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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญ
บําเหน็จบํานาญนับว่าเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญยิ่งเรื่ องหนึ่งในกลุม่ บริ หารงานการเงินและสินทรัพย์
เพราะนับตังแต่
้ บคุ คลจะเริ่มเข้ ารับราชการก็ต้องพิจารณาทังเงิ
้ นเดือน สวัสดิการ และบําเหน็จ
บํานาญประกอบการตัดสินใจ เมื่อทํางานไปได้ ระยะเวลาหนึ่งตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ หาก
ลาออก (Resign) หรื อ เกษียณอายุ (Retire) ก็จะได้ มีบําเหน็จบํานาญไว้ ใช้ ยามที่ไม่ได้ รับราชการ
บําเหน็จบํานาญจึงนับเป็ นเรื่ องที่สําคัญยิ่งที่ภาครัฐ จะต้ องพิจารณาประกอบการตัดสินใจใน
นโยบายด้ านการบํารุงรักษากําลังคน (Maintenance Policy) (กรมบัญชีกลาง, 2539 : 149 อ้ างถึงใน
จินตนา แก้ วสลับนิล, 2546 : 1)
ระบบบํา เหน็จบํา นาญได้ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดมาจนถึง
พระราชบัญญัตบิ ําเหน็จบํานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งยังใช้ จนกระทัง่ ปัจจุบนั ในการจ่าย
บําเหน็จบํานาญที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั จะใช้ อตั ราเงินเดือนเป็ นฐานในการคํานวณ ข้ าราชการที่
เกษียณอายุมีสทิ ธิจะได้ รับบําเหน็จบํานาญตามเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนด บําเหน็จบํานาญจึงเป็ น
ประโยชน์เกื ้อกูลประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจัดหาให้ เมื่อข้ าราชการออกจากงาน เป็ นหลักประกันได้ ว่า
ข้ าราชการจะได้ รับการดูแลจากรัฐบาลจนกว่าจะเสียชีวิต สําหรับหลักเกณฑ์การจ่ายบําเหน็จ
บํานาญจะได้ มากหรื อน้ อย ขึ ้นอยู่กบั ฐานะทางการเงินของรัฐบาล อัตราเงินเดือนที่ข้าราชการได้ รับ
ส่วนใหญ่จะกําหนดเพดานสูงสุดเป็ นวงเงินหรื ออัตราร้ อยละของเงินเดือน ดังนัน้ ระบบบําเหน็จ
บํานาญจะผูกติดกับเงินเดือนมาโดยตลอด และเป็ นปั ญหาที่จะต้ องดูแลควบคุมวงเงินงบประมาณ
ด้ านบําเหน็จบํานาญมิให้ สงู จนรัฐบาลไม่อาจรับภาระได้ และด้ วยเหตุที่ข้าราชการที่จะเกษียณอายุ
ราชการมีจํานวนเพิม่ มากขึ ้น ทําให้ กระทรวงการคลังได้ จดั ตังกองทุ
้
นบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(กบข.) ขึ ้น

