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ค าน า 

 คู่มือการปฏิบติังานเร่ืองบ าเหน็จบ านาญของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  ฉบบัน้ีจดัท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ให้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งใน

การปฏิบตัิงานเจา้หนา้ที่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 /หน่วยงานมี
ความเขา้ใจขั้นตอนการปฏิบติังาน และสามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัระเบียบ แนว
ปฏิบตัิและเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเป็นส่ือช่วยในการเรียนรู้และอา้งอิงการปฏิบติังานของ

ผูป้ฏิบติังานใหม่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย/์หน่วยงาน ในส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  และผูส้นใจทัว่ไป รวมทั้งขา้ราชการ ขา้ราชการบ านาญ และ
ลูกจา้งประจ า ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงที่จะท าใหก้ารปฏิบติังานกลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพยมี์
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้นในการจดัท าคู่มือบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการและลูกจา้งประจ า ผูเ้รียบเรียงได้
รวบรวมขั้นตอน กระบวนการด าเนินการ แบบฟอร์ม และเอกสารที่เก่ียวขอ้งที่มีรายละเอียดในการ
ปฏิบตัิงาน โดยตอ้งถือปฏิบตัิตามระเบียบ หลกัเกณฑท์ี่กระทรวงการคลงัและกรมบญัชีกลางก าหนด
ซ่ึงผูป้ฏิบตัิงานตอ้งพยายามศึกษาและท าความเขา้ใจดว้ยความละเอียดรอบคอบ จึงจะช่วยใหก้าร
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองคก์ร ขา้ราชการและลูกจา้งประจ า ประกอบกบัได้
น าขอ้คิดเห็นจากผูรั้บบริการมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคูมื่อใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น คู่มือ
ปฏิบติังานฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญั 

 บําเหน็จบํานาญนบัว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความสําคญัยิ่งเร่ืองหนึ่งในกลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

เพราะนบัตัง้แตบ่คุคลจะเร่ิมเข้ารับราชการก็ต้องพจิารณาทัง้เงินเดือน สวสัดกิาร และบําเหน็จ 

บํานาญประกอบการตดัสนิใจ เม่ือทํางานไปได้ระยะเวลาหนึ่งตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ หาก 

ลาออก (Resign) หรือ เกษียณอาย ุ(Retire) ก็จะได้มีบําเหน็จบํานาญไว้ใช้ยามท่ีไมไ่ด้รับราชการ 

บําเหน็จบํานาญจึงนบัเป็นเร่ืองท่ีสําคญัยิ่งท่ีภาครัฐ จะต้องพจิารณาประกอบการตดัสนิใจใน 

นโยบายด้านการบํารุงรักษากําลงัคน (Maintenance Policy) (กรมบญัชีกลาง, 2539 : 149 อ้างถึงใน 

จินตนา แก้วสลบันิล, 2546 : 1) 

 ระบบบํา เหน็จบํา นาญได้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดมาจนถึง 

พระราชบญัญัตบํิาเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งยงัใช้จนกระทัง่ปัจจบุนั ในการจ่าย 

บําเหน็จบํานาญท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนั จะใช้อตัราเงินเดือนเป็นฐานในการคํานวณ ข้าราชการท่ี 

เกษียณอายมีุสทิธิจะได้รับบําเหน็จบํานาญตามเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนด บําเหน็จบํานาญจึงเป็น 

ประโยชน์เกือ้กลูประเภทหนึ่งท่ีรัฐบาลจดัหาให้เม่ือข้าราชการออกจากงาน เป็นหลกัประกนัได้ว่า 

ข้าราชการจะได้รับการดแูลจากรัฐบาลจนกวา่จะเสียชีวิต สําหรับหลกัเกณฑ์การจ่ายบําเหน็จ 

บํานาญจะได้มากหรือน้อย ขึน้อยู่กบัฐานะทางการเงินของรัฐบาล อตัราเงินเดือนท่ีข้าราชการได้รับ 

สว่นใหญ่จะกําหนดเพดานสงูสดุเป็นวงเงินหรืออตัราร้อยละของเงินเดือน ดงันัน้ ระบบบําเหน็จ 

บํานาญจะผกูตดิกบัเงินเดือนมาโดยตลอด และเป็นปัญหาท่ีจะต้องดแูลควบคมุวงเงินงบประมาณ 

ด้านบําเหน็จบํานาญมใิห้สงูจนรัฐบาลไมอ่าจรับภาระได้ และด้วยเหตท่ีุข้าราชการท่ีจะเกษียณอายุ 

ราชการมีจํานวนเพิม่มากขึน้ ทําให้กระทรวงการคลงัได้จดัตัง้กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(กบข.) ขึน้ 

 กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ถือกําเนิดขึน้ภายใต้พระราชบญัญัติ 

กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีวตัถปุระสงค์ในการช่วยรัฐบาลจดัวางระบบ 

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ให้เป็นระบบผสมระหวา่งระบบบําเหน็จบํานาญข้าราชการแบบเดมิ 
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ตามพระราชบญัญัตบํิาเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 (กระทรวงการคลงั, 2494) ซึ่งกําหนดวา่ 

เม่ือข้าราชการออกจากราชการแล้วจะได้รับเงินจํานวนหนึ่งท่ีแน่นอน (Defined Benefit) และ 

หลกัการของกองทนุสํารองเลีย้งชีพ คือ ระบบท่ีมีการกําหนดอตัราท่ีแน่นอนในการจ่ายเงินสะสม 

เข้ากองทนุ แตจํ่านวนเงินท่ีจะได้รับเม่ือออกจากกองทนุนัน้ไมแ่น่นอนโดยขึน้อยู่กบัการนําสง่เงิน 

สะสม และผลตอบแทนท่ีได้จากการท่ีกองทนุนําเงินของสมาชิกไปลงทนุ (Defined Contribution) 

ซึ่งสมาชิก กบข.จะต้องนําสง่เงินสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 3 แตไ่มเ่กินร้อยละ 15 ของ 

เงินเดือน โดยรัฐบาลในฐานะนายจ้างมีหน้าท่ีสง่เงินสมทบเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 3 ของ 

เงินเดือนสมาชิกแต่ละคน ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตลุา 

การ ข้าราชการฝ่ายอยัการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั ข้าราชการครู ข้าราชการรัฐสภา 

สามญั ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการทหาร จากนัน้ กบข. มีหน้าท่ีจะต้องบริหารเงินของสมาชิกด้วย 

การลงทนุในรูปแบบ ตา่ง ๆ เช่น การลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารทนุ ทัง้นีก้ารดําเนินนโยบาย 

ดงักลา่วจะต้องเป็นไปภายใต้ข้อกําหนดของพระราชบญัญัตกิองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 

2539 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกท่ีจะต้องได้รับเงินคืนเม่ือพ้นสมาชิกภาพออกไป 

(กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ, 2549) 

