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ก 
ค าน า 

 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการและลูกจ้างประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 /หน่วยงานมีความ
เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบ แนวปฏิบัติและ
เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นสื่อช่วยในการเรียนรู้และอ้างอิงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใหม่
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/หน่วยงาน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี  เขต 2  และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ า ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะท าให้การปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการ
จัดท าคู่มือบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและลูกจ้างประจ า ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมข้ันตอน กระบวนการ
ด าเนินการ แบบฟอร์ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน โดยต้องถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางก าหนดซ่ึงผู้ปฏิบัติงานต้องพยายามศึกษา
และท าความเข้าใจด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อองคก์ร ข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประกอบกับได้น าข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคู่มือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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1. กฎหมายระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
 

1.1 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
1.2 พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539  
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและจ่ายบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 
1.4 กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. 

2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  
1.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519  
1.6 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว53 ลงวันที่ 

29 มิถุนายน 2552เรื่อง การขอรับการจ่ายเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญและเงิน
อื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ 
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2. ความหมาย 

บ า เหน็จบ านาญ คือ เงินที่ทางราชการจ่าย จากงบประมาณ            
(งบกลาง) ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า เพื่อตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการ
มา ซึ่งอาจจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว (ซึ่งเรียกว่า บ าเหน็จ) หรือจ่ายเป็นรายเดือน
จนกว่าจะถึงแก่กรรม หรือหมดสิทธิรับ (ซึ่งเรียกว่า บ านาญ)  

 
 

2.1 บ าเหน็จบ านาญของข้าราชการมี 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

2.1.1 บ าเหน็จบ านาญปกติ หมายถึง บ าเหน็จบ านาญที่จ่ายให้
ข้าราชการที่ออกจากราชการด้วยสาเหตุปกติ เช่น เกษียณอายุราชการ ลาออก 
หรือมีค าสั่งให้ออกเนื่องจากยุบเลิกต าแหน่ง หรือมีค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด 
หรือทหารซึ่งออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด เป็นต้น 

2.1.2  บ าเหน็จบ านาญพิเศษ หมายถึง บ าเหน็จบ านาญที่จ่าย
ให้ข้าราชการ พลทหารกองประจ าการ หรือบุคคลที่ท าหน้าที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนด ที่ได้รับอันตรายจนพิการ เสียอวัยวะหรือชีวิต เนื่องจาก
ปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ เว้นแต่
การถูกประทุษร้ายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากความผิด
ของตนเอง  

 

2.1.3  บ าเหน็จตกทอด หมายถึง เงินก้อนที่รัฐจ่ายเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน กรณีที่ข้าราชการถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการอยู่ และข้าราชการ
บ านาญถึงแก่กรรม ให้ได้รับ 30 เท่าของเงินเดือน/บ านาญรายเดือน รวมกับเงินช่วย
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ค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ(ช.ค.บ.) โดยจ่ายให้แก่ทายาทของผู้มีสิทธิ ตาม
เกณฑ์ดังนี้ 

1) บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
ให้ได้รับ 3 ส่วน 

2) สามีหรือภรรยา ให้ได้รับ 1 ส่วน 
 

3) บิดามารดา ให้ได้รับ 1 ส่วน 
 

อย่างไรก็ดี ให้ผู้รับบ านาญแสดงเจตนาผู้รับบ าเหน็จตก
ทอด(ซึ่งไม่ใช่ทายาทตามกม.)ไว้ด้วย เพื่อเป็นการส ารองกรณีไม่มีทายาทตาม
กฎหมายเหลืออยู่ บ าเหน็จตกทอดก็จะตกแก่คนที่ผู้รับบ านาญได้แสดงเจตนาไว้ 

2.1.4  บ าเหน็จด ารงชีพ  หมายถึง เงินก้อนที่แบ่งมาจาก
บ าเหน็จตกทอด เพื่อช่วยเหลือผู้รับบ านาญในการด ารงชีพ เป็นจ านวน 15 เท่าของ
บ านาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท โดยแบ่งรับเป็น  2 ช่วง ดังนี้ก่อนอายุ 
65 ปี รับไม่เกิน 200,000 บาท และ หลังอายุ 65 ปี รับในส่วนที่เกิน 200,000 
บาทแต่ไม่เกิน 400,000 บาท (ส าหรับบ าเหน็จตกทอดส่วนที่เหลือจะรอให้ทายาท
รับเมื่อผู้รับบ านาญถึงแก่กรรมหรือผู้รับบ านาญจะน าไปเป็นหลักทรัพย์ในการค้ า
ประกันเงินกู้จากธนาคาร ก็ได้) 
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2.2 บ าเหน็จของลูกจ้างประจ ามี 2 ประเภทใหญ่ๆ 

2.2.1 บ าเหน็จปกติ หมายถึง บ าเหน็จที่จ่ายให้ลูกจ้างประจ าที่
ออกจากราชการด้วยสาเหตุปกติ เช่น เกษียณอายุราชการ ลาออก หรือมีค าสั่งให้
ออกเนื่องจากยุบเลิกต าแหน่ง หรือมีค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด หรือกระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง และถูกลงโทษปลดออกจากราชการ เป็นต้น 

2.2.2 บ าเหน็จพิเศษ หมายถึง ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว
ที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้าย 
เพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองไดต้รวจและแสดงว่า
ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไปได้อีก  
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3 .สิทธิในการขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติ 
กรณีเป็นสมาชิก กบข. 
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กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. 
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หมายเหตุ 
1. ทุพพลภาพ หมายถึง ข้าราชการท่ีป่วยเจ็บ ทุพพลภาพซึ่งแพทย์ท่ีทางราชการรับรองได้ตรวจและ
แสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการในต าแหน่งหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไป 

2. ทดแทน หมายถึง ข้าราชการท่ีออกจากประจ าการเพราะเลิกหรือยุบต าแหน่ง หรือทหารซึ่งออก
จากกองหนุนเบี้ยหวัด หรือมีค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด เช่น ถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
หย่อนความสามารถหรือบกพร่องในหน้าท่ีหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ีหรือต้องรับ
โทษจ าคุกในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือผิดวินัยแล้วถูกสั่งให้ออกเป็น
ต้น 

3.  ถ้ามีสิทธิรับท้ังบ าเหน็จและบ านาญให้ผู้มีสิทธเิลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

4.  การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิในการรับบ าเหน็จบ านาญ ให้นับจ านวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่ง
ปีให้นับเป็น 1 ปี เช่น 9 ปี 6 เดือน การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิฯ ใหป้ัดเป็น 10 ปี 
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4. การค านวณบ าเหน็จบ านาญปกต ิ
4.1 การค านวณบ านาญปกติ 
 4.1.1 กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. (ตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญฯ พ.ศ.2494) 

บ านาญปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย xเวลาราชการ 
 

ทั้งนี้ต้องไม่เกินเงินเดือน เดือนสุดท้าย 
4.1.2 กรณีเป็นสมาชิก กบข. (ตาม พรบ.กบข. พ.ศ. 2539) 
บ านาญปกติ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย xเวลาราชการ 

 

 

ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
 

หมายเหตุ เวลาราชการ คือเวลาราชการปกติรวมกับเวลาราชการทวีคูณ 
 

 เวลาราชการปกติ คือ ช่วงเวลาที่ปฏิบัติราชการปกต ิ
 เวลาราชการทวีคูณ คือ ช่วงเวลาที่ปฏิบัติราชการอยู่ในท้องที่ทีไ่ด้รับการ
ประกาศกฎอัยการศึก หรือช่วงเวลาที่ปฏิบัติราชการตามแผนป้องกันประเทศ 
ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซึ่งรับรองโดย กอ.รมณ. เป็นต้น (รายละเอียด
ตามภาคผนวก) 
กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. เวลาราชการให้นับจ านวนปีเศษของปีถ้าถึงครึ่งปี         
ให้นับเป็น 1 ปี  
กรณีเป็นสมาชิก กบข. เวลาราชการ ให้นับจ านวนปีรวมทั้งเศษของปีด้วย         
การนับเศษของปี ให้นับ 12 เดือนเป็น 1 ปี และ 360 วันเป็น 1 ปี  

50 

50 
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ตัวอย่างที่ 1 เปรียบเทียบการค านวณบ านาญปกติกรณีไม่เป็นสมาชิก 
กบข. และกรณีเป็นสมาชิก กบข.   

 นายธราธร จุฑาเทพ เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2496 รับราชการ ตั้งแต่วันที่  
16 ตุลาคม 2519 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ในวันที่1 ตุลาคม 2556         
เคยย้ายไปปฏิบัติราชการประจ าในพื้นที่อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ช่วงวันที่ 16 ตุลาคม 2541 –31 ธันวาคม 2542 ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้าย
จ านวน 38,000 บาท เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย จ านวน 29,580 บาท 
ถามว่า นายธราธร จะได้รับบ านาญเดือนละเท่าไร เปรียบเทียบระหว่างกรณี
ไม่เป็นสมาชิก กบข.และกรณีเป็นสมาชิก กบข. 

 

ค าตอบ      
ก่อนอื่นต้องค านวณว่านายธราธร มีอายุราชการเท่าไร  

- เวลาราชการปกติ  
        ปี         เดือน    วันที่ 
วันสุดท้ายที่ปฏิบัติราชการ  2556    9     30 

_ 

วันแรกที่ปฏิบัติราชการ   2519            10              16 
 

เวลาราชการปกติ        36            11                14. 
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- เวลาราชการทวีคูณ 
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ (พ.ศ.2519) ตั้งแต่วันที่     
7 ตุลาคม 2519 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2520 เป็นเวลา 3 เดือน 
ช่วงที่ 2 ช่วงที่ประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ (พ.ศ.2534) ตั้งแต่วันที่   
23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึงวันที่  2 พฤษภาคม 2534 เป็นเวลา 2 เดือน 8 วัน 
ช่วงที่ 3 ช่วงที่ประกาศกฎอัยการศึกเป็นบางพื้นที่ (21 จังหวัด ช่วงปีพ.ศ. 
2534 – 2543) โดยนายธราธรเคยปฏิบัติราชการอยู่ในอ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2541–31 ธันวาคม 2542 เป็นเวลา 
1 ปี 2 เดือน 15 วัน 

รวมระยะเวลาทวีคูณของนายธราธร เป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน 23 วัน 

- เวลาราชการของนายธราธร 
        ปี          เดือน  วัน 
เวลาปกต ิ     36              11              14 
เวลาทวีคูณ      1                 7              23. 
เวลาราชการ    38                7                7. 
  

+ 
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การค านวณบ านาญ  

ก. กรณีที่นายธราธรไม่เป็นสมาชิก กบข.  

บ านาญปกติ =  เงนิเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ 
   

 =   38,000 x  39 
  

=    29,640 

ข. กรณีที่นายธราธรเป็นสมาชิก กบข. 
บ านาญปกติ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ 

      

   =   29,580   x    38.60 

    

     =     22,835.76 

 ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 70% ของ 29,580 ซึ่งเท่ากับ  20,706 บาท 
ดังนั้น ถ้านายธราธรเป็นสมาชิก กบข. นายธราธรจะได้รับบ านาญเดือนละ 
20,706 บาท หรือคิดง่ายๆว่าถ้านายธราธรมีอายุราชการเกิน 35 ปี กบข.          
จะนับให้ไม่เกิน 35 ปี เนื่องจากร้อยละ70 = 70% = 70/100 = 35/50 

 

50 

50 

50 

50 
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4.2 การค านวณบ าเหน็จปกต ิ

 4.2.1 กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. (ตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญฯ พ.ศ.2494) 

บ าเหน็จปกติ = เงนิเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ 

หมายเหต ุเวลาราชการ ให้นับจ านวนปีเศษของปีถ้าถงึครึ่งปีให้นับเป็น 1 ปี  

4.2.2 กรณีเป็นสมาชิก กบข.(ตาม พรบ.กบข. พ.ศ. 2539) 

บ าเหน็จปกติ = เงนิเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ  

หมายเหต ุเวลาราชการ ให้นับจ านวนปีรวมทั้งเศษของปีด้วยการนับเศษของ
ปี ให้นับ 12 เดือนเป็น 1 ปี และ360 วันเป็น 1 ปี  
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ตัวอย่างที่ 2 เปรียบเทียบการค านวณบ าเหน็จปกติระหว่างกรณีไม่เป็น
สมาชิก กบข. และกรณีเป็นสมาชิก กบข.   