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ (กบข.) ถือกําเนิดขึ ้นภายใต้ พระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการช่วยรัฐบาลจัดวางระบบ
บําเหน็จบํานาญข้ าราชการ ให้ เป็ นระบบผสมระหว่างระบบบําเหน็จบํานาญข้ าราชการแบบเดิม
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ตามพระราชบัญญัตบิ ําเหน็จบํานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2494 (กระทรวงการคลัง, 2494) ซึ่งกําหนดว่า
เมื่อข้ าราชการออกจากราชการแล้ วจะได้ รับเงินจํานวนหนึ่งที่แน่นอน (Defined Benefit) และ
หลักการของกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ คือ ระบบที่มีการกําหนดอัตราที่แน่นอนในการจ่ายเงินสะสม
เข้ ากองทุน แต่จํานวนเงินที่จะได้ รับเมื่อออกจากกองทุนนันไม่
้ แน่นอนโดยขึ ้นอยู่กบั การนําส่งเงิน
สะสม และผลตอบแทนที่ได้ จากการที่กองทุนนําเงินของสมาชิกไปลงทุน (Defined Contribution)
ซึ่งสมาชิก กบข.จะต้ องนําส่งเงินสะสมเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 3 แต่ไม่เกินร้ อยละ 15 ของ
เงินเดือน โดยรัฐบาลในฐานะนายจ้ างมีหน้ าที่สง่ เงินสมทบเข้ ากองทุนในอัตราร้ อยละ 3 ของ
เงินเดือนสมาชิกแต่ละคน ซึ่งประกอบด้ วยข้ าราชการ ได้ แก่ ข้ าราชการพลเรื อน ข้ าราชการฝ่ ายตุลา
การ ข้ าราชการฝ่ ายอัยการ ข้ าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย ข้ าราชการครู ข้ าราชการรัฐสภา
สามัญ ข้ าราชการตํารวจ ข้ าราชการทหาร จากนัน้ กบข. มีหน้ าที่จะต้ องบริหารเงินของสมาชิกด้ วย
การลงทุนในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น การลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารทุน ทังนี
้ ้การดําเนินนโยบาย
ดังกล่าวจะต้ องเป็ นไปภายใต้ ข้อกําหนดของพระราชบัญญัตกิ องทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ พ.ศ.
2539 เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกที่จะต้ องได้ รับเงินคืนเมื่อพ้ นสมาชิกภาพออกไป
(กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ, 2549)
นอกจากนี ้ลูกจ้ างประจําซึ่งได้ รับค่าจ้ างจากเงินงบประมาณ ซึ่งเดิมจะมีสทิ ธิได้ รับ
เป็ นเงินบําเหน็จในคราวเดียวไม่มีรายได้ เป็ นรายเดือน ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเห็นชอบให้ มี
ระเบียบบําเหน็จบํานาญลูกจ้ างประจํา เพื่อกําหนดสิทธิให้ ลกู จ้ างประจํา สามารถเลือกรับบํานาญ
ลูกจ้ างประจํา(บําเหน็จรายเดือน)ได้ เนื่องจากเห็นว่าลูกจ้ างประจํามีกําหนดเวลาการปฏิบตั งิ าน
เช่นเดียวกับข้ าราชการ คือ เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปี ปฏิบตั งิ านอยู่ในระบบราชการ
ทําคุณประโยชน์ให้ กบั ทางราชการคล้ ายคลึงกับข้ าราชการ ที่ทํางานมาเป็ นเวลานาน รัฐบาลจึงควร
ดูแลโดยให้ สทิ ธิประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร จึงทําให้ ลกู จ้ างประจํา มีสทิ ธิในบํานาญลูกจ้ างประจํา
(บําเหน็จรายเดือน)โดยรับไปตลอดชีวติ ก็ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเลือกขอรับอย่างใด
อย่างหนึ่งไปแล้ วโดยให้ มีผลกับผู้ที่เกษียณอายุตงแต่
ั ้ ปีงบประมาณ 2552 เป็ นต้ นมา
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กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้ ดําเนินภารกิจ ในด้ านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
หน่วยทะเบียนประวัตแิ ละคลังข้ อมูล ซึ่งหน่วยทะเบียนประวัตแิ ละคลังข้ อมูล สําหรับผู้เรี ยบเรี ยงมีหน้ าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่ องบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ และลูกจ้ างประจํา ก็จะได้ รับคําถาม ซึ่งต้ องแนะนํา ชี ้แจง
และให้ ข้อมูลเพื่อสร้ างความเข้ าใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้ างประจํา เจ้ าหน้ าที่ของคณะ/หน่วยงาน
อยู่เสมอ เช่น กรณีลาออกจากราชการ การเกษียณอายุราชการปกติ หรื อการเข้ าร่ วมโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด จะมีสทิ ธิได้ รับเงินอะไร เงินแต่ละประเภทจะได้ รับเท่าไร มีวธิ ีการ
คิดคํานวณบําเหน็จบํานาญอย่างไร เงินบําเหน็จตกทอดหมายถึงอะไร เป็ นต้ น
เพื่อให้ การดําเนินงานเรื่ องบําเหน็จบํานาญของข้ าราชการและลูกจ้ างประจําเป็ นไป
ได้ ถกู ต้ องตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมีประสิทธิภาพ ผู้เรี ยบเรี ยงได้ รวบรวมกฎ ระเบียบ
วิธีปฏิบตั ติ ลอดจนเอกสารที่จะใช้ ในการดําเนินการขอบําเหน็จบํานาญ เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านและ
ผู้ขอใช้ บริการเข้ าใจโดยง่าย ทําให้ เจ้ าหน้ าที่ จะต้ องมีความรอบรู้ในเรื่ องบําเหน็จบํานาญเป็ นอย่างดีเพื่อให้ การ
ดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขณะนี ้ยังไม่มีผ้ รู วบรวมข้ อมูลระเบียบ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ เป็ นปัจจุบนั ผู้
เรี ยบเรี ยงได้ เล็งเห็นความสําคัญนี ้จึงได้ จัดทํา คู่มือการปฏิบตั งิ านเรื่ องบําเหน็จบํานาญของข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา
ของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ขึ ้น เพื่อเป็ นการจัดการความรู้ให้ คงอยู่ในองค์กรซึ่งเป็ น
นโยบายของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็ นแนวทางที่ช่วยส่งเสริ มเพิ่ม
ประสิทธิภาพและการดําเนินภารกิจ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของงานกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บุคลากรของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ไ ด้ เข้ าใจสิทธิตา่ ง ๆ ว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญใน
บุคลากรกลุ่มต่าง ๆ ในสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ตามสมควร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประมวลกฎระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญข้ าราชการและ
ลูกจ้ างประจํา สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
2. เพื่อจัดทําแนวปฏิบตั ใิ นการดําเนินการเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญของเจ้ าหน้ าที่ใน
กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2/
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ทําให้ มีคม
ู่ ือการปฏิบตั งิ านของกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ข้ าราชการ บุคลากรของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และผู้สนใจได้ มีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ขันตอนการดํ
้
าเนินการเรื่ องบําเหน็จบํานาญข้ าราชการและ
ลูกจ้ างประจําได้ ง่ายขึ ้น
2. ทําให้ มีแนวทางในการปฏิบต
ั งิ านสําหรับเจ้ าหน้ าที่กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของ

สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
3. สามารถนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ในกลุม
่ บริ หารงานการเงินและสินทรัพย์

เกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญ
ขอบเขตของคูม่ ือ
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านครัง้ นี ้ ผู้เรี ยบเรี ยงได้ กําหนดขอบเขตเนื ้อหาเกี่ยวกับบําเหน็จ
บํานาญของข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา ดังนี ้
1. กลุม
่ ข้ าราชการ
1.1 บําเหน็จบํานาญปกติ
1.2 บําเหน็จบํานาญพิเศษ
1.3 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ (กบข.)
1.4 บําเหน็จตกทอด
1.5 บําเหน็จดํารงชีพ
1.6 วิธีการขอรับบําเหน็จบํานาญประเภทต่าง ๆ ของข้ าราชการ
2. กลุม
่ ลูกจ้ างประจํา
2.1 บําเหน็จลูกจ้ าง
2.2 บําเหน็จตกทอด
2.3 กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพลูกจ้ างประจํา (กสจ.)
2.4 วิธีการขอรับบําเหน็จบํานาญประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้ างประจํา
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3. การขอรับและการจ่ายเบี ้ยหวัดบําเหน็จบํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

ในการปฏิบตั ิ

ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension)
นิยามศัพท์
คูม่ ือการปฏิบตั งิ านครัง้ นี ้ ผู้เรี ยบเรี ยงได้ นิยามศัพท์ ดังนี ้
1. ข้ าราชการ