 นอกจากนีล้กูจ้างประจําซึ่งได้รับคา่จ้างจากเงินงบประมาณ ซึ่งเดมิจะมีสทิธิได้รับ 

เป็นเงินบําเหน็จในคราวเดียวไม่มีรายได้เป็นรายเดือน ตอ่มาคณะรัฐมนตรีได้มีมตเิห็นชอบให้มี 

ระเบียบบําเหน็จบํานาญลกูจ้างประจํา เพ่ือกําหนดสทิธิให้ลกูจ้างประจํา สามารถเลือกรับบํานาญ 

ลกูจ้างประจํา(บําเหน็จรายเดือน)ได้ เน่ืองจากเห็นว่าลกูจ้างประจํามีกําหนดเวลาการปฏิบตังิาน 

เช่นเดียวกบัข้าราชการ คือ เกษียณอายเุม่ืออายคุรบ 60 ปี ปฏิบตังิานอยู่ในระบบราชการ 

ทําคณุประโยชน์ให้กบัทางราชการคล้ายคลงึกบัข้าราชการ ท่ีทํางานมาเป็นเวลานาน รัฐบาลจึงควร 

ดแูลโดยให้สทิธิประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร จึงทําให้ลกูจ้างประจํา มีสทิธิในบํานาญลกูจ้างประจํา 

(บําเหน็จรายเดือน)โดยรับไปตลอดชีวติก็ได้ แต่ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได้ เม่ือเลือกขอรับอย่างใด 

อย่างหนึ่งไปแล้วโดยให้มีผลกบัผู้ ท่ีเกษียณอายตุัง้แตปี่งบประมาณ 2552 เป็นต้นมา 
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 กลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ให้ดําเนินภารกิจ ในด้านตา่ง ๆ อย่างมีประสทิธิภาพ โดย 

หน่วยทะเบียนประวตัแิละคลงัข้อมลู ซึ่งหน่วยทะเบียนประวตัแิละคลงัข้อมลู สําหรับผู้เรียบเรียงมีหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

เก่ียวกบัเร่ืองบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และลกูจ้างประจํา ก็จะได้รับคําถาม ซึ่งต้องแนะนํา ชีแ้จง 

และให้ข้อมลูเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ข้าราชการ ลกูจ้างประจํา เจ้าหน้าท่ีของคณะ/หน่วยงาน 

อยู่เสมอ เช่น กรณีลาออกจากราชการ การเกษียณอายรุาชการปกต ิหรือการเข้าร่วมโครงการ 

เกษียณอายรุาชการก่อนกําหนด จะมีสทิธิได้รับเงินอะไร เงินแตล่ะประเภทจะได้รับเท่าไร มีวธีิการ 

คดิคํานวณบําเหน็จบํานาญอย่างไร เงินบําเหน็จตกทอดหมายถึงอะไร เป็นต้น  

 เพ่ือให้การดําเนินงานเร่ืองบําเหน็จบํานาญของข้าราชการและลกูจ้างประจําเป็นไป 

ได้ถกูต้องตามกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และมีประสทิธิภาพ ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมกฎ ระเบียบ 

วธีิปฏิบตัติลอดจนเอกสารท่ีจะใช้ในการดําเนินการขอบําเหน็จบํานาญ เพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานและ 

ผู้ขอใช้บริการเข้าใจโดยง่าย ทําให้เจ้าหน้าท่ี  จะต้องมีความรอบรู้ในเร่ืองบําเหน็จบํานาญเป็นอย่างดีเพ่ือให้การ

ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และขณะนีย้งัไมมี่ผู้รวบรวมข้อมลูระเบียบ หลกัเกณฑ์ดงักล่าวให้เป็นปัจจบุนั ผู้

เรียบเรียงได้เลง็เห็นความสําคญันีจ้ึงได้จัดทํา คู่มือการปฏิบตังิานเร่ืองบําเหน็จบํานาญของข้าราชการและลกูจ้างประจํา 

ของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2ขึน้ เพ่ือเป็นการจดัการความรู้ให้คงอยู่ในองค์กรซึ่งเป็น

นโยบายของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2 เป็นแนวทางท่ีช่วยสง่เสริมเพิ่ม 

ประสทิธิภาพและการดําเนินภารกิจ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของงานกลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 

บคุลากรของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2ไ ด้เข้าใจสทิธิตา่ง ๆ วา่ด้วยบําเหน็จบํานาญใน

บคุลากรกลุ่มตา่ง ๆ ในสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2ตามสมควร 

วตัถปุระสงค์ 

  1. เพ่ือประมวลกฎระเบียบและหลกัเกณฑ์เก่ียวกบับําเหน็จบํานาญข้าราชการและ 

ลกูจ้างประจํา สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2 

  2. เพ่ือจดัทําแนวปฏิบตัใินการดําเนินการเก่ียวกบับําเหน็จบํานาญของเจ้าหน้าท่ีใน 

กลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ และบุคลากรของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2/

หน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 

  1. ทําให้มีคูมื่อการปฏิบตังิานของกลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  

ข้าราชการ บคุลากรของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2 และผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกบัระเบียบ หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนการดําเนินการเร่ืองบําเหน็จบํานาญข้าราชการและ 

ลกูจ้างประจําได้ง่ายขึน้ 

  2. ทําให้มีแนวทางในการปฏิบตังิานสําหรับเจ้าหน้าท่ีกลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ ของ

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 2 ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 

  3. สามารถนําไปใช้เป็นข้อมลูให้แก่เจ้าหน้าท่ีในกลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  ในการปฏิบตัิ

เก่ียวกบัการขอบําเหน็จบํานาญ 

ขอบเขตของคูมื่อ 

  คูมื่อการปฏิบตังิานครัง้นี ้ผู้ เรียบเรียงได้กําหนดขอบเขตเนือ้หาเก่ียวกบับําเหน็จ 

บํานาญของข้าราชการและลกูจ้างประจํา ดงันี  ้

1. กลุม่ข้าราชการ 

 1.1 บําเหน็จบํานาญปกติ 

 1.2 บําเหน็จบํานาญพเิศษ 

 1.3 กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 

 1.4 บําเหน็จตกทอด 

 1.5 บําเหน็จดํารงชีพ 

 1.6 วธีิการขอรับบําเหน็จบํานาญประเภทตา่ง ๆ ของข้าราชการ 

2. กลุม่ลกูจ้างประจํา 

 2.1 บําเหน็จลกูจ้าง 

 2.2 บําเหน็จตกทอด 

 2.3 กองทนุสํารองเลีย้งชีพลกูจ้างประจํา (กสจ.) 

