คำนำ
เอกสาร คู่มือการขอรับบาเหน็จบานาญให้กับข้าราชการตารวจที่เกษียณอายุราชการ
ของศูน ย์ พัฒ นาด้านการข่าว กองบัญชาการตารวจสั นติบาล เกิดจากการรวบรวมความรู้ ที่มีการ
บันทึกไว้และได้จ ากประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จากผู้บังคับบัญชาที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปี งบประมาณ 2563 ข้าราชการตารวจที่ปฏิบัติห น้าที่ธุรการและกาลังพลรับผิ ดชอบ
เรื่ องนี้ และผู้ ป ฏิบั ติห น้ าที่รั บ ผิ ดชอบด้านการทาเรื่องเกษียณอายุราชการของข้าราชการตารวจ
ซึ่ง เป็ น การดาเนิ น การตามคู่ มือ การประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน ส านั กงานตารวจแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2562-2564
คู่มื อ การขอรั บ บ าเหน็ จบ านาญให้ กับ ข้ า ราชการต ารวจที่เ กษี ยณอายุร าชการนี้
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น แนวปฏิบัติในการดาเนินการทาเรื่องการเกษียณอายุราชการ เพื่อให้กลุ่ มงาน
กาลังพล ฝ่ายอานวยการศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตารวจสันติบาล ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเกษี ย ณอายุ ร าชการของข้ าราชการต ารวจในสั งกั ด มีคู่ มือ การปฏิบั ติ งานที่ ชัด เจนอย่า งเป็ น
ลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดเตรียมเอกสาร กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
เป้าหมาย และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของหน่วยงานต่อไป
ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตารวจสันติบาล
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ความรู้เกี่ยวกับบาเหน็จบานาญ
ความหมาย
บำเหน็จ หมำยถึง เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำ ซึ่งจ่ำยเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
บำนำญ หมำยถึง เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำ ซึ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนจนกว่ำจะ
ถึงแก่กรรม หรือหมดสิทธิ
บาเหน็จบานาญมี 3 ประเภท
1. บำเหน็จบำนำญปกติ
2. บำนำญพิเศษ
3. บำเหน็จตกทอด
ผูม้ ีสิทธิรับบาเหน็จบานาญปกติ
- ข้ำรำชกำรพลเรือน
- ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร
- ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร
- ข้ำรำชกำรพลเรือนในถำบันอุดมศึกษำ
- ข้ำรำชกำรครู
- ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ
- ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ
- ข้ำรำชกำรตำรวจ
- ข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือน
- ข้ำรำชกำรสำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ
- ข้ำรำชกำรกำรเมือง
- ข้ำรำชกำรทหำร
ผู้ไม่มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญปกติ
1. ข้ำรำชกำรซึ่งมิใช่ตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร และมิใช่
อัยกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร ซึ่งถูกไล่ออกจำกรำชกำรเพรำะมีควำมผิด
2. ข้ำรำชกำรตุลำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร และอัยกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร ซึ่ง ถูก ไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำรเพรำะมี
ควำมผิด

๒
3. ข้ำรำชกำรวิสำมัญ หรือลูก จ้ำง เว้นแต่กรณีที่ มีข้อกำหนดให้บำเหน็จ หรือบำนำญไว้ใน
หนังสือสัญญำจ้ำงตำมควำมต้องกำรของรัฐบำล
4. ผู้ซึ่งรัฐบำลกำหนดเงินอย่ำงอื่นไว้แทนบำเหน็จบำนำญแล้ว
5. ผู้ซึ่งมีเวลำรำชกำรสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนำญไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์
6. ผู้ซึ่งไม่เคยรับรำชกำรมำก่อน แต่ได้เป็นทหำรว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำรเมื่อปลดเป็น
กองหนุนแล้วและได้รับ รำชกำร โดยเวลำรับ รำชกำรจะติดต่อกับเวลำรำชกำรกองประจำกำรหรือ
ไม่ก็ตำมยังไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์
การขอรับเงินบาเหน็จบานาญ
บุคคลที่เข้ำรับรำชกำรเมื่อออกจำกรำชกำร หำกตลอดเวลำที่รับรำชกำรได้กระทำควำมชอบ
ทำงรำชกำรจะตอบแทนควำมชอบที่รับรำชกำรมำโดยจ่ำยเป็นเงินก้อนครั้งเดียว เรียกว่ำ “บำเหน็จ”
หรือจ่ำยเป็นรำยเดือ นจนถึง แก่ ก รรมเรียกว่ำ “บ ำนำญ” หรือกรณีที่ ข้ำรำชกำรถึงแก่ ก รรมขณะ
รับรำชกำรหรือผู้รับบำนำญตำยทำงรำชกำรจ่ำยเงินเป็นก้อนให้แก่ทำยำทฯ หรือบุคคลซึ่งผู้ตำยแสดง
เจตนำไว้ เรียกว่ำ “บำเหน็จตกทอด”
บาเหน็จบานาญปกติ มี 4 เหตุ คือ
1. เหตุทดแทน
2. เหตุทุพพลภำพ
3. เหตุสงู อำยุ
4. เหตุรบั รำชกำรนำน (ไม่เป็นสมำชิก กบข.) หรือมำตรำ 48 (สมำชิก กบข.)
ผู้มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญปกติ ต้องเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เหตุทดแทน ให้แก่ข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรเพรำะเลิก หรือยุบตำแหน่ง หรือมี่
คำสั่งให้ออกโดยไม่มี่ควำมผิด ดังนี้
เลิกตาแหน่ง หมำยถึง ข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุทำงรำชกำรเลิกตำแหน่ง
หน้ำที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติโดยไม่มี่งำนที่จะต้องให้ปฏิบัติต่อไปอีก
ยุบตาแหน่ง หมำยถึง ข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำร เพรำะทำงรำชกำรเอำงำนในหน้ำที่
ของตำแหน่งหนึ่งไปรวมกับงำนในหน้ำที่ของตำแหน่งอื่น กำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรเพื่อรับ
บำเหน็จบำนำญเหตุทดแทนนี้ จะมิได้แต่กรณีที่ทำงรำชกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรเท่ำนั้น ไม่ใช่ลำออก
โดยตนเอง
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คาสั่งให้ออกโดยไม่มี ความผิด พิจำรณำตำมกฎหมำย ว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
พ.ศ.2535 เช่น
1. เจ็บป่วยไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยสม่ำเสมอ
2. กรณีถูกกล่ำวหำ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำหย่อนควำมสำมำรถ บกพร่องในหน้ำที่
หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับตำแหน่งหน้ำที่
3. ต้องรับโทษจำคุกโดยมีคำสั่งของศำล หรือต้องรับโทษจำคุกในควำมผิดที่ได้กระทำ
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.)
ให้แก่ ข้ำรำชกำรซึ่ง มีเ วลำรับรำชกำรส ำหรับ คำนวณบำเหน็จ บำนำญครบ 25 ปีบ ริบูร ณ์ (24 ปี
6 เดือน)
สิทธิการขอรับบาเหน็จ บานาญปกติ
เหตุออกจากราชการ
เกษียณ
สูงอำยุ
ทุพพลภำพ
ทดแทน

อายุราชการ (รวมเวลา
ทวีคูณ)
ไม่ถึง 1 ปี
1 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
ไม่ถึง 10 ปี

รับรำชกำรนำน
10 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 25 ปี
25 ปีขึ้นไป
ลำออก,ให้ออก,ปลดออก
ไล่ออก

25 ปีขึ้นไป

สิทธิบาเหน็จบานาญ
บำเหน็จ
บำนำญ
หรือเลือกรับบำเหน็จ
บำนำญ
หรือเลือกรับบำเหน็จ
บำเหน็จ
บำนำญ
หรือเลือกรับบำเหน็จ
-
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การคานวณบาเหน็จบานาญปกติ

