
สิทธิประโยชน์ข้าราชการ
เกษียณอายุ



สิทธิประโยชน์ส ำหรับข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ
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01 เลือกรับ บ ำเหน็จ หรือ บ ำนำญ
(แล้วแต่อำยุรำชกำร)
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อายุราชการ
สิทธิรับ
บ าเหน็จ
บ านาญ

กรณีมิได้เป็นสมาชิก กบข. กรณีเป็นสมาชิก กบข.จะได้รับ 2 ส่วน

กระทรวงการคลัง กบข. กระทรวงการคลัง

ไม่ถึง 1 ปี - - สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์

-

10 ปีขึ้นไป แต่ไม่
ถึง 25 ปี

บ ำเหน็จ บ ำเหน็จ สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์

บ ำเหน็จ

25 ปีขึ้นไป
เลือกบ ำนำญ บ ำนำญ ประเดิม(ถ้ำมี)+ชดเชย+

สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์

บ ำนำญ

เลือกบ ำเหน็จ บ ำเหน็จ สะสม+สมทบ+
ผลประโยชน์

บ ำเหน็จ
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ข้ำรำชกำรที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ 2564
ตำมบัญชี                           88 รำย
ลำออกจำกรำชกำรก่อน              2 รำย
เป็นสมำชิก กบข.                   63 รำย
ไม่เป็นสมำชิก กบข.                23 รำย



กรณี ไม่เป็นสมาชิก กบข. (พ.ร.บ.2494)
• เลือกรับบ ำเหน็จ
(เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จ านวน(ปี)เวลาราชการ)
• เลือกรับบ ำนำญ
(เงินเดือนเดือนสุดท้าย x จ านวน(ปี)เวลาราชการ) / 50

วิธีค ำนวณเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
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วิธีกำรค ำนวณเวลำรำชกำร พ.ร.บ.2494 ตัวอย่ำง 
บรรจุ 1  เมษำยน  2525
อำยุรำชกำรเทำ่กับ 39 ปี  6 เดือน 0 วัน
บวกทวีคูณ(ไม่มีกำรลำ) 2 เดือน 8 วัน
เป็น 39 ปี 8 เดือน 8 วัน 
จ านวนปีรวมเศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นบัเป็น 1 ปี

= 40 ปี

ถ้ำบรรจุก่อนวันที่ 2 พฤษภำคม 2534
จ ำนวนวันทวีคณูเวลำรำชกำร

2 เดือน 8 วัน
(ถ้าไม่มีการลาในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีการลาให้หักออก)
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• เลือกรับบ ำเหน็จ
(69,040 x 40 ปี = 2,761,600 )

• เลือกรับบ ำนำญ
(69,040 x 40 ปี /50 = 55,232)

วิธีค ำนวณเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ พ.ร.บ.2494

01







วิธีกำรค ำนวณเวลำรำชกำร กบข. ตัวอย่ำง 
บรรจุ 1 เมษายน  2526
อายุราชการเท่ากับ 38 ปี 6 เดือน 0 วัน
บวกทวีคูณ(ไม่มีการลา) 2 เดือน 8 วัน
เป็น 38 ปี 8 เดือน 8 วัน  

ถ้ำบรรจุก่อนวันที่ 2 พฤษภำคม 2534
จ ำนวนวันทวีคณูเวลำรำชกำร

2 เดือน 8 วัน
(ถ้าไม่มีการลาในช่วงเวลาดังกล่าวหากมีการลาให้หักออก)

38 ปี 8 เดือน 8 วัน
38+ 8 + 8 = 38+0.67+0.02  ปี

12   360    = 38.69 ปี



01 ตัวอย่ำงกำรค ำนวณเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย

ปี 2564 = (74,320X6) + (76,510X6) =904,980
ปี 2563 = (69,890X6) + (72,130X6) =852,120
ปี 2562 = (65,110X6) + (67,500X6) =795,660
ปี 2561 = (60,740X6) + (62,720X6) =740,760
ปี 2560 = (57,030X6) + (58,560X6) =693,540
รวม 60 เดือน = 3,987,060  บำท

