
สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัตบิ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
 

พระราชบัญญตักิองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
 

พระราชกฤษฎกีาเงนิช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบีย้หวดับ านาญ 
พ.ศ. 2521  



สิทธิประโยชน์ 

บ าเหน็จ บ านาญ 
 

เงนิช่วยค่าครองชีพ            
ผู้รับเบีย้หวัดบ านาญ 

(ช.ค.บ.) 

บ าเหน็จ      
ตกทอด 

บ าเหน็จด ารงชีพ 

บ าเหน็จค า้
ประกัน 

เงนิช่วยพเิศษ 



บ าเหน็จบ านาญ 



บ าเหน็จบ านาญปกต ิ

เหต ุ
ทดแทน 

 

ออกเพราะ 

1. สัง่ใหอ้อกจากราชการ
โดยไม่มีความผดิ  
2. ยบุหรือเลิกต าแหน่ง 
3. ผลของรัฐธรรมนูญ 
4. ทหารออกจาก 

กองหนุนเบ้ียหวดั 
 

เหต ุ
ทุพพลภาพ 

 

ออกเพราะ 

ป่วยเจ็บทุพพลภาพ 

+ 
แพทยรั์บรองวา่           
ไม่สามารถรับราชการ 
ในต าแหน่งหนา้ท่ี 
ต่อไปได ้

เหต ุ
สูงอายุ 

 

ออกเพราะ 

1. ขอลาออกเม่ือมีอายุ
ตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์    
ข้ึนไป 
2. กรณีเกษียณอาย ุ

เหต ุ
รับราชการนาน 

 

ออกเพราะ 
มีเวลาราชการตั้งแต่ 25 
ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 

ไม่เข้าข้อใดเลย  
        มาตรา 17 (2497) หรือ มาตรา 47 (กบข.) = มีเวลาราชการ 10 ปีบริบรูณ์ = บ าเหน็จ  



บ าเหน็จบ านาญปกต ิ

เหต ุ
ทดแทน 

เหต ุ
ทุพพลภาพ 

เหตุ 
สูงอายุ 

เหตุ 
รับราชการนาน 

10 ปี บ าเหน็จ / 25 ปี บ านาญ 

1 ปี บ าเหน็จ / 10 ปี บ านาญ 



เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
 เวลาปกติ   

  วนัเร่ิมรับราชการ ถึง วนัสุดทา้ยท่ีไดรั้บเงินเดือน  
 เวลาทวคูีณ 

  ท าหนา้ท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 
  ปฏิบติัหนา้ท่ีในเขตประกาศกฎอยัการศึก 

 ก่อนปี  2543 ไดรั้บโดยอตัโนมติั 
 หลงัปี  2543 ครม. ตอ้งมีมติใหน้บัไดด้ว้ย 

บ าเหน็จบ านาญปกต ิ



 การตัดเวลาราชการ 

 เวลาท่ีไม่ไดรั้บเงินเดือน 

 วนัลาในระหวา่งประกาศกฎอยัการศึก 

เช่น ประกาศกฎอยัการศึก 30 วนั  

ถา้มาท างานทั้ง 30 วนั จะไดเ้วลาราชการ = 30 + 30 = 60 วนั 

สมมุติ มีลา 5 วนั จะไดเ้วลาราชการ = 30 + 25 = 55 วนั    

บ าเหน็จบ านาญปกต ิ



การนับเวลา 

การนับเวลา เพ่ือให้เกดิสิทธิ 
2494 และ กบข. ใชห้ลกัเดียวกนั 

หลกั เกินคร่ึงปี ปัดข้ึน ไม่ถึงคร่ึงปี ตดัท้ิง 

การนับเวลา เพ่ือค านวณ 
2494 

หลกั เกินคร่ึงปี ปัดข้ึน ไม่ถึงคร่ึงปี 
ตดัท้ิง 

กบข. 
หลกั ค านวณตามจริง 

(มีจุดทศนิยมได)้ 



2494  
 บ าเหน็จ   =  เงนิเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ 

กบข.  
 บ าเหน็จ  =  เงนิเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ 

 



สูตรค านวณบ านาญ 

2494 
  เงนิเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ 
    50 

กบข. 
  เงนิเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดท้าย X เวลาราชการ 
    50 

* ต้องไม่เกนิ 70% ของ เงนิเดือนเฉล่ีย 60 เดือนสุดท้าย  



เงนิสะสม 
3% 

เงนิสมทบ 
3% 

เงนิประเดมิ  
(ตามสูตร) 

เงนิชดเชย 2% 
สิทธิประโยชน์ 



บ านาญ 
(ก้อนเล็กกว่า) 

บ านาญ 
(ก้อนใหญ่กว่า) 

กบข. 2494 



จ านวนเงนิ 

อายุ 
0 

2494 

กบข. 



