


ค ำน ำ 

  เอกสาร คู่มือการขอรับบ าเหน็จบ านาญให้กับข้าราชการต ารวจที่เกษียณอายุราชการ
ของศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล เกิดจากการรวบรวมความรู้ที่มีการ          
บันทึกไว้และได้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จากผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณ 2563 ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการและก าลังพลรับผิดชอบ            
เรื่องนี้ และผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้านการท าเรื่องเกษียณอายุราชการของข้าราชการต ารวจ               
ซึ่งเป็นการด าเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ               
พ.ศ.2562-2564 

  คู่มือการขอรับบ าเหน็จบ านาญให้กับข้าราชการต ารวจที่เกษียณอายุราชการนี้     
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการท าเรื่องการเกษียณอายุราชการ เพ่ือให้กลุ่มงาน           
ก าลังพล ฝ่ายอ านวยการศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเกษียณอายุราชการของข้าราชการต ารวจในสังกัด มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็น         
ลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดเตรียมเอกสาร กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
เป้าหมาย และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของหน่วยงานต่อไป   
       
      ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 
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ความรู้เกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญ 
 

ความหมาย 
บ ำเหนจ็  หมำยถึง  เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำ ซึ่งจ่ำยเป็นเงินก้อนครั้งเดียว  
บ ำนำญ  หมำยถึง  เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำ ซึ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนจนกว่ำจะ

ถึงแก่กรรม หรือหมดสทิธิ 

บ าเหน็จบ านาญมี 3 ประเภท 
 1. บ ำเหนจ็บ ำนำญปกต ิ
 2. บ ำนำญพิเศษ 
 3. บ ำเหนจ็ตกทอด 
 
ผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญปกติ 
 - ข้ำรำชกำรพลเรือน 
 - ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร 
 - ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร 
 - ข้ำรำชกำรพลเรือนในถำบันอุดมศึกษำ 
 - ข้ำรำชกำรครู 
 - ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ 
 - ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ 
 - ข้ำรำชกำรต ำรวจ 
 - ข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือน 
 - ข้ำรำชกำรส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนญู 
 - ข้ำรำชกำรกำรเมอืง 
 - ข้ำรำชกำรทหำร 

ผู้ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญปกติ 
 1. ข้ำรำชกำรซึ่งมิใช่ตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร และมิใช่
อัยกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร ซึ่งถูกไล่ออกจำกรำชกำรเพรำะมีควำมผิด 
 2. ข้ำรำชกำรตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร และอัยกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร ซึ่งถูกไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำรเพรำะมี
ควำมผิด 
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 3. ข้ำรำชกำรวิสำมัญหรือลูกจ้ำง เว้นแต่กรณีที่มีข้อก ำหนดให้บ ำเหน็จหรือบ ำนำญไว้ใน
หนังสือสัญญำจ้ำงตำมควำมต้องกำรของรัฐบำล 
 4. ผู้ซึ่งรัฐบำลก ำหนดเงินอย่ำงอื่นไว้แทนบ ำเหน็จบ ำนำญแล้ว 
 5. ผู้ซึ่งมีเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์ 
 6. ผู้ซึ่งไม่เคยรับรำชกำรมำก่อน แต่ได้เป็นทหำรว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำรเมื่อปลดเป็น
กองหนุนแล้วและได้รับรำชกำร โดยเวลำรับรำชกำรจะติดต่อกับเวลำรำชกำรกองประจ ำกำรหรือ           
ไม่ก็ตำมยังไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์ 

การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 
 บุคคลที่เข้ำรับรำชกำรเมื่อออกจำกรำชกำร หำกตลอดเวลำที่รับรำชกำรได้กระท ำควำมชอบ 
ทำงรำชกำรจะตอบแทนควำมชอบที่รับรำชกำรมำโดยจ่ำยเป็นเงินก้อนครั้งเดียว เรียกว่ำ “บ ำเหน็จ” 
หรือจ่ำยเป็นรำยเดือนจนถึงแก่กรรมเรียกว่ำ “บ ำนำญ” หรือกรณีที่ข้ำรำชกำรถึงแก่กรรมขณะ            
รับรำชกำรหรือผู้รับบ ำนำญตำยทำงรำชกำรจ่ำยเงินเป็นก้อนให้แก่ทำยำทฯ หรือบุคคลซึ่งผู้ตำยแสดง
เจตนำไว้ เรียกว่ำ “บ ำเหน็จตกทอด” 

บ าเหน็จบ านาญปกติ มี 4 เหตุ คือ 
 1. เหตุทดแทน 
 2. เหตุทุพพลภำพ 
 3. เหตุสงูอำยุ 
 4. เหตุรบัรำชกำรนำน (ไม่เป็นสมำชิก กบข.) หรือมำตรำ 48 (สมำชิก กบข.) 

ผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญปกติ ต้องเข้าเหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 1. เหตุทดแทน  ให้แก่ข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรเพรำะเลิก หรือยุบต ำแหน่ง หรือมี่
ค ำสั่งให้ออกโดยไม่มี่ควำมผิด ดังนี้ 
  เลิกต าแหน่ง หมำยถึง ข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุทำงรำชกำรเลิกต ำแหน่ง
หน้ำที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติโดยไม่มี่งำนที่จะต้องให้ปฏิบัติต่อไปอีก 
  ยุบต าแหน่ง หมำยถึง ข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำร เพรำะทำงรำชกำรเอำงำนในหน้ำที่
ของต ำแหน่งหนึ่งไปรวมกับงำนในหน้ำที่ของต ำแหน่งอื่น กำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรเพื่อรับ
บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนนี้ จะมิได้แต่กรณีที่ทำงรำชกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรเท่ำนั้น ไม่ใช่ลำออก
โดยตนเอง 
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  ค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด พิจำรณำตำมกฎหมำย ว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน                   
พ.ศ.2535 เช่น 
  1. เจ็บป่วยไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยสม่ ำเสมอ 
  2. กรณีถูกกล่ำวหำ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำหย่อนควำมสำมำรถ บกพร่องในหน้ำที่
หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่ 
  3. ต้องรับโทษจ ำคุกโดยมีค ำสั่งของศำล หรือต้องรับโทษจ ำคุกในควำมผิดที่ได้กระท ำ
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
 2. เหตุทุพพลภาพ ให้แก่ข้ำรำชกำรที่ลำออกหรือสั่งให้ออกเพรำะป่วยทุพลภำพ ซึ่งแพทย์
ที่ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจ และมีควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถรับรำชกำรต่อไป 
 3. เหตุสูงอายุ   ให้แก่ข้ำรำชกำรผู้มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษียณอำยุ) หรือลำออกเมื่อ
อำยุครบ 50 ปี บริบูรณ์  
  ข้ำรำชกำรผู้มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจำกรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่
ผู้นั้นมีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์  
 4. เหตุรับราชการนาน (กรณีไม่เป็นสมำชิก กบข.) หรือตำมมำตรำ 48 (เป็นสมำชิก กบข.)   
ให้แก่ข้ำรำชกำรซึ่งมีเวลำรับรำชกำรส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญครบ 25 ปีบริบูรณ์ (24 ปี           
6 เดือน)  

สิทธิการขอรับบ าเหน็จ บ านาญปกติ 

เหตุออกจากราชการ 
อายุราชการ (รวมเวลา

ทวีคูณ) 
สิทธิบ าเหน็จบ านาญ 

เกษียณ 
สูงอำยุ 

ทุพพลภำพ 
ทดแทน 

ไม่ถึง 1 ปี - 

1 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี บ ำเหนจ็ 

10 ปีข้ึนไป 
บ ำนำญ 

หรือเลอืกรบับ ำเหนจ็ 

รับรำชกำรนำน 
ไม่ถึง 10 ปี 

บ ำนำญ 

หรือเลอืกรบับ ำเหนจ็ 

10 ปีข้ึนไปแต่ไม่ถึง 25 ปี - 
25 ปีข้ึนไป บ ำเหนจ็ 

ลำออก,ให้ออก,ปลดออก 25 ปีข้ึนไป 
บ ำนำญ 

หรือเลอืกรบับ ำเหนจ็ 
ไล่ออก  - 
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 การค านวณบ าเหน็จบ านาญปกติ 
 
 
 1. กรณีข้าราชการไม่เป็นสมาชิก กบข. 

