


ขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ

เกษียณอำยุรำชกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕



กำรติดต่อรำชกำร
และกำรยื่นขอเบิกเงินสวัสดิกำร
ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2565 เป็นต้นไป

1.  ติดต่อขอท ำบัตรผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมส่งคืนบัตร    

ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจ า

2.  ยื่นขอเบิกค่ำรักษำพยำบำล ค่ำกำรศึกษำบุตร ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์    

* กรณีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวแสดงตน ณ 
สถานพยาบาลและแจ้งความประสงค์ว่าจะใชส้ิทธิเบกิจ่ายตรง (ต้องแสดงบัตรประชาชนทุก
ครั้งที่เข้ารับบริการ)  **กรณีไม่น าบัตรประชาชนไปตอ้งส ารองจ่ายเงนิก่อน แล้วน าใบเสร็จมา
เบิกที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ



3. เดือนตุลำคม – พฤศจิกำยน 2565  จะได้รับเงิน ดังนี้

3.1 เงินคืนจาก กบข./กสจ. (กรณีเป็นสมาชิก) 

3.2 เงินบ าเหน็จด ารงชีพ 200,000 บาท (ครั้งแรก) ส าหรับข้าราชการ

ที่ขอรับเงินบ านาญ

3.3 เงินบ านาญหรือบ าเหน็จรายเดือน ประจ าเดือนตุลาคม 2565

* กบข.จะมีหนังสือแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้รบัเงินโดยตรง ไม่แจ้ง สพม.ชย *

* หนังสือรับรองการหกัเงิน กบข. ตั้งแต่ มกราคม – กันยายน 25645

(กบข. จะแจ้งยอดพร้อมหนังสือแจ้งการโอนเงิน กบข.)

ให้ผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญเก็บไว้ยื่นประกอบกำรช ำระภำษีในปี พ.ศ.2566

หากสูญหายต้องติดต่อขอรบัจาก กบข.โดยตรง *

4. หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย สพม.ชย จะจัดส่งทางไปรษณีย์



5. กำรขอกู้บ ำเหน็จค้ ำประกันกับธนำคำร ให้ติดต่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

เพื่อจัดท าหนังสือรับรองประกอบการขอกู้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

6. กำรหักหนี้เงินบ ำนำญ/บ ำเหน็จรำยเดือน

*  สพม.ชย จะเริ่มหักหนี้ผู้รับบ าเหน็จบ านาญตั้งแต่งวดเดือนพฤศจิกายน 2565 ได้แก่     
ชพค., ชพส., สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, เงินกู้ธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น

* เดือนตุลาคม จะได้รับเงินบ านาญ หรือบ าเหน็จรายเดือน ที่หักเฉพาะภาษี ณ ที่จ่าย 

(ซึ่งกรมบัญชีกลางจะค านวณจากข้อมูลตามแบบ สรจ.1 ที่จะกรอกไว้)

* การหักเงินบ านาญ/บ าเหน็จรายเดือน สพม.ชย จะจัดท ารายการหักหนี้

ส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 5 ของเดือนนั้น หากท่านใดมีปัญหาในการหักหนี้หรือไปช าระ
หนี้หมดทั้งจ านวนแลว้ ขอให้ติดต่อ สพม.ชย ภายในวันที่ 3 ของเดือน 

* กรณีเงินบ านาญ/บ าเหน็จรายเดือน ไม่พอหักหนี้ทั้งหมด กรมบัญชีกลางจะหักเฉพาะ 

ภาษี และเงินกู้บ าเหน็จค้ าประกันเท่านัน้ ส่วนหนี้รายการอื่นให้ไปช าระเอง



ทำยำท และ ผู้ที่ไม่ใช่ทำยำท ของผู้รับบ ำนำญ

1. ทำยำท  ที่มีสิทธิได้รับเงินบ ำเหน็จตกทอดของผู้รับบ ำนำญ  ได้แก่
บิดา  มารดา 1 ส่วน

คู่สมรส 1 ส่วน

* บุตร 2 ส่วน (ถ้ามีบุตร 3 คนขึ้นไปแบ่ง 3 ส่วน)

* บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย  ได้แก่
- บุตรที่บิดา มารดา จดทะเบียนสมรสกัน
- บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร

- บุตรบุญธรรม
- บุตรตามค าพิพากษาของศาล



2. หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินบ ำเหน็จตกทอด  
* ระบุให้ผู้ใดก็ได้  นอกเหนือจากทายาทตามกฎหมายข้างต้นนี้  (ท าพินัยกรรมให ้
...ไม่ได้)  เช่น  หลาน  พี่  น้อง  เพื่อน  ผู้อุปการะ

เจตนำรมณ์ของกฎหมำยให้ท ำหนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รบัเงินบ ำเหนจ็ตกทอด
เพื่อเป็นการส ารองตัวผู้ที่จะขอรับเงินบ าเหนจ็ตกทอดไปช าระหนี้สินให้

ข้าราชการบ านาญเอง  หากว่า  เมื่อข้าราชการบ านาญเสียชีวิตลง และทายาทผู้รับ
บ านาญก็เสียชีวิตหมดแล้ว ให้บุคคลที่แสดงเจตนาไว้เปน็ผู้ยื่นค าขอรับเงินบ าเหนจ็ตก
ทอด  เพื่อน าไปช าระหนี้สินของผู้รับบ านาญ หากมีเงินเหลือบุคคลที่แสดงเจตนาไว้จึง
จะมีสิทธิได้รับเงิน

หากผู้รับบ านาญเสียชีวิต ไม่มีทายาทตามกฎหมาย และไม่มีหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับเงินบ าเหน็จตกทอด  ก็ไม่สามารถขอเบิกเงินบ าเหน็จตกทอดของ
ผู้รับบ านาญได้  ภาระหนี้สินก็จะไปตกที่ผู้ค้ าประกัน







1. ข้ำรำชกำรฯ ที่เป็นสมำชิก กบข.
1.1 สมำชิก กบข. เลือกรับบ ำนำญปกติ  มีสิทธิได้รับ

1.1.1 เงินบ านาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x อายุราชการ
50 

** แต่ต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย **
1.1.2 เงินก้อนจาก กบข. = ประเดิม(ถ้ามี) + ชดเชย + สะสม + สมทบ + ผลประโยชน์
1.1.3 เงินบ าเหน็จตกทอด 30 เท่าของบ านาญรายเดือนเมื่อผู้รับบ านาญเสียชีวิต

เงินบ าเหน็จตกทอด = บ านาญรายเดือน x  30
จ่ายให้แก่     1)  ทายาทตามกฎหมาย

2)  บุคคลที่ผู้รับบ านาญแสดงเจตนาไว้ 
กรณีไม่มีทายาทตามกฎหมาย 

* ถ้ำมีบุคคลตำม 1) บุคคลตำม 2) ไม่มีสิทธิ 

**ผู้ที่อำยุรำชกำรไม่ถึง 25 ปี ขอรับบ ำนำญเหตุสูงอำยุได้**



1.1.4 เงินบ าเหน็จด ารงชีพ = 15 เท่าของบ านาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ครั้งแรก     ไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อเกษียณอายุราชการ/ ลาออก                               
(ตามแบบ สรจ.3)

ครั้งที่สอง   เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ (ตามวันเดือนปีเกิด) จ่ายส่วนที่เหลือ
ของ 15 เท่า   = [(บ านาญรายเดือน  x 15) – 200,000]  
แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

ครั้งที่สาม   เมื่ออายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ (ตามวันเดือนปีเกิด) จ่ายส่วนที่เหลือ
ของ 15 เท่า   = [(บ านาญรายเดือน  x 15) – 400,000]  
แต่ไม่เกิน 100,000 บาท



ตัวอย่ำงกำรจ่ำยบ ำเหน็จด ำรงชีพ

ตัวอย่ำงที่ 1   ครูนาก เกษียณอายุราชการได้รับบ านาญ เดือนละ 25,000 บาท

ค านวณ 15 เท่าของเงินบ านาญ (25,00015) = 375,000 บาท

ครั้งที่ 1   เมื่อเกษียณอายุราชการ หรือ ลาออก (อายุต่ ากว่า 65 ปี) = 200,000  บาท

ครั้งที่ 2   เมื่อผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี และมายื่นขอรับเงิน 
= 200,000  บาท

