
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
 
  บุคคลที่เข้ามารับราชการไม่ว่าจะเป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการ
ข้าราชการประเภทอ่ืนใด เมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการ ด้วยเหตุลาออก เกษียณอายุ หรือให้ออกโดยไม่มีความผิด 
เช่น  เจ็บป่วย ขาดคุณสมบัติ หรือตาย แล้วแต่กรณี หากรับราชการโดยกระท าความชอบมาตลอด ทางราชการ
จะตอบแทนบุคคลนั้นเป็นเงินจ านวนหนึ่ง ซึ่งอาจจ่ายเป็นรายเดือนหรือเป็นเงินก้อนครั้งเดียว หรือถึงแก่กรรม
ขณะรับราชการ หรือผู้รับบ านาญถึงแก่กรรม ทางราชการจะจ่ายเงินให้แก่ทายาทเพ่ือสงเคราะห์ และบรรเทา
ความเดือดร้อน เรียกว่า“บ าเหน็จบ านาญ” ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่ทางราชการให้เมื่อพ้นจากราชการ 
เพ่ือความมั่นคงและเป็นหลักประกันในชีวิต 

  ในสมยัก่อนขา้ราชการเม่ือพน้จากราชการ จะไม่ไดรั้บเงินตอบแทนใด ๆ จากทางราชการ 
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวทรงมีพระราชด าริว่าราชการบา้นเมืองมีมากข้ึนกวา่แต่ก่อน   
และขา้ราชการก็มีหนา้ท่ีตอ้งรับราชการเตม็ก าลงั ท าใหไ้ม่มีเวลาท่ีจะประกอบการงานอ่ืน ๆ เพื่อสะสมทรัพย์
สมบัติไวเ้ล้ียงตนเม่ือแก่ชราหรือทุพพลภาพ แม้จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินเดือน           
แก่ขา้ราชการแล้ว ก็ยงัไดรั้บความล าบากและเดือดร้อนเม่ือพน้จากราชการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ     
ให้ตราพระราชบญัญติัเบ้ียบ านาญ ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444)  เป็นกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญฉบบัแรกของ
ประเทศไทย  แต่โดยท่ีพระราชบญัญติัเบ้ียบ านาญ ร.ศ. 120 ไม่ไดใ้ห้สิทธิในการรับบ าเหน็จบ านาญ     แก่
ขา้ราชการโดยทัว่ถึงทุกชั้น  จึงยกเลิกพระราชบญัญติัเบ้ียบ านาญ ร.ศ. 120  และตราพระราชบญัญติั  ฉบบั
ใหม่ข้ึนอีกหลายฉบบั จนกระทัง่มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494และ
เป็นกฎหมายวา่ดว้ยบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการท่ีใชอ้ยูจ่นถึงปัจจุบนั  
 
ความหมาย 
  บ าเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา  ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว 

  บ านาญ  หมายถึง  เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา  ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่า
จะถึงแก่กรรม  หรือหมดสิทธิ 

  บ าเหน็จบ านาญมี 3 ประเภท คือ 

1. บ าเหน็จบ านาญปกติ 
2. บ านาญพิเศษ 
3. บ าเหน็จตกทอด 
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บ ำเหน็จบ ำนำญปกต ิ
 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  
 พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. 2546 
 กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
 พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 53  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552  
 เรื่อง การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันผ่านระบบ    
      บ าเหน็จบ านาญ 

 
ผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญปกต ิ   

 ข้าราชการพลเรือน 
 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
 ข้าราชการฝ่ายอัยการ 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
 ข้าราชการครู 
 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
 ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
 ข้าราชการต ารวจ 
 ข้าราชการกลาโหมพลเรือน 
 ข้าราชการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ข้าราชการการเมือง 
 ข้าราชการทหาร     
o นายทหารสัญญาบัตร   
o นายทหารประทวน  ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ   
o ทหารออกจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด 

 
 
 
 
 



3 

 

ผู้ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญปกต ิ

1. ข้าราชการซึ่งมิใช่ตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และมิใช่ 
อัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ซึ่งถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีความผิด 

2. ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และอัยการ  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ซึ่งถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะมีความผิด 

3. ข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง  เว้นแต่กรณีที่มี ข้อก าหนดให้บ าเหน็จหรือบ านาญ        
ไว้ในหนังสือสัญญาจ้าง ตามความต้องการของรัฐบาล 

4. ผู้ซึ่งรัฐบาลก าหนดเงินอย่างอ่ืนไว้แทนบ าเหน็จบ านาญแล้ว 
5. ผู้ซึ่งมีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์ 
6. ผู้ซึ่งไม่เคยรับราชการมาก่อน  แต่ได้เป็นทหารว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อปลดเป็น  

กองหนุนแล้วและได้เข้ารับราชการ โดยเวลารับราชการจะติดต่อกับเวลาราชการกองประจ าการหรือไม่ก็ตาม    
ยังไม่ครบ 1 ปีบริบูรณ์ 

บ ำเหน็จบ ำนำญปกติ  มี  4  เหตุ คือ 
1. เหตุทดแทน  
2. เหตุทุพพลภาพ   
3. เหตุสูงอายุ   
4. เหตุรับราชการนาน  (ไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือมาตรา 48 (สมาชิก กบข.) 

ผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญปกติ    ต้องเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. เหตุทดแทน  ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากประจ าการเพราะเลิกหรือยุบต าแหน่ง  หรือ 
ซ่ึงมีค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด  หรือซึ่งออกตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หรือทหาร
ซึ่งออกจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด  ดังนี้ 

1) เลิกหรือยุบต าแหน่ง 
 เลิกต าแหน่ง หมายถึง ทางราชการเลิกต าแหน่งหน้าที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติ   โดย  

ไม่มีงานที่จะต้องให้ปฏิบัติต่อไปอีก  จึงเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการไป 
 ยุบต าแหน่ง หมายถึง ทางราชการเอางานในหน้าที่ของต าแหน่งหนึ่ ง         

ไปรวมกับงานในหน้าที่ของต าแหน่งอ่ืน  จึงเป็นเหตุให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นต้องพ้นจากราชการไป 
                        2) ทางราชการสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด  ซึ่งพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น ๆ เช่น 

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

สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
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 เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของตนได้โดยสม่ าเสมอ 

 เมื่ อข้ าราชการพล เรื อนสามัญ ผู้ ใด สมั ค รไปปฏิ บั ติ งาน ใด  ๆ                       
ตามความประสงค์ของทางราชการ 

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

 เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต าแหน่งที่ข้าราชการ      
พลเรือนสามัญปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงอยู่   ส าหรับผู้ที่ออกจากราชการในกรณีนี้ ให้ ได้รับเงินชดเชย            
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก าหนดด้วย 

 เมื่ อข้ าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ ใด ไม่ สามารถ ปฏิบั ติ ราชการ            
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ 

 เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ  ถ้าให้ผู้นั้น
รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 

 เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 93 และผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษตามมาตรา 97 วรรคหนึ่ง   
แต่มีมลทินมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแกร่าชการ 

 เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา   
ถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือต้องรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งศาล
ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

- มาตรา 111  เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด ไปรับราชการทหาร   
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งให้ผู้นั้น   
ออกจากราชการ 
   3) ออกตามบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย  ข้าราชการ             
ผู้ซึ่งออกจากราชการตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ คือ ข้าราชการการเมือง ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535  ได้แก่  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการ  เลขานุการรัฐมนตรี  เป็นต้น     
เมื่อข้าราชการการเมืองออกจากราชการตามบทบัญญัติ ในรัฐธรรมนูญแล้ว จะเป็นด้วยเหตุใดๆก็ตาม        
ย่อมมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 

4) ทหารออกจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด คือ ทหารซึ่งรับเบี้ยหวัดครบก าหนดแล้ว
เปลี่ยนจากเบี้ยหวัดเป็นบ าเหน็จ หรือบ านาญ 

 ดั งนั้ น  ข้ าราชการที่ ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการตามบทบัญญั ติดั งกล่ าวข้างต้นมีสิทธิได้ รับ          
บ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน  ส่วนราชการควรระบุมาตราและเหตุให้ชัดเจนด้วย 
 

ตามมาตรา 110 (2)  แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณี
สมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ พ.ศ. 2553 ให้สั่งได้เฉพาะการไปปฏิบัติงาน     
ในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
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(1) รัฐวิสาหกิจ 
(2) องค์การมหาชน 
(3) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
(4) หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ 
(5) หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
(6) หน่วยงานอื่นตามที่ ก.พ.ก าหนด 

หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นต้องเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่เป็นเวลาไม่เกินห้าปี 
การไปปฏิบัติ งานตามความประสงค์ของทางราชการตามกฎ ก.พ . ในมาตรานี้   หมายถึ ง               

การไปปฏิบัติงานตามความประสงค์ร่วมกันของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น และต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ โดยอาจเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานดังกล่าว
ข้างต้น หรือเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการโดยรวมก็ได้ 

การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการเพ่ือไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงค์ของ
ทางราชการตาม กฎ ก.พ. ในมาตรานี้ ให้สั่งได้เม่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น 

(1) ได้แสดงความสมัครใจเป็นลายลักษณ์อักษร 
(2) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีอายุไม่ถึงห้าสิบปีบริบูรณ์ 
(ข) มีระยะเวลาในการรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

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

ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ก.พ.จะพิจารณายกเว้นคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นการเฉพาะรายก็ได้ 

2. เหตุทุพพลภาพ  ให้แก่ข้าราชการผู้ป่วยเจ็บทุพพลภาพซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรอง  
ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้  เช่น เจ็บป่วย
เป็นอัมพาต หรือเป็นโรคจิต โรคประสาท เป็นต้น การออกจากราชการด้วยเหตุทุพพลภาพนี้  ข้าราชการมีสิทธิ
ที่จะลาออกได้เอง หรือทางราชการจะสั่งให้ออกก็ได้  ประเด็นส าคัญคือ จะต้องให้แพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ไดท้ าการตรวจและให้ความเห็นว่าเป็นอุปสรรคจนไม่สามารถรับราชการในต าแหน่งหน้าที่นั้นต่อไปได้ 

3. เหตุสูงอายุ  ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษียณอายุ)  หรือลาออก  
เมื่อมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ 
            ข้าราชการผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว  เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
ที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติ เรื่องการพ้นจากราชการไว้เป็นอย่างอ่ืน    
ตามมาตรา 19 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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** ผู้ที่พ้นจากราชการด้วยเหตุทดแทน  เหตุทุพพลภาพ  เหตุสูงอายุ  
          ถ้ามีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญตั้งแต่ 10 ปี (9 ปี 6 เดือน) มีสิทธิได้รับ

บ 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.) 
ให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลาราชการส 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 ตามมาตรา 17 
(กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือตามมาตรา 47 (เป็นสมาชิก กบข.) 
 
* 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) ให้ได้รับบ านาญ 
ตามมาตรา 14 (กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.) หรือตามมาตรา 48 (เป็นสมาชิก กบข.) หรือจะเลือกรับบ าเหน็จก็ได ้
 
การนับเวลาราชการส าหรับค านวณเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ  

1. การนับเวลาระหว่างที่รับราชการตามปกติ 
          1.1 เริ่มนับตั้งแต่วันเข้ารับราชการ  โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ     
หมวดเงินเดือน ในอัตราสามัญ แต่ไม่ก่อนวันที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์  จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ  
หรือถึงวันที่ 30 กันยายน กรณีเกษียณอายุ   
        1.2 ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการนับให้ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนทหาร      
กองประจ าการ  
                         1.3 ข้าราชการวิสามัญที่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ยกฐานะ หรือเปลี่ยนฐานะเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ  เช่น  ข้าราชการวิสามัญต าแหน่งผดุงครรภ์  หรือ
ข้าราชการพลเรือนวิสามัญต าแหน่งที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีคุณสมบัติทั่วไป       
ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้  และเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา (ม.6 เดิม)  ก็ให้นับ
เวลาระหว่างที่เป็นข้าราชการพลเรือนวิสามัญติดต่อกับวันที่ได้มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะนั้น เป็นเวลา
ราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญได้   

1.4 ผู้ที่ เริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนวิสามัญชั่วคราวเพ่ือทดลอง       
ให้ปฏิบัติราชการ (วสช.) มีสิทธิได้นับเวลาตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ 

     1.5 ข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ซึ่งทางราชการ 
สั่งให้ไปท าการใดๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  ให้นับเวลาระหว่างถูกสั่งให้ไปท าการใดๆ  
เป็นเวลาราชการปกติ เหมือนเต็มเวลาราชการ 
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ข้อสังเกต : เวลาราชการ “พนักงานของรัฐ” กระทรวงสาธารณสุข ไม่นับรวมเป็นเวลาราชการส าหรับค านวณ
บ าเหน็จบ านาญ  (ตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0504/6856 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2547  
ก าหนดให้ เริ่ มนั บ เวลาบรรจุ เป็ นข้ าราชการพลเรือนสามัญ  ได้ ตั้ งแต่  11  พฤษภาคม 2547 )  
(เอกสารแนบท้าย) 

2. การนับเวลาทวีคูณ 
เวลาทวีคูณ  คือ เวลาที่กฎหมายให้นับเพ่ิมอีก 1 เท่า  ของเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่  หรือ    

รับราชการตามปกติ  แบ่งเป็น 
       2.1  เวลาท าหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด   
       2.2  เวลาทวีคูณปฏิบัติหน้าที่ในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก   การนับเวลาทวีคูณ    
ต้องมีเวลาราชการปกติในระหว่างนั้นก่อน  จึงจะนับเวลาราชการทวีคูณได้  ถ้าในระยะเวลาเดียวกัน            
มีเวลาทวีคูณหลายประการซ้ ากันให้นับเวลาระหว่างนั้นเป็นทวีคูณแต่ประการเดียว  
 

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

โดยไม่ได้รับเงินเดือน ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ  ลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ได้รับเงินเดือน  ให้ตัดเวลา
ระหว่างนั้นออก หรือถูกสั่งพักราชการโดยได้รับเงินเดือนไม่เต็มอัตรา  เช่น ได้รับครึ่งหนึ่ง  หรือ 1 ใน 3   หรือ 
1 ใน  4  ให้ตัดเวลาราชการออกตามส่วนที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน 
       3.2  เวลาระหว่างรับเบี้ยหวัด  นับเวลาราชการให้  1  ใน  4 
       3.3  ผู้มีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ กรณีประกาศกฎอัยการศึก ถ้าวันใดไม่มา
ปฏิบัติราชการในระหว่างประกาศกฎอัยการศึก ด้วยเหตุใดก็ตาม  ไม่มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณในวันนั้น  

 

การค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 

มาตรา 29   เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญให้นับแต่จ านวนปี เศษของปีถ้าถึงครึ่งป ี
ให้นับเป็นหนึ่งปี   
การนับระยะเวลาตามความในวรรคก่อน ส าหรับเดือนหรือวัน ให้นับค านวณตามวิธี   
การจ่ายเงินเดือน และให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี ส าหรับจ านวนวัน ถ้ามีรวมกัน          

                   หลายระยะ ให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน 
 

วิธีค านวณบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญ ติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 

  สูตร  บ าเหน็จ  =    เงินเดือนเดือนสุดท้าย  x   จ านวนปีเวลาราชการ 

  สูตร  บ านาญ   =    เงินเดือนเดือนสุดท้าย x   จ านวนปีเวลาราชการ 
        50 
หมำยเหตุ   : เศษของปี  ถา้ถึงคร่ึงปีใหน้บัเป็นหน่ึงปี 
      บ านาญปกติให้จ ากัดจ านวนอย่างสูงไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

  (ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2502 มาตรา 9) 
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ตัวอย่าง 

  เวลาราชการปกติ      42 ปี   
เวลาราชการทวีคูณ        9 ปี 4 เดือน  
รวมเป็นเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ  51 ปี 
เงินเดือนเดือนสุดท้าย     49,900.00 บาท 

 วิธีการค านวณ 
 การค านวณบ าเหน็จปกติ = 49,900 x 51   = 2,544,900.00 บาท 
 การค านวณบ านาญปกต ิ = 49,900 x 51   =      50,598.00 บาท 

      50 
 ให้ได้รับไม่เกินอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย  คือ 49,900.00 บาท  เท่านั้น 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2539 
มาตรา 66   การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ   ให้นับจ านวนปี  

เศษของปีถ้าถึงครึ่งปี ให้นับเป็นหนึ่งปี   
       การนับเวลาราชการเพื่อค านวณจ านวนบ าเหน็จบ านาญ  ให้นับจ านวนปี  
      รวมทัง้เศษของปีด้วย การนับเศษของปีซึ่งเป็นเดือนหรือวันให้ค านวณตามวิธีการ 

จ่ายเงินเดือน และให้นับสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปี   ส าหรับจ านวนวัน ถ้ามีรวมกัน 
หลายระยะให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน   

 
 
วิธีค านวณบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
 
สูตร  บ าเหน็จ    =     เงินเดือนเดือนสุดท้าย x   จ านวนปีเวลาราชการ 
 
สูตร  บ านาญ    =  เงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย x   จ านวนปีเวลาราชการ 
       50 
 
หมายเหตุ   บ านาญปกติต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย 
 

ตัวอย่าง 
  เวลาราชการปกติ      42 ปี   

เวลาราชการทวีคูณ        9 ปี 4 เดือน  
รวมเป็นเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ     51.34 ปี 
เงินเดือนเดือนสุดท้าย             49,900.00 บาท 
เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย            42,993.33 บาท 
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 วิธีการค านวณ 

 การค านวณบ าเหน็จปกติ     = 49,900 x 51.34   = 2,561,866.00 บาท 
 การค านวณบ านาญปกติ     = 42,993.33 x 51.34  =      44,145.56 บาท 

      50 
 ให้ได้รับไม่เกินร้อยละ 70 ของอัตราเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย  

        = 42,993.33 x 70%    =      30,095.34 บาท 
 
ตัวอย่างการนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิ (ตามความหมายในมาตรา 66) 
 มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 24 ปี 6 เดือน เกิดสิทธิบ านาญ มาตรา 48 
 มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ   9 ปี 6 เดือน เกิดสิทธิรับบ าเหน็จ มาตรา 47 

 
ตัวอย่างการนับเวลาราชการเพื่อค านวณบ าเหน็จบ านาญ (ตามความหมายในมาตรา 66) 
 มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ 24 ปี 6 เดือน นับเวลาเพื่อค านวณได้ 24.50 ปี 
 มีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ   9 ปี 6 เดือน นับเวลาเพื่อค านวณได้   9.50 ปี 

หลกัฐำนกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 

     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2527  (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)  ส าหรับหลักฐานที่ส่วนราชการต้องส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการ 
พิจารณาสั่งจ่ายเบี้ยหวัด และบ าเหน็จบ านาญปกติ  ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด          
ที่ กค 0420.9/ว 53  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552  ดังนี้ 