 นายปวรรุธ จุฑาเทพ อายุ 40 ปี มีเวลาราชการ 15 ปี 6 เดือน 
เงินเดือนเดือนสุดท้าย 25,000 บาท ลาออกจากราชการเนื่องจากไป
ประกอบอาชีพอื่น นายปวรรุธ ซึ่ งมีสิทธิรับบ าเหน็จปกติอย่างเดียว         
ให้เปรียบเทียบบ าเหน็จปกติที่นายปวรรุธจะได้รับ ระหว่างกรณีไม่เป็น
สมาชิก กบข. และกรณีเป็นสมาชิก กบข. 

 

ค าตอบ 

กรณีที่นายปวรรุธ ไม่เป็นสมาชิก กบข.  

     บ าเหน็จปกติ = 25,000 x 16 = 400,000 บาท  

กรณีที่นายปวรรุธ เป็นสมาชิก กบข.  

บ าเหน็จปกติ = 25,000 x 15.5 = 387,500 บาท 
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5.สิทธิประโยชน์ที่จะไดร้ับ 

กรณีเลือกรับบ าเหน็จหรือเลือกรับบ านาญ 
 

เลือกรับบ านาญ เลือกรับบ าเหน็จ 
1. บ านาญรายเดือน 1. บ าเหน็จเงินก้อน 

2. เงินก้อนจากกบข. (กรณีเป็นสมาชิกกบข.) 
ประกอบด้วย  

2.1 เงินสะสมของสมาชิกในอัตราร้อยละ 3 
ต่อเดือน 

2.2 เงินสมทบจากรัฐในอัตราร้อยละ 3    
ต่อเดือน 

2.3 เงินชดเชยสูตรบ านาญที่เปลี่ยนไปจาก
รัฐ ในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน 

2.4 เงินประเดิม (ส าหรับผู้รับราชการก่อน 
27 มีนาคม 2540) 

2.5 ผลประโยชน์จากการลงทุนท่ีกบข.หาได้ 

2. เงินก้อนจากกบข. (กรณีเป็นสมาชิกกบข.) 
ประกอบด้วย 

2.1 เงินสะสมของสมาชิกในอัตราร้อยละ 3 
ต่อเดือน 

2.2 เงินสมทบจากรัฐในอัตราร้อยละ 3          
ต่อเดือน 

2.3 ผลประโยชน์จากการลงทุนท่ีกบข.หาได้ 

3. สิทธิประโยชน์ในสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล และเงินช่วยการศึกษาบุตร 

3. ไม่มีสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลและเงินช่วยการศึกษาบุตร 

 

 



 
 

15 
 

 

เลือกรับบ านาญ เลือกรับบ าเหน็จ 
4. บ าเหน็จตกทอด 30 เท่า  ของบ านาญราย

เดือน ซึ่งผู้รับบ านาญสามารถแบ่งมาใช้ในการ
ด ารงชีพได้  15 เ ท่าของบ านาญรายเดือน
(รวมช.ค.บ.) แต่ไม่เกิน 400,000 บาท โดยแบ่ง
รับเป็น  2 ช่วงดังนี้ก่อนอายุ65 ปี รับไม่เกิน 
200,000 บาท และ หลังอายุ 65 ปี รับในส่วนท่ี
เกิ น  200,000 บาท (สามารถยื่ นขอพร้อม
บ านาญได้)แต่ไม่เกิน 400,000 บาท  

ส าหรับบ าเหน็จตกทอดส่วนท่ีเหลือ จะรอให้
ทายาทรับเมื่อผู้รับบ านาญถึงแก่กรรมหรือผู้รับ
บ านาญจะน าไปเป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน
เงินกู้จากธนาคาร(ท่ีเข้าร่วมโครงการ)ก็ได้ 

  4. ไม่มีสิทธิในบ าเหน็จตกทอด 

  5. เงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าท าศพ) 3 เท่าของ
บ านาญรายเดือน โดยบุคคลท่ีผู้รับบ านาญแสดง
เจตนาหรือทายาทตามกฎหมาย สามารถยื่น
ขอรับฯภายใน 1ปี หลังจากผู้รับบ านาญถึงแก่
กรรม 

  5. ไม่มีสิทธิในเงินช่วยพิเศษ 

6. มีสิทธิย่ืนขอรับพระราชทานเพลิงศพ 6. มีสิทธิย่ืนขอรับพระราชทานเพลิงศพ 
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6. กระบวนการเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญปกติ

 

   1. ผู้มีสิทธิเตรียมเอกสารท่ี
ใช้ในการขอรับบ าหน็จบ านาญ
และลงลายมือชื่อในแบบขอรับ 
(แบบ 5300)  และเอกสาร ท่ี
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน  

   2. ส่วนราชการสังกัดสุดท้าย ท่ีผู้มีสิทธิปฏิบัติ
ราชการอยู่  เป็นผู้ด าเนินการขอรับ บ าเหน็จ

บ านาญให้  โดยส่งแบบ 5300 และเอกสาร
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังบันทึกข้อมูล ใน

ระบบ e-pension ให้ถูกต้องครบถ้วน ส่งไปยัง
หน่วยงานกลางซึ่งมีหน้าท่ีตรวจสอบ อนุมัติสั่ง
จ่ายบ าหน็จบ านาญฯ 

3. หน่วยงานกลางท่ีมีหน้าท่ีอนุมัติสั่งจ่าย คือ 

   3.1 ส านักงานคลังเขต ( 1 - 9 ) ส าหรับ       
ส่วนราชการท่ีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค    

   3.2 กรมบัญชีกลาง ส าหรับส่วนราชการท่ีตั้งอยู่
ในส่วนกลาง 

 4.เ มื่ อ ส า นั ก ง า น ค ลั ง เ ข ต /
กรมบัญชีกลาง อนุมัติ  สั่งจ่ายฯ
แ ล้ ว  ส่ ว น ร า ช ก า ร ผู้ เ บิ ก  
ด าเนินการขอเบิกเงินในระบบ                

e-pension ตามรอบปฏิทิน
การจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง  

  5.ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง
ด าเนินการจ่ายเงินบ าเหน็จ
บ านาญตรงเข้าบัญชีธนาคาร
ของผู้มีสิทธ ิ

หมายเหตุ   ส่วนราชการผู้ขอและผู้ เบิกต้องเป็น

หน่วยงานสังกัดเดียวกัน แต่อยู่คนละพื้นท่ีได้ เช่น  

สรก.ผู้ขอ : ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 

สรก.ผู้เบิก : ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
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7. การกรอกแบบ 5300 
  ก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่า แบบ 5300 คือแบบฟอร์มหลักที่ใช้ในการยื่นขอรับเงิน
ดังต่อไปนี ้

1. เบี้ยหวัด 
2. บ าเหน็จ  
3. บ านาญ  
4. บ านาญพิเศษ  
5. บ าเหน็จด ารงชีพ  
6. เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ  

ส าหรับการยื่นขอรับบ านาญปกติ โดยส่วนใหญ่ผู้มีสิทธิจะยื่นขอรับบ าเหน็จด ารงชีพไป
พร้อมกัน  

รายละเอียดในแบบฟอร์มแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ส าหรับส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือจังหวัด (ส่วนราชการผู้ขอ) เป็นผู้รับรองว่า

ข้อมูลท่ีปรากฏในแบบค าขอถูกต้อง และยังไม่เคยขอเงินดังกล่าวมาก่อน และเป็นหนังสือน าส่งสมุด
แฟ้มประวัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอมาด้วย โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด (กรณีเป็นส่วน
ราชการส่วนกลาง ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534) หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
(กรณีเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคตามพรบ.ฯ) เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ยื่นต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อ
ตรวจสอบ อนุมัติ ส่ังจ่ายบ าเหน็จบ านาญฯ 

- กรณีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ยื่นต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง ผ่านคลังเขต 1 – 9 

- กรณีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง ยื่นต่ออธิบดกีรมบัญชีกลาง  
ส่วนที่ 2 ส าหรับผู้มีสิทธิ (ผู้ขอ) เป็นผู้รับรองความถูกต้องในข้อมูลของตนเอง เช่น  

ชื่อ ท่ีอยู่ วันเดือนปีเกิด วันท่ีเริ่มรับราชการ  วันท่ีออกจากราชการ ประเภทเงินท่ีขอรับ ข้อมูล
เกี่ยวกับเงินเดือน และอายุราชการ เพื่อใช้ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญฯ และประสงค์จะรับเงินทาง
จังหวัดใด (หน่วยงานผู้เบิก) ซึ่งควรจะเป็นจังหวัดเดียวกับท่ีผู้รับบ านาญจะไปพ านักอาศัยเมื่อออกจาก
ราชการแล้ว เพื่อประโยชน์ในการขอเบิกเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ  
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แบบขอรับเบี้ยหวดั บ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำนำญพเิศษ บ ำเหน็จด ำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้ำรำชกำรวิสำมัญออกจำกรำชกำรแบบ 5300 
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ส าหรับส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือจังหวัด 

ท่ี ……….../.........................                                                    ....................................................                  
รหัสหน่วยงาน / จังหวัด  

                                            วันท่ี................................................................. 

เรื่อง  ขอให้สั่งจ่ายเงินบ านาญและเงินบ าเหน็จด ารงชีพ                                                                     
เรียน  …อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผ่านคลังเขต ….)…….                                                                                                                                                       

            โปรดพิจารณาสั่งจ่าย   เบี้ยหวัด   บ าเหน็จ    บ านาญ    บ านาญพิเศษ   บ าเหน็จ
ด ารงชีพ   เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ ให้แก่  ข้าราชการ 

ตาม    พ.ร.บ. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539      

         พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ดังค าขอข้างล่าง  และขอรับรองว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏในแบบค าขอถูกต้อง   และยังไม่เคยขอเงินดังกล่าวมา
ก่อนแต่อย่างใด  พร้อมท้ังได้ส่ง    สมุด/แฟ้มประวัติและเอกสารรวม......ฉบับ  มาด้วยแล้ว                                                                                                                                                                           

                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                          (ลงชื่อ)........................................................(1)                                                                   
(.......................................................)                                                                         
ต าแหน่ง …………………………………. 

ฝ่าย/กลุ่ม ...................................โทร.............................................. 
 

หมายเหตุ  
- ส่วนราชการผู้ขอ หมายถึง ส่วนราชการที่ผู้ขอ(ผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญฯ) สังกัดสุดท้ายก่อนออกจากราชการ 
- หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด กรณีเป็นส่วนราชการส่วนกลาง เช่น อธิบดีกรม… 

เลขที/่วันที่ หนังสือออก

จากส่วนราชการ 

ส่วนราชการผู้ขอ 

รหัสจังหวัด ตามรหัสไปรษณีย์ 

กรณีเป็นสมาชิก กบข. 

กรณีไมเ่ป็นสมาชิก กบข. 

กรณีขอรับบ านาญให้ขอรับ

บ าเหน็จด ารงชีพพร้อมกันด้วย 

ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด (กรณีเป็นส่วนราชการส่วนกลาง 

ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534) หรือผู้ว่า

ราชการจังหวัด (กรณีเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคตามพรบ.ฯ) 

เป็นผู้ลงลายมือช่ือ 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อผู้รับผิดชอบด้านบ าเหน็จบ านาญได้ 

โดยตรงและสะดวก ขอให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของจนท.ด้วย 
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ส าหรับผู้ขอ 
ข้าพเจ้า          ยศ ...........   ค าน าหน้า ......................  ช่ือ ......................   นามสกุล....................................... 
ขอรับเงินประเภท 

01เบี้ยหวัด02บ าเหน็จ03บ านาญ04
บ านาญพิเศษอัตราที่ได้รับ...........07เงินทดแทน
ข้าราชการวิสามัญ10บ าเหน็จสมาชิก กบข.11
บ านาญสมาชิก กบข.14บ าเหน็จด ารงชีพ15  
บ าเหน็จด ารงชีพสมาชิก กบข.16  บ านาญ
ข้าราชการการเมือง17  บ าเหน็จข้าราชการการเมือง 

วันเดือนปีเกิด(2) 

......./........../............ 

วันเดือนปีท่ีเริ่มนับเวลา
ราชการ

.........../........../....... 

วันเดือนปีท่ีออกจาก
ราชการ

............../........../..... 

    เหตุที่ออก                      
1 ลาออก               
2ให้ออก                        
3ปลดออก 

ต าแหน่ง
........................................................................ 

เริ่มจ่ายตั้งแต่ ....../...../......    ถึง ..../…..../........
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรมบัญชีกลางกรอก) 

สถานภาพผู้ขอ 
เบ้ียหวัด1       ช้ันประทวนและพลทหาร
ประจ าการ2     ช้ันสัญญาบัตร3     
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน(3) 

บ านาญพิเศษ1        ข้าราชการ
2     พล ฯ  กองประจ าการ3    
อาสาสมัคร อส. อส.ทพ. 

