
ถาม – ตอบ 

เร่ือง   บําเหน็จบํานาญและเงนิอืน่ในลกัษณะเดยีวกนั 

คาํถามทีส่อบถามเป็นประจาํ 

ทาํไมบํานาญลดลง 

ถาม   ทาํไมเงินบาํนาญท่ีเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในแต่ละเดือนจึงมีอตัราแตกต่างกนั  บางคร้ังจาํนวน

เพิ่มข้ึน  บางคร้ังจาํนวนลดลงจากเดือนก่อน 

ตอบ  อตัราบาํนาญท่ีเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในแต่ละเดือนมีอตัราแตกต่างกนั เน่ืองจาก 

          1.มีกฎหมายกาํหนดใหจ่้ายเงินช่วยค่าครองชีพ ( ช.ค.บ. )  

          2.มีการปรับฐานการคาํนวณภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา   

         3.ผูรั้บบาํนาญยินยอมให้หักเงินบาํนาญชาํระหน้ีของผูรั้บบาํนาญ ซ่ึงอตัราท่ีให้หักแต่ละเดือนไม่

เท่ากนั 

การขอสําเนาบัตรประชาชน 

ถาม  กรมบญัชีกลางมีหนงัสือ ท่ี กค 0420.1/ว 79 ลงวนัท่ี 15 มีนาคม 2553 ขอใหผู้รั้บเบ้ียหวดับาํนาญส่ง

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือสาํเนาทะเบียนบา้นเพื่อใชใ้นการตรวจสอบแกไ้ขขอ้มูลประวติัของผูรั้บ

เบ้ียหวดับาํนาญนั้น  การไม่ส่งหลกัฐานดงักล่าวมีผลต่อการจ่ายบาํนาญหรือค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ 

ตอบ  การขอหลกัฐานดงักล่าวเพื่อใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงฐานขอ้มูลประวติัของผูรั้บเบ้ียหวดับาํนาญ

ในระบบบาํเหน็จบาํนาญของกรมบญัชีกลางให้ถูกตอ้ง สมบูรณ์  การไม่จดัส่งหลกัฐานดงักล่าวไม่มีผลต่อ

การจ่ายเงินเบ้ียหวดับาํนาญ   แต่หากไม่ทาํการแกไ้ขขอ้มูลประวติัในระบบบาํเหน็จบาํนาญให้ตรงกบับตัร

ประจาํตวัประชาชนโรงพยาบาลอาจปฏิเสธไม่ใหเ้บิกค่ารักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได ้

ทาํไมรายได้ในหนังสือรับรองการหักภาษ ีณ ทีจ่่าย  ลดลง 

ถาม  เพราะเหตุใดยอดเงินรายไดใ้นหนงัสือรับรองการหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายประจาํปีภาษี พ.ศ. 2551  จึงสูงกว่า 

ปีภาษี  พ.ศ.  2552  



ตอบ  เงินรายไดใ้นปีภาษี  พ.ศ.  2551 ( เดือนมกราคม ถึงเดือนธนัวาคม 2551 ) มีรายการตกเบิกเงิน ช.ค.บ.

มาตรา 4 เอกาทศ  จาํนวน 3 เดือน  เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บเบ้ียหวดับาํนาญ (ฉบบั

ท่ี 12) พ.ศ. 2550  ประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2550  โดยบญัญติัใหผู้ไ้ดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บเบ้ียหวดั

ตามขอ้บงัคบักระทรวงกลาโหม ผูไ้ดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บบาํนาญปกติ บาํนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

บาํนาญพิเศษ หรือบาํนาญตกทอดในฐานะทายาท หรือผูอุ้ปการะหรือผูอ้ยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่าดว้ย

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการอยูแ่ลว้ในวนัท่ี 1  ตุลาคม 2550 ใหไ้ดรั้บ ช.ค.บ. ในอตัราร้อยละส่ีของจาํนวนเบ้ีย

หวดัหรือบาํนาญและช.ค.บ.ท่ีไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บ ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2550  เป็นตน้ไป 

การเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบํานาญ 

ถาม  ผูรั้บบาํนาญเกษียณอายท่ีุกรุงเทพมหานคร   ขอรับเงินบาํนาญทางกรุงเทพมหานคร ต่อมาขอยา้ยไป

รับบาํนาญท่ีจงัหวดัสระบุรี นายทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญจะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร ผูรั้บบาํนาญถึงจะใช้

สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยวิธีจ่ายตรงได ้

ตอบ กรณีดังกล่าวหากผู ้รับบํานาญใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงตั้ งแต่รับเงินบํานาญท่ี

กรุงเทพมหานคร    แมน้ว่า  จะยา้ยมารับเงินทางจงัหวดัสระบุรี  ยงัคงใชสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง

ไดแ้ละไม่ว่าจะยา้ยไปรับบาํนาญท่ีหน่วยเบิกท่ีใด   แต่ขอ้มูลประวติัของผูรั้บบาํนาญรายน้ียงัคงอยู่ท่ีเดิม       

( กรุงเทพมหานคร )  แต่หากเพื่อความสะดวกในการยื่นขอแกไ้ขขอ้มูลประวติั   ผูรั้บบาํนาญอาจแจง้นาย

ทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญท่ีกรุงเทพมหานครให้โอนยา้ยขอ้มูลทะเบียนประวติัจากกรุงเทพมหานครไป

หน่วยงานนายทะเบียนท่ีจงัหวดัสระบุรีดว้ย   แต่การดาํเนินการดงักล่าว  อาจมีผลต่อสิทธิการจ่ายตรงค่า

รักษาพยาบาล  เน่ืองจากการโอนยา้ยขอ้มูลจะตอ้งมีการปรับปรุงฐานขอ้มูลในระบบ  ช่วงการโอนยา้ยขอ้มูล

การรับรองสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลของผูรั้บบาํนาญจะถูกตดัไปช่วงระยะเวลาหน่ึงและจะขึ้นสิทธิให้

ใหม่  เน่ืองจากกรมบญัชีกลางและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดเวลาการประมวลขอ้มูลและรับ-ส่งขอ้มูลเพื่อ

การปรับฐานและการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันตามรอบเวลาท่ีกําหนด   ซ่ึงเวลาท่ีกําหนด   คือ 

กรมบญัชีกลางจะมีการประมวลผลขอ้มูล ทุกวนัท่ี 15  และ วนัสุดทา้ยของเดือน  เพื่อข้ึนขอ้มูลสิทธิ

สวสัดิการรักษาพยาบาล ในวนัท่ี 4 และ 18 ของเดือน ตวัอยา่ง เช่น  หากนายทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญ

ปรับปรุงขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 15 ของเดือนกรกฎาคม  ระบบจะขึ้นสิทธิใหว้นัท่ี 18 เดือนกรกฎาคม  

หากมีการปรับปรุงขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 16 ของเดือนกรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 ของเดือนกรกฎาคม ระบบจะขึ้น

สิทธิวนัท่ี 4 ของเดือนสิงหาคม   เป็นตน้ 



         ประการสาํคญั  ขอ้มูลท่ีแกไ้ขนั้นตอ้งตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้งและรับรองความถูกตอ้ง โดยบนัทึกเขา้

ระบบวา่ขอ้มูลนั้น  “ สมบูรณ์ ”        

            อ้างองิ  หนงัสือกรมบญัชีกลาง  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  กค  0422.2/ว 308 ลงวนัท่ี 9 กนัยายน 2552  เร่ือง  การ

โอนยา้ยขอ้มูลบุคลากรในฐานขอ้มูลบุคลากรภาครัฐ 

ถาม  ไดติ้ดต่อนายทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญใหแ้กไ้ข เลขประจาํตวัประชาชน  ช่ือ นามสกุล  เพิ่มขอ้มูล

ประวติัของบุตร  บิดา มารดา   คู่สมรส  ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล  ทาํไมโรงพยาบาลแจง้ว่าขอ้มูลไม่

ถูกตอ้งไม่สามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรงได ้

ตอบ กรณีมีการแกไ้ขหรือเพิ่มเติมขอ้มูลประวติั  ขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งส่งไปปรับปรุงฐานขอ้มูลประวติัท่ี

ใชใ้นการรับรองสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาล ซ่ึงกรมบญัชีกลางและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดเวลาการ

ประมวลขอ้มูลและรับ-ส่งขอ้มูลเพื่อการปรับฐานและการตรวจสอบขอ้มูลระหว่างกันตามรอบเวลาท่ี

กาํหนด  ซ่ึงเวลาท่ีกาํหนด  คือ กรมบญัชีกลางจะมีการประมวลผลขอ้มูลทุกวนัท่ี 15  และ วนัสุดทา้ย ของ

เดือน  ตวัอยา่ง เช่น  เม่ือไดรั้บแจง้จากผูรั้บบาํนาญแลว้นายทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญไดป้รับปรุงขอ้มูล

ระหว่างวนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 15 ของเดือนกรกฎาคม  ระบบจะขึ้นสิทธิให้วนัท่ี 18 เดือนกรกฎาคม  หากมีการ

ปรับปรุงขอ้มูลระหวา่งวนัท่ี 16 ของเดือนกรกฎาคม ถึงวนัท่ี 31 ของเดือนกรกฎาคม ระบบจะข้ึนสิทธิวนัท่ี 4 

ของเดือนสิงหาคม   เป็นตน้  

         ประการสาํคญั  ขอ้มูลท่ีแกไ้ขนั้นตอ้งตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้งและรับรองความถูกตอ้ง โดยบนัทึกเขา้

ระบบวา่ขอ้มูลนั้น  “ สมบูรณ์ ”       

การเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตรบุญธรรมของผู้รับบํานาญ 

ถาม  บุตรบุญธรรมมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของผูรั้บบุตรบุญธรรมหรือไม่ 

ตอบ  ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของผูรั้บบุตรบุญธรรม 

     อ้างองิ  พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม คาํนิยาม 

"บุคคลในครอบครัว"  (1) บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

 

 

การนับเวลาราชการต่อเน่ือง 



ถาม   รับราชการคร้ังแรก 8 ปี ถูกไล่ออก  ต่อมา ไดล้า้งมลทิน แลว้กลบัเขา้รับราชการอีก เวลาช่วงแรก

