
 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
บ าเหน็จบ านาญและ 

การใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e–pension) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

นางสาวธนัชชา  ปัญญาแก้ว 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 



ค ำน ำ 

คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e–pension) ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จบ านาญ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบ แนวปฏิบัติและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e–pension) 
ผู้จัดท าได้เรียบเรียง และรวบรวมขั้นตอน กระบวนการด าเนินงาน การใช้งานระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension)  
แบบฟอร์ม และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติงาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์
และขั้นตอน ที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องพยายามศึกษาและท าความเข้าใจ 
ด้วยความละเอียดรอบคอบ จึงจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและ  
หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ สุดท้ายนี้ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 และผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ หากมีความผิดพลาดประการใด 
ผู้จัดท าขอน้อมรับ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
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การขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติกรณี ลาออก ปลดออก เกษียณอายุราชการ 
 

บ าเหน็จบ านาญปกติ  
บ าเหน็จบ านาญ คือเงินที่ภาครัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการที่ออกจากราชการ เพ่ือตอบแทนความชอบที่ได้

ปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการโดยจ่ายเป็นเงินก้อนเดียว หรือจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งการจ่ายเงินก้อนเดียวนั้นจ่าย
ให้กับผู้รับบ าเหน็จ จ่ายเป็นรายเดือนให้ผู้รับบ านาญ และหากข้าราชการหรือผู้รับบ านาญถึงแก่กรรมก็จะจ่าย
บ าเหน็จตกทอดหรือบ านาญพิเศษตามหลักเกณฑ์แล้วแต่กรณีให้แก่ทายาท เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนต่อไป โดยมีกรมบัญชีกลางท าหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ และมีหน้าที่พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ในการ
พิจารณาสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
 
บ าเหน็จบ านาญปกติ มี 4 เหตุ 

1. เหตุทดแทน ให้แก่ ข้าราชการซึ่งออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบต าแหน่งหรือมีค าสั่งให้ออกโดย
ไม่มีความผิด 

11. เลิกหรือบยุบต าแหน่ง 
 เลิกต าแหน่ง หมายถึง ข้าราชการออกจากราชการเพราะเหตุทางราชการเลิกต าแหน่ง

หน้าที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติ โดยไม่มีงานที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 
 ยุบต าแหน่ง หมายถึง ข้าราชการออกจากราชการเหตุเพราะทางราชการเอางานใน

หน้าที่ของต าแหน่งหนึ่งไปรวมกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งอ่ืน 

1.2 ทางราชการสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด  ซึ่งพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น ๆ เช่น 

 ผู้ที่ออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   
- มาตรา 110  ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีอ านาจสั่งให้

ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้
โดยสม่ าเสมอ 

 เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์
ของทางราชการ 

 เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 ก (1) 
หรือ (3) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) (3) (6) หรือ (7)  

 เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต าแหน่งที่ข้าราชการพลเรือน
สามัญปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงอยู่  ส าหรับผู้ที่ออกจากราชการในกรณีนี้ให้ได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนดด้วย 
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 เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ 

 เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่ จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ  ถ้าให้ผู้นั้น
รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

 เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ตามมาตรา 93 และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา 97 วรรคหนึ่ง   แต่มี
มลทินมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

 เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงที่สุด
ให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งศาลซึ่งยังไม่
ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

- มาตรา 111  เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด ไปรับราชการทหาร   ตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งให้ผู้นั้น   ออก
จากราชการ 
 1.3 ออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าราชการผู้ซึ่งออกจากราชการ
ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ คือ ข้าราชการการเมือง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 
2535  ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ เลขานุการรัฐมนตรี เป็นต้น เมื่อข้าราชการการเมืองออกจาก
ราชการตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแล้ว จะเป็นด้วยเหตุใดๆก็ตาม ย่อมมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุ
ทดแทน 

1.4 ทหารออกจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด คือ ทหารซึ่งรับเบี้ยหวัดครบก าหนดแล้วเปลี่ยนจากเบี้ย
หวัดเป็นบ าเหน็จ หรือบ านาญ 

 ดังนั้น ข้าราชการที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิได้รับ          
บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน  ส่วนราชการควรระบุมาตราและเหตุให้ชัดเจนด้วย 

ตามมาตรา 110 (2)  แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 
กรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ พ.ศ. 2553 ให้สั่งได้เฉพาะการไปปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

(1) รัฐวิสาหกิจ 
(2) องค์การมหาชน 
(3) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
(4) หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ 
(5) หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
(6) หน่วยงานอื่นตามที่ ก.พ.ก าหนด 

  หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่เป็นเวลาไม่เกินห้าปี 
การไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ของทางราชการตามกฎ ก.พ.ในมาตรานี้  หมายถึง               

การไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ร่วมกันของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น และต้อง
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เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ โดยอาจเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานดังกล่าว
ข้างต้น หรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวมก็ได้ 

การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการเพ่ือไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความ
ประสงค์ของทางราชการตาม กฎ ก.พ. ในมาตรานี้ ให้สั่งได้เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น 

(1) ได้แสดงความสมัครใจเป็นลายลักษณ์อักษร 
(2) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีอายุไม่ถึงห้าสิบปีบริบูรณ์ 
(ข) มีระยะเวลาในการรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(3) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(ก) อยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
(ข) อยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุน 

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ก.พ.จะพิจารณายกเว้น
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

2. เหตุทุพพลภาพ ให้แก่ข้าราชการผู้ป่วยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและ
แสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้ เช่น เจ็บป่วยเป็นอัมพาต 
หรือเป็นโรคจิต โรคประสาท เป็นต้น การออกจากราชการด้วยเหตุทุพพลภาพนี้ ข้าราชการมีสิทธิที่จะลาออก
ได้เองหรือทางราชการจะสั่งให้ออกก็ได้ ประเด็นส าคัญคือจะต้องให้แพทย์ที่ทางราชการรับรอง ได้ท าการตรวจ
และให้ความเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติราชการต่อไปได้ 

3. เหตุสูงอายุ ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรือลาออก เมื่อมีอายุครบ 
50 ปีบริบูรณ์ 

ข้าราชการผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว  เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ที่ผู้นั้นมี
อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องการพ้นจากราชการไว้เป็นอย่างอ่ืน ตามมาตรา 19 
วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

** ผู้ที่พ้นจากราชการด้วยเหตุทดแทน  เหตุทุพพลภาพ  เหตุสูงอายุ  
ถ้ามีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญตั้งแต่ 10 ปี (9 ปี 6 เดือน) มีสิทธิได้รับบ านาญ 

หรือจะเลือกขอรับบ าเหน็จก็ได้   
ถ้ามีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ ตั้งแต่ 1 ปีบริบูรณ์  แต่ไม่ถึง 10 ปี (9 ปี 6 

เดือน)  มีสิทธิได้รับเฉพาะบ าเหน็จเท่านั้น 

 
4. เหตุรับราชการนาน (กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.)  หรือตามมาตรา 48  (เป็นสมาชิก กบข.) ให้แก่ข้าราชการ

ซึ่งมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญครบ 25 ปี (24 ปี 6 เดือน) 

**นอกจากนี้  ในกรณีผู้ที่มีเวลาราชการครบ 10 ปี  (9 ปี 6 เดือน)  แต่ไม่ถึง 25 ปี (24 ปี 
6 เดือน) ประสงค์จะลาออกจากราชการ และไม่เข้าเกณฑ์ 4 เหตุดังกล่าว  ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ ตาม
มาตรา 17 (กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือตามมาตรา 47 (เป็นสมาชิก กบข.) 
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* ผู้ที่ถูกลงโทษปลดออกจากราชการหลังวันที่ 31 มีนาคม 2535  มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ * 
(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 104  บัญญัติให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ
เสมือนลาออกจากราชการ  ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2535) ดังนี้ 

1) ถ้ามีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 10 ปี (9 ปี 6 เดือน ) แต่ไม่ถึง 25 
ปี (24 ปี 6 เดือน) ให้ได้รับบ าเหน็จ ตามมาตรา 17 (กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือตามมาตรา 47  (เป็นสมาชิก กบข.) 

2) ถ้ามีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 25 ปี (24 ปี 6 เดือน) ให้ได้รับ
บ านาญ ตามมาตรา 14 (กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือตามมาตรา 48 (เป็นสมาชิก กบข.) หรือจะเลือกรับ
บ าเหน็จกไ็ด ้

 
ผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ 

1. ข้าราชการที่ถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีความผิด 
2. ข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง เว้นแต่กรณีที่มีข้อก าหนดให้บ าเหน็จหรือบ านาญไว้ในหนังสือสัญญา

จ้าง ตามความต้องการของรัฐบาล 
3. ผู้ซึ่งรัฐบาลก าหนดเงินอย่างอ่ืนไว้แทนบ าเหน็จบ านาญแล้ว 
4. ผู้ซึ่งมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ ์

 
การนับเวลาราชการส าหรับค านวณเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ 

1. การนับเวลาระหว่างที่รับราชการตามปกติ 
1.1 เริ่มนับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ หมวดเงินเดือน ในอัตรา

สามัญ แต่ไม่ก่อนวันที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ หรือถึงวันที่ 30 กันยายน 
กรณีเกษียณอายุ   

1.2 ผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนทหารกองประจ าการนับให้ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการ 
1.3 ข้าราชการวิสามัญที่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ยกฐานะ หรือเปลี่ยนฐานะเป็นข้าราชการ

พลเรือนสามัญที่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ เช่น ข้าราชการวิสามัญต าแหน่งผดุงครรภ์ หรือข้าราชการพลเรือน
วิสามัญต าแหน่งที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไป ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญได้ และเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา (ม.6 เดิม) ก็ให้นับเวลาระหว่างที่เป็นข้าราชการ
พลเรือนวิสามัญติดต่อกับวันที่ได้มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะนั้น เป็นเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จ
บ านาญได ้

1.4 ผู้ที่เริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนวิสามัญชั่วคราวเพ่ือทดลอง ให้ปฏิบัติราชการ 
(วสช.) มีสิทธิได้นับเวลาตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ 

1.5 ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ซึ่งทางราชการสั่งให้ไปท า
การใดๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  ให้นับเวลาระหว่างถูกสั่งให้ไปท าการใดๆ  เป็นเวลา
ราชการปกติ เหมือนเต็มเวลาราชการ 

