เวลาปกติ
๑.๑ วันเริ่มรับราชการ ถึง วันสุดทายที่ไดรับเงินเดือน
๑.๒ ใหนับเวลาราชการเปนจานวนปเศษของปถึง ๖ เดือน ใหปดเปน ๑ ป ใหนับ ๑๒ เดือนเปน ๑ ป
และถามีอันตราย ชวงเวลาใหรวมกันโดยนับ ๓๐ วัน เปน ๑ เดือน
๒. การนับเวลาทวีคูณ
เวลาทวีคูณ คือเวลาที่กฎหมายใหนับเพิ่มอีก ๑ เทา ของเวลาที่ปฏิบัติหนาที่หรือรับราชการตามปกติ
แบงเปน
๒.๑ เวลาทาหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด (มาตรา ๒๔ วรรค ๑)
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๒.๒ เวลาทวีคูณปฏิบัติหนาที่ในเขตประกาศใชกฎอัยการศึก การนับเวลาทวีคูณตองมีเวลาราชการ
ปกติใน ระหวางนั้นกอนจึงจะนับเวลาราชการทวีคูณได ถาในระยะเดียวกันมีเวลาทวีคูณหลายประการซ้ํากัน
ใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณแตประการเดียว(มาตรา ๒๔ วรรค ๒)
๓. การตัดเวลาราชการ
๓.๑ เวลาที่ไมไดรับเงินเดือนดวยเหตุใดๆ เชน ปวย ลา ขาด พักราชการ ใหตัดเวลาระหวางนั้นออก
หรือถูกสั่งพักราชการ โดยไดรับเงินเดือนไมเต็มอัตรา เชน ไดรับครึ่งหนึ่ง หรือ ๑ ใน ๓ หรือ ๑ ใน ๔ ใหตัด
เวลาราชการออกตามสวนที่ไมมีสิทธิไดรับ เงินเดือน.
๓.๒ เวลาระหวางรับเบี้ยหวัด นับเวลาราชการให ๑ ใน ๔
๓.๓ ผูมีสิทธิไดนับเวลาราชการทวีคูณ กรณีประกาศกฎอัยการศึก ถาไมมาปฏิบัติราชการในระหวาง
ประกาศกฎอัยการศึก ดวยเหตุใดก็ตาม ไมมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณในระหวางนั้น
๔. หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณ
๔.๑ สาหรับผูปฏิบัติหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดในระหวางที่มีการรบ หรือการสงคราม
หรือการปราบจลาจล หรือ ในระหวางที่มี พระบรมราชโองการประกาศสถานการณฉุกเฉิน หลักฐานการมีสิทธิ
ไดนับเวลาทวีคูณซึ่งรับรองโดย กระทรวงกลาโหม (ประกาศกฎอัยการศึก)
๔.๒ หลักฐานการมีสิทธิไดนับเวลาทวีคูณสาหรับผูปฏิบัติราชการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต
หลักฐานการมี สิทธิไดนับเวลาทวีคูณซึ่งรับรองโดยกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

วิธีการคานวณบาเหน็จบานาญ
วิธีการคานวณบาเหน็จ
สาหรับการคานวณบาเหน็จนั้นจะเหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะเป็น สมาชิก กบข. หรือไม่ก็ใช้วิธีเดียวกัน
วิธีการคานวณคือ
บาเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จานวนปีที่รับราชการ
*** ถ้าจานวนมีเศษ ถ้าเกิน ๖ เดือนให้ปัดเป็น ๑ ปี
ตัวอย่าง ถ้าเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็น ๔๐,๐๐๐ บาท และท่านมีอายุราชการ ๓๔ ปี ๖ เดือน ๑ วัน จะได้
บาเหน็จเท่ากับ ๔๐,๐๐๐ X ๓๕ (ปัดปีขึ้นเพราะเกิน ๖ เดือน) = ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

