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วิทยากรโดย.... นางปัทมา จิตรอิ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
งานคลัง กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

บําเหน็จ บํานาญของข้าราชการ
บําเหน็จ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
บํานาญ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าจะถึง
แก่กรรม หรือหมดสิทธิ
บําเหน็จ บํานาญ มี 3 ประเภท
1. บําเหน็จ บํานาญปกติ
2. บํานาญพิเศษ
3. บําเหน็จตกทอด

ผู้มีสิทธิได้รับบําเหน็จ บํานาญ
1.
2.
3.
4.
5.

เป็นข้าราชการตามกฎหมาย
รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณงบบุคลากร
มีเวลารับราชการ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิรับบําเหน็จ
มีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป มีสิทธิรับเงินบํานาญ
ผู้ที่ถูกลงโทษปลดออก ให้ออก มีสทิ ธิได้รับเงินบําเหน็จ หรือ บํานาญ

บําเหน็จบํานาญปกติ มี 4 เหตุ
1. เหตุทดแทน
2. เหตุทุพพลภาพ
3. เหตุสูงอายุ
4. เหตุรับราชการนาน (ไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือมาตรา 48 (สมาชิก กบข.)
ผู้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกติ ต้องเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เหตุทดแทน ให้แก่ ข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการ เพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งหรือมี
คําสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด
เลิกตําแหน่ง หมายถึง ข้าราชการออกจากราชการเพราะเหตุทางราชการเลิก
ตําแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติโดยไม่มีงานที่จะต้องให้ปฏิบัติต่อไปอีก
ยุบตําแหน่ง
หมายถึง ข้าราชการออกจากราชการเหตุเพราะทางราชการ
เอางานในหน้าที่ของตําแหน่งหนึ่งไปรวมกับงานในหน้าที่ของตําแหน่งอื่น
กรณีที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาลก็จะถือเป็นการ
ให้ออกโดยเหตุทดแทน
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2. เหตุทุพพลภาพ ให้แก่ข้าราชการผู้ป่วยเจ็บทุพพลภาพซึ่งแพทย์ที่ทางราชการ
รับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการในตําแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้
เช่น เจ็บป่วยเป็นอัมพาต หรือเป็นโรคจิต โรคประสาท เป็นต้น การออกจากราชการด้วยเหตุทุพพล
ภาพนี้ ข้าราชการมีสิทธิที่จะลาออกได้เองหรือทางราชการจะสั่งให้ออกก็ได้ ประเด็นสําคัญคือจะต้อง
ให้แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ทําการตรวจและให้ความเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการต่อไปได้
3. เหตุสูงอายุ ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบ 60 ปี (เกษียณอายุ) หรือลาออกเมื่อมี
อายุครบ 50 ปีบริบูรณ์
ผู้ที่พ้นจากราชการ ด้วยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ และเหตุสูงอายุ
ถ้ามีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (เวลาราชการ 9 ปี
6 เดือนให้สิทธิในการปัดเป็น 10 ปี เพื่อให้เกิดสิทธิในการรับบํานาญ) มีสิทธิได้รับบํานาญ หรือเลือก
ขอรับบําเหน็จก็ได้
ถ้ามีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 10 ปี ( 9 ปี
6 เดือน) มีสิทธิรับบําเหน็จ
4. เหตุรับราชการนาน (กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือมาตรา 48 (กรณีเป็นสมาชิก
กบข.) ให้แก่ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 25 ปี (เวลาราชการ 24 ปี 6 เดือน
ให้สิทธิในการปัดเป็น 25 ปี เพื่อให้เกิดสิทธิในการรับบํานาญ) มีสิทธิรับเงินบํานาญ

นอกจากนี้ ในกรณีผู้ทีมีเวลาราชการครบ 10 ปี (9 ปี 6 เดือน) แต่ไม่ถึง 25 ปี
(24 ปี 6 เดื อ น) ประสงค์ จ ะลาออกจากราชการ และไม่ เ ข้ า เกณฑ์ 4 เหตุ
ดังกล่าว ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตามมาตรา 17 (กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือ
มาตรา 47 (เป็นสมาชิก กบข.)
ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ
1. ข้าราชการถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีความผิด
2. ผูซ้ ึ่งมีเวลาราชการไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์