 บ ำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x จ ำนวนปีเวลำรำชกำร 

 บ ำนำญ  = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x จ ำนวนปีเวลำรำชกำร (จ ำนวนเดือนถ้ำเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 

                50 

 
  
 
  
 2. กรณีข้าราชการเป็นสมาชิก กบข. 

  บ ำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x จ ำนวนปีเวลำรำชกำร) 

 บ ำนำญ  = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย x เวลำรำชกำร (เป็นจุดทศนิยม) 

        50 

 
  
 จ านวนเงินบ านาญท่ีสมาชิก กบข.จะได้รับต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ยหกเดือน
สุดท้าย 

การพิจารณาเลือกรับบ าเหน็จ บ านาญปกติ 
 ข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภำพ เหตุสูงอำยุ หำกมีเวลำรับ
รำชกำร ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป หรือข้ำรำชกำรที่ลำออกจำกรำชกำรโดยไม่เข้ำเหตุทดแทน เหตุทุพพล
ภำพ เหตุสูงอำยุ เหตุรับรำชกำรนำน หำกมีเวลำรับรำชกำรครบ 25 ปี ข้ำรำชกำรมีสิทธิเลือกรับ
บ ำเหน็จ หรือบ ำนำญก็ได้ ตำมตำรำงเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ในกำรขอรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรตัดสินใจ ดังนี้ 
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สิทธิประโยชน์ของการขอรับบ าเหน็จ บ านาญปกติ 
  

สิทธิประโยชน์ กรณีเลือกรับบ าเหน็จ กรณีเลือกรับบ านาญ 

กำรรบัเงิน ได้รับเงินก้อนครัง้เดียว ได้รับเงินเป็นรำยเดือนทุกเดือนได้ตลอด
ชีวิตหรือหมดสิทธิรับบ ำนำญ 
 

กำรเบิกค่ำ 
รักษำพยำบำล 

ไม่มีสิทธิ 

ผู้รับบ ำนำญเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ตลอด
ชีวิต 
* คู่สมรสเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ตลอดชีวิต 
จนผู้รับบ ำนำญถึงแก่กรรม 
* บิดำ มำรดำ เบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ตลอด
ชีวิตจนผู้รับบ ำนำญถึงแก่กรรม 
* บุตรเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้อำยุครบ 20 
ปี บริบูรณ์ ยกเว้นบุตรที่ไร้ควำมสำมำรถหรือ
เบิกได้ตลอดชีวิตผู้รับบ ำนำญถึงแก่กรรม 
 

เงินช่วยพิเศษ ไม่มีสิทธิ 
ผู้ซึ่งรับบ ำนำญแสดงเจตนำ หรือทำยำท
ตำมกฎหมำยได้รับเงิน 3 เท่ำของบ ำนำญ 
เมื่อผู้รับบ ำนำญถึงแก่กรรมภำยใน 1 ปี 

ค่ำเล่ำเรียนบุตร ไม่มีสิทธิ เบิกค่ำเล่ำเรียนบุตรได้ ถึงอำยุ 25 ปี
บริบูรณ์ 
 

บ ำเหนจ็ตกทอด ไม่มีสิทธิ ทำยำทตำมกฎหมำยหรือบุคคลซึ่งผู้รับ
บ ำนำญแสดงเจตนำได้รับเงิน 30 เท่ำของ
บ ำนำญเมื่อผู้รับบ ำนำญถึงแก่กรรม 
 

กำรได้รับพระรำชทำน
เพลิงศพ 

เจ้ำภำพหรือทำยำทยื่น
เรื่องขอพระรำชทำนเพลิง
ศพไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
 

เจ้ำภำพหรือทำยำทยื่นเรื่องขอ 
พระรำชทำนเพลิงศพไปยังหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
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บ าเหน็จตกทอด   
 บ ำเหน็จตกทอด หมำยถึง เงินที่รัฐจ่ำยเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ทำยำทของผู้ตำยหรอื
บุคคลซึ่งผู้ตำยแสดงเจตนำไว้โดยจ่ำยเป็นเงินก้อนครั้งเดียว 
 1. ประเภทบ าเหน็จตกทอด 
  1.1 บ ำเหน็จตกทอดกรณีข้ำรำชกำรประจ ำตำย หมำยถึง ข้ำรำชกำรที่รับรำชกำรมำ
นำนเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ตำยในระหว่ำงรับรำชกำร ถ้ำควำมตำยนั้นมิได้เกิดข้ึนจำกกำร
ประพฤติช่ัว อย่ำงร้ำยแรงของตนเอง 
   วิธีค ำนวณ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x  เวลำรำชกำร 
  1.2 บ ำเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบ ำนำญตำย หมำยถึง ผู้รับบ ำนำญปกติ หรือผู้มีสิทธิจะ
ได้รับบ ำนำญปกติ หรือผู้รับบ ำนำญพิเศษเพรำะทุพพลภำพตำย 
   วิธีค ำนวณ = บ ำนำญรำยเดือน x 30 – บ ำเหน็จด ำรงชีพที่รับไปแล้ว 

