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ขั้นตอนการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) 

ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ ของผู้มีสิทธิยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
.................................................................................. 

 ให้ผู้มีสิทธิยื่นค าขอรับบ าเหน็จ บ านาญปกติ และบ าเหน็จด ารงชีพ ส าหรับข้าราชการ และบ าเหน็จปกติ 
บ าเหน็จรายเดือน ส าหรับลูกจ้างประจ า ต่อส่วนราชการผู้ขอ โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน 
 ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรหัสผ่าน ส าหรับเข้าระบบด้วยตนเอง เพ่ือรักษาความปลอดภัย และเป็นการยืนยัน
ตัวบุคคล โดยระบบการตรวจสอบบุคคลทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางก าหนด 
 
(เพ่ือประสิทธิภาพในการใช้งานกรุณาเข้าใช้งาน Internet ผ่านโปรแกรม Google Chrome             ) 
 
 โดยเข้าสู่เว็บไซต์ www.cgd.go.th>ระบบบ าเหน็จบ านาญ/บ าเหน็จค้ าประกัน เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ “การยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์”  
 

 

รูปที่ 1 
 

คลิกท่ี เมนู บ าเหน็จบ านาญ/บ าเหน็จค้ าประกัน  เมื่อเข้าไปในระบบแล้ว  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
หรือ  จะเข้าสู่ระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการ เปิดโปรแกรม           
Web Browser ป้อน http://pws.cgd.go.th/cgd/ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 1 

คลิก บ้าเหน็จบ้านาญ/บ้าเหน็จค้า้ประกัน 

http://www.cgd.go.th/
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รูปที่ 2 

 
คลิก ระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 2 

สามารถขอ Username และ Password ได้ที่ link   จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 

 

คลิก ระบบการยื่นขอรับบ้าเหนจ็บ้านาญ

ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 

คลิก ลงทะเบียน

ระบบ 
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รูปที่ 4 

 
สามารถป้อนรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เพ่ือขอ Username และ Password ในรูปที่ 4 ดังนี้ 
- เลขประจ าตัวประชาชน 
- ชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ) 
- วันเดือนปีเกิด 
- เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับเงินเดือนปัจจุบัน ใส่ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค หรือ ขีด) 
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
- E-mail (ยกเว้น e-mail Hotmail และ e-mail ที่ส่วนราชการออกให้) 

- กดปุ่ม  ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและระบบทะเบียนประวัติ 
ถ้าไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลไม่ตรงกัน จะแสดงข้อความว่า “ไม่พบข้อมูล/ข้อมูลถูกต้อง ระบบจ่ายตรง
เงินเดือน” ถ้าพบและข้อมูลตรงกัน ระบบจะสร้าง Username และ Password  โดยแสดง Password  ที่
หน้าจอและด าเนินการส่ง Password  ไปใน e-mail ที่ระบุ    ถ้าไม่พบข้อมูลให้ติดต่อส่วนราชการผู้ขอ 
(หน่วยงานสังกัดสุดท้ายก่อนเกษียณ)   
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2. กรณีจ า Password ไม่ได้ 

ผู้ที่ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ สามารถขอ Password ใหม่ ได้ที่ link    จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 6 

 
 

  

คลิก ขอรหัสผ่านใหม ่
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สามารถป้อนรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เพ่ือขอรหัสผ่านใหม่ในรูปที่ 6 ดังนี้ 
1. เลขประจ าตัวประชาชน 
2. ชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องใส่ค าน าหน้าชื่อ) 
3. วันเดือนปีเกิด 
4. เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับเงินเดือนปัจจุบัน ใส่ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค หรือ ขีด) 

5. กดปุ่ม  ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลจากที่เคยลงทะเบียนไว้ ถ้าไม่เคยมีการลงทะเบียน     
มาก่อน ระบบจะแสดงข้อความว่า “ยังไม่มีการลงทะเบียน ในระบบ กรุณาตรวจสอบการลงทะเบียนอีกครั้ง”   
ถ้ามีการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะสร้าง Password โดยแสดง Password ที่หน้าจอและด าเนินการส่ง 
Password  ไปใน e-mail ที่เคยระบุไว้ ตอน ลงทะเบียน 
 

3. การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ให้ผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้จากการลงทะเบียนในการเข้าระบบ 
เพ่ือยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเข้าสู่เว็บไซต์ www.cgd.go.th>ระบบบ าเหน็จ
บ านาญ/บ าเหน็จค้ าประกัน เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ “การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์”       
ดังรูปที่ 7 
 

 

รูปที่ 7 

  

คลิก บ้าเหน็จบ้านาญ/บ้าเหน็จค้า้ประกัน 
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คลิกท่ี เมนู บ าเหน็จบ านาญ/บ าเหน็จค้ าประกัน  เมื่อเข้าไปในระบบแล้ว  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
หรือ  จะเข้าสู่ระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการเปิดโปรแกรม       
Web Browser ป้อน http://pws.cgd.go.th/cgd/ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 8 
 

  
รูปที่ 8 

 

 คลิก ระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 

 ผู้มีสิทธิกรอกรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากนั้น คลิกปุ่ม    จะปรากฏ
หน้าจอดังรูปที่ 10  

คลิก ระบบการยื่นขอรับบ้าเหนจ็บ้านาญ

ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 

คลิก เข้าสู่ระบบ

ระบบ 
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 รูปที่ 10 

 คลิกยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง ดังรูปที่ 10 ระบบจะให้ผู้มีสิทธิด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  
  

คลิก ยื่นขอรับบ้าเหนจ็บ้านาญด้วยตนเอง 
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 3.1 ตรวจสอบข้อมูลบุคคล ดังรูปที่ 11 
 

 

รูปที่ 11 

ตรวจสอบข้อมลูบุคคลว่าถูกต้องหรือไม่ 

กรณีไม่ถูกต้องให้บันทึกขอแก้ไขข้อมูลด้านล่าง 
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1) โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ โดยมีรายละเอียดดังนี้  วันที่เริ่มนับเวลาราชการ 
สถานะการเป็นสมาชิก กบข. หรือ ไม่เป็นสมาชิก กบข.   เหตุที่ออก  วันที่ออกจากราชการ  ต าแหน่ง  
สังกัดสุดท้าย   ข้อมูลบัญชีธนาคาร  สาขาธนาคาร  เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  ที่อยู่  อัตราเงินเดือน เงิน
เพ่ิม (ถ้ามี)   โดยอัตโนมัติ 

2) ผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญป้อนรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ (รายการที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงข้อมูลที่
จ าเป็นต้องบันทึก) 
- บ้านเลขท่ี  
- หมู่ที/่หมู่บ้าน 
- อาคาร 
- ห้อง 
- ซอย 
- ถนน 
- จังหวัด 
- เขต/อ าเภอ  
- แขวง/ต าบล 
- รหัสไปรษณีย์ 

3) ประสงค์ท่ีจะรับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยผ่าน สามารถป้อนรายละเอียดต่างๆ 
ดังนี้ 
- โทรศัพท์มือถือ และ คลิก  ทาง SMS  
- e-mail และ คลิก  ทาง e-mail  

4) กรณีรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการผู้ขอทราบ สามารถ
ป้อนรายละเอียดได้ท่ี ช่องขอแก้ไขข้อมูลดังนี้ 

5) คลิกปุ่ม  เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนถัดไป 
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 3.2 เลือกประเภทเงินที่ประสงค์จะขอรับ ดังรูปที่ 12 
 

 

รูปที่ 12 

 
  

คลิก สถานะการสอบสวนทางวินยั      

และต้องหาว่ากระท้าผิดทางอาญา 

เลือก 

ประเภท
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โปรแกรมจะให้ผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ เลือกประเภทเงินประสงค์ที่จะขอรับ โดยป้อนรายละเอียดดังนี้ 
1) สถานะการสอบสวนทางวินัย และต้องหาว่ากระท าผิดทางอาญา 

- คลิก  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา 
- คลิก  อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา 

 
2) เลือก ประเภทเงิน 

- กรณีเป็นข้าราชการ ไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถเลือกประเภทเงินได้ดังนี้ บ านาญปกติหรือบ าเหน็จ
ปกติ  

- กรณีเป็นข้าราชการเป็นสมาชิก กบข.สามารถเลือกประเภทเงินได้ดังนี้ บ านาญสมาชิก กบข. , 
บ าเหน็จสมาชิก กบข. 