6

วิธีการคานวณบานาญ สาหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.
บานาญ = (เงินเดือนเดือนสุดท้าย X จานวนปีที่รับราชการ) / ๕๐
*** ถ้าจานวนมีเศษ ถ้าเกิน ๖ เดือนให้ปัดเป็น ๑ ปี
ตัวอย่าง ถ้าเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็น ๔๐,๐๐๐ บาท และท่านมีอายุราชการ ๓๔ ปี ๖ เดือน ๑ วัน จะได้
บาเหน็จเท่ากับ ๔๐,๐๐๐ X ๓๕ (ปัดปีขึ้นเพราะเกิน ๖ เดือน) / ๕๐ = ๒๘,๐๐๐ บาท
วิธีการคานวณบานาญ สาหรับท่านที่เป็นสมาชิก กบข.
ท่านที่เป็นสมาชิก กบข. จะมีวิธีคานวณที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ ใช้เงินเดือน เฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้ายแทน
วิธีการคานวณคือ
บานาญ = (เงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย X จานวนปีที่รับราชการ) / ๕๐
*** ถ้าจานวนมีเศษ ถ้าเกิน ๖ เดือนให้ปัดเป็น ๑ ปี
*** บานาญที่ได้จะต้องไม่เกิน ๗๐% ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้าย
ตัวอย่างถ้าเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้ายเป็น ๔๐,๐๐๐ บาท และท่านมีอายุราชการ ๓๔ ปี ๖
เดือน ๑ วัน จะได้บาเหน็จเท่ากับ ๔๐,๐๐๐ X ๓๕ (ปัดปีขึ้นเพราะเกิน ๖ เดือน) / ๕๐ = ๒๘,๐๐๐ บาท
(๗๐% ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือนสุดท้ายพอดีจึงไม่มีการลด)

บาเหน็จดารงชีพ
บาเหน็จดารงชีพหมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบานาญปกติ และหรือบานาญพิเศษทุพพลภาพเพื่อการดารงชีพ
ในขณะที่ยังมีการดารงชีพ ในขณะที่ยังมีชีวิต
บาเหน็จดารงชีพให้จ่ายในอัตรา ๑๕ เท่าของของบานาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน ๕ แสนบาท โดยให้มี
สิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับบานาญ ซึ่งมีอายุต่ากว่า ๖๐ ปี ให้มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกิน ๒ แสนบาท
(๒) ผู้รับบานาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๗๐ ปี ให้มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกิน ๔ แสน
บาท แต่ถ้าผู้รับบานาญนั้น ได้ใช้สิทธิตาม (๑) ไปแล้ว ให้ขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิ
ทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกิน ๔ แสนบาท
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(๓) ผู้รับบานาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกิน ๕ แสนบาท แต่ถ้าผู้รับ
บานาญนั้น ได้ใช้สิทธิตาม (๑) หรือ (๒) ไปแล้ว ให้ขอรับบาเหน็จดารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ
ของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกิน ๕ แสนบาท
 ในกรณีที่ได้มีการนาสิทธิในบาเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบัน
การเงินไปแล้ว ให้จ่ายบาเหน็จดารงชีพแก่ผู้รับบานาญตามสิทธิที่จะได้รับ แต่ต้องไม่เกินจานวนที่เหลือจาก
สิทธิในบาเหน็จตกทอดที่นาไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน
 นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้รับบานาญหรือข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทา
ความผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการ จะขอรับบาเหน็จดารงชีพได้เมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุดและมีสิทธิ
รับบานาญ