เหตุแห่งบ าเหน็จบ านาญ 
บ าเหน็จหรือบ านาญ                                                             
1  ทดแทน                                                                  
2ทุพพลภาพ                                                                 
3สูงอายุ/เกษียณอายุ                                                       
4รับราชการนาน                                                       
5มาตรา 17 หรือ มาตรา 18                                        
6พ.ร.บ. กองทุนมาตรา 47                                
7พ.ร.บ. กองทนุมาตรา 48 

กรณีขอรับเบี้ยหวัด(4)                                  
1     ร้องขอ                                       
2     ไม่ร้องขอ                             
จบการศึกษา0                                  
  อื่น ๆ ..............................(5)1จบ 
ร.ด. ปีท่ี 12                                                 
 จบ ร.ด. ปีท่ี 23                               
   จบ ร.ด. ปีท่ี 3  ขึ้นไป4  จบเตรียม
อุดมศึกษา/ปวช.5                                          
 จบ ปกศ. สูง/ปวท. ข้ึนไปวันขึ้นทะเบียน
ทหาร / วันล้วง
................./.........................../.............. 

ลักษณะการปฏิบตัิงาน                 
บ านาญ  

1 ข้าราชการพลเรือน (ออกก่อน 
28 ก.ย.39) 2  ข้าราชการพล
เรือน3 ทหาร   ต ารวจ4 
ข้าราชการการเมือง                 
บ านาญพิเศษ 1      ยามปกติ
2ปฏิบัติราชการเสี่ยงภัย                       
3    ปฏิบัติตามค าสั่ง
กระทรวงกลาโหม 

ส่วนราชการทีส่ังกัดครั้งสดุท้ายกรม................................. 
รหัส                                               
กระทรวง........................................................จังหวัด
...................................................................                         
รหัส   

(ลงช่ือ)..............................................................
(...................................................................) 

วันท่ี..............................................................                
ที่ยู…่………………................……………………….... 

รหัสไปรษณีย…์………………………………………….. 

ขอรับเงินทาง       ส่วนกลางที่กรม ..........-.............รหสั  (6)) 
   ส่วนภูมิภาคที่ จังหวัด………..  รหัส  

หน่วยงานผู้เบิก .............................     

 

03 ขอรับพร้อมกับ 14(ไม่
เป็นสมาชิก กบข.) 
11 ขอรับพร้อมกับ 15 
(เป็นสมาชิก กบข.) 

02 ไม่เป็นฯ กบข. 
10 เป็น ฯ กบข. 

ส าหรับผู้ขอ

ขอรับเบี้ยหวัด  
ส าหรับผู้

ขอรับ

บ าเหน็จ

บ านาญ

ปกติ 

กรอกให้สัมพันธ์กับ

ประเภทของเงินที่

ขอรับ 

ส่วนราชการทีผู่้มีสิทธิประสงค์จะให้เป็นหน่วยเบิก 

ลงลายมือช่ือผู้มีสิทธ์ิ และกรอกทีอ่ยู่ท่ี

ต้องการให้ส่งไปรษณีย์ใบสั่งจ่ายฯไปถึง 

วันที่เริ่มปฏิบัติราชการวันแรก 

วันที่ในค าสั่งฯ/ประกาศ 

ยึดตาม ก.พ.7/สมุดประวัติ 

ส่วนราชการผู้ขอ 
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รหัส เวลาราชการ ตั้งแต่ ถึง 
01 

 

14          
15  
16           
17          
18          
22          
23       
24 

25 

26 

38 

41 

42 

 

 

51 

 

52 

53 

54 

61 

เวลาปกติ  
1..................................................................................................................................             
2.................................................................................................................................       
3..................................................................................................................................             
4.................................................................................................................................
เวลาทวีคูณ    ปราบปรามคอมมิวนิตสต์ ...................................................................
“              ปฏิบัติราชการลับ ................................................................................ 
“              ปฏิบัติราชการสงครามเวียดนาม .....................................................
“ปฏิบัติราชการพิเศษ .................................................................................... 
“ปฏิบัติราชการตามแผนป้องกันประเทศ ...............................................                              
เวลาทวีคูณ   กฎอัยการศึก  พ.ศ. 2500 (17 ก.ย. 00 – 3 ต.ค. 00) ............................ 

      ““            พ.ศ. 2500 (17 ก.ย. 00 – 9 ม.ค. 01) ..................................... 

      ““         พ.ศ. 2501 (21 ต.ค. 01 – 28 ต.ค.08).............................. 

      ““         พ.ศ. 2519 (7 ต.ค. 19 –5 ม.ค.20).......................................... 

      ““         พ.ศ. 2534 (23 ก.พ.34 – 2 พ.ค. 34)...................................... 

เวลาทวีคูณอื่น ๆ .......................................................................................................... 

เวลาระหวา่งรับเบี้ยหวัด  นับ  1  ใน  4 ......................................................................................... 

เล่ือนย้ายประเภท ................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................... 

ตัด     ลา      พักราชการ    ให้ออกจากราชการไว้ก่อน    หนีหรือขาดราชการ 
โดยไม่ได้รับเงินเดือน 

 

ตัด     ลา    พักราชการ    ให้ออกจากราชการไวก้่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/2......... 

ตัด      ลา พักราชการ      ให้ออกจากราชการไวก้่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/3......... 

ตัด     ลา     พกัราชการ     ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยได้รับเงินเดือน 1/4.......... 

 

................................ 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

............................... 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 

.............................. 
...................................
................................. 

 

..................... 

......................  

......................... 
........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

........................ 

................................

................................

............. 

…………….. 

................................

................................

............. 

.......................... 

......................... 

................................
................... 

................................

................................

................................

................................

................................
......................  

ข้อ 01 กรอกเวลาราชการปกติ ตั้งแต่ เริ่มปฏิบัติ

ราชการวันแรก ถึงวันที่ปฏิบัติราชการวันสุดท้าย  กรณี

เคยออกจากราชการแล้วเข้ามาใหม่ ให้กรอกเป็นช่วงๆ  

กฎอัยการศึกประกาศ (รัฐประหาร) ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ให้ส าหรับข้าราชการทุกประเภท  
ข้อ 25 ตั้งแต่ 7/10/2519 – 5/1/2520เป็นเวลา 3 เดือน 
ช้อ26 ตั้งแต่ 23/2/2534 – 2/5/2534เป็นเวลา 2 เดือน 8 วัน 
  # ข้อ 29 ตั้งแต่ 19/9/2549 – 26/1/2550  เป็นเวลา4 เดือน ให้
ส าหรับข้าราชการทหารประเภทเดียว # 

ข้อ 38 ทวีคูณอ่ืนๆ ส าหรับข้าราชการทุกประเภทที่อยู่ใน

พ้ืนที่ที่ประกาศกฎอัยการศึก 21 จังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 

23/2/2534 – 1/4/2543 รายละเอียดตามภาคผนวก 

ถ้าช่วงที่ได้ทวีคูณ ระหว่าง

ประกาศกฎอัยการศึกฯ 

ข้าราชการป่วย ลา หนี ขาด 

หรือศึกษาต่อ ให้หักออกจาก

เวลาทวีคูณด้วย(ข้อ 61 ) 
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ตัด   ปว่ย   ลา   หน ี   ขาด     ศึกษาต่อ   ระหวา่งประกาศกฎอยัการศึก ........................วัน..... 

 

รหัส อัตราเงินเดือน/อัตราบ านาญ บาท 
71 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

 

75 

เงินเดอืนเดอืนสุดท้ายเดอืนละ (ส าหรับผู้ไม่สมัครเข้าเป็นสมาชิก กบข.)....................................................................... 

เบิกลด .................................................................................................................................................................................... 

เงินเพิม่  พ.ต.ร.ส. ...................................................................................................................................................... 

              พ.ส.ร. ........................................................................................................................................................ 

              พ.น.บ. ................................................................................................................... 

              พ.ด.ร. .................................................................................................................................................................. 

              พ.ป.ผ. .................................................................................................................................................................... 

              พ.ล.ฐ. .................................................................................................................................................................... 

              พ.ป.อ. ...................................................................................................................................................... ให้ 

              พ.ค.บ. ................................................................................................................................................................... 

              ผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับอากาศ .............................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................... 

เงินเดอืนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย (ส าหรับเจ้าหน้าทีก่รมบัญชกีลางกรอก) 

บ านาญเดอืนละ.......................................................................................................................................................... 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

................. 

 

..................  

ส าหรับผู้ท่ีไม่เป็นสมาชิก กบข.ให้กรอกเงินเดือนเดือนสุดท้าย เพื่อ

ใช้ค านวณบ าเหน็จบ านาญ กรณีท่ีค าส่ังเลื่อนเงินเดือนยังไม่ออกให้

ใช้เงินเดือนล่าสุดไปก่อน เมื่อค าส่ังเลื่อนเงินเดือนออกแล้วค่อยท า

เรื่องเพิ่มเข้าไปที่ส านักงานคลังเขต ทีหลังได้ (จะได้รับเงินตกเบิก

ต่อไป) 

กรณีมีเงินเพิ่ม พ.ส.ร., พ.ดร.ฯลฯ ให้กรอกเข้า

ไปเพื่อน าไปค านวณบ าเหน็จบ านาญด้วย  
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เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดอืนสุดท้าย 

 

เงินเดือน 

เงินเบิกลด  และเงินเพิ่มต่าง ๆ (ถ้ามี) 
ตั้งแต ่ ถึง 

รวมเป็นเวลา 

(เดือน) 
                   เงินเดือนเดือนสุดท้าย ...... ....................-บาท
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
....................................................................... 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

....... 

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

........................... 

............... 

.............................

........................... 

.............................

....... 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.................... 

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

......................... 

รวม 60 

 

หมายเหตุ   กรณีท่ีไม่อาจนับอัตราเงินเดือนให้ครบหกสิบเดือนได้  ให้ปฏิบัติตาม กฎกระทรวง  ฉบับที่  3 
(พ.ศ. 2540)ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  พ.ศ. 2539 

  

ส าหรับผู้ ขอท่ี เป็นสมาชิก กบข. ให้กรอก

เงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย โดยเริ่มตั้งแต่

เงินเดือนเดือนสุดท้ายท่ีปฏิบัติงานอยู่ ย้อนไป 

60 เดือน หรือ 5 ปี ตามสมุดประวัติ/กพ.7 เพื่อ

น าไปค านวณเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 

และค านวณเงินบ านาญต่อไป 

กรณีท่ีค าสั่งเลื่อนเงินเดือนล่าสุดยังไม่ออกให้น า

เงินเดือนล่าสุดท่ีมีค าสั่งหรือปรากฏอยู่ในกพ.7 

หรือสมุดประวัติมาใช้ก่อนได้ เมื่อค าสั่ง

มาแล้ วค่อยด า เนินการ เรื่ อ ง เพิ่ ม ไปที่

ส านักงานคลังเขต อีกครั้งหนึ่ง (จะได้รับ

เงินตกเบิกต่อไป) 
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8. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบ แบบ 5300  
เพื่อยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติ 

  ในการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติ นอกจากแบบ 5300 แล้ว ยังมี
แบบฟอร์มเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ใช้ประกอบ ดังน้ี 

1.1 สมุดประวัติหรือ ก.พ. 7 เพื่อใช้ในการตรวจสอบวันเดือนปีเกิด  วันที่
เข้ารับราชการ วันที่ออกจากราชการ อัตราเงินเดือน อายุราชการ 

1.2 ค าสั่งอนุมัติให้ลาออก หรือประกาศเกษียณอายุราชการ 
1.3 ส าเนาบัตรเงินเดือน (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการตรวจสอบอัตราเงินเดือน     

ณ วันที่ 26 มีนาคม 2540 (ข้อมูลจะลิงก์ไป กบข.) และกรณีสมุดประวัติ/ก.พ.7 ไม่ชัดเจน
ว่าวันที่เริ่มปฏิบัติงานจริงเป็นวันใด ก็ใช้บัตรเงินเดือนในการตรวจสอบได้ 

1.4 ส าเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ในการตรวจสอบเลขที่
บัตรประชาชน 13 หลัก ซ่ึงข้อมูลจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  

1.5 ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการตรวจสอบเลขที่บัญชี
ธนาคารที่ผู้มีสิทธิต้องการให้จ่ายตรง 

1.6 หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาราชการทวีคูณส าหรับผู้ปฏิบัติราชการ
ปราบปรามคอมมิวนิสต์ ซึ่งรับรองโดย กอ.รมน. (แบบ 5306)  

1.7 หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาราชการทวีคูณส าหรับผู้ปฏิบัติราชการ
ลับ หรือปฏิบัติราชการตามแผนป้องกันประเทศ ตามแบบที่กระทรวงกลาโหมขอท าความ
ตกลงกับกระทรวงการคลัง 