 2.4 วธีิการขอรับบําเหน็จบํานาญประเภทต่าง ๆ ของลกูจ้างประจํา 

 

5 

3. การขอรับและการจ่ายเบีย้หวดับําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 



ผา่นระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) 

นิยามศพัท์ 

คูมื่อการปฏิบตังิานครัง้นี ้ผู้ เรียบเรียงได้นิยามศพัท์ ดงันี ้

1. ข้าราชการ 

บําเหน็จปกต ิหมายถึง เงินตอบแทนความชอบท่ีได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นเงิน 

ก้อนครัง้เดียว 

บํานาญปกต ิหมายถึง เงินตอบแทนความชอบท่ีได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นราย 

เดือนจนกวา่จะถึงแก่ความตายหรือหมดสทิธิ 

บําเหน็จบํานาญพเิศษ หมายถึง บําเหน็จบํานาญสําหรับข้าราชการผู้ ท่ีได้รับ 

อนัตรายจนพกิารเสียแขนหรือขา หหูนวกทัง้สองข้างตาบอด หรือได้รับการป่วยเจ็บ และผู้ ท่ี 

เสียชีวติเพราะเหตปุฏิบตัิหน้าท่ี 

เงินบําเหน็จ หมายถึง เงินท่ีรัฐจ่ายให้แก่สมาชิก กบข. เพียงครัง้เดียว เม่ือพ้นจาก 

สมาชิกภาพและมีเวลาราชการสิบปีบริบรูณ์ขึน้ไป หรือออกจากราชการด้วยเหตสุงูอาย ุเหตทุพุพล 

ภาพ เหตทุดแทนและมีอายรุาชการ 1 ปีบริบรูณ์ขึน้ไปโดยได้รับจากกระทรวงการคลงั 

เงินบํานาญ หมายถึง เงินท่ีรัฐจ่ายให้แก่สมาชิก กบข. เป็นรายเดือน เม่ือพ้นจาก 

สมาชิกภาพและมีเวลาราชการย่ีสบิห้าปีบริบรูณ์ขึน้ไป หรือออกจากราชการด้วยเหตสุงูอายุ 

เหตทุพุพลภาพ เหตทุดแทนและมีเวลาราชการสบิปีบริบรูณ์โดยได้รับจากกระทรวงการคลงั 

เงินประเดมิ หมายถึง เงินท่ีภาคนําสง่เข้าบญัชีสมาชิก กบข. ท่ีเป็นข้าราชการอยู่ 

ก่อนวนัท่ี 27 มีนาคม 2540 เพ่ือชดเชยเงินบํานาญท่ีลดลง ทัง้นีส้มาชิก กบข. จะมีสทิธิขอรับเงิน 

ประเดมิได้เม่ือสิน้สดุสมาชิกภาพและต้องเป็นผู้ ท่ีมีสทิธิรับและเลือกรับบํานาญเท่านัน้ 

เงินสะสม หมายถึง เงินท่ีสมาชิกจ่ายสะสมเข้ากองทนุเป็นประจําทกุเดือน ซึ่ง 

ขณะนีอ้ยู่ในอตัรา 3% ของเงินเดือนสมาชิก 

เงินสมทบ หมายถึง เงินท่ีภาครัฐจ่ายสมทบเข้ากองทนุให้สมาชิก กบข. ท่ีสะสมเงิน เข้า 

กองทนุเป็นประจําทกุเดือน ซึ่งขณะนีอ้ยู่ในอตัรา 3% ของเงินเดือนสมาชิก 

เงินชดเชย หมายถึง เงินท่ีภาครัฐนําสง่เข้ากองทนุเป็นประจําทกุเดือน โดยจ่ายเพิม่ 

ให้แก่สมาชิก กบข. เพ่ือชดเชยสตูรบํานาญท่ีเปล่ียนแปลงไปซึ่งขณะนีอ้ยู่ในอตัรา 2 % ของ 

เงินเดือนสมาชิก ทัง้นีส้มาชิก กบข. จะมีสทิธิได้รับเงินชดเชยก็ตอ่เม่ือสิน้สดุสมาชิกภาพและเลือก 



รับบํานาญเท่านัน้ 

เงินสํารอง หมายถึง เงินท่ีภาครัฐจดัสรรเงินงบประมาณสง่เข้ากองทนุเพ่ือเป็นเงิน 

สํารองสําหรับการจ่ายบําเหน็จบํานาญให้แก่ข้าราชการในยามท่ีเกิดวกิฤตทิางเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยภาครัฐต้องจดัสรรเงินงบประมาณเป็นเงินสํารองเข้ากองทนุเป็นรายปีไมน้่อยกว่า 20% ของงบประมาณ 

รายจ่ายบําเหน็จบํานาญข้าราชการประจําปี จนกวา่เงินสํารองและดอกผลจะมีจํานวน 3 เท่าของงบประมาณ 

รายจ่ายบําเหน็จบํานาญข้าราชการประจําปี 

เงินสะสมสว่นเพิ่ม หมายถึง เงินท่ีสมาชิกแจ้งความประสงค์สะสมเพิ่มจากอตัรา 

ปกตท่ีิกําหนดไว้ โดยสมาชิกสามารถสง่เงินสะสมส่วนเพิม่ได้ในอตัราไม่เกิน 12% ของเงินเดือน 

เม่ือรวมกบัเงินสะสมเดมิตามอตัราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแล้วต้องไมเ่กิน 15% ของเงินเดือน แต ่

ภาครัฐยงัคมสมทบเงินในอตัรา 3% เท่าเดมิ 

เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนท่ีได้รับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนัน้ ๆ 

รวมทัง้เงินเพิ่มพเิศษรายเดือนสําหรับคา่วชิา สําหรับประจําตําแหน่งท่ีต้องฝ่าอนัตรายเป็นปกติ 

สําหรับการสู้รบ หรือสําหรับการปราบปรามผู้กระทําผดิแตไ่มร่วมถึงเงินเพิ่มอย่างอ่ืน 

บําเหน็จตกทอด หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้แก่ทายาท โดยจ่ายให้ครัง้เดียวในกรณีท่ี 

สมาชิกหรือผู้ รับบํานาญถึงแก่ความตาย 

บําเหน็จดํารงชีพ หมายถึง การนําเงินบําเหน็จตกทอดซึ่งจะจ่ายให้กบัทายาทของ 

ผู้ รับบํานาญ มาให้ผู้ รับบํานาญใช้เพ่ือการดํารงชีพ ขณะมีชีวติอยู่ ครัง้แรกจะจ่ายจํานวน 15 เท่าของ 

อตัราบํานาญ แตไ่มเ่กินสองแสนบาท และหากคํานวณแล้วยงัมีเงินเหลือก็สามารถมาขอรับเงิน 

บําเหน็จดํารงชีพเพิม่ได้เม่ืออายคุรบ 65 ปีบริบรูณ์ได้ในสว่นท่ีเหลือ รวมแล้วไมเ่กินส่ีแสนบาท 

2. ลกูจ้างประจํา 

บําเหน็จปกต ิหมายถึง เงินตอบแทนความชอบของลกูจ้างประจําท่ีได้รับราชการ 

มา ซึ่งทางราชการจ่ายให้ครัง้เดียว 

บําเหน็จรายเดือน หมายถึง เงินตอบแทนของลกูจ้างประจําท่ีออกจากงานเน่ืองจาก 

ทํางานมานานซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน 

บําเหน็จพเิศษ หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้แก่ลกูจ้างประจําหรือลกูจ้างชัว่คราวท่ีได้รับ 

อนัตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตปุฏิบตังิานในหน้าท่ี หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระทําการตาม 

หน้าท่ี ซึ่งแพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงวา่ไม่สามารถปฏิบตังิานในหน้าท่ีได้อีกเลย 



ซึ่งจ่ายครัง้เดียว 

บําเหน็จพเิศษรายเดือน หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้แก่ลกูจ้างประจําท่ีได้รับอนัตราย 

หรือเจ็บป่วยเพราะเหตปุฏิบตังิานในหน้าท่ี หรือถกูประทษุร้ายเพราะเหตกุระทําการตามหน้าท่ี ซึ่ง 

แพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงวา่ไมส่ามารถปฏิบตังิานในหน้าท่ีได้อีกซึ่งจ่ายเป็น 

รายเดือน 

เวลาราชการ หมายถึง เวลาตัง้แต่วนัท่ีข้าราชการเร่ิมรับราชการ จนถึงวนัสดุท้ายท่ี 

ได้รับเงินเดือนตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีบญัญัตใินพระราชบญัญัต ิและให้หมายความรวมถึงการ 

นบัเวลาราชการเป็นทวีคณู ตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการด้วย 

ช.ค.บ. หมายถึง เพิม่เงินช่วยคา่ครองชีพผู้ รับเบีย้หวดับํานาญ 

ช.ร.บ. หมายถึง เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้ รับเบีย้หวดับํานาญ 

เบีย้หวดั บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั หมายถึง เบีย้หวดั บําเหน็จ 

บํานาญปกต ิบําเหน็จดํารงชีพ บํานาญพเิศษ บําเหน็จตกทอด บําเหน็จลกูจ้าง บําเหน็จพเิศษ เงินทําขวญั 

เงินทดแทนข้าราชการวสิามญั เงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายรุาชการก่อนกําหนด 

เงินทดแทนและเงินช่วยเหลือตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยบําเหน็จความชอบ 

คา่ทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีและประชาชนผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการหรือช่วยเหลือราชการ 

เน่ืองในการปอ้งกนัอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521(ระเบียบ บทช.) 

ระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) หมายถึง ระบบงานท่ีทํางานแบบ Web Application 

เป็นระบบงานท่ีใช้งานเก่ียวกบัการขอรับและการจ่ายเบีย้หวดั บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืนใน 

ลกัษณะเดียวกนั โดยระบบงานสามารถทํางานได้ทัง้ในสว่นของการนําข้อมลูเข้า แก้ไขข้อมลู 

คํานวณเงินเบีย้หวดับําเหน็จบํานาญ ฯ พมิพ์รายงานเพ่ือตรวจสอบ อนมุตัสิัง่จ่าย พมิพ์หนงัสือสัง่จ่าย 

รวมทัง้การเตรียมข้อมลูสง่ธนาคาร เพ่ือนําเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้ รับเงิน และสง่ข้อมลู 

ให้กบัระบบ GF-MIS โดยสามารถทํางานได้ทัง้ท่ีหน่วยงานในสว่นกลางและสว่นภูมภิาค 

ผู้มีสทิธิ หมายถึง ผู้มีสทิธิรับเบีย้หวดั บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนในลกัษณะ 

เดียวกนั รวมทัง้ทายาท หรือบคุคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้ ผู้อปุการะ หรือผู้อยู่ในอปุการะตามพระราช บญัญัติ 

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และพระราชบญัญัตกิองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 

2539 แล้วแตก่รณี 

สว่นราชการผู้ขอ หมายถึง สว่นราชการต้นสงักดัหรือจงัหวดัซึ่งผู้ขอรับเงินหรือ 



ผู้ตาย รับราชการครัง้สดุท้าย หรือท่ีซึ่งผู้ รับเบีย้หวดั บํานาญ เบกิเงินสวสัดกิารและสทิธิประโยชน์ ตา่ง ๆ 

สว่นราชการผู้ เบกิ หมายถึง ส่วนราชการต้นสงักดัระดบักรม หรือหน่วยเบกิต้น 

สงักดัในส่วนภมูภิาค ท่ีขอเบกิเบีย้หวดับําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกัน หรือเงิน 

สวสัดกิารและสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ของผู้ รับเบีย้หวดับํานาญ หรือท่ีซึ่งผู้มีสทิธิรับเงินแสดงเจตนา 

ขอรับบําเหน็จตกทอดหรือบํานาญพเิศษกรณีข้าราชการตาย 

นายทะเบียนผู้ รับบําเหน็จบํานาญ หมายถึง ข้าราชการ ยกเว้น ข้าราชการท่ีช่วย 

ราชการ ท่ีได้รับแตง่ตัง้จากหวัหน้าส่วนราชการระดบักรมในส่วนกลาง หรือหวัหน้าหน่วยงานใน 

สว่นภมูภิาคซึ่งมีรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหสัผา่น (Password) ท่ีกําหนดให้โดยกรมบญัชีกลาง เพ่ือทํา 

หน้าท่ีดแูลประวตัขิองผู้ มีสทิธิรับเบีย้หวดั บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั รวมทัง้  

บคุคลในครอบครัวของผู้ มีสทิธิรับเงินดงักลา่ว 

นายทะเบียนบคุลากรภาครัฐ หมายถึง ข้าราชการ ยกเว้น ข้าราชการท่ีช่วยราชการ 

ท่ีได้รับแตง่ตัง้จากหัวหน้าส่วนราชการระดบักรมในสว่นกลาง หรือหวัหน้าหน่วยงานในสว่น 

ภมูภิาค ซึ่งมีรหสัผู้ ใช้งาน (User ID) และรหสัผา่น (Password) ท่ีกําหนดให้โดยกรมบญัชีกลาง เพ่ือ 

ทําหน้าท่ีดแูลประวตัิของข้าราชการ ลกูจ้างประจํา และบคุคลในครอบครัวของข้าราชการและลกูจ้างประจํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

บทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

  กลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ  เขต 2 

 มีหน้าท่ีขบัเคล่ือนสนบัสนนุการบริหารจดัการภารกิจของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบุรี  เขต 2     

ให้ดําเนินภารกิจในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสทิธิภาพ  มีบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบในการสนบัสนนุการบริหารและการ

จดัการศกึษาของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากาญจนบรีุ  เขต 2ให้ดําเนินภารกิจในด้านตา่ง ๆ อย่างมี

ประสทิธิภาพ ให้บริการกับทกุกลุม่เปา้หมายทัง้หน่วยงานภายในสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ 

เขต 2 และหน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยบคุลากรของ สพป.กาญจนบรีุ เขต 2 ข้าราชการลกู จ้าง

ประจําและผู้สนใจทัว่ไป  

วสิยัทศัน์ (VISION) 

เป็นกลุม่งานสนบัสนนุการบริหารจดัการภารกิจของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ  เขต 2  อย่างมี

