ข้อควรรู้
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เมื่อท่านออกจาก
ราชการ และได้รับอนุมัติให้ได้รับบานาญเรียบร้อยแล้วราชการ
ยังคงดูแลให้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลท่านและบุคคล
ในครอบครัวเช่นเดียวกับข้าราชการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม และหลักเกณฑ์
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เมื่อท่านออกจากราชการ
และได้รับอนุมตั ิให้ได้รับบานาญเรียบร้อยแล้วราชการยังคงดูแลให้
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเช่นเดียวกับข้าราชการทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกฤษฎีการเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมลิ าเนาเดิม
ภูมิลาเนาเดิม หมายถึง ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ หรือกลับเข้า
รับราชการใหม่
บุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดามารดาของผู้
เดินทางและหรือบิดามารดาของคู่สมรส และผูต้ ิดตาม
 ตรวจสอบสิทธิภายหลังเกษียณ คือ การรักษาความถูกต้อง
เกี่ยวกับข้อมูลประวัติของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว หรือ
ทายาทตามกฎหมาย หรือบุคคลทีท่ ่านแสดงเจตนาไว้ เพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ของท่านควรติดต่อนายทะเบียนต้นสังกัดอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามข่าวการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ของท่าน
 การโอนบานาญไปจ่ายยังส่วนราชการผู้ขอเบิกใหม่
1. ท่านแจ้งความประสงค์ต่อส่วนราชการผูเ้ บิกบานาญเดิม
เพื่อขอโอนการรับบานาญไปส่วนราชการผู้เบิกใหม่
2. ส่วนราชการผู้เบิกบานาญเดิมของท่าน จะจัดทาหนังสือ
สาคัญการโอน (แบบ สรจ.11) เสนอผู้มีอานาจให้ความเห็นชอบ
ผ่านระบบ e-Pension ไปให้กรมบัญชีกลางเพื่อสั่งจ่ายโอน
บานาญ
3. กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาสั่งให้โอน
บานาญและส่ง สรจ.11 ให้ส่วนราชการผู้เบิกเดิมและผู้เบิกใหม่
ผ่านระบบบาเหน็จบานาญ เพื่อแจ้งนายทะเบียนบันทึกรายการ
ต่อไป
 การเตรียมความพร้อมสาหรับทายาท
1. การรวบรวมเอกสารที่สาคัญของตนเอง
2. หลักฐานสาคัญของทายาท
3. จัดทาหนังสือแสดงเจตนา
4. แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการที่จะให้ทายาทติดต่อ


สพป.กรุงเทพมหานคร
Tel. 02-354 5259

บำเหน็จบำนำญ
เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ

เตรียมความพร้อมและตรวจสอบข้อมูลทั่วไป


จัดเตรียมเอกสาร

เตรียมการยื่นเรื่อง ขอรับบาเหน็จหรือบานาญ
สามารถดาเนินการยื่นขอรับบาเหน็จหรือบานาญได้ 2 วิธี คือ
1. การส่งยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนต้นสังกัด (ส่วนราชการ
สุดท้ายก่อนออกจากราชการ) สามารถยื่นล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์
2. การยื่นด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
สามารถยื่นได้ตั้งแต่เดือนเมษายน แต่อย่างช้าไม่ควรเกินเดือน
กรกฎาคมของปีที่ท่านเกษียณ โดยไม่ต้องรอคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งสุดท้าย

สิทธิประโยชน์อื่นกรณีเลือกรับบานาญ


บาเหน็จ(ไม่เป็นสมาชิก กบข.) กรณีที่ท่านเลือกรับบาเหน็จ
ท่านจะได้รับเงินก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว



บาเหน็จ (เป็นสมาชิก กบข.) นอกจากจะได้รับเงินบาเหน็จแล้ว
ยังมีสิทธิได้รับเงินก้อนจาก กบข.



ผู้ที่สามารถยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเอง
1. ข้าราชการที่พ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ
2. ลูกจ้างประจาที่ออกจากงานและมีสิทธิได้รับบาเหน็จ หรือ
บาเหน็จรายเดือน
เตรียมการยื่นเรื่อง ขอรับเงินก้อนจาก กบข.
หากท่านเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
ท่านจะได้รับเงินก้อนหนึ่งจาก กบข. เมื่อเกษียณอายุราชการ ท่าน
ควรดาเนินการดังนี้
1. ยื่นเรื่องขอรับเงินจาก กบข.
2. ตรวจสอบข้อมูลยอดเงินที่จะได้รับจาก กบข.


