












กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทน และบ าเหน็จความชอบ 
กองการเจ้าหน้าที ่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

โทร 0 2141 5190 

สิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณ (เป็นสมาชิก กบข. และเลือกรับบ านาญรายเดือน) 
 

คือผู้ที่ยังไม่ต้องการตัดขาดจากระบบราชการยังประสงค์จะเป็นข้าราชการบํานาญ และรัฐยังอุดหนุน
จุนเจือในด้านสวัสดิการต่างๆ อยู่ต่อไป เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร สําหรับประโยชน์ที่ได้ คือ 

1. เงินก้อนจาก กบข. ประกอบด้วย เงินชดเชย เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ และเงินจาก
ผลประโยชน์ตอบแทน เงินส่วนนี้ เป็นเงินก้อนที่ทาง กบข.จัดให้ โดยสามารถดูยอดเงินก้อนนี้ได้จาก  
ใบแจ้งยอดของ กบข. ที่แจ้งมาให้ทราบในทุกสิ้นปี พร้อมกับหลักฐานเพ่ือลดหย่อนภาษีประจําปี 

2. เงินบ านาญรายเดือน คํานวณจากเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คูณด้วยอายุราชการ หารด้วย 
50 แตจ่ะต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เช่น เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเท่ากับ 
30,000 บาท และอายุราชการ 35 ปี คํานวณได้ดังนี้ = 30,000 x 35 

50 
= 21,000 บาท แต่เงินบํานาญที่จะได้รับต้อง 
   ไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 

3. เงินบ าเหน็จด ารงชีพ ได้รับ 15 เท่า ของบํานาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 
2 ครั้ง ครั้งแรกไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อปลดเกษียณ และครั้งที่ 2 เมื่ออายุครบ 65 ปี จ่ายที่เหลือ  
จากกรณีที่ยกตัวอย่างข้างต้น จะได้ 15 เท่า ของ 21,000 บาท เป็นเงิน 315,000 บาท รับเมื่อเกษียณอายุ 
จํานวน 200,000 บาท เมื่อครบ 65 ปี รับอีก 115,000 บาท 

4. เงินบ าเหน็จตกทอด เมื่อผู้รับบํานาญถึงแก่กรรมก็จะมีบําเหน็จตกทอดแก่ทายาทอีก 30 เท่า  
ของบํานาญรายเดือน หักเงินบําเหน็จดํารงชีพที่รับไปแล้ว จากกรณีตัวอย่าง เงินบํานาญ 21,000x30  
= 630,000 บาท หากรับเงินบําเหน็จดํารงชีพทั้งสองครั้งแล้ว 315,000 บาท จะคงเหลือเงินบําเหน็จ  
ตกทอด 630,000 - 315,000 = 315,000 บาท ทายาทจะได้รับ 315,000 บาท โดยไม่แบ่งจ่าย 
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินนี้ ได้แก่ บุตร สามีหรือภริยา และบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย หากไม่มีทายาท
ดังกล่าวจะจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้รับบํานาญได้แสดงเจตนาไว้ตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด 

5. เงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบ านาญถึงแก่ความตาย จ่ายเป็นเงินจํานวน 3 เท่า ของเงิน
บํานาญรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) โดยจ่ายแก่ให้บุคคลซึ่งที่ผู้รับบํานาญ  
ได้แสดงเจตนาตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษสําหรับผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ หากไม่ได้ทํา
หนังสือดังกล่าว จะจ่ายแก่บุคคลตามลําดับ ดังนี้ (1) คู่สมรส (๒) บุตร (๓) บิดามารดา เมื่อปรากฏว่าบุคคล 
ในลําดับก่อนตามวรรคสองมีชีวิตอยู่ บุคคลในลําดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ (การขอรับเงินช่วยพิเศษ 
ให้กระทําภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รับบํานาญเสียชีวิต) 

 
สิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณ (เป็นสมาชิก กบข. และเลือกรบับ าเหน็จ) 

รับเงินก้อนแต่ไม่มีสวัสดิการด้านต่างๆ 

1. เงินก้อนจาก กบข. ประกอบด้วย เงินชดเชย เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ และเงินจาก
ผลประโยชน์ตอบแทน เงินส่วนนี้ เป็นเงินก้อนที่ทาง กบข.จัดให้ โดยสามารถดูยอดเงินก้อนนี้ได้จาก  
ใบแจ้งยอดของ กบข. ที่แจ้งมาให้ทราบในทุกสิ้นปี พร้อมกับหลักฐานเพ่ือลดหย่อนภาษีประจําปี 

2. เงินบ าเหน็จ คํานวณจากนําเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการ เช่น เงินเดือน
สุดท้ายเท่ากับ 30,000 บาท และอายุราชการ 35 ปี จะคํานวณได้เท่ากับ 30,000 x 35 = 1,050,000 บาท
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ส าหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. และเลือกรับบ านาญรายเดือน 
 