ครั้งที่ 3   ไม่มีสิทธิ

รวม 2 ครั้ง = 375,000  บำท



ตัวอย่ำงกำรจ่ำยบ ำเหน็จด ำรงชีพ
ตัวอย่ำงที่ 2   ครูเงิน เกษียณอายุราชการได้รับบ านาญ เดือนละ 27,000 บาท

ค านวณ 15 เท่าของเงินบ านาญ (27,00015) = 405,000 บาท

ครั้งที่ 1 เมื่อเกษียณอายุราชการ หรือ ลาออก (อายุต่ ากว่า 65 ปี) = 200,000  บาท

ครั้งที่ 2   เมื่อผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี และมายื่นขอรับเงิน 
= 200,000  บาท

ครั้งที่ 3   เมื่ออายุครบ 70 ปีขึ้นไป และมายื่นขอรับเงิน = 5,000  บาท

รวม 3 ครั้ง = 405,000  บำท



ตัวอย่ำงกำรจ่ำยบ ำเหน็จด ำรงชีพ

ตัวอย่ำงที่ 3   ครูทอง เกษียณอายุราชการได้รับบ านาญ เดือนละ 34,000 บาท

ค านวณ 15 เท่าของเงินบ านาญ (34,00015) = 510,000 บาท

ครั้งที่ 1   เมื่อเกษียณอายุราชการ หรือ ลาออก (อายุต่ ากว่า 65 ปี) = 200,000  บาท

ครั้งที่ 2   เมื่อผู้รับบ านาญอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี และมายื่นขอรับเงิน 
= 200,000  บาท

ครั้งที่ 3   เมื่ออายุครบ 70 ปีขึ้นไป และมายื่นขอรับเงิน = 100,000  บาท

รวม 3 ครั้ง = 500,000  บำท



1.1.5 เงินกู้บ าเหน็จค้ าประกัน เป็นโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงนิที่เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าสิทธิรับบ าเหน็จตกทอดทายาทไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

เงินกู้บ าเหน็จค้ าประกัน  =  บ าเหน็จตกทอด - บ าเหน็จด ารงชีพที่รับไปแล้ว

** สำมำรถขอหนังสือรับรองเพื่อกู้บ ำเหน็จค  ำประกันได้ที่ กลุ่มกำรเงิน สพม.ชย **
โดยขอได้ตั งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2564 เพื่อตรวจสอบรำยกำรหนี และเงินบ ำนำญคงเหลือ

*** หำกกู้เงินบ ำเหน็จค้ ำประกัน 
จะไม่ได้รับเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ ครั้งที่ 2 เมื่ออำยุครบ 65 ปี หรือ ครั้งที่ 3

เม่ืออำยุครบ 70 ปี แล้วแต่กรณ*ี**        



1.1.6 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของบ านาญรายเดือนเมื่อผู้รับบ านาญเสียชีวิต 
เงินช่วยพิเศษ  =  บ านาญรายเดือน  x  3 

จ่ายให้แก่     1)  บุคคลที่ผู้รับบ านาญแสดงเจตนาไว้ หรือ
2)  ทายาทตามกฎหมาย



1.2 สมำชิก กบข. เลือกรับบ ำเหน็จ มีสิทธิได้รับ
1.2.1 เงินบ าเหน็จ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x อายุราชการ
1.2.2 เงินก้อนจาก กบข. = เงินสะสม + เงินสมทบ + ผลประโยชน์ 

(ไม่ได้เงินประเดิม + ชดเชย)

ผู้ขอรับบ ำเหน็จ จะไม่มีสิทธิได้รับ
X บ าเหน็จด ารงชีพ
X เงินกู้บ าเหน็จค้ าประกัน
X เงินช่วยพิเศษ
X บ าเหน็จตกทอด
X สิทธิค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร



2. ข้ำรำชกำรฯ ที่ไม่เป็นสมำชิก กบข.
2.1 ไม่เป็นสมำชิก กบข. เลือกรับบ ำนำญ มีสิทธิได้รับ

2.1.1 เงินบ านาญ  =  เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ
50

2.1.2 เงินบ าเหน็จตกทอด 30 เท่าของบ านาญรายเดือนเมื่อผู้รับบ านาญเสียชีวิต
จ่ายให้แก่ 1)  ทายาทตามกฎหมาย