 2. ผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด 
  2.1 บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้ำผู้ตำยมีบุตรตั้งแต่ 3 คน ข้ึนไปให้ได้รับ            
3 ส่วน บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย ได้แก่ 
   2.1.1 บุตรที่บิดำ มำรดำได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตำมกฎหมำย 
   2.1.2 บุตรที่เกิดจำกหญิงที่มิได้สมรสกับชำยให้ถือว่ำเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย        
ของหญิง 
   2.1.3 บุตรที่บิดำได้จดทะเบียนรับรองบุตร 
   2.1.4 บุตรบุญธรรม ที่มีกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย 
   2.1.5 บุตรที่ได้มีค ำพิพำกษำของศำล ว่ำด้วยบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้ตำยซึ่ง
ได้มีกำรฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อน หรือภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดำตำย 
  2.2 สำมีหรือภรรยำที่ชอบด้วยกฎหมำย ให้ได้รับ 1 ส่วน 
  2.3 บิดำ และมำรดำ หรือ บิดำ หรือมำรดำที่ชอบด้วยกฎหมำยที่มีชีวิตอยู่ได้รับ 1 ส่วน 
  2.4 บุคคลที่ผู้ตำยแสดงเจตนำให้เป็นผู้รับบ ำเหน็จตกทอดตำมแบบที่กระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด (กรณีไม่มีทำยำท) 
 3. การยุติสิทธิในการรับบ าเหน็จตกทอด กรณีไม่มีทำยำทตำม 2.1 - 2.4 ให้สิทธิบ ำเหน็จ
ตกทอดเป็นอันยุติลง 
 4.  การเสียสิทธิในการรับบ าเหน็จตกทอด   
  ผู้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จตกทอด จะเสียสิทธิในกำรขอรับบ ำเหน็จตกทอดกรณีดังนี้  
  4.1 เป็นผู้ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำจะได้เจตนำกระท ำ หรือพยำยำมกระท ำให้           
เจ้ำบ ำนำญถึงแก่ควำมตำยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 
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  4.2 เป็นผู้ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้เจตนำกระท ำ หรือพยำยำมกระท ำให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับบ ำเหน็จตกทอดด้วยกันถึงแก่ควำมตำยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 
  4.3 เป็นผู้ที่ได้ฟ้องเจ้ำบ ำนำญหำว่ำกระท ำควำมผิดโดยมีระวำงโทษถึงประหำรชีวิต 
และตนเองกลับต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำ มีควำมผิดฐำนฟ้องเท็จ หรือท ำพยำนเท็จ 
 5. การนับเวลาราชการในการขอรับบ าเหน็จ บ านาญ บ าเหน็จตกทอด 
  กำรนับเวลำรำชกำรเพื่อให้เกิดสิทธิในกำรรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำเหน็จตกทอด ให้นับ
เวลำรำชกำรเวลำปกติ รวมกับเวลำรำชกำรทวีคูณ (ถ้ำมี) และให้ตัดเวลำรำชกำรกรณีที่มีเวลำที่ไม่ได้
รับเงิน วันลำ ในระหว่ำงประกำศกฎอัยกำรศึกออก (ถ้ำมี) 
  เวลำรำชกำรเวลำปกติ คือ เวลำตั้งแต่เริ่มปฏิบัติรำชกำรโดยได้รับเงินเดือน จนถึงวัน
สุดท้ำยที่ได้รับเงินเดือน (วันที่ถึงแก่กรรม) 
  เวลำรำชกำรเวลำทวีคูณ คือ เวลำที่ท ำหน้ำที่ทหำรตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนดปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมประกำศกฎอัยกำรศึก 
 6. การตัดเวลาราชการ คือเวลาท่ี 
  6.1 ไม่ได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วัน เดือน ปี ใดถึงวัน เดือน ปี ใด กรณีดังกล่ำว ได้แก่ กำรลำ
ป่วย ลำกิจโดยไม่ได้รับเงินเดือน ลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ได้รับเงินเดือน กำรลำติดตำมคู่สมรส กำร
ลำศึกษำโดยไม่ได้รับเงินเดือน เป็นต้น 
  6.2 วันลำในระหว่ำงประกำศใช้กฎอัยกำรศึกเป็นจ ำนวนกี่วัน เช่น กำรลำป่วย ลำกิจ โดย
ได้รับเงินเดือนระหว่ำงประกำศอัยกำรศึก เป็นต้น 
 7. ข้อพึงระวังในการนับเวลาราชการ 
  7.1 กรณีข้ำรำชกำรได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี กำรไปปฏิบัติงำน
องค์กำรระหว่ำงประเทศโดยไม่ได้รับเงินเดือน กำรค ำนวณระยะเวลำเพื่อรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ ให้นับ
ช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นเวลำปกติเสมือนปฏิบัติรำชกำร  
  7.2 กำรขำดรำชกำรให้หักเวลำออกจำกเวลำปกติในกำรปฏิบัติรำชกำร 
  7.3 กำรนับเวลำรำชกำรให้นับถึงวันก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุในค ำสั่งให้ออก ลำออก 
  7.4 กำรนับเวลำรำชกำรเศษของปีถ้ำถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
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บ าเหน็จด ารงชีพ   
 หมายความว่ำ เงินที่จ่ำยให้แก่ผู้รับบ ำนำญเพื่อช่วยเหลือกำรด ำรงชีพโดยจ่ำยให้ครั้งเดียว 
 เงินส่วนหนึ่งของบ ำเหน็จตกทอดที่ทำงรำชกำรจะให้ทำยำทของผู้รับบ ำนำญหรือผู้ที่รับ
บ ำนำญแสดงเจตนำไว้ แล้วแต่กรณี เมื่อผู้รับบ ำนำญเสียชีวิตไปแล้ว แต่เนื่องจำกผู้รับบ ำนำญเมื่อออก
จำกรำชกำรไปแล้ว อำจประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงินหรือสภำวะค่ำครองชีพที่สูงข้ึน ทำงรำชกำรจึง
ช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนโดยให้น ำเงินตกทอดส่วนหนึ่งมำใช้ได้ก่อน ซึ่งผู้รับบ ำนำญจะขอรับ
หรือจะไม่ขอรับก็ได้หำกไม่ขอรับเงินส่วนน้ีจะถูกเก็บเป็นบ ำเหน็จตกทอดไว้ให้ทำยำทของผู้รับบ ำนำญ 
หรือผู้ที่ผู้รับบ ำนำญแสดงเจตนำไว้ แล้วแต่กรณี เมื่อยำมที่ผู้รับบ ำนำญเสียชีวิตแล้ว  
 ผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 
 1. ข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำรขอรับบ ำนำญและหรือบ ำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพ 
 2. ผู้รับบ ำนำญปกติ 
 3. ผู้รับบ ำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพ 
 4. ข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำร หรือผู้รับบ ำนำญ ที่มีกรณีหรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง หรือมีกรณีถูกต้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ โดยกรณีหรือคดีอำญำ
ยังไม่ถึงที่สุดจะขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพได้เมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุดและมีสิทธิรับบ ำนำญ 
 ผู้ไม่มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 
 1. ผู้ขอรับบ ำเหน็จ 
 2. ผู้รับบ ำนำญและหรือบ ำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพที่ได้แสดงเจตนำขอรับบ ำเหน็จ
ด ำรงชีพไว้แล้ว แต่ได้ถึงแก่ควำมตำยก่อนได้รับเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ 
 3. ข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำร หรือผู้รับบ ำนำญ ที่มีกรณีหรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ โดยกรณีหรือคดีอำญำ
ยังไม่ถึงที่สุด 
 อัตราบ าเหน็จด ารงชีพ 
 บ ำเหน็จด ำรงชีพให้จ่ำยในอัตรำ 15 เท่ำของบ ำนำญรำยเดือนไม่เกิน 400,000 บำท (ผู้รับ
บ ำนำญที่มีสิทธิทั้งบ ำนำญและบ ำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพ ให้น ำบ ำนำญปกติและบ ำนำญ
พิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพมำรวมกันx15 (ไม่เกิน 400,000 บำท) 
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดไว้ มีดังน้ี 
 1. กำรค ำนวณบ ำเหน็จด ำรงชีพ จะค ำนวณจำกเงินบ ำนำญรำยเดือนเท่ำนั้น จะไม่น ำเงินอื่นๆ 
มำรวมค ำนวณ 
 2. กำรขอรับเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ ขอรับได้ 2 ครั้ง ตำมเงื่อนไขดังนี้ 
 
 



 
๙ 

 

 การขอรับครั้งแรก 
 - เงินบ ำนำญ x 15 เท่ำ  แต่ไม่เกิน  200,000 บำท 
 - ยื่นเรื่องขอรับพร้อมกับเรื่องขอรับบ ำนำญก็ได้ 
 - หำกไม่ยื่นเรื่องขอรับพร้อมกับขอรับบ ำนำญ ให้ยื่นเรื่องขอรับได้ในเดือน ตุลำคม – ธันวำคม
ของทุกปี 

 การขอรับครั้งท่ีสอง 
 - เงินบ ำนำญ x 15 เท่ำ หัก บ ำเหน็จด ำรงชีพที่ขอรับครั้งแรก (รวมแล้วต้องไม่เกิน 
400,000 บำท)  
 - ยื่นเรื่องขอรับเมื่ออำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 

 จะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพในคราวเดียว เมื่ออายุครบ 65 ปีก็ได้  
 = เงินบ ำนำญ x 15 เท่ำ แต่ไม่เกิน 400,000 บำท 

 การขอรับบ าเหน็จบ านาญครั้งแรก  หำกผู้รับบ ำนำญยื่นเรื่องพร้อมกับกำรขอรับบ ำนำญครั้ง
แรกเพียงแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพในแบบ 5300 (แบบขอรับบ ำนำญ) และยื่น
หนังสือรับรองและขอเบิกบ ำเหน็จด ำรงชีพ (แบบ สรจ.3) แต่หำกยังไม่ได้ขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพพรอ้ม
กับเรื่องขอรับบ ำนำญ ก็สำมำรถยื่นเรื่องขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพในครั้งแรกได้เฉพำะในเดือน ตุลำคม – 
ธันวำคมของทุกปี และต้องใช้เอกสำรหลักฐำนย่ืนต่อนำยทะเบียนต้นสังกัด ดังนี้ 
 1. แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบ ำเหน็จด ำรงชีพ (แบบ สรจ.3) 
 2. แบบขอรับเงินเพิ่ม (แบบ 5316 ) (ส่วนรำชกำรผู้ขอจัดท ำ) 
 3. ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่รับโอนเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ (ต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรประเภทประจ ำ) 
 ตัวอย่าง 
 รับบ ำนำญรำยเดือน เดือนละ 24,000 บำท สิทธิในกำรขอรับกำรค ำนวณบ ำเหน็จด ำรงชีพ  
 = 24,000 x 15 = 360,000 บำท   
 จะมีสิทธิขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพครั้งแรก = 200,000 บำท 
 
ระยะเวลาการขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 
 1. เมื่อข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำรแล้ว มีสิทธิขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพพร้อมกำรขอรับบ ำนำญ 
 2. ผู้รับบ ำนำญซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำ 65 ปีบริบูรณ์ หำกไม่ขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพพร้อมกับขอรับ
บ ำนำญสำมำรถยื่นเรื่องขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพได้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 31 ธันวำคมของทุกปี 
 



 
๑๐ 

 

การยื่นขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 
 1. กรณีขอรับครั้งแรก 
  ให้ใช้แบบขอรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำนำญพิเศษ บ ำเหน็จด ำรงชีพหรือเงิน
ทดแทนข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำร (แบบ 5300) ยื่นที่ส่วนรำชกำรผู้ขอ (ส่วนรำชกำรสังกัดสุดท้ำย/
ส่วนรำชกำรที่ยื่นเรื่องขอรับบ ำนำญ) 
 2. กรณีขอเพ่ิม (เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 
  ให้ใช้แบบขอรับเงินเพิ่ม เบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำนำญพิเศษ บ ำเหน็จตกทอดของ
ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง (แบบ 5316) ยื่นที่ส่วนรำชกำรผู้ขอ (ส่วนรำชกำรที่ยื่นเรื่องขอรับบ ำนำญ) 
หรือบ ำเหน็จด ำรงชีพครั้งแรก) 

การพิจาณาสั่งจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ 
 ตำมแบบขอรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำนำญพิเศษ บ ำเหน็จด ำรงชีพหรือเงินทดแทน
ข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำร (แบบ 5300) หรือแบบขอเงินเพิ่มเบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำนำญ
พิเศษ  บ ำเหน็จตกทอด ของข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง (แบบ 5316) เช่นเดียวกับกำรขอรับบ ำเหน็จ
บ ำนำญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำรขอบ ำเหน็จด ำรงชีพ 

การอนุมัติสั่งจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ 
 วิธีกำรเดียวกันกับกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

 วัตถุประสงค์ 
 พระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2539 ได้จัดตั้งกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ข้ึน ประกำศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยำยน 2539 ภำยใต้วัตถุประสงค์ 
ดังนี ้
 1. เพื่อเป็นหลักประกันกำรจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ และให้ประโยชน์ตอบแทนกำรรับรำชกำรแก่
ข้ำรำชกำร เมื่อออกจำกรำชกำร 
 2. เพื่อส่งเสริมกำรออมทรัพย์ของสมำชิก 
 3. เพื่อจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมำชิก 
 กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรจัดตั้งตำมพระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันกำรจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญ และส่งเสริม
ให้ข้ำรำชกำรออมทรัพย์เพื่อให้ข้ำรำชกำรมีเงินออมอย่ำงเพียงพอในวันเกษียณข้ำรำชกำรที่เป็น
สมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ สมำชิกภำพจะสิ้นสุดเมื่อผู้นั้นออกจำกรำชกำร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม
และสมำชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ เช่น เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรก ำหนด 

 
ความหมายของเงินประเภทต่างๆ  
 เงินบ ำเหน็จ คือ เงิน ที่รัฐจ่ำยให้แก่สมำชิกเพียงครั้งเดียว เมื่อพ้นจำกสมำชิกภำพและมีเวลำ
รำชกำรสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป หรือออกจำกรำชกำรด้วยเหตุสูงสุด เหตุทุพพลภำพ เหตุทดแทนและมีอำยุ
รำชกำร 1 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป โดยได้รับจำกระทรวงกำรคลัง 
 เงินบ ำนำญ คือ เงินที่รัฐจ่ำยให้แก่สมำชิกเป็นรำยเดือน เมื่อพ้นจำกสมำชิกภำพ และมีเวลำ
รำชกำรยี่สิบห้ำปีบริบูรณ์ข้ึนไป หรือออกจำกรำชกำรด้วยเหตุสูงอำยุ เหตุทุพพลภำพ เหตุทดแทน 
และมีเวลำรำชกำรสบิปีบริบูรณ์ โดยได้รับจำกกระทรวงกำรคลัง 
 เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐจ่ำยให้แก่สมำชิกที่รับรำชกำรอยู่ วันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2540 ตำม
สูตรที่ก ำหนดโดยจะจ่ำยให้แก่สมำชิกที่ออกจำกรำชกำรซึ่งมีสิทธิรับและเลือกรับบ ำนำญเท่ำนั้น 
 เงินสะสม คือ เงินที่สมำชิกจ่ำยสะสมเข้ำกองทุน 
 เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนให้ส ำหรับสมำชิกที่สะสมเงิน 
 เงินชดเชย คือ เงินที่รัฐบำลจ่ำยให้สมำชิก โดยเงินชดเชยจะจ่ำยให้แก่สมำชิกที่ออกจำก
รำชกำรซึ่งมีสิทธิรับ และเลือกรับบ ำนำญเท่ำนั้น 
 
 



 
๑๒ 

 

สิทธิประโยชน์และการขอรับเงิน 
 เมื่อสมำชิกออกจำกรำชกำรให้ข้ำรำชกำรยื่นเรื่องขอรับเงินจำกกองทุนผ่ำนผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับช้ัน พร้อมแนบเอกสำรกำรขอรับเงินคืนตำมสิทธิ ดังนี้ 
 1. กรณีสมาชิกมีบัญชีเงินประเดิม 
  สมำชิกที่รับรำชกำรก่อนวันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2540 และเลือกรับบ ำนำญ จะได้รับ
บ ำนำญตำมสูตร กบข. จำกกระทรวงกำรคลังและได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ 
และผลประโยชน์ตำมแบบของเงินดังกล่ำวจำก กบข. โดยใช้เอกสำร ดังนี้ 
  1.1 แบบ กบข.008/1 
  1.2 แบบตรวจสอบเงินประเดิม 
  1.3 ส ำเนำใบรับรองหรือใบแจ้งยอดเงินสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือ
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี 
  1.4 ส ำเนำค ำสั่งออก 
  1.5 ส ำเนำสมุดเงินฝำก (เฉพำะหน้ำที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมำชิกเลือกโอนเงินเข้ำ
บัญชี 
 2. กรณีสมาชิกไม่มีบัญชีเงินประเดิม 
  สมำชิกที่รับรำชกำรหลังวันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2540 และเลือกรับบ ำนำญ จะได้รับ
บ ำนำญตำมหลักสูตร กบข.จำกกระทรวงกำรคลังและได้รับเงินชดเชย เงินสะสม ผลประโยชน์ตอบ
แทนของเงินดังกล่ำว จำก กบข. โดยใช้เอกสำร ดังนี้ 
  2.1 แบบ กบข. 008/1 
  2.2 ส ำเนำใบรับรองหรือใบแจ้งยอดเงินสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือ
ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และส ำเนำบัตรผู้เสียภำษี 
  2.3 ส ำเนำค ำสั่งลำออก 
  2.4 ส ำเนำสมุดเงินฝำก (เฉพำะหน้ำที่แสดงบัญชี) กรณีสมำชิกเลือกโอนเงินเข้ำบัญชี 
 3. กรณีสมาชิกเลือกรับบ าเหน็จ หรือไม่มีสิทธิรับบ ำเหน็จบ ำนำญ จะได้รับเงินสะสม               
เงินสมทบผลประโยชน์ตอบแทนจำก กบข. โดยใช้เอกสำร ดังนี้ 
  3.1 แบบ กบข.008/1 
  3.2 ส ำเนำใบรับรอง หรือใบแจ้งยอดเงินสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือ
ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และส ำเนำบัตรผู้เสียภำษี 
  3.3 ส ำเนำค ำสั่งลำออก 
  3.4 ส ำเนำสมุดเงินฝำก (เฉพำะที่แสดงบัญชี) กรณีสมำชิกเลือกโอนเงินเข้ำบัญชี 
 
 



 
๑๓ 

 