บาเหน็จตกทอด
“บาเหน็จตกทอด” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณีที่สมาชิกหรือ
ผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย
ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายนั้นมิได้
เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองให้จ่ ายเงินเป็นบาเหน็จตกทอดเป็นจานวนตามเกณฑ์
คานวณ เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจานวนปีเวลาราชการ ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ ดังนี้
๑. บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
๒. สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
๓. บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณีที่ไม่มีทายาทในอนุ มาตราใด หรือทายาทนั้นได้ตายไปเสี ยก่อนให้ แบ่งเงินดังกล่ าวระหว่าง
ทายาทผู้มีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามอนุ มาตราดังกล่าว ให้ จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ ตายได้แสดงเจตนาไว้ต่อส่ วน
ราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อน
ให้สิทธิในบาเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง
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ในกรณีที่ได้มีการจ่ายบาเหน็จตกทอดไปแล้ว หากปรากฏว่ามีบุตรซึ่งได้มีคาพิพากษาของศาลว่าเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่
บิดาตายหรือนับแต่วันที่ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของบิดาเพิ่มขึ้น ให้แบ่งบาเหน็จตกทอดนั้นใหม่ระหว่าง
ทายาทผู้มีสิทธิโดยถือว่าบุตรชอบด้วยกฎหมายตามคาพิพากษานั้นเป็นทายาทผู้มีสิทธิตั้งแต่วันตายของเจ้า
บานาญ ในกรณีเช่นนี้ ให้กระทรวงการคลังเรียกคืนบาเหน็จตกทอดจากทายาท ซึ่งรับบาเหน็จตกทอดไปก่อน
แล้วตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนบาเหน็จตกทอดที่ จ่ายให้ทายาทซึ่งรับเกินไปในส่วนของตนตามวรรคห้า
ได้ กระทรวงการคลังไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินบาเหน็จตกทอดให้แก่บุตรซึ่งได้มีคาพิพากษาของศาลว่าเป็น
บุตรชอบด้วยกฎหมายย้อนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบาเหน็จตกทอดแต่อย่างใด
ผู้ได้รับบานาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะได้รับบานาญปกติหรือผู้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
ตาย ให้จ่ายเงินเป็นบาเหน็จตกทอดเป็นจานวนสามสิบเท่าของบานาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ช.ค.บ.) ที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับและให้จ่ายตามส่วนและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกรณีที่ได้มีการรับบาเหน็จดารงชีพไปแล้ว เมื่อผู้รับบานาญปกติหรือผู้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพ พลภาพตาย การจ่ายเงิน บ าเหน็ จตกทอดตามวรรคหนึ่ง ให้ หั กเงินออกจากบาเหน็จตกทอดที่จะได้รับ
เท่ากับเงินบาเหน็จดารงชีพเสียก่อน
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด
ให้ข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดบานาญจัดทาหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอดตามแบบ
๑ จานวนสองฉบับมีข้อความตรงกัน ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบี้ยหวัด
บานาญ ต้องระบุคานาหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุลของผู้รับบาเหน็จตกทอดให้ชัดเจน ในกรณีที่แสดงเจตนาระบุ
ตัวผู้รับบาเหน็จตกทอดเกินหนึ่งคนให้กาหนดส่วนที่ผู้รับบาเหน็จตกทอดแต่ละคนจะมีสิทธิได้รับให้ชัดเจนด้วย
หากไม่ได้กาหนดส่วนไว้ ให้ถือว่าผู้รับบาเหน็จตกทอดทุกคนที่ระบุไว้นั้นมีสิทธิได้รับบาเหน็จตกทอดในส่วนที่
เท่ากัน
หนังสือแสดงเจตนา ให้ผู้แสดงเจตนาเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบั บ ส่วนอีกฉบับหนึ่งให้เก็บรักษาไว้ในสมุด
ประวัติ แฟ้มประวัติ หรือแฟ้มข้อมูลการรับเบี้ยหวัดบานาญของผู้นั้น หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
หนังสือที่ทาไว้แล้ว ให้ทาตามแบบ ๒ จานวนสองฉบับมีข้อความตรงกัน ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือต่อ
ส่วนราชการผู้เบิกเบี้ยหวัดบานาญ
หนังสือแสดงเจตนา ให้มีผลนับแต่วันที่ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนา
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บาเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการตาย
ให้ทายาทผู้มีสิทธิของข้าราชการผู้ถึงแก่ความตาย หรือบุคคลซึ่งข้าราชการผู้ถึงแก่ความตายได้แสดง
เจตนาไว้ ลงชื่ อ ขอรั บ บ าเหน็ จ ตกทอด และให้ ค ารับ รองว่าจะชดใช้ เงิน ที่ ได้ รับ ไปโดยไม่มี สิ ท ธิ ตลอดจน
ค่าเสียหายต่าง ๆ คืนแก่ทางราชการในแบบคาขอกับแสดงเจตนาขอรับทางกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน
ราชการที่ เที ย บเท่ า หรื อ จั ง หวั ด หรื อ อ าเภอที่ มี ค ลั ง จั ง หวั ด ณ อ าเภอ (ส าหรั บ ผู้ เยาว์ คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้ปกครองในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล
ลงชื่อแทนหรือให้ความยินยอมแล้วแต่กรณี) ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือจังหวัดที่ข้าราชการผู้ตายรับ
ราชการครั้งสุดท้ายพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องแนบแบบขอรับ
หลักฐานเกี่ยวกับการตาย
๑. สาเนามรณบัตร กรณีตายโดยเหตุปกติ หรือสาเนามรณบัตรประกอบหลักฐานการสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ เช่น รายงานการชันสูตรพลิกศพ รายงานประจาวันเกี่ยวกับคดี รายงานการสอบสวน ฯลฯ
กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ
๒. สาเนาคาสั่งศาล สาหรับผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
๓. สาเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตรา “ตาย”
๔. หลั กฐานการสอบสวน พร้อมทั้งสรุปความเห็ นของคณะกรรมการที่ผู้ บังคับบัญชาแต่งตั้งเพื่ อ
สอบสวนพฤติการณ์และกรณีแวดล้อมทั่ว ๆ ไป สาหรับผู้ที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าการตายมีสาเหตุเนื่องจากการ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเองหรือไม่
๕. หลักฐานการวินิจฉัยของกระทรวงเจ้าสังกัดว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับโทษ
ถึงไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือไม่ สาหรับผู้ตายที่มีกรณีหรือต้องหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
และยังไม่ได้รับการวินิจฉัยเรื่องที่กระทาผิดวินัยนั้น
หลักฐานเกี่ยวกับทายาท
๑. สาเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา กรณียังมีชีวิตอยู่ หรือสาเนามรณบัตร หรือหนังสือรับรอง
การตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ (เช่น พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง) กรณีที่ตายไปก่อนแล้ว
๒. หลักฐานการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ได้แก่
๒.๑ สาเนาทะเบียนสมรสหรือใบสาคัญการสมรสของ บิดา มารดา หรือสาเนาทะเบียนฐานะ
ของภริยา (มารดาของผู้ตาย) หรือ
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๒.๒ หนังสือรับรองของผู้ควรเชื่อถือได้ ที่รับรองว่าบิดา มารดาสมรสก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๔๗๘ หรือ
๒.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของบุตรร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ตายซึ่งเกิดภายใน
ปี พ.ศ.๒๔๗๘ หรือก่อนนั้น
หลักฐานเกี่ยวกับคู่สมรส
๑. สาเนาทะเบียนสมรสหรือใบสาคัญการสมรส
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
๓. สาเนามรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้กรณีที่คู่สมรสตายไปก่อน
๔. สาเนาทะเบียนการหย่า หรือใบสาคัญการหย่า หรือคาสั่งศาลกรณีที่มีการหย่า
๕. สาเนาคาพิพากษา หรือคาสั่งศาลที่แสดงว่าคู่สมรสคนใดเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีที่มี
การสมรสซ้อน
หลักฐานเกี่ยวกับบุตร
๑. บันทึกแจ้ง วัน เดือน ปีเกิด ของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายทุกคน พร้อมทั้งสาเนาทะเบียนบ้านที่
แสดงวัน เดือน ปีเกิด ทางสุริยคติ โดยครบถ้วนของบุตรที่มีสิทธิได้รับบาเหน็จตกทอด
๒. สาเนาทะเบียนสมรสหรือใบสาคัญการสมรสของผู้ตายกับมารดาของบุตร หรือสาเนาทะเบียน
การรับรองบุตร หรือสาเนาคาพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
๓. บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา (ถ้ามี)
๔. สาเนามรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้ควรเชื่อถือได้กรณีที่มีบุตรตาย
๕. สาเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบุตรบุญธรรม
หลักฐานเกี่ยวกับบุคคลซึ่งข้าราชการผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ ได้แก่
๑. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน
หลักฐานแสดงการเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ซึ่งลง
ชื่อให้ความยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบาเหน็จตกทอดแทนผู้มีสิทธิ ได้แก่ สาเนาทะเบียนการรับรองบุตร
สาเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม หรือสาเนาคาสั่งศาลตั้งผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี
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กรณีเป็นสมาชิก กบข.
แบบบันทึกสอบปากคาของทายาท (แบบ ป.ค.๑๔)
(แบบ ป.ค.๑๔ หมายถึง การบั น ทึกสอบปากคาของทายาท ให้ ทายาท (บุตร คู่ส มรสและบิดามารดา) ไป
สอบปากคาที่สานักงานเขตตามทะเบียนบ้าน สานักงานเขตจะออกหนังสือแบบบันทึกสอบปากคา (แบบ ป.ค.
๑๔) ใช้เป็นเอกสารประกอบการขอรับเงินจาก กบข. ใช้สองชุด รับรองสาเนาถูกต้องด้วย
บาเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบานาญตาย
เมื่อผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย ให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับบาเหน็จตกทอดแจ้งให้ผู้เบิกจ่ายบานาญ
ทราบ และให้ผู้เบิกจ่ายบานาญแจ้งการหมดสิทธิรับบานาญของผู้นั้นให้สานักเบิกบานาญ
ให้ทายาทผู้มีสิทธิของผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย หรือบุคคลซึ่งผู้รับบานาญได้แสดงเจตนาไว้ แล้วแต่
กรณี ลงชื่ อ ขอรั บ บ าเหน็ จ ตกทอด พร้ อ มทั้ งให้ ค ารับ รองว่าจะชดใช้ เงิน ที่ ได้ รับ ไปโดยไม่ มี สิ ท ธิ ตลอดจน
ค่าเสียหายต่าง ๆ ในแบบคาขอกับแสดงเจตนาขอรับทางกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เทียบเท่า
หรื อ จั งหวัด หรื อ อ าเภอที่ มี ค ลั งจั งหวัด ณ อ าเภอ (ส าหรับ ผู้ เยาว์ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถหรือ คนไร้
ความสามารถ ให้ผู้ปกครองในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ลงชื่อแทน หรือให้ความ
ยินยอมแล้วแต่กรณี) แล้วยื่นต่อส่วนราชการ หรือจังหวัดที่ผู้ตายรับบานาญครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี
บาเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบาเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบาเหน็จพิเศษรายเดือนตาย
ให้จ่ายบาเหน็จตกทอดเป็นจานวนสิบห้าเท่าของบาเหน็จรายเดือนหรือบาเหน็จพิเศษรายเดือน ให้แก่
ทายาทผู้มีสิทธิ
จานวนบาเหน็จตกทอดที่จ่าย
- ข้าราชการถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ
สูตร เงินเดือนเดือนสุดท้าย * เวลาราชการ (ปี)