2. การนับเวลาทวีคูณ 
เวลาทวีคูณ คือ เวลาที่กฎหมายให้นับเพ่ิมอีก 1 เท่า ของเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ หรือ รับราชการ

ตามปกติ  แบ่งเป็น 
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2.1 เวลาท าหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 
2.2 เวลาทวีคูณปฏิบัติหน้าที่ในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก การนับเวลาทวีคูณ ต้องมีเวลา

ราชการปกติในระหว่างนั้นก่อน  จึงจะนับเวลาราชการทวีคูณได้ ถ้าในระยะเวลาเดียวกัน มีเวลาทวี คูณหลาย
ประการซ้ ากันให้นับเวลาระหว่างนั้นเป็นทวีคูณแต่ประการเดียว 

3. การตัดเวลาราชการ 
3.1 เวลาที่ไม่ได้รับเงินเดือนด้วยเหตุใด ๆ เช่น ป่วย ลา ขาด พักราชการ ลาศึกษาต่อโดยไม่ได้รับ

เงินเดือน ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ ลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ได้รับเงินเดือน ให้ตัดเวลาระหว่างนั้นออก 
หรือถูกสั่งพักราชการโดยได้รับเงินเดือนไม่เต็มอัตรา เช่น ได้รับครึ่งหนึ่ง หรือ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4  ให้ตัดเวลา
ราชการออกตามส่วนที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน 

3.2 เวลาระหว่างรับเบี้ยหวัด นับเวลาราชการให้  1 ใน 4 
3.3 ผู้มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ กรณีประกาศกฎอัยการศึก ถ้าวันใดไม่มาปฏิบัติ

ราชการในระหว่างประกาศกฎอัยการศึก ด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณในวันนั้น 
 

การค านวณบ าเหน็จบ านาญ 

1. วิธีค านวณบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 

ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 29 เวลาราชการส าหรับ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญให้นับแต่จ านวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งปี ให้นับเป็นหนึ่งปี   

การนับระยะเวลาตามความในวรรคก่อน ส าหรับเดือนหรือวัน ให้นับค านวณตามวิธี  การจ่าย
เงินเดือน และให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี ส าหรับจ านวนวัน ถ้ามีรวมกัน หลายระยะ ให้นับสามสิบวันเป็น
หนึ่งเดือน 

สูตร  บ าเหน็จ   =    เงินเดือนเดือนสุดท้าย  x   จ านวนปีเวลาราชการ 
สูตร  บ านาญ    =    เงินเดือนเดือนสุดท้าย  x   จ านวนปีเวลาราชการ 
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หมายเหตุ  :  เศษของปี  ถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
บ านาญปกติให้จ ากัดจ านวนอย่างสูงไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
(ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502 มาตรา 9) 

 
2. ตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2539 มาตรา 66    

การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ   ให้นับจ านวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งปี 
ให้นับเป็นหนึ่งปี   

การนับเวลาราชการเพื่อค านวณจ านวนบ าเหน็จบ านาญ  ให้นับจ านวนปี รวมทั้งเศษของปีด้วย 
การนับเศษของปีซึ่งเป็นเดือนหรือวันให้ค านวณตามวิธีการจ่ายเงินเดือน และให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี   
ส าหรับจ านวนวัน ถ้ามีรวมกันหลายระยะให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน   

สูตร  บ าเหน็จ  =    เงินเดือนเดือนสุดท้าย x   จ านวนปีเวลาราชการ 
สูตร  บ านาญ  =  เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย x   จ านวนปีเวลาราชการ 

       50 
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หมายเหตุ   บ านาญปกติต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย 
  ตัวอย่าง เวลาราชการปกติ 27 ปี 5 เดือน 15 วัน ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายในอัตรา 32,740 บาท 

กรณีผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. กรณีผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ เป็นสมาชิก กบข. 
บ าเหน็จ  = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จ านวนปีเวลาราชการ 
           = 32,740 x 28 
           = 916,720 บาท 

บ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ      
           = 32,740 x 27.46  
           = 899,040.40 บาท 

บ านาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จ านวนปีเวลาราชการ      
                                     50  
          = 32,740 x 28  
                    50  
         = 18,334.40 บาท 

บ านาญ  = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ  
                                  50  
          = 28,315 x 27.46  
                      50  
         = 15,550.59 บาท 

* จ านวนปีเวลาราชการ หมายถึง จ านวนปีรวมเศษ
ของปี ถ้าถึงครึ่งให้นับเป็น 1 ปี  
ตัวอย่าง เวลาราชการปกติ 27 ปี 5 เดือน 15 วัน ไม่
มีเวลาทวีคูณ  
จ านวนปีเวลาราชการ = 28 ป ี 
 
 

ค านวณเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
ปีปัจจุบัน      = (32,740 x 6) + (31,820 x 6) = 387,360  
ย้อนหลัง 1 ปี = (30,900 x 6) + (29,840 x 6) = 364,440 
ย้อนหลัง 2 ปี = (28,780 x 6) + (27,720 x 6) = 339,000  
ย้อนหลัง 3 ปี = (27,720 x 6) + (25,160 x 6) = 317,280  
ย้อนหลัง 4 ปี = (24,700 x 6) + (23,770 x 6) = 290,820 
รวม 60 เดือน = 1,698,900 บาท  
เฉลี่ย 60 เดือน = 1,698,900 = 28,315 บาท  
                             60 
* บ านาญปกติที่ค านวณได้ต้องไม่เกิน 70% ของ
เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย  
(28,315 x 70% = 19,820.50 บาท) 
 * การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบ าเหน็จ
บ านาญ ให้นับจ านวนปี เศษของปีถ้าครึ่งหนึ่งให้
นับเป็น 1 ปี 
ตัวอย่างการค านวณเวลาราชการ กบข. 
เวลาราชการปกติ 27 ปี 5 เดือน 15 วัน ให้นับเป็น
เวลาราชการ 28 ปี  เพื่ อให้ เกิดสิทธิรับบ าเหน็จ
บ านาญตามมาตรา 48 แต่เวลาราชการ ที่ใช้ในการ
ค านวณบ าเหน็จบ านาญจริงคือ 27 ปี 5 เดือน 15 
วัน  
         เวลาราชการ  = 27 + 5/12 + 15/360  

 = 27 + 0.42 + 0.04 
                          = 27.46 ปี 
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การขอรับเงินคืนจาก กบข. 
1. กรณีเกษียณอายุราชการ โอนย้ายไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการตาม พ.ร.บ. กบข. หรือ

ลาออก 
กรณีการเกษียณอายุราชการ และลาออก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถส่งข้อมูลของสมาชิก

ให้กับ กบข. ได้ทางระบบ e – pension พร้อมกับการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ ยกเว้นกรณีการโอนย้าย    
ไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการตาม พ.ร.บ. กบข. ต้องส่งข้อมูลเป็นเอกสารไปยัง กบข. เท่านั้น 

ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถด าเนินการพร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
1.1 แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) แบบ กบข. (รง.008/1/2555) 
1.2 ส าเนาค าสั่งเกษียณอายุราชการ หรือส าเนาค าสั่งลาออกจากราชการ 
1.3 ส าเนาบัตรประชาชน 
1.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
1.5 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเข้า

บัญชี 
2. การขอรับเงินคืนจาก กบข. (กรณีข้าราชการเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ) 

กรณีข้าราชการเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต้องส่งข้อมูลเป็นเอกสารไปยัง 
กบข. เท่านั้น 

ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถด าเนินการพร้อมแนบเอกสารดังนี้ 
2.1 แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) แบบ กบข. (รง.008/1/2555) 
2.2 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าที่แสดงเลขที่บัญชี) กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเข้า

บัญชี 
2.3 เอกสารเกี่ยวกับผู้ตาย 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ตาย 

 ส าเนาใบมรณะบัตรของผู้ตาย หากผู้ตายตายด้วยเหตุผิดปกติต้องมีหลักฐานสรุปสาเหตุ
การตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และรายงานการสอบสวนสาเหตุการตายของต ารวจประกอบเพ่ิมเติม เช่น รถยนต์ชน
ตาย ตกน้ าตาย ฆ่าตัวตาย เป็นต้น 

 ส าเนาทะเบียนบ้านประทับตราว่าเสียชีวิตแล้ว 
2.4 เอกสารเกี่ยวกับบิดา มารดา ของผู้ตาย 

 ถ้าบิดา และ/หรือ มารดา ตาย ให้ใช้หลักฐานส าเนาใบมรณะบัตร 

 ถ้าบิดา และ/หรือ มารดา ยังมีชีวิตอยู่ ให้ใช้หลักฐาน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาใบทะเบียนสมรส 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ ทางราชการสั่งให้ออกจาก

ราชการหรือปลดออกจากราชการ ยื่นขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรณี
เกษียณอายุราชการสามารถยื่นขอรับเงินล่วงหน้าได้เป็นเวลา 8 เดือน ก่อนวันเกษียณอายุราชการ พร้อมแนบ
เอกสารดังนี้ 

1.1 ส าเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ 
1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ 
1.3 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 3 ฉบับ 
1.4 แบบขอรับบ าเหน็จบ านาญ (แบบ 5300 ส าหรับข้าราชการ หรือแบบ 5313 ส าหรับ

ลูกจ้างประจ า) 
1.5 หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จด ารงชีพ (แบบ สรจ.3) 
1.6 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษผู้รับบ าเหน็จบ านาญ (เงินช่วยเหลือพิเศษ กรณี

ถึงแกก่รรม 3 เดือนของเงินบ านาญเดือนสุดท้าย) 
1.7 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่กรรม ท าเฉพาะกรณีรับบ านาญ 
1.8 แบบแจ้งรายการลดหน่อยภาษเีงินได้ส าหรับผู้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญปกติ (แบบ สรจ.1) 
1.9 ยื่นแบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (กรณีเป็นสมาชิก กบข.) แบบ กบข. รง 008/1/2551 

2. รับเอกสารจากกลุ่มบรหิารงานบุคคลดังนี้ 
2.1 แฟ้มประวัติ กพ.7 พร้อมส าเนา 2 ฉบับ 
2.2 ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าทีใ่นเขตที่ไดรบัประกาศใช้

กฎอัยการศึก (แบบ 5302) พร้อมส าเนา 2 ฉบับ 
2.3 ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 เดือนสดุท้าย 2 ฉบบั 
2.4 ส าเนาประกาศการเกษียณอายรุาชการ/ลาออก/ปลดออก/ให้ออก 2 ฉบับ 

3. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับเงิน และหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน 
4. ตรวจสอบแฟ้มประวัติข้าราชการและการลงข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน Update ข้อมูลจนถึง

ปัจจุบัน 
5. ตรวจสอบการรับรองเวลาทวีคณู (แบบ 5302) ให้ถูกต้อง 
6. จัดท าเงินเดือน 60 เดือนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (กรณีเป็นสมาชิก กบข.) 
7. จัดท าหนังสือรับรองการโอน หรือรับรองการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(สปช.) ส าหรับข้าราชการที่บรรจุองค์การบริหารสว่นจังหวดัก่อนวันที่ 30 กันยายน 2523 
8. บันทึกข้อมูลลงในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
9. เสนอแบบขอรับเงินให้ผู้บริหารลงนาม และอนุมัติในระบบ 
10. น าแบบ 5300 ที่ได้รับการอนมุัติ พร้อมเอกสารแนบสง่คลังเขต 5 เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติสั่งจ่ายเงิน

บ าเหน็จบ านาญ 
11. ตรวจสอบการตีกลับรายการแกไ้ข หรือการอนุมัติสั่งจ่ายในระบบฯ 
12. หากมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข ด าเนินการแก้ไขตามที่คลังเขต 5 ทักท้วง และส่งเรื่องคืนในระบบ หรือส่ง

เอกสารเพ่ิมเติม 
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การปฏบิัตงิานในระบบ e - pension 
1. การเข้าระบบงานท าได้โดยการป้อน URL ผ่านโปรแกรม Internet Explorer หลังจากนั้นที่หน้าจอ Web 
Browser ให้ป้อน http://www.cgd.go.th จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 
2. คลิกท่ี เมนู บ าเหน็จบ านาญ/บ าเหน็จค้ าประกัน เมื่อเข้าไปในระบบแล้ว ให้คลิก เมนู ระบบบ าเหน็จบ านาญ 
(e-pension)/ระบบบ าเหน็จค้ าประกัน อีกครั้ง จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
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3. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ โดยใช้รหัสนายทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วย 20xxxxxx จากนั้นคลิกปุ่ม 

 จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 
4. คลิก บันทึกทะเบียนประวัติ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 
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5. ป้อนเลขประจ าตัวประชาชน คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้รับบ านาญ ดังรูป จากนั้นท าการ
ปรับปรุงข้อมูลประวัติบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
 

 
 

5.1 ยศ/ค าน าหน้าชื่อ 
5.2 วัน/เดือน/ปีเกิด ตรวจสอบให้ตรงกับแฟ้มประวัติ กพ.7 
5.3 กรอกข้อมูลส่วน “บ านาญ” 

 วันที่รับราชการ 
 สังกัดกรม 
 จังหวัด 
 หน่วยนายทะเบียน 
 วันที่ออกจากราชการ 
 เหตุที่ออก ให้ระบุเป็น “ให้ออก (เกษียณ)” 

 คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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6. ปรับปรุงข้อมูล “ที่อยู่” โดยคลิกเมนูแถบขวามือ  จะปรากฏดังรูป 

 
  ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ให้ถูกต้องตรงตามท่ีผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญกรอกไว้ในแบบ 5300 จากนั้นคลิก

ปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

7. เข้าระบบโดยใช้รหัสนายทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วย 80xxxxxx เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินบ าเหน็จ

บ านาญในระบบ จากนั้นคลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 13 

8. ลงทะเบียนรับเพ่ือท าการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญในระบบ 

 
 
 
9. คลิกท่ี ลงทะเบียนรับ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 
 
 
 

คลิก ลงทะเบียนรับ 
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10. คลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 

11. ป้อนเลขประจ าตัวประชาชน คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน 

 
  ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน กรณีเป็นสมาชิก กบข./กสจ. ระบบจะท าการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเงินที่ขอรับกับสถานะการเป็นสมาชิก กบข./กสจ. ด้วย 

 คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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 ระบบจะแสดงสถานะของขั้นตอนเป็น “บันทึกแบบขอรับ” 
 ระบบจะท าการสร้างเลขท่ีรับให้โดยอัตโนมัติ เพ่ือเป็นเลขอ้างอิงในการบันทึกแบบขอรับ 

12. คลิกท่ี เพ่ือบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้รับเงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จ
บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน จะปรากฏดังรูป 
 

 
 
13. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลประวัติให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 

 

 

ประวัติผู้มีสิทธิรับเงิน 

ประเภทการคีย์รายละเอยีด 

เลขที่รับ 
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14. เลือกหมวดข้อมูลในส่วนของ แบบขอรับ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 

 กรอกรายละเอียดในส่วนของข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ * ให้ครบถ้วน 
 เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

 
15. คลิกเลือกหมวดข้อมูล บันทึกสัญญาค้ าประกัน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 
 

กรอกรายละเอียด 

คลิก 
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16. คลิกเลือกรายละเอียดให้ครบถ้วน เมื่อครบแล้วให้คลิก บันทึก 
 

 
 
 
17. คลิกเลือกหมวดข้อมูล บัญชีธนาคาร จะปรากฏดังรูป ให้เลือกธนาคาร ข้อมูลบัญชี พร้อมทั้งร ะบุเลขที่
บัญชีผู้มีสิทธิขอรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้ ระบุข้อมูลบัญชีว่าใช้รับเงิน กบข. หรือไม่ แล้วคลิก บันทึก 

 
 
 
 
 

คลิกรายละเอียด 

คลิก 

 

กรอกรายละเอียด 

คลิก 
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18. คลิกเลือกหมวดข้อมูล เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 ในกรณีเป็นสมาชิก กบข. ให้กรอกรายละเอียดของเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย โดยใช้เครื่องหมาย + 

หรือ – ในการเพ่ิม หรือ แก้ไข ข้อมูล ระบบจะปรากฏยอดเงินรวม และยอดเงิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 
เดือน ให้โดยอัตโนมัติ 

 กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. หรือกรณีเลือกรับบ าเหน็จ ระบบจะขึ้นประเภทของเงินเป็นเงินเดือนเดือน
สุดท้ายให้โดยอัตโนมัติ จากข้ันตอนการลงทะเบียน 
19. คลิกเลือกหมวดข้อมูล เวลาราชการ เลือกเครื่องหมาย + เพ่ือเลือกประเภทเวลาราชการ จะปรากฏ
หน้าจอดังรูป 

 

 
 

กรอกรายละเอียด 

เพิ่ม/แก้ไข 

คลิก 

 

คลิก + 
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20. คลิกเลือกรหัสเวลาราชการ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 คลิกเลือกเครื่องหมาย  เพ่ือเลือกประเภทของเวลาราชการ ดังนี้ 

- 01 เวลาราชการปกติ นับตั้งแต่วันบรรจุรับราชการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่เกษียณอายุ
ราชการหรือวันที่ลาออกจากราชการ 

- 25 เวลาราชการตามกฎอัยการศึก พ.ศ. 2519 (7 ตุลาคม 2519 – 20 มกราคม 2520) 
- 26 เวลาราชการตามกฎอัยการศึก พ.ศ. 2534 (23 กุมภาพันธ์ 2534 – 2 พฤษภาคม 2534) 
- 38 เวลาราชการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับการรับรอง เช่น มติคณะรัฐมนตรี 
- 61 ส าหรับการตัดวันลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ในช่วงเวลาราชการทวีคูณ 

  กรอกข้อมูล คลิก ค านวณเวลาราชการ  

  คลิกบันทึก 

  ระบบจะค านวณเวลาราชการทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คลิก 

คลิก 



 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหนจ็บ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e-pension)  20 

22. คลิกเลือกหมวดข้อมูล กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
   คลิกเลือกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 

   ข้อมูลบัญชีธนาคาร จะปรากฏให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีท่ีเลือกหมวดบัญชีธนาคารไว้เป็นบัญชีที่ใช้รับ
เงิน กบข. 

   คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล  

23. คลิกเลือกหมวดข้อมูล ค่าลดหย่อน เลือกเครื่องหมาย + เพ่ือเลือกประเภทของค่าลดหย่อน จะปรากฏ
หน้าจอดังรูป 

 
 

คลิก + 

คลิกเลือกรายละเอยีด 

คลิก 
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24. คลิกเลือกรหัสค่าลดหย่อน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 คลิกเลือกเครื่องหมาย  เพ่ือเลือกประเภทของค่าลดหย่อน ดังนี้ 

- 01 ลดหย่อนตนเอง 
- 02 ลดหย่อนคู่สมรส กรณคีู่สมรสไม่มีเงินได้หรือรวมค านวณภาษี 
- 03 ลดหย่อนบุตรก าลังศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี  
- 05 ดอกเบี้ยเงินกู้ เฉพาะส่วนของผู้มีเงินได้ที่มีสิทธิขอหักลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 

100,000 บาท 
- 06 เบี้ยประกันชีวิต ให้หักลดหย่อนได้ตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท 
- 07 ลดหย่อนบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและมีเงินได้ในปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000 บาท 
- 08 อื่นๆ  
- 09 เงินบริจาค 
- 13 ลดหย่อนบุตรบุญธรรมก าลังศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี 

 คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล  
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก 

คลิก 
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25. คลิกเลือกหมวดข้อมูล ค านวณเงิน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 คลิก ค านวณเงิน ระบบจะค านวณเงินและแสดงยอดเงินที่จะได้รับให้โดยอัตโนมัติ 

 คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

26. คลิกเลือกหมวดข้อมูล ประวัติ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
  คลิกเลือกสถานะแบบขอรับเป็น เรียบร้อย 

  คลิกปุ่ม  เพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลทั้งหมดที่ได้บันทึกลงระบบ 

คลิก 

คลิก 

เงินที่จะได้รับ 

คลิก 

คลิก 
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27. คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รายงานตรวจสอบก่อนส่งกรมบัญชีกลาง ปรากฏหน้าจอดังรูป 
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บ าเหน็จด ารงชีพ 
 