*** สิทธิในบําเหน็จหรือบํานาญเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนให้ใครไม่ได้ (ตามมาตรา 6
แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494)
*** สิทธิในการขอรับบําเหน็จบํานาญปกติให้มีอายุความ 3 ปี (ตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494)
การนับเวลาราชการเพื่อรับบําเหน็จ บํานาญ
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1. เวลาราชการปกติตั้งแต่วันเริ่มรับราชการ(ที่รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ) ถึงวันที่
ออกจากราชการ
2. เวลาราชการทวีคูณกรณีข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตใดที่ได้มีการประกาศใช้กฎ
อัยการศึกให้นับเวลาราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นเป็นทวีคูณ ระยะเวลาที่มีการประกาศใช้ให้เป็น
กฎอัยการศึก มีดังนี้
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2494 ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2494 ถึง
วันที่ 5 กันยายน 2494 รวมเป็นเวลา 2 เดือน 6 วัน
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2500 ในเขต 26 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2500 ถึงวันที่ 9
มกราคม 2501 รวมเป็นเวลา 3 เดือน 23 วัน
พ.ศ. 2500 นอกเขต 26 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2500 ถึงวันที่ 3
ตุลาคม 2500 รวมเป็นเวลา 17 วัน
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2501 ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2501 ถึงวันที่ 28
ตุลาคม 2508 รวมเป็นเวลา 7 ปี 9 วัน
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2519 ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2519 ถึงวันที่ 5
มกราคม 2520 รวมเป็นเวลา 3 เดือน
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2534 ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึงวันที่ 2
พฤษภาคม 2534 รวมเป็นเวลา 2 เดือน 8 วัน
• บางจังหวัดยังไม่ยกเลิกกฎอัยการศึก มี 2 ช่วง
• 23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2541 เช่น อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี
• 23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2543 เช่น อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี
ถ้า ไม่ม าปฏิบัติราชการในระหว่างประกาศกฎอัยการศึก ไม่มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ
ในระหว่างนั้น
3. เวลาราชการทวีคูณกรณีปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
4. เวลาราชการทวีคูณสงครามเวียดนาม

วิธีการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
1. การคํานวณบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
สูตร

บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จํานวนปีเวลาราชการ
บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จํานวนปีเวลาราชการ
50
หมายเหตุ เศษของปี ถ้าถึง 6 เดือนให้นับเป็นหนึ่งปี
บํานาญปกติให้ได้รับบํานาญไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย
2. การคํานวณบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.
2539
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สูตร

บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จํานวนปี เวลาราชการ (รวมทั้งเศษของปี)
บํานาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย × เวลาราชการ (รวมทั้งเศษของปี)
50
ทั้งนี้ อัตราบํานาญที่จะได้รับต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

ตัวอย่าง
นายสมบูรณ์ ดีเด่น บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 1 พฤษภาคม 2521 ตําแหน่งอาจารย์
อัตราเงินเดือน 34,880 บาท ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
คํานวณได้ดังนี้
การคิดเวลาราชการ
เวลาราชการปกติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 = 35 ปี
เวลาราชการทวีคูณกฎอัยการศึก ปี พ.ศ.2534
= 2 เดือน 8 วัน
รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น
= 35 ปี 2 เดือน 8 วัน
ถ้าเป็นสมาชิก กบข. อายุราชการจะเท่ากับ 35 + 2 + 8 = 35.19 ปี
12 365
การคํานวณตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
เงินบําเหน็จ
= 34,880 × 35
= 1,220,800
เงินบํานาญ
= 34,880 × 35
50
= 24,416
การคํานวณตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 กรณีเป็นสมาชิก
กบข.
เงินบําเหน็จ
= 34,880 × 35.19
= 1,227,427.20
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เงินบํานาญ จะต้องคํานวณหาเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายก่อน ดังนี้
ตั้งแต่
1 พ.ค. 51
1 ต.ค. 51
1 เม.ย. 52
1 ต.ค. 52
1 เม.ย. 53
1 ต.ค. 53
1 เม.ย. 54
1 ต.ค. 54
1 เม.ย. 55
1 ต.ค. 55
1 เม.ย. 56