เฉลี่ย 60 เดือน = 3,987,060 /60 =  66,451 บำท
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วิธีค ำนวณเงินบ ำเหน็จ   กบข.01

เลือกรับบ ำเหน็จ
76,510.- x 38.69 ปี = 2,960,171.90



วิธีค ำนวณเงินบ ำนำญ   กบข.01

เลือกรับบ ำนำญ
66,451 x 38.69 =  51,419.78

50  
แต่ต้องไม่เกิน 70%ของ อัตรำเงินเดือนเฉลี่ย 60 สุดท้ำย

66,451x 70 =   46,515.70
100



เงินออมจำก กบข.01



เงินออมจำก กบข. : เงินภำครัฐ

3 % 2 %
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http://www.free-powerpoint-templates-design.com

02 เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดหรือบ ำนำญ (ช.ค.บ.)

จ่ำยเพ่ิมเพ่ือช่วยเหลือค่ำครองชีพ 
ตำมจ ำนวนและอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด
(ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ)

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


03 บ ำเหน็จด ำรงชีพ
แบ่งจ่ำยเป็น 3 ครั้ง

วิธีค ำนวณ
เงินบ ำนำญ (ไม่รวมเงิน ช.ค.บ.) x 15 เท่ำ =บ ำเหน็จด ำรงชีพ

แบ่งจ่ำยเป็น  3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อท่ำนเกษียณอำยุรำชกำร                       รับไม่เกิน 200,000 บำท
ครั้งที่ 2 เมื่อท่ำนอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ (พ้นวันเกิด)    ที่เหลือไม่เกิน 200,000 บำท
ครั้งที่ 3 เมื่อท่ำนอำยุครบ 70 ปีบริบูรณ์ (พ้นวันเกิด)    ที่เหลือไม่เกิน 100,000 บำท

รวมทั้ง 3 ครั้ง  ไม่เกิน 500,000 บำท



ตัวอย่ำงที่ 1
บ ำนำญรำยเดอืน = 55,232 บำท
บ ำเหน็จด ำรงชีพ = 55,232 x 15 = 828,480 บำท

ครั้งที่ 1 ยื่นขอรับครั้งแรก ก่อนอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์
ยื่นขอรับพร้อมบ ำนำญ  มีสิทธิได้รับ 200,000 บำท
ยื่นขอรับภำยหลังบ ำนำญ ยื่นได้ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลำคม-31 ธันวำคม ของปี
ครั้งที่ 2 ยื่น เมื่ออำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ (พ้นวันเกิด)
มีสิทธิได้รับอีก 200,000 บำท
ครั้งที่ 3 ยื่น เมื่ออำยุครบ 70 ปีบริบูรณ์ (พ้นวันเกิด)
มีสิทธิได้รับอีก 100,000 บำท

รวมทั้ง 3 ครั้ง  ไม่เกิน 500,000 บำท
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ตัวอย่ำงที่ 2
บ ำนำญรำยเดอืน = 30,000 บำท
บ ำเหน็จด ำรงชีพ = 30,000 x 15 = 450,000 บำท

ครั้งที่ 1 ยื่นขอรับครั้งแรก เมื่ออำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ (พ้นวันเกิด)
มีสิทธิได้รับ 400,000 บำท
ครั้งที่ 2 ยื่น เมื่ออำยุครบ 70 ปีบริบูรณ์ (พ้นวันเกิด)
มีสิทธิได้รับอีก 50,000 บำท

รวมทั้ง 3 ครั้ง  ไม่เกิน 500,000 บำท 
และไม่เกิน 15 เท่ำของบ ำนำญรำยเดือนที่ไดร้ับ
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ตัวอย่ำงที่ 3
บ ำนำญรำยเดอืน = 13,000 บำท
บ ำเหน็จด ำรงชีพ = 13,000 x 15 = 195,000 บำท