1. กรณีข้าราชการ  ให้ใช้สมุดประวัติ หรือแฟ้มประวัติ  
2. หลักฐานการตรวจสอบและรับรองเวลาราชการของกรมการเงินกลาโหม 

กระทรวงกลาโหม (แบบ 5304) หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ (แบบ 5305)  ส าหรับผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน
ทหารกองประจ าการ หรือต ารวจกองประจ าการ แล้วแต่กรณี 

3. หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ (ยกเว้นกฎอัยการศึก) 
4. ส าเนาค าสั่งให้พ้นจากราชการ หรือประกาศเกษียณอายุ แล้วแต่กรณี 
5. ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนเงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ

บ านาญ กรณีเกษียณอายุ 
 
การพิจารณาสั่งจ่าย  เบี้ยหวัด  บ าเหน็จบ านาญปกติ 
* ขั้นตอนการตรวจแบบขอรับ  เบี้ยหวัด  บ าเหน็จบ านาญปกติ  (แบบ 5300) 

ส่วนที่ 1 ส าหรับส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือจังหวัด 
1. ผู้ขอเป็นส่วนราชการใด (ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค) 
2. ขอให้สั่งจ่ายเงิน เบี้ยหวัด บ าเหน็จ หรือ บ านาญ 
3. เรียน..................................... 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง        ส าหรับ  ส่วนกลาง 
คลังเขต/คลังจังหวัด                ส าหรับ  ส่วนภูมิภาค 
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     4. ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่องหน้าข้อความโปรดพิจารณาสั่งจ่าย  เบี้ยหวัด  หรือ  บ าเหน็จ  หรือบ านาญ 
         แล้วแต่กรณี  ให้ตรงกับข้อ 2 

5. ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่องหน้าข้อความ  ตาม 
พ.ร.บ. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539  ส าหรับสมาชิก กบข. 
พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494   ส าหรับ ข้าราชการ 

ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก  กบข 
     6. ส่วนราชการได้ส่งสมุด / แฟ้มประวัติ และเอกสารที่แนบมามีจ านวนตรงกับที่ระบุไว้ 

7. ผู้มีอ านาจ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจลงนามแล้ว โดยระบุชื่อ  ต าแหน่ง  ให้ชัดเจน 
ส่วนที ่2  ส ำหรับผู้ขอ 

1. ยศ หรือค าน าหน้านาม  ชื่อ นามสกุล  ตามสมุด / แฟ้มประวัติ  
2. ระบุประเภทการขอรับเงิน  เป็น เบี้ยหวัด หรือ บ าเหน็จ หรือ บ านาญ แล้วแต่กรณี 

ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่องหน้าข้อความ  ให้ตรงกับส่วนที่ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 4 
3. วัน เดือน ปี เกิด    ตามสมุด / แฟ้มประวัติ  
4. วัน เดือน ปี ที่เริ่มนับเป็นเวลาราชการ ตามสมุด / แฟ้มประวัติ  
5. วัน เดือน ปี ที่ออกจากราชการ  ตามค าสั่ง  
6. เหตุที่ออก    ตามค าสั่ง  
7. ต าแหน่งสุดท้ายก่อนวันที่พ้นจากราชการ / ต าแหน่งประจ าการ (ทหาร)  

ตามสมุด / แฟ้มประวัติ  
8. เริ่มจ่ายตั้งแต่....................................ตรงกับวันที่ออกจากราชการ (ตามข้อ 5) 

ถึง.............................วันสุดท้ายของการรับเบี้ยหวัด (ทหาร)  
(ดูรายละเอียดระยะเวลาการรับเบี้ยหวัด) 

9. เหตุแห่งบ าเหน็จหรือบ านาญ  ให้ตรงกับเหตุที่ระบุในค าสั่ง  โดยใส่เครื่องหมาย /  
ในช่องหน้าข้อความ   เหตุทดแทน  ทุพพลภาพ  สูงอายุ/เกษียณอายุ   
รับราชการนาน มาตรา 17 หรือมาตรา 18   พ.ร.บ.กองทุนมาตรา 47  พ.ร.บ.กองทุนมาตรา 48  
**ข้อสังเกต : ส าหรับผู้ที่มีอายุราชการ 9 ปี 6 เดือน ซึ่งต้องพ้นจากราชการที่ไม่ใช่กรณี  
         - เหตุทดแทน 

- เหตุทุพพลภาพ  
- เหตุสูงอายุ/เกษียณอายุ  
- เหตุรับราชการนาน  
- พ.ร.บ.กองทุนมาตรา 48”    

ให้มีสิทธิรับเฉพาะ “บ าเหน็จ” ด้วยเหตุ “มาตรา 17” หรือ “พ.ร.บ.กองทุนมาตรา 47” เท่านัน้ 

ทั้งนี้  หากส่วนราชการไม่ได้ระบุเหตุในค าสั่ง เช่น ใช้ข้อความในค าสั่งว่า “อนุญาตให้ลาออกจาก
ราชการโดยได้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย” เป็นต้น  ให้พิจารณาสั่งจ่ายและใช้เหตุตามกฎหมาย
บ าเหน็จบ านาญ ยกเว้น  เหตุทดแทน หรือเหตุทุพพลภาพ ส่วนราชการต้องระบุเหตุในค าสั่งไว้ให้
ชัดเจนเพราะเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดสิทธิในบ าเหน็จบ านาญปกติแตกต่างจากเหตุอ่ืน ๆ 
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10.  สถานภาพผู้ขอ 

 10.1  เบี้ยหวัด 
 ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่องหน้าข้อความ  ชั้นประทวนและพลทหารประจ าการ 
 ชั้นสัญญาบัตร  ข้าราชการกลาโหมพลเรือน  ตามสมุด  / แฟ้มประวัติ 
 10.2  บ านาญพิเศษ   (พิจารณาสั่งจ่ายโดยส่วนกลาง) 
 10.3  กรณีขอรับเบี้ยหวัด (4) 

  ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่องหน้าข้อความ ร้องขอ ไม่ร้องขอ 
      ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 
  จบการศึกษา 
  ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่องหน้าข้อความ  อื่นๆ จบ ร.ด. ปีที่ 1 จบ ร.ด. ปีที่2 
  จบ ร.ด. ปีที่3 ขึ้นไป  จบเตรียมอุดมศึกษา / ปวช. จบ ปกศ. สูง/ ปวท.ขึ้นไป 
      ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 
  วนัข้ึนทะเบียนทหาร / วนัลว้ง  ตำมสมุด / แฟ้มประวตัิ 

      10.4 ลักษณะการปฏิบัติงาน 
บ านาญ 

  ใส่เครื่องหมาย (/) ในช่องหน้าข้อความ  
ข้าราชการพลเรือน ทหาร ต ารวจ ข้าราชการการเมือง  
(“ข้าราชการพลเรือน (ออกก่อน 28 ก.ย.39)” กฎหมายยกเลิกแล้ว แต่ยังไม่ได้แก้ไขแบบ 5300) 

11.  ส่วนราชการที่สังกัดครั้งสุดท้าย คือ กรม  กระทรวง  จังหวัด  ซึ่งข้าราชการสังกัดอยู่ก่อนวันที่พ้น  
 จากราชการ     ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 

12. ลงชื่อ            ลงนามโดยผู้ขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
      กรณีพิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงชื่อ ให้มีพยาน จ านวน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์น้ิวมือของ 
      (ระบุชื่อเจ้าของลายนิ้วมือนั้น) ........................................ จริง      (ตาม ปพพ.มาตรา 9) 
13. ที่อยู่ของผู้ขอ      ระบุท่ีอยูใ่ห้ครบถ้วนชัดเจน  
      **กรมบัญชีกลางจะส่งหนังสือสั่งจ่ายเงินตามที่อยู่ที่แจ้งไว้  หากต้องการรับบริการส่งข้อความ 
จากกรมบัญชีกลาง ให้แจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail address ไว้ในช่องที่อยู่ด้วย 
14. ขอรับเงินทาง     ให้ระบกุรม หรือจังหวัดพร้อมหน่วยงานผู้เบิก 
หน้าที่ 2  เวลาราชการ 

1. เวลาปกติ คือ 
 เวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือน  จนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือน 
     เวลาปกติ  หากมีหลายตอน  เนื่องจากออกจากราชการแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ 
     หากมีสิทธิได้นับเวลาราชการต่อเนื่องกัน  ให้กรอกรายการเป็นตอนๆ ไป 

ตามสมุด  / แฟ้มประวัติ 
 กรณีในสมุดประวัติ / แฟ้มประวัติ ระบุว่าไปรับราชการทหาร ให้ตรวจจากแบบหนังสือ 
    รับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร ซึ่งรับรองโดย “กรมการเงินกลาโหม” 
     ส าหรับทหาร  ถือเวลาตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจ าการ 

(ตามรายละเอียดการนับเวลาราชการทหาร) 
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2. เวลาทวีคูณ  คือ 
 ท าหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด  ตามหนังสือรับรองของผู้มีอ านาจ       
  ปฏิบัติหน้าที่ในเขตประกาศกฎอัยการศึก ตามประกาศกฎอัยการศึก   
  ทวีคูณอ่ืน 

3.  เวลาระหว่างรับเบี้ยหวัด นับ 1 ใน 4 (กรณีเคยรับเบี้ยหวัดมาก่อนแล้วกลับเข้ารับราชการ) 
  ตามสมุด  /  แฟ้มประวัติ   ประกอบกับหนังสือรับรองเวลาราชการของ 

       กรมการเงินกลาโหม 
   ส าหรับทหาร  ตามสมุด / แฟ้มประวัติ 

4.  การตัดเวลาราชการ 
  เวลาที่ไม่ได้รับเงินเดือน  ตั้งแต่วัน  เดือน  ปีใน  ถึงวัน เดือน ปีใด 

      ตามสมุด / แฟ้มประวัติ   
  วันลาในระหว่างประกาศกฎอัยการศึก  เป็นจ านวนกี่วัน 

           ตามสมุด  /  แฟ้มประวัติ   
5.  เงินเดือนเดือนสุดท้าย 

  อัตราเงินเดือนก่อนพ้นจากราชการ 
      ตามสมุด / แฟ้มประวัติ   

  อัตราเงินเดือนที่ได้เลื่อนขั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญ 
                    ตามค าสั่งเลื่อนขั้นเพื่อประโยชน์ในการ 

ค านวณบ าเหน็จบ านาญ  (ถ้ามี) 
  เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย  ส าหรับการสั่งจ่ายบ านาญให้สมาชิก กบข. 

      ตามสมุด  / แฟ้มประวัติ 
     รวมกับเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ซึ่งได้รับในขณะนั้น (ถ้ามี)  เช่น เงินเพ่ิม  พ.ด.ร. /พ.ส.ร. /พ.น.บ. /พ.ด.ร./พ.ป.ผ/พ.ล.ฐ./ 

พ.ป.อ./พ.ค.บ./ผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ ฯล 
      ตาม สมุด  / แฟ้มประวัติ   
 
ข้อสังเกต : เงินเพ่ิมบางประเภทไม่ถือว่าเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้าย เช่น พ.น.ร. / ต.ป.ป. / ต.ส.ส. / 
     เงินผู้บังคับอากาศยาน (พบอ.) /  เงินเพ่ิมส าหรับต ารวจจราจร  / เงินประจ าต าแหน่งต่างๆ ฯลฯ 
 
ตัวอย่าง    การบันทึกรายการเวลาราชการปกติ 

     เข้ารับราชการ 1 มกราคม 2517  ลาออกไปสมัครรับเลือกตั้ง 20 พฤษภาคม 2539   
กลับเข้ารับราชการ 30 มีนาคม 2540  เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2556    
         เวลาปกติ  (ตอนแรก)    1 มกราคม 2547 – 19 พฤษภาคม 2539 
         เวลาปกติ  (ตอนหลัง)  30 มีนาคม  2540 – 30 กันยายน 2556 

และให้ตรวจสอบว่าส่วนราชการผู้ขอจะต้องบันทึกการตัดเวลาเงินประเดิม ข้อ 55 (ในระบบบ าเหน็จบ านาญ 
(e-pension))  คือ เวลาปกติ 20 พฤษภาคม 2539 – 26 มีนาคม 2540 ด้วย (ตัดเฉพาะช่วงเวลาก่อนวันที่ 
27 มีนาคม 2540 เท่านั้น) 
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* การตรวจสมุด / แฟ้มประวัติ  ข้าราชการ 
กรณสีมุดประวตัิข้ำรำชกำร  ใหต้รวจดูตั้งแต่หนา้แรกถึงหนา้สุดทา้ยโดยละเอียด 
หน้าที่ 1   
 1. ชื่อ  นามสกุล 
 2. วัน  เดือน  ปี  เกิด 
 3. วันที่เริ่มเข้ารับราชการ 
 4. สังเกตด้านซ้ายมือของหน้าที่ 1 จะเป็นแผ่นรองปก  บางส่วนราชการจะมีการบันทึกรายการ 
เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า วันที่นับเวลาทวีคูณ กรณีประกาศกฎอัยการศึก วันลาในระหว่างทวีคูณ 
หน้าที่ 10 
 วันเริ่มนับเวลาราชการจนถึงวันพ้นจากราชการ 

1. รายการตั้งแต่วันเริ่มรับราชการ  ให้ตรวจดูว่าตรงกับหน้าที่ 1 หรือไม่  ถ้าไม่ตรงกันให้ใช้วันที่     
เริ่มเข้ารับราชการที่ปรากฏตามหน้าที่ 10 (กรณีท่ีเริ่มนับเวลาราชการได้ตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ) 

2. ต าแหน่ง  หน้าที่/หมายเหตุ  ให้ตรวจดูว่ามีการบันทึกรายการเกี่ยวกับต าแหน่งว่าอย่างไรบ้าง    
จะเริ่มนับเวลาราชการได้ตั้งแต่เม่ือไร 

- จัตวา/ตรี/ว.ส.ช./วิสามัญชั่วคราวเพ่ือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เริ่มนับเป็นเวลาราชการได้ 
- วิสามัญ / วิสามัญเทียบจัตวา  ตรวจดูว่าได้รับการยกฐานะเป็น สามัญ/จัตวา ในปี 2518 

หรือไม ่  (ตามรายละเอียดการนับเวลาราชการข้าราชการครู สปช.) 
- วิสามัญก่อนสอบ / จัตวาก่อนสอบ    ไม่นับ เป็นเวลาราชการ 
- เคยขอลาไปรับราชการทหาร  ถ้าไม่มีหนังสือรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร ให้ตัดเวลา

ราชการตอนก่อนนั้นออกไปก่อน  และให้เริ่มนับเวลาราชการตั้งแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ (เมื่อส่วนราชการ       
มีหนังสือฯ ดังกล่าวเมื่อใด จึงส่งเรื่องเพ่ือขอให้สั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญเพิ่มเติมในภายหลัง) 

- ลาติดตามคู่สมรสโดยไม่ได้รับเงินเดือน/ลาไปศึกษาโดยไม่ได้รับเงินเดือน   ให้น าเวลาดังกล่าว
หักออกจากเวลาราชการปกติ 

- ส าหรับสมาชิก กบข.    
    กรณีที่ไม่นับเวลาราชการในตอนใด (ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540)   ให้ส่วนราชการผู้ขอ

บันทึกรายการตัดเวลาเงินประเดิม (ข้อ 55)  ไว้ด้วยว่าตั้งแต่วันที่เท่าใด  ถึงวันที่เท่าใด   
- ลาไปศึกษาโดยได้รับเงินเดือน ให้ตรวจดูว่าวัน เดือน ปีใด ถึงวัน เดือน ปีใด  ถ้ามีวันใดอยู่ใน

ระหว่างประกาศกฎอัยการศึก  ให้น ามาหักออกจากเวลาทวีคูณ 
- เคยลาออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  ถ้ากลับเข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 

ไม่ให้นับเวลาราชการในตอนแรก  ยกเว้นมีหลักฐานซึ่งกระทรวงการคลังให้นับเวลาราชการติดต่อกันจึงจะนับเวลา
ราชการติดต่อกัน (ตามมาตรา 30 วรรค 3 (จ) แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494)           
โดยนับเวลาราชการปกติเป็นตอน  ๆไป   

- ถ้ากลับเข้ารับราชการหลังวันที่พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539       
มีผลบังคับใช้แล้ว คือ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 เป็นต้นไป  ให้นับเวลาราชการติดต่อกัน  โดยนับเวลา
ราชการปกติเป็นตอนๆ ไป โดยให้ตรวจดูว่ามีการบันทึกการคืนบ าเหน็จพร้อมดอกเบี้ยในสมุดประวัติ  หรือ     
มีหลักฐานการคืนเงินดังกล่าวแนบมากับเรื่องขอรับหรือไม่  ยกเว้น  กรณีเคยรับบ าเหน็จไปแล้ว และไม่ได้คืน
บ าเหน็จตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ให้นับเฉพาะเวลาราชการในตอนหลัง 
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- กรณีสมาชิก กบข. ที่เคยรับบ านาญ และกลับเข้ารับราชการหลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 
และได้คืนเงินประเดิม ชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวที่ได้รับจาก กบข.  แล้ว ให้นับเวลา
ราชการต่อเนื่องได้  หากไม่มีการคืนเงินดังกล่าวแก่ กบข.  ให้ค านวณจากเงินเดือน และเวลาราชการใน    
ตอนหลังเท่านั้น (ตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551) โดยให้    
ขอหลักฐานการคืนเงินจากส่วนราชการและตรวจสอบกับ กบข. ด้วย 

- กรณไีม่ได้นับเวลาราชการต่อเนื่อง  ส าหรับผู้ซึ่งกลับเข้ารับราชการหลังวันที่ 26 มีนาคม 2540  
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ. 2539 ก าหนดให้ “ข้อ 1  การค านวณบ านาญของผู้กลับเข้ารับราชการใหม่ตามมาตรา 38 หาก     
เวลาราชการซึ่งกลับเข้ารับราชการใหม่ยังไม่ครบห้ าปี  ให้นับอัตราเงินเดือนของทุกเดือนในระหว่าง          
กลับเข้ารับราชการใหม่รวมกับอัตราเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น ๆ 
ก่อนออกจากราชการย้อนหลังไปทุกเดือนจนครบหกสิบเดือน เป็นอัตราเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย  

กรณีที่ไม่อาจนับอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้ครบหกสิบเดือนได้ ให้น าอัตราเงินเดือน 
ที่ได้รับในเดือนแรกท่ีเริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกเป็นอัตราเงินเดือนเพ่ือน ามารวมให้ครบหกสิบเดือน...” 