ถึง
30 ก.ย. 51
31 มี.ค. 52
30 ก.ย.52
31 มี.ค. 53
30 ก.ย. 53
31 มี.ค. 54
30 ก.ย. 54
31 มี.ค. 55
30 ก.ย. 55
31 มี.ค. 56
30 เม.ย.56

เงินเดือน
27,500
27,500
27,500
27,500
27,500
28,780
31,060
31,960
32,910
33,860
34,880
รวม

รวม (เดือน)
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
60

จํานวนเงิน
137,500
165,000
165,000
165,000
165,000
172,680
186,360
191,760
197,460
203,160
34,880
1,783,800

เพราะฉะนั้น เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่จะนําไปคิดบํานาญจึงเท่ากับ 1,783,800
หารด้วย 60 เท่ากับ 29,730
การคิดเงินบํานาญ

=

บํานาญต่อเดือน

=

29,730 × 35.19
50
20,923.97

ข้อสําคัญ เงินบํานาญต่อเดือนที่ได้รับจะต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน
สุดท้าย ในรายนี้ 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเท่ากับ
29,730 × 70
= 20,811
100
ฉะนั้น เงินบํานาญที่นายสมบูรณ์ได้รับ คือ 20,811 ต้องไม่เกิน 70%
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บําเหน็จตกทอด
บําเหน็จตกทอด คือ เงินที่รัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทของผู้ตาย
หรือบุคคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว

ประเภทบําเหน็จตกทอด
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. บําเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการประจําตาย หมายถึง ข้าราชการที่รับราชการมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตายในระหว่างรับราชการ ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงของตนเอง
2. บําเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบํานาญตาย หมายถึง ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะได้รับ
บํานาญปกติ หรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ตาย ให้จ่ายบําเหน็จตกทอดเป็น 30 เท่า
ของบํานาญรายเดือนที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับนั้น (รวมเงิน ช.ค.บ. ถ้ามี)