นาํมานบัต่อกนัไดห้รือไม่ 

ตอบ  ไม่สามารถนาํมานบัต่อได ้เน่ืองจากกรณีดงัน้ี      

            1. การถูกไล่ออกจากราชการไม่มีสิทธิรับบาํเหน็จบาํนาญตามท่ีกฎหมายบญัญติั และ   

           2. การลา้งมลทิน ตามพระราชบญัญติัลา้งมลทินในวโรกาสต่าง ๆ กฎหมายจะบญัญติัว่าการลา้ง

มลทินตามท่ีกฎหมายบัญญัติไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผูไ้ด้รับการลา้งมลทินในอันท่ีจะเรียกร้องสิทธิหรือ

ประโยชน์ใด ๆ ทั้งส้ิน       

            อ้างองิ  พระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ.2494 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มาตรา 8 หรือ

พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มาตรา 38           

           ตวัอย่างเช่น พระราชบญัญติัลา้งมลทินในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550  มาตรา 7 

 

ถาม   กรณีขา้ราชการลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืน แลว้กลบัเขา้รับราชการใหม่  สามารถนบัเวลาราชการ

ต่อเน่ืองไดห้รือไม่ 

ตอบ   กรณีขา้ราชการลาออกจากราชการและกลบัเขา้รับราชการ ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 2540 เป็นตน้ไป     

( วนัท่ีพระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 มีผลใชบ้งัคบั ) สามารถนบัเวลาต่อเน่ือง

ได ้ยกเวน้ ขา้ราชการผูน้ั้นถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการเน่ืองจากกระทาํความผิดวินยัอย่างร้ายแรง

และไม่มีสิทธิไดรั้บเบ้ียหวดับาํเหน็จบาํนาญจากการรับราชการตอนก่อนออกจากราชการ 

          อ้างองิ  พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มาตรา 38 

ถาม  ขา้ราชการท่ีลาออกจากราชการไดรั้บบาํเหน็จ   เม่ือกลบัเขา้รับราชการใหม่มีความประสงคจ์ะนบัเวลา

ราชการต่อเน่ืองจะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

ตอบ กรณีขา้ราชการลาออกจากราชการแลว้รับบาํเหน็จ เม่ือกลบัเขา้รับราชการ ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 

2540  เป็นตน้ไป  ( วนัท่ีพระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 มีผลใชบ้งัคบั )

สามารถนบัเวลาต่อเน่ืองได ้ โดยจะตอ้งคืนเงินบาํเหน็จพร้อมดอกเบ้ียตามอตัราเงินฝากประจาํของธนาคาร

ออมสิน ส่วนระยะเวลาในการคืนบาํเหน็จใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 



            อ้างองิ   พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มาตรา 
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ถาม   ขา้ราชการท่ีลาออกจากราชการไดรั้บบาํเหน็จเม่ือกลบัเขา้รับราชการใหม่ขอคืนบาํเหน็จเพื่อนบัเวลา

ราชการต่อเน่ือง  แต่ไม่สามารถคืนบาํเหน็จไดท้ั้งจาํนวน จะมีวิธีดาํเนินการอยา่งไร 

ตอบ  กรณีขา้ราชการลาออกจากราชการแลว้รับบาํเหน็จ  เม่ือกลบัเขา้รับราชการ ตั้งแต่วนัท่ี 27 มีนาคม 

2540 เป็นตน้ไป (วนัท่ีพระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 มีผลใชบ้งัคบั ) สามารถ

นบัเวลาต่อเน่ืองได ้โดยจะตอ้งคืนเงินบาํเหน็จพร้อมดอกเบ้ียตามอตัราเงินฝากประจาํของธนาคารออมสิน 

ส่วนระยะเวลาในการคืนบาํเหน็จให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด ซ่ึง

กระทรวงการคลงักาํหนดระยะเวลาการคืนภายใน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีกลบัเขา้รับราชการ  ดงันั้น กรณีท่ีเกิน

กว่า 90 วนั ขา้ราชการตอ้งขอผอ่นผนัระยะเวลาต่อกระทรวงการคลงัเป็นราย ๆ ไป โดยจะตอ้งเสียดอกเบ้ีย

เพิ่มในอตัราร้อยละเจด็คร่ึงต่อปี ในตน้เงินบาํเหน็จพร้อมดอกเบ้ียสาํหรับระยะเวลาท่ีเกิน 90 วนั 

             อ้างองิ   หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนมาก ท่ี กค 0526.2/ว 24449  ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2540 และ

หนงัสือกรมบญัชีกลาง  ท่ี กค 0430.7/ว 175 ลงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2549 

การกลบัเข้ารับราชการใหม่ 

ถาม    ขา้ราชการท่ีลาออกจากราชการไดรั้บบาํนาญเม่ือกลบัเขา้รับราชการใหม่จะตอ้งดาํเนินการอยา่งไร 

ตอบ    ขา้ราชการท่ีลาออกจากราชการซ่ึงไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บบาํนาญปกติแลว้  เม่ือกลบัเขา้รับราชการ

ใหม่ให้งดจ่ายบาํนาญตลอดเวลาที่กลบัเขา้รับราชการใหม่  แต่ถา้ผูน้ั้นไม่ประสงคจ์ะเลิกรับบาํนาญเพื่อให้