เนื่องจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก  อันมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของ
ข้าราชการบ านาญซึ่งได้รับบ านาญเป็นรายเดือนในจ านวนที่คงที่ ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้รับบ านาญ          
ให้สามารถด ารงชีพอย่างเหมาะสมและพอเพียงกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน  สมควรก าหนดให้ผู้รับบ านาญมีสิทธิ
ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพจ านวนหนึ่งในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยเงินจ านวนที่ได้รับดังกล่าวจะน าไปหักออกจาก
บ าเหน็จตกทอดซึ่งจะจ่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคลที่ผู้รับบ านาญได้แสดงเจตนาให้เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับตาม
กฎหมาย เมื่อผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย ซึ่งการด าเนินการเช่นนี้เป็นการน าเงินที่รัฐจะต้องจัดสรรเป็น
งบประมาณอยู่แล้วในอนาคตมาจ่ายให้แก่ผู้รับบ านาญส่วนหนึ่งก่อน  โดยมิได้เป็นการเพ่ิมภาระงบประมาณ
รายจ่ายของรัฐแต่อย่างใด  จึงจ าเป็นต้องประกาศใช้พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 21) 
พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 เพ่ือให้มีสิทธิ
ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2546 เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบัน 

 
บ าเหน็จด ารงชีพ  หมายความว่า   เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบ านาญเพ่ือช่วยเหลือการด ารงชีพโดยจ่ายให้ครั้งเดียว 
 
ผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 

1. ข้าราชการที่ออกจากราชการขอรับบ านาญและหรือบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
2. ผู้รับบ านาญปกต ิ
3. ผู้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 
4. ข้าราชการที่ออกจากราชการ หรือผู้รับบ านาญ ที่มีกรณีหรือต้องหาว่ากระท าความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา โดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด                 
จะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้เมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุดและมีสิทธิรับบ านาญ 

 
ผู้ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพ 

1. ผู้ขอรับบ าเหน็จ 
2. ผู้รับบ านาญและหรือบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพที่ได้แสดงเจตนาขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ  ไว้แล้ว 

แต่ได้ถึงแก่ความตายก่อนได้รับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 
3. ข้าราชการที่ออกจากราชการ หรือผู้รับบ านาญ ที่มีกรณีหรือต้องหาว่ากระท าความผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา โดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด 
 

กรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ 
1. ผู้รับบ านาญหรือบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งได้รับบ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว ถ้าภายหลัง ผู้นั้น

กลับเข้ารับราชการใหม่ และได้ออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบ านาญไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพ
อีก 

2. ผู้รับบ านาญหรือบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งได้รับบ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว ถ้าภายหลัง ผู้นั้น
กลับเข้ารับราชการใหม่ โดยมีสิทธินับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญต่อเนื่องกับ การรับราชการใน
ตอนหลัง  เมื่อออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบ าเหน็จ ให้น าเงินบ าเหน็จที่จะได้รับ หักเงินบ าเหน็จด ารง
ชีพที่ได้รับไปแล้วออกก่อน 
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อัตราบ าเหน็จด ารงชีพ 
บ าเหน็จด ารงชีพให้จ่ายในอัตรา 15  เท่าของบ านาญรายเดือนแต่ไม่เกิน 400,000 บาท (ผู้รับบ านาญ

ที่มีสิทธิทั้งบ านาญปกติและบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ  ให้น าบ านาญปกติและบ านาญพิเศษเพราะ
เหตุทุพพลภาพมารวมกัน x 15 (ไม่เกิน 400,000 บาท) 

 

วิธีการจ่ายและการค านวณบ าเหน็จด ารงชีพ 

 กรณีผู้รับบ านาญทีมี่อายุต่ ากว่า 65 ปีบริบูรณ์   ให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพในอัตรา 15 เท่าของ
บ านาญหรือบ านาญปกติรวมบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ (ถ้ามี)  ได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 

สูตรการค านวณ   
บ านาญรายเดือน  ×  15  = บ าเหน็จด ารงชีพ  (ได้ไม่เกิน  200,000 บาท)    
                                             หรือ 
(บ านาญ + บ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพลภาพ (ถ้ามี)) × 15  = บ าเหน็จด ารงชีพ (ได้ไม่เกิน 200,000 บาท) 

        ตัวอย่าง 
- นางสาวดวงตา   ออกจากราชการ (อายุ 52 ปี) ได้รับบ านาญเดือนละ 12,000 บาท มีสิทธิขอรับ

บ าเหน็จด ารงชีพ 15 เท่า ได้ไม่เกิน 200,000 บาท (12,000 × 15 = 180,000 บาท) นางสาวดวงตา    
จึงมีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพ 180,000 บาท 

- นายสุดเขต  ออกจากราชการ (อายุ 60ปี) ได้รับบ านาญเดือนละ 32,000 บาท มีสิทธิขอรับ
บ าเหน็จด ารงชีพ 15 เท่า ได้ไม่เกิน 200,000 บาท (32,000 × 15 = 480,000 บาท)  นายสุดเขต   จึง
มีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพ 200,000 บาท 

 กรณีผู้รับบ านาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพในอัตรา 15 เท่า
ของบ านาญ   หรือบ านาญปกติรวมบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ (ถ้ามี) ได้ไม่เกิน 400,000 บาท (หาก
เคยรับบ าเหน็จด ารงชีพแล้ว (ก่อนอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์) ให้น าบ าเหน็จด ารงชีพ ครั้งแรกมาหักออก) 

     สูตรการค านวณ 
บ านาญ  ×  15  = บ าเหน็จด ารงชีพ  (ได้ไม่เกิน  400,000 บาท) 

หรือ 
(บ านาญปกต ิ+ บ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพลภาพ (ถ้ามี)) × 15  = บ าเหน็จด ารงชีพ  (ได้ไม่เกิน 400,000 บาท) 
ตัวอย่าง 

- นางสาวดวงตา  ออกจากราชการ (ปัจจุบันอายุ 65 ปี) ได้รับบ านาญเดือนละ 12,000 บาท มีสิทธิ
ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 15 เท่า ได้ไม่เกิน 400,00 บาท  

บ าเหน็จด ารงชีพ  (12,000 × 15)  =    180,000.00 บาท  
หัก  บ าเหน็จด ารงชีพที่เคยรับไปแล้ว  = 180,000.00  บาท 
ยอดเงินคงเหลือ     =          00.00 บาท 

นางสาวดวงตา ได้รับบ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว 180,000 บาท   เมื่อนางสาวดวงตา  อายุ 65 ปี
บริบูรณ์  หากขอรับบ าเหน็จด ารงชีพเพ่ิมจะต้องน าบ าเหน็จด ารงชีพในคราวแรกมาหักออกก่อน  จากตัวอย่าง 
นางสาวดวงตา จึงไม่มีสิทธิจะได้รับบ าเหน็จด ารงชีพเพ่ิมอีก 
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- นายสุดเขต  ออกจากราชการ  (ปัจจุบันอายุ 65 ปี) ได้รับบ านาญเดือนละ 32,000 บาท มีสิทธิ
ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 15 เท่า ได้ไม่เกิน 400,000 บาท  

บ าเหน็จด ารงชีพ  (32,000 × 15)  =    480,000.00 บาท  
หัก  บ าเหน็จด ารงชีพที่เคยรับไปแล้ว  = 200,000.00  บาท 
ยอดเงินคงเหลือ     = 280,000.00 บาท 
รับได้จริงรวมแล้วไม่เกิน 400,000 บาท  = 200,000.00 บาท 

นายสุดเขต ได้รับบ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว 200,000 บาท  เมื่อนายสุดเขต อายุ 65 ปีบริบูรณ์  
หากขอรับบ าเหน็จด ารงชีพเพ่ิมจะต้องน าบ าเหน็จด ารงชีพในคราวแรกมาหักออกก่อน  จากตัวอย่าง นายสุดเขต 
จึงมีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพเพ่ิมอีกเพียง 200,000 บาท (บ าเหน็จด ารงชีพต้องไม่เกิน 400,000 บาท) 

***การค านวณบ าเหน็จด ารงชีพไม่ใหน้ า ช.ค.บ./ ช.ร.บ. /สปช./บทช. มารวมค านวณ*** 
 
ระยะเวลาการขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 

1.  เมื่อข้าราชการออกจากราชการแล้ว มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพพร้อมการขอรับบ านาญ 
2.  ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุต่ ากว่า 65 ปีบริบูรณ์  หากไม่ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพพร้อมการขอรับบ านาญ

สามารถยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี      
3.  ผู้รับบ านาญซึ่งมอีายุ 65 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพเมื่อก็ได้ไม่ก าหนดระยะเวลา 
 

การยื่นขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 

1. กรณีขอรับครั้งแรก 
ให้ใช้แบบขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จด ารงชีพหรือเงินทดแทนข้าราชการ

ออกจากราชการ (แบบ 5300) ยื่นที่ส่วนราชการผู้ขอ (ส่วนราชการสังกัดสุดท้าย/ ส่วนราชการที่ยื่นเรื่อง
ขอรับบ านาญ) 

2. กรณีการเปลี่ยนแปลงค าสั่งการเลื่อนเงินเดือน 
ให้ใช้แบบขอรับเงินเพ่ิม เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือ

ลูกจ้าง (แบบ 5316) ยื่นที่ส่วนราชการผู้ขอ (ส่วนราชการที่ยื่นเรื่องขอรับบ านาญ หรือบ าเหน็จด ารงชีพ                 
ครั้งแรก) พร้อมส าเนาค าสั่งเลื่อนเงินเดือน และส าเนาหนังสือสั่งจ่ายบ านาญจากกรมบัญชีกลาง 

3. กรณีขอเพิ่ม (เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 
ให้ใช้แบบขอรับเงินเพ่ิม เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือ

ลูกจ้าง (แบบ 5316) ยื่นที่ส่วนราชการผู้ขอ (ส่วนราชการที่ยื่นเรื่องขอรับบ านาญ หรือบ าเหน็จด ารงชีพ                 
ครั้งแรก) พร้อมแนบส าเนาหนังสือสั่งจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ (รอบแรก) จากกรมบัญชีกลาง 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. รับเรื่องขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพจากผู้มีสิทธิรับเงิน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินดังนี้ 
1.1 หนังสือรับรองและขอเบิกเงินบ าเหน็จด ารงชีพ (แบบ สรจ.3) 
1.2 ส าเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ 
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1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
1.4 ส าเนาสมุดบัญชธีนาคาร 2 ฉบบั 

2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักฐานต่างๆ กรณีไม่ถูกต้อง แจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินแก้ไข
และให้ส่งหลักฐานเพ่ิมเติม  

