












สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ 
กรณีอายุราชการต่่ากว่า 25 ปี รับบ่าเหน็จปกติ 

๑. บ าเหน็จปกติ  คือ เงินตอบแทนของลูกจ้างประจ่าที่ออกจากงานเนื่องจากท่างานมานาน  
ซึ่งจ่ายให้ครั้งเดียว โดยบ่าเหน็จปกติ ให้ค่านวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วยจ่านวนเดือนที่ท่างานแล้วหาร
ด้วยสิบสอง ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างประจ่า เงินเดือนสุดท้าย 18,000 บาท มีเวลาราชการ 38 ปี 7 เดือน 

วิธีค ำนวณ 18,000 x ((38 x 12) + 7) = 694,500   บาท 
        12 

 
สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ 

กรณีอายุราชการ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสิทธิเลือกรับ บ่าเหน็จปกติ หรือ บ่าเหน็จรายเดือน 

๑. บ าเหน็จรายเดือน คือ เงินตอบแทนของลูกจ้างประจ่าที่ออกจากงานเนื่องจากท่างานมานาน และต้อง
มีเวลาท่างานตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป จ่ายเป็นรายเดือนไปจนกว่าผู้รับบ่าเหน็จรายเดือนจะถึงแก่กรรม   
โดยบ่าเหน็จรายเดือน ให้ค่านวณจากค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วยจ่านวนเดือนที่ท่างานหารด้วยสิบสอง  
แล้วหารด้วยห้าสิบตัวอย่างเช่น ลูกจ้างประจ่า เงินเดือนสุดท้าย 18,000 บาท มีเวลาราชการ 38 ปี 7 เดือน 

วิธีค ำนวณ 18,000 x ((38 x 12) + 7) = 694,500   บาท = 13,890 บาท 
        12        50 

๒. บ าเหน็จตกทอด ลูกจ้างประจ่าที่เกษียณอายุราชการและรับบ่าเหน็จรายเดือน ต่อมาถึงแก่ความตาย 
กฎหมายก่าหนดให้ “ทายาท” เป็นผู้มีสิทธิได้รับบ่าเหน็จตกทอดจ่านวน 15 เท่าของบ่าเหน็จรายเดือนที่ได้รับ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ่าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

    2.1) จ่านวนเงินบ่าเหน็จตกทอด มีสูตรการค่านวณ คือ บ่าเหน็จตกทอด = บ่าเหน็จรายเดือน X 15 
ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างประจ่ารับบ่าเหน็จรายเดือน ๆ ละ 13,890 บาท 
              บ่าเหน็จตกทอด = 13,890 X 15  ทายาทจะได้รับเงินบ่าเหน็จตกทอด = 208,350 บาท 
 ทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบ่าเหน็จตกทอด มีดังนี้ 

    1) บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน (ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ให้ได้รับ 3 ส่วน) 
    2) สามีหรือภริยาให้ได้รับ 1 ส่วน 
    3) บิดามารดาให้ได้รับ 1 ส่วน 
    หากไม่มีบุคคลในล่าดับข้อใด ก็ให้แบ่งตามส่วนของบุคคลในล่าดับที่เหลือ ถ้าไม่มีบุคคลในล่าดับ 

ข้อต่าง ๆ ให้จ่ายแก่บุคคลที่ผู้ตายได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินไว้ต่อส่วนราชการก่อนตาย ถ้าไม่มีบุ คคลตามข้อ 
1) - 3) และผู้ตายไม่ได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับสิทธิ์ไว้ ให้บ่าเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง 
 
 

**กรณีเป็นสมาชิก กสจ.  เมื่อลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ถือว่าสิ้นสมาชิกภาพการเป็นสมาชิก 
กสจ. มีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์ตามข้อบังคับกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพส่าหรับลูกจ้างประจ่าของส่วนราชการ 
ประกอบด้วย เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์สะสม และผลประโยชน์สมทบ 

 



แนวทางปฏิบัติการย่ืนเรื่องขอรับบ าเหน็จปกต/ิบ าเหน็จรายเดือน ลูกจ้างประจ า 
ที่จะครบเกษียณอายุราชการ 

*********************************** 
 

๑. ลงทะเบียนเพื่อยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ลูกจ้างประจ่าที่จะครบเกษียณอายุราชการทุกราย ลงทะเบียนเพื่อยื่นขอรับบ่าเหน็จบ่านาญด้วยตนเอง 

ทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  (Pensions’ Electronic Filing) ผ่ า นร ะบบบ่ า เ หน็ จบ่ า นาญตามหนั งสื อ กร ะทรว งการคลั ง  
ที่ กค 0432.4/ว 153 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยสามารถเข้าสู่ระบบการยื่นขอรับบ่าเหน็จบ่านาญด้วยตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรงท่ี http://pws.cgd.go.th/EFiling 
***(สามารถดาวน์โหลดคู่มือการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม http://www.moj.go.th/home-pd หัวข้อ สาระน่ารู้  > ข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทน  
และบ าเหน็จความชอบ > คู่มือการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 
๒. ยื่นแบบขอรับบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ และหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง 
(แบบ 5313) และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ชุด พร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง (เอกสารข้อ 2.4-2.5) 

(การกรอกแบบฟอร์มนี้ขอให้ใช้ปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น) 
2.1 แบบขอรับบ่าเหน็จปกติ บ่าเหน็จรายเดือน บ่าเหน็จพิเศษ และหรือบ่าเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (แบบ 5313) 
2.2 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ส่าหรับผู้รับเบี้ยหวัด บ่าเหน็จบ่านาญปกติ (แบบ สรจ. 1) 
2.3 จัดท่าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ่าเหน็จตกทอด ของลูกจ้างประจ่า (กรณีต้องการแก้ไข ใช้แบบ ๒) 
2.4 ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน และส่าเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะหน้าท่ีมีชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน 
2.5 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการรับเงินเดือน เฉพาะหน้าท่ีมีเลขที่บัญชี และชื่อสกุล 
2.๖ ส่าเนาหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณที่ก่าหนดโดยกระทรวงกลาโหม (ถ้ามี) (ยกเว้นกฎอัยการศึก) 

 
3. ส าหรับผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
(กสจ.) ให้ยื่นแบบค าขอรับเงินกองทุน กสจ. (แบบ กสจ. 004/1) และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 3.๒ - 3.๓) 
จ านวน 2 ชุด พร้อมลงนามส่าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

3.1 แบบค่าขอรับเงินกองทุน กสจ. (แบบ กสจ. 004/1) 
3.๒ ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการรับเงินเดือน เฉพาะหน้าท่ีมีเลขที่บัญชี และชื่อสกุล 
3.๓ ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน และส่าเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะหน้าท่ีมีชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน 

*************************************** 
 
 

เอกสารทุกฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที ่
http://www.moj.go.th/home-pd หัวข้อ >> แบบฟอร์ม >> ข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทน และบ่าเหน็จความชอบ >> เอกสาร

ส่าหรับข้าราชการที่จะครบเกษยีณอายุราชการ 
 
 
 
 
กลุ่มงานระบบข้อมลูบุคคล ค่าตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 

กองการเจ้าหน้าท่ี ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
โทร 0 2414 5190-93 

http://pws.cgd.go.th/EFiling