ประสทิธิภาพ มุง่เน้นการบริการเชิงรุก ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั 

พนัธกิจ (MISSION) 

1. ดําเนินการสนับสนนุและประสานงานการบริหารจดัการภารกิจของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

กาญจนบรีุ  เขต 2 อย่างมีประสทิธิภาพ 

2.  สง่เสริมการทํางานแบบมีสว่นร่วมและเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั 

3.  สง่เสริมและพฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพในการบริหารจดัการและการบริการเชิงรุก 

4.  สนบัสนนุการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัมาใช้ในการบริหารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพ 

บทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบของตําแหน่ง 

ปฏิบตังิานท่ีเก่ียวกบัตรวจสอบเก่ียวกบัการขอบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ ลกูจ้างประจํา ของสํานกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ  เขต 2 ในงานท่ีรับผดิชอบให้สําเร็จตามวตัถปุระสงค์ ตลอดจนปฏิบตัิ

หน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบตัเิก่ียวกับบําเหน็จบํานาญข้าราชการและลกูจ้างประจํา 

ปฏิบตังิานเก่ียวกบับําเหน็จบํานาญข้าราชการและลกูจ้างประจํา โดยให้ข้อมลู 

ความรู้ ความเข้าใจ แก่ข้าราชการและลกูจ้างประจํา ในเร่ืองสทิธิในการได้รับบําเหน็จบํานาญท่ีถกูต้อง 

วธีิการคดิคํานวณบําเหน็จบํานาญ การย่ืนเร่ืองขอรับบําเหน็จบํานาญ วธีิการรับบําเหน็จตกทอด หรือ 

การรับเบีย้หวดับํานาญ ตลอดจนตดิตอ่ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเก่ียวกับ

บําเหน็จบํานาญข้าราชการและลกูจ้างประจํา เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ์ท่ีทาง 

ราชการกําหนด ตลอดจนให้ข้อมลู คําปรึกษา แนะนําแก่บคุลากร และเจ้าหน้าท่ีของสํานกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ  เขต 2   นอกจากนีย้งัได้มีการประสานงานกับ 

เจ้าหน้าท่ีของกองการเจ้าหน้าท่ี สํานกังานคลงัเขต 7 นครปฐม และกรมบญัชีกลาง เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมลูและ

แนวทางในการปฏิบตังิาน 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

หลกัเกณฑ์บําเหน็จบํานาญข้าราชการและลกูจ้างประจํา 

บําเหน็จบํานาญ คือเงินท่ีภาครัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการและลกูจ้างประจําท่ีออกจาก 

ราชการเพ่ือตอบแทนความชอบท่ีได้ปฏิบตังิานให้แก่ทางราชการโดยจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว หรือจ่าย 

เป็นรายเดือน ซึ่งการจ่ายเงินก้อนเดียวนัน้จ่ายให้กับผู้ รับบําเหน็จ จ่ายเป็นรายเดือนให้ผู้ รับบํานาญ 

และหากข้าราชการหรือผู้ รับบํานาญถึงแก่กรรมก็จะจ่ายบําเหน็จตกทอดหรือบํานาญพเิศษตาม 

หลกัเกณฑ์แล้วแตก่รณีให้แก่ทายาท เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนตอ่ไป กรมบญัชีกลางมี 

หน้าท่ีควบคมุ ดแูลการบริหารการใช้จ่ายเงินแผน่ดนิของหน่วยงานภาครัฐ และมีหน้าท่ีพจิารณาสัง่ 

จ่ายเงินบําเหน็จบํานาญตามหลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลงักําหนด ในการพจิารณาสัง่จ่ายบําเหน็จ 

บํานาญให้แก่ข้าราชการและลกูจ้างประจําของสว่นราชการ ตามพระราชบญัญัตบํิาเหน็จบํานาญ 

ข้าราชการ พ.ศ. 2494 และท่ีแก้ไขเพิม่เติม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องได้กําหนดให้ 

เจ้าหน้าท่ีต้องตรวจคําขอ และเอกสารหลกัฐานประกอบคําขอรับเงินประเภทตา่ง ๆ ซึ่งมีเป็นจํานวน 

มาก และแตกตา่งกนัไปแตล่ะประเภทการจ่าย และการจดัสง่เอกสารท่ีผดิพลาดให้กบัฝ่ายท่ี 

เก่ียวข้องก็จะทําให้การเบกิจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญประเภทตา่ง ๆ ลา่ช้าออกไปได้ ดงันัน้เจ้าหน้าท่ี 

ของกลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ ของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ  เขต 2   

ควรมีความรู้ความเข้าใจหลกัเกณฑ์บําเหน็จบํานาญข้าราชการและลกูจ้างประจํา เพ่ือจะได้ปฏิบตังิานได้อย่างมี 

ประสทิธิภาพ ซึ่งผู้ เรียบเรียงจะกลา่วถึงความหมายและหลกัเกณฑ์บําเหน็จบํานาญ ดงัตอ่ไปนี  ้

1. กลุม่ข้าราชการ 

1.1 บําเหน็จบํานาญปกติ 

1.2 บําเหน็จบํานาญพเิศษ 

1.3 กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 

1.4 บําเหน็จตกทอด 

1.5 บําเหน็จดํารงชีพ 

1.6 วธีิการขอรับบําเหน็จบํานาญประเภทตา่ง ๆ ของข้าราชการ 

2. กลุม่ลกูจ้างประจํา 

2.1 บําเหน็จลกูจ้าง 

2.2 บําเหน็จตกทอด 

2.3 กองทนุสํารองเลีย้งชีพลกูจ้างประจํา (กสจ.) 

2.4 วธีิการขอรับบําเหน็จบํานาญประเภทต่าง ๆ ของลกูจ้างประจํา 

3. การขอรับและการจ่ายเบีย้หวดับําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั 

ผา่นระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) 

1. กลุม่ข้าราชการ 

ด้วยพระราชบญัญัตบํิาเหน็จบํานาญ พ.ศ.2494 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ พระราชบญัญัติ 

กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2539 และพระราชกฤษฎีกา เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจาก 

ราชการตามมาตรการปรับปรุงอตัรากําลงัของสว่นราชการ พ.ศ.2551 มีรายละเอียดดงันี ้

1.1. บําเหน็จบํานาญปกติ 

บําเหน็จบํานาญ เป็นสทิธิประโยชน์อย่างหนึ่งท่ีทางราชการจ่ายเป็นเงิน ให้แก่ 



ข้าราชการท่ีพ้นจากราชการ เพ่ือความมัน่คงและเป็นหลกัประกนัในชีวติ 

1.1.1 การจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญปกติ 

บําเหน็จบํานาญ คือ เงินท่ีทางราชการจ่ายให้แก่ ข้าราชการซึ่งออกจาก 

ราชการด้วยเหตใุดเหตหุนึ่ง ดงันี ้

1. บําเหน็จบํานาญเหตทุดแทน ซึ่งให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากประจําการ 