- กรณีเป็นลูกจ้างประจ า ไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถเลือกประเภทเงินได้ดังนี้ บ าเหน็จรายเดือน , 
บ าเหน็จลูกจ้าง 

หมายเหตุ 
- เลือกประเภทเงินบ านาญปกติ หรือ บ านาญ กบข.  และ สถานการสอบสวนทางวินัย เป็น ไม่เป็นผู้อยู่

ระหว่างสอบสวนทางวินัย จะเลือก ขอบ าเหน็จด ารงชีพโดยอัตโนมัติ 
- เลือกประเภทเงินบ านาญปกติ หรือ บ านาญ กบข.  และ สถานการสอบสวนทางวินัย เป็น อยู่ระหว่าง

สอบสวนทางวินัย จะไม่สามารถเลือก ขอบ าเหน็จด ารงชีพได้ 
3) ส่วนราชการผู้เบิก เลือกหน่วยงานย่อย 
4) กรณีรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการผู้ขอทราบ สามารถ

ป้อนรายละเอียดได้ท่ีช่องขอแก้ไขข้อมูลดังนี้ 

5) คลิกปุ่ม  เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนถัดไป  
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 กรณีผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญเป็นสมาชิก กบข.  

 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (แสดงข้อมูล กรณี เลือกประเภทเงิน ที่เป็นสมาชิก กบข. ดังรูปที่ 13) 
 

 

รูปที่ 13 
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สถานะการรับเงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
 
- ถ้า สถานะการสอบสวนทางวินัย เป็น อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย ระบบจะ คลิก  ประสงค์ยื่น

แบบขอรับเงิน กบข. ทางเอกสาร ให้โดยอัตโนมัติ 
- ถ้า สถานะการสอบสวนทางวินัย เป็น ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย ระบบจะ คลิก  

ประสงค์ยื่นแบบขอรับเงิน กบข. ผ่านทางระบบบ าเหน็จบ านาญ ให้โดยอัตโนมัติ 
กรณีประสงค์ยื่นแบบขอรับเงิน กบข. ผ่านทางระบบบ าเหน็จบ านาญ สามารถเลือก รูปแบบการขอรับ
เงินได้ ดังนี้ 
คลิก   1. ขอรับเงินคืนทั้งจ านวน 
คลิก   2. ขอโอนเงินไปยังกองทุนอ่ืน (กรณีนี้ให้ยื่นขอรับเงิน กบข. ทางเอกสาร) 
คลิก   3. ขอฝากให้ กบข. บริหารต่อ หรือทยอยรับเงิน สามารถป้อนรายละเอียดต่าง ๆดังนี ้

- คลิก  เพ่ือเลือกให้ กบข. บริหารต่อ เช่น 

     
- ป้อนรายละเอียด เช่น รับเงินบางส่วนเป็นเงิน (บาท), ทยอยรับเงินเป็นงวด, งวดละ, เริ่ม

งวดแรก 
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 3.3 ตรวจสอบเงินเดือนและเวลาราชการ 

 กรณีผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญไม่เป็นเป็นสมาชิก กบข. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด ตารางข้อมูลอัตรา
เงินเดือน และตารางเวลาราชการ ดังรูปที่ 14 

 

รูปที่ 14 

1) กรณีรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการผู้ขอทราบ 
สามารถป้อนรายละเอียดได้ท่ีช่องขอแก้ไขข้อมูลดังนี้ 

2) คลิกปุ่ม  เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนถัดไป 
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กรณีผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญเป็นสมาชิก กบข. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด ตารางข้อมูลเงินเดือน
เฉลี่ย 60 เดือน และตารางเวลาราชการ ดังรูปที่ 15 

 

รูปที่ 15 
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 3.4 บันทึกค่าลดหย่อน 

 

รูปที่ 16 

 โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดข้อมูลค่าลดหย่อน ของผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ โดยอัตโนมัติและผู้ยื่น
ขอรับบ าเหน็จบ านาญ ดังรูปที่ 16 
1) สามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือลบข้อมูล ค่าลดหย่อนให้ถูกต้องได้ 
2) กรณีรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือต้องการแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการผู้ขอทราบ สามารถ

ป้อนรายละเอียดได้ท่ีช่องขอแก้ไขข้อมูลดังนี้ 
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การเพ่ิมข้อมูลค่าลดหย่อน 
 