1.8 ผู้มีสิทธิที่ เป็นข้าราชการพลเรือน เคยรับราชการทหารก่อนหรือ
ภายหลังเข้ารับราชการพลเรือนแล้ว ให้ขอหนังสือรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร              
จากกรมการเงินกลาโหม (แบบ 5304) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนับเวลาราชการด้วย 
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1.9 ใบรับรองสมุดประวัติ อัตราเงินเดือน เงินเพิ่ม (ถ้ามี) และเวลาทวีคูณ
ระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศ ใช้กฎอัยการศึก(แบบ 5302) 

1.10 ส าหรับแบบ สรจ.1 – สรจ.12 ให้ส่วนราชการใช้ประกอบเรื่อง ไว้แล้ว
เก็บไว้ที่ส่วนราชการ อย่างไรก็ดี ในการขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติของส่วนราชการ 
ส านักงานคลังเขต มีหน้าที่ตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง อย่างระมัดระวังรอบคอบ ดังนั้น
จึงขอให้ส่วนราชการส่งแบบ สรจ.1(แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ส าหรับผู้รับ            
เบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญปกติ) และแบบ สรจ. 3 (หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จ             
ด ารงชีพ) ประกอบการตรวจสอบของส านักงานคลังเขตด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

9. การบันทึกข้อมูลในระบบ e-pension 
  ระบบ e-pension หรือระบบบ าเหน็จบ านาญทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ท างานแบบ 

Web Application โดยใช้งานเกี่ยวกับการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งระบบงานสามารถท างานได้ทั้งในส่วนของการน าข้อมูลเข้า แก้ไข
ข้อมูล ค านวณเงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญฯ พิมพ์รายงานเพื่อการตรวจสอบ อนุมัติสั่งจ่าย 
พิมพ์หนังสือสั่งจ่าย รวมทั้งการเตรียมข้อมูลส่งธนาคาร เพื่อน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับเงินและส่งข้อมูลให้กับระบบ GFMIS โดยสามารถท างานได้ทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
  ก่อนอื่น ส่วนราชการต้องทราบขั้นตอนในระบบ e-pension ก่อนกล่าว คือ 

ส่วนราชการผู้ขอบันทึกข้อมูล ส่งไปที่ ส านักงานคลังเขต เมื่อส านักงานคลังเขตตรวจสอบแล้ว
มีการแก้ไขจะตีกลับข้อมูลในระบบฯ มาให้ส่วนราชการผู้ขอ แก้ไขให้ถูกต้อง และเมื่อแก้ไข
ถูกต้องแล้ว ส านักงานคลังเขตจะด าเนินการอนุมัติสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญให้ โดยส านักงาน
คลังเขต จะพิมพ์ใบสั่งจ่ายฯแล้วส่งไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญแจ้งไว้ในแบบ 
5300 ในขณะเดียวกันข้อมูลการสั่งจ่ายก็ได้ไหลไปที่ส่วนราชการ พร้อมๆกัน ส่วนราชการ
สามารถตรวจสอบในระบบได้ทันทีว่าส านักงานคลังเขต อนุมัติจ่ายหรือยัง เมื่อตรวจสอบแล้ว
พบว่า มีการอนุมัติสั่งจ่ายฯแล้ว ถ้าส่วนราชการผู้ ขอและส่วนราชการผู้เบิกเป็นหน่วยงาน
เดียวกัน ก็สามารถด าเนินการขอเบิกเงินในระบบฯตามรอบปฏิทินการจ่ายตรงของ
กรมบัญชีกลาง  ส าหรับกรณีที่ส่วนราชการผู้ขอมิใช่ที่เดียวกันกับส่วนราชการผู้เบิก ส่วน
ราชการผู้ขอ ต้องแจ้งส่วนราชการผู้เบิกให้ด าเนินการเบิกเงินให้ตามรอบปฏิทินการจ่ายตรงของ
กรมบัญชีกลางเช่นเดียวกัน สุดท้ายเงินจะเข้าบัญชีผู้มีสิทธิตามปฏิทิน  
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ในการเข้าปฏิบัติงานในระบบ e-pension ส่วนราชการจะต้องมีรหัสในการเข้า
ระบบดังน้ี 

1. รหัสนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ คือ รหัสผู้ใช้ที่ขึ้นต้นด้วย เลข 10…  
2. รหัสนายทะเบียนผู้รับบ าเหน็จบ านาญ คือ รหัสผู้ใช้ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 20….. 
3. รหัสส าหรับเจ้าหน้าที่บ าเหน็จบ านาญรหัสผู้ใช้ขึ้นต้นด้วยเลข 80….. 
4. รหัสส าหรับหัวหน้าเจ้าหน้าที่บ าเหน็จบ านาญหรือเจ้าหน้าทีก่ารเงิน รหัสผู้ใช้

ขึ้นต้นด้วยเลข 89….. 

เมื่อได้รับรหัสครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการจะต้องด าเนินการ ใน
ระบบe-pension 2 กิจกรรม ดังนี ้

9.1 การขอรับบ าเหน็จบ านาญฯ (ในฐานะส่วนราชการผู้ขอ) 
9.2 การขอเบิกเงินบ าเหน็จบ านาญฯ (ในฐานะส่วนราชการผู้เบิก) 

 
9.1 การขอบ าเหน็จบ านาญฯ (ในฐานะส่วนราชการผู้ขอ) 

9.1.1 ปรับปรุงประวัติผู้มีสิทธิ โดยใช้รหัส 10… 
9.1.2 เริ่มด าเนินการขอรับในระบบ e-pension โดยใช้รหัส 80… หรือ 89…  

ในการลงทะเบียนขอรับ 
9.1.3 บันทึกแบบขอรับ 
9.1.4 พิมพ์รายละเอียดเสนอหัวหน้างานเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
9.1.5 บันทึกส่งข้อมูลแบบขอรับให้ส านักงานคลังเขต เพื่ออนุมัติสั่งจ่ายฯ 
9.1.6 การตรวจสอบการอนุมัติสั่งจ่าย  
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9.1.1 ปรับปรุงประวัติผู้มีสิทธิ โดยใช้รหัส 10… 

 1) เข้าไปที่ www.cgd.go.th >คลิกที่ banner ขวามือ 
บรรทัดที่ 3“บ าเหน็จ บ านาญ/บ าเหน็จค้ าประกัน”  
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 2) คลิกที่ระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) / ระบบบ าเหน็จค้ า
ประกัน (ระบบ PGS) 
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  3) กรอก user name ที่ขึ้นต้นด้วย 10......>กรอก 
password>กดปุ่มok เพ่ือเข้าไปปรับปรุงฐานข้อมูลประวัติ 
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  4) คลิกที่ระบบทะเบียนประวัติ > บันทึกข้อมูล > บนัทึก
ทะเบียนประวัติ (PSLI0010)

 

 5) ค้นหาฐานข้อมูลผู้มสีิทธิที่จะปรบัปรุงข้อมูล ดว้ยเลขที่บัตร
ประชาชน หรือ ชือ่ นามสกุล >กดค้นหา (รปูแว่นขยาย ด้านขวาบน) 
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6) ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ บุคคลในครอบครัว เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ 
นามสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นสมาชิกกบข.หรือไม่เป็น วันที่เข้ารับราชการ            
วันที่ออกจากราชการ ที่อยู่ ฯลฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน >
กดบันทึก ด้านบน (รูปแผ่นดิสก์)>ออกจากระบบ  
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9.1.2 เริ่มด าเนินการขอรับในระบบ e-pension โดยใช้รหัส 80… 
หรือ 89… ในเมนูลงทะเบียนรับ 
1) เข้าไปที่ระบบ e-pension > login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ user 
name ที่ขึ้นต้นดว้ย 80...... หรือ 89……>ใส ่password >กดปุ่ม ok 
เพ่ือเข้าสู่ระบบ e-pension 
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2) คลิกที่ระบบบ าเหน็จบ านาญ > บนัทึกข้อมูล > ลงทะเบียนรับ
(PNSI0010)  
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3) ลงทะเบียนครั้ งแรก ให้กดเพิ่มข้อมูล (รูปเครื่องหมายบวก)

 
        4) กรอกเลขที่บัตรประชาชน> แล้วกดค้นหา 
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5) กรอกข้อมูลในรายละเอียดการลงทะเบียนให้ครบถ้วนแล้วบันทึกด้านบน
ด้วยโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

- กรอกข้อมูลประเภทเงินที่ขอรับ (ตัวเลขเหมือนในแบบ 5300)  เช่น 
บ านาญกบข. กรอกข้อ 11 บ านาญไม่เป็นกบข. กรอกข้อ 03 ซึ่งการขอรับ
บ านาญทั้ง 2 กรณี ให้ขอบ าเหน็จด ารงชีพร่วมด้วยเสมอ โดยท า
เครื่องหมาย/ ที่ช่องสี่เหล่ียม หน้าค าว่าขอบ าเหน็จด ารงชีพ 

 - กรอกประเภทเรื่อง > เรื่องปกติ 

- กรอกเลขที่หนังสือ…/ลงวันที่...:เลขที่เดียวกันกับเลขที่ในแบบ 5300 

- ถ้าหน่วยงานผู้เบิกเป็นหน่วยงานเดียวกับผู้ขอ ให้ท าเครื่องหมาย/ ที่ช่อง
สี่เหลี่ยม หน้าค าว่าผู้เบิกที่เดียวกับผู้ขอ  

 - กรณีหน่วยงานผู้เบิกเป็นคนละหน่วยงานกับผู้ขอ ให้กรอกรหัส
หน่วยงาน จังหวัด และหน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงานผู้เบิกให้ครบถ้วน 

 - เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดบันทึกด้านบนด้วย จะได้เลขที่รับ
ออกมา 
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 กรณีขอรับบ านาญพร้อมกับบ าเหน็จด ารงชีพ จะได้เลขที่รับ 2 เลขเรียงกัน คือแบบ
ขอรับบ านาญ 1 เลข และแบบขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 1 เลข เช่น 8847-56-175,176 
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9.1.3 บันทึกแบบขอรับ 
1) เมื่อลงทะเบียนรับและได้เลขที่รับแล้ว ให้น าเลขที่รับที่ได้มาบันทึกแบบ
ขอรับในเมนูบันทึกแบบขอรับ โดยกรอกเลขที่รับแล้วกดค้นหา 
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 2) ปรับปรุงข้อมูลในทุกหมวดข้อมูล เป็นล าดับ ประกอบด้วย หมวด
แบบขอรับ หมวดบันทึกสัญญาค้ าประกัน หมวดบัญชีธนาคาร หมวดอัตรา
เงินเดือน หมวดเวลาราชการ หมวดค่าลดหย่อน หมวดค านวณเงิน และเมื่อ
บันทึกแต่ละหมวดเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกด้านบนทุกครั้งด้วย 
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 2.1) บันทึกข้อมลูหมวดแบบขอรับ โดยเฉพาะช่องที่มดีาวแดง 
ขอใหก้รอกให้ครบถ้วนถูกต้อง>กดบันทึกด้านบนด้วย 
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  2.2) กรอกข้อมูลในหมวดสัญญาค้ าประกันโดยท าเครื่องหมาย/ 
กรณี “ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัยหรือต้องหาว่ากระท าความผิด
อาญา” หรือกรณี “อยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย หรือต้องกาว่ากระท า
ความผิดทางอาญา” และกรณีอยู่ระหว่างสอบสวนฯให้กรอกรายละเอียดให้
ครบถ้วน เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว > กดบันทึกด้านบนด้วย 
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2.3) กรอกข้อมูลในหมวดบัญชีธนาคารให้ครบถ้วนถูกต้อง>กด
บันทึกด้านบนด้วย 
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  2.4) กรอกอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายให้ถูกต้อง 
-กรณีไม่เป็นสมาชิกกบข.ให้กรอกเงินเดือนเดือนสุดท้าย >กดบันทึกด้านบนด้วย 
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-กรณีเป็นสมาชิกกบข. ให้กรอกอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายให้
ถูกต้อง >กดบันทึกด้านบนด้วย 

 

 

 



 
 

48 
 

   2.5) กรอกเวลาราชการให้ครบถ้วนถูกต้อง ทั้งเวลาราชการปกติและเวลา
ราชการทวีคูณ >กดบันทึกด้านบนด้วย 

กรณีเป็นข้าราชการครู  ถ้าเคยเป็นครูสังกัดอบจ.แล้วโอนมาอยู่ส านักงาน
ประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อปี 2523 ให้กรอกเวลาราชการ 25% สปช.ด้วย  

จะได้เงินเพิ่มต่อเดือน= เงินเดือน ณ 30 ก.ย. 23 x เวลาราชการถึง30 ก.ย.23   x 25% 

 

  

50 
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2.6) กรณีเป็นสมาชิก กบข. ต้องเลือกหมวด “กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ” 
ด้วย โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน > กดบันทึกด้านบนด้วย
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2.7) ค่าลดหย่อน กรณีรับบ านาญจะมีค่าลดหย่อน โดยอย่างน้อยต้องมี
ค่าลดหย่อนตนเอง 30,000 บาท (รายละเอียดดูจากแบบ สรจ. 1)>  กดบันทึก
ด้านบนด้วย 

 
 2.8) เมื่อกรอกข้อมูลเวลาราชการและอัตราเงินเดือนแล้ว ไปที่หมวดค านวณ
เงินเพื่อค านวณเงินบ าเหน็จบ านาญ>กดบันทึกด้านบนด้วย 
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9.1.4 เมื่อบันทึกขอ้มูลทุกหมวดเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์แบบขอรับออกมาให้
หัวหน้าตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องเสียก่อนโดยกลับมาที่หมวดประวัติแล้ว
กดพิมพ์ด้านบน 
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ตัวอย่าง  การตรวจสอบรายละเอียดแบบขอรับ 

1. นายพุทธิพัทธ์ จุฑาเทพ  ไม่เป็นสมาชิก กบข. ขอรับบ านาญและบ าเหน็จด ารงชีพ 

- เลขท่ีรับ 8847-56-000175 ประเภทเงิน 03-บ านาญ (กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.) 