เพราะเลกิหรือยบุตําแหน่งหรือมีคําสัง่ให้ออกโดยไม่มีความผดิ หรือซึ่งออกตามบทบญัญัตใิน 

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยหรือทหารซึ่งออกจากกองหนนุเบีย้หวดั 

2. บําเหน็จบํานาญเหตทุุพพลภาพ ซึ่งให้แก่ข้าราชการผู้เจ็บป่วยทพุพลภาพ 

ซึ่งแพทย์ของทางราชการรับรองได้ตรวจแสดงและลงความเห็นว่าไม่สามารถท่ีจะรับราชการใน 

ตําแหน่งหน้าท่ีซึ่งปฏิบตัอิยู่นัน้ตอ่ไป 

3. บําเหน็จบํานาญเหตสุงูอาย ุซึ่งให้แก่ข้าราชการผู้มีอายคุรบ 60 ปี บริบรูณ์ 

แล้ว ถ้าข้าราชการผู้ ใดมีอายคุรบ 50 ปี บริบรูณ์แล้ว ประสงค์ท่ีจะลาออกจากราชการก็ให้ผู้มีอํานาจ 

สัง่อนญุาต ให้ลาออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตสุงูอายไุด้ 

4. บําเหน็จบํานาญเหตรัุบราชการนานซึ่งให้แก่ข้าราชการ โดยจะต้องมีเวลา 

ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 30 ปีบริบูรณ์แล้ว 

ถ้าข้าราชการผู้ใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 25 ปี 

บริบรูณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ผู้มีอํานาจสัง่อนญุาตให้ลาออกจากราชการเพ่ือรับ 

บําเหน็จบํานาญเหตรัุบราชการนานได้ 

สําหรับผู้ ไมมี่สทิธิได้รับบําเหน็จบํานาญปกต ิมีดงันี  ้

1. ผู้ถกูไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการเพราะมีความผดิ 

2. ข้าราชการวสิามญัหรือลกูจ้าง เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีข้อกําหนดให้บําเหน็จหรือ 

บํานาญไว้ในหนงัสือสญัญาจ้างตามความต้องการของรัฐบาล 

3. ผู้ซึ่งรัฐบาลกําหนดเงินอย่างอ่ืนไว้ให้แทนบําเหน็จ หรือ บํานาญแล้ว 

4. ผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญไมค่รบ หนึ่งปีบริบรูณ์ 

5. ผู้ซึ่งไมเ่คยรับราชการมาก่อนแตไ่ด้เป็นทหารตามกฎหมายวา่ด้วยการรับราชการ 

ทหาร เม่ือได้ปลดเป็นกองหนนุแล้วและได้เข้ารับราชการอีก โดยเวลา รับราชการจะตดิตอ่กบัเวลา 

รับราชการกองประจําการหรือไมก่็ตามยงัไมค่รบหนึ่งปีบริบรูณ์ 

1.1.2 วธีิคํานวณบําเหน็จบํานาญปกต ิ(ไมไ่ด้เป็นสมาชิก กบข.) 

บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสดุท้าย X จํานวนปีเวลาราชการ 

บํานาญ = เงินเดือนเดือนสดุท้าย X จํานวนปีเวลาราชการ 
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1.1.3 เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญมีดงันี  ้

1. ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมถ่ึง 10 ปี 

ไมมี่สทิธิได้รับบําเหน็จบํานาญ 

2. ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 10 ปีขึน้ไป 

แตไ่มถ่ึง 25 ปี มีสทิธิได้บําเหน็จเท่านัน้ 



3. ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 25 ปีขึน้ไป 

มีสทิธิเลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญ 

1.2 บําเหน็จหรือบํานาญพเิศษ 

1.2.1 การจ่ายเงินบําเหน็จหรือบํานาญพเิศษ 

ข้าราชการมีสทิธิได้รับบําเหน็จบํานาญพเิศษด้วยเหตอุย่างใดอย่างหนึ่ง ดงันี ้

1. ข้าราชการผู้ใดได้รับอนัตรายจนพกิารเสียแขนหรือขา หหูนวกทัง้สองข้าง 

ตาบอด หรือได้รับการป่วยเจ็บ ซึ่งแพทย์รับรองและแสดงวา่ถึงทพุพลภาพไมส่ามารถจะรับราชการ 

ได้อีก เพราะปฏิบตัริาชการในหน้าท่ี หรือถกูประทุษร้ายเพราะกระทําการตามหน้าท่ีให้ผู้นัน้ได้รับ 

บําเหน็จปกตกิบัทัง้ได้รับบํานาญพเิศษเว้นแตไ่ด้รับอนัตราย ได้รับการเจ็บป่วยหรือการถกูประทุษร้าย

นัน้เกิดขึน้จากความประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง หรือจากความผดิของตนเอง 

การคํานวณบําเหน็จพเิศษ ให้เจ้ากระทรวงเป็นผู้กําหนดตามสมควรแก่ 

เหตกุารณ์ประกอบด้วย ความพกิารและทุพพลภาพของผู้นัน้ มีอตัราตัง้แตห่นึ่งในห้าสิบสว่นถึง 

ย่ีสบิในห้าสบิส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสดุท้าย 

2. กรณีเสียชีวติเพราะเหตปุฏิบตัหิน้าท่ี 

ให้จ่ายบําเหน็จพเิศษให้แก่ทายาทผู้มีสทิธิเป็นจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสดุท้ายของผู้ตาย 

1.2.2 สทิธิการขอรับบําเหน็จพเิศษ 

เม่ือได้รับอนัตรายขณะรับราชการและภายในกําหนด 3 ปี นบัแตว่นัออก 

จากราชการ ถ้าปรากฏชดัแจ้งวา่ผู้นัน้เกิดป่วย ถึงเจ็บทพุพลภาพอนัเป็นผลเน่ืองจากการปฏิบตัิ 

หน้าท่ีราชการระหว่างท่ีผู้นัน้รับราชการ และถ้าถึงตายก็ให้จ่ายบําเหน็จพเิศษได้ทัง้นีใ้ห้จ่ายนบัแต่ 