1. กรณีข้าราชการไม่เป็นสมาชิก กบข.
บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x จำนวนปีเวลำรำชกำร
บำนำญ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x จำนวนปีเวลำรำชกำร (จำนวนเดือนถ้ำเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี)
50

2. กรณีข้าราชการเป็นสมาชิก กบข.
บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x จำนวนปีเวลำรำชกำร)
บำนำญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย x เวลำรำชกำร (เป็นจุดทศนิยม)
50

จานวนเงินบานาญที่สมาชิก กบข.จะได้รับต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ยหกเดือน
สุดท้าย
การพิจารณาเลือกรับบาเหน็จ บานาญปกติ
ข้ำรำชกำรที่อ อกจำกรำชกำรด้วยเหตุทดแทน เหตุ ทุพพลภำพ เหตุสูง อำยุ หำกมีเวลำรับ
รำชกำร ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป หรือข้ำรำชกำรที่ลำออกจำกรำชกำรโดยไม่เข้ำเหตุทดแทน เหตุทุพพล
ภำพ เหตุสูงอำยุ เหตุรับ รำชกำรนำน หำกมีเวลำรับรำชกำรครบ 25 ปี ข้ำรำชกำรมีสิทธิเลือกรับ
บำเหน็จ หรือบำนำญก็ได้ ตำมตำรำงเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ในกำรขอรับบำเหน็จ บำนำญ เพื่อ
ประโยชน์ในกำรตัดสินใจ ดังนี้
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สิทธิประโยชน์ของการขอรับบาเหน็จ บานาญปกติ
สิทธิประโยชน์

กรณีเลือกรับบาเหน็จ

กรณีเลือกรับบานาญ

กำรรับเงิน

ได้รับเงินก้อนครัง้ เดียว

ได้รับ เงินเป็นรำยเดือนทุก เดือนได้ตลอด
ชีวิตหรือหมดสิทธิรับบำนำญ

กำรเบิกค่ำ
รักษำพยำบำล

ไม่มีสิทธิ

เงินช่วยพิเศษ

ไม่มีสิทธิ

ค่ำเล่ำเรียนบุตร

ไม่มีสิทธิ

บำเหน็จตกทอด

ไม่มีสิทธิ

ผู้รั บบ ำนำญเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ตลอด
ชีวิต
* คู่สมรสเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ตลอดชีวิต
จนผู้รับบำนำญถึงแก่กรรม
* บิดำ มำรดำ เบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ตลอด
ชีวิตจนผู้รับบำนำญถึงแก่กรรม
* บุตรเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้อำยุครบ 20
ปี บริบูรณ์ ยกเว้นบุตรที่ไร้ควำมสำมำรถหรือ
เบิกได้ตลอดชีวิตผู้รับบำนำญถึงแก่กรรม
ผู้ซึ่งรับ บำนำญแสดงเจตนำ หรือทำยำท
ตำมกฎหมำยได้รับเงิน 3 เท่ำของบำนำญ
เมื่อผู้รับบำนำญถึงแก่กรรมภำยใน 1 ปี
เบิ ก ค่ ำ เล่ ำ เรี ย นบุ ต รได้ ถึ ง อำยุ 25 ปี
บริบูรณ์
ทำยำทตำมกฎหมำยหรื อบุ ค คลซึ่ ง ผู้ รั บ
บำนำญแสดงเจตนำได้รับเงิน 30 เท่ำของ
บำนำญเมื่อผู้รับบำนำญถึงแก่กรรม