2)  บุคคลที่ผู้รับบ านาญแสดงเจตนาไว้ 
กรณีไม่มีทายาทตามกฎหมาย 
* ถ้ำมีบุคคลตำม 1)    บุคคลตำม 2) ไม่มีสิทธิ 

2.1.3 เงินบ าเหน็จด ารงชีพ = 15 เท่าของบ านาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ครั้งแรก     จ านวน 200,000 บาท เมื่อเกษียณอายุราชการ  (ตามแบบ สรจ.3)
ครั้งที่สอง   เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ (ตามวันเดือนปีเกิด) จ่ายส่วนที่เหลือ

ของ 15 เท่า   = [(บ านาญรายเดือน  x 15) – 200,000]  แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
ครั้งที่สาม   เมื่ออายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ (ตามวันเดือนปีเกิด) จ่ายส่วนที่เหลือ

ของ 15 เท่า   = [(บ านาญรายเดือน  x 15) – 400,000]  แต่ไม่เกิน 100,000 บาท



2.1.4 เงินกู้บ าเหน็จค้ าประกัน เป็นโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าสิทธิรับบ าเหน็จตกทอดทายาทไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

เงินกู้บ าเหน็จค้ าประกัน  = บ าเหน็จตกทอด - บ าเหน็จด ารงชีพที่รับไปแล้ว

** สำมำรถขอหนังสือรับรองเพื่อกู้บ ำเหน็จค  ำประกันได้ที่ กำรเงิน สพม.ชย **
โดยขอได้ตั งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2564 เพื่อตรวจสอบรำยกำรหนี และเงินบ ำนำญคงเหลือ

*** หำกกู้เงินบ ำเหน็จค้ ำประกัน 
จะไม่ได้รับเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ ครั้งที่ 2 เมื่ออำยุครบ 65 ปี                                                     

หรือ ครั้งที่ 3 เมื่ออำยุครบ 70 ปี แล้วแต่กรณี **       

2.1.5 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของบ านาญรายเดือนเมื่อผู้รับบ านาญเสียชีวิต 
เงินช่วยพิเศษ =  บ านาญรายเดือน  x  3
จ่ายให้แก่     1)  บุคคลที่ผู้รับบ านาญแสดงเจตนาไว้ หรือ

2)  ทายาทตามกฎหมาย



2.2 ไม่เป็นสมำชิก กบข. เลือกรับบ ำเหน็จ มีสิทธิได้รับ
เงินบ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ

ผู้ขอรับบ าเหน็จ จะไม่มีสิทธิได้รับ
X บ าเหน็จด ารงชีพ
X เงินกู้บ าเหน็จค้ าประกัน
X เงินช่วยพิเศษ
X บ าเหน็จตกทอด
X สิทธิค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร







บ ำเหน็จปกติ คือ เงินก้อนที่จ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อเกษยีณอายุราชการ
บ ำเหน็จรำยเดือน คือ เงินที่ได้รับรายเดือนทุกเดือนจนกว่าผู้รบั

บ าเหน็จรายเดือนจะเสียชีวิต

ลูกจ้ำงประจ ำต้องเลือกรับบ ำเหน็จปกติ หรือบ ำเหน็จรำยเดือน 
ได้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง



1. บ ำเหน็จปกติ  =  ค่าจ้างเดือนสุดท้าย x จ านวนเดือนเวลาราชการ
12

ผู้ขอรับบ ำเหน็จปกติ จะไม่มีสิทธิได้รับ
X เงินกู้บ าเหน็จค้ าประกัน
X เงินช่วยพิเศษ เมื่อเสียชีวิต
X เงินบ าเหน็จตกทอด เมื่อเสียชีวิต

2. บ ำเหน็จรำยเดือน 
= ค่าจ้างเดือนสุดท้าย x (จ านวนเดือนเวลาราชการ/12)

50
✓ เงินกู้บ าเหน็จค้ าประกัน
✓ เงินบ าเหน็จตกทอด เมื่อเสียชีวิต

**ผู้ขอรับบ ำเหน็จรำยเดือนต้องมีอำยุรำชกำร 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป**



3. ลูกจ้ำงประจ ำที่เป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) จะได้รับ
เงิน กสจ. = เงินสะสม 3% + เงินสมทบ 3% + ผลประโยชน์