บําเหน็จปกติ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้ รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็ นเงิน
ก้ อนครัง้ เดียว
บํานาญปกติ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้ รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็ นราย
เดือนจนกว่าจะถึงแก่ความตายหรื อหมดสิทธิ
บําเหน็จบํานาญพิเศษ หมายถึง บําเหน็จบํานาญสําหรับข้ าราชการผู้ที่ได้ รับ
อันตรายจนพิการเสียแขนหรื อขา หูหนวกทังสองข้
้
างตาบอด หรื อได้ รับการป่ วยเจ็บ และผู้ที่
เสียชีวติ เพราะเหตุปฏิบตั ิหน้ าที่
เงินบําเหน็จ หมายถึง เงินที่รัฐจ่ายให้ แก่สมาชิก กบข. เพียงครัง้ เดียว เมื่อพ้ นจาก
สมาชิกภาพและมีเวลาราชการสิบปี บริบรู ณ์ขึ ้นไป หรื อออกจากราชการด้ วยเหตุสงู อายุ เหตุทพุ พล
ภาพ เหตุทดแทนและมีอายุราชการ 1 ปี บริบรู ณ์ขึ ้นไปโดยได้ รับจากกระทรวงการคลัง
เงินบํานาญ หมายถึง เงินที่รัฐจ่ายให้ แก่สมาชิก กบข. เป็ นรายเดือน เมื่อพ้ นจาก
สมาชิกภาพและมีเวลาราชการยี่สบิ ห้ าปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป หรื อออกจากราชการด้ วยเหตุสงู อายุ
เหตุทพุ พลภาพ เหตุทดแทนและมีเวลาราชการสิบปี บริ บรู ณ์โดยได้ รับจากกระทรวงการคลัง
เงินประเดิม หมายถึง เงินที่ภาคนําส่งเข้ าบัญชีสมาชิก กบข. ที่เป็ นข้ าราชการอยู่
ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 เพื่อชดเชยเงินบํานาญที่ลดลง ทังนี
้ ้สมาชิก กบข. จะมีสทิ ธิขอรับเงิน
ประเดิมได้ เมื่อสิ ้นสุดสมาชิกภาพและต้ องเป็ นผู้ที่มีสทิ ธิรับและเลือกรับบํานาญเท่านัน้
เงินสะสม หมายถึง เงินที่สมาชิกจ่ายสะสมเข้ ากองทุนเป็ นประจําทุกเดือน ซึ่ง
ขณะนี ้อยู่ในอัตรา 3% ของเงินเดือนสมาชิก
เงินสมทบ หมายถึง เงินที่ภาครัฐจ่ายสมทบเข้ ากองทุนให้ สมาชิก กบข. ที่สะสมเงิน เข้ า
กองทุนเป็ นประจําทุกเดือน ซึ่งขณะนี ้อยู่ในอัตรา 3% ของเงินเดือนสมาชิก
เงินชดเชย หมายถึง เงินที่ภาครัฐนําส่งเข้ ากองทุนเป็ นประจําทุกเดือน โดยจ่ายเพิม่
ให้ แก่สมาชิก กบข. เพื่อชดเชยสูตรบํานาญที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งขณะนี ้อยู่ในอัตรา 2 % ของ
เงินเดือนสมาชิก ทังนี
้ ้สมาชิก กบข. จะมีสทิ ธิได้ รับเงินชดเชยก็ตอ่ เมื่อสิ ้นสุดสมาชิกภาพและเลือก

รับบํานาญเท่านัน้
เงินสํารอง หมายถึง เงินที่ภาครัฐจัดสรรเงินงบประมาณส่งเข้ ากองทุนเพื่อเป็ นเงิน
สํารองสําหรับการจ่ายบําเหน็จบํานาญให้ แก่ข้าราชการในยามที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยภาครัฐต้ องจัดสรรเงินงบประมาณเป็ นเงินสํารองเข้ ากองทุนเป็ นรายปี ไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณ
รายจ่ายบําเหน็จบํานาญข้ าราชการประจําปี จนกว่าเงินสํารองและดอกผลจะมีจํานวน 3 เท่าของงบประมาณ
รายจ่ายบําเหน็จบํานาญข้ าราชการประจําปี
เงินสะสมส่วนเพิ่ม หมายถึง เงินที่สมาชิกแจ้ งความประสงค์สะสมเพิ่มจากอัตรา
ปกติที่กําหนดไว้ โดยสมาชิกสามารถส่งเงินสะสมส่วนเพิม่ ได้ ในอัตราไม่เกิน 12% ของเงินเดือน
เมื่อรวมกับเงินสะสมเดิมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแล้ วต้ องไม่เกิน 15% ของเงินเดือน แต่
ภาครัฐยังคมสมทบเงินในอัตรา 3% เท่าเดิม
เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนที่ได้ รับตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบข้ าราชการนัน้ ๆ
รวมทังเงิ
้ นเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชา สําหรับประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่ าอันตรายเป็ นปกติ
สําหรับการสู้รบ หรื อสําหรับการปราบปรามผู้กระทําผิดแต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอื่น
บําเหน็จตกทอด หมายถึง เงินที่จ่ายให้ แก่ทายาท โดยจ่ายให้ ครัง้ เดียวในกรณีที่
สมาชิกหรื อผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย
บําเหน็จดํารงชีพ หมายถึง การนําเงินบําเหน็จตกทอดซึ่งจะจ่ายให้ กบั ทายาทของ
ผู้รับบํานาญ มาให้ ผ้ รู ับบํานาญใช้ เพื่อการดํารงชีพ ขณะมีชีวติ อยู่ ครัง้ แรกจะจ่ายจํานวน 15 เท่าของ
อัตราบํานาญ แต่ไม่เกินสองแสนบาท และหากคํานวณแล้ วยังมีเงินเหลือก็สามารถมาขอรับเงิน
บําเหน็จดํารงชีพเพิม่ ได้ เมื่ออายุครบ 65 ปี บริบรู ณ์ได้ ในส่วนที่เหลือ รวมแล้ วไม่เกินสี่แสนบาท
2. ลูกจ้ างประจํา

บําเหน็จปกติ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบของลูกจ้ างประจําที่ได้ รับราชการ
มา ซึ่งทางราชการจ่ายให้ ครัง้ เดียว
บําเหน็จรายเดือน หมายถึง เงินตอบแทนของลูกจ้ างประจําที่ออกจากงานเนื่องจาก
ทํางานมานานซึ่งจ่ายเป็ นรายเดือน
บําเหน็จพิเศษ หมายถึง เงินที่จ่ายให้ แก่ลกู จ้ างประจําหรื อลูกจ้ างชัว่ คราวที่ได้ รับ
อันตรายหรื อเจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ หรื อถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทําการตาม
หน้ าที่ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ได้ อีกเลย