- ผู้รับบานาญถึงแก่ความตาย
สูตร บานาญรายเดือน + ช.ค.บ. * ๓๐ - บาเหน็จดารงชีพ (ถ้ามี)
- ผู้รับบาเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบาเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย
สูตร บาเหน็จรายเดือน หรือบาเหน็จพิเศษรายเดือน * ๑๕
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เงินช่วยพิเศษ
กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
ข้าราชการถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการให้ จ่ายเงินช่วยพิเศษจานวนสามเท่าของเงินเดือนเต็ม
เดือนที่ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย
จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการผู้ตายแสดงเจตนา โดยทาเป็นหนังสือยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ถ้ า ข้ า ราชการผู้ ต ายมิ ได้ แ สดงเจตนาไว้ หรื อ บุ ค คลซึ่ งข้ าราชการผู้ ต ายแสดงเจตนาไว้ ต ายก่ อ น
ข้าราชการผู้ตายหรือก่อนมีการจ่ายเงิน ก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามลาดับ ดังนี้
๑. คู่สมรส
๒. บุตร
๓. บิดามารดา
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในลาดับก่อนมีชีวิตอยู่ บุคคลในลาดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้าผู้มีสิทธิในลาดับเดียวกันมีหลายคนให้จ่ายให้แก่ผู้ซึ่งบุคคลในลาดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพ
การขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระทาภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการผู้ซึ่งมีสิทธิรับเงินเดือนตาย
กรณีลูกจ้างถึงแก่ความตาย
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ลูกจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการให้จ่าย ”เงินช่วยพิเศษ” เป็นจานวน ๓ เท่า ของอัตราค่าจ้าง
ปกติในเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย ได้รับค่าจ้างก่อนวันถึงแก่ความตาย
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บาเหน็จค้าประกัน
บาเหน็จค้าประกัน เป็นโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนาสิทธิในบาเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้า
ประกันการกู้เงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้รับบานาญ รวมทั้งช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในภาพรวมอีกทางหนึ่ง
ผู้รับบานาญสามารถนาสิทธิในบาเหน็จตกทอด ไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบัน
การเงิน ซึ่งตามกฎหมายกาหนดว่าจะจ่ายเงิน บาเหน็จตกทอด จานวน ๓๐ เท่าของบานาญรายเดือน
ให้แก่ทายาทเมื่อผู้รับบานาญเสียชีวิต (หักเงินบาเหน็จดารงชีพที่ผู้รับบานาญเคยขอรับไปแล้ว) และเงินส่วนที่
เหลืออีก ๑๕ เท่า จะเป็นเงินบาเหน็จตกทอดที่เหลือไว้ให้กับทายาท โดยวงเงินที่เหลือ ๑๕ เท่านี้ ผู้รับบานาญ
สามารถนาไปเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์) ซึง่
เรียกว่า “บาเหน็จค้าประกัน”
ผู้รับบานาญที่สนใจ
• ติดต่อส่วนราชการผู้เบิกบานาญ (นายทะเบียนผู้รับบาเหน็จบานาญ)
• ตรวจสอบรายชื่อทายาทผู้มีสิทธิรับบาเหน็จตกทอด และหรือรายชื่อบุคคลที่ได้แสดงเจตนาให้รับบาเหน็จ
ตกทอด
การยื่นคาร้อง ผู้รับบานาญที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง กรอกคาร้องตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
แล้วยื่นต่อหน่วยงานต้นสังกัด
*กรณีที่ยื่นคาร้องแล้ว ไม่มีสิทธิยื่นขอบาเหน็จดารงชีพ เว้นแต่ได้ยกเลิกคาร้องฉบับดังกล่าว
*กรณีที่ได้รับหนังสือรับรองแล้ว ไม่สามารถยื่นคาร้องใหม่ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
๑.ฉบับเดิมสูญหาย ให้ยื่นคาร้องพร้อมแนบหลักฐานการแจ้งความ
๒.ฉบับเดิมชารุด ให้ยื่นคาร้องพร้อมแนบหนังสือรับรองฉบับที่ชารุด
๓.บาเหน็จตกทดที่จะใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันการกู้เงินมีจานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
๔.ผู้รับบานาญขอยกเลิกการขอกู้เงินหรือสถาบันการเงินไม่อนุมัติการกู้เงินและ ไม่คืนหนังสือรับรอง
การรับคาร้อง หน่วยงานต้นสังกัดจะตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล
ในคาร้องของผู้รับบานาญปกติ หรือผู้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาม พรบ. บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และ พรบ.กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๙ ดังนี้
๑. มีทายาทผู้มีสิทธิได้รับบาเหน็จตกทอดตามกฏหมาย ว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ และได้แสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัด
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๒. ไม่มีทายาทผู้มีสิทธิรับบาเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ แต่ได้แสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนดแล้ว
๓. ผู้รับบานาญรับรองว่า ไม่มีกรณีที่ต้องทาประกันในการขอรับบานาญตามที่กระทรวงการคลังกาหนด และ
ไม่อยู่ในระหว่างถูกอายัดบานาญตามคาพิพากษาหรือคาสั่งศาล
*เมื่อตรวจหลักฐานเรียบร้อยหน่วยงานต้นสังกัดส่งข้อมูลผ่านระบบ
หลักฐานที่นามาติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด
*สาเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน
*หลักฐานการเป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตร (บุตรบุญธรรม)
*หลักฐานการตายของ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร (บุตรบุญธรรม)
*สาเนาการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
*สาเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ ผู้รับบานาญแสดงเจตนาไว้ในหนังสือแสดงเจตนา