4. เงินบ ำเหน็จตกทอด 15 เท่าของบ าเหน็จรายเดือน เมื่อผู้รับบ าเหน็จรายเดือนเสียชีวิต

เงินบ าเหน็จตกทอด = บ าเหน็จรายเดือน x 15
จ่ายให้แก่   1) ทายาทตามกฎหมาย

2) บุคคลที่ผู้รับบ านาญแสดงเจตนาไว้ 
กรณีไม่มีทายาทตามกฎหมาย

* ถ้ำมีบุคคลตำม 1) บุคคลตำม 2) ไม่มีสิทธิ 



ลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำร
จะไม่มีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลและกำรศึกษำบุตร

5. เงินกู้บ ำเหน็จค้ ำประกัน เป็นโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ โดยน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

เงินกู้บ าเหน็จค้ าประกัน   =  บ าเหน็จตกทอด

** สำมำรถขอหนังสือรับรองเพื่อกู้บ ำเหน็จค  ำประกันได้ที่ 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  สพม.ชย. 

ในเดือนพฤศจิกำยน 2565 **



สรุป
1. เมื่อเกษียณอำยุรำชกำร ต.ค. 65 ได้เงินอะไรบ้ำง

ก.  สมำชิก กบข./สมำชิก กสจ. ขอรับบ ำนำญ/บ ำเหน็จรำยเดือน/บ ำเหน็จ
1. บ านาญ / บ าเหน็จ / บ าเหน็จรายเดือน
2. เงินก้อนจาก กบข./กสจ.
3. เงินบ าเหน็จด ารงชีพ 200,000 บาท (ส าหรับข้าราชการที่ขอรับบ านาญ)

ข.  ไม่เป็นสมำชิก กบข./ไม่เป็นสมำชิก กสจ.
1. บ านาญ / บ าเหน็จ / บ าเหน็จรายเดือน
2. เงินบ าเหน็จด ารงชีพ 200,000 บาท (ส าหรับข้าราชการที่ขอรับบ านาญ)



ผู้รับบ านาญกู้ได้   บ านาญ x 30 เท่า – บ าเหน็จด ารงชีพที่รับไปแล้ว

2. เงินกู้บ ำเหน็จค้ ำประกันกบัธนำคำร ยื่นได้ พ.ย. 65

3. ผู้รับบ ำนำญ อำยุครบ 65 ปีและไม่ได้กู้บ ำเหน็จค้ ำประกัน 

ได้รับเงินบ าเหน็จด ารงชีพเพิ่ม  เงินบ านาญ x 15 – 200,000

บ ำเหน็จด ำรงชีพเมื่ออำยุ 60 ปี และ 65 ปี และ 70 ปี รวมกันไม่เกิน 500,000 บำท

ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนกู้ได้  บ าเหน็จรายเดือน x 15 เท่า



4.1 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่ำของเงินบ ำนำญ จ่ายให้ผู้ที่ผู้รับบ านาญแสดงเจตนาไว้ 
หรือทายาทตามกฎหมาย (ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนจะไม่ได้รับเงินช่วยพิเศษ)

4.2 บ ำเหน็จตกทอดทำยำท
1) ทายาทผู้รับบ านาญ จะได้รับ 
= เงินบ านาญ x 30 เท่า – บ าเหน็จด ารงชีพ – เงินกู้บ าเหน็จค้ าประกัน

2) ทายาทผู้รับบ าเหน็จรายเดือน จะได้รับ 
= เงินบ าเหน็จรายเดือน x 15 เท่า - เงินกู้บ าเหน็จค้ าประกัน

4. ผู้รับบ ำนำญ / บ ำเหน็จรำยเดือน เสียชีวิต



• เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัผิดชอบ : 
1. นำงพัทธนันท์  อภิมหำโภคินันท์

นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร
มือถือ 089-2804593

2. นำงพัชรินทร์  พองชัยภูมิ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร
มือถือ 089-8489878

3. นำงประทุมพร  ตึกโพธิ์
นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ
มือถือ 089-9478494

4. นำงสำวธนวรรณ  เช้ือจ ำรูญ
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
มือถือ 093-3211659

ส ำนักงำน  044-056766 ต่อ 12,15