เงินช่วยค่าครองชีพ     
ผู้รับเบีย้หวดั บ านาญ 



เงนิช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบีย้หวดั บ านาญ (ช.ค.บ.) 

ปรับให้สอดคล้องกบัการปรับอตัราเงินเดือน เช่น 

มาตรา ๔ เตรส ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บเบ้ียหวดัตามขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหม ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิ
ไดรั้บบ านาญปกติ บ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บ านาญพิเศษหรือบ านาญตกทอดในฐานะทายาทหรือ    
ผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการอยูแ่ลว้ในวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ี
ใชบ้งัคบั ใหไ้ดรั้บ ช.ค.บ. ในอตัราดงัต่อไปน้ี 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นตน้ไป 

(๑) ผูท่ี้ไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บเบ้ียหวดัหรือบ านาญและ ช.ค.บ. อยูแ่ลว้ ใหไ้ดรั้บ ช.ค.บ. เพิ่มข้ึนอีก
ในอตัราเดือนละร้อยละส่ีของจ านวนเบ้ียหวดัหรือบ านาญและ ช.ค.บ. ท่ีไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บ 

(๒) ผูท่ี้ไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บเฉพาะเบ้ียหวดัหรือบ านาญ ใหไ้ดรั้บ ช.ค.บ. ในอตัราเดือนละร้อยละ
ส่ีของจ านวนเบ้ียหวดัหรือบ านาญท่ีไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บ 

การค านวณ ช.ค.บ. ถา้มีเศษของบาทใหปั้ดท้ิง 



เงนิช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบีย้หวดั บ านาญ (ช.ค.บ.) 

ปรับเพ่ือก าหนดค่าครองชีพขั้นต ่า เช่น 

มาตรา ๔ นว ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บเบ้ียหวดัตามขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหม ผูไ้ดรั้บหรือมี
สิทธิไดรั้บบ านาญปกติ บ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บ านาญพิเศษ หรือบ านาญตกทอดในฐานะทายาท
หรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะ ตามกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ถา้ไดรั้บเบ้ียหวดัหรือ
บ านาญรวมกนัทุกประเภทเม่ือรวมกบั ช.ค.บ. แลว้ ต ่ากวา่เดือนละหน่ึงหม่ืนบาท ให้ได้รับ ช.ค.บ. เพิม่อีกใน
อัตราเดือนละเท่ากับส่วนต่างของจ านวนเงนิหนึ่งหม่ืนบาทหักด้วยจ านวนเบีย้หวัดหรือบ านาญทุกประเภท 
และ ช.ค.บ. ทีไ่ด้รับหรือมสิีทธิได้รับ 



บ าเหน็จตกทอด 



บ าเหน็จตกทอด 

ผูรั้บบ านาญถึงแก่ความตาย 
 บ านาญ +  ช.ค.บ. X 30 

หกั บ าเหน็จด ารงชีพ   (ส่วนท่ีขอรับไปแลว้) 
 

มี 2 กรณี 

ขา้ราชการถึงแก่ความตาย 
 จ่ายดว้ยสูตรเดียวกบัการค านวณบ าเหน็จ 
 



ขั้นที ่1 ดูทายาททั้งหมดท่ีมีชีวติอยูใ่นเวลาตาย แลว้หารแบ่ง 

บุตร   ได้ 2 ส่วน (ถ้ามี 3 คนขึน้ไป ได้ 3 ส่วน) 

คู่สมรส   ได้ 1 ส่วน       

บิดา + มารดา  ได้ 1 ส่วน 

                    ถ้าไม่มีทายาทเลยแม้แต่รายเดียว 

 

บ าเหน็จตกทอด 

ขั้นที ่2 ให้จ่ายแก่บุคคลซ่ึงผู้ตายแสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกดั     
ตามแบบและวธีิการทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด 



บ าเหน็จด ารงชีพ 

และบ าเหน็จค า้ประกนั 



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎกระทรวงก าหนดอตัราและวธีิการรับบ าเหน็จด ารงชีพ  
พ.ศ. 2562 
 
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการน า 
สิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรัพย์ประกนัการกู้เงนิ 
พ.ศ. 2554 



กฎกระทรวงก าหนดอตัราและวธีิการรับ
บ าเหน็จด ารงชีพ  พ.ศ. 2562 

บ าเหน็จตกทอด 30 เท่า 
บ าเหน็จด ารงชีพ15 เท่า 

แต่ไม่เกนิ 500,000 บาท 

ขอรับครัง้แรก พร้อมการขอรับบ านาญ ไม่เกิน 2 แสนบาท 

อายคุรบ 65 ปี ขอรับในสว่นท่ีเกิน 2 แสนบาทได้อีก  
แตไ่ม่เกิน 4 แสนบาท 

อายคุรบ 70 ปี ขอรับในสว่นท่ีเกิน 4 แสนบาทได้อีก  
แตไ่ม่เกิน 5 แสนบาท 

แบ่งจ่าย  
3 ครัง้ 



10,000 

20,000 

30,000 

X   15    = 

บ านาญต่อเดือน 

X   15    = 

X   15    = 

150,000 

300,000 

450,000 

ขอรับครัง้แรก อายุครบ 65 ปี 

 
ขอรับได้ 15 เท่าของ
บ านาญรายเดือน       

แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท 

 