นับเวลาราชการต่อเน่ืองจะตอ้งมีหนังสือแจง้ความประสงค์ต่อส่วนราชการเจา้สังกดัท่ีผูน้ั้นกลบัเขา้รับ

ราชการใหม่ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนักลบัเขา้รับราชการ ในกรณีน้ีถา้เงินเดือนท่ีไดรั้บในขณะกลบัเขา้รับ

ราชการใหม่เท่าหรือสูงกว่าเงินเดือนเดิมเม่ืออกจากราชการให้งดการจ่ายบาํนาญ แต่ถา้เงินเดือนใหม่นอ้ย

กว่าเงินเดือนเดิม  ให้รับบาํนาญเท่ากบัผลต่างของเงินเดือนใหม่และเงินเดือนเดิม  โดยให้ส่วนราชาการท่ีผู ้

นั้นกลบัเขา้รับราชการใหม่ แจง้ไปยงัเจา้สังกดัท่ีผูน้ั้นรับบาํนาญอยูเ่พื่องดหรือลดการจ่ายบาํนาญ  เม่ือออก

จากราชการให้มีสิทธิได้รับบาํนาญโดยคาํนวณจากเงินเดือน และเวลาราชการในตอนใหม่บวกเขา้กับ

บาํนาญเดิม บาํนาญในตอนหลงัจะเปล่ียนเป็นขอรับบาํเหน็จแทนกไ็ด ้

             อ้างองิ   พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มาตรา 
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ถาม   ลาออกจากราชการและกลบัเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ

หรือไม่ และมีสิทธิต่อเวลาราชการหรือไม่ 

ตอบ  มีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ   หากเขา้เง่ือนไขท่ีกฎหมายกาํหนด   สาํหรับการต่อเวลาราชการ หากมี

ความประสงคต่์อเวลาราชการจะตอ้งบอกเลิกรับบาํนาญภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีกลบัเขา้รับราชการและ

ปฏิบติัตามท่ีกฎหมายกาํหนด                                                                                       

           อ้างองิ 

1. พระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ.  2494 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม   

2. พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

3. พระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2500 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 30 

ทวิ   บญัญติัวา่ ขา้ราชการซ่ึงไดรั้บหรือมีสิทธิในบาํนาญปกติ ตามกฎหมายวา่ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ

ผูใ้ด ภายหลงัเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หากประสงคจ์ะให้ต่อเวลาราชการระหว่างท่ีเป็น

ขา้ราชการกบัเวลาราชการระหว่างท่ีเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินสาํหรับคาํนวณบาํเหน็จบาํนาญ ก็ให้มีสิทธิ

กระทาํไดโ้ดยเลิกรับบาํนาญในขณะที่เขา้รับราชการเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   การเลิกรับบาํนาญตาม

วรรคหน่ึง จะตอ้งบอกเลิกภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน โดยทาํ

เป็นหนงัสือลงลายมือช่ือเป็นหลกัฐานยื่นต่อเจา้สังกดัท่ีผูน้ั้นเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อ

ส่งต่อไปยงักระทรวงมหาดไทย เม่ือกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อเวลาราชการใหแ้ลว้ใหแ้จง้ใหเ้จา้สังกดั

ท่ีผูน้ั้นรับบาํนาญอยูท่ราบ   

ถาม  ขา้ราชการมีเวลาราชการไม่ถึง 10 ปี ไดล้าออกจากราชการและกลบัเขา้รับราชการเป็นพนักงาน

การเงินท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระ มีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จหรือไม่ 

ตอบ กรณีลาออกและกลบัเขา้รับราชการ มี 2 กรณี  คือ   

    1.  ลาออกเอง  ไม่มีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จ เน่ืองจากมีเวลาราชการไม่ถึง 10 ปี        

    2.  กรณีทางราชการสัง่ใหอ้อกจากราชการเพื่อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนเพื่อเขา้รับราชการตามท่ีทาง

ราชการประสงคต์ามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนดมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ คือ  ถา้มีเวลาราชการตั้งแต่ 1 

ปี ไม่ถึง 10 ปี  มีสิทธิรับบาํเหน็จ  ถา้มีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปี มีสิทธิรับบาํนาญ                

        อ้างองิ  พระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 9  มาตรา 11 

และ มาตรา 15  พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม    มาตรา 

47 มาตรา 49 และ มาตรา 51พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551  มาตรา 110 (2)  กฎ ก.พ. 