ประเภทของทายาทผู้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอด
1. บุตรชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่
1.1 บุตรที่บิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 บุตรที่เกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตร ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของหญิงนั้น
1.3 บุตรที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองเป็นบุตร
1.4 บุตรซึ่งได้มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย
1.5 บุตรบุญธรรม (การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย )
2. สามีหรือภริยา ที่ชอบด้วยกฎหมาย
3. บิดาและมารดา ที่ชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิที่ได้รับบําเหน็จตกทอด
ทายาทมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอด ตามจํานวนดังนี้
1. บุตรได้รับ 2 ส่วน (ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่วน)
2. สามีหรือภริยาให้ได้รับ 1 ส่วน
3. บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชวี ิตอยู่ให้ได้ 1 ส่วน
หากไม่มีทายาทตามข้อ 1 - 3 ให้พิจารณาบุคคลตามข้อ 4 ต่อไป
4. บุ ค คลซึ่ งผู้ ตายแสดงเจตนาให้ เป็ นผู้ รั บบํ าเหน็ จตกทอด ตามแบบและวิ ธี การที่
กระทรวงการคลังกําหนด
หากไม่มีทายาทตามข้อ 1 – 3 และไม่มีบุคคลตามข้อ 4 ซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ หรือ
บุคคลนั้นได้ตายไปก่อนให้สิทธิบําเหน็จตกทอดเป็นอันยุติ
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หลักฐานเกี่ยวกับทายาทหรือบุคคล เพื่อประกอบการขอรับบําเหน็จตกทอด
1. หลักฐานเกี่ยวกับผู้ตาย
1.1 สําเนาใบมรณบัตร
1.2 สําเนาคําสั่งศาล สําหรับผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
2. หลักฐานเกี่ยวกับทายาท
2.1 บิดา มารดา
1) สําเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา กรณียังมีชีวิตอยู่หรือสําเนา
ใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่เชื่อถือได้ เช่น พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา หรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง กรณีที่ตายไปก่อนแล้ว
2) หลักฐานแสดงการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย
(1) สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการสมรสของบิดา มารดา
(2) หนังสือรับรองของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ที่รับรองว่าบิดา มารดา
สมรสก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2478
(3) สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของบุตรร่วมบิดา มารดา
เดียวกันกับผู้ตาย ซึ่งเกิดภายในปี พ.ศ. 2478 หรือก่อนนั้น
2.2 คู่สมรส
1) สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสําคัญการสมรส
2) สําเนาทะเบียนบ้าน
3) สําเนาใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้
กรณีที่คู่สมรสตายไปก่อน
4) สํานาทะเบียนการหย่า หรือใบสําคัญการหย่า หรือคําสั่งศาล กรณี
ที่มีการหย่า
5) สําเนาคําพิพากษา หรือคําสั่งศาลที่แสดงว่าคู่สมรสคนใดเป็นคู่สมรส
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
2.3 หลักฐานเกี่ยวกับบุตร
1) สําเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
2) สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสําคัญการสมรสของผู้ตายกับมารดา
ของบุตร หรือสําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร
3) บันทึกรับรองการมีบุตรชอบด้วยกฎหมายในครรภ์มารดา (ถ้ามี)
4) สํานาใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้
กรณีที่มีบุตรตาย
5) สําเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบุตรบุญธรรม
3. หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งได้แสดงเจตนาไว้
3.1 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด
3.2 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบําเหน็จตกทอด
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วิธีคํานวณบําเหน็จตกทอด
1.

กรณีข้าราชการประจําตาย
สูตรคํานวณ
บําเหน็จตกทอด = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จํานวนปีเวลาราชการ
เศษของปีถ้าถึง 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี
สําหรับสมาชิก กบข. เวลาราชการ รวมถึงเศษของเดือนและวันด้วย

ตัวอย่าง
นายอาทิตย์ ดีงาม บรรจุรับราชการ 1 เมษายน 2527 ตําแหน่งอาจารย์ อัตรา
เงินเดือน 47,130 บาท เป็นสมาชิก กบข. ได้ถึงแก่กรรมวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โดยมีทายาท
ถูกต้องตามกฎหมาย คือ มารดา ภรรยา และบุตร 1 คน ส่วนบิดาได้ถึงแก่กรรมแล้ว
วิธีคํานวณ
บําเหน็จตกทอด
= เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จํานวนปีเวลาราชการ
= 47,130 × 27.28
= 1,285,706.40
ดังนั้น เงินบําเหน็จตกทอด ที่ทายาทของนายอาทิตย์ จะได้รับมีดังนี้
มารดา จะได้รับ 1 ส่วน เป็นเงิน
321,426.60 บาท
ภรรยา จะได้รับ 1 ส่วน เป็นเงิน
321,426.60 บาท
บุตร
จะได้รับ 2 ส่วน เป็นเงิน
642,853.20 บาท
2. กรณีผู้รับบํานาญตาย
สูตรคํานวณ
บําเหน็จตกทอด
= อัตราบํานาญ + ช.ค.บ. (ถ้ามี) × 30
ตัวอย่าง
นายชนะ เป็นผู้รับบํานาญเหตุสูงอายุ รับบํานาญเดือนละ 9,000 บาท
ถึงแก่ความตาย มีทายาทคือ บิดา มารดา ภริยา และบุตร 4 คน
ดังนั้น เงินบําเหน็จตกทอดเท่ากับ 9,000 × 30 เป็นเงิน 270,000 บาท
จึงแบ่งจ่ายดังนี้
บุตร 4 คน ได้รับ 3 ส่วน เป็นเงิน 162,000 บาท ระหว่างบุตรทั้ง 4 คน
จะได้รับคนละ 40,500 บาท
ภริยา ได้รับ 1 ส่วน เป็นเงิน 54,000 บาท
บิดา มารดา ได้รับ 1 ส่วน เป็นเงิน 54,000 บาท (คนละ 27,000 บาท)