3. จัดท าแบบขอรับเงินเพ่ิมเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือ
ลูกจ้าง (แบบ 5316) 

4. แนบส าเนาหนังสือสั่งจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ (รอบแรก) จากกรมบัญชีกลาง 
5. บันทึกข้อมูลในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e – pension) ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
6. เสนอแบบขอรับเงินให้ผู้บริหารลงนาม และอนุมัติในระบบ 
7. น าแบบขอรับเงินเพ่ิมเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือ

ลูกจ้าง (แบบ 5316) ส่งคลังเขต 5 เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 
8. ตรวจสอบการตีกลับรายการแกไ้ข หรือการอนุมัติสั่งจ่ายในระบบฯ 
9. หากมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข ด าเนินการแก้ไขตามที่คลังเขต 5 ทักท้วง และส่งเรื่องคืนในระบบ หรือส่ง

เอกสารเพ่ิมเติม 
 

การปฏิบัติงานในระบบ e-pension 
1. เข้าระบบโดยใช้รหัสนายทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วย 80xxxxxx เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินบ าเหน็จ

ด ารงชีพในระบบ จากนั้นคลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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2. ลงทะเบียนรับเพื่อท าการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินบ าเหน็จบ าเหน็จด ารงชีพในระบบ 

 
 
3. คลิกท่ี ลงทะเบียนรับ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 
 
 
 
 

คลิก ลงทะเบียนรับ 
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4. คลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

5. ป้อนเลขประจ าตัวประชาชน คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน 

 

 ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน กรณีเป็นสมาชิก กบข./กสจ. ระบบจะท าการตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเงินที่ขอรับกับสถานะการเป็นสมาชิก กบข./กสจ. ด้วย 

 คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 ระบบจะแสดงสถานะของขั้นตอนเป็น “ลงทะเบียนรับ” 
 ระบบจะท าการสร้างเลขท่ีรับให้โดยอัตโนมัติ เพ่ือเป็นเลขอ้างอิงในการบันทึกแบบขอรับ 
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6. คลิก บันทึกข้อมูล เลือกชื่อโปรแกรม บันทึกแบบขอรับ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

คลิก 

คลิก บันทึกแบบขอรับ 
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7. กรอกเลขที่รับ ซึ่งระบบจะออกเลขให้อัตโนมัติ คลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 

  หมวดข้อมูลประวัติ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

  คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
8. คลิกเลือกหมวดข้อมูล แบบขอรับ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

  คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

ตรวจสอบ 

คลิก 
 

กรอกรายละเอียด 

คลิก 
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9. คลิกเลือกหมวดข้อมูล บัญชีธนาคาร จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 

 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

  คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
10. คลิกเลือกหมวดข้อมูล ค านวณเงินบ าเหน็จด ารงชีพ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

  คลิก ค านวณเงิน ระบบจะค านวณเงินและแสดงยอดเงินที่จะได้รับให้โดยอัตโนมัติ 

  คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

กรอกรายละเอียด 

คลิก 

แสดงยอดเงินที่จะได้รับ 

คลิก 

คลิก 



คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 35 

11. คลิกเลือกหมวดข้อมูล ประวัติ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

 

  คลิกเลือกสถานะแบบขอรับเป็น เรียบร้อย 

  คลิกปุ่ม  เพ่ือเป็นการยืนยันข้อมูลทั้งหมดที่ได้บันทึกลงระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก 

คลิก 
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12. คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รายงานตรวจสอบก่อนส่งกรมบัญชีกลาง ปรากฏหน้าจอดังรูป 
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บ าเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ 
 
บ าเหน็จตกทอด หมายความว่า เงินที่รัฐเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทของ ข้าราชการ ทหาร
กองหนุนมีเบี้ยหวัด หรือผู้รับบ านาญที่ถึงแก่ความ ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว 
 
บ าเหน็จตกทอด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. บ าเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการประจ า หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดถึงแก่ความตาย หมายถึง 
ข้าราชการที่รับราชการมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตายในระหว่างรับราชการ ถ้าความตายนั้นมิได้เกิด
จากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง 

2. บ าเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย หมายถึง ผู้รับบ านาญปกติ หรือผู้มีสิทธิจะได้รับ
บ านาญปกติ หรือผู้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ถึงแก่ความตาย 

3. บ าเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบ าเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย 
 
ผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด ได้แก่ทายาทตามเกณฑ์ดังนี้ 

1. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน บุตรที่
ชอบด้วยกฎหมายได้แก่ 

1.1 บุตรที่บิดา มารดาได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย 
1.2 บุตรที่เกิดจากหญิงที่มิได้สมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิง 
1.3 บุตรที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร 
1.4 บุตรบุญธรรมที่มีการจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย 
1.5 บุตรที่ได้มีค าพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งได้มีการฟ้อง

ขอให้รับเด็กเป็นบุตรก่อนหรือภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่บิดาตาย 
2. สามีหรือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายให้ได้รับ 1 ส่วน 
3. บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับ 1 ส่วน 
4. บุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนาให้เป็นผู้รับบ าเหน็จตกทอดตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด (กรณีไม่มี

ทายาทตามข้อ 1-3) 
การยุติสิทธิการได้รับบ าเหน็จตกทอดกรณีไม่มีทายาทตามข้อ 1-4 ให้สิทธิบ าเหน็จตกทอดเป็นอันยุติลง 
นอกจากนี้ผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอดจะเสียสิทธิในการขอรับบ าเหน็จตกทอด กรณีดังนี้ 
1. เป็นผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระท าหรือพยายามท าให้เจ้าบ านาญถึงแก่ความตาย โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย 
2. เป็นผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้เจตนากระท า หรือพยายามกระท าให้ผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตก

ทอดด้วยกันถึงแก่ความตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
 
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 

ให้ข้าราชการหรือผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ จัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดตามแบบ 
1 จ านวน 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกเบี้ยหวัด
บ านาญ ต้องระบุค าน าหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุลของผู้รับบ าเหน็จตกทอดให้ชัดเจน ในกรณีที่แสดงเจตนาระบุ
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ตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดเกิน 1 คน ให้ก าหนดส่วนที่ผู้รับบ าเหน็จตกทอดแต่ละคนจะมีสิทธิได้รับให้ชัดเจนด้วย 
หากไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือว่าผู้รับบ าเหน็จตกทอดทุกคนที่ระบุไว้นั้นมีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอดในส่วนที่เท่ากัน 

หนังสือแสดงเจตนา ให้ผู้แสดงเจตนาเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับ ส่วนอีกหนึ่งฉบับให้เก็บรักษาไว้ในสมุดประวัติ 
แฟ้มประวัติ หรือแฟ้มข้อมูลการรับเบี้ยหวัดบ านาญของผู้นั้น หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหนังสือ   
ทีท่ าไว้แล้ว ให้ท าตามแบบ 2 จ านวน 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือต่อส่วนราชการ
ผู้เบิกเบี้ยหวัดบ านาญ 

หนังสือแสดงเจตนา ให้มีผลนับแต่วันที่ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนา 
 

การค านวณบ าเหน็จตกทอด 
1. กรณขี้าราชการประจ า หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดถึงแก่ความตาย 

สูตรค านวณ 
บ าเหน็จตกทอด  =  เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ (ปี) 
 

2. กรณีผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย 
สูตรค านวณ 
บ าเหน็จตกทอด  =  (บ านาญรายเดือน + ช.ค.บ.) x 30 – บ าเหน็จด ารงชีพที่รับไปแล้ว 
 

3. กรณีผู้รับบ าเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย 
สูตรค านวณ 
บ าเหน็จตกทอด  =  บ าเหน็จรายเดือน/บ าเหน็จพิเศษรายเดือน x 15  
 

ขั้นตอนการขอรับบ าเหนจ็ตกทอด 
1. เมื่อข้าราชการ หรือผู้รับบ านาญถึงแก่กรรม ทายาทยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จตกทอด พร้อมแนบหลักฐาน

ดังนี้ 
1.1 เอกสารเกี่ยวกับผู้ตาย 

 ส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้ตาย  
   ส าเนาใบมรณะบัตรของผู้ตาย หากผู้ตายตายด้วยเหตุผิดปกติต้องมีหลักฐานสรุปสาเหตุการ

ตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และรายงานการสอบสวนสาเหตุการตายของต ารวจประกอบเพ่ิมเติม เช่น รถยนต์ชนตาย  
ตกน้ าตาย ฆ่าตัวตาย เป็นต้น 

   ส าเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตราว่าตาย 

1.2 เอกสารเกี่ยวกับบิดา มารดา ของผู้ตาย 
 ถ้าบิดา และ/หรือมารดา ตาย ให้ใช้หลักฐานส าเนาใบมรณะบัตร 
 ถ้าบิดา และ/หรือมารดา ยังมีชวีิตอยู่ให้ใช้หลักฐาน 

- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนสมรส 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาสมุดบัญชธีนาคาร 
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1.3 เอกสารเกี่ยวกับคู่สมรสของผู้ตาย 
 กรณีมีชีวิตอยู่ใช้หลักฐาน ดังนี้ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนสมรส 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาสมุดบัญชธีนาคาร 

 กรณีหย่าขาดจากกันแลว้ ให้ใชห้ลักฐานส าเนาใบหยา่ 
 กรณีเสียชีวติ ให้ใช้หลักฐานส าเนาใบมรณะบัตร 

1.4 เอกสารเกี่ยวกับบุตรของผู้ตาย (มีก่ีคนระบุให้ครบทุกคน) 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ส าเนาสูติบัตร หรือหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร/บุตรบุญธรรม ถ้าส าเนาสูติบัตรไม่มีให้ใช้

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

2. จัดท าแบบขอรับบ านาญพิเศษและ/หรือบ าเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่กรรม (แบบ 5309) กรอก
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประวัติของผู้ตายและทายาททั้งหมด โดยให้ทายาททุกคนลงชื่อในช่องผู้ขอ หากทายาทเป็น
ผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) ต้องให้ผู้ปกครองลงชื่อก ากับหลังชื่อทายาทผู้ขอด้วย 

3. ตรวจสอบใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก 
(กรณีข้าราชการเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ) ที่ได้รับจากกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. บันทึกการสอบสวนทายาทของผู้ตายทุกคน และให้ทายาทลงชื่อโดยมีพยานรับรองเพ่ือเป็นหลักฐานว่า
หากทายาทรับเงินโดยไม่มีสิทธิ ท าให้ทางราชการเสียหาย ทายาทยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการทันที ไม่มี
เงื่อนไข 

5. บันทึกข้อมูลในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e – pension) ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
6. เสนอแบบขอรับเงินให้ผู้บริหารลงนาม และอนุมัติในระบบ 
7. น าแบบขอรับบ านาญพิเศษและ/หรือบ าเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่กรรม (แบบ 5309) ส่งคลังเขต 5 เพ่ือ

ตรวจสอบและอนุมัติสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 
8. ตรวจสอบการตีกลับรายการแกไ้ข หรือการอนุมัติสั่งจ่ายในระบบฯ 
9. หากมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข ด าเนินการแก้ไขตามที่คลังเขต 5 ทักท้วง และส่งเรื่องคืนในระบบ หรือส่ง

เอกสารเพ่ิมเติม 
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เงินช่วยพิเศษ 
 

เงินช่วยพิเศษ หมายความว่า เงินที่รัฐจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์หรือทายาทเพ่ือช่วยเหลือในการท าศพของข้าราชการ
หรือผู้รับบ านาญที่เสียชีวิต 
 
สิทธิในการได้รับเงินช่วยพิเศษ 

1. กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวน 3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที่
ข้าราชการรายดังกล่าวมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย และหากข้าราชการรายดังกล่าวมีสิทธิได้ รับเงิน
เพ่ิมค่าวิชา เงินประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ และเงินเพ่ิมพิเศษ
ส าหรับการปราบปรามผู้กระท าผิด ให้รวมเงินดังกล่าวกับเงินเดือนเพื่อค านวณเป็นเงินช่วยพิเศษจ านวน 3 เท่า
ด้วย 

2. กรณีผู้รับบ านาญปกติ หรือบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวน 
3 เท่าของบ านาญรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.) ส าหรับผู้รับบ านาญพิเศษในฐานะ
ทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ จะไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษดังกล่าว 

3. กรณีลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษจ านวน 3 เท่าของ
ค่าจ้างอัตราปกติในเดือนที่ถึงแก่ความตาย หากลูกจ้างรายดังกล่าวเป็นลูกจ้างรายวัน หรือลูกจ้างรายชั่วโมง ให้
ถือเสมอว่าลูกจ้างรายดังกล่าวมาปฏิบัติงานเต็มเดือนเป็นเกณฑ์ในการค านวณเงินช่วยพิเศษ 
 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ 

1. จ่ายแก่บุคคลซึ่งข้าราชการ ผู้รับบ านาญ ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ถึงแก่ความตายได้แสดง
เจตนาระบุให้ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษไว้เป็นหนังสือยื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด ตามแบบที่
กระทรวงการคลังก าหนด ทั้งนี้ข้าราชการใช้แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ
ถึงแก่ความตาย ลูกจ้างประจ าใช้แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจ าถึงแก่
ความตาย ส าหรับผู้รับบ านาญให้ใช้แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่
ความตาย ส่วนลูกจางชั่วคราวให้ใช้แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจ าถึงแก่
ความตาย 

2. กรณีข้าราชการ ผู้รับบ านาญ ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชั่วคราวที่ถึงแก่ความตายดังกล่าวไม่ได้แสดง
เจตนาไว้ หรือบุคคลที่ได้แสดงเจตนาไว้ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนผู้แสดงเจตนา หรือถึงแก่ความตายไปก่อนที่จะ
มีการจ่ายเงินช่วยพิเศษ ให้จ่ายให้แก่บุคคลตามล าดับ ดังนี้ 

2.1 คู่สมรส 
2.2 บุตร 
2.3 บิดา – มารดา 
หากปรากฏว่าบุคคลในล าดับก่อนมีชีวิตอยู่ บุคคลในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ เช่น 

กรณีข้าราชการ ผู้รับบ านาญ ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชั่วคราว ได้ถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ท าหนังสือแสดง
เจตนาไว้ แต่คู่สมรสซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในล าดับแรกยังมีชีวิตอยู่ คูสมรสของผู้ตายก็จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วย
พิเศษ โดยบุตรในล าดับที่ 2 และบิดา-มารดา ในล าดับที่ 3 จะไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ เป็นต้น 

และหากผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษในล าดับเดียวกันมีหลายคน ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษให้แก่ผู้ซึ่ง
บุคคลในล าดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือ หรือบุคคลที่เป็นผู้จัดการงานศพ เช่นกรณีข้าราชการ ผู้รับบ านาญ 
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ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชั่วคราวได้ถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ท าหนังสือแสดงเจตนาไว้ และคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ
ในล าดับแรกได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ผู้ตายมีบุตร 3 คน ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษแก่บุตรคนหนึ่งคนใดที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากบุตรคนอ่ืนๆ แต่หากไม่มีการมอบหมายเป็นตัวหนังสือจากบุตรคนอ่ืนๆ ให้จ่ายเงิน
ช่วยพิเศษให้แก่บุตรที่เป็นผู้จัดการงานศพ 

 
การขอรับเงินช่วยพิเศษ 

การขอรับเงินช่วยพิเศษ ต้องยื่นขอรับภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ข้าราชการ ผู้รับบ านาญ ลูกจ้างประจ า 
หรือลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีสิทธิได้รับเงินเดือน บ านาญ หรือค่าจ้าง แล้วแต่กรณี ถึงแก่ความตาย 

 
การปฏิบัติงานในระบบ e-pension 
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติ โดยใช้รหัสนายทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วย 20xxxxxx จากนั้นคลิกปุ่ม 

 จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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2. คลิก บันทึกทะเบียนประวัติ จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป 

 
 

3. ป้อนเลขประจ าตัวประชาชน คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้รับบ านาญ ดังรูป จากนั้นท าการ
ปรับปรุงข้อมูลประวัติบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

 
3.1 สถานภาพการมีชีวิต 
3.2 เอกสารอ้างอิง 
3.3 เลขที่เอกสาร 
3.4 วันที่เสียชีวิต 

กรอกสถานภาพการมีชวีิต 

คลิก 

คลิก บันทึก 
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4. คลิก “ที่อยู่” เพ่ือปรับปรุงที่อยู่ให้เป็นปัจจุบัน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 
5. คลิก “บุคคลในครอบครัว” จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 

คลิก 

กรอกรายละเอียด 

คลิก บันทึก 

คลิก 
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6. คลิกบรรทัดของบุคคลในครอบครัวที่ต้องการแก้ไข หรือเพ่ิมเติม จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดของบุคคล
นั้น ให้เพ่ิมเติมข้อมูลในแต่ละช่องให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 
 

6.1 กรอกข้อมูลของบุคคลนั้นให้ครบถ้วน 
 ความสัมพันธ์ 
 ล าดับที่ 
 ประเภทบัตร 
 เลขประจ าตัวประชาชน 
 ยศ/ค าน าหน้า 
 ชื่อ – นามสกุล 
 วัน/เดือน/ปีเกิด 
 เพศ 
 ศาสนา 
 เป็นโดย ให้ระบุเอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสาร และวันที่ให้ครบถ้วน 
 สถานการณ์มีชีวิต ให้ระบุเอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสาร และวันที่ให้ครบถ้วน 
 สถานการณ์สมรส ให้ระบุ ณ จังหวัดใด เอกสารอ้างอิง เลขที่เอกสาร และวันที่ให้ครบถ้วน 

6.2 เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วนให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
6.3 สถานะข้อมูลต้องแสดงสถานะ “สมบูรณ์” 
 
 
 

กรอกข้อมูล 

สถานะต้อง สมบูรณ์ 

คลิก บันทึก 
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7. กรณีข้อมูลบุคคลในครอบครัว ไม่ครบถ้วน ให้บันทึกเพ่ิมเติมดังรูป 

 

 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล หลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลให้ยืนยัน
ความสมบูรณ์ เมื่อกดปุ่ม  ระบบจะเปลี่ยนสถานะจาก “ไม่สมบูรณ”์ เป็น “สมบูรณ์” 

ส าหรับข้อมูลบุคคลอ่ืน (ผู้อุปการะ/ผู้อยู่ในอุปการะ/ผู้ตายแสดงเจตนาไว้/ตาม ป.พ.พ./ผู้จัดการมรดก) 
การแก้ไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมข้อมูล ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับบุคคลในครอบครัว 
 
 
 
 
 
 

คลิก + เพื่อเพิ่มข้อมูลทายาท 

กรอกข้อมูลแต่ละ 
รายการให้ครบถว้น 

คลิก บันทึก 
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8. เข้าระบบโดยใช้รหัสนายทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วย 80xxxxxx เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินบ าเหน็จ 

ตกทอดในระบบ จากนั้นคลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 
9. คลิก ลงทะเบียนรับ เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดในระบบ 

 
 
 
 
 
 
 

คลิก ลงทะเบียนรับ 
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10. คลิกท่ี ลงทะเบียนรับ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 

11. คลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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12. ป้อนเลขประจ าตัวประชาชน คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน 

 
12.1 บันทึกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วนดังนี้ 

 ประเภทเงิน                       05 หรือ 12 
 ประเภทเรื่อง                      เรื่องปกติ/เรื่องเพ่ิม/เรื่องกันส่วน 
 เลขที่หนังสือ                      เลขท่ีรับเอกสารตามแบบ 5309 
 ลงวันที่         วันที่ออกเลขท่ีรับเอกสารตามแบบ 5309 

12.2 บันทึกหน่วยงานผู้เบิก ดังนี้ 
 ผู้เบิกท่ีเดียวกับผู้ขอ ให้คลิก  
 ผู้เบิกไม่ใช่หน่วยเดียวกับผู้ขอ ให้ป้อน หน่วยงาน/จังหวัด/หน่วยเบิก เอง 

12.3 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงสถานะของขั้นตอน
เป็น “ลงทะเบียนรับ” และจะท าการสร้างเลขท่ีรับให้โดยอัตโนมัติ เพ่ือเป็นเลขอ้างอิงในการบันทึกแบบขอรับ 

 