คือผู้ที่ยังไม่ต้องการตัดขาดจากระบบราชการยังประสงค์จะเป็นข้าราชการบํานาญ และรัฐยังอุดหนุน
จุนเจือในด้านสวัสดิการต่างๆ อยู่ต่อไป เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร สําหรับประโยชน์ที่ได้ คือ 

๑. เงินบ านาญรายเดือน ให้นําเงินเดือน เดือนสุดท้าย คูณอายุราชการ หารด้วย 50 เช่น เงินเดือน 
36,020 บาท อายุราชการ 35 ปี คํานวณได ้  = 36,020 x 35 

50 
         =    25,214 บาท 

๒. เงินบ าเหน็จด ารงชีพ ได้รับ 15 เท่า ของบํานาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท โดยแบ่ง
จ่าย 2 ครั้ง ครั้งแรกไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อปลดเกษียณ และครั้งที่ 2 เมื่ออายุครบ 65 ปี จ่ายที่เหลือ 
จากกรณีที่ยกตัวอย่างข้างต้น จะได้ 15 เท่า ของ 25,214 บาท เป็นเงิน 378,210 บาท รับเมื่อเกษียณอายุ 
จํานวน 200,000 บาท เมื่อครบ 65 ปี รับอีก 178,210 บาท 

๓. เงินบ าเหน็จตกทอด เมื่อผู้รับบํานาญถึงแก่กรรมก็จะมีบําเหน็จตกทอดแก่ทายาทอีก 30 เท่า  
ของบํานาญรายเดือน หักเงินบําเหน็จดํารงชีพที่รับไปแล้ว จากกรณีตัวอย่าง เงินบํานาญ 25,214x30  
= 756,420 บาท หากรับเงินบําเหน็จดํารงชีพทั้งสองครั้งแล้ว 378,210 บาท จะคงเหลือเงินบําเหน็จ 
ตกทอด 756,420 – 378,210 = 378,210 บาท ทายาทจะได้รับ 378,210 บาท โดยไม่แบ่งจ่าย 
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินนี้ ได้แก่ บุตร สามีหรือภริยา และบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย หากไม่มีทายาท
ดังกล่าวจะจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้รับบํานาญได้แสดงเจตนาไว้ตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด 

๔. เงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบ านาญถึงแก่ความตาย จ่ายเป็นเงินจํานวน 3 เท่า ของเงิน
บํานาญรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) โดยจ่ายแก่ให้บุคคลซึ่งที่ผู้รับบํานาญ  
ได้แสดงเจตนาตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษสําหรับผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ หากไม่ได้ทํา
หนังสือดังกล่าว จะจ่ายแก่บุคคลตามลําดับ ดังนี้ (1) คู่สมรส (๒) บุตร (๓) บิดามารดา เมื่อปรากฏว่าบุคคล 
ในลําดับก่อนตามวรรคสองมีชีวิตอยู่ บุคคลในลําดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ (การขอรับเงินช่วยพิเศษ 
ให้กระทําภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รับบํานาญเสียชีวิต) 

 
 

ส าหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. และเลือกรับบ าเหน็จ 
รับเงินก้อนแต่ไม่มีสวัสดิการด้านต่างๆ 

๑. เงินบ าเหน็จ ให้นําเงินเดือน เดือนสุดท้าย คูณด้วยอายุราชการ เช่น เงินเดือน 36,020 บาท อายุ
ราชการ 35 ปี เงินที่ได้รับคือ 1,260,700 บาท รับทั้งหมดในครั้งเดียว 
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แนวทางปฏิบัติการย่ืนเรื่องขอรับบ าเหน็จบ านาญของ ข้าราชการ 
ที่จะครบเกษียณอายุราชการ 

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

๑. ลงทะเบียนเพื่อยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้ข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุราชการทุกราย ลงทะเบียนเพื่อยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเอง 

ทางอิ เล็ กทรอนิกส์  (Pensions’ Electronic Filing) ผ่ านระบบบํ า เหน็จบํ านาญตามหนั งสื อ กระทรวงการคลั ง  
ที่ กค 0432.4/ว 153 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยสามารถเข้าสู่ระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเอง  
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 > คูม่ือการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 
๒. ยื่นแบบขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จด ารงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการ
วิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300) และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ชุด พร้อมลงนามส าเนา
ถูกต้อง (เอกสารข้อ 2.๖-2.๗) 

(การกรอกแบบฟอร์มนี้ขอให้ใช้ปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น) 
2.1 แบบขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บํานาญพิเศษ บําเหน็จดํารงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ  

ออกจากราชการ (แบบ 5300) 
2.2 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สําหรับผู้รับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญปกติ (แบบ สรจ. 1) 
2.3 หนังสือรับรองและขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ (แบบ สรจ. 3) 
2.4 จัดทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด (กรณีต้องการแก้ไข ใช้แบบ ๒) 
2.5 จัดทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย (เงินช่วยค่าทําศพ 3 เท่าของเงินบํานาญ) 
2.๖ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน เฉพาะหน้าท่ีมีชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน 
2.๗ ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการรับเงินเดือน ขณะยังเป็นข้าราชการประจ าเท่าน้ันเฉพาะหน้าที่มี