นายทะเบียนผู้รับบาเหน็จบานาญจะบันทึกข้อมูลทายาทผู้มีสิทธิรับบาเหน็จตกทอดลงในระบบบาเหน็จ
บานาญ ให้สมบูรณ์จากหลักฐานที่ ผู้รับบานาญนามาแสดง
การออกหนังสือรับรอง เมื่อกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัดได้รับข้อมูลผ่านระบบบาเหน็จค้าประกัน
แล้ว จะตรวจสอบและพิจารณาออกหนังสือรับรองส่งให้ผู้รับบานาญทางไปรษณีย์
• หนังสือรับรองสิทธิบาเหน็จตกทอดคงเหลือเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันการยื่นกู้เงิน กับสถาบันการเงินได้ไม่
เกินจานวนที่ระบุในหนังสือรับรอง
• สถาบันการเงินมีสิทธิเข้าดูข้อมูลของผู้รับบานาญ ในระบบบาเหน็จค้าประกัน เพื่อประกอบการพิจารณา
อนุมัติการกู้เงินสาหรับรายที่ยื่นหนังสือรับรอง
วงเงินที่เหลือประกันการกู้เงิน
• จานวนเงินอย่างสูงที่ใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน ซึ่งมีจานวนไม่เกินสิทธิในบาเหน็จตกทอดที่ได้หักบาเหน็จ
ดารงชีพออกแล้ว
• เมื่อผู้รับบานาญนาบาเหน็จตกทอดไปค้าประกันการกู้เงินแล้ว จะขอบาเหน็จดารงชีพที่เหลืออีกไม่ได้จนกว่า
การกู้เงินตามสัญญาจะสิ้นสุดลง
การหักเงินบานาญเพื่อชาระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน กรมบัญชีกลางจะหักเงินบานาญ เพื่อชาระคืน
เงินกู้ในแต่ละเดือน กรณีผู้รับบานาญผิดสัญญากู้เงินหรือถึงแก่ความตาย กรมบัญชีกลางจะแจ้งการจ่ายเงินเพื่อ
ชาระคืนเงินกู้ให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบผ่านระบบ โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งผู้รับบานาญหรือ
ทายาททราบ
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กบข
หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือที่เรียกกันแบบ
ย่อสั้น ๆ ว่า กบข. ที่เป็นสวัสดิการของข้าราชการที่จะได้รับเงินออมหลังวัยเกษียณ ซึ่งถือเป็นข้อมูลแบบผิว
เผินเท่านั้น สาหรับผู้ที่เป็นข้าราชการจาเป็นจะต้องเรียนรู้ข้อมูลของกองทุนนี้กันแบบละเอียดเจาะลึกเพื่อจะได้
ทราบถึงข้อดีข้อเสียเกี่ยวกับกบข. ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ การรับทราบข้อมูลในเรื่องของ กบข.นี้ไว้ด้วยก็
ถือว่าไม่เสียหายอะไรค่ะ ถือว่าได้รับรู้เป็นความรู้รอบตัวเอาไว้เผื่อแนะนาเพื่อนฝูงหรือญาติที่เพิ่งเข้ารับราชการ
ก็ถือเป็นเรื่องดีๆค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการตัวนี้อย่างเจาะลึก
อีกสเต็ปค่ะ
ก่อนอื่นต้องขอย้อนเวลากลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2537 กันก่อนนะคะ ก่อนหน้านั้นระบบบาเหน็จ
บานาญที่เป็นสวัสดิการของข้าราชการยังไม่ได้มีลักษณะเป็นกองทุนเหมือนเช่นในปัจจุบัน แต่เป็นสวัสดิการที่
เป็นงบประมาณโดยตรงของรัฐบาล เรียกได้ว่าระบบบาเหน็จบานาญ ระบบบาเหน็จบานาญแบบเดิมนี้ได้มีมา
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ค่ะ แต่ต่อมาในยุคหลัง ๆ สวัสดิการบาเหน็จบานาญที่ต้องจ่ายให้กับข้าราชการในแต่ละ
ปีนั้นเป็นจานวนเงินทีส่ ูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี จนถือว่าเป็นภาระก้อนใหญ่กับงบประมาณการคลังของประเทศ
ซึ่งที่มาของเงินที่จะนามาจ่ายบาเหน็จบานาญต่อข้าราชการถือเป็นภาระของประชาชนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาล
ด้วยนั่นเอง นอกจากนั้นระบบบาเหน็จบานาญราชการแบบเก่ายังทาให้การปรับโครงสร้างเงินเดือนของ
ข้าราชการเป็นไปด้วยความลาบากอีกด้วย เพราะจะปรับมากเหมือนเอกชนก็ไม่ได้ เพราะมันจะยิ่งเป็นภาระ
งบประมาณรัฐบาลเรื่องบาเหน็จบานาญในระยะยาว เงินเดือนของข้าราชการที่ทางานจึงจะกาหนดให้สูงมาก
ไม่ได้
จากปัญหาและอุปสรรคของระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการแบบเก่าตามที่ว่ามา ทาให้
รัฐบาลพยายามหาวิธีในการปรับปรุงระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการให้มีความทันสมัยและเหมาะกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมากขึ้น จึงได้มีมติในวันที่ 16 สิงหาคม 2537 ในการจัดตั้งเป็นกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ หรือ กบข.ขึ้นตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยข้าราชการจะต้องมีการสมทบเงินทุกเดือน
ในกองทุนนี้ด้วย กองทุน กบข. จึงถือเป็นเครื่องมือในการระดมเงินออมของข้าราชการในประเทศ ช่วยให้
ข้าราชการมีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณหรือเมื่อลาออกจากราชการ สาหรับรัฐบาลเองก็มีมีโอกาสได้ใช้เงินจาก
กองทุนนี้ไปใช้ในการบริหารประเทศด้วย โดยแรกที่มีการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นได้มีข้อกาหนดให้ข้าราชการใหม่ที่
บรรจุทางานตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 ต้องเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน กบข. ทุกคน ส่วนผู้ที่เข้ารับราชการ
ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ก็ให้เป็นการสมัครใจว่าจะเข้าเป็นสมาชิกของ กบข. หรือไม่ก็ได้ หากข้าราชการ
คนใดไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็จะได้รับเงินบาเหน็จบานาญตามระบบเดิม
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ทีนี้เรามาดูว่าระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการแบบเดิมกับกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชหรือ กบข. ที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่นี้ว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการแบบเดิมจะครอบคลุมข้าราชการทุก
ประเภทรวมข้าราชการการเมืองด้วย ในขณะที่ กบข.จะไม่รวมข้าราชการการเมือง ส่วนเรื่องของบาเหน็จหรือ
บานาญที่จะได้รับ จะขอแบ่งเป็นกรณีตามนี้ค่ะ
เกษียณอายุและมีอายุราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป


หากเป็นระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการแบบเดิมมีสิทธิเลือกรับบาเหน็จหรือบานาญก็ได้ หาก
เลือกรับเป็นบาเหน็จก็จะได้รับเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาที่รับราชการ หากเลือกรับ
เป็นบานาญก็จะได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาที่รับราชการและหารด้วย 50



สาหรับสมาชิกกองทุน กบข. มีสิทธิเลือกรับบาเหน็จหรือบานาญก็ได้เช่นกัน โดยหากเลือกรับ
บาเหน็จจะได้รับเงิน 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกคือเงินบาเหน็จที่จะคิดจากเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณ
ด้วยเวลาราชการเหมือนกับระบบเดิม แต่จะได้รับส่วนที่สองเพิ่มด้วยก็คือ เงินสะสม เงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินที่สมทบมา หากเลือกรับเป็นบานาญก็จะได้รับ 2 ส่วนเช่นเดียวกัน ส่วนแรกเป็น
เงินบานาญที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือให้คิดจากเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคูณเวลาราชการและ

17

หารด้วย 50 แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย ส่วนที่สองเป็นเงินสะสม เงิน
สมทบ เงินชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว

ลาออกจากราชการหรือถูกปลดออกจากราชการ (อายุไม่ถึง 50 ปี)