- ตรวจค าสั่งว่าอนุญาตให้ลาออก/ ให้ออก/ปลดออก วัน เดือน ปีใด  ให้นับเวลาราชการ   
ถึงวันก่อนวัน เดือน ปีที่ระบุในค าสั่ง หรือวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือน 

- กรณีเกษียณอายุ  ให้นับเวลาราชการถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  
โดยต้องตรวจดูรายชื่อตามประกาศเกษียณอายุด้วย 
 
หน้า 40 
 ความผิดในราชการ 

- เคยถูกสั่งพักราชการ และให้กลับเข้ารับราชการ โดยมีการจ่ายเงินเดือนในระหว่างพักราชการ
อย่างไร  ให้ดูประกอบกับค าสั่งให้กลับเข้ารับราชการ (กรณีสมุดประวัติลงรายการไม่ครบถ้วน  ให้ส่วนราชการ
รับรองการจ่ายเงินเดือนในระหว่างนั้น) 
หน้า  66 
 การหยุดราชการ 

- ลาป่วยเกิน 60 วันท าการ ให้หักส่วนที่เกิน 60 วันท าการ ออกจากเวลาราชการปกติ  
ยกเว้นมีหลักฐานการอนุญาตของผู้มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินเดือนในส่วนที่ลาเกิน 60 วันท าการ 

- ขาดราชการ  ให้หักวันที่ขาดราชการออกจากเวลาราชการปกติ 
- ลาเกินสิทธิที่จะได้รับเงินเดือน/ขาดราชการ/ลาติดตามคู่สมรส  ให้หักออกจากเวลา

ราชการปกต ิ
- วันลาทุกประเภทในระหว่างประกาศกฎอัยการศึก  ให้หักออกจากเวลาทวีคูณ 

กรณีแฟ้มประวัติ  / ก.พ.7 

 ให้ตรวจรายการต่างๆ โดยละเอียด เหมือนการตรวจสมุดประวัติข้าราชการ แต่บัตร ก.พ.7 มีให้ตรวจเพียง   
2 ด้าน เท่านั้น คือ ด้านหน้า และด้านหลัง บางรายการจึงไม่สามารถตรวจสอบได้จากบัตร ก.พ. 7  เช่น      
การหยุดราชการ (รายการวันลาทุกประเภท) เป็นต้น จึงต้องตรวจรายการดังกล่าวจากหลักฐานอ่ืนเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา กรณีมีแฟ้มประวัติจะตรวจรายการหยุดราชการจากปกแฟ้มด้านในประกอบกันด้วยก็ได้ 
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ด้านหน้า 
1. ชื่อ นามสกุล 
2. วัน เดือน ปีเกิด 
3. วันที่เริ่มเข้ารับราชการ 
ในบัตร ก.พ.7  ให้มีลายมือชื่อเจ้าของประวัติและหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการ

มอบหมายด้วย 
ด้านหลัง 

 รายการตั้งแต่วันที่เริ่มรับราชการ  ให้ตรวจดูว่าตรงกันกับด้านหน้าหรือไม่  ถ้าไม่ตรงกันให้ถือด้านหลัง
เป็นวันที่เริ่มรับราชการ 
 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง    หรือมีกรณี       
ถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด   ให้ตรวจสอบว่า  
ส่วนราชการผู้ขอบันทึกข้อมูลในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) หมวด “บันทึกสัญญาค้ าประกัน”
ครบถ้วนด้วยหรือไม่  หากส่วนราชการผู้ขอไม่บันทึกข้อมูล แต่กรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังเขต หรือส านักงาน
คลังจังหวัด ได้ตรวจสอบ หรือได้รับแจ้ง หรือได้รับทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย หรือ
ต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา  ให้กรมบัญชีกลาง ส านักงานคลังเขต หรือส านักงานคลังจังหวัด บันทึก       
ในหมวด “หมายเหตุใบแนบ” เพ่ือแจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิกด าเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด              
ที่ กค 0406.5/ว 122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 และบันทึกข้อมูลในหมวด “บันทึกสัญญาค้ าประกนั” 
ให้ครบถ้วนก่อนท าค าขอเบิกต่อไปด้วย 
 ไม่ให้สั่งจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด 
 การก าหนดเกี่ยวกับอายุความ 

 
 ให้มีอายุความสามป ี ส าหรับสิทธิในการขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติ  

(มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494) 
            ** หากมีกรณีเกี่ยวกับอายุความส าหรับสิทธิในการขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติ    ให้ส่วนราชการท าหนังสือ      
ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถยื่นเรื่องเพ่ือขอรับบ าเหน็จบ านาญปกติภายในก าหนดเวลาตามอายุความ ส่งไปยัง
กรมบัญชีกลาง กรณีเป็นส่วนภูมิภาคให้ส่งไปยังส านักงานคลังเขต/ส านักงานคลังจังหวัด  รวบรวมส่งกรมบัญชีกลาง       
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 ให้มีอายุความห้าปี ส าหรับสิทธิเรียกร้องเงินค้างจ่าย คือ  เงินเดือน  เงินปี   เงินบ านาญ     
    ค่าอุปการะเลี้ยงดู   และเงินอ่ืน ๆ ในลักษณะท านองเดียวกับที่มี      

     การก าหนดจ่ายเป็นระยะเวลา 
(มาตรา 193/33 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 2) 

 
 การขอให้สั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญเพิ่ม เนื่องจากมีเวลาราชการหรือเงินเดือน/ค่าจ้างเพิ่มขึ้น  

ให้ใช้แบบ 5316 
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บทสรุป 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 
ลักษณะการจ่ายเงินแต่ละประเภท 

1.  บ าเหน็จปกติ  (เงินก้อน)     

2.  บ านาญปกติ (รายเดือน) 

3.  บ าเหน็จด ารงชีพ  (รายเดือน) 

4.  บ านาญพิเศษ  (รายเดือน) 

5.  บ าเหน็จตกทอด  (เงินก้อน) 

เหตุแห่งบ าเหน็จบ านาญปกติ 
1. เหตุทดแทน ทางราชการสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด ตามระเบียบข้าราชการประเภทนั้น ๆ  

2. เหตุทุพพลภาพ ทางราชการสั่งให้ออกหรือลาออกโดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบ 

3. เหตุสูงอาย ุ ลาออกเมื่อมีอายุตัวครบ 50 ปีบริบูรณ์   หรือ 

ทางราชการสั่งให้ออกเมื่อมีอายุ 60 ปี  65 ปี หรือ 70 ปี กรณีเกษียณอายุ 

 มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ   กรณีมีเวลาราชการตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 9 ปี 6 เดือน 

 มีสิทธิได้รับบ าเหน็จหรือบ านาญ  กรณีมีเวลาราชการตั้งแต่ 9 ปี 6 เดือน 

4. เหตุรับราชการนาน หรือเหตุตามมาตรา 48 (สมาชิก กบข.)   

มีสิทธิได้รับบ าเหน็จหรือบ านาญ  กรณีลาออกจากราชการ มีเวลาราชการ 24 ปี 6 เดือน 

      **ผู้มีสิทธิรับบ านาญจะแสดงเจตนาขอเปลี่ยนเป็นบ าเหน็จแทนก็ได้** 

5. กรณีไม่เข้า 4 เหตุดังกล่าวข้างต้น  และมีเวลาราชการ 9 ปี 6 เดือน  แต่ไม่ถึง 24 ปี 6 เดือน                  
ให้ได้รับบ าเหน็จ ตามมาตรา17   หรือ พรบ.กองทุนมาตรา 47 (สมาชิก กบข.) 

การค านวณบ าเหน็จบ านาญ ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
 บ าเหน็จปกติ  = เงินเดือนเดือนสุดท้าย  x เวลาราชการ 

 บ านาญปกติ  = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ   (บ านาญต้องไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย) 
    50 

การค านวณบ าเหน็จบ านาญ ตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 

บ าเหน็จปกติ  = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ 

 บ านาญปกติ  = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ   
      50 

(ไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย) 
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บทสรุป 
ผู้รับบ านาญกลับเข้ารับราชการ 

 
กรณีที่ 1 ลาออกจากราชการโดยไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ   

หากกลับเข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ไม่มีสิทธินับเวลาราชการติดต่อกัน 

กรณีที่ 2 ลาออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับหรือได้รับบ าเหน็จ 

  หากกลับเข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ไม่มีสิทธินับเวลาราชการติดต่อกัน 

กรณีที่ 3 ลาออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับหรือได้รับบ านาญ 

  หากกลับเข้ารับราชการ ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540  บอกเลิกรับบ านาญ (ไม่ต้องคืน
เงิน                             

                     บ านาญที่ได้รับไปแล้ว) และมีหนังสือกระทรวงการคลังพิจารณาให้นับเวลาราชการ
ติดต่อกัน  

                 จึงจะมีสิทธิได้นับเวลาราชการติดต่อกัน 

กรณีที่ 4 ลาออกจากราชการโดยไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

  หากกลับเข้ารับราชการ หลังวันที่ 26 มีนาคม 2540 มีสิทธินับเวลาราชการติดต่อกัน 

กรณีที่ 5 ลาออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับหรือได้รับบ าเหน็จ  

หากกลับเข้ารับราชการ หลังวันที่ 26 มีนาคม 2540 มีสิทธินับเวลาราชการติดต่อกัน  
หากได้รับเงินบ าเหน็จไปแล้ว ให้น าบ าเหน็จมาคืนพร้อมดอกเบี้ย ถ้าไม่คืนเงินดังกล่าว   
ไม่มีสิทธินับเวลาติดต่อกัน 

กรณีที่ 6 ลาออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับหรือได้รับบ านาญ 

  หากกลับเข้ารับราชการ หลังวันที่ 26 มีนาคม 2540  งดรับบ านาญ  

(แต่ไม่ต้องคืนเงินบ านาญที่ได้รับไปแล้ว) มีสิทธินับเวลาราชการติดต่อกัน 

กรณีที่ 7 ลาออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับหรือได้รับบ านาญ   

  หากกลับเข้ารับราชการ หลังวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551  งดรับบ านาญ 

(แต่ไม่ต้องคืนเงินบ านาญที่ได้รับไปแล้ว)  

กรณีคืนเงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวแก่ กบข.  

(ไม่ต้องคืนเงินสะสม และเงินสมทบ)   มีสิทธินับเวลาราชการติดต่อกัน 

กรณีไม่คืนเงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวแก่ กบข. 

ไม่มีสิทธินับเวลาราชการติดต่อกัน 
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ผู้ที่ออกจากราชการโดยมี
สิทธิได้รับหรือได้รับ 

กลับเข้ารับ
ราชการ 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม 
สิทธิการนับเวลา
ราชการติดต่อกัน 

ไม่มสีิทธิไดร้ับ 
บ าเหน็จบ านาญ 

     ก่อน  
27 มี.ค.2540 

- ไม่มสีิทธินับเวลาราชการ
ติดต่อกัน 

บ าเหน็จ 
     ก่อน  
27 มี.ค.2540 

- ไม่มสีิทธินับเวลาราชการ
ติดต่อกัน 

บ านาญ 
     ก่อน  
27 มี.ค.2540 

1.งดบ านาญ  และ  
2.มีหนังสือกระทรวงการคลังให้นับเวลา 
   ราชการติดต่อกัน          

มีสิทธินับเวลาราชการ
ติดต่อกัน 

บ านาญ 
     ก่อน  
27 มี.ค.2540 

1.งดบ านาญ   
2.ไม่มีหนังสือกระทรวงการคลังใหน้ับเวลา   
   ราชการติดต่อกัน          

ไม่มสีิทธินับเวลาราชการ
ติดต่อกัน 

ไม่มสีิทธิไดร้ับ 
บ าเหน็จบ านาญ 

     หลัง  
26 มี.ค.2540 

- มีสิทธินับเวลาราชการ
ติดต่อกัน 

บ าเหน็จ 
     หลัง  
26 มี.ค.2540 

หากรับบ าเหนจ็แล้ว และคืนบ าเหน็จพร้อมดอกเบี้ย มีสิทธินับเวลาราชการ
ติดต่อกัน 

บ าเหน็จ 
     หลัง  
26 มี.ค.2540 

หากรับบ าเหนจ็แล้ว แตไ่ม่คืนบ าเหน็จพร้อมดอกเบีย้ ไม่มสีิทธินับเวลาราชการ
ติดต่อกัน 

บ านาญ 
     หลัง  
26 มี.ค.2540 

งดรับบ านาญ (ไม่ต้องคืนบ านาญที่รับไปแล้ว) มีสิทธินับเวลาราชการ
ติดต่อกัน 

บ านาญ 
     หลัง  
13 ก.พ. 2551 

1.งดรับบ านาญ (ไม่ต้องคืนบ านาญที่รับไปแล้ว) และ       
2.คืนเงินประเดมิ ชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทน  
   เงินดังกล่าวแก่ กบข. 

มีสิทธินับเวลาราชการ
ติดต่อกัน 

บ านาญ 
     หลัง  
13 ก.พ.2551 

1.งดรับบ านาญ (ไม่ต้องคืนบ านาญที่รับไปแล้ว)        
2.ไม่คืนเงินประเดมิ ชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทน 
   เงินดังกล่าวแก่ กบข.  

ไม่มสีิทธินับเวลาราชการ
ติดต่อกัน 
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   เบ้ียหวัด 
 
ความหมาย 
  เบี้ยหวัด หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ 
นายทหาร ชั้นสัญญาบัตร และนายทหารประทวนที่ออกจากราชการและยังอยู่ ในกองหนุนโดยจ่ายถึง         
วันครบก าหนดรับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ.2495 
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.  พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.  พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2539 
  3.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ   
พ.ศ.2527 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  4.  พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497  
  5.  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ.2495 
  6.  ข้อบังคับทหารว่าด้วยการแบ่งประเภททหารสัญญาบัตรที่ 10/16536 

      2482 

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด  

  1. นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี แล้วออกจากราชการ  เป็น
นายทหารกองหนุน 
  2. นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจ าการ (นายทหารกองหนุน นายทหารนอกประจ าการ 
หรือนายทหารพ้นราชการ) ที่ไม่ได้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ ภายหลังทางราชการสั่งให้กลับเข้ารับราชการใหม่
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี แล้วออกจากราชการเป็นนายทหารกองหนุน 
  3. นายทหารประทวนและพลทหาร ซึ่งรับราชการในกองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารแล้ว เมื่อเข้ารับราชการประจ าต่อไปไม่น้อยกว่า 1 ปีแล้วออกจากราชการ และเมื่อ         
ออกจากราชการนั้นยังไม่พ้นกองหนุนชั้นที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  4. นายทหารประทวนและพลทหารกองหนุนที่ไม่ได้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จหรือบ านาญ 
ภายหลังทางราชการสั่งให้กลับเข้ารับราชการประจ าการใหม่เป็นเวลาน้อยกว่า 1 ปี แล้วออกจากราชการ   
เมื่อออกจากราชการนั้น ยังไม่พ้นกองหนุนชั้นที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

ผู้ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด 

  1. ออกจากราชการได้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  2. นายทหารประทวนและพลทหารซึ่งรับราชการในกองประจ าการครบก าหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว ต้องรับราชการต่อไปเพราะเลื่อนก าหนดเวลาปลด หรือนายทหารประทวน
และพลทหารกองหนุนซึ่งเข้ารับการระดมพลเข้าฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม        
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  3. ออกจากราชการ เพราะมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   ก. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 



20 

 

   ข. กระท าความผิดต้องรับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่ความผิดอันต้องระวางโทษ ไม่เกินลหุโทษ หรือความผิด      
อันไดก้ระท าโดยประมาทท่ีไม่เสียหายแก่ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 
   ค.  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นคนล้มละลาย เพราะท าหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริต 
หรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีแพ่ง อันแสดงว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่           
อย่างร้ายแรง 
   ง.  ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและการขัดค าสั่งนั้นเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
   จ.  เปิดเผยความลับของทางราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
   ฉ.  ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
   ช.  ต้องหาในคดีอาญา แล้วหลบหนีไป 
   ซ.  หนีราชการทหารในเวลาประจ าการ 
   ฌ. ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 

การออกจากราชการเพราะมีความผิดซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตาม ข. และ ค. ให้ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด    
ตั้งแต่วันมีค าพิพากษาถึงที่สุด แต่ถ้าเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการอยู่ก่อนแล้ว ให้ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตั้งแต่       
วันสั่งพักราชการ 

การงดรับเบี้ยหวัด 

  1.  นายทหารชั้นสัญญาบัตร กองหนุนมีเบี้ยหวัด ซึ่งย้ายหรือปลดจากประเภทนี้ 
  2.  นายทหารประทวนและพลทหารมีเบี้ยหวัด ซึ่งปลดจากกองหนุนชั้นที่ 2 ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหาร 
  3.  เข้ารับราชการในต าแหน่งซึ่งมีสิทธิจะได้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 
  4.  กระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   4.1  ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
   4.2  กระท าความผิดต้องรับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษา   
ถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่ความผิดอันต้องระวางโทษไม่เกินลหุโทษ หรือความผิด
อันได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เสียหายแก่ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 
   4.3  ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็นคนล้มละลายเพราะท าหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริต 
หรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีแพ่งอันแสดงว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่อย่างร้ายแรง 
   4.4  ขัดค าสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและการขัดค าสั่งนั้นเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
   4.5  เปิดเผยความลับของทางราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
   4.6  ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
   4.7  ต้องหาในคดีอาญา แล้วหลบหนีไป 
   4.8  หนีราชการทหารในเวลาประจ าการ 
   4.9  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
  5.  หลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วต่อราชการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียกตัวในคราวมีราชการ
จ าเป็นที่ต้องการใช้ตัวได้ 
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  6.  เจ็บไข้หรือพิการซึ่งนายแพทย์ของทหาร 2 นาย มีความเห็นว่าไม่สามารถจะท าการตาม
หน้าที่ต่อไปได ้
***การงดรับเบี้ยหวัดเฉพาะผู้ที่กระท าความผิด ต้องรับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษา  
ถึงที่สุดให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่ความผิดอันต้องระวางโทษไม่เกินลหุโทษ หรือความผิด       
อันได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เสียหายแก่ทางราชการ เกี่ยวกับหน้าที่ของตน หรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุด     
ให้เป็นคนล้มละลายเพราะท าหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริต หรือต้องค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีแพ่งอันแสดงว่า   
เป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งต าแหน่งหน้าที่อย่างร้ายแรง ให้งดตั้งแต่วันพิพากษาถึงที่สุด 
  ส าหรับทหารซึ่งรับเบี้ยหวัดอยู่ ภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่  ให้ส่วนราชการที่กลับ
เข้ารับราชการใหม่ แจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิกงดจ่ายเบี้ยหวัดภายใน 7 วัน นับแต่วันเข้ารับราชการใหม่ 
 