กำรได้รั บ พระรำชทำน เจ้ ำ ภำพหรื อ ทำยำทยื่ น เจ้ำภำพหรือทำยำทยื่นเรื่องขอ
เพลิงศพ
เรื่องขอพระรำชทำนเพลิง พระรำชทำนเพลิ ง ศพไปยั ง หน่ว ยงำนที่
ศพไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้อง เกีย่ วข้อง
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บาเหน็จตกทอด
บำเหน็จตกทอด หมำยถึง เงินที่รัฐจ่ำยเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ทำยำทของผู้ตำยหรือ
บุคคลซึ่งผู้ตำยแสดงเจตนำไว้โดยจ่ำยเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
1. ประเภทบาเหน็จตกทอด
1.1 บำเหน็จตกทอดกรณีข้ำรำชกำรประจำตำย หมำยถึง ข้ำรำชกำรที่รับรำชกำรมำ
นำนเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ตำยในระหว่ำงรับรำชกำร ถ้ำควำมตำยนั้นมิได้เกิดขึ้นจำกกำร
ประพฤติชั่ว อย่ำงร้ำยแรงของตนเอง
วิธีคำนวณ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย x เวลำรำชกำร
1.2 บำเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบำนำญตำย หมำยถึง ผู้รับบำนำญปกติ หรือผู้มีสิทธิจะ
ได้รับบำนำญปกติ หรือผู้รับบำนำญพิเศษเพรำะทุพพลภำพตำย
วิธีคำนวณ = บำนำญรำยเดือน x 30 – บำเหน็จดำรงชีพที่รับไปแล้ว
2. ผู้มีสิทธิได้รับบาเหน็จตกทอด
2.1 บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้ำผู้ตำยมีบุตรตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไปให้ได้รับ
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 บุตรที่ได้มีคำพิพำกษำของศำล ว่ำด้วยบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้ตำยซึ่ง
ได้มีกำรฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อน หรือภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่บิดำตำย
2.2 สำมีหรือภรรยำที่ชอบด้วยกฎหมำย ให้ได้รับ 1 ส่วน
2.3 บิดำ และมำรดำ หรือ บิดำ หรือมำรดำที่ชอบด้วยกฎหมำยที่มีชีวิตอยู่ได้รับ 1 ส่วน
2.4 บุคคลที่ผู้ตำยแสดงเจตนำให้เป็นผู้รับบำเหน็จตกทอดตำมแบบที่กระทรวงกำรคลัง
กำหนด (กรณีไม่มีทำยำท)
3. การยุติสิทธิในการรับบาเหน็จตกทอด กรณีไม่มีทำยำทตำม 2.1 - 2.4 ให้สิทธิบำเหน็จ
ตกทอดเป็นอันยุติลง
4. การเสียสิทธิในการรับบาเหน็จตกทอด
ผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด จะเสียสิทธิในกำรขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีดังนี้
4.1 เป็ นผู้ ต้อ งค ำพิ พ ำกษำถึง ที่ สุ ดว่ ำ จะได้ เ จตนำกระท ำ หรื อพยำยำมกระท ำให้
เจ้ำบำนำญถึงแก่ควำมตำยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย
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4.2 เป็นผู้ต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้เจตนำกระทำ หรือพยำยำมกระทำให้ผู้มีสิทธิ
ได้รับบำเหน็จตกทอดด้วยกันถึงแก่ควำมตำยโดยมิชอบด้วยกฎหมำย
4.3 เป็นผู้ที่ ได้ฟ้อ งเจ้ำบำนำญหำว่ำกระท ำควำมผิดโดยมีระวำงโทษถึง ประหำรชีวิต
และตนเองกลับต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำ มีควำมผิดฐำนฟ้องเท็จ หรือทำพยำนเท็จ
5. การนับเวลาราชการในการขอรับบาเหน็จ บานาญ บาเหน็จตกทอด
กำรนับเวลำรำชกำรเพื่อให้เกิดสิทธิในกำรรับบำเหน็จ บำนำญ บำเหน็จตกทอด ให้นับ
เวลำรำชกำรเวลำปกติ รวมกับเวลำรำชกำรทวีคูณ (ถ้ำมี) และให้ตัดเวลำรำชกำรกรณีที่มีเวลำที่ไม่ได้
รับเงิน วันลำ ในระหว่ำงประกำศกฎอัยกำรศึกออก (ถ้ำมี)
เวลำรำชกำรเวลำปกติ คือ เวลำตั้ง แต่เริ่ม ปฏิบัติรำชกำรโดยได้รับ เงินเดือน จนถึง วัน
สุดท้ำยที่ได้รับเงินเดือน (วันที่ถึงแก่กรรม)
เวลำรำชกำรเวลำทวีคูณ คือ เวลำที่ทำหน้ำที่ทหำรตำมที่กระทรวงกลำโหมกำหนดปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมประกำศกฎอัยกำรศึก
6. การตัดเวลาราชการ คือเวลาที่
6.1 ไม่ได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วัน เดือน ปี ใดถึงวัน เดือน ปี ใด กรณีดังกล่ำว ได้แก่ กำรลำ
ป่วย ลำกิจโดยไม่ได้รับเงินเดือน ลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ได้รับเงินเดือน กำรลำติดตำมคู่สมรส กำร
ลำศึกษำโดยไม่ได้รับเงินเดือน เป็นต้น
6.2 วันลำในระหว่ำงประกำศใช้กฎอัยกำรศึกเป็นจำนวนกี่วัน เช่น กำรลำป่วย ลำกิจ โดย
ได้รับเงินเดือนระหว่ำงประกำศอัยกำรศึก เป็นต้น
7. ข้อพึงระวังในการนับเวลาราชการ
7.1 กรณีข้ำรำชกำรได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงำนตำมมติคณะรัฐมนตรี กำรไปปฏิบัติงำน
องค์กำรระหว่ำงประเทศโดยไม่ได้รับเงินเดือน กำรคำนวณระยะเวลำเพื่อรับบำเหน็จ บำนำญ ให้นับ
ช่วงเวลำดังกล่ำวเป็นเวลำปกติเสมือนปฏิบัติรำชกำร
7.2 กำรขำดรำชกำรให้หักเวลำออกจำกเวลำปกติในกำรปฏิบัติรำชกำร
7.3 กำรนับเวลำรำชกำรให้นับถึงวันก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุในคำสั่งให้ออก ลำออก
7.4 กำรนับเวลำรำชกำรเศษของปีถ้ำถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี
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บาเหน็จดารงชีพ
หมายความว่ำ เงินที่จ่ำยให้แก่ผู้รับบำนำญเพื่อช่วยเหลือกำรดำรงชีพโดยจ่ำยให้ครั้งเดียว
เงินส่วนหนึ่ง ของบ ำเหน็จ ตกทอดที่ท ำงรำชกำรจะให้ท ำยำทของผู้รับบ ำนำญหรือผู้ที่ รับ
บำนำญแสดงเจตนำไว้ แล้วแต่กรณี เมื่อผู้รับบำนำญเสียชีวิตไปแล้ว แต่เนื่องจำกผู้รับบำนำญเมื่อออก
จำกรำชกำรไปแล้ว อำจประสบปัญหำทำงด้ำนกำรเงินหรือสภำวะค่ำครองชีพที่สูงขึ้น ทำงรำชกำรจึง
ช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนโดยให้นำเงินตกทอดส่วนหนึ่งมำใช้ได้ก่อน ซึ่งผู้รับบำนำญจะขอรับ
หรือจะไม่ขอรับก็ได้หำกไม่ขอรับเงินส่วนนี้จะถูกเก็บเป็นบำเหน็จตกทอดไว้ให้ทำยำทของผู้รับบำนำญ
หรือผู้ที่ผู้รับบำนำญแสดงเจตนำไว้ แล้วแต่กรณี เมื่อยำมที่ผู้รับบำนำญเสียชีวิตแล้ว
ผู้มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพ
1. ข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำรขอรับบำนำญและหรือบำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพ
2. ผู้รับบำนำญปกติ
3. ผู้รับบำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพ
4. ข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำร หรือผู้รับบำนำญ ที่มีกรณีหรือต้องหำว่ำกระทำควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง หรือมีกรณีถูกต้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระทำควำมผิดอำญำ โดยกรณีหรือคดีอำญำ
ยังไม่ถึงที่สุดจะขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้เมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุดและมีสิทธิรับบำนำญ
ผู้ไม่มีสิทธิขอรับบาเหน็จดารงชีพ
1. ผู้ขอรับบำเหน็จ
2. ผู้รับบำนำญและหรือบำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพที่ได้แสดงเจตนำขอรับบำเหน็จ
ดำรงชีพไว้แล้ว แต่ได้ถึงแก่ควำมตำยก่อนได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพ
3. ข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำร หรือผู้รับบำนำญ ที่มีกรณีหรือต้องหำว่ำกระทำควำมผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระทำควำมผิดอำญำ โดยกรณีหรือคดีอำญำ
ยังไม่ถึงที่สุด
อัตราบาเหน็จดารงชีพ
บำเหน็จดำรงชีพให้จ่ำยในอัตรำ 15 เท่ำของบำนำญรำยเดือนไม่เกิน 400,000 บำท (ผู้รับ
บำนำญที่มีสิทธิทั้งบำนำญและบำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพ ให้นำบำนำญปกติและบำนำญ
พิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพมำรวมกันx15 (ไม่เกิน 400,000 บำท)
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบาเหน็จดารงชีพตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดไว้ มีดังนี้
1. กำรคำนวณบำเหน็จดำรงชีพ จะคำนวณจำกเงินบำนำญรำยเดือนเท่ำนั้น จะไม่นำเงินอื่นๆ
มำรวมคำนวณ
2. กำรขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ ขอรับได้ 2 ครั้ง ตำมเงื่อนไขดังนี้
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การขอรับครั้งแรก
- เงินบำนำญ x 15 เท่ำ แต่ไม่เกิน 200,000 บำท
- ยื่นเรื่องขอรับพร้อมกับเรื่องขอรับบำนำญก็ได้
- หำกไม่ยื่นเรื่องขอรับพร้อมกับขอรับบำนำญ ให้ยื่นเรื่องขอรับได้ในเดือน ตุลำคม – ธันวำคม
ของทุกปี
การขอรับครั้งที่สอง
- เงิ น บ ำนำญ x 15 เท่ ำ หั ก บ ำเหน็ จ ด ำรงชี พ ที่ ข อรั บ ครั้ ง แรก (รวมแล้ ว ต้ อ งไม่ เ กิ น
400,000 บำท)
- ยื่นเรื่องขอรับเมื่ออำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์
จะขอรับบาเหน็จดารงชีพในคราวเดียว เมื่ออายุครบ 65 ปีก็ได้
= เงินบำนำญ x 15 เท่ำ แต่ไม่เกิน 400,000 บำท
การขอรับบาเหน็จบานาญครั้งแรก หำกผู้รับบำนำญยื่นเรื่องพร้อมกับกำรขอรับบำนำญครั้ง
แรกเพียงแจ้งควำมประสงค์ที่จะขอรับบำเหน็จดำรงชีพในแบบ 5300 (แบบขอรับบำนำญ) และยื่น
หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3) แต่หำกยังไม่ได้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพพร้อม
กับเรื่องขอรับบำนำญ ก็สำมำรถยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จดำรงชีพในครั้งแรกได้เฉพำะในเดือน ตุลำคม –
ธันวำคมของทุกปี และต้องใช้เอกสำรหลักฐำนยื่นต่อนำยทะเบียนต้นสังกัด ดังนี้
1. แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3)
2. แบบขอรับเงินเพิ่ม (แบบ 5316 ) (ส่วนรำชกำรผู้ขอจัดทำ)
3. ส ำเนำบัญ ชี เ งินฝำกธนำคำรที่ รับ โอนเงินบ ำเหน็จ ดำรงชีพ (ต้องไม่ เ ป็นบัญ ชีเ งินฝำก
ธนำคำรประเภทประจำ)
ตัวอย่าง
รับบำนำญรำยเดือน เดือนละ 24,000 บำท สิทธิในกำรขอรับกำรคำนวณบำเหน็จดำรงชีพ
= 24,000 x 15 = 360,000 บำท
จะมีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพครั้งแรก = 200,000 บำท
ระยะเวลาการขอรับบาเหน็จดารงชีพ
1. เมื่อข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำรแล้ว มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพพร้อมกำรขอรับบำนำญ
2. ผู้รับบำนำญซึ่งมีอำยุต่ำกว่ำ 65 ปีบริบูรณ์ หำกไม่ขอรับบำเหน็จดำรงชีพพร้อมกับขอรับ
บำนำญสำมำรถยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 31 ธันวำคมของทุกปี