วา่ดว้ยการสัง่ใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการกรณีสมคัรไปปฏิบติังานใดๆตามความประสงค์

ของทางราชการ พ.ศ. 2553                                                  

 

บําเหน็จบํานาญปกต ิ( ของข้าราชการ )  

ถาม  ขา้ราชการท่ีลาออกจากราชการมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จ  แต่ไม่มาแสดงการใชสิ้ทธิขอรับบาํเหน็จ  เงิน

ดงักล่าวจะเป็นมรดกหรือไม่ 

ตอบ  ขา้ราชการท่ีลาออกจากราชการซ่ึงไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จ  แต่ไม่มาแสดงการใชสิ้ทธิขอรับ

เงินดงักล่าว   เงินดงักล่าวจะยงัคงเป็นสิทธิของขา้ราชการผูน้ั้นไม่เป็นมรดก  เวน้เสียแต่ขา้ราชการนั้น

เสียชีวิตหลงัจากวนัท่ีสิทธิเกิด  จึงจะเป็นมรดก ผูมี้สิทธิรับมรดกสามารถนาํคาํสั่งศาลแต่งตั้งผูจ้ดัการมรดก

มาแสดงเพื่อขอรับเงินบาํเหน็จดังกล่าวจากทางราชการได้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบญัชีกลาง

กาํหนด 

               อ้างอิง   พระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494   และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มาตรา 6  

พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มาตรา 61  “  เม่ือ

ขา้ราชการผูใ้ดออกจากราชการให้จ่ายบาํเหน็จหรือบาํนาญให้ตามเกณฑซ่ึ์งกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 

สิทธิในบาํเหน็จบาํนาญเป็นสิทธิเฉพาะตวั จะโอนไม่ได ้ ” 

ถาม  ขา้ราชการท่ีลาออกจากราชการมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จหรือบาํนาญ  แต่ยงัมิไดแ้สดงเจตนาขอใชสิ้ทธิ 

ไดถึ้งแก่ความตายเสียก่อน   จะเป็นบาํเหน็จตกทอดหรือไม่ 

ตอบ  ขา้ราชการท่ีลาออกจากราชการซ่ึงมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จหรือบาํนาญ  ยงัมิไดแ้สดงเจตนาขอใชสิ้ทธิ

รับบาํเหน็จหรืบาํนาญอยา่งหน่ึงอยา่งใด แต่ถึงแก่ความตายเสียก่อน กรณีน้ีสิทธิในการรับบาํเหน็จบาํนาญยงั

มีอยูก่่อนวนัท่ีขา้ราชการถึงแก่ความตาย  ดงันั้น เงินท่ีทางราชการตอ้งจ่ายมี  ดงัน้ี     

1. บาํนาญปกติ ตั้งแต่วนัท่ีลาออกจากราชการถึงวนัท่ีถึงแก่ความตาย  เงินดงักล่าวจะเป็นเงินมรดก

ตกทอดใหแ้ก่ผูมี้สิทธิรับมรดก    

เน่ืองจากยงัไม่ไดแ้สดงเจตนาเลือกขอรับเงินประเภทไหน ( บาํเหน็จหรือบาํนาญ ) ตามกฎหมาย

บญัญติัใหผู้มี้สิทธิรับบาํนาญตอ้งรับบาํนาญเวน้เสียจะแสดงความประสงคจ์ะเลือกรับบาํเหน็จจึงจะจ่าย

บาํเหน็จใหต้ามความประสงค ์ ดงันั้น  กรณีท่ีไม่แสดงเจตนากต็อ้งใหรั้บบาํนาญใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมาย

บญัญติั         



           2.  บาํเหน็จตกทอด เน่ืองจากไดรั้บบาํนาญตามขอ้ 1 แลว้ จึงเป็นผูรั้บบาํนาญ เม่ือผูรั้บบาํนาญเสียชีวิต

ทายาทมีสิทธิรับบาํเหน็จตกทอดตามกฎหมายบาํเหน็จบาํนาญ   

                 อ้างองิ พระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มาตรา 16 

มาตรา 49   ขา้ราชการผูมี้สิทธิรับบาํนาญจะยืน่คาํขอรับบาํเหน็จตามเกณฑใ์นมาตรา 32 แทนบาํนาญกไ็ด้

พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539   และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มาตรา 68      

 ถาม ขา้ราชการท่ีพน้จากราชการแลว้ยืน่เร่ืองขอรับบาํเหน็จและกรมบญัชีกลางอนุมติัสัง่จ่ายบาํเหน็จแลว้

ต่อมา  ประสงคจ์ะขอรับเป็นบาํนาญแทนบาํเหน็จ ไดห้รือไม่ 

ตอบ กรณีท่ีกรมบญัชีกลางอนุมติัสั่งจ่ายเงินบาํเหน็จแลว้และได้มีการโอนเงินเขา้บญัชีให้แก่ผูมี้สิทธิ

เรียบร้อยแลว้ไม่สามารถเปล่ียนมาขอรับบาํนาญได ้ แต่ถา้ยงัมิไดโ้อนเงินเขา้บญัชีใหแ้ก่ผูมี้สิทธิ  ตอ้งติดต่อ

ส่วนราชการท่ีรับผิดชอบทาํเร่ืองขอเปล่ียนแปลงการขอรับบาํนาญแทนการรับบาํเหน็จ  และส่วนราชการท่ี

รับผิดชอบนั้นแจง้ยกเลิกหนงัสืออนุมติัสั่งจ่ายเงินบาํเหน็จกบักรมบญัชีกลางโดยเร็วและดาํเนินการยืน่เร่ือง

ขอรับบาํนาญใหม่ 

              อ้างองิ  ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการขอรับและการจ่ายบาํเหน็จหรือบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 

2527 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  หมวด 3 การสั่งจ่ายบาํเหน็จบาํนาญ ขอ้ 17 วรรค 4 เม่ือผูมี้สิทธิรับบาํเหน็จ