การนับเวลาราชการส าหรับค านวณเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญของทหาร 
  ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ.2495 ข้อ 9  ก าหนดการนับเวลา
ราชการ ส าหรับค านวณเบี้ยหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494    
มาตรา 23 ซึ่งให้นับเวลาราชการเพ่ือค านวณบ าเหน็จบ านาญตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการรับเงินเดือนจาก    
เงินงบประมาณหมวดเงินเดือน ซึ่งมิใช่อัตราข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง ไม่ก่อนอายุ 18 ปีบริบูรณ์  ในกรณี
รับราชการก่อนอายุ 18 ปี ให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป   ส าหรับผู้ซึ่ง   
ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการให้มีสิทธินับเวลาราชการตั้งแต่วันที่ขึ้นทะเบียนกองประจ าการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 
  1.  กรณีเริ่มเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) 
   1.1  กรณีเริ่มเข้ารับราชการเป็นวันเดียวกับวันขึ้นทะเบียน ให้นับเวลาราชการตั้งแต่
วันขึ้นทะเบียนกองประจ าการ จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ 
   1.2  กรณีขึ้นทะเบียนก่อนแล้วเข้ารับราชการภายหลัง ให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันที่
เริ่มเข้ารับราชการจริง จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ 
   1.3  กรณีขึ้นทะเบียนแล้วได้รับการลาพักเพ่ือรอการเข้ารับราชการ ซึ่งจะรับ
ราชการในกองประจ าการในผลัดสอง ให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจริงจนถึงวันสุดท้าย    
ก่อนออกจากราชการ 
   1.4  กรณีที่มีการลาพักเพ่ือรอการปลดเป็นกองหนุนชั้นที่ 1 ประเภทที่ 1 ให้นับ
เวลาราชการตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจ าการหรือวันเริ่มเข้ารับราชการแล้วแต่กรณีจนถึงวันก่อนลาพัก  
เพ่ือรอการปลด และนับเวลาราชการตอนที่ 2 ตั้งแต่วันกลับเข้ารับราชการใหม่จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจาก
ราชการ 
   1.5  กรณีที่มีการยืดการปลดกองหนุนชั้นที่ 1 ประเภทที่ 1 ให้นับเวลาราชการ
ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจ าการ หรือวันเริ่มเข้ารับราชการแล้วแต่กรณีจนถึงวันยืดการปลด  และนับเวลา
ราชการตอนที่ 2 ตั้งแต่วันกลับเข้ารับราชการใหม่ จนถึงวันสุดท้ายก่อนการออกจากราชการ 
   1.6  กรณีที่มีการขาดราชการในกองประจ าการ ให้ตัดวันขาดราชการด้วย        
และจะต้องอยู่รับราชการชดใช้วันขาดราชการ (ตรวจสอบจากแบบ ส.ข.7) และการปลดกองหนุนชั้นที่ 1 
ประเภทที่ 1 จะเลื่อนการปลดไปด้วย เช่น ขาดราชการ 1 วัน ถึง 30 วัน เลื่อนการปลดออกไป 1 เดือน     
ถ้าขาดราชการ 31 วัน ถึง 60 วัน เลื่อนการปลดออกไป 2 เดือน 
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   1.7  กรณีเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) ต่อมาได้บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ 
นักเรียนจ่า ในช่วงกองประจ าการ ให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจ าการ  หรือวันเริ่ม         
เข้ารับราชการแล้วแต่กรณี ให้นับช่วงกองประจ าการต่อเนื่องกับช่วงเป็นนักเรียนนายสิบจนถึงวันสุดท้าย   
ก่อนออกจากราชการ 
   1.8  กรณีเป็นทหารกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์) และปลดเป็นกองหนุน  ต่อมา
เป็นนักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า เมื่อเรียนจบแล้วบรรจุเป็นทหารประจ าการ (ข้าราชการทหาร) ให้ตัดเวลา    
ในระหว่างที่เป็นนักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า ออก และมีสิทธินับเวลาราชการเป็นสองตอน ตอนแรกให้นับเวลา
ตั้งแต่ทหารกองประจ าการจนถึงวันก่อนปลดเป็นกองหนุน  ตอนที่ 2 ให้นับเวลาตั้งแต่เป็นทหารประจ าการ
จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ 
   ตัวอย่าง  ส.ท. ก  เกิด 1 ก.พ. 12  ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ 1 พ.ย. 33       
เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ 1 พ.ย. 33   ปลดเป็นกองหนุน 1 พ.ย. 35   บรรจุเป็น นนส. 1 
พ.ย. 35  เป็นประจ าการแต่งตั้งยศ 1 พ.ย. 36 ออกจากราชการ 1 ธ.ค. 44 ให้นับเวลาตอนแรกตั้งแต่        
1 พ.ย. 33 – 31 ต.ค. 35 ตอนที่ 2 ตั้งแต่ 1 พ.ย. 36 – 30 พ.ย. 44 (ไม่นับเวลาตอนเป็นนักเรียนนายสิบ) 
   1.9  กรณีเป็นทหารกองประจ าการหรือเป็นนักเรียนนายสิบ หรือนักเรียนจ่าและ
บรรจุเป็นประจ าการ ต่อมาเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ เมื่อจบแล้วแต่งตั้งยศเป็นนายร้อย หรือ
นายเรือ ให้นับเวลาตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนกองประจ าการหรือวันเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า แล้วแต่กรณี 
รวมกับช่วงเป็นนักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ ติดต่อกันไปจนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ 
   ตัวอย่าง  พ.ต. ก เกิด 1 มิ.ย. 12 ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ 1 เม.ย.33 เข้ารับ
ราชการเป็นทหารกองประจ าการ 1  เม.ย. 33 ต่อมาบรรจุเป็นประจ าการแต่งตั้งยศ ส.ต. 1 เม.ย. 35        
ได้เข้าเรียนเป็นนักเรียนนายร้อย เมื่อ 1 ก.ค. 35 เมื่อจบแล้วแต่งตั้งยศ ร.ต. เมื่อ 1 พ.ค. 40 ออกจากราชการ 
1 ส.ค. 44  ให้นับเวลาตั้งแต่ 1 เม.ย. 33 – 31 ก.ค. 44 
  2.  กรณีเริ่มเป็นนักเรียนทหาร  ได้แก่ นักเรียนนายสิบ นักเรียนจ่า นักเรียนนายเรือ นักเรียน    
นายร้อย จปร. นักเรียนนายร้อยส ารอง นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนดุริยางค์   นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร    
(เริ่มตั้งแต่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๓) ฯลฯ    

2.1  กรณีวันขึ้นทะเบียนกองประจ าการเป็นวันเดียวกับวันเข้าเป็นนักเรียนทหาร 
ให้นับเวลาตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนจนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ   

      ตัวอย่าง   เกิด 1 ธ.ค. 2500  เข้าเป็นนักเรียนทหาร 30 พ.ย. 2519      
(อายุ 19 ปี)  ขึ้นทะเบียนฯ 30 พ.ย. 2519  ให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนฯ  คือ 30 พ.ย. 2519 
   2.2  กรณีเข้าเป็นนักเรียนทหารก่อนอายุ 18 ปี และขึ้นทะเบียนภายหลังหรือมีวันล้วง 
ให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนหรือวันล้วงต้นปีที่มีอายุ 18 ปี (วันที่ 1 ม.ค.) ของปี พ.ศ. ที่มีอายุ  
ครบ 18 ปี ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2498 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร           
พ.ศ. 2497 จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ   
          ตัวอย่าง  เกิด 1 ธ.ค. 2500  เข้าเป็นนักเรียนทหาร 1 พ .ค. 2517           
ขึ้นทะเบียนฯ 30 พ.ย. 2518 (ครบ 18 ปีบริบูรณ์)   ให้นับเวลาราชการได้ตั้งแต่วันล้วงต้นปีที่มีอายุ 18 ปี  
คือ 1 ม.ค. 2518   
 ตัวอย่าง   เกิด 1 ธ.ค. 2500  เข้าเป็นนักเรียนทหาร 1 พ .ค. 2517         
ขึ้นทะเบียนฯ 15 พ.ค. 2519 (อายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว) ให้นับเวลาราชการได้ตั้งแต่วันล้วงต้นปีที่มีอายุ 18 ปี    
คือ 1 ม.ค. 2518   
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   2.3  กรณีเข้าเป็นนักเรียนทหาร (ในปีที่มอีายุ 18 ปี)   ให้นับเวลาตั้งแต่วันที่เป็น 
นักเรียนทหาร (แต่ถ้าระบุวันเปิดภาคการศึกษา ให้นับเวลาตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา) จนถึงวันสุดท้าย    
ก่อนออกจากราชการ 

      ตัวอย่าง  เกิด 1 ธ.ค. 2500  เข้าเป็นนักเรียนทหาร 1 พ .ค. 2518           
ขึ้นทะเบียนฯ 30 พ.ย. 2518 (ครบ 18 ปีบริบูรณ์)  ให้นับเวลาราชการได้ตั้งแต่วันเข้าเป็นนักเรียนทหาร  
คือ 1 พ.ค. 2518   

      ตัวอย่าง  เกิด 1 ธค. 2500  เข้าเป็นนักเรียนทหาร 30 เม .ย. 2519      
(อายุ 18 ปี 5 เดือน) ขึ้นทะเบียน 30 ก.ย.2519  เปิดภาคการศึกษา 4 พค. 2519   ให้นับเวลาราชการ
ตั้งแตวั่นเปิดภาคเรียน  คือ 4 พ.ค. 2519 

      ตัวอย่าง   เกิด 1 ธ.ค. 2500 เข้าเป็นนักเรียนทหาร 1 มี .ค. 2518         
(อายุ 17 ปี 4 เดือน) ขึ้นทะเบียน 30 พ.ย. 2518 เปิดภาคการศึกษา 4 พ.ค. 2518   ให้นับเวลาราชการ
ตั้งแตวั่นเปิดภาคเรียน  คือ 4 พ.ค. 2518 

3.  กรณี เริ่มเป็นทหารประจ าการ หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน  เช่น พลขับรถ           
พลดุริยางค์  เสมียน  ช่างยนต์  เป็นต้น ให้นับเวลาตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการ โดยได้รับเงินเดือนจาก        
เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนแต่ไม่ก่อนวันที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ (หากรับราชการก่อนอายุ 18 ปี      
ให้นับวันที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์) จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ 
  4.  กรณีผู้จบ ร.ด. ปี 3 และไม่ต้องอยู่ในกองประจ าการ (ทหารเกณฑ์)   ขึ้นทะเบียน      
กองประจ าการวันใดจะปลดเป็นกองหนุนชั้นที่ 1 ประเภทที่ 1 ในวันเดียวกัน ให้นับเวลาราชการ ดังนี้ 
   4.1  กรณีเริ่มเป็นทหารประจ าการ หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือน ให้นับเวลา
ตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน แต่ไม่ก่อนอายุ 18 ปีบริบูรณ์ 
จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ 
   4.2  กรณีเริ่มเป็นนักเรียนทหาร ก่อนวันขึ้นทะเบียน  ให้นับเวลาตั้งแต่วันขึ้นทะเบียน
จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ 
   4.3  กรณีเริ่มเป็นนักเรียนทหาร หลังวันขึ้นทะเบียน ให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับ       
การแต่งตั้งเป็นทหารประจ าการ จนถึงวันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ 

 5.  กรณีทหารหญิง    ไม่มีสิทธิรับเบี้ยหวัด (เนื่องจากไม่ต้องเป็นทหารกองหนุน) 
 
 วันล้วง   หมายถึง วันร้องขอเข้ากองประจ าการ ซึ่งเป็นวันที่มีสิทธิได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ 

 
การนับเวลาทวีคูณ 

  (เช่นเดียวกับการนับเวลาทวีคูณส าหรับค านวณบ าเหน็จ บ านาญ) 

     *ส าหรับประกาศกฎอัยการศึก พ.ศ. 2549 (19 ก.ย. 2549-26 ม.ค. 2550)  ให้นับเป็นเวลาทวีคูณ  
เฉพาะข้าราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม เท่านั้น  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  ที่ นร 0506/13169 
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ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 และค าจ ากัดความ “ข้าราชการทหาร” ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร      
พ.ศ. 2521) 
 
 
 
 
การนับเวลาราชการต่อเนื่อง 

       ทหารซึ่ งออกจากราชการโดยมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด  ถ้าภายหลังกลับเข้ารับราชการใหม่          
เมื่อพ้นจากราชการ ให้นับเวลาราชการตอนแรกกับตอนหลังต่อเนื่องกัน ส าหรับระยะเวลาที่ มีสิทธิได้รับ     
เบี้ยหวัด ใหน้ับเวลาได้ 1 ใน 4 
 
การตัดเวลาราชการ 

             (เช่นเดียวกับการตัดเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จ บ านาญ)  และ 

1. การค านวณเงินประเดิมส าหรับผู้รับเบี้ยหวัดที่เป็นสมาชิก กบข. อยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540    
ให้ตัดเวลาราชการส าหรับค านวณเงินประเดิมออก 3 ใน 4 ด้วย   เนื่องจากกฎหมายให้น าเวลาในระหว่าง   
ที่ได้รับเบี้ยหวัดไปค านวณบ าเหน็จบ านาญได้เพียง 1 ใน 4 เท่านั้น    

2. กรณีเป็นนักเรียนทหาร หรือพลทหารกองประจ าการ หากต่อมาเข้ารับราชการกองประจ าการ 
หลังวันที2่7 มีนาคม 2540 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม 
 
การรับราชการในกองประจ าการ    

การนับวันรับราชการในกองประจ าการส าหรับการปลด   ให้ถือวันที่ขึ้นทะเบียน/วันล้วง ตั้งแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้งยศทหาร แล้วนับตั้งแต่เดือนที่ได้ขึ้นทะเบียนล้วงเป็นต้นไปเป็นรายเดือนจนครบก าหนด  
จึงให้น าปลดในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป   เช่น   ผู้ที่ต้องการรับราชการในกองประจ าการมีก าหนด  24 เดือน 
และได้ขึ้นทะเบียนล้วงตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งยศทหารในเดือน ม.ค.  2545 จะเป็นวันที่เท่าใดก็ตาม    
ต้องปลดในวันที่ 1 ม.ค. 2547   ส่วนผู้ที่มีก าหนดให้รับราชการในกองประจ าการน้อยกว่าที่กล่าว ให้นับ    
วันรับราชการในกองประจ าการส าหรับปลดโดยอนุโลม 
       ตัวอย่าง   ส.ต. ก าพล  เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ 1 เม.ย. 2545  ขึ้นทะเบียน
กองประจ าการ 3 เม.ย. 2545 ต่อมาบรรจุเป็นประจ าการแต่งตั้งยศ ส.ท. 7 เม.ย. 2547  ต้องปลดในวันที่ 
1 เม.ย.47  
 
เกณฑ์การค านวณเบี้ยหวัด 

 ให้ค านวณตามส่วนแบ่งของเงินเดือนเดือนสุดท้าย โดยจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้ 

  มีเวลาราชการไม่ถึง 15 ปี   ได้ 15/50 ของเงินเดือน 
  มีเวลาราชการ 15 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี  ได้ 25/50 ของเงินเดือน 
  มีเวลาราชการ 25 ปี แต่ไม่ถึง 30 ปี  ได้ 30/50 ของเงินเดือน 
  มีเวลาราชการ 30 ปี แต่ไม่ถึง 35 ปี  ได้ 35/50 ของเงินเดือน 
  มีเวลาราชการ 35 ปี ถึง 40 ปี   ได้ 40/50 ของเงินเดือน 
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  มีเวลาราชการเกินกว่า 40 ปีขึ้นไป ให้แบ่งเป็นห้าสิบส่วนคูณด้วยจ านวนปีเวลาราชการ    
  (เวลาราชการ/50 ของเงินเดือน)  เบี้ยหวัดให้จ ากัดอย่างสูงไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
 
 
 
 

 เวล าราชการ   ห มายถึ ง    เวล าราชการป กติ รวมกั บ เวลาท วีคูณ   ต ามม าตรา  2 4                   
แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
 
 เงินเดือนเดือนสุดท้าย   เป็นไปตามค านิยามในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 

ระยะเวลาการรับเบี้ยหวัด 
 

1.  นายทหารชั้นสัญญาบัตร 
 นายทหารกองหนุนจะอยู่ในประเภทกองหนุนได้ไม่เกินก าหนดอายุดังต่อไปนี้ 
  1.1  นายร้อยหรือนายเรือหรือนายเรืออากาศ   ครบ  45  ปี 
  1.2  พันตรี พันโท หรือ นาวาตรี นาวาโท     ครบ  50  ปี 
              หรือ นาวาอากาศตรี นาวาอากาศโท   

ส าหรับ 1.1 และ 1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะสั่งให้ผู้ซึ่งมีอายุเกินก าหนดนี้     
คงอยู่ในประเภทกองหนุนต่อไปได้พิเศษ แต่ต้องอายุไม่เกิน 55 ปี 

        1.3 พันเอก หรือนาวาเอก หรือนาวาอากาศเอก และนายพล  ครบ 55 ปี 

          วันครบย้ายประเภท 

  นายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด มีสิทธิรับเบี้ยหวัดได้ตั้งแต่วันออกจากราชการจนถึงวันสิ้นปี       
(31 ธ.ค. .....) ที่มีอายุครบ 45 ปี   50 ปี   หรือ 55 ปี  ทางราชการจะย้ายประเภทจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด          
เพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญ ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. ถัดไป  
  ตัวอย่าง    ร้อยตรี ณเดชน์  เกิดวันที่ 20 พ.ค. 2500 จะมีอายุครบ 45 ปี ในวันที่ 20 พ.ค. 2545  
ออกจากราชการวันที่ 3 พ.ค. 2540  ร้อยตรี ณเดชน์  จะมีสิทธิรับเบี้ยหวัดตั้งแต่วันที่  3 พ.ค. 2540    
(วันที่ออกจากราชการ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 (วันสิ้นปีที่มีอายุครบ 45 ปี) ทางราชการจะย้ายประเภท
จากกองหนุนมีเบี้ยหวัดเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญ (เหตุทดแทน)  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2546 เป็นต้นไป 

 

2.  นายทหารประทวนและพลทหารประจ าการ 

  ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้ว จะต้องอยู่ในกองประจ าการเป็นเวลา 2 ปี เมื่อครบก าหนดแล้ว 
จึงปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1  โดยมีระยะเวลาการเป็นกองหนุนแต่ละชั้น  ดังนี้ 
   กองหนุนประเภทที่ 1    ชั้นที่ 1   เจ็ดปี   
   กองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 2            สิบปี    
   กองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 3   หกป ี
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  ส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิพิเศษหรือกรณีพิเศษ อาจเข้ารับราชการในกองประจ าการไม่ครบ 2 ปี แล้วปลด
เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ก็ได้ 

 ผู้ซึ่งออกจากราชการโดยยังไม่พ้นกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 2  มีสิทธิรับเบี้ยหวัด โดยต้องมีเวลา 
รับราชการประจ าการ ดังนี้ 