๑๐
การยื่นขอรับบาเหน็จดารงชีพ
1. กรณีขอรับครั้งแรก
ให้ใช้แบบขอรับ เบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำนำญพิเ ศษ บ ำเหน็จ ดำรงชีพหรือเงิน
ทดแทนข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำร (แบบ 5300) ยื่นที่ส่วนรำชกำรผู้ขอ (ส่วนรำชกำรสังกัดสุดท้ำย/
ส่วนรำชกำรที่ยื่นเรื่องขอรับบำนำญ)
2. กรณีขอเพิ่ม (เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ให้ใช้แบบขอรับเงินเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ บำนำญพิเศษ บำเหน็จตกทอดของ
ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง (แบบ 5316) ยื่นที่ส่วนรำชกำรผู้ขอ (ส่วนรำชกำรที่ยื่นเรื่องขอรับบำนำญ)
หรือบำเหน็จดำรงชีพครั้งแรก)
การพิจาณาสั่งจ่ายบาเหน็จดารงชีพ
ตำมแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ บำนำญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพหรือเงินทดแทน
ข้ำรำชกำรออกจำกรำชกำร (แบบ 5300) หรือแบบขอเงินเพิ่มเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ บำนำญ
พิเศษ บำเหน็จตกทอด ของข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำง (แบบ 5316) เช่นเดียวกับกำรขอรับบำเหน็จ
บำนำญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำรขอบำเหน็จดำรงชีพ
การอนุมัติสั่งจ่ายบาเหน็จดารงชีพ
วิธีกำรเดียวกันกับกำรขอรับบำเหน็จบำนำญในระบบบำเหน็จบำนำญ

๑๑

กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
วัตถุประสงค์
พระรำชบัญญัติกองทุ นบ ำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2539 ได้จัดตั้งกองทุ นบ ำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) ขึ้น ประกำศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยำยน 2539 ภำยใต้วัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เพื่อเป็นหลักประกันกำรจ่ำยบำเหน็จบำนำญ และให้ประโยชน์ตอบแทนกำรรับรำชกำรแก่
ข้ำรำชกำร เมื่อออกจำกรำชกำร
2. เพื่อส่งเสริมกำรออมทรัพย์ของสมำชิก
3. เพื่อจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมำชิก
กองทุ น บ ำเหน็ จ บ ำนำญข้ำ รำชกำรจัด ตั้ง ตำมพระรำชบัญ ญั ติก องทุ นบ ำเหน็จ บ ำนำญ
ข้ำรำชกำร พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันกำรจ่ำยบำเหน็จบำนำญ และส่งเสริม
ให้ข้ำรำชกำรออมทรัพย์เ พื่ อให้ข้ำรำชกำรมี เงินออมอย่ำงเพียงพอในวันเกษียณข้ำรำชกำรที่ เ ป็น
สมำชิกกองทุนบำเหน็จบำนำญ สมำชิกภำพจะสิ้นสุดเมื่อผู้นั้นออกจำกรำชกำร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม
และสมำชิกจะได้รับ สิท ธิป ระโยชน์ต่ำงๆ เช่น เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรกำหนด
ความหมายของเงินประเภทต่างๆ
เงินบำเหน็จ คือ เงิน ที่รัฐจ่ำยให้แก่สมำชิกเพียงครั้งเดียว เมื่อพ้นจำกสมำชิกภำพและมีเวลำ
รำชกำรสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือออกจำกรำชกำรด้วยเหตุสูงสุด เหตุทุพพลภำพ เหตุทดแทนและมีอำยุ
รำชกำร 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยได้รับจำกระทรวงกำรคลัง
เงินบำนำญ คือ เงินที่รัฐจ่ำยให้แก่สมำชิกเป็นรำยเดือน เมื่อพ้นจำกสมำชิกภำพ และมีเวลำ
รำชกำรยี่สิบห้ำปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือออกจำกรำชกำรด้วยเหตุสูงอำยุ เหตุทุ พพลภำพ เหตุทดแทน
และมีเวลำรำชกำรสิบปีบริบูรณ์ โดยได้รับจำกกระทรวงกำรคลัง
เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐจ่ำยให้แก่สมำชิกที่รับรำชกำรอยู่ วันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2540 ตำม
สูตรที่กำหนดโดยจะจ่ำยให้แก่สมำชิกที่ออกจำกรำชกำรซึ่งมีสิทธิรับและเลือกรับบำนำญเท่ำนั้น
เงินสะสม คือ เงินที่สมำชิกจ่ำยสะสมเข้ำกองทุน
เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนให้สำหรับสมำชิกที่สะสมเงิน
เงินชดเชย คือ เงินที่ รัฐบำลจ่ำยให้สมำชิก โดยเงินชดเชยจะจ่ำยให้แก่ ส มำชิก ที่ ออกจำก
รำชกำรซึ่งมีสิทธิรับ และเลือกรับบำนำญเท่ำนั้น

๑๒
สิทธิประโยชน์และการขอรับเงิน
เมื่อสมำชิกออกจำกรำชกำรให้ข้ำรำชกำรยื่นเรื่องขอรับเงินจำกกองทุนผ่ำนผู้บังคับบัญชำ
ตำมลำดับชั้น พร้อมแนบเอกสำรกำรขอรับเงินคืนตำมสิทธิ ดังนี้
1. กรณีสมาชิกมีบัญชีเงินประเดิม
สมำชิกที่รับรำชกำรก่อนวันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2540 และเลือกรับบำนำญ จะได้รับ
บำนำญตำมสูตร กบข. จำกกระทรวงกำรคลังและได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ
และผลประโยชน์ตำมแบบของเงินดังกล่ำวจำก กบข. โดยใช้เอกสำร ดังนี้
1.1 แบบ กบข.008/1
1.2 แบบตรวจสอบเงินประเดิม
1.3 สำเนำใบรับรองหรือใบแจ้งยอดเงินสมำชิกกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร หรือ
สำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและสำเนำบัตรประจำตัวผู้เสียภำษี
1.4 สำเนำคำสั่งออก
1.5 สำเนำสมุดเงินฝำก (เฉพำะหน้ำที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมำชิกเลือกโอนเงินเข้ำ
บัญชี
2. กรณีสมาชิกไม่มีบัญชีเงินประเดิม
สมำชิกที่ รับ รำชกำรหลังวันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2540 และเลือกรับบ ำนำญ จะได้รับ
บำนำญตำมหลักสูตร กบข.จำกกระทรวงกำรคลังและได้รับเงินชดเชย เงินสะสม ผลประโยชน์ตอบ
แทนของเงินดังกล่ำว จำก กบข. โดยใช้เอกสำร ดังนี้
2.1 แบบ กบข. 008/1
2.2 สำเนำใบรับรองหรือใบแจ้งยอดเงินสมำชิกกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร หรือ
สำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และสำเนำบัตรผู้เสียภำษี
2.3 สำเนำคำสั่งลำออก
2.4 สำเนำสมุดเงินฝำก (เฉพำะหน้ำที่แสดงบัญชี) กรณีสมำชิกเลือกโอนเงินเข้ำบัญชี
3. กรณี ส มาชิ กเลือ กรั บบ าเหน็ จ หรือไม่ มี สิ ท ธิรับ บ ำเหน็จ บ ำนำญ จะได้รับ เงินสะสม
เงินสมทบผลประโยชน์ตอบแทนจำก กบข. โดยใช้เอกสำร ดังนี้
3.1 แบบ กบข.008/1
3.2 สำเนำใบรับรอง หรือใบแจ้งยอดเงิ นสมำชิกกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร หรือ
สำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และสำเนำบัตรผู้เสียภำษี
3.3 สำเนำคำสั่งลำออก
3.4 สำเนำสมุดเงินฝำก (เฉพำะที่แสดงบัญชี) กรณีสมำชิกเลือกโอนเงินเข้ำบัญชี