ซึ่งจ่ายครัง้ เดียว
บําเหน็จพิเศษรายเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้ แก่ลกู จ้ างประจําที่ได้ รับอันตราย
หรื อเจ็บป่ วยเพราะเหตุปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ หรื อถูกประทุษร้ ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้ าที่ ซึ่ง
แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ได้ อีกซึ่งจ่ายเป็ น
รายเดือน
เวลาราชการ หมายถึง เวลาตังแต่
้ วนั ที่ข้าราชการเริ่มรับราชการ จนถึงวันสุดท้ ายที่
ได้ รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บญ
ั ญัตใิ นพระราชบัญญัติ และให้ หมายความรวมถึ งการ
นับเวลาราชการเป็ นทวีคณ
ู ตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการด้ วย
ช.ค.บ. หมายถึง เพิม่ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี ้ยหวัดบํานาญ
ช.ร.บ. หมายถึง เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี ้ยหวัดบํานาญ
เบี ้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หมายถึง เบี ้ยหวัด บําเหน็จ
บํานาญปกติ บําเหน็จดํารงชีพ บํานาญพิเศษ บําเหน็จตกทอด บําเหน็จลูกจ้ าง บําเหน็จพิเศษ เงินทําขวัญ
เงินทดแทนข้ าราชการวิสามัญ เงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด
เงินทดแทนและเงินช่วยเหลือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยบําเหน็จความชอบ
ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้ าหน้ าที่และประชาชนผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการหรื อช่วยเหลือราชการ
เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของประเทศ พ.ศ. 2521(ระเบียบ บทช.)
ระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) หมายถึง ระบบงานที่ทํางานแบบ Web Application
เป็ นระบบงานที่ใช้ งานเกี่ยวกับการขอรับและการจ่ายเบี ้ยหวัด บําเหน็จบํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน โดยระบบงานสามารถทํางานได้ ทงในส่
ั ้ วนของการนําข้ อมูลเข้ า แก้ ไขข้ อมูล
คํานวณเงินเบี ้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ ฯ พิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบ อนุมตั สิ งั่ จ่าย พิมพ์หนังสือสัง่ จ่าย
รวมทังการเตรี
้
ยมข้ อมูลส่งธนาคาร เพื่อนําเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน และส่งข้ อมูล
ให้ กบั ระบบ GF-MIS โดยสามารถทํางานได้ ทงที
ั ้ ่หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ผู้มีสทิ ธิ หมายถึง ผู้มีสทิ ธิรับเบี ้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน รวมทังทายาท
้
หรื อบุคคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้ ผู้อปุ การะ หรื อผู้อยู่ในอุปการะตามพระราช บัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้ าราชการ พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัตกิ องทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ พ.ศ.
2539 แล้ วแต่กรณี

ส่วนราชการผู้ขอ หมายถึง ส่วนราชการต้ นสังกัดหรื อจังหวัดซึ่งผู้ขอรับเงินหรื อ

ผู้ตาย รับราชการครัง้ สุดท้ าย หรื อที่ซึ่งผู้รับเบี ้ยหวัด บํานาญ เบิกเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ
ส่วนราชการผู้เบิก หมายถึง ส่วนราชการต้ นสังกัดระดับกรม หรื อหน่วยเบิกต้ น
สังกัดในส่วนภูมภิ าค ที่ขอเบิกเบี ้ยหวัดบําเหน็จบํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หรื อเงิน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ของผู้รับเบี ้ยหวัดบํานาญ หรื อที่ซึ่งผู้มีสทิ ธิรับเงินแสดงเจตนา
ขอรับบําเหน็จตกทอดหรื อบํานาญพิเศษกรณีข้าราชการตาย
นายทะเบียนผู้รับบําเหน็จบํานาญ หมายถึง ข้ าราชการ ยกเว้ น ข้ าราชการที่ช่วย
ราชการ ที่ได้ รับแต่งตังจากหั
้
วหน้ าส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลาง หรื อหัวหน้ าหน่วยงานใน
ส่วนภูมภิ าคซึ่งมีรหัสผู้ใช้ งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่กําหนดให้ โดยกรมบัญชีกลาง เพื่อทํา
หน้ าที่ดแู ลประวัตขิ องผู้มีสทิ ธิรับเบี ้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทัง้
บุคคลในครอบครัวของผู้มีสทิ ธิรับเงินดังกล่าว
นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ข้ าราชการ ยกเว้ น ข้ าราชการที่ช่วยราชการ
ที่ได้ รับแต่งตังจากหั
้
วหน้ าส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลาง หรื อหัวหน้ าหน่วยงานในส่วน
ภูมภิ าค ซึ่งมีรหัสผู้ใช้ งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่กําหนดให้ โดยกรมบัญชีกลาง เพื่อ
ทําหน้ าที่ดแู ลประวัติของข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา และบุคคลในครอบครัวของข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา

บทที่ 2
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
มีหน้ าที่ขบั เคลื่อนสนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ให้ ดําเนินภารกิจในด้ านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนการบริหารและการ
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2ให้ ดําเนินภารกิจในด้ านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ บริการกับทุกกลุม่ เป้าหมายทังหน่
้ วยงานภายในสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 และหน่วยงานภายนอกทังภาครั
้
ฐและเอกชน ประกอบด้ วยบุคลากรของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ข้ าราชการลูก จ้ าง
ประจําและผู้สนใจทัว่ ไป
วิสยั ทัศน์ (VISION)
เป็ นกลุม่ งานสนับสนุนการบริหารจัดการภารกิจของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อย่างมี
ประสิทธิภาพ มุง่ เน้ นการบริการเชิงรุก ด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
พันธกิจ (MISSION)
1.

ดําเนินการสนับสนุนและประสานงานการบริหารจัดการภารกิจของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 อย่างมีประสิทธิภาพ

2.

ส่งเสริ มการทํางานแบบมีสว่ นร่ วมและเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน
ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้ มีศกั ยภาพในการบริหารจัดการและการบริการเชิงรุก
สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาใช้ ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวกับตรวจสอบเกี่ยวกับการขอบําเหน็จบํานาญของข้ าราชการ ลูกจ้ างประจํา ของสํานักงานเขต

3.
4.

พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในงานที่รับผิดชอบให้ สําเร็จตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนปฏิบตั ิ
หน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั เิ กี่ยวกับบําเหน็จบํานาญข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา
ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา โดยให้ ข้อมูล
ความรู้ ความเข้ าใจ แก่ข้าราชการและลูกจ้ างประจํา ในเรื่ องสิทธิในการได้ รับบําเหน็จบํานาญที่ถกู ต้ อง
วิธีการคิดคํานวณบําเหน็จบํานาญ การยื่นเรื่ องขอรับบําเหน็จบํานาญ วิธีการรับบําเหน็จตกทอด หรื อ
การรับเบี ้ยหวัดบํานาญ ตลอดจนติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับ
บําเหน็จบํานาญข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา เพื่อให้ เป็ นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกําหนด ตลอดจนให้ ข้อมูล คําปรึกษา แนะนําแก่บคุ ลากร และเจ้ าหน้ าที่ของสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นอกจากนี ้ยังได้ มีการประสานงานกับ
เจ้ าหน้ าที่ของกองการเจ้ าหน้ าที่ สํานักงานคลังเขต 7 นครปฐม และกรมบัญชีกลาง เพื่อนําไปใช้ เป็ นข้ อมูลและ
แนวทางในการปฏิบตั งิ าน

บทที่ 3
หลักเกณฑ์บําเหน็จบํานาญข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา
บําเหน็จบํานาญ คือเงินที่ภาครัฐจ่ายให้ แก่ข้าราชการและลูกจ้ างประจําที่ออกจาก
ราชการเพื่อตอบแทนความชอบที่ได้ ปฏิบตั งิ านให้ แก่ทางราชการโดยจ่ายเป็ นเงินก้ อนเดียว หรื อจ่าย
เป็ นรายเดือน ซึ่งการจ่ายเงินก้ อนเดียวนันจ่
้ ายให้ กับผู้รับบําเหน็จ จ่ายเป็ นรายเดือนให้ ผ้ รู ับบํานาญ
และหากข้ าราชการหรื อผู้รับบํานาญถึงแก่กรรมก็จะจ่ายบําเหน็จตกทอดหรื อบํานาญพิเศษตาม
หลักเกณฑ์แล้ วแต่กรณีให้ แก่ทายาท เพื่อเป็ นการบรรเทาความเดือดร้ อนต่อไป กรมบัญชีกลางมี
หน้ าที่ควบคุม ดูแลการบริหารการใช้ จ่ายเงินแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ และมีหน้ าที่พจิ ารณาสัง่
จ่ายเงินบําเหน็จบํานาญตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด ในการพิจารณาสัง่ จ่ายบําเหน็จ
บํานาญให้ แก่ข้าราชการและลูกจ้ างประจําของส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัตบิ ําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ ไขเพิม่ เติม กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องได้ กําหนดให้
เจ้ าหน้ าที่ต้องตรวจคําขอ และเอกสารหลักฐานประกอบคําขอรับเงินประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีเป็ นจํานวน
มาก และแตกต่างกันไปแต่ละประเภทการจ่าย และการจัดส่งเอกสารที่ผดิ พลาดให้ กบั ฝ่ ายที่
เกี่ยวข้ องก็จะทําให้ การเบิกจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญประเภทต่าง ๆ ล่าช้ าออกไปได้ ดังนันเจ้
้ าหน้ าที่
ของกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ของสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ควรมีความรู้ความเข้ าใจหลักเกณฑ์บําเหน็จบํานาญข้ าราชการและลูกจ้ างประจํา เพื่อจะได้ ปฏิบตั งิ านได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เรี ยบเรี ยงจะกล่าวถึงความหมายและหลักเกณฑ์บําเหน็จบํานาญ ดังต่อไปนี ้
1. กลุม
่ ข้ าราชการ
1.1 บําเหน็จบํานาญปกติ
1.2 บําเหน็จบํานาญพิเศษ
1.3 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ (กบข.)
1.4 บําเหน็จตกทอด
1.5 บําเหน็จดํารงชีพ
1.6 วิธีการขอรับบําเหน็จบํานาญประเภทต่าง ๆ ของข้ าราชการ
2. กลุม
่ ลูกจ้ างประจํา
2.1 บําเหน็จลูกจ้ าง
2.2 บําเหน็จตกทอด
2.3 กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพลูกจ้ างประจํา (กสจ.)
2.4 วิธีการขอรับบําเหน็จบํานาญประเภทต่าง ๆ ของลูกจ้ างประจํา
3. การขอรับและการจ่ายเบี ้ยหวัดบําเหน็จบํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension)
1. กลุม
่ ข้ าราชการ
ด้ วยพระราชบัญญัตบิ ําเหน็จบํานาญ พ.ศ.2494 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ พ.ศ.2539 และพระราชกฤษฎีกา เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจาก
ราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ พ.ศ.2551 มีรายละเอียดดังนี ้
1.1. บําเหน็จบํานาญปกติ
บําเหน็จบํานาญ เป็ นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่ทางราชการจ่ายเป็ นเงิน ให้ แก่