วนัขอ 

ข้าราชการผู้ ใดได้รับการเจ็บป่วยจนทพุพลภาพตามข้อ 1-2 จะขอบําเหน็จ 

พเิศษได้ต้องเป็นเพราะเหตดุงันี  ้

1. ต้องไปปฎิบตัริาชการเป็นครัง้คราวนอกตําบลท่ีตัง้สํานกังานประจํา หรือ 

2. ต้องประจําปฏิบตัริาชการในท้องท่ีกนัดารท่ีจะต้องเส่ียงตอ่โรคภยัไข้เจ็บ 

ซึ่งท้องท่ีนัน้ได้กําหนดไว้โดยพระราชกฎษฎีกา 

กําหนดเวลาจ่ายบําเหน็จพิเศษ ดงันี ้

1. ผู้มีสทิธิได้รับบํานาญพเิศษเป็นผู้พกิารหรือทพุพลภาพได้รับบํานาญพเิศษ 

ตลอดเวลาท่ีทุพพลภาพอยู่ 

2 บตุรได้รับจนอาย ุ20 ปี แล้วยงัศกึษาอยู่ในชัน้เตรียมอดุมศกึษา หรือ 

อดุมศกึษาให้ได้รับตอ่ไปตลอดเวลาท่ีศกึษาอยู่แต่ไมเ่กิน 25 ปีบริบรูณ์ 

3. สามีหรือภรรยาได้รับตลอดชีวติ เว้นแตทํ่าการสมรสใหม่ 

4. บดิา มารดาให้ได้รับตลอดชีวติ 

5. ผู้อปุการะหรือผู้อยู่ในอปุการะท่ีอายไุมถ่ึง 20 ปี อนโุลมรับอย่างบตุร ถ้าไม่ 

เข้าลกัษณะตามข้อ 2 ให้ได้รับเพียง 10 ปี 

1.2.3 กรณีทพุพลภาพและยงัมีชีวติอยู่ มีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. ขอขึน้เงินเดือนไมเ่กิน 3 ขัน้ ตามลําดบัจนถึงคณะรัฐมนตรีอนมุตัใิห้ขึน้ 

เงินเดือน 



2. เม่ือได้รับอนมุตัใิห้ขึน้เงินเดือน นําเงินเดือนท่ีได้เพิม่แล้วคํานวณบําเหน็จ 

บํานาญตามปกตแิละบํานาญพเิศษ 

- กรณีขอรับบําเหน็จผู้นัน้จะได้รับบําเหน็จและบํานาญพเิศษ 

- กรณีขอรับบํานาญผู้นัน้จะได้รับบํานาญปกตแิละบํานาญพเิศษ 

1.2.4 กรณีเสียชีวติเพราะเหตปุฏิบตัหิน้าท่ี 

1. ขอขึน้เงินเดือนไมเ่กิน 3 ขัน้ตามลําดบัจนถึงกรมบญัชีกลางอนมุตัใิห้ขึน้เงินเดือน 

2. เม่ือได้รับอนมุตัใิห้ขึน้เงินเดือน นําเงินท่ีได้เพิม่แล้วคํานวณบําเหน็จตก 

ทอดและบํานาญพิเศษ ทายาทผู้มีสทิธิได้รับทัง้บําเหน็จตกทอดและบํานาญพเิศษ 

1.2.5 การจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ 

1. สําหรับการจ่ายบําเหน็จหรือบํานาญ กรมบญัชีกลางเป็นผู้พจิารณาสัง่จ่าย 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลงักําหนด 

2. กรณีผู้มีสทิธิรับบํานาญถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบํานาญให้จนถึงวนัท่ีถึงแก่ 

ความตาย นอกจากนีใ้ห้จ่ายเงินช่วยพเิศษจํานวนเท่ากับบํานาญรวมกับเงินช่วยคา่ครองชีพผู้ รับเบีย้

หวดั 

บํานาญ (ถ้ามี) สามเดือน 

3. การจ่ายบํานาญประจําเดือน ให้จ่ายในวนัทําการก่อนวนัสดุท้ายของเดือน 

ห้าวนัทําการ สําหรับกรณีท่ีต้องเบกิเงินจากธนาคารหรือผู้มีสทิธิรับบํานาญได้รับบํานาญทาง 

ธนาคารให้จ่ายในวนัทําการสดุท้ายของธนาคารในเดือนนัน้ห้าวนัทําการ 

1.3. กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) 

พระราชบญัญัตกิองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2539 ได้จดัตัง้กองทนุ 

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)ขึน้ ประกาศบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2539 ภายใต้ 

วตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. เพ่ือเป็นหลกัประกนัการจ่ายบําเหน็จบํานาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับ 

ราชการแก่ ข้าราชการ เม่ือออกจากราชการ 

2. เพ่ือสง่เสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 

3. เพ่ือจดัสวสัดกิารและสทิธิประโยชน์อ่ืนให้แก่สมาชิก 

กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการจดัตัง้ตามพ.ร.บ.กองทนุบําเหน็จบํานาญ 

ข้าราชการ พ.ศ.2539 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการจ่ายบําเหน็จบํานาญ และสง่เสริม 

ให้ข้าราชการออมทรัพย์เพ่ือให้ข้าราชการมีเงินออมอย่างเพียงพอในวนัเกษียณ ข้าราชการท่ีเป็น 

สมาชิกกองทนุบําเหน็จบํานาญ สมาชิกภาพจะสิน้สดุเม่ือผู้นัน้ออกจากราชการไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ 

ตามและสมาชิกจะได้รับสทิธิประโยชน์ตา่งๆ เช่น เงินประเดมิ เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชยตาม

หลกัเกณฑ์ และวธีิการท่ีกองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการกําหนด 

1.3.1 สทิธิประโยชน์ของสมาชิก กบข. 

สมาชิก กบข. จะได้รับสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ดงันี  ้

1. สทิธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา สําหรับเงินสะสมและเงิน 

ออมเพิม่ท่ีสมาชิกสง่เข้า กบข. ไมเ่กินปีละ 500,000 บาท 

2. สวสัดกิารเฉพาะสมาชิก กบข.เท่านัน้ 



3. เม่ือสิน้สดุสมาชิกภาพจะได้รับเงิน 2 สว่น ได้แก่ 

สว่นท่ี 1 เงินบําเหน็จหรือบํานาญรายเดือนจากกรมบญัชีกลาง 

สว่นท่ี 2 เงิน กบข. ประกอบด้วย เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงิน 

ประเดมิ (ถ้ามี) พร้อมผลประโยชน์ของเงินทัง้ 4 ก้อน 

สําหรับเงินท่ีสมาชิก กบข. จะได้รับเม่ือพ้นสมาชิกภาพ 

1.3.2 การได้รับเงินจาก กบข. 

1. กรณีสมาชิกเลือกรับบําเหน็จ สมาชิกจะได้รับเงินตา่ง ๆ ดงันี ้

1.1 บําเหน็จจากกรมบญัชีกลาง 

สตูรคํานวณคือ อตัราเงินเดือนเดือนสดุท้าย X อายรุาชการ 

1.2 เงินจาก กบข. 

1.2.1 เงินสะสมของสมาชิกในอตัราร้อยละ 3 ตอ่เดือน + 

ผลจากการลงทนุท่ี กบข. หาได้ 

1.2.2 เงินสะสมสว่นเพิ่มของสมาชิก (ถ้ามี) + 

ผลจากการลงทนุท่ี กบข. หาได้ (ถ้ามี) 

1.2.3 เงินสมทบจากรัฐในอตัราร้อยละ 3 ตอ่เดือน + ผลจากการลงทนุ 

ท่ี กบข. หาได้ 

2. กรณีสมาชิกเลือกรับบํานาญ สมาชิกจะได้รับเงินต่าง ๆ ดงันี ้

2.1 บํานาญจากกรมบญัชีกลาง 

สตูรคํานวณคือ เงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสดุท้าย X อายรุาชการ 

     50 

แตต้่องไมเ่กินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสดุท้าย 

 

 

 

2.2 เงินจาก กบข. 