- เลขท่ีรับ 8847-56-000176 ประเภทเงิน 14-บ าเหน็จด ารงชีพ (กรณีไม่เป็นสมาชิก 

กบข.) 

      2.  นายรัชชานนท์ จุฑาเทพ เป็นสมาชิก กบข. ขอรับบ านาญและบ าเหน็จด ารงชีพ 

- เลขท่ีรับ 8847-56-000135 ประเภทเงิน 11 – บ านาญสมาชิก กบข. (กรณีเป็นสมาชิก 

กบข.) 

  - เลขที่รับ 8847-56-000136 ประเภทเงิน 15-บ าเหน็จด ารงชีพ (กรณีเป็นสมาชิก  

กบข.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

53 
 

1) ตัวอย่าง กรณีนายพุทธิพัทธ จุฑาเทพ ไม่เป็นกบข. ได้เลขที่แบบขอรับมา 2 
เลข คือ หมายเลข 8847-56-175 (บ านาญปกติ 03) และ 8847-56-176 (บ าเหน็จด ารงชีพ 14) 
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2) ตัวอย่าง กรณี นายรัชชานนท์ จุฑาเทพ เป็นกบข. ได้เลขที่แบบขอรับมา 2 เลข คือหมายเลข 

8847-56-135 (บ านาญกบข.11) และหมายเลข 8847-56-136 (บ าเหน็จด ารงชีพ 15)
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9.1.5 เมื่อหัวหน้าตรวจสอบถูกต้องแล้วให้บันทึกส่งข้อมูลไปที่ส านักงานคลังเขต เพื่อ
ตรวจสอบอนุมัติสั่งจ่ายฯต่อไป 

             1) บันทึกสถานะแบบขอรับเป็น “เรียบร้อย” โดยกลับไปที่หมวดประวัติ >
ท าเครื่องหมาย / หน้าค าว่า เรียบร้อย >กดบันทึกด้านบน 
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2) บันทึกส่งข้อมูล ใช้รหัส 89... เท่านั้น ในการบันทึกส่งข้อมูล โดย
ไปที่ระบบบ าเหน็จบ านาญ >บันทึกข้อมูล >บันทึกส่งข้อมูล (PNSI0030) 

 
3) ค้นหาตามเลขที่แบบขอรับ >กดค้นหา 
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4) ตรวจสอบรายละเอียดประเภทเงิน บัญชีธนาคาร เงินที่สั่งจ่ายอกี
ครั้งหนึ่ง เมื่อถูกต้องแล้ว ให้ท าเครื่องหมาย / ที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าทีเลขที่ขอรับ >กด
บันทึกด้านบน 

 
เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งข้อมูลให้ส านักงานคลังเขต ตรวจสอบ ขั้นตอนของเรื่องจะ
เปลี่ยนเป็น “ส่งกรมบัญชีกลาง” 

9.1.6 ตรวจสอบสถานะของข้อมูลในระบบ ว่าอยู่ในขั้นตอนใด 

มี 2 ช่องทาง  

1) การตรวจสอบจากเมนูบันทึกแบบขอรับ หรือ 
2) การตรวจสอบจากเมนูตรวจสอบการตีกลับแบบขอรับ 
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1) การตรวจสอบจากเมนูบันทึกแบบขอรบั ให้ดูสถานะแบบขอรับ 
และขั้นตอนของเรื่อง ในระบบ e-pension 

 

 

ที ่ สถานะแบบขอรับ  ขั้นตอนของเรื่อง ความหมาย 

1 ระหว่างด าเนินการ บันทึกแบบขอรับ สรก.บันทึกข้อมูลแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน
ถูกต้องหรือยังไม่ได้ตรวจสอบให้เรียบร้อย 

2 เรียบร้อย บันทึกแบบขอรับ สรก.ได้ตรวจสอบขั้นต้นแล้วว่าได้บันทึก
ข้อมูลครบถ้ วนถูกต้ องแล้ ว  บันทึ ก
เรียบร้อยเพื่อเตรียมบันทึกส่งข้อมูลไปที่
ส านักงานคลังเขตเพื่อตรวจสอบ อนุมัติ
สั่งจ่ายต่อไป 

3 เรียบร้อย ส่งกรมบัญชีกลาง สรก.ใช้รหัส 89... บันทึกส่งข้อมูลให้
สนง.คลังเขตตรวจสอบ 

4 ตีกลับรอการแก้ไข บันทึกแบบขอรับ สนง.คลังเขตตรวจสอบแล้วพบข้อผิดพลาด 
จึงตีกลับให้สรก.แก้ไขให้ถูกต้อง 

5 เรียบร้อย ส่งกรมบัญชีกลาง สรก.แก้ไขข้อมลูตามที่สนง.คลังเขตแจ้ง และ
ใช้รหัส 89... บันทึกส่งข้อมูลให้สนง.คลังเขต 
ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

6 เรียบร้อย ส่งหนังสือออก สนง.คลังเขต ได้อนุมัติสั่ งจ่ ายบ าเหน็จ
บ านาญเรียบร้อยแล้ว สามารถด าเนินการขอ
เบิกเงินตามรอบปฏิทินการจ่ายบ าเหน็จ
บ านาญได้ 
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2) การตรวจสอบจากระบบ  
2.1) ใช้รหัส 80.... หรือ 89.... ตรวจสอบการตีกลับดังนี้ 
    2.1.1) เข้าเมนู ระบบบ าเหน็จบ านาญ > สอบถาม > ตรวจสอบ

การตีกลับแบบขอรับ (PNSI0250) 
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 2.1.2) ค้นหารายการตีกลับตามวันที่ตีกลับ โดยกรอกช่วงวันที่คาดว่า
จะมีการตีกลับจากส านักงานคลังเขต>กดค้นหา (รูปแว่นขยายด้านบน) ก็จะปรากฏ
รายการที่ตีกลับ >คลิกไปที่บรรทัดรายการที่ตีกลับ > กดค้นหา 
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 2.1.3) คลิกที่รายละเอียดการตีกลับ  
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 2.1.4) จะปรากฏรายละเอียดการตีกลับ >กด print เพื่อพิมพ์ออกมา
ให้เห็นชัดเจนว่าผู้ตรวจสอบจากส านักงานคลังเขต ให้แก้ไขรายการใดบ้าง 

 

 2.1.5) เมื่อได้แก้ไขตามที่ตีกลับแล้ว ให้บันทึกส่งกลับไปที่
ส านักงานคลังเขต เหมือนขั้นตอน 9.1.5  
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2.2) ตรวจสอบสถานะการสั่งจ่าย โดยใช้รหัส  89... ในการตรวจสอบ ดังนี้  

 2.2.1) คลิกระบบบ าเหน็จบ านาญ > สอบถาม >ตรวจสอบ
การสั่งจ่าย (ผู้ขอ) (PNSQ0041) 
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2.2.2) ค้นหาตามวันที่เริ่มจ่าย หรือค้นหาตามเลขประจ าตัว
ประชาชน  

 กรณีค้นหาตามวันที่เริ่มจ่าย ให้กรอกวันที่เริ่มจ่าย …. ถึง …….. >กรอก
เหตุที่ออก >กดค้นหาด้านบน (รูปแว่นขยาย)>หน้าจอจะปรากฏรายการที่
สั่งจ่าย 
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  กรณีค้นหาตามเลขประจ าตัวประชาชน ให้กรอกเลขที่ประจ าตัว
ประชาชน >กดค้นหาด้านบน>หน้าจอจะปรากฏรายการที่สั่งจ่าย 
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2.2.3) เมื่อปรากฏบรรทัดรายการของผู้ได้รับการอนุมัติสั่งจ่ายฯ
แล้ว ให้ท าเครื่องหมาย / ในช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้า  > กดพิมพ์ ด้านบน>
หน้าจอจะปรากฏหนังสือสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญ  
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2.2.4) จะปรากฏหนังสือสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญ ดังนี้ 

 

น าหนังสือสั่งจ่ายที่พมิพ์ออกมานี้ ไปเป็นหลักฐานในการขอเบิกต่อไป  

- กรณีส่วนราชการผู้ขอและส่วนราชการผู้เบิกเป็นหน่วยงานเดียวกัน            
ให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้ท าเรื่องเบิกต่อไป 

- กรณีส่วนราชการผู้ขอและส่วนราชการผู้เบิกเป็นคนละหน่วยงานกัน           
ให้แจ้งไปที่ส่วนราชการผู้เบิกให้ท าเบิกต่อไป 
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9.2 การขอเบิกเงินบ าเหน็จบ านาญฯ (ในฐานะส่วนราชการ
ผู้เบิก) 
9.2.1 ตรวจสอบปฏิทินการจ่ายประจ าเดือน 
9.2.2 ลงทะเบียนขอเบิก 
9.2.3 พิมพ์ สรจ.10 
9.2.4 บันทึกส่งข้อมูลการขอเบิก 

9.2.1 ตรวจสอบปฏิทินการจ่ายประจ าเดือน 
 1) ใช้รหัส 80........, 89........ เข้าไปที่ ระบบบ าเหน็จบ านาญ >
รายงาน >ปฏิทินการจ่ายประจ าเดือน (PNSR0100)
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2) เลือกเดือนที่ต้องการจะด าเนินการขอเบิก >กดพิมพ์ ด้านบน 

 
 

   3) หน้าจอจะปรากฏปฏิทินการจ่ายประจ าเดือน ให้สั่ง print 
ออกมาเพื่อให้อ่านได้ชัดเจน >วิธีการดูรอบการจ่าย คือ ใน 1 เดือน กรมบัญชีกลาง
จะจ่ายตรง 3 รอบ (ช่วงก.ย. – ธ.ค. จะมีการจ่ายรอบพิเศษด้วย) ส่วนราชการต้อง
ท าเบิกในระบบฯ ให้ทันเวลาตามปฏิทินฯ 
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 9.2.2 ลงทะเบียนขอเบิก  ใช้รหสั 89..... เท่านั้น  

  1) เลือกเมนูบันทกึข้อมูล >ลงทะเบียนขอเบิก(PNSI0120) 
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2) ค้นหาตามวันที่เริ่มจ่าย หรือค้นหาตามเลขประจ าตัวประชาชน  
* กรณีค้นหาตามวันที่เริ่มจ่าย: บันทึกข้อมูลในช่องที่มีดาวแดงให้ครบถ้วน >กด

ค้นหา 

 

เมื่อค้นหาพบแล้วให้ท าเครื่องหมาย /ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าบรรทัดรายการ แล้วกดบันทึก
ด้านบน เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนขอเบิก 
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* กรณีค้นหาตามเลขที่บัตรประชาชน : บันทึกข้อมูลในช่องที่มีดาวแดงให้ครบถ้วน แล้ว
กดค้นหา  >เมื่อค้นหาพบแล้วให้ท าเครื่องหมาย /ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าบรรทัดรายการ >กด
บันทึกด้านบน เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนขอเบิก 
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9.2.3 พมิพ์รายงานการขอเบิกโดยใช้รหัส 89.... เท่านั้น 

  1) เลือกเมนูรายงาน >พิมพ์รายงานสรุปการลงทะเบียนขอเบิก 
(PNSR0110) 
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  2) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน >กดพิมพ์  
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     3) สั่งพิมพ์แบบ สรจ. 10 เพื่อให้ผู้เบิกตามระเบียบการเบิก

จ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังพ.ศ. 2551ลงนาม 
เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายต่อไป 
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9.2.4 บันทึกส่งข้อมูลการขอเบิก โดยใช้รหัส 89.... เท่านั้น 

   1) เลือกเมนูบันทกึข้อมูล >บันทึกส่งข้อมูลการขอเบิก 
(PNSI0210) 
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2) กรอกเดือน/ปี และรอบการจ่ายให้ถูกต้อง >กดค้นหา  
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3) เมื่อปรากฏรายการขอเบิกครบถ้วน (ครบทุกคนและทุก

ประเภท) แล้ว >คลิกที่ปิดรอบส่งกรมบัญชีกลาง >เป็นอันเสร็จสิ้นการขอเบิก
(เงินจะเข้าตามรอบการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)  
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10. ขั้นตอนการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) 

ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ ของผู้มีสิทธิยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
.................................................................................. 

 ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอรับบ าเหน็จ บ านาญปกติ และบ าเหน็จด ารงชีพ ส าหรับข้าราชการ และบ าเหน็จปกติ 
บ าเหน็จรายเดือน ส าหรับลูกจ้างประจ า ต่อส่วนราชการผู้ขอ โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน 
 ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ส าหรับเข้าระบบด้วยตนเอง เพื่อรักษาความปลอดภัย และเป็นการ
ยืนยันตัวบุคคล โดยระบบการตรวจสอบบุคคลทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางก าหนด 
 
(เพ่ือประสิทธิภาพในการใช้งานกรุณาเข้าใช้งาน Internet ผ่านโปรแกรม Google Chrome             ) 
 
 โดยเข้าสู่เว็บไซต์ www.cgd.go.th>ระบบบ าเหน็จบ านาญ/บ าเหน็จค้ าประกัน เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ “การยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์”  
 

 

รูปที่ 1 
 

คลิกท่ี เมนู บ าเหน็จบ านาญ/บ าเหน็จค้ าประกัน  เมื่อเข้าไปในระบบแล้ว  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

คลิก บ าเหน็จบ านาญ/บ าเหน็จค้ าประกัน 

http://www.cgd.go.th/
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หรือ  จะเข้าสู่ระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการ เปิดโปรแกรม           
Web Browser ป้อน http://pws.cgd.go.th/cgd/ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 2 

 
คลิก ระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 2 

สามารถขอ Username และ Password ได้ที่ link   จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 

 

คลิก ระบบการยื่นขอรับบ าเหนจ็บ านาญ

ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 

คลิก ลงทะเบียน

ระบบ 
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รูปที่ 4 

 

สามารถป้อนรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เพ่ือขอ Username และ Password ในรูปที่ 4 ดังนี้ 
- เลขประจ าตัวประชาชน 
- ชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ) 
- วันเดือนปีเกิด 
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับเงินเดือนปัจจุบัน ใส่ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค หรือ ขีด) 
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
- E-mail (ยกเว้น e-mail Hotmail และ e-mail ที่ส่วนราชการออกให้) 

- กดปุ่ม  ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและระบบทะเบียนประวัติ 
ถ้าไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลไม่ตรงกัน จะแสดงข้อความว่า “ไม่พบข้อมูล/ข้อมูลถูกต้อง ระบบจ่ายตรง
เงินเดือน” ถ้าพบและข้อมูลตรงกัน ระบบจะสร้าง Username และ Password  โดยแสดง Password  
ที่หน้าจอและด าเนินการส่ง Password  ไปใน e-mail ที่ระบุ    ถ้าไม่พบข้อมูลให้ติดต่อส่วนราชการผู้ขอ 
(หน่วยงานสังกัดสุดท้ายก่อนเกษียณ)   
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2. กรณีจ า Password ไม่ได้ 

ผู้ที่ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ สามารถขอ Password ใหม่ ได้ที่ link   จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 6 

 

คลิก ขอรหัสผ่านใหม ่
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สามารถป้อนรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เพ่ือขอรหัสผ่านใหม่ในรูปที่ 6 ดังนี้ 

1. เลขประจ าตัวประชาชน 

2. ชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ) 

3. วันเดือนปีเกิด 

4. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับเงินเดือนปัจจุบัน ใส่ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค หรือ ขีด) 

5. กดปุ่ม  ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลจากที่เคยลงทะเบียนไว้ ถ้าไม่เคยมีการลงทะเบียน     

มาก่อน ระบบจะแสดงข้อความว่า “ยังไม่มีการลงทะเบียน ในระบบ กรุณาตรวจสอบการลงทะเบียนอีกครั้ง”   

ถ้ามีการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะสร้าง Password โดยแสดง Password ที่หน้าจอและด าเนินการส่ง 

Password  ไปใน e-mail ที่เคยระบุไว้ ตอน ลงทะเบียน 

 

3. การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ให้ผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้จากการลงทะเบียนในการเข้าระบบ 
เพ่ือยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเข้าสู่เว็บไซต์ www.cgd.go.th>ระบบบ าเหน็จ
บ านาญ/บ าเหน็จค้ าประกัน เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ “การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์”       
ดังรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7 

คลิก บ าเหน็จบ านาญ/บ าเหน็จค้ าประกัน 
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คลิกท่ี เมนู บ าเหน็จบ านาญ/บ าเหน็จค้ าประกัน  เมื่อเข้าไปในระบบแล้ว  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

หรือ  จะเข้าสู่ระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเปิดโปรแกรม       

Web Browser ป้อน http://pws.cgd.go.th/cgd/ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 8 

 

  
รูปที่ 8 

 

 คลิก ระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 9 

 

 
รูปที่ 9 

คลิก ระบบการยื่นขอรับบ าเหนจ็บ านาญ

ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 

คลิก เข้าสู่ระบบ

ระบบ 
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 ผู้มีสิทธิกรอกรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้น คลิกปุ่ม    จะปรากฏ
หน้าจอดังรูปที่ 10  

 
 รูปที่ 10 

 คลิกยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง ดังรูปที่ 10 ระบบจะให้ผู้มีสิทธิด าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  
  

คลิก ยื่นขอรับบ าเหนจ็บ านาญด้วยตนเอง 
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 3.1 ตรวจสอบข้อมูลบุคคล ดังรูปที่ 11 

 

รูปที่ 11 

ตรวจสอบข้อมลูบุคคลว่าถูกต้องหรือไม่ 

กรณีไม่ถูกต้องให้บันทึกขอแก้ไขข้อมูลด้านล่าง 
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1) โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ โดยมีรายละเอียดดังนี้  วันที่เริ่มนับเวลาราชการ 
สถานะการเป็นสมาชิก กบข. หรือ ไม่เป็นสมาชิก กบข.   เหตุที่ออก  วันที่ออกจากราชการ  ต าแหน่ง  
สังกัดสุดท้าย   ข้อมูลบัญชีธนาคาร  สาขาธนาคาร  เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ที่อยู่  อัตราเงินเดือน 
เงินเพ่ิม (ถ้ามี)   โดยอัตโนมัติ 

2) ผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญป้อนรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ (รายการที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงข้อมูลที่
จ าเป็นต้องบันทึก) 
- บ้านเลขท่ี  
- หมู่ที/่หมู่บ้าน 
- อาคาร 
- ห้อง 
- ซอย 
- ถนน 
- จังหวัด 
- เขต/อ าเภอ  
- แขวง/ต าบล 
- รหัสไปรษณีย์ 

3) ประสงค์ที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยผ่าน  สามารถป้อนรายละเอียด
ต่างๆ ดังนี้ 
- โทรศัพท์มือถือ และ คลิก  ทาง SMS  
- e-mail และ คลิก  ทาง e-mail  

4) กรณีรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการผู้ขอทราบ สามารถ
ป้อนรายละเอียดได้ท่ี ช่องขอแก้ไขข้อมูลดังนี้ 

5) คลิกปุ่ม  เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนถัดไป 
  



 
 

94 
 

 3.2 เลือกประเภทเงินที่ประสงค์จะขอรับ ดังรูปที่ 12 
 

 

รูปที่ 12 

 

คลิก สถานะการสอบสวนทางวินยั      

และต้องหาว่ากระท าผิดทางอาญา 

เลือก 

ประเภท
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โปรแกรมจะให้ผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ เลือกประเภทเงินประสงค์ที่จะขอรับ โดยป้อนรายละเอียดดังนี้ 

1) สถานะการสอบสวนทางวินัย และต้องหาว่ากระท าผิดทางอาญา 
- คลิก  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา 
- คลิก  อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา 

 
2) เลือก ประเภทเงิน 

- กรณีเป็นข้าราชการ ไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถเลือกประเภทเงินได้ดังนี้ บ านาญปกติหรือบ าเหน็จ
ปกติ  

- กรณีเป็นข้าราชการเป็นสมาชิก กบข.สามารถเลือกประเภทเงินได้ดังนี้ บ านาญสมาชิก กบข. , 
บ าเหน็จสมาชิก กบข. 

- กรณีเป็นลูกจ้างประจ า ไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถเลือกประเภทเงินได้ดังนี้ บ าเหน็จรายเดือน , 
บ าเหน็จลูกจ้าง 

หมายเหตุ 
- เลือกประเภทเงินบ านาญปกติ หรือ บ านาญ กบข.  และ สถานการสอบสวนทางวินัย เป็น ไม่เป็นผู้

อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย จะเลือก ขอบ าเหน็จด ารงชีพโดยอัตโนมัติ 
- เลือกประเภทเงินบ านาญปกติ หรือ บ านาญ กบข.  และ สถานการสอบสวนทางวินัย เป็น อยู่

ระหว่างสอบสวนทางวินัย จะไม่สามารถเลือก ขอบ าเหน็จด ารงชีพได้ 
3) ส่วนราชการผู้เบิก เลือกหน่วยงานย่อย 
4) กรณีรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการผู้ขอทราบ สามารถ

ป้อนรายละเอียดได้ท่ีช่องขอแก้ไขข้อมูลดังนี้ 

5) คลิกปุ่ม  เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนถัดไป  
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 กรณีผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญเป็นสมาชิก กบข.  

 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (แสดงข้อมูล กรณี เลือกประเภทเงิน ที่เป็นสมาชิก กบข. ดังรูปที่ 13) 
 

 

รูปที่ 13 
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สถานะการรับเงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
 
- ถ้า สถานะการสอบสวนทางวินัย เป็น อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย ระบบจะ คลิก  ประสงค์ยื่น

แบบขอรับเงิน กบข. ทางเอกสาร ให้โดยอัตโนมัติ 
- ถ้า สถานะการสอบสวนทางวินัย เป็น ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย ระบบจะ คลิก  

ประสงค์ยื่นแบบขอรับเงิน กบข. ผ่านทางระบบบ าเหน็จบ านาญ ให้โดยอัตโนมัติ 
กรณีประสงค์ยื่นแบบขอรับเงิน กบข. ผ่านทางระบบบ าเหน็จบ านาญ สามารถเลือก รูปแบบการ
ขอรับเงินได้ ดังนี้ 
คลิก   1. ขอรับเงินคืนทั้งจ านวน 
คลิก   2. ขอโอนเงินไปยังกองทุนอ่ืน (กรณีนี้ให้ยื่นขอรับเงิน กบข. ทางเอกสาร) 
คลิก   3. ขอฝากให้ กบข. บริหารต่อ หรือทยอยรับเงิน สามารถป้อนรายละเอียดต่าง ๆดังนี ้

- คลิก  เพ่ือเลือกให้ กบข. บริหารต่อ เช่น 

     
- ป้อนรายละเอียด เช่น รับเงินบางส่วนเป็นเงิน (บาท), ทยอยรับเงินเป็นงวด, งวดละ, เริ่ม

งวดแรก 
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 3.3 ตรวจสอบเงินเดือนและเวลาราชการ 

 กรณีผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญไม่เป็นเป็นสมาชิก กบข. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด ตารางข้อมูล

อัตราเงินเดือน และตารางเวลาราชการ ดังรูปที่ 14 

 

รูปที่ 14 

1) กรณีรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการผู้ขอทราบ 
สามารถป้อนรายละเอียดได้ท่ีช่องขอแก้ไขข้อมูลดังนี้ 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนถัดไป 
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กรณีผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญเป็นสมาชิก กบข. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด ตารางข้อมูลเงินเดือน

เฉลี่ย 60 เดือน และตารางเวลาราชการ ดังรูปที่ 15 

 

รูปที่ 15 
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 3.4 บันทึกค่าลดหย่อน 

 

รูปที่ 16 

 โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดข้อมูลค่าลดหย่อน ของผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ โดยอัตโนมัติและผู้ยื่น
ขอรับบ าเหน็จบ านาญ ดังรูปที่ 16 
1) สามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือลบข้อมูล ค่าลดหย่อนให้ถูกต้องได้ 
2) กรณีรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการผู้ขอทราบ สามารถ