 4. กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
  ทำยำทจะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่ำวจำก กบข. 
โดยใช้เอกสำรดังนี้ 
  4.1 แบบ กบข.008/1 
  4.2 ส ำเนำใบมรณบัตร 
  4.3 ส ำเนำสมุดเงินฝำก (เฉพำะหน้ำที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมำชิกเลือกโอนเงินเข้ำ
บัญชี  
 
สิทธิและเงินท่ีสมาชิกจะได้รับเมื่อออกจากราชการในกรณี   

เหตุออกจำกรำชกำร 
อำยุรำชกำร 

(รวมเวลำทวีคุณ 
สิทธิรับ 

บ ำเหน็จ/บ ำนำญ 
เงินที่จะได้รับจำก 

กบข. กระทรวงกำรคลัง 

ลำออก 
ให้ออก 

ปลดออก 

ไม่ถึง 10 ปี  - สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน์ 

- 
 

10 ปีขึ้นไป 
แต่ไม่ถึง 25 ปี 

บ ำเหน็จ สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน์ 

บ ำเหน็จ 
 

25 ปีขึ้นไป บ ำนำญ ประเดิม (ถ้ำมี) 
+ชดเชย+สะสม+ 

สมทบ+ผลประโยชน์ 

บ ำนำญ 

 หรือเลือกรับบ ำเหน็จ สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน์ 

บ ำเหน็จ 

เกษียณ 
สูงอำย ุ

ทุพพลภำพ 
ทดแทน 

ไม่ถึง 1 ปี - สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน์ 

- 

1 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี บ ำเหน็จ สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน์ 

บ ำเหน็จ 

10 ปีขึ้นไป 

บ ำนำญ ประเดิม (ถ้ำมี) 
+ชดเชย+สะสม+ 

สมทบ+ผลประโยชน์ 

บ ำนำญ 

หรือเลือกรับบ ำเหน็จ สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน์ 

บ ำเหน็จ 

 
 

 
 



 
๑๔ 

 

เหตุออกจากราชการ 
อายุราชการ 

(รวมเวลาทวีคูณ) 
สิทธิรับ 

บ าเหน็จ/บ านาญ 
เงินท่ีจะได้รับจาก 

กบข. กระทรวงการคลัง 

เกษียณ 
สูงอำย ุ

ทุพพลภำพ 
ทดแทน 

10 ปีขึ้นไป 

บ ำนำญ ประเดิม (ถ้ำมี) 
+ชดเชย+สะสม+ 

สมทบ+ผลประโยชน์ 

บ ำนำญ 

หรือเลือกรับบ ำเหน็จ สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน์ 

บ ำเหน็จ 

เสียชีวติ (ปกติ) 

ไม่ถึง 1 ป ี - สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน์ 

- 

1 ปีขึ้นไป บ ำเหน็จตกทอด สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน์ 

บ ำเหน็จตกทอด 
(เงินเดือนเดือน 

สุดท้ำยxเวลำรำชกำร) 

เสียชีวติเพรำะควำมผดิร้ำยแรง 
- สะสม+สมทบ+ 

ผลประโยชน์ 
- 

เสียชีวติระหว่ำงบ ำนำญ บ ำเหน็จตกทอด - บ ำเหน็จตกทอด 
(30 เท่ำบ ำนำญ) 

เงินช่วยพิเศษ 
(3 เท่ำบ ำนำญ) 

ออกรับเบี้ยหวดั - สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน์ 

เบี้ยหวัด 

ย้ำยประเภทรับเบี้ยหวัดเป็นรับบ ำเหน็จ
บ ำนำญ (ต่อเน่ืองจำกออกรับเบีย้หวดั) 

บ ำเหน็จ ประเดิม (ถ้ำมี)+ 
ชดเชย+ผลประโยชน์ 

บ ำเหน็จ 

ไล่ออก - สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน์ 

- 

โอนไปหน่วยงำนของรัฐที่ไม่ใช่ประเภท
ข้ำรำชกำรตำม พ.ร.บ.กบข. 

- สะสม+สมทบ+ 
ผลประโยชน์ 

- 

 
หมายเหตุ  
 - สมำชิกที่รับรำชกำรอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2540 และเลือกไม่สะสมเงินเข้ำกองทุน
เมื่อพ้นสมำชิกภำพบัญชีเงินสะสมและเงินสมทบจำก กบข. จะเป็นศูนย์หำกมีสิทธิเลือกรับบ ำนำญ           
จึงจะได้รับเฉพำะเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดังกล่ำวเท่ำนั้น 
 - พระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2539 
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การยื่นเรือ่งขอรบัเงินบ าเหน็จบ านาญและบ าเหน็จด ารงชพี  

 ให้ผู้มีสิทธิรับเงินหรือข้ำรำชกำรต ำรวจผู้เกษียณอำยุรำชกำรยื่นค ำขอรับเบี้ยหวัด 
บ ำเหน็จ บ ำนำญและบ ำเหน็จด ำรงชีพ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศูนย์พัฒนำ
ด้ำนกำรข่ำว กองบัญชำกำรต ำรวจสันติบำล โดยด ำเนินกำรกรอกรำยกำรและลงช่ือแสดงเจตนำใน
แบบค ำขอให้ครบถ้วนตำมประเภทที่ประสงค์จะขอรับพร้อมเอกสำรประกอบให้ครบถ้วน  

 เอกสารท่ีใช้แนบค าขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญและบ าเหน็จด ารงชีพ ดังน้ี  
 1. แบบขอรบัเงินบ ำนำญปกติ (5300) 
 2. หลักฐำนกำรมีสทิธิได้นับเวลำทวีคูณ  
  - ใบรับรองสมุดประวัติและเวลำรำชกำรทวีคูณ (5304) 
  - ใบรับรองเวลำรำชกำรทวีคูณ แบบ 5302 (บก.บน.2)  
 1.3 ส ำเนำค ำสัง่เลื่อนข้ันเงินเดือนครั้งสุดท้ำย 
 1.4 พระรำชกฤษฎีกำกำรปรับอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรต ำรวจ พ.ศ.2548 
 1.5 ส ำเนำประกำศรำยช่ือข้ำรำชกำรต ำรวจเกษียณอำยุรำชกำร 
 1.6 ส ำเนำค ำสัง่แต่งตั้งยศปัจจุบัน 
 1.7 ใบรับรองของผู้บังคับบญัชำ 
 1.8 แบบ สจร.1 (แบบลดหย่อนภำษี) 
 1.9 แบบ สจร.3 (แบบขอรับเงินบ ำเหนจ็ด ำรงชีพ) 
 1.10 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือส ำเนำบัตรประชำชน 
 1.11 ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรต ำรวจ 
 1.12 ส ำเนำสมุดคู่ฝำกเงินธนำคำร 
 1.13 แบบแจง้ที่อยู ่
 1.14 ส ำเนำสมุดประวัติ (ก.พ.7) 
 1.15 ส ำเนำหนังสือกำรเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล 
 1.16 ใบเปลี่ยนช่ือ 
 1.18 ส ำเนำค ำสัง่กำรไดร้ับเงินเพิ่มพเิศษส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) 
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ขั้นตอนการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าทีผู่ร้ับผดิชอบเรือ่งการขอรบับ าเหน็จบ านาญ  

      เมื่อผู้มีสิทธิรับเงินหรือข้ำรำชกำรต ำรวจผู้เกษียณอำยุรำชกำรยื่นค ำขอรับเบี้ยหวัด 
บ ำเหน็จ บ ำนำญและบ ำเหน็จด ำรงชีพ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่ฝ่ำยอ ำนวยกำร ศูนย์พัฒนำ
ด้ำนกำรข่ำว กองบัญชำกำรต ำรวจสันติบำล ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตรวจสอบแบบค ำขอ
และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. แบบค าขอรับเบ้ียหวัด บ าเหน็จบ านาญ (แบบ 5300)  

 (หน้าแรก) 