ครั้งที่ 1 ยื่นขอรับครั้งแรก ก่อนอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์
ยื่นขอรับพร้อมบ ำนำญ  มีสิทธิได้รับ 195,000 บำท
ยื่นขอรับภำยหลังบ ำนำญ ยื่นได้ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลำคม-31 ธันวำคม ของปี
ครั้งที่ 2 ยื่น เมื่ออำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ (พ้นวันเกิด)

ไม่มีสิทธิได้รับอีก 
ครั้งที่ 3 ยื่น เมื่ออำยุครบ 70 ปีบริบูรณ์ (พ้นวันเกิด)

ไม่มีสิทธิได้รับอีก 
รวมทั้ง 3 ครั้ง  ไม่เกิน 500,000 บำท
และไม่เกิน 15 เท่ำของบ ำนำญรำยเดือนที่ไดร้ับ



03 กรณียื่นครั้งแรกภำยหลังขอรับบ ำนำญ
เอกสำรประกอบกำรขอรับเงิน

1.ส ำเนำบัตรประชำชน
2.ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ 
หรือสะสมทรัพย์หรือกระแสรำยวัน

ยื่นขอรับภำยหลังบ ำนำญ 
ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม-31 ธันวำคม ของปี



04 เงินช่วยพิเศษ (เงินค่ำท ำศพ)

เมื่อท่ำนเสียชีวิต รัฐจะจ่ำยเงินช่วยเหลือเพื่อใช้ในกำรจัดกำรงำนศพ

สูตรค ำนวณ
เงินช่วยพิเศษ = (บ ำนำญ+ช.ค.บ.(ถ้ำมี)) x 3 เทำ่
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***ต้องยื่นเรื่องภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่ผู้รับ
บ ำนำญเสียชีวิต***

หนังสือแสดงเจตนารับเงินช่วยพิเศษ.pdf


05 บ ำเหน็จตกทอด
(ทำยำทเป็นผู้รับผลประโยชน์)

บ ำเหน็จตกทอด   จะจ่ายให้กับทายาทเมื่อท่านเสียชีวิต

สูตรค ำนวณ
บ ำเหน็จตกทอด= (บ ำนำญรำยเดือน+เงิน ช.ค.บ.(ถ้ำมี) X 30 เท่ำ) - บ ำเหน็จด ำรงชีพที่ได้รับไปแล้ว



1. บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้ำผู้ตำยมีบุตรตั้งแต ่3 คนขึ้นไป ให้ได้รับ 3 ส่วน 
2. สำมี หรือภริยำ ให้ได้รับ 1 ส่วน 
3. บิดำมำรดำ หรือบิดำ หรือมำรดำ ที่มีชีวิตอยู่ ได้รับ 1 ส่วน 
4. กรณีไม่มีทำยำทตำมข้อ 1 - 3 ให้พิจำรณำจ่ำยให้แก่บุคคลซึ่งผู้ตำยได้แสดงเจตนำไว้ 

ตำม แบบและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด และได้ยื่นต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด
ก่อนถึงแก่ควำมตำย

***** กรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิรับบ ำเหน็จตกทอดตำม 1 - 4 หรือบุคคลนั้นไดต้ำยไปก่อน 
ให้สิทธิ ในบ ำเหน็จตกทอดนัน้เป็นอนัยุตลิง ******

สัดส่วนกำรจ่ำยเงินบ ำเหน็จตกทอดให้กับทำยำทตำมกฎหมำย 
ดังนี้
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แบบ 1.pdf


ขอใช้สิทธิในบ ำเหน็จตกทอดไป
เป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกูเ้งิน

(บ ำเหน็จค ้ำประกัน)
06

ผู้มีสิทธิ คือ ผู้รับบ ำนำญ ตำม พ.ร.บ. 2494 หรือ พ.ร.บ. กองทุนฯ 2539
ผู้รับบ ำนำญข้ำงต้น ต้องมีทำยำท และหรือบุคคลที่ได้แสดงเจตนำไว้
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บ ำเหน็จค ้ำประกัน06