2.2.1 เงินสะสมของสมาชิกในอตัราร้อยละ 3 ตอ่เดือน + 

ผลจากการลงทนุท่ี กบข. หาได้ 

2.2.2 เงินสะสมสว่นเพิ่มของสมาชิก (ถ้ามี) + 

ผลจากการลงทนุท่ี กบข. หาได้ (ถ้ามี) 

2.2.3 เงินสมทบจากรัฐในอตัราร้อยละ 3 ตอ่เดือน + ผลจากการลงทนุ 

ท่ี กบข. หาได้ 

2.2.4 เงินชดเชยสตูรบํานาญท่ีเปล่ียนไปจากรัฐในอตัราร้อยละ 2 ตอ่ 

เดือน + ผลจากการลงทนุท่ี กบข. หาได้ 

2.2.5 เงินประเดมิจากรัฐเพ่ือชดเชยสตูรบํานาญท่ีเปล่ียนไปสําหรับผู้  

ท่ีรับราชการก่อนวนัท่ี 27 มีนาคม 2540 

1.3.3 การสิน้สดุสมาชิกภาพ 

พรบ. กบข. มาตรา 44 กําหนดวา่ สมาชิกภาพของสมาชิกสิน้สดุลงเม่ือผู้นัน้ 

ลาออกจากราชการ เว้นแตเ่ป็นการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบ 



ราชการนัน้ ๆ หรือการออกจากราชการของผู้ไปปฏิบตัติามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยการกําหนด 

หลกัเกณฑ์การสัง่ให้ข้าราชการไปทําการ ซึ่งให้นบัเวลาระหวา่นัน้เหมือนเต็มเวลาราชการ 

ด้วยเหตนีุ ้สมาชิกจึงไมส่ามารถลาออกจาก กบข.ในขณะท่ียงัรับราชการอยู่ 

แตจ่ะพ้นสมาชิกภาพก็ตอ่เม่ือสมาชิกลาออกจากราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.1 เหตแุห่งการพ้นสมาชิกภาพ กบข. 

เหตแุห่งการพ้นสมาชิกภาพ กบข. ความหมาย 

1. เกษียณอายรุาชการ สมาชิกที่ออกจากราชการเมือ่มีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์ 

2. เสียชีวิต สมาชิกที่เสยีชีวิตระหว่างรับราชการ 

3. ทุพพลภาพ สมาชิกท่ีลาออกจากราชการเพราะเจ็บป่วย 

ทพุพลภาพ ซึ่งแพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจและ 

แสดงความเห็นว่าไม่สามารถท่ีจะรับราชการใน 

ตําแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบตัิอนูน่ัน้ตอ่ไปได้ 

4. ทดแทน สมาชิกท่ีออกจากราชการ เพราะทางราชการเลกิหรือยุบ 

ตําแหน่ง หรือมีคําสัง่ให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือทหารซึ่งออกจาก

กองหนนุเบีย้หวดั 

5. สูงอาย ุ สมาชิกท่ีลาออกจากราชการเม่ือมีอายคุรบ 50 ปีบริบูรณ์ 

6. ลาออก สมาชิกท่ีประสงคล์าออกจากราชการ โดยส่วนราชการตน้สงักดัอนุมติั 

7. ให้ออก สมาชิกท่ีออกจากราชการ โดยส่วนราชการตน้สงักดัให้ออก 



8. ปลดออก สมา สมาชิกท่ีออกจากราชการ โดยส่วนราชการตน้สงักดัให้ออกซ่ึงเป็นโทษ

ทางวินยั 

9. ไล่ออก สมา สมาชิกท่ีออกจากราชการ โดยส่วนราชการตน้สงักดัไล่ออก เน่ืองจากมี

ความผิดทางวินยัร้ายแรง 

10. โอนไปหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใช่ 

ประเภทขา้ราชการ ตาม พ.ร.บ. กบข. 

สมาชิกท่ีโอนไปหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ใช่ขา้ราชการตามมาตรา 3 แห่ง 

พ.ร.บ. กบข. 

11. ออกรับเบ้ียหวดั สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการทหาร (ชาย) ท่ียงัไม่พน้เกณฑ ์

กองหนุน เม่ือออกจากทหารกองประจ าการภายใต ้

เง่ือนไขและเง่ือนเวลาท่ีขอ้บงัคบั กห.วา่ดว้ยเบ้ียหวดัพ.ศ.2495 

ก าหนดไว ้

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้สมาชิกท่ีสิน้สดุสมาชิกภาพในกรณีตา่ง ๆ จะได้รับสทิธิประโยชน์ แตกต่าง 

กนัไป ดงัตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3.2 สทิธิและเงินท่ีสมาชิก กบข. จะได้รับเม่ือออกจากราชการ 



 

  

เหตุออกจาก 
ราชการ 

เวลาราชการ 

(เวลารวมวนั

ทวคูีณ) 

สิทธิรับ
บ าเหน็จ 
บ านาญ 

เงนิทีไ่ด้รับจาก 

กบข. กระทรวงการคลงั 

ลาออก/ 

ใหอ้อก/ 
ปลดออก 

ไมถ่ึง 10 ปี - สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์ - 

10 ปี ขึน้ไป 

แตไ่มถ่ึง 25 ปี 

บําเหน็จ 

เท่านัน้ 

สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์ บําเหน็จ 

25 ปีขึน้ไป กรณีเลอืก

บํานาญ 

ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย+ สะสม+ 

สมทบ+ ผลประโยชน์ 

บํานาญ 

กรณีเลอืก

บํานาญ 

สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์ บําเหน็จ 

เกษียณ/ ไมถ่ึง 1 ปี - สะสม+สมทบ+ 

ผลประโยชน์ 

- 

สูงอาย/ุ 
 

1 ปีแตไ่มถ่ึง 10 ปี บําเหน็จเท่านัน้ สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์ บําเหน็จ 

 

ทุพพลภาพ/ 10 ปีขึน้ไป กรณีเลอืก

บํานาญ 

 

ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย+ สะสม+ 

สมทบ+ ผลประโยชน์ 

บํานาญ 

ทดแทน  กรณีเลอืก

บํานาญ 

สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์ บําเหน็จ 

เสียชีวติ (ปกต)ิ ไมถ่ึง 1 ปี - สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์ - 

 1 ปีขึน้ไป บําเหน็จตกทอด สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์ บําเหน็จตกทอด 

(เงินเดือนเดือนสดุท้าย 

X เวลาราชการ) 

เสียชีวติเพราะประพฤตชิัว่อย่าง

ร้ายแรง 

  -  สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์ - 

ไลอ่อก  -  สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์ - 

ออกรับเบ้ียหวดั  -  สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์ เบีย้หวดั 

  -    



 