1. กรอกขอ้มูลส่วนนี้ให้ครบถ้วน 

2. หน่วยเบิกเดียวกับผู้ขอ
ใส่   ท่ีน่ี 

2. หน่วยเบิกไม่ใช่หน่วยเดียวกับผู้ขอให้
ป้อนรหัสหน่วยงานผู้เบิกเอง 

3. คลกิ บันทึก 

เลขที่รับ 

สถานะขั้นตอน 
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13. คลิกท่ี เพ่ือบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้รับเงินบ าเหน็จตกทอด 
จะปรากฏดังรูป 

 

 

 
 

  สถานะแบบขอรับจะแสดง “ระหว่างด าเนินงาน”  
  ขั้นตอนของเรื่องจะแสดง “ลงทะเบียนรับ” 
  ตรวจสอบข้อมูลประวัติของผู้เสียชีวิตให้ถูกต้อง 

 
 

คลิก บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ 

ตรวจสอบประวัติ / ทีอ่ยู ่
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14. เลือกหมวดข้อมูลในส่วนของ แบบขอรับ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

  กรอกรายละเอียดในส่วนของข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ * ให้ครบถ้วน 
  เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิก บันทึก 

 
15. คลิกเลือกหมวดข้อมูล อัตราเงินเดือน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 
 
 
 
 

กรอกรายละเอียด 

คลิก 
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16. คลิกเครื่องหมาย + เพ่ือเลือกประเภทเงินเดือน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
  คลิกเลือกเครื่องหมาย  เพ่ือเลือกประเภทของเงินเดือน ดังนี้ 

 71  เงินเดือนเดือนสุดท้าย กรณีผู้เสียชีวิตเป็นข้าราชการ 

 72  ค่าจ้างเดือนสุดท้าย กรณีผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างประจ า 

 75  บ านาญเดือนละ กรณีผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับบ านาญ 

  เมื่อเลือกประเภทเงินเดือนแล้ว ให้กรอกเงินเดือนแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก 

  คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
17. คลิกเลือกหมวดข้อมูล เวลาราชการ เลือกเครื่องหมาย + เพื่อเลือกประเภทเวลาราชการ จะปรากฏ
หน้าจอดังรูป 

 

คลิก 

คลิก 

คลิก 

คลิก 

คลิก 
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18. คลิกเลือกรหัสเวลาราชการ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 

  คลิกเลือกเครื่องหมาย  เพ่ือเลือกประเภทของเวลาราชการ ดังนี้ 
- 01 เวลาราชการปกติ นับตั้งแต่วันบรรจุรับราชการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่เกษียณอายุ

ราชการหรือวันที่ลาออกจากราชการ 
- 25 เวลาราชการตามกฎอัยการศึก พ.ศ. 2519 (7 ตุลาคม 2519 – 20 มกราคม 2520) 
- 26 เวลาราชการตามกฎอัยการศึก พ.ศ. 2534 (23 กุมภาพันธ์ 2534 – 2 พฤษภาคม 2534) 
- 38 เวลาราชการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับการรับรอง เช่น มติคณะรัฐมนตรี 
- 61 ส าหรับการตัดวันลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ในช่วงเวลาราชการทวีคูณ 

  กรอกข้อมูล คลิก ค านวณเวลาราชการ  

  คลิกบันทึก 

  ระบบจะค านวณเวลาราชการทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก 

คลิก 
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19. คลิกเลือกหมวดข้อมูล ผู้มีสิทธิรับเงิน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 

20. คลิกเลือกผู้มีสิทธิแต่ละราย เพ่ือกรอกรายละเอียดผู้มีสิทธิให้ครบถ้วน ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 

คลิก 

คลิกเลือกผู้มีสิทธิรับเงินทีละราย 
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21. กรอกรายละเอียดบัญชีธนาคารให้ครบถ้วน 
 

 
 
22. เมื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงินทุกรายที่บันทึกไว้ 
ส าหรับในช่อง จ านวนเงิน/หนี้ จะยังไม่ปรากฏจ านวนเงินจนกว่าจะได้บันทึกในหมวดข้อมูล “ค านวณเงิน” 
ก่อน 
 

 
 
 

 

กรอกข้อมูลให้ครบถว้น 

คลิก 

ยังไม่ปรากฏจ านวนเงิน 
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23. คลิกเลือกหมวดข้อมูล ค านวณเงิน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 
24. คลิกปุ่ม ค านวณเงิน ระบบจะค านวณเงินตามรายละเอียดที่บันทึกไว้ในแต่ละหมวดข้อมูล  และ แสดง
ยอดเงินบ าเหน็จตกทอดทั้งสิ้นของผู้เสียชีวิต ดังรูป 

 

  คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 
 
 
 

คลิก ค านวณ 

ยอดเงินบ าเหน็จตกทอด 

คลิก 
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25. คลิกเลือกหมวดข้อมูล ผู้มีสิทธิรับเงิน จะแสดงจ านวนเงินที่ผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละคนจะได้รับ ดังรูป 

 
 
26. เมื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ (ตามแบบ 5309) ครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปที่หมวดข้อมูล “ประวัติ”  

อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนสถานะแบบขอรับจาก “ระหว่างด าเนินงาน” เป็น “เรียบร้อย” แล้วคลิกปุ่ม  

 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเงินที่ผู้มีสิทธิรับเงินจะได้รับ 

คลิกเปลี่ยนสถานะ 

คลิก 
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27. คลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รายงานตรวจสอบก่อนส่งกรมบัญชีกลาง ปรากฏหน้าจอดังรูป 
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บ าเหน็จค้ าประกัน 
 

ในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอด เพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 
และการหักเงินบ านาญเพื่อช าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน 

เพ่ือให้การขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้
เงินและการหักเงินบ านาญเพ่ือช าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
กรมบัญชีกลางจึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

“ระบบบ าเหน็จค้ าประกัน” หมายความว่า ระบบงานที่ใช้งานเกี่ยวกับการขอรับและการออกหนังสือ
รับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการรับ - ส่งข้อมูลกับสถาบันการเงิน
ที่เก่ียวข้องกับการน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 

“ส่วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการผู้เบิกตามระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension)  
“ค าร้อง” หมายความว่า ค าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์

ประกันการกู้เงิน 
 
การยื่นค าร้อง 

ให้ผู้รับบ านาญที่ประสงค์จะขอรับหนังสือรับรอง กรอกค าร้องตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดแล้วยื่น
ต่อส่วนราชการผู้เบิกที่อยู่ในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 

กรณีท่ียื่นค าร้องแล้ว ไม่มีสิทธิยื่นขอบ าเหน็จด ารงชีพ เว้นแต่ให้ยกเลิกค าร้องฉบับดังกล่าว 
กรณีท่ีได้รับหนังสือรับรองแล้ว ไม่สามารถยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ 

1. ฉบับเดิมสูญหาย ให้ยื่นค าร้องพร้อมแนบหลักฐานการแจ้งความ 
2. ฉบับเดิมช ารุด ให้ยื่นค าร้องพร้อมแนบหนังสือรับรองฉบับที่ช ารุด 
3. บ าเหน็จตกทอดที่จะใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินมีจ านวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
4. ผู้รับบ านาญขอยกเลิกการขอกู้เงินหรือสถาบันการเงินไม่อนุมัติการกู้เงินและไม่คืนหนังสือรับรอง 
 

การรับและการตรวจสอบค าร้อง 
ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค าร้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในค าร้อง

และในระบบบ าเหน็จค้ าประกัน ดังนี้ 
1. เป็นผู้รับบ านาญปกติหรือผู้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
2. มีทายาทผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และได้แสดง

เจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด
แล้ว 

3. ไม่มีทายาทผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แต่ได้แสดง
เจตนาระบุผู้รับบ าเหน็จตกทอดไว้ต่อส่วนราชการต้นสังกัดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดแล้ว 

4. ผู้รับบ านาญรับรองว่า ไม่มีกรณีที่ต้องท าประกันในการขอรับบ านาญตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
และไม่อยู่ในระหว่างถูกอายัดบ านาญตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล 

เมื่อเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค าร้องตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลตามข้อ 
1 - 4 แล้ว ให้ลงนามในค าร้องและบันทึกข้อมูลในระบบบ าเหน็จค้ าประกัน ดังนี้ 
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1. บันทึกรับรองว่ามีทายาทและหรือบุคคลซึ่งผู้รับบ านาญได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
และไม่มีกรณีที่ต้องท าประกันในการขอรับบ านาญตามที่กระทรวงการคลังก าหนด และไม่อยู่ในระหว่างถูก
อายัดบ านาญตามค าพิพากษาหรือค าสั่งศาล 

2. บันทึกท่ีอยู่เพื่อจัดส่งหนังสือรับรอง 
หลังจากบันทึกข้อมูลข้างต้นในระบบบ าเหน็จค้ าประกันแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค าร้อง

ซึ่งปฏิบัติงานในระบบบ าเหน็จบ านาญระดับหัวหน้าหรือสูงกว่า บันทึกข้อมูลส่งให้กรมบัญชีกลางหรือส านักงาน
คลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ผ่านระบบบ าเหน็จค้ าประกัน 

การส่งข้อมูลผ่านระบบบ าเหน็จค้ าประกัน ให้ถือว่าส่วนราชการผู้เบิกที่รับค าร้องได้ตรวจสอบและ
รับรองความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลแล้ว 

ให้ส่วนราชการผู้เบิกที่รับค าร้องเก็บรักษาค าร้องที่ลงนามรับรองแล้วไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
ต่อไป 

 
การหักเงินบ านาญเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 

การด าเนินการหักเงินบ านาญเพ่ือช าระคืนเงินกู้ในแต่ละเดือน ให้ส่วนราชการผู้เบิกและส่วนราชการเจ้า
สังกัดส่วนกลางตรวจสอบข้อมูลการแจ้งช าระหนี้ของสถาบันการเงินในระบบบ าเหน็จบ านาญเพ่ือน าข้อมูลหนี้
ไปท าการหักเงินบ านาญ หลังจากหักหนี้ภาษีอากรและหนี้สหกรณ์ กรณีตรวจสอบพบว่า จ านวนเงินไม่พอหัก
ช าระหนี้ ส่วนราชการผู้เบิกและส่วนราชการเจ้าสังกัดส่วนกลางจะไม่ท าการหักเงินบ านาญเพ่ือช าระคืนเงินกู้
ให้แก่สถาบันการเงินในเดือนนั้น พร้อมบันทึกสาเหตุการไม่หักเงินดังกล่าวในระบบบ าเหน็จบ านาญ 