 คลิก  ที่ตารางค่าลดหย่อน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 17 

 
 ป้อนค่าลดหย่อน หรือ คลิก  เพ่ือเลือกข้อมูลค่าลดหย่อน 
 ป้อนจ านวนเงิน 
 คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
 การแก้ไขข้อมูลค่าลดหย่อน 

 จากตารางค่าลดหย่อน คลิกเลือกรายการที่ต้องการ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 18 

 
 แก้ไขข้อมูล เช่น จ านวนเงิน 
 คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
 ต้องการลบข้อมูลค่าลดหย่อน 

 จากตารางค่าลดหย่อน คลิกเลือกรายการที่ต้องการ ให้แสดง  จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 19 

 

 คลิก  เพ่ือลบข้อมูลค่าลดหย่อน 

 คลิกปุ่ม    เพ่ือด าเนินการในขั้นตอนถัดไป 
  

รูปที่ 17 

รูปที่ 18 

รูปที่ 19 
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 3.5 ยืนยันแบบ และส่งไปยังส่วนราชการผู้ขอ 

โปรแกรมจะค านวณเงินบ านาญ และบ าเหน็จด ารงชีพ (ถ้ามี) ของผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ             
โดยอัตโนมัติ  และผู้ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ ต้องยืนยันข้อมูลทั้งหมดเพ่ือส่งส่วนราชการผู้ขอดังรูปที่ 20 

 

รูปที่ 20 

หมายเหตุ  
 ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สามารถแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ส่วนราชการผู้

ขอทราบ ช่องยืนยัน 
ข้อมูล จะ แสดงข้อความว่า “ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ปรากฏในหน้าจอแล้ว ขอแก้ไขข้อมูล

ตามรายการที่แจ้ง” 
 กรณีข้อมูลถูกต้องและไม่มีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ส่วนราชการผู้ขอทราบ 

ช่องยืนยันข้อมูล จะ แสดงข้อความว่า “ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ปรากฏในหน้าจอแล้ว ขอ
รับรองว่า ถูกต้อง”  

การยืนยันแบบและส่งไปยังส่วนราชการผู้ขอ ผู้ใช้สามารถคลิก 

1. คลิก  เพ่ือยืนยันแบบ และ คลิกปุ่ม  เพ่ือยื่นแบบขอรับบ าเหน็จ
บ านาญไปยังส่วนราชการผู้ขอ 

2. สามารถพิมพ์แบบ 5300 อิเล็กทรอนิกส์ ที่ปุ่ม   
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ตัวอย่าง รายงานการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญกรณีไม่เป็นเป็นสมาชิก กบข. จะแสดงรูปแบบไฟล์เป็น pdf         
ดังรูปที่ 21 และรูปที่ 22 

 

รูปที่ 21 
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รูปที่ 22 
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ตัวอย่าง  รายงานการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ กรณีเป็นสมาชิก กบข. ดังรูปที่ 23 และรูปที่ 24 

 

รูปที่ 23 
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รูปที่ 24 

การออกจากโปรแกรม 

 คลิกปุ่ม    เพ่ือออกจากโปรแกรม 
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4. โปรแกรมสอบถามข้อมูลการขอรับบ าเหน็จบ านาญ   

 4.1 ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการด าเนินงาน       

 ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบ สอบถามข้อมูลขั้นตอนของเรื่องที่เคยยื่นแบบขอรับบ าเหน็จบ านาญ โดยคลิก 
 สอบถามข้อมูลการขอรับบ าเหน็จบ านาญ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 25 

 

 
รูปที่ 25 

ตรวจสอบขั้นตอน

การด าเนินงาน 
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รูปที่ 26 

 
โปรแกรมจะแสดงขั้นตอนการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ โดย จะแสดงสถานะขั้นตอนด้วยปุ่มสีดังรูปที่ 26 
- เขียวกระพริบ หมายถึง ขั้นตอนการขอรับบ าเหน็จบ านาญอยู่ในขั้นตอนนี้ พร้อมแสดงข้อมูล        

เพ่ือติดต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามข้ันตอนนั้น ๆ 
- สีน้ าเงิน หมายถึง ผ่านขั้นตอนการขอรับบ าเหน็จบ านาญนั้นมาแล้ว 

 

การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพ่ือออกจากโปรแกรม 
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 4.2 พิมพ์เอกสารทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง 

 
 