 ส่วนท่ี 1 ส าหรับส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือจังหวัด 
 1. ผู้ขอเป็นส่วนรำชกำรใด (ส่วนกลำง/ส่วนภูมิภำค) 
 2. ขอให้สั่งจ่ำยเงิน เบี้ยหวัด บ ำเหน็จ หรือ บ ำนำญ 
 3. เรียน  ..................................... 
   อธิบดีกรมบัญชีกลำง ส ำหรับ  ส่วนกลำง 
   คลังเขต/คลังจังหวัด ส ำหรับ  ส่วนภูมิภำค 
 4. ใส่เครื่องหมำย (/) ในช่องหน้ำข้อควำมโปรดพิจำรณำสั่งจ่ำย เบี้ยหวัด หรือ บ ำเหน็จ 
หรือบ ำนำญแล้วแต่กรณี ให้ตรงกับข้อ 2 
 5. ใส่เครื่องหมำย (/) ในช่องหน้ำข้อควำม ตำม 
  * พ.ร.บ. กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2539 ส าหรับสมาชิก กบข. 
  * พ.ร.บ. บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2494   ส าหรับข้าราชการท่ี 
          ไม่เป็นสมาชิก กบข. 
 6. ส่วนรำชกำรได้ส่งสมุด/ แฟ้มประวัติ และเอกสำรที่แนบมำมีจ ำนวนตรงกับที่ระบุไว้ 
 7. ผู้มีอ ำนำจ หรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจลงนำมแล้ว โดยระบุช่ือ ต ำแหน่ง ให้ชัดเจน 
 
 ส่วนท่ี 2  ส าหรับผู้ขอ 
 1. ยศ หรือค ำน ำหน้ำนำม ช่ือ นำมสกุล  ตามแบบ / แฟ้มประวัติ 
 2. ระบุประเภทกำรขอรับเงิน เป็น เบี้ยหวัด หรือ บ ำเหน็จ หรือ บ ำนำญ แล้วแต่กรณี 
  ใส่เครื่องหมำย (/) ในช่องหน้ำข้อควำม ให้ตรงกับส่วนที่ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4   
 3. วัน เดือน ปี เกิด    ตามสมุด / แฟ้มประวัต ิ  
 4. วัน เดือน ปี ที่เริ่มนับเป็นเวลำรำชกำร ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 
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 5. วัน เดือน ปี ที่ออกจำกรำชกำร  ตามค าสั่ง 
 6. เหตุที่ออก    ตามค าสั่ง 
 7. ต ำแหน่งสุดท้ำยก่อนวันที่พ้นจำกรำชกำร/ ต ำแหน่งประจ ำกำร (ทหำร) 
         ตามสมุด/ประวัติ 
 8. เริ่มจ่ำยตั้งแต่.........................ตรงกับวันที่ออกจำกรำชกำร (ตำมข้อ 5) 
  ถึง.............................วันสุดท้ำยของกำรรับเบี้ยหวัด (ทหำร) ดูรำยละเอียดกำรรับ 
  เบี้ยหวัด 
 9. เหตุแห่งบ ำเหน็จบ ำนำญ ให้ตรงกับเหตุที่ระบุในค ำสั่ง โดยใส่เครื่องหมำย / ในช่อง 
  หน้ำข้อควำม เหตุทดแทน ทุพพลภำพ สูงอำยุ/เกษียณอำยุ 
  รับรำชกำรนำน มำตรำ 17 หรือมำตรำ 18 พ.ร.บ.กองทุนมำตรำ 47 พ.ร.บ 
  กองทุนมำตรำ 48  
 10. สถำนภำพผู้ขอ 
  10.1 เบี้ยหวัด 
    ใส่เครื่องหมำย (/) ในช่องหน้ำข้อควำม ช้ันประทวนและพลทหำร 
    ประจ ำกำร 
    ช้ันสัญญำบัตร ข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือน  ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 
  10.2 บ ำนำญพิเศษ (พิจำรณำสั่งจ่ำยโดยส่วนกลำง) 
  10.3 กรณีขอรับเบี้ยวหัด (4) 
    ใส่เครื่องหมำย (/) ในช่องหน้ำข้อควำม ร้องขอไม่ร้องขอ 
         ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 
   จบการศึกษา 
   ใส่เครื่องหมำย (/) ในช่องหน้ำข้อควำม อื่นๆ จบ ร.ด. ปีที่ 1 จบ ร.ด.ปีที่2 
   จบ ร.ด.ปีที่ 3 ข้ึนไป จบเตรียมอุดมศึกษำ/ ปวช. จบ ปกศ. สูง/ปวท.ข้ึนไป 
        ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 
  10.4 ลักษณะกำรปฏิบัติงำน 
    บ ำนำญ 
    ใส่เครื่องหมำย (/) ในช่องหน้ำข้อควำม 
    ข้ำรำชกำรพลเรือน ทหำร ต ำรวจ ข้ำรำชกำรกำรเมือง 
 11. ส่วนรำชกำรที่สังกัดครั้งสุดท้ำย คือ กรม กระทรวง จังหวัด ซึ่งข้ำรำชกำรสังกัดอยู่ 
  ก่อนวันที่พ้นจำกรำชกำร       
        ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 
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 12. ลงช่ือ     ลงนามโดยผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
  กรณีพิมพ์ลำยนิ้วมือแทนกำรลงช่ือ ให้มีพยำน จ ำนวน 2 คน รับรองว่ำเป็นลำย
พิมพ์นิ้วมือของ (ระบุช่ือเจ้ำของลำยนิ้วมือนั้น) ..............................จริง(ตำม ปพพ.มำตรำ 9) 
 13. ที่อยู่ของผู้ขอ    ระบุท่ีอยู่ให้ครบถ้วนชัดเจน 
 **กรมบัญชีกลำงจะส่งหนังสือสั่งจ่ำยเงินตำมที่อยู่ที่แจ้งไว้ หำกต้องกำรรับบริกำรส่ง
ข้อควำมจำกกรมบัญชีกลำง ให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail address ไว้ในช่องที่อยู่ด้วย 
 14. ขอรับเงินทำง    ให้ระบุกรม หรือจังหวัดพร้อม 
        หน่วยงานผู้เบิก 
 
 

(หน้าท่ี 2 เวลาราชการ) 

 1. เวลำปกติ คือ 
  - เวลำตั้งแต่เริ่มปฏิบัติรำชกำรโดยได้รับเงินเดือน จนถึงวันสุดท้ำยที่ได้รับ
เงินเดือน 
   เวลำปกติ หำกมีหลำยตอน เนื่องจำกออกจำกรำชกำรแล้วกลับเข้ำรับรำชกำร
ใหม่ 
   หำกมีสิทธิได้นับเวลำรำชกำรต่อเนื่องกัน ให้กรอกรำยกำรเป็นตอนๆ ไป 
          ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 
  - กรณีในสมุดประวัติ / แฟ้มประวัติ ระบุว่ำไปรับรำชกำรทหำร ให้ตรวจจำกแบบ 
   หนังสือรับรองเวลำรำชกำรตอนเป็นทหำร ซึ่งรับรองโดย “กรมกำรเงิน
กลำโหม”  
   ส ำหรับทหำร ถือเวลำตั้งแต่วันข้ึนทะเบียนกองประจ ำกำร  (ตำมรำยละเอียด
กำรนับเวลำรำชกำรทหำร) 
 2. เวลำทวีคูณ คือ 
  - ท ำหน้ำที่ทหำรตำมที่กระทรวงหลำโหมก ำหนด ตำมหนังสือรับรองของผู้มี
อ ำนำจ 
  - ปฏิบัติหน้ำที่ในเขตประกำศกฎอัยกำรศึก ตำมประกำศกฎอัยกำรศึก 
  - ทวีคูณอื่น 
 3. เวลำระหว่ำงรับเบี้ยหวัด นับ 1 ใน 4 (กรณีเคยรับเบี้ยหวัดมำก่อนแล้วกลับเข้ำรับ
รำชกำร)   
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  -  ตำมสมุด / แฟ้มประวัติ ประกอบหนังสือรับรองเวลำรำชกำรของกรมกำร
เงินกลำโหม 
   ส ำหรับทหำร ตำมสมุด / แฟ้มประวัติ 
 