๑๓
4. กรณีสมาชิกเสียชีวิต
ทำยำทจะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่ำวจำก กบข.
โดยใช้เอกสำรดังนี้
4.1 แบบ กบข.008/1
4.2 สำเนำใบมรณบัตร
4.3 สำเนำสมุดเงินฝำก (เฉพำะหน้ำที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมำชิกเลือกโอนเงินเข้ำ
บัญชี
สิทธิและเงินที่สมาชิกจะได้รับเมื่อออกจากราชการในกรณี
เหตุออกจำกรำชกำร

ลำออก
ให้ออก
ปลดออก

อำยุรำชกำร
(รวมเวลำทวีคุณ
ไม่ถึง 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 25 ปี
25 ปีขึ้นไป

สิทธิรับ
บำเหน็จ/บำนำญ
บำเหน็จ
บำนำญ

หรือเลือกรับบำเหน็จ
ไม่ถึง 1 ปี
เกษียณ
สูงอำยุ
ทุพพลภำพ
ทดแทน

1 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี

บำเหน็จ
บำนำญ

10 ปีขึ้นไป
หรือเลือกรับบำเหน็จ

เงินที่จะได้รับจำก
กบข.
กระทรวงกำรคลัง
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
บำเหน็จ
ผลประโยชน์
ประเดิม (ถ้ำมี)
บำนำญ
+ชดเชย+สะสม+
สมทบ+ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
บำเหน็จ
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
บำเหน็จ
ผลประโยชน์
ประเดิม (ถ้ำมี)
บำนำญ
+ชดเชย+สะสม+
สมทบ+ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
บำเหน็จ
ผลประโยชน์

๑๔

เหตุออกจากราชการ

อายุราชการ
(รวมเวลาทวีคูณ)

เกษียณ
สูงอำยุ
ทุพพลภำพ
ทดแทน

10 ปีขึ้นไป

ไม่ถึง 1 ปี
เสียชีวติ (ปกติ)

1 ปีขึ้นไป

เสียชีวติ เพรำะควำมผิดร้ำยแรง

เงินที่จะได้รับจาก
กบข.
กระทรวงการคลัง
ประเดิม (ถ้ำมี)
บำนำญ
+ชดเชย+สะสม+
สมทบ+ผลประโยชน์
หรือเลือกรับบำเหน็จ
สะสม+สมทบ+
บำเหน็จ
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
บำเหน็จตกทอด
บำเหน็จตกทอด
สะสม+สมทบ+
(เงินเดือนเดือน
ผลประโยชน์
สิทธิรับ
บาเหน็จ/บานาญ
บำนำญ

-

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
-

สุดท้ำยxเวลำรำชกำร)
-

เสียชีวติ ระหว่ำงบำนำญ

บำเหน็จตกทอด

ออกรับเบี้ยหวัด

-

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์

เบี้ยหวัด

ย้ำยประเภทรับเบี้ยหวัดเป็นรับบำเหน็จ
บำนำญ (ต่อเนื่องจำกออกรับเบีย้ หวัด)
ไล่ออก

บำเหน็จ

ประเดิม (ถ้ำมี)+
ชดเชย+ผลประโยชน์

บำเหน็จ

-

-

โอนไปหน่วยงำนของรัฐที่ไม่ใช่ประเภท
ข้ำรำชกำรตำม พ.ร.บ.กบข.

-

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์

บำเหน็จตกทอด
(30 เท่ำบำนำญ)
เงินช่วยพิเศษ
(3 เท่ำบำนำญ)

-

หมายเหตุ
- สมำชิกที่รับรำชกำรอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนำคม พ.ศ.2540 และเลือกไม่สะสมเงินเข้ำกองทุน
เมื่อพ้นสมำชิกภำพบัญชีเงินสะสมและเงินสมทบจำก กบข. จะเป็นศูนย์หำกมีสิทธิเลือกรับบำนำญ
จึงจะได้รับเฉพำะเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดังกล่ำวเท่ำนั้น
- พระรำชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2539

๑๕

การยื่นเรือ่ งขอรับเงินบาเหน็จบานาญและบาเหน็จดารงชีพ
ให้ผู้มี สิ ท ธิรับ เงิน หรื อข้ำรำชกำรต ำรวจผู้เ กษีย ณอำยุร ำชกำรยื่นคำขอรับ เบี้ยหวั ด
บำเหน็จ บำนำญและบำเหน็จดำรงชีพ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ที่ฝ่ำยอำนวยกำร ศูนย์พัฒนำ
ด้ำนกำรข่ำว กองบัญชำกำรตำรวจสันติบำล โดยดำเนินกำรกรอกรำยกำรและลงชื่อแสดงเจตนำใน
แบบคำขอให้ครบถ้วนตำมประเภทที่ประสงค์จะขอรับพร้อมเอกสำรประกอบให้ครบถ้วน
เอกสารที่ใช้แนบคาขอรับเงินบาเหน็จบานาญและบาเหน็จดารงชีพ ดังนี้
1. แบบขอรับเงินบำนำญปกติ (5300)
2. หลักฐำนกำรมีสทิ ธิได้นับเวลำทวีคูณ
- ใบรับรองสมุดประวัติและเวลำรำชกำรทวีคูณ (5304)
- ใบรับรองเวลำรำชกำรทวีคูณ แบบ 5302 (บก.บน.2)
1.3 สำเนำคำสัง่ เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้ำย
1.4 พระรำชกฤษฎีกำกำรปรับอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรตำรวจ พ.ศ.2548
1.5 สำเนำประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรตำรวจเกษียณอำยุรำชกำร
1.6 สำเนำคำสัง่ แต่งตั้งยศปัจจุบัน
1.7 ใบรับรองของผู้บังคับบัญชำ
1.8 แบบ สจร.1 (แบบลดหย่อนภำษี)
1.9 แบบ สจร.3 (แบบขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ)
1.10 สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือสำเนำบัตรประชำชน
1.11 สำเนำบัตรข้ำรำชกำรตำรวจ
1.12 สำเนำสมุดคู่ฝำกเงินธนำคำร
1.13 แบบแจ้งที่อยู่
1.14 สำเนำสมุดประวัติ (ก.พ.7)
1.15 สำเนำหนังสือกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
1.16 ใบเปลี่ยนชื่อ
1.18 สำเนำคำสัง่ กำรได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.)