 
 นายทหารประทวน หรือพลทหาร ซึ่งรับราชการในกองประจ าการ (ตามกฎหมายว่าด้วย  

การรับราชการทหาร)  ซ่ึงเข้ารับราชการประจ าการต่อไป ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 นายทหารประทวน และพลทหารกองหนุนที่ไม่ได้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ ซึ่งยังไม่พ้น

กองหนุน ชั้นที่ 2  และออกจากราชการ  หากกลับเข้ารับราชการประจ าการใหม่ ต้องมีเวลาราชการในครั้งหลัง
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  มีสิทธิรับเบี้ยหวัดได้ตั้งแต่วันทีอ่อกจากราชการจนถึงวันก่อนวันปลดจากกองหนุนชั้นที่ 2 
ซึ่งแยกได้  ดังนี้ 

 
ระยะเวลาการรับเบี้ยหวัด  (นายทหารชั้นประทวนและพลทหารประจ าการ) 

 1. กรณีปกติทั่วไป 
รับราชการในกองประจ าการ            2  ปี 

  ปลดเป็นกองหนุนชั้นที ่1  ประเภท 1 อยู่ต่อ   7  ปี                 19  +  ขึ้นทะเบียนหรือ 
ปลดเป็นกองหนุนชั้นที่ 2  ประเภท 1 อยู่ต่อ   10 ปี      วนัร้องขอฯ ย้ายประเภท  

                              เพ่ือรับบ าเหนจ็บ านาญ 
ปลดเป็นกองหนุนชั้นที่ 3  ประเภท 1 อยู่ต่อ   6  ปี                      

 
ตัวอย่าง  ขึ้นทะเบียน     3  พ.ค. 2525 + 19 ป ี

     รับเบี้ยหวัดถึงวันที่  30  เม.ย. 2544 
     วันย้ายประเภท     1  พ.ค. 2544  

 2. กรณีส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (ร.ด. ปี 1) หรือเทียบเท่า   แยกเป็น 2 กรณี 
 2.1  กรณีไม่ร้องขอเข้ากองประจ าการ  (ไม่สมัครเข้ารับราชการในกองประจ าการ) 
จะต้องรับราชการในกองประจ าการ 1 ปี 6 เดือน ให้เอา 18 ปี 6 เดือน บวกวันขึ้นทะเบียนหรือวันร้องขอฯ 
จะได้วันย้ายประเภท 
             ตัวอย่าง  ขึ้นทะเบียน     1 ม.ค. 2530 + 18 ป ี6 เดือน 
       รับเบี้ยหวัดถึงวันที่  30 มิ.ย. 2548 
       วันย้ายประเภท     1 ก.ค. 2548 
 

     2 .2  กรณี ร้องขอเข้ากองประจ าการ   (สมัครเข้ารับราชการในกองประจ าการ)           
ต้องรับราชการในกองประจ าการ 1 ปี  ให้เอา 18 ปี บวกวันขึ้นทะเบียนหรือวันร้องขอฯ จะได้วันย้ายประเภท 
   ตัวอย่าง  ขึ้นทะเบียน      1 ม.ค. 2527 + 18 ปี 
                                        รับเบี้ยหวัดถึงวันที่  31 ธ.ค. 2544     
     วันย้ายประเภท     1  ม.ค. 2545 

  3. กรณีส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (ร.ด.ปี 2) หรือเทียบเท่า   แยกเป็น 2 กรณี 
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      3.1  กรณีไม่ร้องขอเข้ากองประจ าการ   จะต้องรับราชการในกองประจ าการ 1 ปี      
ให้เอา 18 ปี บวกวันขึ้นทะเบียนหรือวันร้องขอฯ จะได้วันย้ายประเภท 
   ตัวอย่าง  ขึ้นทะเบียน     1 ม.ค. 2528 + 18 ปี 

  รับเบี้ยหวัดถึงวันที่  31 ธ.ค. 2545 
      วันย้ายประเภท     1 ม.ค. 2546 

       3.2  กรณีร้องขอเข้ากองประจ าการ   จะต้องรับราชการในกองประจ าการ 6 เดือน    
ให้เอา 17 ปี 6 เดือน บวกวันขึ้นทะเบียนหรือวันร้องขอฯ จะได้วันย้ายประเภท 

ตัวอย่าง  ขึ้นทะเบียน     1 ม.ค. 2528 + 17 ป ี 6 เดือน 
  รับเบี้ยหวัดถึงวันที่  30 มิ.ย. 2545 

      วันย้ายประเภท     1 ก.ค.  2545 
 

       4. กรณีส าเร็จการฝึกวิชาทหาร (ร.ด. ปี 3)  หรือเทียบเท่า กรณีข้ึนทะเบียนกองประจ าการแล้ว
ปลดไม่ต้องรับราชการในกองประจ าการ   ให้เอา 17 ปี + วันขึ้นทะเบียน จะได้วันย้ายประเภท 
   ตัวอย่าง  ขึ้นทะเบียน     3 พ.ค. 2529 + 17 ปี 
                                        รับเบี้ยหวัดถึงวันที่  30 เม.ย. 2546 
      วันย้ายประเภท     1 พ.ค. 2546 
  5. กรณีจบเตรียมอุดมศึกษา หรือ ปวช. ร้องขอเข้ากองประจ าการ     ต้องอยู่รับราชการ 
ในกองประจ าการ 1 ปี   ให้เอา 18 ปี + วันขึ้นทะเบียนหรือวันร้องขอฯ จะได้วันย้ายประเภท 
   ตัวอย่าง  ขึ้นทะเบียน     1 พ.ค. 2528 + 18 ปี 

  รับเบี้ยหวัดถึงวันที่  30 เม.ย. 2546 
      วันย้ายประเภท     1 พ.ค. 2546 
  6. กรณีจบ ปกศ. สูง หรือ ปวท. ขึ้นไป ไม่ร้องขอเข้ากองประจ าการ   ต้องอยู่รับราชการ
ในกองประจ าการ 1 ปี   ให้เอา 18  + วันขึ้นทะเบียนหรือวันร้องขอฯ จะได้วันย้ายประเภท 

ตัวอย่าง  ขึ้นทะเบียน     1 พ.ค. 2528 + 18 ปี   
  รับเบี้ยหวัดถึงวันที่  30 เม.ย. 2546 

      วันย้ายประเภท     1 พ.ค. 2546 
  7. กรณีจบ ปกศ.สูง หรือ ปวท. ขึ้นไป ร้องขอเข้ากองประจ าการ      ต้องอยู่รับราชการ   
ในกองประจ าการ 6 เดือน  ให้เอา 17 ปี 6 เดือน + วันขึ้นทะเบียนหรือวันร้องขอฯ จะได้วันย้ายประเภท 

ตัวอย่าง  ขึ้นทะเบียน     1 ม.ค. 2530 + 17 ป ี6 เดือน   
  รับเบี้ยหวัดถึงวันที่  30 มิ.ย. 2547 

      วันย้ายประเภท     1 ก.ค. 2547 
 

3. กรณีกลาโหมพลเรือน     

            แยกเป็น 2 กรณี  
1. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์    

ให้นับถึงวันที่ 31 ธ.ค. ของปี พ.ศ. ที่มีอายุ 21 ปี  ให้เอา 21 ปี + พ.ศ. เกิด แล้วมาดู
วันขึ้นทะเบียน ถ้าขึ้นทะเบียนหรือวันร้องขออายุไม่เกิน 21 ปี ให้เอา 19 ปี + วันขึ้นทะเบียนหรือวันร้องขอฯ 
จะได้วันย้ายประเภท 
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      ตัวอย่าง  สิบโท การุณ   เกิดวันที่ 2 ส.ค. 2510 ขึ้นทะเบียนกองประจ าการหรือ       
วันร้องขอฯ 1 เม.ย. 2530 เริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน 7 พ.ค. 2529 ลาออก       
จากราชการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2545 
      เกณฑ์การค านวณ    ให้เอา 21 + พ.ศ. เกิด 2510 ได้ 2531 มาดูวันขึ้นทะเบียนหรือ    
วันร้องขอฯ  1 เม.ย. 2530  อายุยังไม่เกิน 21 ปี   ให้เอา 19 ปี + 1 เม.ย. 2530 จะได้วันย้ายประเภท  
คือ 1 เม.ย. 2549  มีสิทธิรับเบี้ยหวัดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2545  ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2549 

  2.  อายุเกิน 21 ปีบริบูรณ์ 
       ให้เอา 21 ปี + พ.ศ. เกิด แล้วมาดูวันขึ้นทะเบียน  ถ้าขึ้นทะเบียนอายุเกิน 21 ปี        
ให้เอา 39 + พ.ศ. เกิด (ให้ถือวันต้นเดือนของเดือนที่ขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการหรือวันร้องขอฯ         
เป็นวันหมดสิทธิรับเบี้ยหวัด) 

     ตัวอย่าง  สิบตรี ขุขันธ์ เกิดวันที่ 15 ก.ย. 2509 ขึ้นทะเบียนกองประจ าการหรือ      
วันร้องขอฯ วันที่ 12 เม.ย. 2531   ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2546 
       เกณฑ์การค านวณ   ให้เอา 21 + พ.ศ. เกิด 2509   ได้ 2530  มาดูวันขึ้นทะเบียน
หรือวันร้องขอฯ 12 เม.ย. 2531  อายุเกิน 21 ปีแล้ว   ให้ เอา 39 + พ.ศ. เกิด 2509 = 2548            
จะได้วันย้ายประเภทคือ  1 เมษายน 2548  มีสิทธิรับเบี้ยหวัดตั้งแต่วันที ่1 ม.ค. 2546 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2548 
 
  ในกรณีที่สมุดประวัติบันทึกการขึ้นทะเบียนและการปลดกองหนุนไม่ชัดเจนให้ขอ สด.3     
มาประกอบการพิจารณา 

การย้ายประเภทเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญของนายทหารชั้นประทวน  และพลทหาร           
กองประจ าการ ไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนกองประจ าการหรือร้องขอเข้ากองประจ าการวันที่เท่าใดก็ตาม วันครบ   
รับเบี้ยหวัด จะต้องเป็นวันสุดท้ายของเดือนก่อนวันขึ้นทะเบียนหรือวันร้องขอฯ และวันย้ายประเภทจะต้องเป็น
วันที่ 1 ของเดือนที่ขึ้นทะเบียนหรือร้องขอฯ เสมอ 

ตัวอย่าง  ขึ้นทะเบียน      3 พ.ค. 2535 + 17 ปี 
     รับเบี้ยหวัดถึงวันที่  30 เม.ย. 2552 
     วันย้ายประเภท     1  พ.ค. 2552 

หลักฐานการขอรับเบี้ยหวัด 

  หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาสั่งจ่ายเบี้ยหวัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0520.9/ว 53  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552   

 

กรณีขอรับเบี้ยหวัด  ให้ใช้แบบ 5300 โดยแนบหลักฐานดังนี้ 
1. สมุดประวัติหรือแฟ้มประวัติข้าราชการ 
2. ค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณเบี้ยหวัด (ถ้ามี) 
3. ส าเนาค าสั่งที่ให้ออก หรืออนุญาตให้ลาออกจากราชการ  แล้วแต่กรณี 
4. หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด 

ในระหว่างที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างที่สั่งให้เป็นนักด าเรือด าน้ าซึ่งรับรองโดยกรมการเงินกลาโหม
กระทรวงกลาโหม (แบบ 5304) 
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5. หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณส าหรับผู้ปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ ซึ่งรับรองโดยกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (แบบ 5306) 

6. หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณส าหรับผู้ปฏิบัติราชการลับหรือปฏิบัติราชการ     
ตามแผนป้องกันประเทศ หรือปฏิบัติราชการกรณี อ่ืน ตามแบบที่กระทรวงกลาโหมขอท าค าตกลง              
กับกระทรวงการคลัง หรือตามท่ีแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบแล้ว 

การพิจารณาสั่งจ่ายเบี้ยหวัด 

        (เช่นเดียวกับการพิจารณาสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญ) 
  
การตรวจสมุด / แฟ้มประวัติข้าราชการทหาร 
กรณีสมุดประวัติ ให้ตรวจดูตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายโดยละเอียด 

ประวัติรับราชการ  ให้ตรวจรายการดังนี้ 
1. ชื่อ – นามสกุล 
2. วัน เดือน ปี เกิด 

รายการ บุตร – ธิดา 
 ข้อสังเกต : หากเป็นทหารหญิง ให้ดู วัน เดือน ปี เกิดของบุตร ถ้าเกิดในระหว่างประกาศกฎอัยการศึก
ถือว่ามีการลาคลอดในระหว่างนั้น ต้องน าวันลามาหักออกจากเวลาทวีคูณกฎอัยการศึกด้วย 
 
รายการวุฒิการศึกษา 
 เฉพาะนายทหารชั้นประทวน ให้ดูว่าจบการศึกษาระดับใดเพ่ือประกอบการค านวณวันครบก าหนด 
การรบัเบี้ยหวัด (ดูรายละเอียดระยะเวลาการรับเบี้ยหวัด) 

 

รายการขึ้นทะเบียนกองประจ าการ 
ตรวจวันขึ้นทะเบียน 
กรณีทหารเกณฑ์ 
ตรวจวันขึ้นทะเบียนกองประจ าการว่าขึ้นทะเบียน วัน เดือน ปีใด ต้องตรงกับรายการต าแหน่งและ

รายการเงินเดือน 
หากขึ้นทะเบียนกองประจ าการแล้ว ไม่ได้เข้ารับราชการกองประจ าการในวันเดียวกับวันขึ้นทะเบียน เช่น 

หมายเรียกตัวเข้ารับราชการ ผลัด 2 ให้ถือว่า วัน เดือน ปี (ผลัด 2) เป็นเริ่มนับเวลาราชการ ซึ่งต้องตรงกับรายการ
ต าแหน่งและรายการเงินเดือน 

กรณีนักเรียนทหาร 
ตรวจวันขึ้นทะเบียนกองประจ าการว่าขึ้นทะเบียน วัน เดือน ปีใด  และวันร้องขอฯ  (วันล้วง) ต้องตรงกับ

วันที่บันทึกไว้ในรายการต าแหน่งและรายการเงินเดือน 

กรณีข้าราชการกลาโหมพลเรือน 
  ตรวจวันขึ้นทะเบียนกองประจ าการว่าขึ้นทะเบียน วัน เดือน ปี ใด และวันร้องขอฯ(วันล้วง) จะต้อง
เป็นวัน เดือน ปี เดียวกับวัน เดือน ปี ที่บันทึกไว้ในรายการยศทหาร 
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การอุปสมบท 
ถ้าลาอุปสมบทในระหว่างกฎอัยการศึก ต้องน าวันลาในระหว่างนั้นมาหักออกจากเวลาทวีคูณ        

กฎอัยการศึกด้วย 

รายการยศทหาร 
ตรวจยศครั้งสุดท้ายก่อนพ้นจากราชการให้ตรงกับ แบบ 5300 

รายการต าแหน่ง 
ตรวจสอบว่า การบันทึกรายการต าแหน่งในวันเริ่มเข้าปฏิบัติราชการต้องตรงกับวันขึ้นทะเบียนและ

รายการเงินเดือน เบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ 

รายการ เงินเดือน เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ 
ตรวจสอบการบันทึกรายการเงินเดือนให้ครบถ้วน 

1. วัน เดือน ปี ที่เริ่มรับราชการต้องตรงกับรายการต าแหน่ง 
2. เคยออกจากราชการด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ถ้ากลับเข้ารับราชการก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2540 

ไม่นับเวลาราชการในตอนแรก ยกเว้น มีหลักฐานซึ่งกระทรวงการคลังให้นับเวลาราชการติดต่อกัน จึงจะนับ
เวลาราชการติดต่อกันโดยนับเวลาราชการปกติเป็นตอนๆไป 

ถ้ากลับเข้ารับราชการหลังวันที่พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539    
มีผลบังคับใช้แล้ว คือ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 เป็นต้นไป ให้นับเวลาราชการติดต่อกัน โดยนับเวลา
ราชการปกติเป็นตอนๆไป ยกเว้น กรณีเคยรับบ าเหน็จไปแล้ว และไม่ได้คืนบ าเหน็จตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ให้นับเฉพาะเวลาราชการในตอนหลัง โดยให้ตรวจดูว่ามีการบันทึกการคืนบ าเหน็จ
พร้อมดอกเบี้ยในสมุดประวัติ หรือมีหลักฐานการคืนเงินดังกล่าว แนบมากับเรื่องขอรับหรือไม่ 

3. เคยออกจากราชการและรับเบี้ยหวัดตั้งแต่ วัน เดือน ปีใด และกลับเข้ารับราชการใหม่ตั้งแต่     
วัน เดือน ปีใด จะต้องนับเวลาราชการเป็นตอน ๆ ไป ส าหรับระยะเวลาที่รับเบี้ยหวัดนับเวลาราชการให้ 1 ใน 4 

4. ตรวจค าสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ / ให้ออกจากราชการ / ปลดออกจากราชการ    
วัน เดือน ปีใด ให้นับเวลาราชการถึงวันที่ก่อนวันที่ระบุในค าสั่งหรือวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือน 

5. กรณีเกษียณอายุให้นับเวลาราชการจนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่มีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ โดยต้องตรวจดูรายชื่อตามประกาศเกษียณอายุด้วย 

รายการราชการสงครามหรือปราบปรามจลาจลหรือในเวลามีเหตุฉุกเฉิน 

- กรณีกระท าหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด เช่น ปราบปราม ผกค. แผนป้องกันประเทศ 
ราชการลับ ราชการพิเศษ ฯลฯ ให้ตรวจการบันทึกรายการถูกต้องตรงกับบัญชีวันทวีคูณที่แนบมากับเรื่อง 

- กรณีประกาศใช้กฎอัยการศึก ตรวจการบันทึกรายการว่าถูกต้องและครบถ้วนตามประกาศ       
กฎอัยการศึก หากมีวันลาในระหว่างนั้น ให้น ามาหักออกจากเวลาทวีคูณ 

    ข้อสังเกต :  ส าหรับทหารเรือ ให้ตรวจสมุดประวัติว่า ถ้ามีรายการผ่านเมืองท่าต่างประเทศ       
ในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้น าเวลาที่ผ่านเมืองท่าต่างประเทศมาหักออกจากเวลาทวีคูณกฎอัยการศึกด้วย 
(การผ่านเมืองท่าต่างประเทศกรณีทหารเรือปฏิบัติหน้าที่นอกเขตน่านน้ าไทย ซึ่งถือว่าไม่ได้อยู่ในเขตประกาศ
กฎอัยการศึก) 
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รายการความผิด 

เคยถูกสั่งพักราชการและให้กลับเข้ารับราชการโดยมีการจ่ายเงินเดือนในระหว่างพักราชการอย่างไร 
ให้ดูประกอบกับบัตรเงินเดือน / ค าสั่ง (กรณีสมุดประวัติลงรายการไม่ครบถ้วน) 

 

 