ตรวจสอบประวัติ
ก่อนออกจากราชการ ท่านต้องตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับ
ประวัติของท่านกับนายทะเบียนต้นสังกัดให้เรียบร้อยว่ามีการ
บันทึกข้อมูลประวัติของท่านในระบบ e-Pension สมบูรณ์หรือไม่


กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
ข้าราชการที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 ซึ่งเป็น
วันที่พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
มีผลใช้บังคับ จะต้องเป็นสมาชิก กบข. และยังคงมีสิทธิได้รบั บานาญ
เพียงแต่เงินบานาญทีไ่ ด้รับจะต่ากว่าเงินบานาญแบบเดิม แต่จะมีเงิน
ก้อนจาก กบข. มาชดเชยแทน
สมาชิก กบข. จะได้รับเงินอะไรบ้าง
เมื่อข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ออกจากราชการ นอกจากจะ
ได้รับบาเหน็จหรือบานาญแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินก้อนจาก กบข.อีก
5 ก้อน ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นสมาชิก กบข. ตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุนหรือไม่
โดยเงินก้อนทั้ง 5 ก้อน ประกอบด้วย
1. เงินสะสม
2. เงินสมทบ
3. เงินประเดิม(เฉพาะสมาชิกที่เลือกรับบานาญ และเป็นสมาชิกที่
สมัครเป็น กบข. ตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุน)
4. เงินชดเชย (เฉพาะสมาชิกที่เลือกรับบานาญ)
5. ผลประโยชน์ (ผลประโยชน์ที่ได้รับตอบแทนจากเงินตามข้อ 1-4
ที่กองทุนนาไปลงทุน)


บาเหน็จดารงชีพ คือ เงินส่วนหนึ่งของบาเหน็จตกทอดที่ทาง
ราชการจะให้ทายาทของผู้รับบานาญหรือผู้ที่รับบานาญแสดง
เจตนาไว้ แล้วแต่กรณีเมื่อผูร้ ับบานาญเสียชีวิตไปแล้ว


บาเหน็จค้าประกัน คือ การที่กรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
จังหวัดได้ออกหนังสือรับรองบาเหน็จตกทอดส่วนที่เหลืออยู่ (หัก
เงินบาเหน็จดารงชีพที่ขอรับไปแล้ว) เพื่อให้ผู้รับบานาญไปใช้เป็น
หลักประกันการกู้เงินกันธนาคารทีเ่ ข้าร่วมโครงการ


บาเหน็จตกทอด คือ เงินที่รัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ทายาทของผู้รับบานาญที่ถึงแก่ความตาย ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อน
ครั้งเดียว
การขอรับบาเหน็จตกทอด
1. หลักฐานเกี่ยวกับการตายของผู้รับบานาญ(สาเนาในมรณบัตร)
2. หลักฐานของทายาทตามกฎหมาย หรือ ที่ผรู้ ับบานาญแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับบาเหน็จตกทอด แล้วแต่กรณี


เงินช่วยพิเศษ (ค่าทาศพ)
เมื่อผู้รบั บานาญเสียชีวิต รัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่บุคคลที่ผรู้ ับ
บานาญแสดงเจตนาให้เป็นผูร้ ับเงินช่วยพิเศษหรือทายาทตาม
กฎหมายของผูร้ ับบานาญเพื่อใช้ในการจัดการงานศพให้แก่ผู้รับ
บานาญ
การขอรับเงินช่วยพิเศษ
1. แบบคาขอรับเงินช่วยพิเศษ(ขอรับเอกสารนีจ้ ากส่วนราชการ
ผู้เบิก)
2. เอกสารประกอบแบบคาขอรับเงินฯ ดังนี้
 ใบมรณบัตรของผูร้ ับบานาญ
 หลักฐานที่แสดงความเป็นผู้มส
ี ิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ
เช่น สาเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการสมรส เป็นต้น


การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pension’ Electronic Filing : e-Filing)
ผู้ที่สามารถยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเอง
1. ข้าราชการที่พ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ
2. ลูกจ้างประจาที่ออกจากงานและมีสิทธิได้รับบาเหน็จ หรือ
บาเหน็จรายเดือน

วิธีการยื่นขอรับ
ยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตทาง http://pws.cgd.go.th/EFiling กรณี
เกษียณอายุ ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีกรณีลาออก
ให้ออก ปลดออก ยื่นได้ตั้งแต่วันทีพ่ ้นจากราชการ

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อขอรับบาเหน็จบานาญที่ส่วนราชการ
2. ลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานในการยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญ
3. ป้องกันการเรียกร้องรับผลประโยชน์
4. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
5. สามารถติดตามขั้นตอนการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญได้ทุก
ขั้นตอนผ่านระบบ e-Filing
6. ได้รับบานาญ และสวัสดิการการค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องเมื่อ
พ้นจากราชการ
7. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินบานาญ และบาเหน็จรายเดือนได้
ตลอดเวลา
8. ผู้รับบาเหน็จบานาญสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ
ที่จ่ายได้ ตั้งแต่เดือนมกราคมของทุกปี