เลขที่บัญชี และชื่อสกุล 
2.๘ สําเนาหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณที่กําหนดโดยกระทรวงกลาโหม (ถ้ามี) (ยกเว้นกฎอัยการศึก) 

 
3. ส าหรับผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ให้ยื่นแบบขอรับเงินคืน กบข.   
(แบบ รง.008/1/2555) และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 3.๒ - 3.๓) จ านวน 2 ชุด พร้อมลงนามสําเนาถูกต้องทุกฉบับ 

3.1 แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) แบบ กบข. (รง.008/1/2555) 
3.๒ ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้รับบ านาญใช้ในการรับเงินเดือน ขณะยังเป็นข้าราชการประจ าเท่าน้ัน 

เฉพาะหน้าที่มี เลขที่บัญชี และชื่อสกุลของผู้รับบ านาญ เนื่องจากต้องยื่นผ่านระบบบําเหน็จบํานาญด้วยตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) 

3.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านเฉพาะหน้าที่มีชื่อ เลขประจ าตัวประชาชนของผู้รับ
บ านาญเท่าน้ัน 

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

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

เอกสารสําหรับข้าราชการที่จะครบเกษียณอายรุาชการ 



กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล ค่าตอบแทน และบ าเหน็จความชอบ 
กองการเจ้าหน้าที ่ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

โทร 0 2141 5190 

ข้อควรทราบส าหรับ ขา้ราชการ ที่จะครบเกษยีณอายุราชการ 
 

เอกสารส าคัญท่ีควรเก็บรกัษาไว้อย่างดีที่บ้านของตนเองหลังจากเกษียณอายุราชการ มีดังน้ี 

1. สําเนา ก.พ.7 / สมุดประวัติ 

2. สําเนาประกาศเกษียณอายุราชการ พร้อมบัญชีรายชื่อแนบท้าย (เฉพาะหน้าที่มีช่ือของผู้เกษียณอายุราชการตาม ก.พ.7) 

3. สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันท่ี 1 เมษายน  และวันท่ี 30 กันยายน ของปีท่ีครบเกษียณอายุราชการ 

4. หนังสือสั่งจ่ายเงินบํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพ (จากกรมบัญชีกลาง) 

5. หนังสือสั่งจ่ายเงินคืน (จาก กบข.) 

6. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (เงินช่วยค่าทําศพ) กรณีผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย 

7. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด (30 เท่าของเงินบํานาญ+เงิน ชคบ. หักเงินบําเหน็จดํารงชีพ 
ที่เบิกไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เกษียณอายุราชการ และครั้งที่ 2 อายุ 65 ปี) 

 
ผู้รับบํานาญที่มีทายาทตามกฎหมาย ได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร อาจจะทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ

บําเหน็จตกทอดไว้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ เช่น พี่ น้อง หลาน หรือบุคคลอื่น แล้วแต่เจตนา ในกรณีที่ทายาทตามกฎหมาย
เสียชีวิตทั้งหมดแต่หากทายาทตามกฎหมายยังมีชีวิตอยู่จะเป็นผู้รับเงินบําเหน็จตกทอดทั้งจํานวน และหน่วยงานจะไม่นํา
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอดไปใช้ในการทํานิติกรรมดังกล่าวข้างต้น 

กรณีผู้รับบํานาญที่ไม่มีทายาทตามกฎหมายคือ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร ควรเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผู้รับบําเหน็จตกทอดมอบไว้ให้แก่บุคคลที่ต้องการแสดงเจตนาจะมอบให้ด้วย และหากบุคคลที่แสดงเจตนาไว้ได้ตายไปก่อน  
ให้สิทธิในบําเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง (ไม่มีการเบิกจ่าย) 

8. สําเนาหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณของทหาร (กอ.รมน.) (ถ้ามี) 

9. สําเนาหนังสือรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหารจากกรมการเงินกลาโหม (ถ้ามี) 

 

เอกสารตามข้อ 1 - 9 ใช้เพ่ือประกอบการท าธุรกรรมในอนาคตของผู้รับบ านาญ และ/หรือประโยชน์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดกรุณาให้ความส าคัญต่อเอกสารดังกล่าวข้างต้นด้วย อย่าให้สูญหาย 

 

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

 

** หมายเหตุ 

- เงิน ชคบ. คือ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ (กรณีรัฐมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ) 
- กรณีผู้เกษียณที่ยังไม่ได้รับคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน (กรณีเกษียณอายุ) จะต้องประสานกับ

เจ้าหน้าที่ที่ทําเรื่องว่า ได้ใช้คําสั่งดังกล่าวในการเบิกจ่ายเงินบํานาญเพิ่มเติมให้เรียบร้ อยหรือไม่ เพราะมีผลต่อการ 
รับเงินบํานาญและมีความยุ่งยากหากต้องติดตามในภายหลัง 
 