หากมีอายุราชการไม่ถึง 10 ปี ระบบเดิมจะไม่มีสิทธิรับบาเหน็จหรือบานาญ สมาชิก กบข. ก็จะไม่มี
สิทธิรับบาเหน็จหรือบานาญเช่นเดียวกัน แต่จะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงิน
ดังกล่าวคืน



หากมีอายุราชการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 25 ปี ระบบเดิมจะมีสิทธิได้รับเฉพาะบาเหน็จเท่านั้น
สมาชิก กบข. ก็จะมีสิทธิได้รับบาเหน็จและเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวด้วย



หากมีอายุราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ระบบเดิมมีสิทธิได้รับบาเหน็จและบานาญ สมาชิก กบข. ก็มี
สิทธิได้รับบาเหน็จและบานาญเช่นเดียวกัน มีสิทธิเหมือนกับกรณีเกษียณอายุ

ออกจากราชการเพราะทุพพลภาพ ทดแทน หรือสูงอายุ หรือถูกปลดจากราชการ (อายุ 50 ปีขึ้นไป)


หากมีอายุราชการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี ระบบเดิมมีสิทธิได้รับเฉพาะบาเหน็จ สมาชิก
กบข. ก็มีสิทธิได้รับเฉพาะบาเหน็จเช่นเดียวกัน และรวมเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์จากเงิน
นั้น



หากมีอายุราชการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ระบบเดิมมีสิทธิได้รับบาเหน็จหรือบานาญ สมาชิก กบข. ก็มี
สิทธิได้รับบาเหน็จหรือบานาญและเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์คืนเช่นเดียวกับกรณี
เกษียณอายุ



หากเกิดทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัตหน้าที่ราชการ นอกจากจะได้รับสิทธิบาเหน็จหรือบานาญ
เหมือนกับกรณีเกษียณอายุแล้ว ยังจะได้รับเงินบานาญเพิ่มเป็นพิเศษอีกจาก พรบ. บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494
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ถูกไล่ออกจากราชการหรือเสียชีวิตเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง


ระบบเดิมจะไม่มีสิทธิรับบาเหน็จบานาญ



สมาชิก กบข.หรือทายาทจะได้รับเฉพาะเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินนั้นเท่านั้น

เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ


หากเป็นระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการแบบเดิม ทายาทจะได้รับเงินบาเหน็จตกทอด เท่ากับ
เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ หากการเสียชีวิตเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทายาท
ก็จะได้รับเงินบานาญพิเศษเพิ่มด้วย



สาหรับสมาชิกกองทุน กบข. ทายาทจะได้รับเงิน 2 ส่วน ส่วนแรกคือบาเหน็จตกทอดที่จะได้รับ
เท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการ และได้รับเงินส่วนที่ 2 ที่เป็นเงินสะสม เงินสมทบ
และผลประโยชน์ด้วย หากการเสียชีวิตเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทายาทจะได้รับเงินบานาญ
พิเศษเพิ่มด้วย

เสียชีวิตระหว่างรับเงินบานาญ


หากเป็นระบบบาเหน็จบานาญข้าราชการแบบเดิม ทายาทจะได้รับบาเหน็จตกทอดคิดเป็นเงิน
เท่ากับเงินบานาญที่ได้รับอยู่คูณด้วย 30



หากเป็นสมาชิก กบข. ทายาทจะได้รับบาเหน็จตกทอดคิดเป็นเงินเท่ากับเงินบานาญที่ได้รับอยู่คูณ
ด้วย 30 เช่นเดียวกัน

จะเห็นว่าเงินส่วนที่จะช่วยลดภาระเงินงบประมาณของรัฐบาลก็จะเป็นส่วนของบานาญหลังเกษียณอายุ
ราชการเกินกว่า 25 ปีเท่านั้น ที่ระบบเดิมให้ใช้ฐานเงินเดือนเดือนสุดท้ายในการคานวณ ในขณะที่กบข. จะให้
ใช้ฐานเฉลี่ยที่ 60 เดือนสุดท้ายในการคานวณ และมีกาหนดขั้นต่าไว้ว่าเงินบานาญจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 70
ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนนั้นด้วย
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นอกจากเรื่องฐานเงินเดือนของเงินบานาญที่ว่า หากเปรียบเทียบกันกรณีอื่น ๆ จะเห็นว่าการเป็นสมาชิก กบข.
จะให้ประโยชน์ที่มากกว่าในเรื่องของเงินบาเหน็จบานาญราชการที่เพิ่มเติมจากเงินสะสม เงินสมทบและ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่กองทุนนาเงินดังกล่าวไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนด้วย สมาชิก กบข. ยังได้รับ
สิทธิประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ เช่น การลดหย่อนภาษีจากเงินสะสมเข้ากองทุนในแต่ละปี รวมถึงสิทธิในการขอกู้
เงินจากกองทุนได้ด้วย โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้