06 บ ำเหน็จค ้ำประกัน06

วงเงิน ไม่เกินจ านวนเงินบ าเหน็จตกทอดของผู้กู้ที่น ามาเป็นหลักประกัน

กำรผ่อนช ำระ  ช าระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน หรือ
ผ่อนช าระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

ระยะเวลำกำรผ่อนช ำระ ไม่ต ่ากว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี

กำรช ำระ จะต้องยินยอมให้ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญหักเงินบ านาญรายเดือนเพื่อ
ช าระคืนเงินกู้แก่ธนาคาร พร้อมทั้งแจ้งให้ทายาทหรือบุคคลที่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
ตกทอดได้ทราบถึงการใช้สิทธิดังกล่าว



สรุป
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สิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการ

รับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญ

เงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ

สมำชิก กบข. –เงินก้อนหรือลงทุนต่อ

สิทธิกู้เงินบ ำเหน็จค ำ้ประกัน

สวัสดิการที่ทายาทได้รบัเมื่อข้าราชการบ านาญ
ถึงแก่กรรม

บ ำเหน็จตกทอด 30 เท่ำ (ที่เหลือ)

เงินช่วยพิเศษ 3 เท่ำ

กำรขอรับพระรำชทำนเพลิงศพ

กรณีรับบ านาญตอ่

สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล

สวัสดิกำรด้ำนกำรศึกษำบตุร



1.กด "ลงทะเบียนใหม"่ ที่แถบ
ด้านล่างสุดของหนา้จอ
2.ใส่หมายเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก
3.ใส่รหัส 12 ตัวหลังบัตร
ประชาชน โดย 2 ตัวแรกเป็น
ตัวอักษร ตามด้วยตัวเลข 10
ตัว (ไม่ต้องเว้นวรรคและไม่
ต้องใส่ขีดกลาง) จากน้ัน
กดปุม่สีเหลือง เข้าสู่ระบบ



การตรวจสอบยอดเงินสะสม หรือยอดเงิน
ปัจจุบัน ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยบริการ 
My GPF Application 
เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”















ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
การขอรับเงินจาก กบข

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล.pdf


แบบแจง้เปลีย่นแปลงข้อมลู 

แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล.pdf


ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรขอรับและกำรจ่ำย
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2527 ข้อ 6 
ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรที่พ้นจำกรำชกำรเพรำะเกษียณอำยุ
ให้ยื่นค ำขอรับบ ำเหน็จ บ ำนำญล่วงหน้ำได้เปน็                    
เวลำ 8 เดือนก่อนวันครบเกษียณอำยุ

กำรยื่นค ำขอรับบ ำเหน็จ บ ำนำญ

ยื่นได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 64 แต่อย่างช้าไม่เกินเดือนกรกฎาคม 64





เอกสำรที่ต้องจัดเตรียม



เอกสำรที่ต้องจัดเตรียม



คู่มือ e_ filing-1-20.pdf


ตรวจสอบข้อมูลในระบบ e-Pension
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หลักฐานเกี่ยวกับบิดาของผู้รับบ านาญ



หลักฐานเกี่ยวกับมารดาของผู้รับบ านาญ



หลักฐานเกี่ยวกับคู่สมรสตามกฎหมายของผู้รับบ านาญ
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หลักฐานกรณีไม่มีทายาทตามกฎหมาย
และได้มีหนังสือเจตนาระบุตัวฯไว้



เอกสารอื่นๆ อาทิเช่น
เอกสำรเกี่ยวกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นล่ำสุด
เอกสำรกำรเป็นสมำชิก ฌกส. 
เอกสำรกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
พินัยกรรม
ฯลฯ



สมำชิกที่มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ต้องจ่ำยเงินสงเครำะห์เป็นเงิน 1.20 บำท
(ศพละ 2.10 บำท x 120 ศพ)
ซึ่งต้องช ำระโดยจ่ำยเงินล่วงหน้ำขั้นต ่ำ 500 บำท แต่ไม่เกิน 1,500 บำท

ฌกส.
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