150,000 

200,000 

200,000 

0 

100,000 

200,000 

ขอรับในส่วนที่เกิน  
2 แสนบาทได้อีก  

แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท 

อายุครบ 70 ปี 

0 

0 

50,000 

40,000 X   15    = 600,000 200,000 200,000 100,000 

ขอรับในส่วนที่เกิน  
4 แสนบาทได้อีก  

แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท 

บ าเหน็จด ารงชีพ 



1. มฐีานะเป็นผู้รับบ านาญอยู่ในวนัทีก่ฎกระทรวงนีม้ีผลใช้บังคบั 

ผู้รับบ านาญทีส่ามารถใช้สิทธิได้ 

2. ยนิยอมให้ส่วนราชการหักบ านาญ (ทีไ่ด้รับอยู่ในแต่ละเดือน)                    
เพ่ือช าระคืนเงินกู้ให้แก่ธนาคารตามสัญญากู้เงนิ 

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการน าสิทธิ  
ในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรัพย์ประกนัการกู้เงิน พ.ศ. 2554 



การขอใช้สิทธิ 

ผู้รับบ านาญ 
ส่วนราชการ 
เจ้าสังกัด 

กรมบญัชีกลาง 
หรือคลังจังหวัด 

หนังสือรับรองสิทธิ
บ าเหน็จตกทอด     

เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงนิ 

ยื่นค าร้อง แจ้ง ตรวจสอบ ตรวจสอบ 

ออกหนังสือ ส่งให้ 

บ าเหน็จตกทอด หนงัสือรับรองฯ = บ าเหน็จตกทอดเหลืออยูเ่ทา่ไหร่ 



การขอใช้สิทธิ 

กรมบัญชีกลาง ธนาคาร 

ตดิต่อ 

ท าสัญญากู้เงนิ 

แจ้ง 
ผู้รับบ านาญ 

http://www.govconexecutive.com/wp-content/uploads/2010/09/contract.jpg


ธนาคาร 
ที่มี MOU  

กับกระทรวงการคลัง 

กรุงไทย 
กรุงเทพ 
ธกส. 
อสิลาม 
ออมสิน 

อาคารสงเคราะห์ 
กสกิร 

ทหารไทย 
พัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ไทยพาณิชย์ 
ไทยเครดติฯ 

แลนด์ แอนด์ เฮาส์ 
นครหลวงไทย 

ทสิโก้ 



การช าระหนีต้ามสัญญากู้เงนิ 

กรมบัญชีกลาง 

ธนาคาร 

ผู้รับบ านาญ 
บ านาญ 

ระบบ               
จ่ายตรงฯ 

ช าระหนี ้
ตาม
สัญญา 

บ านาญส่วนที่
เหลือ  * ทุกๆเดือน จนกว่าจะช าระหนีค้รบถ้วน 



ผู้รับบ านาญ 

กรมบัญชีกลาง 

ธนาคาร 

ระบบ               
จ่ายตรงฯ 

ไม่สามารถ
ช าระหนีไ้ด้ 

ถงึแก่    
ความตาย 

บ านาญ 

บ านาญ     
ส่วนที่เหลือ 

การช าระหนีต้ามสัญญากู้เงนิ 

ช าระหนี ้
ตาม
สัญญา 



ธนาคาร 

ช าระหนี ้
กลับไปเป็น 

บ าเหน็จตกทอด 

ยังมีเงนิ
เหลือ 

บ าเหน็จตกทอด 

การช าระหนีต้ามสัญญากู้เงนิ 



เงินช่วยค่าท าศพ 



ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
ผู้รับบ านาญ 

จ่าย 3 เท่า ของ เงินเดือน  /  ค่าจ้าง  /  บ านาญ + ชคบ. 

อายุความ 1 ปี นับแต่วนัที่ถึงแก่ความตาย 

เงนิช่วยค่าท าศพ 

ในกรณีที่ 

ถึงแก่ความตาย 



การจ่ายเงนิช่วยพเิศษ 
ขั้นที ่1 ดูหนังสือแสดงเจตนาของผู้ตาย 

ถ้าไม่มี 
 ขั้นที ่2 จ่ายแก่บุคคลตามล าดับต่อไปนี ้ 
  2.1 คู่สมรส ถ้าไม่ม ี
     2.2 บุตร ถ้าไม่มี 
      2.3 บิดา หรือ มารดา ถ้าไม่ม ี
 

!! สิทธิเป็นอนัระงบั !! 

เงนิช่วยค่าท าศพ 