 4. กำรตัดเวลำรำชกำร 
  - เวลำที่ไม่ได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วัน เดือน ปี ถึงวัน เดือน ปีใด 
         ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 
  - วันเวลำในระหว่ำงประกำศกฎอัยกำรศึก เป็นจ ำนวนกี่วัน 
         ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 
 5. เงินเดือนเดือนสุดท้ำย 
  - อัตรำเงินเดือนก่อนพ้นจำกรำชกำร 
         ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 
  - อัตรำเงินเดือนที่ได้เลื่อนข้ันเพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ 
                 ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเพ่ือประโยชน์ในการ 
         ค านวณบ าเหน็จบ านาญ (ถ้ามี) 
  - เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย ส ำหรับกำรสั่งจ่ำยบ ำนำญให้สมำชิก กบข. 
         ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 
  รวมกับเงินเพิ่มอื่นๆ ซึ่งได้รับในขณะนั้น (ถ้ำมี) เช่น เงินเพิ่ม พ.ด.ร./พ.ส.ร./พ.
น.บ./พ.ด.ร./พ.ป.ผ./พ.ล.ฐ./พ.ป.อ./พ.ค.บ./ผู้ปฏิบัติงำนในห้องปรับบรรยำกำศ ฯลฯ 
         ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 
 ข้อสังเกต : เงินเพิ่มบำงประเภทไม่ถือว่ำเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ำย เช่น พ.น.ร./ต.ป.ป./ 
    ต.ส.ส./เงินผู้บงัคับอำกำศยำน (พบอ.)/เงินเพิ่มส ำหรับต ำรวจรำจร/เงนิประจ ำ 
    ต ำแหน่งต่ำงๆ ฯลฯ 
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2. การตรวจสมุด / แฟ้มประวัติ ข้าราชการ 

กรณีสมุดประวัติข้าราชการ ให้ตรวจดูตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายโดยละเอียด 
หน้าท่ี 1 
 1. ช่ือ นำมสกุล 
 2. วัน เดือน ปี เกิด 
 3. วันที่เริ่มเข้ำรับรำชกำร 
 4. สังเกตด้ำนซ้ำยมือของหน้ำที่ 1 จะเป็นแผ่นรองปก บำงส่วนรำชกำรจะมีบันทึก
รำยกำรเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ วันที่นับเวลำทวีคูณ กรณีประกำศกฎอัยกำรศึก 
วันลำในระหว่ำงทวีคูณ 
 
หน้าท่ี 10 
 วันเริ่มนับเวลำรำชกำรจนถึงวันพ้นจำกรำชกำร   
 1. รำยกำรตั้งแต่วันเริ่มรับรำชกำร ให้ตรวจดูว่ำตรงกับหน้ำที่ 1 หรือไม่ ถ้ำไม่ตรงให้ใช้
วันที่เริ่มเข้ำรับรำชกำรที่ปรำกฏตำมหน้ำที่ 10 (กรณีที่นับเวลำรำชกำรได้ต้ังแต่วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร) 
 2. ต ำแหน่ง หน้ำที่/หมำยเหตุ ให้ตรวจดูว่ำมีกำรบันทึกรำยกำรเกี่ยวกับต ำแหน่งว่ำ
อย่ำงไรบ้ำง จะเริ่มนับเวลำรำชกำรได้ต้ังแต่เมื่อไร 
  - จัตวำ/ตรี/ว.ส.ช./วิสำมัญช่ัวครำวเพื่อทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เริ่มนับเป็น
เวลำรำชกำรได้ 
  - วิสำมัญ/วิสำมัญเทียบจัตวำ ตรวจดูว่ำได้รับกำรยกฐำนะเป็น สำมัญ/จัตวำ ในปี 
2518 หรือไม่ (ตำมรำยละเอียดกำรนับเวลำรำชกำรข้ำรำชกำรครู สปช.) 
  - วิสำมัญก่อนสอบ/ จัตวำก่อนสอบ  ไม่นับ เป็นเวลำรำชกำร 
  - เคยขอลำไปรับรำชกำรทหำร ถ้ำไม่มีหนังสือรับรองเวลำรำชกำรตอนเป็นทหำร 
ให้ตัดเวลำรำชกำรก่อนน้ันออกไปก่อน และให้เริ่มนับเวลำรำชกำรตั้งแต่วันที่กลับเข้ำรับรำชกำร (เมื่อ
ส่วนรำชกำรมีหนังสือฯ ดังกล่ำวเมื่อใด จึงส่งเรื่องเพื่อขอให้สั่งจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญเพิ่มเติมในภำยหลงั) 
  - ลำติดตำมคู่สมรสโดยไม่ได้รับเงินเดือน/ลำไปศึกษำไม่ได้รับเงินเดือน ให้น ำเวลำ
ดังกล่ำว หักออกจำกเวลำรำชกำรปกติ 
  - ส าหรับสมาชิก กบข. 
    กรณีที่ไม่นับเวลำรำชกำรใดตอนใด (ก่อนวันที่  27 มีนำคม 2540) ให้ส่วน
รำชกำรผู้ขอบันทึกรำยกำรตัดเวลำเงินประเดิม (ข้อ 55) ไว้ด้วยว่ำต้ังแต่วันที่เท่ำใด ถึงวันที่เท่ำใด 
  - ลำไปศึกษำโดยได้รับเงินเดือน ให้ตรวจดูว่ำ วัน เดือน ปีใด ถึงวัน เดือน ปีใด ถ้ำมี
วันใดอยู่ในระหว่ำงประกำศกฎอัยกำรศึก ให้น ำมำหักออกจำกเวลำทวีคูณ 
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  - เคยลำออกจำกรำชกำรด้วยเหตุใดๆ ก็ตำม ถ้ำกลับเข้ำรับรำชกำรก่อนวันที่            
27 มีนำคม 2540 ไม่ให้นับเวลำรำชกำรในตอนแรก ยกเว้นมีหลักฐำนซึ่งกระทรวงกำรคลังให้นั บ
เวลำรำชกำรติดต่อกันจึงจะนับเวลำรำชกำรติดต่อกัน (ตำมมำตรำ 30 วรรค 3) (จ) แห่ง
พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2494) โดยนับเวลำรำชกำรปกติเป็นตอนๆ ไป 
  - ถ้ำกลับเข้ำรับรำชกำรหลังจำกวันที่พระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ            
พ.ศ.2539 มีผลบังคับใช้แล้ว คือ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนำคม 2540 เป็นต้นไป ให้นับเวลำรำชกำร
ติดต่อกัน โดยนับเวลำรำชกำรปกติเป็นตอนๆ ไป โดยให้ตรวจดูว่ำมีกำรบันทึกกำรคืนบ ำเหน็จพร้อม
ดอกเบี้ยในสมุดประวัติ หรือมีหลักฐำนกำรคืนเงินดังกล่ำวแนบมำกับเรื่องขอรับหรือไม่  ยกเว้น  กรณี
เคยรับบ ำเหน็จไปแล้ว และไม่ได้รับคืนบ ำเหน็จตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
ให้นับเฉพำะเวลำรำชกำรในตอนหลัง 
  - กรณีสมำชิก กบข.ที่ เคยรับบ ำนำญ และกลับ เข้ำรับรำชกำรหลัง วันที่                        
13 กุมภำพันธ์ 2551 และได้รับเงินประเดิม ชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่ำวที่ได้รับ
จำก กบข. แล้ว ให้นับเวลำรำชกำรต่อเนื่องได้ หำกไม่มีกำรคืนเงินดั งกล่ำวแก่ กบข. ให้ค ำนวณ             
จำกเงินเดือน และเวลำรำชกำรในตอนหลังเท่ำนั้น (ตำม พ.ร.บ.กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 โดยให้ขอหลักฐำนกำรคืนเงินจำกส่วนรำชกำรและตรวจสอบกับ กบข. ด้วย 
  - กรณีไม่ได้นับเวลำรำชกำรต่อเนื่อง  ส ำหรับผู้ซึ่งกลับเข้ำรับรำชกำรหลังวันที่               
26 มีนำคม 2540 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.กองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2539 ก ำหนดให้ “ข้อ 1 กำรค ำนวณบ ำนำญของผู้กลับเข้ำรับรำชกำรใหม่
ตำมมำตรำ 38 หำกเวลำรำชกำรซึ่งกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ยังไม่ครบห้ำปี ให้นับอัตรำเงินเดือนของ
ทุกเดือนในระหว่ำงกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ รวมกับอัตรำเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรประเภทนั้นๆ ก่อนออกจำกรำชกำรย้อนหลังไปทุกเดือนจนครบหกสิบเดือน             
เป็นอัตรำเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ำย 
   กรณีไม่อำจนับอัตรำเงินเดือนตำมวรรคหนึ่งให้ครบหกสิบเดือนได้ ให้น ำอัตรำ
เงินเดือนที่ได้รับในเดือนแรกที่เริ่มเข้ำรับรำชกำรครั้งแรกเป็นอัตรำเงินเดือนเพื่อน ำมำรวมให้ครบหก
สิบเดือน...” 
  - ตรวจค ำสั่งว่ำอนุญำตให้ลำออก/ให้ออก/ปลดออก วันเดือน ปีใด ให้นับเวลำ
รำชกำร ถึงวันก่อนวัน เดือน ปีที่ระบุในค ำสั่ง หรือวันสุดท้ำยที่ไดรับเงินเดือน 
  - กรณีเกษียณอำยุ ให้นับเวลำรำชกำรถึงวันที่ 30 กันยำยนของปีที่มีอำยุครบ       
60 ปีบริบูรณ์ โดยต้องตรวจดูรำยช่ือตำมประกำศเกษียณอำยุรำชกำรด้วย  
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หน้า 40 
 ความผิดในราชการ 
  - เคยถูกสั่งพักรำชกำร และให้กลับเข้ำรับรำชกำร โดยมีกำรจ่ำยเงินเดือนใน
ระหว่ำงพักรำชกำรอย่ำงไร ให้ดูประกอบกับค ำสั่งให้กลับเข้ำรับรำชกำร (กรณีสมุดประวัติลงรำยกำร
ไม่ครบถ้วน ให้ส่วนรำชกำรรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนในระหว่ำงนั้น) 
หน้า 66 
 การหยุดราชการ 
  - ลำป่วยเกิน 60 วัน ให้หักส่วนที่เกิน 60 วันท ำกำร ออกจำกเวลำรำชกำรปกติ 
ยกเว้นมีหลักฐำนกำรอนุญำตของผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินเดือนในส่วนที่ลำเกิน 60 วันท ำกำร 
  - ขำดรำชกำร ให้หักวันที่ขำดรำชกำรออกจำกเวลำรำชกำรปกติ 
  - ลำเกินสิทธิที่จะได้รับเงินเดือน/ขำดรำชกำร/ลำติดตำมคู่สมรส ให้หักออกจำก
เวลำรำชกำรปกติ 
  - วันลำทุกประเภทในระหว่ำงประกำศกฎอัยกำรศึก ให้หักออกจำกเวลำทวีคูณ 
 