ข้ าราชการที่พ้นจากราชการ เพื่อความมัน่ คงและเป็ นหลักประกันในชีวติ
1.1.1 การจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญปกติ
บําเหน็จบํานาญ คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้ แก่ ข้ าราชการซึ่งออกจาก
ราชการด้ วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี ้
1. บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ซึ่งให้ แก่ข้าราชการซึ่งออกจากประจําการ
เพราะเลิกหรื อยุบตําแหน่งหรื อมีคําสัง่ ให้ ออกโดยไม่มีความผิด หรื อซึ่งออกตามบทบัญญัตใิ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรื อทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี ้ยหวัด
2. บําเหน็จบํานาญเหตุทุพพลภาพ ซึ่งให้ แก่ข้าราชการผู้เจ็บป่ วยทุพพลภาพ
ซึ่งแพทย์ของทางราชการรับรองได้ ตรวจแสดงและลงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการใน
ตําแหน่งหน้ าที่ซึ่งปฏิบตั อิ ยู่นนต่
ั ้ อไป
3. บําเหน็จบํานาญเหตุสงู อายุ ซึ่งให้ แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์
แล้ ว ถ้ าข้ าราชการผู้ใดมีอายุครบ 50 ปี บริบรู ณ์แล้ ว ประสงค์ที่จะลาออกจากราชการก็ให้ ผ้ มู ีอํานาจ
สัง่ อนุญาต ให้ ลาออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุสงู อายุได้
4. บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานซึ่งให้ แก่ข้าราชการ โดยจะต้ องมีเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 30 ปี บริบูรณ์แล้ ว
ถ้ าข้ าราชการผู้ใดมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ 25 ปี
บริบรู ณ์แล้ ว ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ อนุญาตให้ ลาออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุรับราชการนานได้
สําหรับผู้ไม่มีสทิ ธิได้ รับบําเหน็จบํานาญปกติ มีดงั นี ้
1. ผู้ถกู ไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการเพราะมีความผิด
2. ข้ าราชการวิสามัญหรื อลูกจ้ าง เว้ นแต่ในกรณี ที่มีข้อกําหนดให้ บําเหน็ จหรื อ
บํานาญไว้ ในหนังสือสัญญาจ้ างตามความต้ องการของรัฐบาล
3. ผู้ซึ่งรัฐบาลกําหนดเงินอย่างอื่นไว้ ให้ แทนบําเหน็จ หรื อ บํานาญแล้ ว
4. ผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ครบ หนึ่งปี บริ บรู ณ์
5. ผู้ซึ่งไม่เคยรับราชการมาก่อนแต่ได้ เป็ นทหารตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการ
ทหาร เมื่อได้ ปลดเป็ นกองหนุนแล้ วและได้ เข้ ารับราชการอีก โดยเวลา รับราชการจะติดต่อกับเวลา
รับราชการกองประจําการหรื อไม่ก็ตามยังไม่ครบหนึ่งปี บริบรู ณ์
1.1.2 วิธีคํานวณบําเหน็จบํานาญปกติ (ไม่ได้ เป็ นสมาชิก กบข.)
บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ าย X จํานวนปี เวลาราชการ
บํานาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้ าย X จํานวนปี เวลาราชการ
50
1.1.3 เวลาราชการสําหรั บคํานวณบําเหน็จบํานาญ

เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญมีดงั นี ้
1. ข้ าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไม่ถึง 10 ปี

ไม่มีสทิ ธิได้ รับบําเหน็จบํานาญ
2. ข้ าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 10 ปี ขึ ้นไป
แต่ไม่ถึง 25 ปี มีสทิ ธิได้ บําเหน็จเท่านัน้

3. ข้ าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ 25 ปี ขึ ้นไป

มีสทิ ธิเลือกรับบําเหน็จหรื อบํานาญ
1.2 บําเหน็จหรื อบํานาญพิเศษ
1.2.1 การจ่ายเงินบําเหน็จหรื อบํานาญพิเศษ
ข้ าราชการมีสทิ ธิได้ รับบําเหน็จบํานาญพิเศษด้ วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
1. ข้ าราชการผู้ใดได้ รับอันตรายจนพิการเสียแขนหรื อขา หูหนวกทังสองข้
้
าง
ตาบอด หรื อได้ รับการป่ วยเจ็บ ซึ่งแพทย์รับรองและแสดงว่าถึงทุพพลภาพไม่สามารถจะรับราชการ
ได้ อีก เพราะปฏิบตั ริ าชการในหน้ าที่ หรื อถูกประทุษร้ ายเพราะกระทําการตามหน้ าที่ให้ ผ้ นู นได้
ั ้ รับ
บําเหน็จปกติกบั ทังได้
้ รับบํานาญพิเศษเว้ นแต่ได้ รับอันตราย ได้ รับการเจ็บป่ วยหรื อการถูกประทุษร้ าย
นันเกิ
้ ดขึ ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง หรื อจากความผิดของตนเอง
การคํานวณบําเหน็จพิเศษ ให้ เจ้ ากระทรวงเป็ นผู้กําหนดตามสมควรแก่
เหตุการณ์ประกอบด้ วย ความพิการและทุพพลภาพของผู้นนั ้ มีอตั ราตังแต่
้ หนึ่งในห้ าสิบส่วนถึง
ยี่สบิ ในห้ าสิบส่วนแห่งเงินเดือนเดือนสุดท้ าย
2. กรณีเสียชีวติ เพราะเหตุปฏิบตั หิ น้ าที่
ให้ จ่ายบําเหน็จพิเศษให้ แก่ทายาทผู้มีสทิ ธิเป็ นจํานวนกึ่งเงินเดือนเดือนสุดท้ ายของผู้ตาย
1.2.2 สิทธิการขอรับบําเหน็จพิเศษ
เมื่อได้ รับอันตรายขณะรับราชการและภายในกําหนด 3 ปี นับแต่วนั ออก
จากราชการ ถ้ าปรากฏชัดแจ้ งว่าผู้นนเกิ
ั ้ ดป่ วย ถึงเจ็บทุพพลภาพอันเป็ นผลเนื่องจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ราชการระหว่างที่ผ้ นู นรั
ั ้ บราชการ และถ้ าถึงตายก็ให้ จ่ายบําเหน็จพิเศษได้ ทงนี
ั ้ ใ้ ห้ จ่ายนับแต่
วันขอ
ข้ าราชการผู้ใดได้ รับการเจ็บป่ วยจนทุพพลภาพตามข้ อ 1-2 จะขอบําเหน็จ
พิเศษได้ ต้องเป็ นเพราะเหตุดงั นี ้
1. ต้ องไปปฎิบตั ริ าชการเป็ นครัง้ คราวนอกตําบลที่ตงสํ
ั ้ านักงานประจํา หรื อ
2. ต้ องประจําปฏิบตั ริ าชการในท้ องที่กนั ดารที่จะต้ องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้ เจ็บ
ซึ่งท้ องที่นนได้
ั ้ กําหนดไว้ โดยพระราชกฎษฎีกา
กําหนดเวลาจ่ายบําเหน็จพิเศษ ดังนี ้
1. ผู้มีสทิ ธิได้ รับบํานาญพิเศษเป็ นผู้พกิ ารหรื อทุพพลภาพได้ รับบํานาญพิเศษ
ตลอดเวลาที่ทุพพลภาพอยู่
2 บุตรได้ รับจนอายุ 20 ปี แล้ วยังศึกษาอยู่ในชันเตรี
้ ยมอุดมศึกษา หรื อ
อุดมศึกษาให้ ได้ รับต่อไปตลอดเวลาที่ศกึ ษาอยู่แต่ไม่เกิน 25 ปี บริบรู ณ์
3. สามีหรื อภรรยาได้ รับตลอดชีวติ เว้ นแต่ทําการสมรสใหม่
4. บิดา มารดาให้ ได้ รับตลอดชีวติ
5. ผู้อปุ การะหรื อผู้อยู่ในอุปการะที่อายุไม่ถึง 20 ปี อนุโลมรับอย่างบุตร ถ้ าไม่
เข้ าลักษณะตามข้ อ 2 ให้ ได้ รับเพียง 10 ปี
1.2.3 กรณีทพุ พลภาพและยังมีชีวติ อยู่ มีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. ขอขึ ้นเงินเดือนไม่เกิน 3 ขัน้ ตามลําดับจนถึงคณะรัฐมนตรี อนุมตั ใิ ห้ ขึ ้น
เงินเดือน