๑๖

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบเรือ่ งการขอรับบาเหน็จบานาญ
เมื่ อ ผู้มีสิท ธิรับเงิน หรือข้ำรำชกำรตำรวจผู้เ กษียณอำยุรำชกำรยื่นคำขอรับ เบี้ยหวัด
บำเหน็จ บำนำญและบำเหน็จดำรงชีพ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันที่ฝ่ำยอำนวยกำร ศูนย์พัฒนำ
ด้ำนกำรข่ำว กองบัญชำกำรตำรวจสันติบำล ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบดำเนินกำรตรวจสอบแบบคำขอ
และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แบบคาขอรับเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญ (แบบ 5300)
(หน้าแรก)
ส่วนที่ 1 สาหรับส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือจังหวัด
1. ผู้ขอเป็นส่วนรำชกำรใด (ส่วนกลำง/ส่วนภูมิภำค)
2. ขอให้สั่งจ่ำยเงิน เบี้ยหวัด บำเหน็จ หรือ บำนำญ
3. เรียน .....................................
อธิบดีกรมบัญชีกลำง
สำหรับ
ส่วนกลำง
คลังเขต/คลังจังหวัด
สำหรับ
ส่วนภูมิภำค
4. ใส่เครื่องหมำย (/) ในช่องหน้ำข้อควำมโปรดพิจำรณำสั่งจ่ำย เบี้ยหวัด หรือ บำเหน็จ
หรือบำนำญแล้วแต่กรณี ให้ตรงกับข้อ 2
5. ใส่เครื่องหมำย (/) ในช่องหน้ำข้อควำม ตำม
* พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2539 สาหรับสมาชิก กบข.
* พ.ร.บ. บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2494
สาหรับข้าราชการที่
ไม่เป็นสมาชิก กบข.
6. ส่วนรำชกำรได้ส่งสมุด/ แฟ้มประวัติ และเอกสำรที่แนบมำมีจำนวนตรงกับที่ระบุไว้
7. ผู้มีอำนำจ หรือผู้ได้รับมอบอำนำจลงนำมแล้ว โดยระบุชื่อ ตำแหน่ง ให้ชัดเจน
ส่วนที่ 2 สาหรับผู้ขอ
1. ยศ หรือคำนำหน้ำนำม ชื่อ นำมสกุล
ตามแบบ / แฟ้มประวัติ
2. ระบุประเภทกำรขอรับเงิน เป็น เบี้ยหวัด หรือ บำเหน็จ หรือ บำนำญ แล้วแต่กรณี
ใส่เครื่องหมำย (/) ในช่องหน้ำข้อควำม ให้ตรงกับส่วนที่ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4
3. วัน เดือน ปี เกิด
ตามสมุด / แฟ้มประวัติ
4. วัน เดือน ปี ที่เริ่มนับเป็นเวลำรำชกำร ตามสมุด / แฟ้มประวัติ
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5. วัน เดือน ปี ที่ออกจำกรำชกำร
ตามคาสั่ง
6. เหตุที่ออก
ตามคาสั่ง
7. ตำแหน่งสุดท้ำยก่อนวันที่พ้นจำกรำชกำร/ ตำแหน่งประจำกำร (ทหำร)
ตามสมุด/ประวัติ
8. เริ่มจ่ำยตั้งแต่.........................ตรงกับวันที่ออกจำกรำชกำร (ตำมข้อ 5)
ถึง.............................วันสุดท้ำยของกำรรับเบี้ยหวัด (ทหำร) ดูรำยละเอียดกำรรับ
เบี้ยหวัด
9. เหตุแห่งบำเหน็จบำนำญ ให้ตรงกับเหตุที่ระบุในคำสั่ง 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 ชั้นประทวนและพลทหำร
ประจำกำร
ชั้นสัญญำบัตร ข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือน ตามสมุด / แฟ้มประวัติ
10.2 บำนำญพิเศษ (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 ขึ้นไป จบเตรียมอุดมศึกษำ/ ปวช. จบ ปกศ. สูง/ปวท.ขึ้นไป
ตามสมุด / แฟ้มประวัติ
10.4 ลักษณะกำรปฏิบัติงำน
บำนำญ
ใส่เครื่องหมำย (/) ในช่องหน้ำข้อควำม
ข้ำรำชกำรพลเรือน ทหำร ตำรวจ ข้ำรำชกำรกำรเมือง
11. ส่วนรำชกำรที่สังกัดครั้งสุดท้ำย คือ กรม กระทรวง จังหวัด ซึ่งข้ำรำชกำรสังกัดอยู่
ก่อนวันที่พ้นจำกรำชกำร
ตามสมุด / แฟ้มประวัติ
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12. ลงชื่อ
ลงนามโดยผู้ขอรับบาเหน็จบานาญ
กรณีพิมพ์ลำยนิ้วมือแทนกำรลงชื่อ ให้มีพยำน จำนวน 2 คน รับรองว่ำเป็นลำย
พิมพ์นิ้วมือของ (ระบุชื่อเจ้ำของลำยนิ้วมือนั้น) ..............................จริง (ตำม ปพพ.มำตรำ 9)
13. ที่อยู่ของผู้ขอ
ระบุที่อยู่ให้ครบถ้วนชัดเจน
**กรมบัญชีกลำงจะส่งหนังสือสั่งจ่ำ ยเงินตำมที่อยู่ที่แจ้งไว้ หำกต้องกำรรับบริกำรส่ง
ข้อควำมจำกกรมบัญชีกลำง ให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail address ไว้ในช่องที่อยู่ด้วย
14. ขอรับเงินทำง
ให้ระบุกรม หรือจังหวัดพร้อม
หน่วยงานผู้เบิก

(หน้าที่ 2 เวลาราชการ)
1. เวลำปกติ คือ
- เวลำตั้ ง แต่เ ริ่ ม ปฏิบั ติ ร ำชกำรโดยได้รั บ เงิ นเดื อน จนถึง วัน สุ ดท้ ำยที่ ได้ รั บ
เงินเดือน
เวลำปกติ หำกมีหลำยตอน เนื่องจำกออกจำกรำชกำรแล้วกลับเข้ำรับรำชกำร
ใหม่
หำกมีสิทธิได้นับเวลำรำชกำรต่อเนื่องกัน ให้กรอกรำยกำรเป็นตอนๆ ไป
ตามสมุด / แฟ้มประวัติ
- กรณีในสมุดประวัติ / แฟ้มประวัติ ระบุว่ำไปรับรำชกำรทหำร ให้ตรวจจำกแบบ
หนั ง สื อ รั บ รองเวลำรำชกำรตอนเป็ นทหำร ซึ่ ง รั บ รองโดย “กรมกำรเงิ น
กลำโหม”
สำหรับทหำร ถือเวลำตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจำกำร (ตำมรำยละเอียด
กำรนับเวลำรำชกำรทหำร)
2. เวลำทวีคูณ คือ
- ทำหน้ำที่ ท หำรตำมที่ ก ระทรวงหลำโหมก ำหนด ตำมหนัง สือรับ รองของผู้มี
อำนำจ
- ปฏิบัติหน้ำที่ในเขตประกำศกฎอัยกำรศึก ตำมประกำศกฎอัยกำรศึก
- ทวีคูณอื่น
3. เวลำระหว่ำงรับเบี้ยหวัด นับ 1 ใน 4 (กรณีเคยรับเบี้ยหวัดมำก่อนแล้วกลับเข้ำรับ
รำชกำร)