 

3. แฟ้มประวัติ/ ก.พ.7 
 ให้ตรวจรำยกำรต่ำงๆ โดยละเอียด เหมือนกำรตรวจสมุดประวัติข้ำรำชกำร แต่บัตร 
ก.พ.7 มีให้ตรวจเพียง 2 ด้ำน คือ ด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง บำงรำยกำรจึงไม่สำมำรถตรวจสอบได้จำก
บัตร ก.พ.7 เช่น กำรหยุดรำชกำร (รำยกำรวันลำทุกประเภท) เป็นต้น จึงต้องตรวจรำยกำรดังกล่ำว  
จำกหลักฐำนอื่นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ กรณีมีแฟ้มประวัติจะตรวจรำยกำรหยุดรำชกำรจำกปก
แฟ้มด้ำนในประกอบกันด้วยก็ได้ 
 ด้านหน้า 
 1. ช่ือ นำมสกุล 
 2. วัน เดือน ปีเกิด 
 3. วันที่เริ่มรับรำชกำร 
 ในบัตร ก.พ. 7 ให้มีลำยมือช่ือเจ้ำของประวัติและหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ที่หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรมอบหมำยด้วย 
 ด้านหลัง 
 รำยกำรด้ำนหลังวันที่เริ่มรับรำชกำร ให้ตรวจดูว่ำตรงกันกับด้ำนหน้ำหรือไม่ ถ้ำไม่
ตรงกันให้ถือด้ำนหลังเป็นวันที่เริ่มรับรำชกำร  
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 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ โดยกรณีหรือคดีอำญำยังไม่ถึงที่สุด 
ให้ตรวจสอบว่ำส่วนรำชกำรผู้ขอบันทึกข้อมูลในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ (e-pension) หมวด “บันทึก
สัญญำค้ ำประกัน” ครบถ้วนด้วยหรือไม่ หำกส่วนรำชกำรผู้ขอไม่บันทึกข้อมูล แต่กรมบัญชีกลำง 
ส ำนักงำนคลังเขต หรือส ำนักงำนคลังจังหวัดได้ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือได้รับทรำบว่ำบุคคล
ดังกล่ำวเป็นผู้อยู่ระหว่ำงสอบสวนทำงวินัย หรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ ให้กรมบัญชีกลำง 
ส ำนักงำนคลังเขต หรือส ำนักงำนคลังจังหวัด บันทึกในหมวด “หมำยเหตุใบแนบ” เพื่อแจ้งให้ส่วน
รำชกำรผู้เบิกด ำเนินกำรตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 122 ลงวันที่       
26 พฤศจิกำยน 2552 และบันทึกข้อมูลในหมวด “บันทึกสัญญำค้ ำประกัน” ให้ครบถ้วนก่อนท ำค ำ
ขอเบิกต่อไปด้วย 

 ไม่ให้สั่งจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาโดยกรณีหรือ
คดีอาญายังไม่ถึงท่ีสุด 

 การขอให้สั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญเพ่ิม เน่ืองจากมีเวลาราชการหรือเงินเดือน/ค่าจ้าง
เพ่ิมขึ้นให้ใช้แบบ 5316 

 
 วิธีด าเนินการโดยสรุปดังน้ี 
 1. ตรวจสอบสิทธิและเอกสำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ และหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง 
ตำมที่ผู้มีสิทธิยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ  
 2. น ำแบบขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ และเอกสำรทีเกี่ยวข้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ
เพื่อขออนุมัติจ่ำยเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ออกเลขและบันทึกข้อมูลกำรขอรับเงินในระบบ e-pension 
 4. ส่งหลักฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลำงตรวจสอบ 
 5. เมื่อได้รับอนุมัติจำกกรมบัญชีกลำงแล้ว ให้ตรวจสอบกำรอนุมัติสั่งจ่ำย เพื่อบันทึก
กำรขอเบิกและปิดรอบตำมปฏิทินประจ ำเดือนของกรมบัญชีกลำงในระบบ e-pension 
 
 
 
 
 



 
๒๔ 

 

 การบันทึกข้อมูลในระบบ  Pensions’ Electronic Filing ในส่วนของเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในการใช้งานระบบบ าเหน็จบ านาญ 
 ก ำหนดสิทธิเข้ำใช้ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนของส่วนรำชกำร          
ผู้ขอเบิกและขอก ำหนดสิทธิเข้ำใช้ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญเพื่อปฏิบัติหน้ำที่นำยทะเบียนผู้รับบ ำเหน็จ
บ ำนำญ จำกกรมบัญชีกลำง จะมีรหัสกำรใช้ระบบ ดังนี้ 
 - ส่วนรำชกำรผู้ขอ ระดับนำยทะเบียน : ใช้แก้ไข 
 - ส่วนรำชกำรผู้ขอ  ระดับหัวหน้ำ : ใช้ส่ง 
 - ส่วนรำชกำรผู้ขอ  ระดับปฏิบัติ :  ใช้บันทึกข้อมูล  
  
ขั้นตอนการท างานการบันทึกข้อมูล 
 1. เข้าเว็บไซด์ https://pws.cgd.go.th/cgd/ 
 2. ใส่รหัสกำรใช้ระบบส่วนรำชกำรผู้ขอ ระดับ ปฏิบัติ : ใช้บันทึกข้อมูล 
  Username :  0000000 
  Password :   0000000 
 3.  คลิก “ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ” 
 4. คลิก “บันทึกข้อมูล” ก็จะปรำกฏหน้ำจอ และท ำตำมข้ันตอนดังนี้ 
 

https://pws.cgd.go.th/cgd/