 
ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี ้

1.   ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
2.   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
3.   ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
4.   ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
5.   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
6.   ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) 
7.   ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์เพื่อรายย่อย จ ากัด (มหาชน) 
8.   ธนาคารไทยเครดิตรายย่อย จ ากัด (มหาชน) 
9.   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
10. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
11. ธนาคารออมสิน  
12. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
13. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ผู้มีสิทธิติดต่อนายทะเบียนผู้ดูแลระบบบ าเหน็จบ านาญ (ส่วนราชการสุดท้ายที่ขอรับบ านาญ) เพ่ือ

ตรวจสอบฐานข้อมูลประวัติของผู้รับบ านาญ บุคคลในครอบครัว และที่อยู่ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จากระบบ
บ าเหน็จบ านาญ ของกรมบัญชีกลาง  (e - pension)  
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2. ผู้มีสิทธิแนบหลักฐาน ดังนี้ 
2.1 เอกสารเกีย่วกับผู้รับบ านาญ 

 ส าเนาบัตรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาบัตรประชาชน  
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 

2.2 เอกสารเกี่ยวกับบิดา มารดา ของผู้ผู้รับบ านาญ 
 ถ้าบิดา และ/หรือมารดา ตาย ให้ใช้หลักฐานส าเนาใบมรณะบัตร 
 ถ้าบิดา และ/หรือมารดา ยังมีชวีิตอยู่ให้ใช้หลักฐาน 

- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนสมรส 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

2.3 เอกสารเกี่ยวกับคู่สมรสของผู้รบับ านาญ 
 กรณีมีชีวิตอยู่ใช้หลักฐาน ดังนี ้

- ส าเนาบัตรประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนสมรส 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 
 กรณีหย่าขาดจากกันแลว้ ให้ใชห้ลักฐานส าเนาใบหยา่ 
 กรณีเสียชีวติ ให้ใช้หลักฐานส าเนาใบมรณะบัตร 

2.4 เอกสารเกี่ยวกับบุตรของผู้รับบ านาญ 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ส าเนาสูติบัตร หรือหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร/บุตรบุญธรรม ถ้าส าเนาสูติบัตรไม่มีให้ใช้

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า 

2.5 เอกสารเกี่ยวกับผู้ที่ผู้ตายแสดงเจตนาไว้ 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า 

2.6 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด  
2.7 แบบค าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใชเ้ป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงนิ 

3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบตรวจสอบสถานการณ์จ่ายช าระหนี้บุคคลที่ 3 ว่าสามารถจ่ายช าระได้ และมีเงิน
บ านาญเหลือเพียงพอให้หักช าระบ าเหน็จค้ าประกันหรือไม่  

4. บันทึกข้อมูลในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e – pension) ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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5. เสนอแบบขอรับเงินให้ผู้บริหารลงนาม และอนุมัติในระบบ 
6. น าแบบค าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลกัทรัพย์ประกันการกู้เงิน ส่งคลัง

จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติ 
7. ตรวจสอบการตีกลับรายการแกไ้ข หรือการอนุมัติในระบบฯ 
8. หากมีข้อผิดพลาดต้องแก้ไข ด าเนินการแก้ไขตามที่คลังจังหวัดเชียงใหม่ทักท้วง และส่งเรื่องคืนในระบบ 

หรือส่งเอกสารเพ่ิมเติม 

 
การปฏิบัติงานในระบบ e-pension 
1. เข้าระบบโดยใช้รหัสนายทะเบียนที่ขึ้นต้นด้วย 80xxxxxx เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลลงทะเบียนรับค าร้องใน

ระบบ จากนั้นคลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกลงทะเบียนรับค ารอง 
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2. คลิก ลงทะเบียนรับค าร้อง จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 

3. คลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

 
 
 
 
 
 

คลิก เพิ่มข้อมูล 
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4. ป้อนเลขประจ าตัวประชาชน จากนั้นคลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
4.1   ป้อนประเภทเรื่อง (คลิก  เพ่ือเลือกประเภทเรื่องปกติ ยอดเงินเพ่ิม หรือ เรื่องเพ่ิม) 

กรณีเลือก “เรื่องปกติ”  มีดังนี ้    
 กรณีขอครั้งแรก  (เป็นการยื่นขอบ าเหน็จค้ าประกันในครั้งแรก)   

 กรณีช ารุด (ฉบับเดิมช ารุดพร้อมแนบหนังสือฉบับเดิม) 

 กรณีสูญหาย  (ฉบับเดิมสูญหาย พร้อมแนบใบแจ้งความ) 

 กรณีเปลี่ยนวงเงินค้ าประกัน (เปลี่ยนแปลงจ านวนบ าเหน็จตกทอดที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน
การกู้เงิน) 

 ธ.ไม่อนุมัติกู้ – ไม่คืนหนังสือ (ยื่นหนังสือรับรองให้ธนาคารแล้วแต่ธนาคารไม่อนุมัติให้กู้เงิน) 

 กรณียกเลิกการกู้ – ไม่คืนหนังสือ (ยื่นหนังสือรับรองให้ธนาคารแล้วแต่ธนาคารยกเลิกการให้
กู้เงิน) 

คลิกเลือกประเภทเร่ือง/กรณี 

คลิกรับรอง 

คลิกที่อยู่ที่ให้จัดส่งหนังสือรับรอง 

คลิก บันทึก 
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กรณีเลือก “ยอดเงินเพิ่ม” คือ เป็นการยื่นขอบ าเหน็จค้ าประกันเพ่ิมเติม เช่น สิทธิในบ าเหน็จ
ตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินเพ่ิมขึ้นหรือลดลง มีดังนี้ 

 มียอดเงินเพ่ิม ขอวงเงินเพ่ิม 
กรณีเลือก “เรื่องเพิ่ม” คือ เป็นการยื่นขอบ าเหน็จค้ าประกันเพ่ิมเติม เช่น ผู้รับบ านาญได้สิ้นสุด

โครงการช าระเงินก็เสร็จสิ้นแล้ว ด าเนินการขอหนังสือรับรองกู้ฉบับใหม่ มีดังนี้ 

 สิ้นสุดการช าระ ขอวงเงินใหม่ 

4.2 บันทึกรับรองทายาท คลิก  เพ่ือรับรองว่า มีทายาทและบุคคลซึ่งได้แสดงเจตนา หรือไม่มี
ทายาทแต่มีบุคคลซึ่งได้แสดงเจตนาไว้ 

4.3 บันทึกท่ีอยู่ที่ให้จัดส่งหนังสือรับรอง ระบบจะดึงข้อมูลที่อยู่จากระบบบ าเหน็จบ านาญมาแสดงไว้ให้ 

หากประสงค์ใช้ที่อยู่จากระบบบ าเหน็จบ านาญเป็นที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือรับรอง สามารถคลิก   ที่อยู่ที่
ติดต่อ/จัดส่งหนังสือรับรองที่เดียวกับที่อยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญ โปรแกรมจะดึงข้อมูลที่อยู่จากระบบ
บ าเหน็จบ านาญมาแสดงไว้ให้อัตโนมัติ กรณีที่อยู่ที่ดึงมาให้ดังกล่าวไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ตามต้องการ ซึ่ง
การแก้ไขที่อยู่ดังกล่าวจะไม่มีผลไปแก้ไขที่อยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญ หากประสงค์จะแก้ไขที่อยู่ในระบบ
บ าเหน็จบ านาญให้ติดต่อนายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญของผู้รับบ านาญให้ท าการแก้ไขให้ต่อไป 

4.4 เมื่อป้อนข้อมูลครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 

5. เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ในช่องสถานะของเรื่อง จะแสดงสถานะเป็นลงทะเบียนรับ 

 

 
 

 

สถานะของเร่ือง 
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6. ผู้ใช้พิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยคลิกปุ่ม  เพ่ือพิมพ์รายงาน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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7. คลิกปุ่ม  เพ่ือให้ผู้รับบ านาญเก็บไว้เป็นหลักฐานเพ่ือมาด าเนินการติดต่อสอบถาม จะ
ปรากฏหน้าจอดังรูป 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มที่ 1 แบบขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จด ารงชีพ หรือเงินทดแทน
ข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (5300) 
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แบบฟอร์มที่ 2 ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้รับประกาศใช้   
กฎอัยการศึก (5302) 
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แบบฟอร์มที่ 3 แบบขอรับบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ และหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน
ลูกจ้าง (5313) 
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แบบฟอร์มที่ 4 หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จด ารงชีพ (สรจ.3) 
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แบบฟอร์มที่ 5 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 

 



คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหนจ็บ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e-pension)  82 
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แบบฟอร์มที่ 7 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด (แบบ 1) 
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แบบฟอร์มที่ 10 แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (แบบ กบข. รง 008/1/2555) 

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหนจ็บ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e-pension)  92 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 93 

แบบฟอร์มที่ 11 แบบขอรับเงินเพ่ิมเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จตกทอดของข้าราชการ
หรือลูกจ้าง (แบบ 5316) 

 



 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหนจ็บ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e-pension)  94 

 
แบบฟอร์มที่ 12 แบบขอรับบ านาญพิเศษและหรือบ าเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (แบบ 5309) 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 95 

 
 



 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหนจ็บ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e-pension)  96 

 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหนจ็บ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e-pension)  98 

แบบฟอร์มที่ 13 แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 99 

 



 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหนจ็บ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e-pension)  100 

แบบฟอร์มที่ 14 แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 101 

 
 
 
 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหนจ็บ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e-pension)  102 

แบบฟอร์มที่ 15 แบบค าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน 

 



คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 103 

 



 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหนจ็บ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e-pension)  104 

แบบฟอร์มที่ 16 แบบค าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้
เงินของผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 

 



คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 105 

 

 



 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหนจ็บ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e-pension)  106 

แบบฟอร์มที่ 17 หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
บุคคลอ่ืน (แบบ สรจ.2) 

 



คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 107 

แบบฟอร์มที่ 18 หนังสือส าคัญการโอนเบี้ยหวัด บ านาญ (แบบ สรจ.11) 

 
 
 
 
 



 คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหนจ็บ านาญ และการใช้งานในระบบบ าเหนจ็บ านาญ (e-pension)  108 

แบบฟอร์มที่ 19 แบบแจ้งงดเบิกเบี้ยหวัด บ านาญ (แบบ สรจ.12) 

 