บาํนาญไดรั้บบาํเหน็จหรือบาํนาญจากส่วนราชการผูเ้บิกแลว้จะขอเปล่ียนแปลงความประสงคใ์นการขอรับ

บาํเหน็จหรือบาํนาญอีกไม่ได ้

ถาม  การขอรับบาํเหน็จบาํนาญของขา้ราชการและลูกจา้งประจาํซ่ึงมีกรณีหรือตอ้งหาว่ากระทาํผิดวินัย

อยา่งร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือตอ้งหาว่ากระทาํความผดิอาญาโดยกรณีหรือคดียงัไม่ถึงท่ีสุด

จะมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญหรือไม่ 

ตอบ กรณีดงักล่าวมีสิทธิรับบาํเหน็จบาํนาญถึงแมว้่าคดียงัไม่ถึงท่ีสุด แต่จะตอ้งทาํหนงัสือคํ้าประกนัตาม

หลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงักาํหนด ตามหนงัสือกระทรวงการคลงัด่วนท่ีสุด  ท่ี  กค 0406.5/ว 122 ลง

วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2552 

 

บําเหน็จตกทอด 

ถาม   ผูรั้บบาํนาญมีบุตรอยู่ต่างประเทศ  แต่ไม่สามารถติดต่อบุตรดงักล่าวได ้ จึงมีความประสงคจ์ะทาํ

หนงัสือแสดงเจตนามอบเงินบาํเหน็จตกทอดใหก้บับุคคลท่ีดูแลผูรั้บบาํนาญท่ีอยูใ่นเมืองไทยไดห้รือไม่ 



ตอบ   ไม่ได ้  กรณีน้ี  ถือวา่  ยงัมีบุตรตามกฎหมายซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิรับบาํเหน็จตกทอดตามกฎหมายบาํเหน็จ

บาํนาญ     แต่กรณีไม่มีทายาทตามกฎหมายเหลืออยูแ่ลว้ คือ  บิดา  มารดา  คู่สมรส  และบุตร   ดงันั้น  ผูรั้บ

บาํนาญจะทาํหนงัสือแสดงเจตนาใหบุ้คคลท่ีประสงคมี์สิทธิไดรั้บบาํเหน็จตกทอดได ้

            อ้างองิ   พระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มาตรา 48 และ 

มาตรา 49  พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  มาตรา 58 

และ มาตรา 60  และประกาศกระทรวงการคลงัเร่ือง การแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บบาํเหน็จตกทอด 

ถาม  บุตรบุญธรรมมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จตกทอดหรือไม่ 

ตอบ  กรณีผูรั้บบุตรบุญธรรมซ่ึงเป็นขา้ราชการหรือผูรั้บบาํนาญเสียชีวิต   บุตรบุญธรรมของขา้ราชการ

หรือผูรั้บบาํนาญนั้นมีฐานะเช่นเดียวกบับุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของขา้ราชการหรือผูรั้บบาํนาญนั้น ตามท่ี

บญัญติัไวใ้น มาตรา 1598/28  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย  ์มีสิทธิได้รับบาํเหน็จตกทอดของ

ขา้ราชการหรือผูรั้บบาํนาญนั้น   

              อ้างอิง  พระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  คาํนิยาม 
"ทายาทผูมี้สิทธิ" (1) และมาตรา 48   พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539   และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 58 และมาตรา 68                                                                                              

การเกษียณก่อนกาํหนด 

ถาม  ขา้ราชการท่ีสมคัรเขา้โครงการเกษียณก่อนกาํหนดประจาํปี พ.ศ. 2552   ซ่ึงตอ้งออกจากราชการ ณ 1 

ตุลาคม 2551   เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีอนุมติัใหอ้อกจากราชการเมื่อ 30 ตุลาคม 2551    ทาํใหอ้อกคาํสั่ง
และรับทราบคาํสั่งให้ออกล่าช้า   จึงปฏิบติัราชการต่อเน่ืองต่อไปถึงส้ินเดือนตุลาคม 2551  จะถูกเรียก
เงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน  ส่งคืนคลงั เดือนตุลาคม 2551  หรือไม่
อยา่งไร 

ตอบ   เน่ืองจากตอ้งเกษียณอาย ุ ณ 1 ตุลาคม 2551  แลว้   การปฏิบติัราชการต่อเน่ืองต่อไปถึงส้ินเดือน

ตุลาคม 2551  ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินเดือนและเงินอ่ืนๆในการปฏิบติัราชการ  แต่การปฏิบติังานให้แก่ราชการ
ในช่วงเวลาดังกล่าวสมควรจะตอ้งได้รับค่าตอบแทนการปฏิบติังาน  แต่ เงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มี
กฎหมายหรือระเบียบใดอนุญาตให้จ่ายได้ หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจะต้องขอตกลง
กระทรวงการคลงัก่อน   เม่ือไดรั้บอนุมติัจึงจะเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินอ่ืนๆดงักล่าวได ้

             หลกัการอนุมติั    จะอนุมติัให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ขา้ราชการดงักล่าวท่ีปฏิบติังานให้แก่ทาง
ราชการในช่วงเดือนตุลาคม 2551      โดยค่าตอบแทนท่ีไดรั้บเม่ือรวมกบับาํนาญท่ีจะไดรั้บในเดือนตุลาคม 
2551 แลว้ ตอ้งไม่เกินอตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ยรวมกบัเงินวิทยฐานะและเงินตอบแทนรายเดือนในอตัรา