ป้อนรายละเอียดได้ท่ีช่องขอแก้ไขข้อมูลดังนี้ 
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การเพ่ิมข้อมูลค่าลดหย่อน 

 คลิก  ที่ตารางค่าลดหย่อน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 17 

 
 ป้อนค่าลดหย่อน หรือ คลิก  เพ่ือเลือกข้อมูลค่าลดหย่อน 
 ป้อนจ านวนเงิน 

 คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 การแก้ไขข้อมูลค่าลดหย่อน 

 จากตารางค่าลดหย่อน คลิกเลือกรายการที่ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 18 

 
 แก้ไขข้อมูล เช่น จ านวนเงิน 

 คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 ต้องการลบข้อมูลค่าลดหย่อน 

 จากตารางค่าลดหย่อน คลิกเลือกรายการที่ต้องการ ให้แสดง  จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 19 

 

 คลิก  เพ่ือลบข้อมูลค่าลดหย่อน 

 คลิกปุ่ม    เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนถัดไป 

รูปที่ 17 

รูปที่ 18 

รูปที่ 19 



 
 

102 
 

 3.5 ยืนยันแบบ และส่งไปยังส่วนราชการผู้ขอ 

โปรแกรมจะค านวณเงินบ านาญ และบ าเหน็จด ารงชีพ (ถ้ามี) ของผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ             

โดยอัตโนมัติ  และผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ ต้องยืนยันข้อมูลทั้งหมดเพ่ือส่งส่วนราชการผู้ขอดังรูปที่ 20 

 

รูปที่ 20 
หมายเหตุ  

 ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สามารถแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการ
ผู้ขอทราบ ช่องยืนยัน 
ข้อมูล จะ แสดงข้อความว่า “ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ปรากฏในหน้าจอแล้ว ขอแก้ไข

ข้อมูลตามรายการที่แจ้ง” 

 กรณีข้อมูลถูกต้องและไม่มีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ส่วนราชการผู้ขอทราบ 
ช่องยืนยันข้อมูล จะ แสดงข้อความว่า “ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ปรากฏในหน้าจอแล้ว ขอ

รับรองว่า ถูกต้อง”  
การยืนยันแบบและส่งไปยังส่วนราชการผู้ขอ ผู้ใช้สามารถคลิก 

1. คลิก  เพ่ือยืนยันแบบ และ คลิกปุ่ม  เพ่ือยื่นแบบขอรับบ าเหน็จ
บ านาญไปยังส่วนราชการผู้ขอ 

2. สามารถพิมพ์แบบ 5300 อิเล็กทรอนิกส์ ที่ปุ่ม   
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ตัวอย่าง รายงานการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญกรณีไม่เป็นเป็นสมาชิก กบข. จะแสดงรูปแบบไฟล์เป็น pdf         

ดังรูปที่ 21 และรูปที่ 22

 

รูปที่ 21 
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รูปที่ 22 
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ตัวอย่าง  รายงานการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ กรณีเป็นสมาชิก กบข. ดังรูปที่ 23 และรูปที่ 24 

 

รูปที่ 23 
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รูปที่ 24 

การออกจากโปรแกรม 

 คลิกปุ่ม    เพ่ือออกจากโปรแกรม 
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4. โปรแกรมสอบถามข้อมูลการขอรับบ าเหน็จบ านาญ   

 4.1 ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการด าเนินงาน       

 ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบ สอบถามข้อมูลขั้นตอนของเรื่องที่เคยยื่นแบบขอรับบ าเหน็จบ านาญ โดยคลิก 
 สอบถามข้อมูลการขอรับบ าเหน็จบ านาญ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 25 

 

 

รูปที่ 25 

ตรวจสอบข้ันตอน

การด าเนินงาน 
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รูปที่ 26 

 
โปรแกรมจะแสดงขั้นตอนการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ โดย จะแสดงสถานะขั้นตอนด้วยปุ่มสีดังรูปที่ 26 

- เขียวกระพริบ หมายถึง ขั้นตอนการขอรับบ าเหน็จบ านาญอยู่ในขั้นตอนนี้ พร้อมแสดงข้อมูล        
เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามข้ันตอนนั้น ๆ 

- สีน้ าเงิน หมายถึง ผ่านขั้นตอนการขอรับบ าเหน็จบ านาญนั้นมาแล้ว 
 

การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพ่ือออกจากโปรแกรม 
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 4.2 พิมพ์เอกสารทางด้านการเงินที่เก่ียวข้อง 

 
 

สามารถคลิกเพ่ือใช้งานต่างๆ ดังนี้ 

1. การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  

2. สอบถามข้อมูลการขอรับบ าเหน็จบ านาญ  

3. พิมพ์เอกสารต่างๆ 

 พิมพ์แบบ 5300 อิเล็กทรอนิกส์  

 พิมพ์แบบ สรจ.3 อิเล็กทรอนิกส์ (กรณี ขอบ าเหน็จด ารงชีพ) 

 พิมพ์หนังสือสั่งจ่าย 

 พิมพ์รายงานการเบิกจ่าย 

 พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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10. บทส่งท้าย 
ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อออกจากราชการ และมีสิทธิรับ

บ าเหน็จบ านาญกรณีเลือกรับบ านาญ ระหว่างเป็นสมาชิก กบข. 
และไม่เป็นสมาชิก กบข. 

 
ที ่ ไม่เป็นสมาชิก กบข. ตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ พ.ศ. 2494 
เป็นสมาชิก กบข. ตาม พรบ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ พ.ศ. 2539 

1 บ านาญรายเดือน   =  

เงินเดือนเดือนสุดท้าย  x   อายุราชการ 

                           50 

* อายุราชการ : ให้นับแต่จ านวนปี เศษของปีถ้าถึง
ครึ่งปี ให้นับเป็น 1 ปี 

บ านาญรายเดือน    =  

เงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย  x  อายุราชการ 

                                    50 

* อายุราชการ : ให้นับจ านวนปี รวมทั้งเศษของปีด้วย 
การนับเศษของปี ให้นับ 12 เดือนเป็น 1 ปี และ360 วัน
เป็น 1 ปี  

* ทั้งนี้เมื่อค านวณออกมาแล้วต้องไม่เกิน ร้อยละ 70 
ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
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ที ่ ไม่เป็นสมาชิก กบข. ตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 

เป็นสมาชิก กบข. ตาม พรบ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 

2 บ าเหน็จตกทอด  =  บ านาญรายเดือน x 30  

     โดยผู้รับบ านาญสามารถขอรับบ าเหน็จตกทอด
ครึ่งหนึ่งของบ าเหน็จตกทอด (15 เท่าของบ านาญ
รายเดือน)มาใช้ในการด ารงชีพก่อนได้ ซึ่งเรียกว่า
บ าเหน็จด ารงชีพทั้งนี้ต้องไม่เกิน 400,000 บาท โดย
แบ่งรับเป็น 2 ช่วงคือ ก่อนอายุ  65 ปี  ไม่ เกิน 
200,000 บาท หลังอายุ 65 ปี ส่วนที่เกิน 200,000
บาทแต่ไม่เกิน 400,000 บาท * ส าหรับบ าเหน็จตก
ทอดส่วนที่ยังเหลืออยู่  ถ้าผู้ รับบ านาญไม่รอให้
ทายาทรับเมื่อถึงแก่กรรม ผู้รับบ านาญสามารถน าไป
เป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันเงินกู้ได้ 

บ าเหน็จตกทอด  =  บ านาญรายเดือน x 30 

โดยผู้รับบ านาญสามารถขอรับบ าเหน็จตกทอดครึ่งหนึ่ง
ของบ าเหน็จตกทอด (15 เท่าของบ านาญรายเดือน)  มา
ใช้ในการด ารงชีพก่อนได้ ซึ่งเรียกว่าบ าเหน็จด ารงชีพ 
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 400,000 บาท โดยแบ่งรับเป็น 2 ช่วง
คือ ก่อนอายุ 65 ปี ไม่เกิน 200,000 บาท หลังอายุ 65 
ปี ส่วนที่เกิน 200,000 บาทแต่ไม่เกิน 400,000 บาท * 
ส าหรับบ าเหน็จตกทอดส่วนที่ยังเหลืออยู่  ถ้าผู้ รับ
บ านาญไม่รอให้ทายาทรับเมื่อถึงแก่กรรม ผู้รับบ านาญ
สามารถน าไปเป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันเงินกู้ได้ 

3 เงินก้อนจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(กบข.): ไม่มี 

เงินก้อนจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)
ประกอบด้วย                                                   
1. เงินประเดิม                                               
2. เงินชดเชย                                                  
3. เงินสะสม                                                   
4. เงินสมทบ                                                  
5. เงินผลประโยชน์ตอบแทน                                      
สามารถดูยอดเงินก้อนนี้ได้จากใบแจ้งยอดของกบข. ที่
แจ้งมาให้ทราบในทุกสิ้นปีพร้อมกับหลักฐานเพื่อ
ลดหย่อนภาษีประจ าปี หรือโทรศัพท์ถาม กบข. 

4 สิทธิประโยชน์ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเงิน
ช่วยการศึกษาบุตร 

สิทธิประโยชน์ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเงิน
ช่วยการศึกษาบุตร 

5 สิทธิในเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าท าศพ) 3 เท่าของ
บ านาญรายเดือน  

สิทธิในเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าท าศพ) 3 เท่าของ
บ านาญรายเดือน 

6 สิทธิในการยื่นขอรับพระราชทานเพลิงศพ สิทธิในการยื่นขอรับพระราชทานเพลิงศพ 



 
 

112 
 

ตัวอย่างเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ  

เมื่อออกจากราชการและมีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญกรณีเลือกรับบ านาญ   

พลอากาศเอกรณพีร ์จฑุาเทพ 

- เงินเดือนเดือนสุดท้าย 40,000 บาท เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 34,000  
- อายรุาชการ 38 ปี 10 เดือน 15 วัน 

ที ่ ไม่เป็นสมาชิก กบข. ตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 

เป็นสมาชิก กบข. ตาม พรบ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 

1 บ านาญรายเดือน =   40,000 x  39 

                     =  31,200.- บาท 

 

 

บ านาญรายเดือน = 34,000 x 38.87 

                      = 26,431.60 

*ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 70%ของ 34,000 ซึ่ง เท่ากับ 70/100 
ของ 34,000 บาท หรือเท่ากับ 35/50 ของ 34,000 
บาท ซึ่งในกรณีนี้บ านาญรายเดือน คือ 23,800.- บาท 

2 บ าเหน็จตกทอด = 31,200 x 30 = 936,000.- บาท 

พลอากาศเอกรณพีร์ สามารถขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 
ครึ่ งหนึ่ งของบ าเหน็จตกทอด ทั้ งนี้ต้องไม่ เกิน 
400,000.- บาท (ในกรณีนี้ ครึ่งหนึ่งของบ าเหน็จตก
ทอด เท่ากับ 468,000 บาท ทั้งนี้ให้รับได้ไม่เกิน 
400,000 บาท) โดยแบ่งรับเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรก 
ก่อนอายุ 65 ปี  รับ 200,000 บาท (ส่วนใหญ่ขอรับ
พร้อมบ านาญ)ช่วงที่ สอง หลั งอายุ  65 ปี  รับ 
200,000 บาท 

 

บ าเหน็จตกทอด = 23,800 x 30 = 714,000.- บาท 

พลอากาศเอกรณพีร์ สามารถขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 
ครึ่งหนึ่งของบ าเหน็จตกทอด ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 400,000.- 
บาท (ในกรณีนี้ ครึ่งหนึ่งของบ าเหน็จตกทอด เท่ากับ 
357,000 บาท) โดยแบ่งรับเป็น 2 ช่วง คือช่วงแรก ก่อน
อายุ 65 ปี รับ 200,000 บาท (ส่วนใหญ่ขอรับพร้อม
บ านาญ)ช่วงที่สอง หลังอายุ 65 ปี รับ 157,000 บาท 

50 50 
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ที ่ ไม่เป็นสมาชิก กบข. ตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 

เป็นสมาชิก กบข. ตาม พรบ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 

3 เงินก้อน : ไม่มี เงินก้อนจาก กบข. ต้องสอบถามจาก กบข. 