2. เมื่อได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ขึ ้นเงินเดือน นําเงินเดือนที่ได้ เพิม่ แล้ วคํานวณบําเหน็จ
บํานาญตามปกติและบํานาญพิเศษ
- กรณีขอรับบําเหน็จผู้นนจะได้
ั้
รับบําเหน็จและบํานาญพิเศษ
- กรณีขอรับบํานาญผู้นนจะได้
ั้
รับบํานาญปกติและบํานาญพิเศษ
1.2.4 กรณีเสียชีวติ เพราะเหตุปฏิบตั หิ น้ าที่
1. ขอขึ ้นเงินเดือนไม่เกิน 3 ขันตามลํ
้
าดับจนถึงกรมบัญชีกลางอนุมตั ใิ ห้ ขึ ้นเงินเดือน
2. เมื่อได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ขึ ้นเงินเดือน นําเงินที่ได้ เพิม่ แล้ วคํานวณบําเหน็จตก
ทอดและบํานาญพิเศษ ทายาทผู้มีสทิ ธิได้ รับทังบํ
้ าเหน็จตกทอดและบํานาญพิเศษ
1.2.5 การจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญ
1. สําหรับการจ่ายบําเหน็จหรื อบํานาญ กรมบัญชีกลางเป็ นผู้พจิ ารณาสัง่ จ่าย
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
2. กรณีผ้ มู ีสทิ ธิรับบํานาญถึงแก่ความตาย ให้ จ่ายบํานาญให้ จนถึงวันที่ถึงแก่
ความตาย นอกจากนี ้ให้ จ่ายเงินช่วยพิเศษจํานวนเท่ากับบํานาญรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี ้ย
หวัด
บํานาญ (ถ้ ามี) สามเดือน
3. การจ่ายบํานาญประจําเดือน ให้ จ่ายในวันทําการก่อนวันสุดท้ ายของเดือน
ห้ าวันทําการ สําหรับกรณีที่ต้องเบิกเงินจากธนาคารหรื อผู้มีสทิ ธิรับบํานาญได้ รับบํานาญทาง
ธนาคารให้ จ่ายในวันทําการสุดท้ ายของธนาคารในเดือนนันห้
้ าวันทําการ
1.3. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ (กบข.)
พระราชบัญญัตกิ องทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ พ.ศ.2539 ได้ จดั ตังกองทุ
้
น
บําเหน็จบํานาญข้ าราชการ (กบข.)ขึ ้น ประกาศบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 27 กันยายน 2539 ภายใต้
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อเป็ นหลักประกันการจ่ายบําเหน็จบํานาญและให้ ประโยชน์ตอบแทนการรับ
ราชการแก่ ข้ าราชการ เมื่อออกจากราชการ
2. เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
3. เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้ แก่สมาชิก
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการจัดตังตามพ.ร.บ.กองทุ
้
นบําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการ พ.ศ.2539 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นหลักประกันการจ่ายบําเหน็จบํานาญ และส่งเสริม
ให้ ข้าราชการออมทรัพย์เพื่อให้ ข้าราชการมีเงินออมอย่างเพียงพอในวันเกษียณ ข้ าราชการที่เป็ น
สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ สมาชิกภาพจะสิ ้นสุดเมื่อผู้นนออกจากราชการไม่
ั้
วา่ ด้ วยเหตุใดก็
ตามและสมาชิกจะได้ รับสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชยตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการกําหนด
1.3.1 สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข.
สมาชิก กบข. จะได้ รับสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ดังนี ้
1. สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา สําหรับเงินสะสมและเงิน
ออมเพิม่ ที่สมาชิกส่งเข้ า กบข. ไม่เกินปี ละ 500,000 บาท
2. สวัสดิการเฉพาะสมาชิก กบข.เท่านัน้

3. เมื่อสิ ้นสุดสมาชิกภาพจะได้ รับเงิน 2 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 เงินบําเหน็จหรื อบํานาญรายเดือนจากกรมบัญชีกลาง
ส่วนที่ 2 เงิน กบข. ประกอบด้ วย เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงิน
ประเดิม (ถ้ ามี) พร้ อมผลประโยชน์ของเงินทัง้ 4 ก้ อน
สําหรับเงินที่สมาชิก กบข. จะได้ รับเมื่อพ้ นสมาชิกภาพ
1.3.2 การได้ รับเงินจาก กบข.
1. กรณีสมาชิกเลือกรับบําเหน็จ สมาชิกจะได้ รับเงินต่าง ๆ ดังนี ้
1.1 บําเหน็จจากกรมบัญชีกลาง
สูตรคํานวณคือ อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ าย X อายุราชการ
1.2 เงินจาก กบข.
1.2.1 เงินสะสมของสมาชิกในอัตราร้ อยละ 3 ต่อเดือน +
ผลจากการลงทุนที่ กบข. หาได้
1.2.2 เงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิก (ถ้ ามี) +
ผลจากการลงทุนที่ กบข. หาได้ (ถ้ ามี)
1.2.3 เงินสมทบจากรัฐในอัตราร้ อยละ 3 ต่อเดือน + ผลจากการลงทุน
ที่ กบข. หาได้
2. กรณีสมาชิกเลือกรับบํานาญ สมาชิกจะได้ รับเงินต่าง ๆ ดังนี ้
2.1 บํานาญจากกรมบัญชีกลาง
สูตรคํานวณคือ เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ าย X อายุราชการ
50
แต่ต้องไม่เกินร้ อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ าย