***บําเหน็จตกทอดไม่ใช่มรดก จะหักหนี้จากบําเหน็จตกทอดไม่ได้ หักได้เฉพาะในกรณี
ที่ทายาทยินยอมเท่านั้น***
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บําเหน็จดํารงชีพ
บําเหน็จดํารงชีพ คือ การนําเงินบําเหน็จตกทอดจํานวน 15 เท่าของบํานาญรายเดือน แต่
ไม่เกินจํานวนเงิน 400,000 บาท มาจ่ายให้กับผู้รับบํานาญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้รับบํานาญในการดํารงชีพให้เหมาะสม กับสภาวะเศรษฐกิจ โดยได้รับ
ยกเว้น ภาษีเงินได้ และเมื่อผู้รับบํานาญเสียชีวิตให้ทายาทหรือบุคคลที่ผู้รับบํานาญได้แสดงเจตนาให้
เป็นผู้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดขอรับบําเหน็จตกทอด จํานวน 30 เท่าของบํานาญรายเดือน
บวกเงิน ช.ค.บ. (ถ้ามี) หักด้วยเงินบําเหน็จดํารงชีพที่ได้รับไปแล้ว
กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ พ.ศ.2546 ได้กําหนดให้ผู้รับ
บํานาญสามารถขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพได้ในอัตรา 15 เท่าของเงินบํานาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่
เกิน 200,000 บาท

ผู้มีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
1. เป็ น ผู้ รั บ บํ า นาญที่ พ้ น จากราชการเพราะเกษี ย ณอายุ ป ระจํ า ปี ห รื อ ตามโครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนด ลาออกจากราชการ
2. ได้รับบํานาญปกติ
3. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งออกจากราชการ หรือผู้รับบํานาญที่มกี รณี หรือต้องหาว่ากระทํา
ความผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการ

การขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
1. ผู้รับบํานาญจะขอรับบําเหน็จดํารงชีพหรือไม่ก็ได้
2. ขอรับบํานาญ และบําเหน็จดํารงชีพ พร้อมกันก็ได้
3. ขอรับบํานาญก่อน และตัดสินใจขอรับบําเหน็จดํารงชีพภายหลังก็ได้
การคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ
ตัวย่างที่ 1
นายสมบูรณ์ ดีเด่น ลาออกจากราชการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ได้รับบํานาญ
เดือนละ 20,811 บาท
เงินบําเหน็จดํารงชีพ
= บํานาญรายเดือน × 15
= 20,811 × 15
= 312,165 บาท
ฉะนั้นเงินบําเหน็จดํารงชีพที่ นายสมบูรณ์จะได้รับ จึงเท่ากับ 200,000 บาท
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ต่อมากระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารง
ชีพ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 กําหนดให้ผู้รับบํานาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูร ณ์ขึ้นไปมีสิท ธิขอรับ
บํา เหน็จ ดํา รงชีพ ได้เ พิ่ม ขึ้น จากเดิม ที่กํา หนดให้มีสิท ธิข อรับ ได้ใ นอัต รา 15 เท่า ของบํา นาญราย
เดือ นที่ได้รับ แต่ไ ม่เ กิน 200,000 บาท เป็น ให้ข อรับ ได้ใ นอัต รา 15 เท่าของบํา นาญรายเดือ นที่
ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท ในกรณีผู้มีสิทธิขอรับ 200,000 บาทไปแล้ว ก็ให้ขอรับเพิ่มได้ไม่
เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ
ตัวอย่างที่ 2
นายสมบูรณ์ ดีเด่น ออกจากราชการได้รับเงินบํานาญเดือนละ 20,811 บาท มีสิทธิ
ขอรับบําเหน็จดํารงชีพ 15 เท่า เป็นเงิน 312,615 บาท เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ก็มีสิทธิที่จะได้รับ
เงินบําเหน็จดํารงชีพเพิ่มเท่ากับ 312,615 – 200,000 (ครั้งแรก) = 112,615 บาท
ตัวอย่างที่ 3
นายสมหวัง มีสุข ออกจากราชการได้รับเงินบํานาญเดือนละ 30,000 บาท มีสิทธิขอรับ
บําเหน็จดํารงชีพ 15 เท่า เป็นเงิน 450,000 บาท เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ก็มีสิทธิที่จะได้รับเงิน
บําเหน็จดํารงชีพเพิ่มเท่ากับ 450,000 – 200,000 (ครั้งแรก) = 250,000 บาท ดังนั้น นายสมหวัง
มีสิทธิรับเงินเพิ่มในครั้งที่สอง = 200,000 บาท (2 ครั้งไม่เกิน 400,000 บาท)
การคํานวณบําเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบํานาญตาย
สูตร บําเหน็จตกทอด = บํานาญรายเดือน + ช.ค.บ.(ถ้ามี) × 30 เท่า หักด้วยบําเหน็จดํารงชีพ
ตัวอย่างการคํานวณบําเหน็จตกทอด กรณีผู้รบั บํานาญตาย และมีการขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
ไปแล้ว
นายเอกราช ดําขํา ข้าราชการบํานาญ ได้รับบํานาญเดือนละ 33,892.60 บาท
ได้ถึงแก่กรรมวันที่ 15 มีนาคม 2556 ได้รับบําเหน็จดํารงชีพครั้งแรก 200,000 บาท (33,892.60×15
= 508,389-200,000) อายุครบ 65 ปี รับบําเหน็จดํารงชีพอีก 200,000 บาท
เงินบําเหน็จตกทอด
= บํานาญรายเดือน × 30 เท่า หักด้วยบําเหน็จดํารงชีพ
= 33,892.60 × 30
= 1,016,778
หักด้วยบําเหน็จดํารงชีพ
= 1,016,778 – 200,000 (ครั้งแรก) – 200,000 (ครั้งที่สอง)
= 616,778 บาท
ฉะนั้นเงินบําเหน็จตกทอดจึงเท่ากับ 616,778 บาท เพื่อนําไปแบ่งจ่ายให้กับทายาทตามกฎหมาย
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บําเหน็จค้ําประกัน
บําเหน็จค้ําประกัน คือ ผู้รับเงินบํานาญนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ใน
การประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

ผู้รับบํานาญที่สามารถใช้สิทธิได้
1. ผู้รับบํานาญ
2. มีทายาทตามกฎหมายบําเหน็จ บํานาญ และหรือมีผู้ที่แสดงเจตนาให้รับบําเหน็จ
ตกทอด (ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด)
3. ยินยอมให้ส่วนราชการผู้เบิก หักบํานาญและเงินอื่นที่ได้รับในแต่ละเดือนชําระ
คืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารตามสัญญากู้เงิน
4. ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

การขอหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
1. ผู้รับบํานาญแจ้งทายาทให้รบั ทราบ
2. ทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดยื่นที่ส่วนราชการต้นสังกัด
3. เขียนแบบคําร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดคงเหลือ
4. ส่วนราชการผู้เบิกเงินบํานาญ บันทึกข้อมูลในระบบบําเหน็จค้ําประกันส่งให้
กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด
5. กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด ออกหนังสือรับรองแล้วส่งไปให้
ผู้รับบํานาญตามที่อยู่ ที่ระบุในแบบคําร้อง หรือผู้บํานาญจะไปรับด้วยตนเองก็ได้

การยื่นกู้เงินกับธนาคาร
ผู้รับบํานาญนําหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด
ไปยื่นกู้เงินกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุด การพิจารณาให้กู้หรือไม่ให้กู้เงิน
ดังกล่าวเป็นอํานาจของธนาคารผู้ให้กู้