ประกอบด้วย เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงิน
ประเดิม (เข้าก่อน 27 มี.ค. 40) เงินผลประโยชน์ 

4 สิทธิประโยชน์ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเงิน
ช่วยการศึกษาบุตร 

 

สิทธิประโยชน์ในสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเงิน
ช่วยการศึกษาบุตร 

5 สิทธิในเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าท าศพ) 3 เท่าของ
บ านาญรายเดือน  

สิทธิในเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าท าศพ) 3 เท่าของ
บ านาญรายเดือน 

 

6 สิทธิในการยื่นขอรับพระราชทานเพลิงศพ สิทธิในการยื่นขอรับพระราชทานเพลิงศพ 
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ภาคผนวก 
1. พื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก และได้นับเวลาราชการทวีคูณ      

ทั่วราชอาณาจักร 
1.1 ข้อ 25 พ.ศ. 2519 (7 ต.ค. 2519 – 5 ม.ค. 2520)     

เป็นเวลา 3 เดือน 
1.2 ข้อ 26 พ.ศ. 2534(23 ก.พ.2534 – 2 พ.ค.2534)      

เป็นเวลา 2 เดือน 8 วัน 
1.3 ข้อ 29 พ.ศ. 2549 (ได้เฉพาะทหาร) (19 ก.ย. 2549 –  

26 ม.ค. 2550) เป็นเวลา 4 เดือน 8 วัน 
1.4 ข้อ 30 พ.ศ. 2557 (ได้เฉพาะทหารและต ารวจ)         

(20 พ.ค. 57 – 1 เม.ย. 58) เป็นเวลา 10 เดือน 13 วัน 
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2. พื้ นที่ ประกาศกฎอัยการศึ ก  และได้นับ เวลาราชการทวีคูณ              
พ.ศ.2534-2543 (21 จังหวัด) 

ล าดับที ่ จังหวัด 

พ้ืนที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก พ้ืนที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

23 ก.พ.2534-12 พ.ย.2541 13 พ.ย.2541 - 1 เม.ย.2543 

(21 จังหวัด) (20 จังหวัด) 

1 กาญจนบุร ี อ าเภอเมือง อ าเภอทองผาภูม ิ

    อ าเภอทองผาภูม ิ อ าเภอไทรโยค 

    อ าเภอไทรโยค อ าเภอศรสีวัสดิ ์

    อ าเภอศรสีวัสดิ ์ อ าเภอสังขละบุร ี

    อ าเภอสังขละบุร ี ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง 

2 จันทบุร ี อ าเภอโป่งน้ าร้อน อ าเภอโป่งน้ าร้อน 

    อ าเภอมะขาม อ าเภอสอยดาว 

3 เชียงราย อ าเภอเชียงของ อ าเภอขุนตาล 

    อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ 

    อ าเภอเทิง อ าเภอเชียงแสน 

    อ าเภอแม่จัน อ าเภอเทิง 

    อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 

    กิ่งอ าเภอเวียงแก่นอ.เชียงของ อ าเภอแม่สาย 

      อ าเภอเวียงแก่น 

4 เชียงใหม ่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว 

    อ าเภอฝาง อ าเภอไชยปราการ 

    อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง 

    กิ่งอ าเภอเวียงแหงอ.เชียงดาว อ าเภอแม่อาย 

      อ าเภอเวียงแหง 

5 ตราด ทุกอ าเภอ อ าเภอเมืองตราด 

      อ าเภอคลองใหญ ่

      อ าเภอบ่อไร ่

      กิ่งอ าเภอเกาะกูด อ.แหลมงอบ 

      กิ่งอ าเภอเกาะช้างอ.แหลมงอบ 
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ล าดับที ่ จังหวัด 

พ้ืนที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

23 ก.พ.2534-12 พ.ย.2541 

(21 จังหวัด)  

พ้ืนที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

13 พ.ย.2541 - 1 เม.ย.2543 

(20 จังหวัด) 

6 ตาก อ าเภอท่าสองยาง อ าเภอท่าสองยาง 

    อ าเภอพบพระ อ าเภอพบพระ 

    อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด 

    อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่สอด 
    อ าเภออุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง 

7 นราธิวาส อ าเภอจะแนะ อ าเภอจะแนะ 

    อ าเภอระแงะ อ าเภอเจาะไอร้อง 

    อ าเภอแว้ง อ าเภอระแงะ 

    อ าเภอศรสีาคร อ าเภอแว้ง 

    อ าเภอสุคริิน อ าเภอศรสีาคร 

      อ าเภอสุคริิน 

        

8 น่าน เชียงกลาง อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ

    อ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง 

    อ าเภอนาน้อย อ าเภอนาน้อย 

    อ าเภอปัว อ าเภอนาหมื่น 

    อ าเภอแม่จริม อ าเภอบ่อเกลือ 

    อ าเภอเวียงสา อ าเภอแม่จริม 

    กิ่งอ าเภอบ่อเกลือ อ.เมือง อ าเภอเวียงสา 

    กิ่งอ าเภอสันตสิุข อ.เมือง อ าเภอสองแคว 

      อ าเภอสันตสิุข 

9 บุรีรัมย ์ อ าเภอบ้านกรวด อ าเภอโนนดินแดง 

    อ าเภอละหานทราย อ าเภอบ้านกรวด 

      อ าเภอละหานทราย 

      ต าบลถาวร อ.เฉลิมพระเกยีรต ิ

      

ต าบลยายแย้มวัฒนาอ.เฉลิมพระเกียรต ิ
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ล าดับที ่ จังหวัด 

พ้ืนที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

23 ก.พ.2534-12 พ.ย.2541 

(21 จังหวัด) 

พ้ืนที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

13 พ.ย.2541 - 1 เม.ย.2543 

(20 จังหวัด) 

10 ปราจีนบุร ี อ าเภอคลองหาด   

    อ าเภอตาพระยา   

    อ าเภอวังน้ าเย็น   

    อ าเภอวัฒนานคร   

    อ าเภออรัญประเทศ   

11 สระแก้ว   อ าเภอคลองหาด 

      อ าเภอตาพระยา 

      อ าเภอวังน้ าเย็น 

      อ าเภอวัฒนานคร 

      อ าเภออรัญประเทศ 
      กิ่งอ าเภอโคกสูง อ.ตาพระยา 

12 พะเยา อ าเภอเชียงค า อ าเภอเชียงค า 

      กิ่งอ าเภอภูซาง 

      อ าเภอเชียงค า 

13 พิษณุโลก อ าเภอชาติตระการ อ าเภอชาติตระการ 

    อ าเภอนครไทย   

14 แม่ฮ่องสอน ทุกอ าเภอ ทุกอ าเภอ 

15 ยะลา อ าเภอธารโต เฉพาะอ าเภอกาบัง 

    อ าเภอเบตง อ าเภอธารโต 

    อ าเภอบันนังสตา อ าเภอบันนังสตา 

    อ าเภอยะหา อ าเภอเบตง 

      อ าเภอยะหา 

16 เลย อ าเภอเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 

    อ าเภอด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย 

    อ าเภอท่าลี ้ อ าเภอท่าลี ่

    อ าเภอนาแห้ว อ าเภอนาแห้ว 

    อ าเภอภูเรือ อ าเภอภูเรือ 
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ล าดับที ่ จังหวัด 

พ้ืนที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

23 ก.พ.2534-12 พ.ย.2541 

(21 จังหวัด) 

พ้ืนที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

13 พ.ย.2541 - 1 เม.ย.2543 

(20 จังหวัด) 

17 ศรีสะเกษ อ าเภอขุขันธ ์ อ าเภอกันทรลักษณ ์

    อ าเภอขุนหาญ อ าเภอขุขันธ ์

    อ าเภอกันทรลักษณ ์ อ าเภอขุนหาญ 

      อ าเภอเบญจลักษณ ์

      อ าเภอภสูิงห์ 

18 สงขลา อ าเภอนาทว ี อ าเภอนาทว ี

    อ าเภอสะเดา อ าเภอสะเดา 

    อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอสะบ้าย้อย 

19 สตูล เฉพาะอ าเภอเมืองสตลู   

20 สุรินทร ์ อ าเภอกาบเชิง อ าเภอบัวเชด 

    อ าเภอบัวเชด อ าเภอกาบเชิง 

    อ าเภอปราสาท อ าเภอสังขะ 

    อ าเภอสังขะ กิ่งอ าเภอพนมดงรักอ.กาบเชิง 

      กิ่งอ าเภอศรีณรงค์ อ.สังขะ 

21 อุตรดิตถ ์ อ าเภอน้ าปาด อ าเภอน้ าปาด 

    อ าเภอฟากท่า อ าเภอบ้านโคก 

22 อุบลราชธาน ี อ าเภอเขมราฐ อ าเภอน้ ายืน 

    อ าเภอโขงเจียม กิ่งอ าเภอน้ าขุ่น อ.น้ ายืน 

    อ าเภอชานุมาน   

    อ าเภอนาจะหลวย   

    อ าเภอน้ ายืน   

    อ าเภอบุณฑริก   

    อ าเภอพิบูลมังสาหาร   
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3. พื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก และได้นับเวลาราชการทวีคูณ            
3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 

รัฐบาลให้ความช่วยเหลือในด้านสิทธิในการนับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
แก่ข้าราชการซึ่งประจ าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก 
(ตามบัญชีรายชื่อเขตพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึก) โดยให้นับเวลาราชการเป็น
ทวีคูณตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2547 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547  

ส าหรับบัญชีรายชื่อเขตพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกที่จะมีสิทธิขอนับ
เวลาราชการเป็นทวีคูณมี ดังนี้ 

1. จังหวัดยะลา 6 อ าเภอ ได้แก่ อ.เบตง อ.บันนังสตา อ.ยะหา อ.รามัน อ.ธารโต 
และ อ.กาบัง 

2. จังหวัดปัตตานี ไดแ้ก่ อ.กะพ้อ 

3. จังหวัดนราธิวาส 12 อ าเภอ ได้แก ่อ.แว้งอ.ระแงะอ.รือเสาะอ.สุไหงโก-ลกอ.สุ
ไหงปาดีอ.ยิ่งออ.บาเจาะอ.ตากใบอ.ศรีสาครอ.สุคิรินอ.จะแนะ และ อ.เจาะไอร้อง 
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4. การนับเวลาราชการ  

นอกจากจะนับเวลาราชการตามสูตรค านวณในข้อ 4.1 แล้วสามารถนับ
จากมโนทัศน์ได้ โดยมีหลักว่า การนับระยะเวลาราชการ ให้นับตามวิธีการจ่าย
เงินเดือน โดยให้นับ 12 เดือนเป็น 1 ปี ส าหรับจ านวนวัน ถ้ามีรวมกันหลายระยะ
ให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนโดยให้จินตนาการว่า ส้ม 1 ลูก เท่ากับ 1 เดือน ส้ม 
12 ลูก เท่ากับ 1 ปี ส าหรับส้มที่ไม่เต็มลูกคือเศษวันโดยให้รวมเศษวันในช่วงต้น
และช่วงท้ายของอายุราชการเข้าด้วยกัน  ดังนี้ 
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1. ในแถวที่ 2 ถึงแถวที่ 5 มีส้มเต็มลูกอยู่แถวละ 12 ลูก = แถวละ 1 ปี มี 4 
แถวให้นับเป็น 4 ปี 

2. ในแถวที่ 1 มีส้มเต็มลูกอยู่ 2 ลูก และมีเศษของส้มอยู่ประมาณเสี้ยวหนึ่ง
ของส้ม หรือประมาณ  ¼=  2 เดือน เศษของส้ม ¼ ของลูก ให้นับเป็นประมาณ 7 
วัน รวมเป็น 2 เดือน 7 วัน 

3. ในแถวสุดท้ายหรือแถวที่ 6 มีส้มเต็มลูก 2 ลูก และเศษของส้มอีกครึ่งลูก 
= 2 เดือน กับอีก 15 วัน 
รวมทั้งสิ้น 4 ปี 4 เดือน กับ 22 วัน 

ตัวอย่างที่ 1   ช่วงประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ (พ.ศ. 2519) ต้ังแต่วันที่          

7 ต.ค. 2519 – 5 ม.ค. 2520  นับได้ 3 เดือน ดังนี้ 

          

ตัวอย่างที่ 2   ช่วงประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศ (พ.ศ.2534) ตั้งแต่วันที่  
23  กุมภาพันธ์ 2534  ถึงวันที่  2  พฤษภาคม  2534  นับได้ 2 เดือน 8 วัน 

                   

1/11/19  -  31/12/19  =  2 เดือน 

  1/1/20  -   5/1/20    = 5 วัน 

 7/10/19  -  31/10/19 = 25 วัน  

1/3/34- 30/4/34  =  2 เดือน 

1/5/34-2/5/34     =  2 วัน 

23/2/34-28/2/34 =  6  วัน 
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ช่วงท่ี 3  ช่วงประกาศกฎอัยการศึกเป็นบางพื้นที่ (21 จังหวัด ช่วงปีพ.ศ. 2534 
– 2543) โดยจากตัวอย่างนายธราธร  เคยปฏิบัติราชการอยู่ในอ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2541 – 31 ธันวาคม 2542  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1/42  -  31/12/42  =  1 ป ี

1/11/41 – 31/12/41  =  2 เดือน 

16/10/41 – 31/10/41 = 16 วัน 
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