สามารถคลิกเพ่ือใช้งานต่างๆ ดังนี้ 

1. การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  

2. สอบถามข้อมูลการขอรับบ าเหน็จบ านาญ  

3. พิมพ์เอกสารต่างๆ 

 พิมพ์แบบ 5300 อิเล็กทรอนิกส์  

 พิมพ์แบบ สรจ.3 อิเล็กทรอนิกส์ (กรณี ขอบ าเหน็จด ารงชีพ) 

 พิมพ์หนังสือสั่งจ่าย 

 พิมพ์รายงานการเบิกจ่าย 

 พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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ผู้รับบ านาญ 

 ทา ง ร า ชก า ร ไ ด้ ม อบสิ ท ธิ ป ร ะ โ ยชน์ ต่ า ง  ๆ ใ ห้ แ ก่ ผู้ รั บบ า น า ญ                       
เสมอด้วยผู้ที่ยังรับราชการอยู่ โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า ผลตอบแทนจากภาค
ราชการอาจ เป็ น เ งิ น เพี ย งน้ อยนิ ด  ความรู้  ค วามสามารถที่ แต่ ละท่ าน                    
ได้พากเพียร อุตสาหะ ร่ าเรียนมานั้น หากเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่จะได้รับจาก
ภาคเอกชน  ย่อมแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ผู้รับบ านาญทุกท่านก็ภาคภูมิใจ ที่ได้
เสียสละ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ยอมน าความรู้ ความสามารถของตนมาใช้
เพื่อก่อประโยชน์ให้แก่สังคม ประเทศชาติ จนสุดก าลังความสามารถด้วยการรับ
ราชการจนได้รับความชอบจากทางราชการ นับได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่สมควรได้รับ
การยกย่อง ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ และแม้กระทั่งได้ลาจากโลกนี้ไป เกียรติประวัติ 
ความดีงามทั้งหลายของท่าน ย่อมได้รับการกล่าวขวัญถึงและเป็นความภาคภูมิใจ
ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังตลอดไป 

 

 

 

http://www.dotproperty.co.th/news-blog/wp-content/uploads/2015/01/blog_retire1.jpg
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ผู้รับบ านาญท่านใด มขี้อขัดข้องประการใด                                                  

โปรดติดต่อที ่“ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญ”  

 ตรวจสอบฐานข้อมูลของตนเองและครอบครัวท่ีส่วนราชการผู้เบิกบ านาญ กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ให้น าเอกสารไปขอแก้ไข เพิ่มเติม ดังนี้  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประชาชน ของตนเองและ
ครอบครัว   ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร                                                                                  
ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าระหว่างบิดาและมารดาของตนเอง                                                
ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าระหว่างตนเองและคู่สมรส(ถ้ามี)  
ส าเนามรณะบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของบิดามารดา คู่สมรส บุตร  (ถ้ามี) 

 ตรวจสอบว่าได้จัดท าหนังสือแสดงเจตนาฯ แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่เคยท าให้จัดท าให้เรียบร้อย ดังนี้ 
(1) หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย                                

(เงินค่าท าศพ)  
(2) หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบ านาญตาย   ให้ขอรับส าเนา                      

ซึ่งเจ้าหน้าท่ีได้ลงนามรับแบบดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ผู้มีชื่อในหนังสือแสดงเจตนา                           
เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

 กรณีต้องการย้ายส่วนราชการผู้เบิกบ านาญจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง                                       
ให้แจ้งความประสงค์ท่ีส่วนราชการผู้เบิกบ านาญเดิม 

 กรณีต้องการเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีใช้โอนเงินบ านาญประจ าเดือนให้น าส าเนาบัญชี      เงิน
ฝากธนาคารฉบับใหม่ ไปให้เจ้าหน้าท่ีด้วย 

 กรณีต้องการเปลี่ยนท่ีอยู่ หรือเปลี่ยนรายการลดหย่อนภาษี ให้แจ้งความประสงค์ได้เช่นกัน 

บ าเหน็จด ารงชีพ 

ผู้รับบ านาญมีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จด ารงชีพจ านวน 15 เท่าของบ านาญแต่ไม่เกินสี่แสนบาท ดังนี้   