รายการออกจากราชการ หรือย้ายประเภท 

- วันออกจากราชการตรงกับค าสั่งที่พ้นจากราชการ 
- กรณีรับเบี้ยหวัด วันปลดกองหนุนแต่ละชั้น และวัน เดือน ปี ที่ย้ายประเภท ต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
บ าเหน็จบ านาญย้ายประเภท 

 บ าเหน็จบ านาญย้ายประเภท หมายถึง ผู้ซึ่งรับเบี้ยหวัดครบก าหนดแล้วจะต้องเปลี่ยนจากรับเบี้ยหวัด
เป็นบ าเหน็จหรือบ านาญ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือ
ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
 บ านาญ    =   มีเวลาราชการ 10 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป (9 ปี 6 เดือน) 
 บ าเหน็จ   =   มีเวลาราชการ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี 

 เงินเดือนเดือนสุดท้าย  หมายถึง  เงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนออกรับเบี้ยหวัด  และระหว่าง       
การรับเบี้ยหวัดหากมีการปรับเงินเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี) จะต้องปรับเงินเดือนเดือนสุดท้ายให้ทุกครั้ง 
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จบ านาญย้ายประเภท รวมกับเงินเพิ่มอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ตัวอย่าง  เงินเดือนก่อนออกรับเบี้ยหวัด ๖,๓๐๐ บาท รับเบี้ยหวัดตั้งแต่ 1 มิ.ย.25๓๘ ถึง ๓๐ เม.ย. 25๕๐ 

 
การปรับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี 

 
 

อัตราเบี้ยหวัด 
 
รับเบี้ยหวัด 1 มิ.ย. 2538      =  ๖,๓๐๐  
ปรับ เม.ย. 2547  =  7,070 
ปรับ ต.ค. 2548  =  7,430 
 ณ 30 เม.ย. 2550  =  7,430 
 ให้น าเงินเดือนเดือนสุดท้าย ๗,๔๓๐ บาท บวกเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการค านวณ
บ าเหน็จบ านาญย้ายประเภท 
 กรณีเงินเดือนชั้นประทวนเดิม ก่อน 1 ต.ค. 2537   ป.1 ได้แก่ ส.ต.-จ.ส.อ.   และ ป.2  ได้แก่ 
จ.ส.อ. พิเศษ    ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2537  ได้มีการปรับปรุงระดับเงินเดือนของชั้นประทวนใหม่    ป.1   ได้แก่ 
ส.ต.-ส.อ.   ป.2 ได้แก่ จ.ส.ต.-จ.ส.อ.   และ ป.3 ได้แก่ จ.ส.อ.พิเศษ   ดังนั้นผู้ที่มียศ ป.1 ได้แก่ จ.ส.ต.-จ.ส.อ. 
เมื่อปรับ 1 ต.ค. 2537  ให้ปรับเป็น ป.2   และผู้ที่มียศ ป.2 จ.ส.อ.พิเศษ   ให้ปรับเป็น ป.3 

ปี 25๓๘ เม.ย. 25๔๗ ต.ค. 25๔๘ ต.ค. 25๕๐ เม.ย. 25๕๔ 

๖,๓๐๐ ๗,๐๗๐ ๗,๔๓๐ ๗,๗๓๐ ๘,๑๒๐ 
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 เวลาระหว่างรับเบี้ยหวัดนับ ¼ = ระยะเวลาที่ออกรับเบี้ยหวัดจนถึงวันก่อนวันย้ายประเภท ให้นับ
เวลาระหว่างนั้น ¼ และน าเวลาดังกล่าวไปบวกกับเวลาราชการปกติ 
          การตัดเวลาระหว่างรับเบี้ยหวัด ¾ = ระยะเวลาที่ออกรับเบี้ยหวัดจนถึงวันที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๔๐ ให้ตัด
เวลาระหว่างนั้น ¾  เพ่ือค านวณเงินประเดิมส าหรับสมาชิก กบข.  
 
 

ตัวอย่าง   ออกรับเบี้ยหวัดตั้งแต่ ๑ มิ.ย. 25๓๘ ถึง 3๐ เม.ย.25๕๐ 
             สูตรการค านวณ เวลาราชการ ¼ 

   วัน  เดือน  ปี 
   ๓๐   ๔  ๕๐         (วันครบรับเบี้ยหวัด) 
    ๑   ๖  ๓๘    ลบ  (วันท่ีลาออกรับเบี้ยหวัด) 
    *30    ๑๐  ๑๑     * (ให้+1 นับตามจ านวนวันท่ีได้รับเงินเดือน) 
    -   -   ๔    หาร     
    ๒๒   ๑๑   ๒    บวก  (เวลาราชการ 1/4) 
              เวลาปกติ                
 

การค านวณ เวลาราชการ ¾   (ตัดเวลาค านวณเงินประเดิม ณ 26 มี.ค.๒๕๔๐) 
   วัน  เดือน  ปี 
   ๒๖   ๓  ๔๐         (วันเริ่มนับเวลาส าหรับค านวณเงินประเดิม)     

     ๑   ๖  ๓๘    ลบ  (วันท่ีลาออกรับเบี้ยหวัด) 
   *๒6    ๙   ๑        * (ให้+1 นับตามจ านวนวันท่ีได้รับเงินเดือน) 
     -   -   ๔    หาร     
    ๑4   ๕   -   
                      -                 -                  ๓    คูณ 
            ๑๒               ๔                 ๑    

        ตัดเวลาค านวณเงินประเดิม             
สูตรค านวณ (ไม่เป็นสมาชิก กบข.) 

บ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × เวลาราชการ 
บ านาญ  = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × เวลาราชการ 

                         50 
 
สูตรการค านวณ (เป็นสมาชิก กบข.) 

บ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย ×เวลาราชการ 
บ านาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ×เวลาราชการ 

                              50 
           การค านวณเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย (ตารางการปรับเงินเดือนจาก ๖,๓๐๐ เป็น ๗,๔๓๐    
ให้ปรับเงินเดือนในเดือน พ.ค. ๒๕๓๘ เป็นเวลา ๑ เดือน) 
  แต่ต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย สมาชิก กบข. ที่รับบ านาญ มีสิทธิได้รับ 
เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวจากกองทุน กบข. ด้วย 
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หลักฐานขอรับบ าเหน็จบ านาญย้ายประเภท 

1. แบบขอรับเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ บ านาญพิเศษ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจาก
ราชการ (แบบ 5300) 

2. แบบรายการค านวณเวลาราชการขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ (แบบ บ.) 
3. ส าเนาค าสั่งให้ย้ายประเภท 
4. ส าเนาหนังสือสั่งจ่ายเบี้ยหวัด และใบแนบหนังสือสั่งจ่ายเบี้ยหวัด (ถ้ามี) 
5. แบบแจ้งของดเบิกเงินเบี้ยหวัด (สรจ.12) 
6. สมุดประวัติ (กรณีเป็นสมาชิก กบข.) 

การพิจารณาสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญย้ายประเภท 
  (เช่นเดียวกับการพิจารณาสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญปกติ) 

 กรณีรายการต าแหน่ง (7) ในแบบขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ (แบบ 5300) ให้ใส่เป็น
ต าแหน่งกองหนุนมีเบี้ยหวัด 

 กรณีไม่มีส าเนาหนังสือสั่งจ่ายเบี้ยหวัด และใบแนบหนังสือสั่งจ่ายเบี้ยหวัด (ตามข้อ 4)      
ให้ขอเรื่องเดิมเบี้ยหวัด มาเพ่ือประกอบการพิจารณา หากค้นเรื่องเดิมไม่พบให้ขอยืมสมุดประวัติ จาก        
ส่วนราชการ หรือตรวจสอบเบี้ยหวัดจากข้อมูลบัตรกลางในระบบบ าเหน็จบ านาญ 

 กรณีผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. จะต้องยืมสมุดประวัติจากส่วนราชการมาเพ่ือตรวจสอบเงินเดือน
เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย 
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คือเงินตอบแทนความชอบ
ที่รับราชการทหารมา จ่าย
เป นรายเดือนถึงวันครบ
ก าหนดรับเบี้ยหวัด ให้แก่
ข้าราชการทหาร ตาม
หลักเกณ ์ ที่ก าหนด

ข้ำรำชกำรทหำร

รับรำชกำรมำ ม่น้อยกว่ำ 1 ป 

ลำออกจำกรำชกำร

เป นทหำรกอ หนุนมีเบี ยหวัด

เ ินช่วยเหลือค่ำครอ ชี (ชคบ.)

เบี ยหวัดนำยทหำรสัญญำบัตร

นำยทหำรชั นประทวน
และ ลทหำร

เบี ยหวัด +     

สิทธิ
ประโยชน์

ระยะเวลำกำรรับ

                      

เสียชีวิต

สวัสดิกำร+

รับราชการใหม่
แ ล้ ว มี สิ ท ธิ รั บ
บ าเหน็จบ านาญ

ครบย้าย
ประเภท

รับบ าเหน็จ

รับบ านาญ

ต้องคดีอาญาถงึจ าคุก

  งดรับ
เบี้ยหวดั

เหตอุื่นตามทีข่้อบังคบัก าหนด

ทำยำทรับบ ำเหน็จตกทอด
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ระยะเวลาการรบัเบ้ียหวดั 

นำยทหำรชั นสัญญำบัตร

ลาออกจากราชการเป น นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนมีเบ้ียหวัด

อยู่ในกองหนุนมีเบ้ียหวัดได้ไม่เกินก าหนดอายุตามชั้นยศ

รับรำชกำรทหำรประจ ำกำร มีเวลำรำชกำร ม่น้อยกว่ำ   ป 

ยศ นายร้อย  นายเรือ   นายเรืออากาศ  
มีอายุครบ    ป 

ยศ พันตรี พันโท  นาวาตรี นาวาโท นาวา
อากาศตรี นาวาอากาศโท  มีอายุครบ    ป 

ยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
และนายพลมีอายุครบ    ป 

นายทหารชั้นสัญญาบัตรกองหนุนม ี        
เบ้ียหวัดมีสิทธิรับเบ้ียหวัดจนอายุครบ   
   ป  (นับถึงวันท่ี    ธันวาคม...) ได้แก ่       
ร้อยตรี     ร้อยโท  ร้อยโท   เรือตรี  เรือโท   
เรือเอก  เรืออากาศตรี   เรืออากาศโท      
เรืออากาศเอก

นายทหารชั้นสัญญาบัตรกองหนุนม ี   
เบ้ียหวัดมีสิทธิรับเบ้ียหวัดจนอายุครบ   
   ป  (นับถึงวันท่ี    ธันวาคม...) ได้แก ่       
พันตรี  พันโท  นาวาตรี นาวาโท

นายทหารชั้นสัญญาบัตรกองหนุนมี   
เบ้ียหวัดมีสิทธิรับเบ้ียหวัดจนอายุครบ 
   ป  (นับถึงวันท่ี    ธันวาคม..) ได้แก่   
พั น เ อก  พลต รี  พ ล เ อก  น า ว า เ อ ก          
พล เ รือต รี   พล เ รือ โท  พล เ รือ เอก           
น า ว า อ า ก า ศ เ อ ก  พ ล อ า ก า ศ ต รี             
พลอ าก าศต รี  พลอ าก าศ โท  แล ะ          
พลอากาศเอกEX. ร้อยตรี ก. เกิด   

ก.พ.       ป  รับเบ้ีย
หวัดถึง    ธ.ค.    

EX. พันโท ข. เกิด   
ก.ค.       ป  รับเบ้ีย
หวัดถึง    ธ.ค.    

EX. พลตรี ส. เกิด   
ส.ค.       ป  รับ  
เบ้ียหวัดถึง    
ธ.ค.    
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ระยะเวลำกำรรับเบี ยหวัดขอ นำยทหำรชั นประทวนที่มำจำก ลทหำร

        รับราชการ
กองประจ าการ   ป 

รับราชการกองประจ าการ
          ป    เดือน

        รับราชการ
  กองประจ าการ   ป          รับราชการ

กองประจ าการ   เดือน
ไม่ต้องรบัราชการ 
กองประจ าการ

ร.ด.ป    สมัครเป นทหาร 
ปวท.  ปวส. ปกศ.สูง 
และป.ตรีสมัครเป นทหาร                 
กองประจ าการ    เดือน          
กองหนนุช้ันที่          ป     
กองหนนุช้ันที่         ป  

รวม     ป    เดือน

EX.วนัขึน้ทะเบียน      
  พ.ค.         ป          
ครบก าหนดรับเบี้ยหวัด 
   เม.ย.   

กองประจ าการ          ป           
กองหนนุช้ันที่          ป     
กองหนนุช้ันที่         ป  

                      รวม     ป 

กองประจ าการ   ป     ด.        
กองหนนุช้ันที่          ป     
กองหนนุช้ันที่         ป  

         รวม     ป    เดือน

ร.ด. ป                       
กองประจ าการ          ป           
กองหนนุช้ันที่          ป     
กองหนนุช้ันที่         ป  

                     รวม     ป 

ร.ด.ป   สมัครเป นทหาร   
ป.  ม.  สมัครเป นทหาร   
ร.ด. ป   ไม่สมัคร      
ปวท.  ปวส.  ปกศ.สูง 
และ ป.ตรี ไม่สมัคร  
เตรยีมอุดมศึกษา  ปวช. 
สมคัรเป นทหาร
กองประจ าการ          ป           
กองหนนุช้ันที่          ป     
กองหนนุช้ันที่         ป  

                     รวม     ป 
EX.วนัขึน้ทะเบียน
  พ.ค.       ป    เดือน 
ครบก าหนดรับเบี้ยหวัด 
   ต.ค.  8

EX.วนัขึน้ทะเบียน    พ.ค.       ป 
ครบก าหนดรับเบี้ยหวัด    เม.ย. 28

EX.วนัขึน้ทะเบียน          
  พ.ค.       ป    เดือน         
ครบก าหนดรับเบี้ยหวัด 
   ต.ค.   

EX.วนัขึน้ทะเบียน          
  มี.ค.       ป            
ครบก าหนดรับเบี้ยหวัด 
   ก.พ.   

ทหารเกณ ์

วันขึ้นทะเบียน      ป          
ได้วนัครบก าหนดรับเบี้ยหวดั

วันขึ้นทะเบียน       ป           
  เดือน ได้วนัครบก าหนด 

รับเบี้ยหวัด

วันขึ้นทะเบียน      ป  ได้
วัน ครบก าหนดรับเบี้ยหวดั

วันขึ้นทะเบียน      ป           
  เดือน ได้วนัครบก าหนด 

รับเบ้ียหวัด

วันขึ้นทะเบียน       ป           
ได้วนัครบก าหนดรับเบี้ยหวดั
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นายทหารชั้นประทวน

รับรำชกำรทหำรประจ ำกำร มีเวลำรำชกำร ม่น้อยกว่ำ   ป 

ออกจำกรำชกำรยั  ม่ ้นกอ หนุนชั นที่  

 ห้ปลดเป นทหำรกอ หนุนประเ ท  
กอ หนุนประเ ท       
กองหนุนชั้นที่   เจ็ดป         
กองหนุนชั้นที่   สิบป       
กองหนุนชั้นที่   หกป 

ทหำรเกณ     ลทหำร 

ข้ำรำชกำรกลำ หม ลเรือน

เป นทหารประทวนกองหนุนมีเบี้ยหวัด

รับเบี ยหวัดรำยเดือน = เงนิเดอืนสุดท้าย   เงนิเพิม่(ถ้ามี) X           ตามหลกัเกณ ์การค านวณเบี้ยหวัด
        

หมายเหตุ เวลาราชการส าหรับการค านวณเบ้ียหวัดให้นับเช่นเดียวกับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ

วันครบรับเบี้ยหวัด
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ข้ำรำชกำรกลำ หม ลเรือน

ขณะข  นทะเบียน อำยุ ม่เกิน    ป  บริบูรณ ขณะข  นทะเบียน  อำยุเกิน    ป  บริบูรณ 

วันขึ้นทะเบียน      ป  ได้วันครบ
ก าหนดรับเบ้ียหวัด

ป  พ.ศ. เกิด      ป  ได้วันครบก าหนด 
รับเบ้ียหวัด

ชำย ทยที่ข  นบัญชีทหำรกอ เกินแล้ว     
สมัครรับรำชกำร นกระทรว กลำ หม

 ด้รับแต่ ตั  ย เป นทหำร
ชั นประทวน

ขึ้นทะเบียนทหารกองประจ าการตัง้แต่วันแตง่ตั้งยศ

กองประจ าการ          ป           
กองหนนุช้ันที่          ป        
กองหนนุช้ันที่         ป  

                      รวม     ป 

กองประจ าการ          ป           อายุครบ    ป         
กองหนนุช้ันที่          ป           อายุครบ    ป     
กองหนนุช้ันที่         ป           อายุครบ    ป                                                      

EX.วันขึ้นทะเบียน   มี.ค.                   
ได้วันครบก าหนดรับเบี้ยหวัด    ก.พ.   

EX. จ.อ. ข  เกิดวันที่   ธ.ค.       ขึ้นทะเบียน     
   ก.พ.       ึ่งขึ้นทะเบียน เกินอายุ    ป บริบูรณ์
(เกิน    ธ.ค.   )  วันครบก าหนดรับเบ้ียหวัด    
จาก พ.ศ.          ป  = 30 เป นวันที่    ม.ค.  

         การนับอายุ    ป บริบูรณ์ ให้นับถึง วันท่ี    ธันวาคม ของป  พ.ศ. ท่ีมีอายุ    ป 
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กำรนับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณเบี ยหวัด

กรณีเริ่มเป นทหารกองประจ าการ(ทหารเกณ )์

 

 . ลาพักเพื่อรอการปลด

 
ขึ้นทะเบียน

เข้ารับราชการ

ลาพักรอการปลด

ปลด

กลับเข้ารับราชการ
วันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ

 . ยืดการปลดกองหนุน

   
ขึ้นทะเบียน

เข้ารับราชการ

ยืดการปลดปลด กลับเข้ารับราชการ
วันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ

 . เป นทหารกองประจ าการ ต่อมาบรรจุเป นนักเรียนทหาร

  
ขึ้นทะเบียน

เข้ารับราชการ

ปลดนร. วันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ
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กำรนับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณเบี ยหวัด  ต่อ 

   เป นทหำรกอ ประจ ำกำร แล้วปลดกอ หนุน ต่อมำเป นนักเรียนแล้วบรรจุเป นทหำรประจ ำกำร

  
ขึ้นทะเบียน

เข้ารับราชการ

ปลดกองหนุน บรรจุประจ าการ
วันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ

นร.

กรณีเริ่มเป นนักเรียนทหาร

 . ขึ้นทะเบียน วันเดียวกับเข้าเป นนักเรียนทหาร


ขึ้นทะเบียน

นร.

วันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ

 . เป น นร. ทหารก่อนอายุ    และขึ้นทะเบียนหลัง


นร.   ม.ค. ที่มีอายุ    ป ขึ้นทะเบียน วันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ
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กำรนับเวลำรำชกำรส ำหรับค ำนวณเบี ยหวัด  ต่อ 

กรณีจบ ร.ด. ป   

 . นร. ทหาร ก่อนวันขึ้นทะเบียน


นร. ทหาร วันขึ้นทะเบียน วันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ

 . นร. ทหาร หลังวันขึ้นทะเบียน


นร. ทหารวันขึ้นทะเบียน วันสุดท้ายก่อนออกจากราชการบรรจุประจ าการ
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กำรนับเวลำรำชกำรต่อเนื่อ 

 . กองหนุนไม่มีเบี้ยหวัด

  
ขึ้นทะเบียน

เข้ารับราชการ

ลาออกไม่มีเบี้ยหวัด
กลับเข้ารับราชการ วันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ

 . กองหนุนมีเบี้ยหวัด

  
ขึ้นทะเบียน

เข้ารับราชการ

ลาออกได้รับเบ้ียหวัด กลับเข้ารับราชการ วันสุดท้ายก่อนออกจากราชการ

นับเวลาให้   ใน  
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มีเวลำรำชกำร ม่   15 ป  ด้ 15/50 ขอ เ ินเดือน

มีเวลำรำชกำร 15 ป แต่ ม่   25 ป  ด้ 25/50 ขอ เ ินเดือน

มีเวลำรำชกำร 25 ป แต่ ม่   30 ป  ด้ 30/50 ขอ เ ินเดือน

มีเวลำรำชกำร 30 ป แต่ ม่   35 ป  ด้ 35/50 ขอ เ ินเดือน

มีเวลำรำชกำร 35 ป    40 ป  ด้ 40/50 ขอ เ ินเดือน

มีเวลำรำชกำรเกินกว่ำ 40 ป ข  น ป  ห้แบ่ เป นห้ำสิบส่วนคูณด้วยจ ำนวนป เวลำรำชกำร

หลักเกณ  กำรค ำนวณเบี ยหวัดตำมส่วนแบ่ ขอ เ ินเดือนเดือนสุดท้ำย

รับเบี ยหวัดรำยเดือน = เงินเดือนสุดท้าย   เงินเพ่ิม(ถ้าม)ี X           ตามหลักเกณ ์การค านวณเบ้ียหวดั
  

หมายเหตุ เวลาราชการส าหรับการค านวณเบี้ยหวัดให้นับเช่นเดียวกับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ
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บ าเหน็จลูกจ้าง 
 

ความหมายและประเภทของบ าเหน็จลูกจ้าง   
บ าเหน็จลูกจ้าง มี 3 ประเภท คือ 
 1. บ าเหน็จปกติ 
                    1.1 บ าเหน็จปกติ    เป็นเงินตอบแทนของลูกจ้างประจ าที่ออกจากงาน หรือถึงแก่ความ
ตาย (จ่ายทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)  ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อน   

1.2 บ าเหน็จรายเดือน   เป็นเงินตอบแทนของลูกจ้างประจ าที่ออกจากงานเนื่องจากท างานมา
นาน  ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน 

2. บ าเหน็จพิเศษ  
  2.1 บ าเหน็จพิเศษ   เป็นเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว    ซึ่งจ่ายเป็น
เงินก้อน ดังนี้ 
   - กรณีออกจากงาน   เนื่องจากได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงาน
ในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดง
ว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย  
   - กรณีถึงแก่ความตาย    เนื่องจากได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงาน
ในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ (จ่ายทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์)   
                      2.2 บ าเหน็จพิเศษรายเดือน  เป็นเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าที่ออกจากงานเนื่องจาก
ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่   
ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อีกเลย  ซึ่งจ่ายเป็นราย
เดือน 
   **ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีสิทธิขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือน** 

3. บ าเหน็จตกทอด   เป็นเงินที่จ่ายเป็นเงินก้อน ในกรณีผู้รับบ าเหน็จรายเดือน หรือผู้รับบ าเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย โดยจ่ายให้แก่บิดา/มารดา  คู่สมรส  บุตร  หรือบุคคล   ที่ผู้ตายได้แสดงเจตนา
ฯ ตามแบบที่ก าหนด  (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554) 

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (โดยอนุโลม) 
3.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
4.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 
5.  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 72 ลงวันที่  2 สิงหาคม 2554   

(แบบแสดงเจตนาระบุตวัผุ้รับบ าเหน็จตกทอด) 
6.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 0406.5/ว 461 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2554     

(แบบขอรับบ าเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย) 
7.  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก  (บรรพ 6) 
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บ าเหน็จปกติ 
ลูกจ้างประจ าจะมีสิทธิได้รับบ าเหน็จปกติ เมื่อต้องออกจากงานด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้ 

  (1)  ลาออกโดยไม่มีความผิดและได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือ         
ผู้ที่ได้รับมอบหมายแล้ว 
  (2)  กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 

 (3)  มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว และพ้นจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่อายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์  เว้นแต่ลูกจ้างประจ าของส านักราชเลขาธิการ และส านักพระราชวัง  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด 
  (4)  ป่วยเจ็บไม่อาจปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองโดยสม่ าเสมอ  หรือโดยมีใบรับรองแพทย์
ซึ่งทางราชการรับรองว่าไม่สามารถหรือไม่สมควรท างานต่อไป 
  (5)  ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับสัญชาติ 
  (6)  ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่ เป็นผู้ เลื่อมใสในการประครองระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (7)  ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปด ารงต าแหน่งก านัน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  (8)  ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  (9)  ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้               
ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน 
  (10)  ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปเป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรค
การเมือง 
  (11)  ขาดคุณสมบัติเนื่องจากตกเป็นบุคคลล้มละลาย 
  (12)  ทางราชการเลิกหรือยุบต าแหน่ง 
  (13)  หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานของตนให้มีประสิทธิภาพ หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่การงาน หรือบกพร่องในหน้าที่ด้วยเหตุใด 
  (14)  ถูกสั่งให้ออกจากราชการเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่า ผู้นั้นกระท าความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่แน่ชัดพอที่จะลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกได้ แต่มีมลทินหรือมัวหมอง   
ในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น ซึ่งถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไปอาจจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ 
  (15)  ถูกสั่งให้ออกจากราชการ เนื่องจากรับโทษจ าคุกโดยค าสั่งศาล หรือต้องรับโทษจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้อง  
ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
  (16)  ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
 กรณีท่ี (1) – (2)   ต้องท างานเป็นลูกจ้างประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีบริบูรณ์ 
 กรณีท่ี (3) – (16)   ต้องท างานเป็นลูกจ้างประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีบริบูรณ์ 
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**กรณีลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จปกติตายเสียก่อนได้รับเงินบ าเหน็จ เงินดังกล่าวให้จ่ายแก่
ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม** 

นอกจากกรณี (1) – (16) ลูกจ้างประจ าผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ  ถ้าลูกจ้างประจ าผู้นั้นได้
ท างานเป็นลูกจ้างประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ และความตายนั้นมิได้เกิดข้ึนเนื่องจากการประพฤติชั่ว   
อย่างร้ายแรงของตัวเอง ให้จ่ายเงินบ าเหน็จปกติแก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ โดยแบ่งจ่ายตามสัดส่วนของเงินมรดก โดยมิต้องกันส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินดังกล่าว  
ไม่ถือเป็นสินสมรส 

การนับเวลาเพื่อให้เกิดสิทธิในการรับบ าเหน็จปกติ   
การนับเวลาท างานเพ่ือให้เกิดสิทธิรับบ าเหน็จปกติ ต้องมีเวลาท างานเป็นลูกจ้างประจ าตามเกณฑ์    

ที่ก าหนด โดยไม่น าเวลาทวีคูณมารวม 

      ตัวอย่าง 1 :  นาย ก  ลาออกจากงาน มีเวลาท างานปกติรวม 4 ปี 9 เดือน มีเวลาทวีคูณ       
ในระหว่างนั้น 3 เดือน  กฎหมายก าหนดให้การนับเวลาเพ่ือให้เกิดสิทธิในการรับบ าเหน็จปกติกรณีลาออก  
จากงาน ต้องมีเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่า 5 ปี  

      ดังนั้น นาย ก  จึงไม่มีสิทธิไดร้ับบ าเหน็จปกติ เนื่องจากมีเวลาท างานปกตไิม่ครบ 5 ปี 

      ตัวอย่าง 2 :  นาย ข  ถึงแก่ความตาย โดยมีเวลาท างานปกติรวม 11 เดือน 28 วัน  มีเวลา
ทวีคูณในระหว่างนั้น 2 เดือน 8 วัน กฎหมายก าหนดให้การนับเวลาเพ่ือให้เกิดสิทธิในการรับบ าเหน็จปกติ 
กรณีลูกจ้างตาย  ต้องมีเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่า  1 ปี  

      ดังนั้น ทายาท นาย ข  จึงไม่มีสิทธิไดร้ับบ าเหน็จปกติ เนื่องจากมีเวลาท างานปกตไิม่ครบ 1 ปี 

การนับเวลาท างานส าหรับค านวณบ าเหน็จปกติ   
1.  เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มเข้าปฏิบัติงาน โดยได้รับค่าจ้างแต่ไม่ก่อนวันที่มีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์   

จนถึงวันก่อนออกจากงานหรือก่อนวันพ้นจากหน้าที่ และไม่หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่มีอายุ        
ครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือจนถึงวันที่ถึงแก่ความตายแล้วแต่กรณี 
 2.  ลูกจ้างประจ าของส านักราชเลขาธิการและส านักพระราชวังที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว      
แต่มีการต่อเวลาท างาน ให้นับเวลาท างานส าหรับค านวณบ าเหน็จปกติต่อไปได้จนถึงวันก่อนออกจากราชการ  
แต่ไม่หลังจากวันที่อายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 3.  ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกตัดอัตรามาจากข้าราชการวิสามัญโดยไม่ได้รับเงินทดแทนให้นับเวลาราชการ
ตอนเป็นข้าราชการวิสามัญมารวมกับเวลาตอนเป็นลูกจ้างประจ าเพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ่ายบ าเหน็จปกติได ้
 4.  ลูกจ้างประจ าที่ไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยมิได้รับบ าเหน็จเมื่อออก
จากกองประจ าการหรือได้รับการลาพักเพ่ือรอการปลด โดยไม่มีความเสียหายแล้วกลับเข้าท างานเป็น
ลูกจ้างประจ าในสังกัดเดิมภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ให้นับเวลาตอนก่อนไปรับราชการทหาร         
กองประจ าการและเวลาระหว่างรับราชการทหารกองประจ าการรวมเป็นเวลาท างานส าหรับค านวณจ่าย 
บ าเหน็จปกติได้ การนับเวลาตอนไปรับราชการทหารให้นับตั้งแต่วันที่ได้เข้ารับประจ าการในกองประจ าการ 
จนถึงวันออกจากกองประจ าการ หรือวันที่ได้รับการลาพักเพ่ือรอการปลด แต่ไม่รวมถึงเวลาที่ต้องอยู่ชดใช้    
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

      ลูกจ้างประจ าที่ ไปรับราชการทหารจะมีสิทธินับ เวลาท างานตอนเป็นทหารได้ต้องท างาน         
เป็นลูกจ้างประจ าก่อน 
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 5.  ลูกจ้างประจ าที่โอนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
อ่ืน ให้นับเวลาท างานส าหรับค านวณบ าเหน็จปกติตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นที่
ใช้อยู่ในวันโอน รวมเป็นเวลาท างานส าหรับค านวณบ าเหน็จปกติด้วย 

กรณีทายาทไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จปกติ  
 ลูกจ้างประจ าผู้ใดมีกรณีหรือต้องหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรืออยู่ใน
ระหว่างถูกพักงาน ถ้าถึงแก่ความตายก่อนได้รับการวินิจฉัยเรื่องที่กระท าผิดวินัยหรือก่อนคดีอาญาถึงที่สุด      
ให้เจ้ากระทรวงพิจารณาวินิจฉัยว่า ถ้าผู้นั้นไม่ถึงแก่ความตายเสียก่อนจะต้องได้รับโทษถึงไล่ออกหรือไม่         
ถ้าเห็นว่าผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษถึงไล่ออก ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม             
ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จปกติ 

 
การนับเวลาทวีคูณ 

1. กรณีท าหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดในระหว่างที่มีการรบ การสงคราม  การปราบปรามจลาจล 
2. กรณีปฏิบัติหน้าที่ในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก  หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 การนับเวลาทวีคูณดังกล่าวได้ จะต้องมีเวลาที่ท างานตามปกติก่อนจึงจะนับเวลาทวีคูณได้ กรณี       
ที่ลูกจ้างประจ ามีเวลาท างานซึ่งอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลายประการซ้ ากัน  ให้นับเวลาระหว่าง
นั้นเป็นทวีคูณให้แต่ทางเดียวเท่านั้น 
** ลูกจ้างประจ าไม่มีสิทธินับเวลาทวีคูณกรณีประกาศกฎอัยการศึก พ.ศ.2549 (19 ก.ย. 49 - 26 ม.ค. 50)   
 

การตัดเวลาท างาน 
 1.  ลูกจ้างประจ าผู้ใดไม่ได้รับค่าจ้างเพราะลา ขาดงาน ถูกสั่งพัก ให้ตัดเวลาท างานส าหรับค านวณ
บ าเหน็จปกติตามส่วนแห่งวันที่ไม่ได้รับค่าจ้างนั้น 
 2.  ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณกฎอัยการศึก ถ้าไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลาซึ่งได้นับ
ทวีคูณ เช่น ป่วย ลา ขาด พักราชการ หรือ ลาศึกษา ฝึกอบรม ไม่มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ  แม้จะได้รับค่าจ้าง 
เต็มจ านวน 
 

วิธีค านวณบ าเหน็จปกติ  
           1. การนับเวลาท างาน  ให้นับเป็นจ านวนเดือน ส าหรับจ านวนวันถ้ามีหลายระยะให้รวมกัน          
แล้วนับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน เศษของเดือนถ้าถึง 15 วัน ให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
           2. บ าเหน็จปกติ ค านวณโดยใช้อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจ านวนเดือนที่ท างานหารด้วย     
สิบสอง ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
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บ าเหน็จรายเดือน 
ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จปกติ ซึ่งมีเวลาท างานตั้งแต่ยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป  จะแสดงความ

ประสงค์ขอรับเป็นบ าเหน็จรายเดือนแทนก็ได้ 
ในกรณีที่ลูกจ้างประจ าได้รับบ าเหน็จปกติหรือบ าเหน็จรายเดือนจากส่วนราชการผู้เบิกไปแล้ว          

จะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์อีกไม่ได้ 
 

การนับเวลาเพื่อให้เกิดสิทธิในการรับบ าเหน็จรายเดือน  
โดยที่การนับเวลาราชการเพ่ือให้เกิดสิทธิในการได้รับบ าเหน็จรายเดือน อาศัยหลักการนับเวลาราชการ

ส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญข้าราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับลูกจ้างประจ า  ดังนั้น การนับเวลาท างาน
เพ่ือให้เกิดสิทธิรับบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ า ซึ่งมีเวลาท างานเป็นลูกจ้างประจ า 24 ปี 6 เดือน    
(รวมเวลาทวีคูณ)  จึงสามารถนับเป็นเวลาท างานยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือให้เกิด
สิทธิในการรับบ าเหน็จรายเดือนได้ 

ตัวอย่าง 1 :  นางตันหยง  ลาออกจากงาน มีเวลาท างานปกติรวม 24 ปี 2 เดือน 29 วัน  มีเวลา
ทวีคูณในระหว่างนั้น 3 เดือน  รวมเป็นเวลา 24 ปี 5 เดือน 29 วัน  การนับเวลาเพ่ือให้เกิดสิทธิในการรับ
บ าเหน็จรายเดือน ต้องมีเวลาท างานรวมกันไม่น้อยกว่า 24 ปี 6 เดือน  

ดังนั้น นางตันหยง  จึงไม่มีสิทธิขอรับบ าเหน็จรายเดือน เนื่องจากมีเวลาท างาน (รวมเวลาทวีคูณ)    
ไม่ครบ 24 ปี 6 เดือน เศษของวันไม่ปัดเป็นเดือน แต่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จปกติ (เงินก้อน) 

ตัวอย่าง 2 :  นายปฐวี  ลาออกจากงาน มีเวลาท างานปกติรวม 24 ปี 3 เดือน มีเวลาทวีคูณในระหว่างนั้น 
3 เดือน  รวมเป็นเวลา 24 ปี 6 เดือน การนับเวลาเพ่ือให้เกิดสิทธิในการรับบ าเหน็จรายเดื อน ต้องมีเวลา
ท างานรวมกันไม่น้อยกว่า 24 ปี 6 เดือน  
          ดังนั้น นายปฐวี  จึงมีสิทธิเลือกขอรับบ าเหน็จรายเดือนได้  
 
การนับเวลาท างานส าหรับค านวณบ าเหน็จรายเดือน  

1.  เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มเข้าปฏิบัติงาน โดยได้รับค่าจ้างแต่ไม่ก่อนวันที่มีอายุครบสิบแปดปีบริ บูรณ์
จนถึงวันก่อนออกจากงานหรือก่อนวันพ้นจากหน้าที่ และไม่หลังจากวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่มีอายุครบ   
หกสิบปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณี 
 2.  ลูกจ้างประจ าของส านักราชเลขาธิการและส านักพระราชวังที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว แต่มี
การต่อเวลาท างาน ให้นับเวลาท างานส าหรับค านวณบ าเหน็จรายเดือนต่อไปได้จนถึงวันก่อนออกจากราชการ  
แต่ไม่หลังจากวันที่อายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 3.  ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกตัดอัตรามาจากข้าราชการวิสามัญโดยไม่ได้รับเงินทดแทนให้นับเวลาราชการ
ตอนเป็นข้าราชการวิสามัญมารวมกับเวลาตอนเป็นลูกจ้างประจ าเพ่ือประโยชน์ในการค านวณจ่ายบ าเหน็จ    
รายเดือนได ้
 4.  ลูกจ้างประจ าที่ไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยมิได้รับบ าเหน็จ        
เมื่อออกจากกองประจ าการหรือได้รับการลาพักเพ่ือรอการปลด โดยไม่มีความเสียหาย แล้วกลับเข้าท างาน 
เป็นลูกจ้างประจ าในสังกัดเดิมภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันก็ให้นับเวลาตอนก่อนไปรับราชการทหาร         
กองประจ าการ และเวลาระหว่างรับราชการทหารกองประจ าการรวมเป็นเวลาท างานส าหรับค านวณ        
จ่ายบ าเหน็จรายเดือนได้ การนับเวลาตอนไปรับราชการทหารให้นับตั้งแต่วันที่ได้เข้ารับประจ าการใน        
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กองประจ าการ จนถึงวันออกจากกองประจ าการ หรือวันที่ได้รับการลาพักเพ่ือรอการปลด แต่ไม่รวมถึงเวลา   
ที่ต้องอยู่ชดใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
       ลูกจ้างประจ าที่ ไปรับราชการทหารจะมีสิทธินับเวลาท างานตอนเป็นทหารได้ต้องท างาน       
เป็นลูกจ้างประจ าก่อน 
 5.  ลูกจ้างประจ าที่โอนมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น 
ให้นับเวลาท างานส าหรับค านวณบ าเหน็จปกติ ตามระเบียบว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น       
ที่ใช้อยู่ในวันโอน รวมเป็นเวลาท างานส าหรับค านวณบ าเหน็จรายเดือนด้วย 