๑๙
- ตำมสมุด / แฟ้มประวัติ

ประกอบหนังสือรับรองเวลำรำชกำรของกรมกำร

เงินกลำโหม
สำหรับทหำร ตำมสมุด / แฟ้มประวัติ
4. กำรตัดเวลำรำชกำร
- เวลำที่ไม่ได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วัน เดือน ปี ถึงวัน เดือน ปีใด
ตามสมุด / แฟ้มประวัติ
- วันเวลำในระหว่ำงประกำศกฎอัยกำรศึก เป็นจำนวนกี่วัน
ตามสมุด / แฟ้มประวัติ
5. เงินเดือนเดือนสุดท้ำย
- อัตรำเงินเดือนก่อนพ้นจำกรำชกำร
ตามสมุด / แฟ้มประวัติ
- อัตรำเงินเดือนที่ได้เลื่อนขั้นเพื่อประโยชน์ในกำรคำนวณบำเหน็จบำนำญ
ตามคาสั่งเลื่อนขั้นเพื่อประโยชน์ในการ
คานวณบาเหน็จบานาญ (ถ้ามี)
- เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย สำหรับกำรสั่งจ่ำยบำนำญให้สมำชิก กบข.
ตามสมุด / แฟ้มประวัติ
รวมกั บเงินเพิ่ม อื่นๆ ซึ่ง ได้รับ ในขณะนั้น (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./เงินผู้บงั คับอำกำศยำน (พบอ.)/เงินเพิ่มสำหรับตำรวจรำจร/เงินประจำ
ตำแหน่งต่ำงๆ ฯลฯ
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2. การตรวจสมุด / แฟ้มประวัติ ข้าราชการ
กรณีสมุดประวัติข้าราชการ ให้ตรวจดูตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายโดยละเอียด
หน้าที่ 1
1. ชื่อ นำมสกุล
2. วัน เดือน ปี เกิด
3. วันที่เริ่มเข้ำรับรำชกำร
4. สังเกตด้ำนซ้ำยมื อของหน้ำที่ 1 จะเป็นแผ่นรองปก บำงส่วนรำชกำรจะมี บันทึ ก
รำยกำรเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ วันที่นับเวลำทวีคูณ กรณีประกำศกฎอัยกำรศึก
วันลำในระหว่ำงทวีคูณ
หน้าที่ 10
วันเริ่มนับเวลำรำชกำรจนถึงวันพ้นจำกรำชกำร
1. รำยกำรตั้งแต่วันเริ่มรับรำชกำร ให้ตรวจดูว่ำตรงกับ หน้ำที่ 1 หรือไม่ ถ้ำไม่ตรงให้ใช้
วันที่เริ่มเข้ำรับรำชกำรที่ปรำกฏตำมหน้ำที่ 10 (กรณีที่นับเวลำรำชกำรได้ตั้งแต่วันเริ่มเข้ำรับรำชกำร)
2. ตำแหน่ง หน้ำที่/หมำยเหตุ ให้ตรวจดูว่ำมี กำรบันทึ กรำยกำรเกี่ยวกั บตำแหน่งว่ำ
อย่ำงไรบ้ำง จะเริ่มนับเวลำรำชกำรได้ตั้งแต่เมื่อไร
- จัตวำ/ตรี/ว.ส.ช./วิสำมัญชั่วครำวเพื่อทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เริ่มนับเป็น
เวลำรำชกำรได้
- วิสำมัญ/วิสำมัญเทียบจัตวำ ตรวจดูว่ำได้รับกำรยกฐำนะเป็น สำมัญ/จัตวำ ในปี
2518 หรือไม่ (ตำมรำยละเอียดกำรนับเวลำรำชกำรข้ำรำชกำรครู สปช.)
- วิสำมัญก่อนสอบ/ จัตวำก่อนสอบ
ไม่นับ เป็นเวลำรำชกำร
- เคยขอลำไปรับรำชกำรทหำร ถ้ำไม่มีหนังสือรับรองเวลำรำชกำรตอนเป็นทหำร
ให้ตัดเวลำรำชกำรก่อนนั้นออกไปก่อน และให้เริ่มนับเวลำรำชกำรตั้งแต่วันที่กลับเข้ำรับรำชกำร (เมื่อ
ส่วนรำชกำรมีหนังสือฯ ดังกล่ำวเมื่อใด จึงส่งเรื่องเพื่อขอให้สั่งจ่ำยบำเหน็จบำนำญเพิ่มเติมในภำยหลัง)
- ลำติดตำมคู่สมรสโดยไม่ได้รับเงินเดือน/ลำไปศึกษำไม่ได้รับเงินเดือน ให้นำเวลำ
ดังกล่ำว หักออกจำกเวลำรำชกำรปกติ
- สาหรับสมาชิก กบข.
กรณีที่ ไม่ นับ เวลำรำชกำรใดตอนใด (ก่ อนวันที่ 27 มี นำคม 2540) ให้ส่วน
รำชกำรผู้ขอบันทึกรำยกำรตัดเวลำเงินประเดิม (ข้อ 55) ไว้ด้วยว่ำตั้งแต่วันที่เท่ำใด ถึงวันที่เท่ำใด
- ลำไปศึกษำโดยได้รับเงินเดือน ให้ตรวจดูว่ำ วัน เดือน ปีใด ถึงวัน เดือน ปีใด ถ้ำมี
วันใดอยู่ในระหว่ำงประกำศกฎอัยกำรศึก ให้นำมำหักออกจำกเวลำทวีคูณ

๒๑
- เคยลำออกจำกรำชกำรด้วยเหตุใดๆ ก็ ตำม ถ้ำกลับ เข้ำรับ รำชกำรก่ อนวันที่
27 มีนำคม 2540 ไม่ให้นับเวลำรำชกำรในตอนแรก ยกเว้นมีหลักฐำนซึ่งกระทรวงกำรคลังให้นั บ
เวลำรำชกำรติ ด ต่ อ กั น จึ ง จะนั บ เวลำรำชกำรติ ด ต่ อ กั น (ตำมมำตรำ 30 วรรค 3) (จ) แห่ ง
พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2494) โดยนับเวลำรำชกำรปกติเป็นตอนๆ ไป
- ถ้ำกลับ เข้ำรับ รำชกำรหลัง จำกวันที่ พระรำชบัญ ญั ติก องทุ นบ ำเหน็จ บ ำนำญ
พ.ศ.2539 มีผ ลบังคับใช้แล้ว คือ ตั้งแต่วันที่ 27 มี นำคม 2540 เป็นต้นไป ให้นับเวลำรำชกำร
ติดต่อกัน โดยนับเวลำรำชกำรปกติเป็นตอนๆ ไป โดยให้ตรวจดูว่ำมีกำรบันทึกกำรคืนบำเหน็จพร้อม
ดอกเบี้ยในสมุดประวัติ หรือมีหลักฐำนกำรคืนเงินดังกล่ำวแนบมำกับเรื่องขอรับหรือไม่ ยกเว้น กรณี
เคยรับบำเหน็จไปแล้ว และไม่ได้รับคืนบำเหน็จตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
ให้นับเฉพำะเวลำรำชกำรในตอนหลัง
- กรณี ส มำชิ ก กบข.ที่ เ คยรั บ บ ำนำญ และกลั บ เข้ ำ รั บ รำชกำรหลั ง วั น ที่
13 กุมภำพันธ์ 2551 และได้รับเงินประเดิม ชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่ำวที่ได้รับ
จำก กบข. แล้ว ให้นับ เวลำรำชกำรต่อเนื่องได้ หำกไม่ มี กำรคืนเงินดั ง กล่ำวแก่ กบข. ให้คำนวณ
จำกเงินเดือน และเวลำรำชกำรในตอนหลังเท่ำนั้น (ตำม พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2551 โดยให้ขอหลักฐำนกำรคืนเงินจำกส่วนรำชกำรและตรวจสอบกับ กบข. ด้วย
- กรณีไม่ได้นับ เวลำรำชกำรต่อเนื่อง สำหรับ ผู้ซึ่งกลั บ เข้ำรับ รำชกำรหลัง วันที่
26 มีนำคม 2540 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2539 กำหนดให้ “ข้อ 1 กำรคำนวณบำนำญของผู้กลับเข้ำรับรำชกำรใหม่
ตำมมำตรำ 38 หำกเวลำรำชกำรซึ่งกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ยังไม่ครบห้ำปี ให้นับอัตรำเงินเดือนของ
ทุกเดือนในระหว่ำงกลับเข้ำรับรำชกำรใหม่ รวมกับอัตรำเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรประเภทนั้นๆ ก่ อนออกจำกรำชกำรย้อนหลัง ไปทุ กเดือนจนครบหกสิบ เดือน
เป็นอัตรำเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ำย
กรณีไม่อำจนับอัตรำเงินเดือนตำมวรรคหนึ่ง ให้ครบหกสิบเดือนได้ ให้นำอัตรำ
เงินเดือนที่ได้รับในเดือนแรกที่เริ่มเข้ำรับรำชกำรครั้งแรกเป็นอัตรำเงินเดือนเพื่อนำมำรวมให้ครบหก
สิบเดือน...”
- ตรวจคำสั่งว่ำอนุญ ำตให้ล ำออก/ให้ออก/ปลดออก วันเดือน ปีใด ให้นับ เวลำ
รำชกำร ถึงวันก่อนวัน เดือน ปีที่ระบุในคำสั่ง หรือวันสุดท้ำยที่ไดรับเงินเดือน
- กรณีเกษียณอำยุ ให้นับ เวลำรำชกำรถึง วันที่ 30 กั นยำยนของปีที่ มี อำยุครบ
60 ปีบริบูรณ์ โดยต้องตรวจดูรำยชื่อตำมประกำศเกษียณอำยุรำชกำรด้วย