ขอครั้งแรก 15 เท่าของบ านาญ แต่ไม่เกินสองแสนบาท                         

ขอครั้งท่ีสอง ยื่นท่ีส่วนราชการผู้เบิกบ านาญเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ จ านาน 15 เท่าของบ านาญ 
หัก บ าเหน็จด ารงชีพท่ีเคยได้รับไปแล้ว  (รวมแล้วไม่เกินสี่แสนบาท)  
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บ าเหน็จค้ าประกัน 

ผู้รับบ านาญสามารถยื่นค าร้องขอให้ออกหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอด  เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงินได้ท่ีส่วนราชการผู้เบิกบ านาญ โดยน าหนังสือรับรองไปยื่นกู้กับธนาคารจ านวนไม่เกินท่ี
ระบุในหนังสือรับรองฯ ผู้รับบ านาญซึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ และหรือถูกศาลพิพากษาล้มละลายไม่มี
สิทธิขอหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 

วิธีค านวณบ าเหน็จตกทอดคงเหลือ    

=บ านาญ + เงิน ช.ค.บ. x 30 หักบ าเหน็จด ารงชีพท่ีได้รับไปแล้ว 

กรณีท่ีท่านมีหนี้เงินกู้บ าเหน็จค้ าประกัน  ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญจะหักเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
บ านาญของท่านทุกเดือน ให้กับธนาคารผู้ให้กู้   จนกว่าจะช าระหนี้หมด 

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของผู้รับบ านาญ 

 ค่ารักษาพยาบาล ส าหรับตนเอง บิดามารดา คู่สมรส บุตร 
 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการนอกประจ าการในโอกาสอันควร 
 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดหรือบ านาญ (เงิน ช.ค.บ.)รัฐจ่ายเพิ่มตามจ านวนและอัตราท่ี

กฎหมายบัญญัติ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพท่ีสูงขึ้นของผู้รับเบี้ยหวัดหรือบ านาญหรือในฐานะทายาท
ผู้รับบ านาญพิเศษ แต่จะไม่มีสิทธิได้รับ ช.ค.บ. ถ้าผู้นั้นเข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการหรือ
เข้าท างานหรือกลับเข้าท างานสังกัดราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือส่วนท้องถิ่น 

 เงินช่วยพิเศษ (ค่าท าศพ) จ านวนสามเท่าของบ านาญ + เงิน ช.ค.บ.  ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายแสดง
เจตนาไว้ในหนังสือตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนดกรณีผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้ ให้จ่ายแก่
บุคคลตามล าดับ ดังนี้  

(1) คู่สมรส 
(2) บุตร 
(3) บิดามารดา                                                                               
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในล าดับก่อนมีชีวิตอยู่ บุคคลในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิ ได้รับเงินช่วยพิเศษ 
(ค่าท าศพ) การขอรับเงินช่วยพิเศษ(ค่าท าศพ) ให้กระท าภายในเวลาหนึ่งปี นับแต่วันท่ีผู้รับ
บ านาญถึงแก่ความตาย 
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บ าเหน็จตกทอด 

ผู้รับบ านาญถึงแก่ความตายทายาทมีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด 

 ทายาท (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ) มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด 
 ถ้าวันท่ีผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย ไม่มีทายาทท่ีมีชีวิตเหลืออยู่ เลย แม้แต่คนเดียว                      

ให้จ่ายให้แก่บุคคลท่ีผู้รับบ านาญผู้นั้นระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด   
 กรณีไม่มีทายาท และไม่มีหนังสือแสดงเจตนาฯ การจ่ายบ าเหน็จตกทอด เป็นอันยุติ                

วิธีค านวณบ าเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย 

บ าเหน็จตกทอด =  บ านาญ + เงิน ช.ค.บ. x 30 หัก บ าเหน็จด ารงชีพท่ีได้รับไปแล้ว(ถ้ามี) หัก เงินกู้
บ าเหน็จค้ าประกันคงเหลือ (ถ้ามี)   

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานการเป็นทายาทตามกฎหมาย 

บิดา 

• ทะเบียนบ้าน 

• ทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า 

• ค าพิพากษาของศาลว่าเป็นบิดา 

• มรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายโดยบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ 
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มารดา 

• ทะเบียนบ้าน 

• มรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายโดยบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ 

คู่สมรส 

• ทะเบียนบ้าน 

• ทะเบียนสมรส – หย่า 

• ค าพิพากษาของศาล(กรณีสมรสซ้อน) 

• มรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายโดยบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ 

บุตร 

• ทะเบียนบ้าน 

• ทะเบียนสมรส-หย่า(กรณีบิดาตาย) 

• ค าพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรของบิดา 

• หนังสือการจดทะเบียนรับรองบุตร 

• หนังสือการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 

• มรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายโดยบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ 

หนังสือแสดงเจตนา 

คู่ฉบับหนังสือแสดงเจตนาท่ียื่นต้นฉบับไว้ ท่ีส่วนราชการเจ้ าสั งกัดตามแบบและวิธีการ ท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด 

บ าเหน็จตกทอด ไม่ใช่มรดก จะใช้พินัยกรรมมาเปน็หลักฐานในการขอรับบ าเหน็จตกทอดไม่ได้ 
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การได้รับพระราชทานเครื่องเกียรติยศเมื่อสิ้นชีวิต 

           ผู้รับบ านาญบางท่านมีคุณสมบัติพิเศษท่ีทางราชการระบุแม้เมื่อชีวิต หาไม่แล้ว   ทางราชการ
ก็ยังค านึงถึงคุณงามความดีท่ีได้เคยรับใช้งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน  สมควรได้รับการยกย่อง 
เพื่อเป็นเกียรติประวัติ แก่วงศ์ตระกูลสืบไป   ด้วยการขอพระราชทานเครื่องเกียรติยศเมื่อสิ้นชีวิต หรือ
พระราชทานเพลิงศพ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดของส านักพระราชวังการขอพระราชทานเพลิงศพ ได้แก่ 

 ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ “เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย” (บ.ม.)                    
เป็นต้นไป 

 ผู้มีเกียรติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                            
“จุลจอมเกล้า” (จ.จ.) หรือ”ตราสืบตระกูล (ต.จ.) เป็นต้นไป 

 ผู้ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เป็นกรณีพิเศษ 
 ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญ “รัตนาภรณ์”  รัชกาลปัจจุบัน     

ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่  

 บิดามารดาของผู้ท่ีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์“ตริตาภรณ์ช้างเผือก”(ต.ช.)                  
 บิดามารดาของผู้รับบ านาญที่พ้นจากราชการตั้งแต่ระดับ 6 เป็นต้นไป 

 

หมายเหตุ  บคุคลผูท้ าลายชีพตนเอง ไม่พระราชทานเพลิง และเครื่องประกอบเกียรติยศ 

 

 

 

http://upic.me/show/46632592
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ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้าง 

ลูกจ้างประจ าออกจากงาน หรือเกษียณอายุ                                                                       
กรณีมีเวลาราชการปกติรวมกับเวลาทวีคูณตั้งแต่ 25 ปี   มีสิทธิขอรับบ าเหน็จรายเดือนหรือจะขอรับ
เป็นบ าเหน็จเงินก้อนก็ได้ 

การค านวณบ าเหน็จรายเดือน 

ค่าจ้างเดือนสุดท้าย คูณด้วยจ านวนเดือนที่ท างาน หารด้วย 12 แล้วหารด้วย 50                                
(เศษของบาทให้ปัดทิ้ง) 

โปรดทราบ.....ผู้รับบ าเหน็จรายเดือน  

 ไม่มีสวัสดิการ  
 ไม่มีเงิน ชคบ.  
 ไม่มีเงินช่วยค่าท าศพ 
 มีบ าเหน็จตกทอด 
 มีการท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 

ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนถึงแก่ความตาย 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง(ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2554ในกรณีท่ีผู้รับ
บ าเหน็จรายเดือนถึงแก่ความตายให้จ่ายบ าเหน็จตกทอดเป็นจ านวน สิบห้าเท่าของบ าเหน็จรายเดือน 
ให้จ่ายแก่ทายาท  คือ  บิดามารดา คู่สมรส บุตร  ในกรณีท่ีไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้
แสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังก าหนด                                                                     
ในกรณีท่ีไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อน ให้สิทธิใน
บ าเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง 

ส าหรับหลักฐานการเป็นทายาทตามกฎหมาย เหมอืนบ าเหน็จตกทอดของผูร้ับบ านาญตาย 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-8B5RYxk_cZs/T9RIJBfsPSI/AAAAAAAAADI/PGdTanKSBwA/s1600/34_20120606140006..jpg