การนับเวลาทวีคูณ 
 1.  กรณที าหน้าที่ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดในระหว่างที่มีการรบ การสงคราม การปราบปรามจลาจล 
 2.  กรณีปฏิบัติหน้าที่ในเขตประกาศใช้กฎอัยการศึก  หรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

     การนับเวลาทวีคูณดังกล่าวได้ จะต้องมีเวลาที่ท างานตามปกติก่อนจึงจะนับทวีคูณได้ กรณี        
ที่ลูกจ้างประจ ามีเวลาท างานซึ่งอาจนับเป็นทวีคูณในเวลาเดียวกันได้หลายประการซ้ ากันให้นับเวลาระหว่างนั้น
เป็นทวีคูณให้แต่ทางเดียวเท่านั้น 
** ลูกจ้างประจ าไม่มีสิทธินับเวลาทวีคูณกรณีประกาศกฎอัยการศึก พ.ศ.2549 (19 ก.ย.49-26 ม.ค.50)   

การตัดเวลาท างาน 
 1.  ลูกจ้างประจ าผู้ใดไม่ได้รับค่าจ้างเพราะลา ขาดงาน ถูกสั่งพัก ให้ตัดเวลาท างานส าหรับค านวณ
บ าเหน็จรายเดือนตามส่วนแห่งวันที่ไม่ได้รับค่าจ้างนั้น 
 2.  ลูกจ้างผู้มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณกฎอัยการศึก ถ้าไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลาซึ่งได้นับทวีคูณ 
เช่น ป่วย ลา ขาด พักราชการ หรือ ลาศึกษา ฝึกอบรม ไม่มีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ  แม้จะได้รับค่าจ้าง         
เต็มจ านวน 

วิธีค านวณบ าเหน็จรายเดือน 
          1. การนับเวลาท างานให้นับเป็นจ านวนเดือน ส าหรับจ านวนวันถ้ามีหลายระยะให้นับเวลาท างาน
รวมกัน โดยคิดสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน เศษของเดือนถ้าถึง 15 วัน ให้นับเป็นหนึ่งเดือน  ถ้าไม่ถึง 15 วัน ให้ปัดทิ้ง 
          2. บ าเหน็จรายเดือน ค านวณโดยใช้อัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจ านวนเดือนที่ท างานหารด้วย  
สิบสอง แล้วหารด้วยห้าสิบ   ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิ้ง 
หลักฐานการขอรับบ าเหน็จปกติ(เงินก้อน) และบ าเหน็จรายเดือน    
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2527  (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม)         ส าหรับหลักฐานที่ส่วนราชการต้องส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อประกอบการ 
พิจารณาสั่งจ่ายบ าเหน็จลูกจ้าง  ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค 0420.9/ว 53      
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552  ดังนี้ 

1. แบบขอรับบ าเหน็จปกติและหรือเงินบ าเหน็จพิเศษลูกจ้าง (แบบ 5313) 
2.  บัตรลูกจ้างประจ ารายชื่อหรือและหรือบัตรลูกจ้างประจ ารายชื่อจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง

ประจ า ซึ่งผู้มีอ านาจลงนามรับรองอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย 
3.  ส าเนาค าสั่งให้พ้นจากงาน  หรือประกาศเกษียณอายุ แล้วแต่กรณี 
4.  ส าเนาค าสั่งเลื่อนค่าจ้าง  หรือค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จลูกจ้าง           

กรณีเกษียณอาย ุ
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5.  ส าเนามรณะบัตรกรณีถึงแก่ความตาย 
6.  แบบบันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร กรณีลาไปรับราชการทหารและกลับเข้าท างานใน  

สังกัดเดิม ซึ่งรับรองโดยกรมการเงินกลาโหม หลักฐานการตรวจสอบและรับรองเวลาราชการของกรมการเงิน
กลาโหมกระทรวงกลาโหม (แบบ 5304 )  

7.  หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณ(ยกเว้นกฎอัยการศึก) 
 
การพิจารณาสั่งจ่ายบ าเหน็จปกติและบ าเหน็จรายเดือน 
* ขั้นตอนการตรวจแบบขอรับบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ และ/หรือบ าเหน็จพิเศษ      
รายเดือนลูกจ้าง (แบบ 5313) 

ส่วนที่ 1  ส าหรับส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือจังหวัด 
1.  ผู้ขอเป็นส่วนราชการใด (ส่วนกลาง / ภูมิภาค) 
2.  ใส่เครื่องหมาย  หน้ารายการ โปรดพิจารณาสั่งจ่าย  
      เงินบ าเหน็จปกติ   เงินบ าเหน็จรายเดือน  เงินบ าเหน็จพิเศษ  เงินบ าเหน็จพิเศษรายเดือน 
      กรณีออกจากงาน  กรณีเกษียณอายุ      กรณีตาย   
3.  เรียน  ..............อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ส าหรับส่วนกลาง 
     คลังจังหวัด            ส าหรับส่วนภูมิภาค 
4.  ส่วนราชการได้ส่งเอกสารที่แนบมามีจ านวนตรงกับที่ระบุไว้ 
5.  ผู้มีอ านาจหรือผู้ได้รับมอบอ านาจลงนามโดยระบุชื่อต าแหน่งให้ชัดเจน 
 
ส่วนที่ 2  ส าหรับผู้ขอ 
1.  ยศ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ตามบัตรลูกจ้างประจ ารายชื่อ 
2.  การขอรับเงิน  ต้องระบุให้ตรงกับส่วนที่ 1  
3.  วันเดือนปีเกิด ตามบัตรลูกจ้างประจ ารายชื่อ 
4.  วันเดือนปีที่เริ่มนับเวลาท างาน ตามบัตรลูกจ้างประจ ารายชื่อ 
5.  วันเดือนปีที่ออกจากงาน หรือตาย ตามค าสั่งหรือส าเนามรณบัตร 
6.  ประเภทการขอ  ต้องระบุให้ตรงกับส่วนที่ 1 
7.  เหตุที่ออก ท าเครื่องหมาย   √    หน้ารายการ กรณีลาออก ให้ออก เกษียณ  ปลดออก  
8.  ระบุต าแหน่งสุดท้ายก่อนวันที่พ้นจากงาน 
9.  สถานภาพผู้ขอ ท าเครื่องหมาย   √    ว่าเป็นลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชั่วคราว 
10.  ลักษณะการค านวณ  บ าเหน็จปกติ/บ าเหน็จรายเดือน  ค านวณเวลาท างานเป็นเดือน 
11.  ส่วนราชการที่สังกัดครั้งสุดท้าย กรม กระทรวง จังหวัด ซึ่งลูกจ้างสังกัดอยู่ก่อนวันที่พ้นจากงาน 
       หรือตาย   และให้ยื่นเรื่องต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือจังหวัดที่ท างานครั้งสุดท้าย 
12.  ขอรับเงินทาง  
 -  กรณีขอรับทางส่วนกลางให้ระบุส่วนราชการเจ้าสังกัดระดับกรม และรหัสหน่วยงาน 
 -  กรณีขอรับทางส่วนภูมิภาค ให้ระบุจังหวัดที่ขอรับเงินและรหัสจังหวัด รวมทั้งระบ ุ
             ชื่อหน่วยงานผู้เบิกด้วย 
13. ระบุความประสงค์ให้กรมบัญชีกลางโอนเงินบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จรายเดือน บ าเหน็จพิเศษ หรือ 
      บ าเหน็จพิเศษรายเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  สาขา ชื่อบัญชี  เลขที่บัญชี  
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14. กรณีลูกจ้างออกจากงาน ให้ลูกจ้างลงชื่อขอรับ 
15. กรณีลูกจ้างตาย ให้ทายาทผู้มีสิทธิตามกฎหมายเป็นผู้ลงนาม กรณีผู้มีสิทธิเป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ  
      หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ลงชื่อแทน 
16. ที่อยู่ผู้ขอ ต้องระบุที่อยู่ให้ครบถ้วนชัดเจน กรมบัญชีกลางจะส่งใบแนบหนังสือสั่งจ่ายเงินให้ทราบตามที่อยู่ 
      ที่แจ้งไว้ 
 
หน้าที่ 2 
ส่วนที่ 1 ตารางเวลาท างาน 

เวลาปกติ   คือ เวลาตั้งแต่วันเข้าท างานโดยได้รับค่าจ้าง จนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับค่าจ้างตามบัตร
ลูกจ้างประจ ารายชื่อ  

  เวลาทวีคูณ 
    -   ปฏิบัติหน้าที่ทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดตามหนังสือรับรองของผู้มีอ านาจ 
    -   ปฏิบัติหน้าที่ในเขตประกาศกฎอัยการศึก 

  การตัดเวลาท างาน 
  -  เวลาที่ถูกสั่งพักงาน หรือขาดงาน โดยไม่มีค่าจ้าง 
  -  เวลาที่ถูกสั่งพักงานโดยได้รับค่าจ้าง 1/2   (ตัดเวลาออก ½) 
  -  เวลาที่ถูกสั่งพักงานโดยได้รับค่าจ้าง 1/3   (ตัดเวลาออก 2/3) 

-  เวลาที่ถูกสั่งพักงานโดยได้รับค่าจ้าง 1/4   (ตัดเวลาออก ¾) 
     -  ตัดวันลาทุกประเภท ในระหว่างประกาศกฎอัยการศึก 
ส่วนที่ 2 อัตราค่าจ้าง 

 อัตราค่าจ้างครั้งสุดท้ายที่ได้รับก่อนออกจากงาน หรือตาย รวมกับเงินเพ่ิมอ่ืนๆ (ถ้ามี) โดยถือว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าจ้างเดือนสุดท้าย เช่น เงิน พ.ส.ร. ฯลฯ ตามบัตรลูกจ้างประจ ารายชื่อ หรือตามค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง 

 อัตราค่าจ้างตามค าสั่งเลื่อนขั้นเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จลูกจ้างกรณีเกษียณอายุราชการ 

 การขอให้สั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญเพิ่ม เนื่องจากมีเวลาราชการ หรือเงินเดือน/ค่าจ้างเพิ่มข้ึน  
ให้ใช้แบบ 5316 
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สรุป 
บ าเหน็จลูกจ้าง 

 
บ าเหน็จปกติ 
 กรณีลาออกจากงาน   ต้องมีเวลาท างานปกตไิม่น้อยกว่า 5 ปี 
 กรณีให้ออก/เกษียณ/ตาย   ต้องมีเวลาท างานปกตไิม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
บ าเหน็จปกติ (เงินก้อน) 

 การค านวณบ าเหน็จปกติ (เงินก้อน)  = ค่าจ้างเดือนสุดท้าย x จ านวนเดือนที่ท างาน 
            12 
 

ลูกจ้างประจ าตาย    จ่ายเป็นเงินก้อนให้แก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย 
                          มรดกโดยอนุโลม 

 
บ าเหน็จปกติรายเดือน 

 ลูกจ้ างประจ าที่ จะขอรับบ าเหน็ จปกติ เป็ นราย เดือน  ต้องมี เวลาท างาน ปกติ รวมทวีคูณ                           
ตั้งแต่ 24 ปี 6 เดือน เป็นต้นไป 
 การค านวณบ าเหน็จปกติ (รายเดือน)   
 ลูกจ้างประจ าลาออกจากงาน/เกษียณ  = ค่าจ้างเดือนสุดท้าย x จ านวนเดือนที่ท างาน 

12 
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บ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า 

เวลาท างาน 
ปกต ิ

เวลาท างาน 
ปกติ + ทวีคูณ 

บ าเหน็จ  
(เงินก้อน) 

บ าเหน็จ 
รายเดือน 

ลาออก/ปลดออก ไม่ถึง 5 ปี ไม่ถึง 5 ปี + ทวีคูณ = 5 ปี เป็นต้นไป ไม่มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ 

ลาออก/ปลดออก 5 ปี 5 ปี + ไมมี่ทวีคูณ  = 5 ปี  ไม่มีสิทธิ 

ลาออก/ปลดออก 5 ปี 5 ปี + ทวีคูณ      = ไม่ถึง 25 ปี  ไม่มีสิทธิ 

ลาออก/ปลดออก 5 ปี 5 ปี + ทวีคูณ      =  25 ปีเป็นต้นไป   

ให้ออก/เกษียณ ไม่ถึง 1 ปี ไม่ถึง 1 ป ี+ ทวีคูณ = 1 ปี เป็นต้นไป ไม่มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ 

ให้ออก/เกษียณ 1 ปี 1 ปี + ไมมี่ทวีคูณ  = 1 ปี  ไม่มีสิทธิ 

ให้ออก/เกษียณ 1 ปี 1 ปี + ทวีคูณ      = ไม่ถึง 25 ปี  ไม่มีสิทธิ 

ให้ออก/เกษียณ 1 ปี 1 ปี + ทวีคูณ      =  25 ปีเป็นต้นไป   

ตาย ไม่ถึง 1 ปี ไม่ถึง 1 ป ี+ ทวีคูณ = 1 ปี เป็นต้นไป ไม่มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ 

ตาย 1 ปี 1 ปี + ไมมี่ทวีคูณ  = 1 ปี  ไม่มีสิทธิ 

ตาย 1 ปี 1 ปี + ทวีคูณ       = ไม่ถึง 25 ปี  ไม่มีสิทธิ 

ตาย 1 ปี 1 ปี + ทวีคูณ       =  25 ปีเป็นต้นไป  ไม่มีสิทธิ 
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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 านาญได้แสดงเจตนาให้เป็นผู้มี สิทธิที่จะได้รับตาม
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 

ความหมาย 

บ าเหน็จด ารงชีพ  หมายความว่า   เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบ านาญเพ่ือช่วยเหลือการด ารงชีพโดยจ่ายให้ครั้งเดียว 

กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง 

O พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 21)  พ.ศ. 2546 
O พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 
O กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ  พ.ศ. 2546  
   (ผู้รับบ านาญปกติและหรือบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ) 
O กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ  พ.ศ. 2546   

       (ผู้รับบ านาญสมาชิก กบข. และหรือบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ) 
O กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
   (ผู้รับบ านาญปกติและหรือบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ) 
O กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
   (ผู้รับบ านาญสมาชิก กบข. และหรือบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ) 
O ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2546   

             (ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0409.4/ว.92  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2546) 
O หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน    

ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ (ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่  กค 0420/ว  53                  
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552) 
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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  

ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ และได้ออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบ านาญไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
ด ารงชีพอีก 

2. ผู้รับบ านาญหรือบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพซึ่งได้รับบ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว ถ้าภายหลัง   
ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ โดยมีสิทธินับเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญต่อเนื่องกับ           
การรับราชการในตอนหลัง  เมื่อออกจากราชการในครั้งหลังโดยเลือกรับบ าเหน็จ ให้น าเงินบ าเหน็จที่จะได้รับ 
หักเงินบ าเหน็จด ารงชีพที่ได้รับไปแล้วออกก่อน 

 

อัตราบ าเหน็จด ารงชีพ 
บ าเหน็จด ารงชีพให้จ่ ายในอัตรา 15  เท่ าของบ านาญรายเดือนแต่ไม่ เกิน 400,000 บาท                      

(ผู้รับบ านาญที่มีสิทธิทั้งบ านาญปกติและบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ  ให้น าบ านาญปกติและบ านาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพมารวมกัน x 15 (ไม่เกิน 400,000 บาท) 
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วิธีการจ่ายและการค านวณบ าเหน็จด ารงชีพ 

 กรณีผู้รับบ านาญที่มีอายุต่ 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 200,00 บาท (12,000 × 15 = 180,000 บาท) นางสาวดวงตา    
จึงมีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพ 180,000 บาท 

- นายสุดเขต  ออกจากราชการ (อายุ 60ปี) ได้รับบ านาญเดือนละ 32,000 บาท มีสิทธิ
ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 15 เท่า ได้ไม่เกิน 200,000 บาท (32,000 × 15 = 480,000 บาท)  นายสุดเขต   
จึงมีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพ 200,000 บาท 

 กรณีผู้รับบ านาญมีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพในอัตรา 15 เท่าของ
บ านาญ   หรือบ านาญปกติรวมบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ (ถ้ามี) ได้ไม่เกิน 400,000 บาท (หากเคย
รับบ 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      

มีสิทธิขอรับบ 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 ปีบริบูรณ์  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       
มีสิทธิขอรับบ 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 ปี
บริบูรณ์  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 านาญซึ่งมอีายุต่ ากว่า 65 ปีบริบูรณ์  หากไม่ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพพร้อมการขอรับบ านาญ

สามารถยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี      
3.  ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุ 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. กรณีขอเพิ่ม (เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 

ให้ใช้แบบขอรับเงินเพ่ิม เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือ
ลูกจ้าง (แบบ 5316) ยื่นที่ส่วนราชการผู้ขอ (ส่วนราชการที่ยื่นเรื่องขอรับบ านาญ หรือบ าเหน็จด ารงชีพ                 
ครั้งแรก) 

การพิจารณาสั่งจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ 

ตรวจแบบขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จด ารงชีพหรือเงินทดแทนข้าราชการ
ออกจากราชการ (แบบ 5300)   หรือแบบขอเงินเพ่ิมเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จตก
ทอด ของข้าราชการหรือลูกจ้าง (แบบ 5316)  เช่นเดียวกับการขอรับบ าเหน็จบ านาญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการขอบ าเหน็จด ารงชีพ 

การอนุมัติสั่งจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ 

วิธีการเดียวกันกับการขอรับบ าเหน็จบ านาญในระบบบ าเหน็จบ านาญ 
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สรุป 
บ าเหน็จด ารงชีพ 

 
 
บ าเหน็จด ารงชีพครั้งแรก   = บ านาญ x 15 เท่า ไม่เกินสองแสนบาท 
 
บ าเหน็จด ารงชีพครั้งที่สอง  = บ านาญ x 15 เท่า หัก บ าเหน็จด ารงชีพ 
(เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์แล้ว)               ครั้งแรก (รวมกันแล้วต้องไม่เกินสี่แสนบาท) 

 
       
หรือจะขอบ าเหน็จด ารงชีพในคราวเดียวกันเมื่อมีอายุ 65 ปีบริบูรณ์ก็ได้ 
      = บ านาญ x 15 เท่า  ไม่เกินสี่แสนบาท 
 
 

 

 

 

 

 

 