การสมัครใช้งานระบบ
e-Filing)
วิธีการสมัครใช้งานระบบ e-Filing
1. ขอรหัสเพื่อใช้งานในระบบ e-Filing ทางอินเตอร์เน็ต (ผ่าน
Google chrome) โดยไปที่ลิ้งค์ http://pws.cgd.go.th/EFiling/
login
2. เลือกลงทะเบียน
2.1 ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบโดยป้อนรายละเอียดเลข
บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เลขที่
บัญชีธนาคารที่ใช้สาหรับโอนเงินเดือน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
(หากมีเครื่องหมาย * สีแดง ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
2.2 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะสร้าง รหัสผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านโดยแสดงรหัสผ่านทีห่ น้าจอ และระบบจาดาเนินการส่ง
รหัสผ่านไปใน e-mail ที่ระบุผู้ลงทะเบียนต้องจดรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้
งานระบบ
2.3 นารหัสผ่านที่ได้จากข้อ 2.2 ไปใช้งานในระบบ e-Filing
โดยเข้าไปที่ URL ตามข้อ 1 (ผ่าน google chrome) เพื่อยื่นเรื่อง
ขอบาเหน็จบานาญต่อไป
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบการยื่นขอรับบาเหน็จ
บานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://pws.cgd.go.th/
EFiling

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
กลุ่มการเงินฯ โทร.02-354 5259
สพป.กรุงเทพมหานคร

บำเหน็จบำนำญ
เกษียณยังไง ให้มีเงินเก็บ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบาเหน็จบานาญและให้
ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก

บาเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่าย
เป็นเงินก้อนครั้งเดียว
บานาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่าย
เป็นรายเดือน
บาเหน็จบานาญ คือ เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ ข้าราชการซึ่งได้ออก
จากราชการด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
 เหตุทดแทน ทางราชการสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด/เลิกหรือยุบ
ตาแหน่ง/ผลของรัฐธรรมนูญ/ทหารออกจากกองหนุนมีเบี้ยหวัด
 เหตุทุพพลภาพ ข้าราชการผู้ป่วยเจ็บทุพพลภาพซึ่งแพทย์ที่ทาง
ราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการ
ในตาแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้
 เหตุสูงอายุ ข้าราชการผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษียณอายุ)
หรือลาออกเมื่ออายุครบ 50 ปีบริบูรณ์
เหตุทดแทน / เหตุทุพพลภาพ / เหตุสูงอายุ / เกษียณอายุ
เวลาราชการปกติ + ทวีคูณ
ตั้งแต่ 1 ปี เป็นต้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี (9 ปี 6 เดือน) = บาเหน็จ
ตั้งแต่ 10 ปี (9 ปี 6 เดือน) เป็นต้นไป = บานาญ หรือ จะ
เปลี่ยนเป็นบาเหน็จก็ได้



เหตุรับราชการนาน ข้าราชการผู้ซึ่งมีเวลาราชการสาหรับ
คานวณบาเหน็จบานาญครบ 25 ปีบริบูรณ์
เหตุรับราชการนาน หรือ มาตรา 48
เวลาราชการปกติ + ทวีคูณ
ตั้งแต่ 25 ปี (24 ปี 6 เดือน) เป็นต้นไป
= บานาญ หรือ จะเปลี่ยนเป็นบาเหน็จก็ได้
มาตรา 17 หรือ มาตรา 47
เวลาราชการปกติ + ทวีคูณ
ตั้งแต่ 10 ปี (9ปี 6 เดือน) เป็นต้นไป แต่ไม่ถึง 25 ปี (24 ปี 6
เดือน)
= บาเหน็จ

บานาญเดิม (ไม่เป็นสมาชิก กบข.)
ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
บานาญปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการปกติรวมทวีคณ
ู
50
หมายเหตุ : บานาญรายเดือนที่ได้รับต้องไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย

บานาญ กบข. (เป็นสมาชิก กบข.)
= เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X เวลาราชการปกติรวมทวีคูณ
50
หมายเหตุ : บานาญรายเดือนที่ได้รับต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือน
เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

บาเหน็จตกทอด
บาเหน็จ (ไม่เป็นสมาชิก กบข.)
เงินบาเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการปกติรวมทวีคณ
ู
หมายเหตุ : เศษเดือนที่ไม่ถึง 6 เดือน ให้ตัดทิ้ง ถ้าถึง 6 เดือน ให้ปัด
เป็น 1 ปี

= (บานาญ + ช.ค.บ.(ถ้ามี)) x 3 เท่า – บาเหน็จดารงชีพที่ได้รับไปแล้ว
สัดส่วนการเบิกจ่ายบาเหน็จตกทอดให้ทายาทตามกฎหมาย ดังนี้
1. คู่สมรส 1 ส่วน
2. บุตร 2 ส่วน (บุตร 3 คนขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่วน)
3. บิดา/มารดา 1 ส่วน

บาเหน็จ (เป็นสมาชิก กบข.)

เงินช่วยพิเศษ (ค่าทาศพ)

บาเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการปกติรวมทวีคูณ

เงินช่วยพิเศษ = (บานาญ + ช.ค.บ.(ถ้ามี)) x 3 เท่า

หมายเหตุ : การคานวณเวลาราชการให้นับจานวนปี + เศษของปี
(การนับเศษของปี คือ 12 เดือน และ 360 วัน=ปี)