เท่ากบัเงินวิทยฐานะของขา้ราชการท่ีพึงจะไดรั้บก่อนออกจากราชการ   สําหรับกรณีท่ีไดมี้การเบิกจ่าย
เงินเดือนของเดือนตุลาคม 2551 จากงบบุคลากรให้ขา้ราชการไปแลว้   ให้เรียกคืนเงินในส่วนท่ีเกินเพื่อ
นาํไปชดใชง้บบุคลากร 

         อ้างองิ  1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551ขอ้ 7 ใน
กรณีท่ีส่วนราชการมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี ใหก้ระทรวงการคลงัเป็นผูว้ินิจฉยั และในกรณี
ท่ีส่วนราชการไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในระเบียบน้ี ใหป้ลดักระทรวงหวัหนา้ส่วนราชการท่ีข้ึนตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ีไม่สงักดัสาํนกันายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงแลว้แต่กรณี 
ขอทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงั 
                        2.  หนงัสือกรมบญัชีกลาง ถึง สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ท่ี กค 0406.6 / 
12280  ลงวนัท่ี  19  มิถุนายน  2552   

การลาออก 

ถาม  ขา้ราชการพลเรือนลาออกไปรับราชการท่ีหน่วยงานอิสระ จะไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทน

หรือไม่ 

ตอบ ขา้ราชการพลเรือนลาออกไปรับราชการท่ีหน่วยงานอิสระ จะไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนได้

ตอ้งเป็นกรณีท่ีขา้ราชการผูน้ั้นสมคัรไปปฏิบติังานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการและทางราชการ

สัง่ใหอ้อกดว้ยเหตุทดแทน 

          อ้างองิ  พระราชบญัญติับาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 9  มาตรา 11 

และ มาตรา 15  พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 และท่ีแกไ้ขเพิม่เติม    มาตรา 

47 มาตรา 49 และ มาตรา 51พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551  มาตรา 110 (2)  กฎ ก.พ. 

วา่ดว้ยการสัง่ใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการกรณีสมคัรไปปฏิบติังานใดๆตามความประสงค์

ของทางราชการ พ.ศ. 2553                                         

บําเหน็จ ( ของลูกจ้าง ) 

ถาม  บุตรนอกกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จลูกจา้งประจาํเสียชีวติหรือไม่ 

ตอบ  กรณีท่ีลูกจา้งประจาํเสียชีวิตเงินบาํเหน็จดงักล่าวถือเป็นมรดกของลูกจา้งประจาํซ่ึงตามระเบียบให้

จ่ายแก่ทายาทผูรั้บมรดกโดยอนุโลม ดงันั้น บุตรนอกกฎหมายท่ีบิดาไดรั้บรองแลว้และบุตรบุญธรรมมีสิทธิ

ไดรั้บบาํเหน็จดงักล่าว  เน่ืองจาก ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ มาตรา 1627 บญัญติัว่า  บุตรนอก



กฎหมายท่ีบิดาได้รับรองแลว้และบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือเป็นผูสื้บสันดาน เหมือนกับบุตรท่ีชอบด้วย

กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายน้ี 

           อ้างอิง  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบาํเหน็จลูกจา้ง พ.ศ. 2519  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ขอ้ 8 

บาํเหน็จปกติท่ีจะจ่ายตามความในขอ้ 7  ถา้ลูกจา้งประจาํผูมี้สิทธิไดรั้บตายเสียก่อนไดรั้บเงินบาํเหน็จปกติ 

เงินดงักล่าวยอ่มเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 

ถาม  บาํเหน็จพิเศษลูกจา้งชัว่คราวเป็นลูกจา้งชัว่คราวประเภทไหน 

ตอบ ลูกจา้งชัว่คราวท่ีมีสิทธิไดรั้บบาํเหน็จพิเศษ คือ ลูกจา้งชัว่คราวทุกประเภทท่ีไดรั้บค่าจา้งจากเงิน

งบประมาณแผน่ดิน 

          อ้างอิง  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยบาํเหน็จลูกจา้ง พ.ศ. 2519 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม   คาํนิยาม 

ลูกจา้งชัว่คราว หมายความว่า ลูกจา้งรายเดือน  รายวนั และรายชั่วโมง ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม จา้งไว้

ปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะชัว่คราวและหรือโดยมีกาํหนดเวลาจา้ง โดยจ่ายค่าจา้งจากเงินงบประมาณ 

ระบบบําเหน็จบํานาญ 

การลงทะเบียนขอเบิกเงนิ 

ถาม  การขอเบิกในระบบบาํเหน็จบาํนาญสาํหรับประเภทเงินเบ้ียหวดั บาํเหน็จบาํนาญ บาํเหน็จดาํรงชีพ  

เงินบาํเหน็จตกทอด เงินช่วยเหลือตามมาตรการเกษียณก่อนกาํหนด  เงินทาํขวญั  คร้ังแรก  ตอ้งทาํการ