การหักหนี้บําเหน็จค้ําประกัน
1. ธนาคารแจ้งจํานวนหนี้ให้ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อทําการหักหนี้บําเหน็จ
ค้ําประกันรายเดือน
2. ผู้รับบํานาญ(ผูก้ ู้) เสียชีวิตก่อนชําระหนี้หมด กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินบําเหน็จ
ตกทอดให้ธนาคารเพื่อชําระหนี้ส่วนที่เหลืออยู่เป็นอันดับแรก หากมีจํานวนเงินบําเหน็จตกทอด
คงเหลือ กรมบัญชีกลางจะจ่ายให้แก่ผู้มีสทิ ธิรับเงินตามกฎหมายต่อไป
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หนังสือรับรองสิทธิบําเหน็จตกทอด
หนังสือรับรองสิทธิที่กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัดออกให้ผู้รับบํานาญไปแล้ว
จะไม่ออกให้อีก ยกเว้น กรณี
1. ฉบับเดิมชํารุด - ผูร้ ับบํานาญยื่นแบบคําร้องพร้อมแนบหนังสือรับรองฉบับเดิม
2. ฉบับเดิมสูญหาย - ผู้รับบํานาญยื่นแบบคําร้องพร้อมแนบใบแจ้งความ
3. ธนาคารไม่อนุมัติเงินกู้ และไม่คืนหนังสือรับรองสิทธิ
4. ผู้รับบํานาญยกเลิกการขอกู้เงิน - ธนาคารไม่คืนหนังสือรับรองสิทธิ
5. ชําระหนี้ตามสัญญาหมดแล้ว
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เงินช่วยพิเศษ
เงิ นช่ ว ยพิ เ ศษ คือ เงิ นจํ า นวนหนึ่ งที่ ท างราชการจ่ า ยให้ แ ก่ท ายาทหรื อบุ ค คล ผู้ ซึ่ ง
ข้าราชการหรือผู้รับบํานาญแสดงเจตนาระบุชื่อไว้ ภายหลังข้าราชการหรือผู้รับบํานาญถึงแก่ความ
ตาย การที่ทางราชการจ่ายเงินช่วยพิเศษให้ก็เพื่อให้ผู้ที่จัดการงานศพของข้าราชการ หรือผู้รับบํานาญ
นําเงินนั้นไปจัดการงานศพ หรือทําบุญตามประเพณี ของแต่ละศาสนา ถือเป็นการช่วยเหลือหรือ
ตอบแทนคุณความดีเป็นครั้งสุดท้ายจากทางราชการ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
กรณีข้าราชการประจําตายระหว่างรับราชการให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจํานวน 3 เท่าของ
เงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย หากมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่า
วิชา เงินประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตราย เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ และเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การปราบปรามผู้กระทําผิด ให้ร่วมกับเงินเดือนเพื่อคํานวณเป็นเงินช่วยพิเศษ
*ข้าราชการผู้ใดตายระหว่างละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลสมควรหรือหนีราชการ
ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
กรณีผู้รับบํานาญตายให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจํานวน 3 เท่าของบํานาญบวกเงินช่วยค่า
ครองชีพ (ถ้ามี)
ตัวอย่าง
นายมีโชค สูงเนิน ข้าราชการบํานาญ ได้รับบํานาญต่อเดือน 15,000 บาท เงิน ชคบ.
1,000 บาท ได้ถึงแก่กรรมวันที่ 10 มิถุนายน 2556 และได้ทําหนังสือแสดงเจตนาระบุให้นางมีสุข
สูงเนิน ซึ่งเป็นภรรยาเป็นผู้รับเงิน ดังนั้น เงินช่วยพิเศษที่นางมีสุข สูงเนิน จะได้รับเท่ากับ
15,000 + 1,000 = 16,000 × 3 = 48,000 บาท
ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ ให้จ่ายแก่ บุคคลผู้ซึ่งข้าราชการหรือผู้รับบํานาญได้แสดง
เจตนาระบุไว้เป็นหนังสือตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ก่อนตายให้เป็นผู้รับเงินช่วยพิเศษอันดับ
แรก หากไม่มีหนังสือแสดงเจตนาให้รับเงินช่วยพิเศษหรือผู้ที่ระบุในหนังสือแสดงเจตนาได้ถึงแก่
ความตายก่อน ให้จ่ายแก่บุคคลตามลําดับดังนี้
1 คู่สมรส
2 บุตร
3 บิดาหรือมารดา
เมื่อปรากฏว่า บุคคลในลําดับก่อนยังมีชีวิตอยู่ บุคคลในลําดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
ถ้าบุคคลผู้มีสิทธิในลําดับเดียวกันมีหลายคน สามารถมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมารับ
เพียงคนเดียวได้
การขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับเงิน ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ข้าราชการหรือผู้รับบํานาญ
ถึงแก่ความตาย
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สรุปสิทธิในการรับบําเหน็จ บํานาญ
เหตุออก
จากราชการ