๒๒
หน้า 40
ความผิดในราชการ
- เคยถูก สั่ง พั ก รำชกำร และให้ ก ลับ เข้ำ รับ รำชกำร โดยมี ก ำรจ่ำยเงิ นเดือนใน
ระหว่ำงพักรำชกำรอย่ำงไร ให้ดูประกอบกับคำสั่งให้กลับเข้ำรับรำชกำร (กรณีสมุดประวัติลงรำยกำร
ไม่ครบถ้วน ให้ส่วนรำชกำรรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนในระหว่ำงนั้น)
หน้า 66
การหยุดราชการ
- ลำป่วยเกิน 60 วัน ให้หักส่วนที่เกิน 60 วันทำกำร ออกจำกเวลำรำชกำรปกติ
ยกเว้นมีหลักฐำนกำรอนุญำตของผู้มีอำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินเดือนในส่วนที่ลำเกิน 60 วันทำกำร
- ขำดรำชกำร ให้หักวันที่ขำดรำชกำรออกจำกเวลำรำชกำรปกติ
- ลำเกินสิทธิที่จะได้รับเงินเดือน/ขำดรำชกำร/ลำติดตำมคู่สมรส ให้หักออกจำก
เวลำรำชกำรปกติ
- วันลำทุกประเภทในระหว่ำงประกำศกฎอัยกำรศึก ให้หักออกจำกเวลำทวีคูณ

3. แฟ้มประวัติ/ ก.พ.7
ให้ตรวจรำยกำรต่ำงๆ โดยละเอียด เหมื อนกำรตรวจสมุดประวัติข้ำรำชกำร แต่บัตร
ก.พ.7 มีให้ตรวจเพียง 2 ด้ำน คือ ด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง บำงรำยกำรจึงไม่สำมำรถตรวจสอบได้จำก
บัตร ก.พ.7 เช่น กำรหยุดรำชกำร (รำยกำรวันลำทุกประเภท) เป็นต้น จึงต้องตรวจรำยกำรดังกล่ำ ว
จำกหลักฐำนอื่นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ กรณีมีแฟ้มประวัติจะตรวจรำยกำรหยุดรำชกำรจำกปก
แฟ้มด้ำนในประกอบกันด้วยก็ได้
ด้านหน้า
1. ชื่อ นำมสกุล
2. วัน เดือน ปีเกิด
3. วันที่เริ่มรับรำชกำร
ในบัตร ก.พ. 7 ให้มีลำยมือชื่อเจ้ำของประวัติและหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ที่หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรมอบหมำยด้วย
ด้านหลัง
รำยกำรด้ำนหลัง วันที่ เ ริ่ม รับรำชกำร ให้ตรวจดูว่ำตรงกั นกั บ ด้ำนหน้ำหรือไม่ ถ้ำไม่
ตรงกันให้ถือด้ำนหลังเป็นวันที่เริ่มรับรำชกำร

๒๓
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจา ซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระทำควำมผิดอำญำ โดยกรณีหรือคดีอำญำยังไม่ถึงที่สุด
ให้ตรวจสอบว่ำส่วนรำชกำรผู้ขอบันทึกข้อมูลในระบบบำเหน็จบำนำญ (e-pension) หมวด “บันทึก
สัญ ญำค้ำประกั น” ครบถ้วนด้วยหรือไม่ หำกส่วนรำชกำรผู้ขอไม่บันทึ กข้อมู ล แต่กรมบัญชีกลำง
สำนักงำนคลังเขต หรือสำนักงำนคลังจังหวัดได้ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือได้รับทรำบว่ำบุคคล
ดังกล่ำวเป็นผู้อยู่ระหว่ำงสอบสวนทำงวินัย หรือต้องหำว่ำกระทำควำมผิดอำญำ ให้กรมบัญชีกลำง
สำนักงำนคลังเขต หรือสำนักงำนคลังจังหวัด บันทึกในหมวด “หมำยเหตุใบแนบ” เพื่อแจ้งให้ส่วน
รำชกำรผู้เบิกดำเนินกำรตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 122 ลงวันที่
26 พฤศจิกำยน 2552 และบันทึกข้อมูลในหมวด “บันทึกสัญญำค้ำประกัน” ให้ครบถ้วนก่อนทำคำ
ขอเบิกต่อไปด้วย
ไม่ให้สั่งจ่ายบาเหน็จดารงชีพ กรณีข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่ า งร้า ยแรง หรือมี ก รณีถูกฟ้องคดีอาญาหรื อต้องหาว่า กระทาความผิดอาญาโดยกรณีหรื อ
คดีอาญายังไม่ถึงที่สุด
การขอให้สั่งจ่ายบาเหน็จบานาญเพิ่ม เนื่องจากมีเวลาราชการหรือเงินเดือน/ค่าจ้าง
เพิ่มขึ้นให้ใช้แบบ 5316
วิธีดาเนินการโดยสรุปดังนี้
1. ตรวจสอบสิทธิและเอกสำรขอรับเงินบำเหน็จบำนำญ และหลัก ฐำนที่เ กี่ยวข้อง
ตำมที่ผู้มีสิทธิยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนำญ
2. นำแบบขอรับเงินบำเหน็จบำนำญ และเอกสำรทีเกี่ยวข้องเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ
เพื่อขออนุมัติจ่ำยเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
3. เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ออกเลขและบันทึกข้อมูลกำรขอรับเงินในระบบ e-pension
4. ส่งหลักฐำนและเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลำงตรวจสอบ
5. เมื่อได้รับอนุมัติจำกกรมบัญชีกลำงแล้ว ให้ตรวจสอบกำรอนุมัติสั่งจ่ำย เพื่อบันทึก
กำรขอเบิกและปิดรอบตำมปฏิทินประจำเดือนของกรมบัญชีกลำงในระบบ e-pension

๒๔
การบั นทึก ข้ อมู ล ในระบบ Pensions’ Electronic Filing ในส่ วนของเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบในการใช้งานระบบบาเหน็จบานาญ
ก ำหนดสิท ธิเ ข้ำ ใช้ร ะบบบ ำเหน็ จ บ ำนำญเพื่อปฏิ บัติห น้ำที่ ในส่วนของส่วนรำชกำร
ผู้ขอเบิกและขอกำหนดสิทธิเข้ำใช้ระบบบำเหน็จบำนำญเพื่อปฏิบัติหน้ำที่นำยทะเบียนผู้รับบำเหน็จ
บำนำญ จำกกรมบัญชีกลำง จะมีรหัสกำรใช้ระบบ ดังนี้
- ส่วนรำชกำรผู้ขอ ระดับนำยทะเบียน : ใช้แก้ไข
- ส่วนรำชกำรผู้ขอ ระดับหัวหน้ำ : ใช้ส่ง
- ส่วนรำชกำรผู้ขอ ระดับปฏิบัติ : ใช้บันทึกข้อมูล
ขั้นตอนการทางานการบันทึกข้อมูล
1. เข้าเว็บไซด์ https://pws.cgd.go.th/cgd/
2. ใส่รหัสกำรใช้ระบบส่วนรำชกำรผู้ขอ ระดับ ปฏิบัติ : ใช้บันทึกข้อมูล
Username : 0000000
Password : 0000000
3. คลิก “ระบบบำเหน็จบำนำญ”
4. คลิก “บันทึกข้อมูล” ก็จะปรำกฏหน้ำจอ และทำตำมขั้นตอนดังนี้