2.2 เงินจาก กบข.
2.2.1 เงินสะสมของสมาชิกในอัตราร้ อยละ 3 ต่อเดือน +
ผลจากการลงทุนที่ กบข. หาได้
2.2.2 เงินสะสมส่วนเพิ่มของสมาชิก (ถ้ ามี) +
ผลจากการลงทุนที่ กบข. หาได้ (ถ้ ามี)
2.2.3 เงินสมทบจากรัฐในอัตราร้ อยละ 3 ต่อเดือน + ผลจากการลงทุน
ที่ กบข. หาได้
2.2.4 เงินชดเชยสูตรบํานาญที่เปลี่ยนไปจากรัฐในอัตราร้ อยละ 2 ต่อ
เดือน + ผลจากการลงทุนที่ กบข. หาได้
2.2.5 เงินประเดิมจากรัฐเพื่อชดเชยสูตรบํานาญที่เปลี่ยนไปสําหรับผู้
ที่รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540
1.3.3 การสิ ้นสุดสมาชิกภาพ
พรบ. กบข. มาตรา 44 กําหนดว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสิ ้นสุดลงเมื่อผู้นนั ้
ลาออกจากราชการ เว้ นแต่เป็ นการสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ

ราชการนัน้ ๆ หรื อการออกจากราชการของผู้ไปปฏิบตั ติ ามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยการกําหนด
หลักเกณฑ์การสัง่ ให้ ข้าราชการไปทําการ ซึ่งให้ นบั เวลาระหว่านันเหมื
้ อนเต็มเวลาราชการ
ด้ วยเหตุนี ้ สมาชิกจึงไม่สามารถลาออกจาก กบข.ในขณะที่ ยงั รับราชการอยู่
แต่จะพ้ นสมาชิกภาพก็ตอ่ เมื่อสมาชิกลาออกจากราชการ

ตารางที่ 3.1 เหตุแห่งการพ้ นสมาชิกภาพ กบข.
เหตุแห่งการพ้ นสมาชิกภาพ กบข.

ความหมาย

1. เกษียณอายุราชการ

สมาชิกที่ออกจากราชการเมือ่ มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์

2. เสี ยชีวิต

สมาชิกที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ

3. ทุพพลภาพ

สมาชิกที่ลาออกจากราชการเพราะเจ็บป่ วย
ทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ ตรวจและ
แสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการใน
ตําแหน่งหน้ าที่ซึ่งปฏิบตั ิอนูน่ นต่
ั ้ อไปได้

4. ทดแทน

สมาชิกที่ออกจากราชการ เพราะทางราชการเลิกหรื อยุบ
ตําแหน่ง หรื อมีคําสัง่ ให้ ออกโดยไม่มีความผิด หรื อทหารซึ่งออกจาก
กองหนุนเบี ้ยหวัด

5. สูงอายุ

สมาชิกที่ลาออกจากราชการเมื่อมีอายุครบ 50 ปี บริบูรณ์

6. ลาออก

สมาชิกที่ประสงค์ลาออกจากราชการ โดยส่วนราชการต้นสังกัดอนุมตั ิ

7. ให้ออก

สมาชิกที่ออกจากราชการ โดยส่วนราชการต้นสังกัดให้ออก

8. ปลดออก สมา

สมาชิกที่ออกจากราชการ โดยส่วนราชการต้นสังกัดให้ออกซึ่ งเป็ นโทษ
ทางวินยั

9. ไล่ออก สมา

สมาชิกที่ออกจากราชการ โดยส่วนราชการต้นสังกัดไล่ออก เนื่ องจากมี
ความผิดทางวินยั ร้ายแรง

10. โอนไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่

สมาชิกที่โอนไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ขา้ ราชการตามมาตรา 3 แห่ง

ประเภทข้าราชการ ตาม พ.ร.บ. กบข.

พ.ร.บ. กบข.

11. ออกรับเบี้ยหวัด

สมาชิกที่เป็ นข้าราชการทหาร (ชาย) ที่ยงั ไม่พน้ เกณฑ์
กองหนุน เมื่อออกจากทหารกองประจาการภายใต้
เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ขอ้ บังคับ กห.ว่าด้วยเบี้ยหวัดพ.ศ.2495
กาหนดไว้

ทังนี
้ ้ สมาชิกที่สิ ้นสุดสมาชิกภาพในกรณีตา่ ง ๆ จะได้ รับสิทธิประโยชน์ แตกต่าง
กันไป ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 สิทธิและเงินที่สมาชิก กบข. จะได้ รับเมื่อออกจากราชการ

เหตุออกจาก
ราชการ

เวลาราชการ
(เวลารวมวัน
ทวีคูณ)

ลาออก/

ไม่ถึง 10 ปี

ให้ออก/
ปลดออก

10 ปี

ขึ ้นไป

สิทธิรับ
บาเหน็จ
บานาญ

บําเหน็จ

แต่ไม่ถึง 25 ปี

เท่านัน้

25 ปี ขึ ้นไป

กรณีเลือก
บํานาญ
กรณีเลือก

เงินทีไ่ ด้ รับจาก
กระทรวงการคลัง

กบข.
สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์

-

สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์

บําเหน็จ

ประเดิม(ถ้ ามี)+ชดเชย+ สะสม+

บํานาญ

สมทบ+ ผลประโยชน์

สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์

บําเหน็จ

บํานาญ

เกษียณ/

ไม่ถึง 1 ปี

-

-

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์

สู งอายุ/

ทุพพลภาพ/

1 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี

บําเหน็จเท่านัน้

สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์

บําเหน็จ

10 ปี ขึ ้นไป

กรณีเลือก
บํานาญ

ประเดิม(ถ้ ามี)+ชดเชย+ สะสม+

บํานาญ

กรณีเลือก

สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์

บําเหน็จ
-

ทดแทน

สมทบ+ ผลประโยชน์

บํานาญ

เสียชีวติ (ปกติ)

ไม่ถึง 1 ปี

-

สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์

1 ปี ขึ ้นไป

บําเหน็จตกทอด

สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์

บําเหน็จตกทอด
(เงินเดือนเดือนสุดท้ าย
X เวลาราชการ)

เสียชีวติ เพราะประพฤติชวั่ อย่าง
ร้ ายแรง

-

สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์

-

ไล่ออก

-

สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์

-

-

สะสม+สมทบ+ ผลประโยชน์

เบี ้ยหวัด

ออกรับเบี้ยหวัด

-