ลาออก
ให้ออก
ปลดออก

กรณีมิได้เป็น
สมาชิก กบข.

อายุ
ราชการ

สิทธิรับ
บําเหน็จ
บํานาญ

ไม่ถึง 10 ปี

-

-

10 ปีขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 25 ปี

บําเหน็จ

บําเหน็จ

บํานาญ

บํานาญ

หรือเลือก
รับบําเหน็จ

บําเหน็จ

ไม่ถึง 1 ปี

-

-

1 ปี แต่ไม่ถึง
10 ปี

บําเหน็จ

บําเหน็จ

ได้รับเงินจาก
กระทรวงการคลัง

25 ปีขึ้นไป

เกษียณ
เหตุสูงอายุ
(อายุ 50 ปี
ขึ้นไป)
เหตุทุพพลภาพ
เหตุทดแทน

เสียชีวิต
(ปกติ)

10 ปี ขึ้นไป

1 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นสมาชิก กบข. จะได้รับ 2 ส่วน
ได้รับเงิน 2 ส่วน จาก
กบข.
กระทรวงการคลัง
เงินสะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์
เงินสะสม + สมทบ
บําเหน็จ
+ ผลประโยชน์
เงินประเดิม (ถ้ามี)
+ เงินชดเชย + เงินสะสม
บํานาญ
+ สมทบ + ผลประโยชน์
เงินสะสม + สมทบ
บําเหน็จ
+ ผลประโยชน์
เงินสะสม + สมทบ
+ ผลประโยชน์
เงินสะสม + สมทบ
บําเหน็จ
+ ผลประโยชน์
เงินประเดิม (ถ้ามี)
+ เงินชดเชย + เงินสะสม
+ สมทบ + ผลประโยชน์

บํานาญ

บํานาญ

หรือเลือกรับ
บําเหน็จ

เงินเดือนเดือนสุดท้าย
× เวลาราชการ

บําเหน็จ
ตกทอด

บําเหน็จตกทอด
(งด.เดือนสุดท้าย
× เวลาราชการ

-

บําเหน็จตกทอด
(30 เท่าบํานาญ
รายเดือนหักเงินดํารง
ชีพ) เงินช่วยพิเศษ
(3 เท่าบํานาญราย
เดือน)

เงินสะสม + สมทบ
+ ผลประโยชน์

-

เสียชีวิต
ระหว่าง
รับบํานาญ

-

-

บําเหน็จตกทอด
(30 เท่า บํานาญ
รายเดือนหัก เงินดํารง
ชีพ) เงินช่วยพิเศษ
(3 เท่าบํานาญราย
เดือน)

ไล่ออก

-

-

-

เงินสะสม+สมทบ
+ ผลประโยชน์
เงินสะสม+สมทบ
+ ผลประโยชน์

บํานาญ

บําเหน็จ
บําเหน็จตกทอด
(งด.เดือนสุดท้าย
x เวลาราชการ