ลงทะเบียนขอเบิกในระบบบาํเหน็จบาํนาญหรือไม่ 

ตอบ  ตอ้งลงทะเบียนขอเบิกในระบบบาํเหน็จบาํนาญดว้ย  สาํหรับเงินขา้งตน้ท่ีมีการออกหนงัสือสั่งจ่าย

เพิ่ม  ไม่ตอ้งทาํการลงทะเบียนขอเบิกในระบบ   เจา้หนา้ท่ีกรมบญัชีกลางจะรับผิดชอบดาํเนินการเบิกและ

นาํเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารผูมี้สิทธิใหต้ามรอบการจ่าย 
 

ถาม  การลงทะเบียนขอเบิกตอ้งบนัทึกรอบการจ่ายดว้ย  หรือไม่ 

ตอบ  ตอ้งบนัทึกรอบการจ่ายดว้ยและบนัทึกในถูกรอบตามท่ีตอ้งการ  และส่งขอ้มูลการขอเบิกนั้นใหท้นั

ภายในเวลาท่ีกาํหนด 
 

ถาม   การลงทะเบียนขอเบิกเงินท่ีมีการจ่ายเป็นประจาํเดือน เช่น  บาํนาญปกติ  บาํนาญพิเศษ เป็นตน้  ตอ้ง

ลงทะเบียนขอเบิกรอบการจ่ายใด 



ตอบ  ลงทะเบียนขอเบิกไดเ้ฉพาะรอบการจ่าย  รอบท่ี  2  ของเดือนเท่านั้น 

ถาม   การลงทะเบียนขอเบิกเงินท่ีมีการจ่ายเป็นกอ้นคร้ังเดียว เช่น  บาํเหน็จ  บาํเหน็จดาํรงชีพ บาํเหน็จตก

ทอด   เป็นตน้  ตอ้งลงทะเบียนขอเบิกรอบการจ่ายใด 

ตอบ   ลงทะเบียนขอเบิกไดทุ้กรอบการจ่าย 

ถาม  เจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการผูเ้บิกลงทะเบียนขอเบิกเรียบร้อยแลว้  แต่หวัหนา้งานของส่วนราชการผู ้

เบิกไม่ปิดรอบการจ่ายและส่งขอ้มูลขอเบิกใหก้รมบญัชีกลาง มีผลอยา่งไร 

ตอบ   ถือว่าไม่มีการขอเบิกเงินกบักรมบญัชีกลาง   ฉะนั้น  ผูมี้สิทธิรับเงินประเภทต่างๆทุกรายท่ีส่วน

ราชการผูเ้บิกไม่ปิดรอบการจ่ายส่งกรมบญัชีกลางจะไม่ไดรั้บเงินเขา้บญัชีธนาคาร 

ถาม  กรณีส่วนราชการผูเ้บิกลืมปิดรอบการจ่ายส่งกรมบญัชีกลาง  ทาํใหผู้มี้สิทธิรับเงินประเภทต่างๆทุก

รายท่ีไม่ปิดรอบการจ่ายนั้นไม่ไดรั้บเงินเขา้บญัชีธนาคารในรอบนั้น  จะดาํเนินการอยา่งไร 

ตอบ  ให้ส่วนราชการผูเ้บิกยกเลิกการขอเบิกในรอบนั้นแลว้ทาํการบนัทึกขอเบิกในรอบใหม่ และปิดรอบ

การจ่ายส่งกรมบญัชีกลางให้ทนัตามเวลาท่ีกาํหนด  หากไม่ทนัตามกาํหนดอีกจะมีผลไม่ไดรั้บเงินเช่นเดิม  

และดาํเนินการเช่นกรณีขา้งตน้ใหม่ 

นายทะเบียนผู้รับบําเหน็จบํานาญ 

ถาม  นายทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญมีหนา้ท่ีทาํอะไร 

ตอบ  มีหนา้ท่ีดูแลประวติัของผูรั้บเบ้ียหวดั บาํเหน็จ บาํนาญและบุคคลในครอบครัวของผูรั้บเบ้ียหวดั 

บาํเหน็จ บาํนาญ  บุคคลท่ีมีสิทธิรับบาํเหน็จตกทอดของผูรั้บบาํนาญท่ีเสียชีวิต รวมทั้ง บุคคลท่ีผูต้ายแสดง

เจตนารับบาํเหน็จตกทอด  ผูอุ้ปการะและผูอ้ยูใ่นอุปการะท่ีมีสิทธิรับเงินบาํนาญพิเศษ  โดยทาํหนา้ท่ีแกไ้ข 

เพิ่มเติมประวติับุคคลท่ีมีอยูใ่นระบบ  เพิ่มประวติับุคคลในครอบครัว  เพิ่มบุคคลท่ีมีสิทธิรับเงินบาํเหน็จตกทอด 

ถาม  ขอ้มูลประวติัมีอะไรบา้ง 

ตอบ  ขอ้มูลประวติั  เช่น  คาํนาํหนา้ช่ือ  ช่ือ  นามสกุล  เพศ  วนัเดือนปีเกิด  ศาสนา สัญชาติ เลขประจาํตวั

ประชาชน  การมีชีวิต/เสียชีวิต  วนัท่ีเสียชีวิต  สถานภาพการสมรส  สังกดั  วนัท่ีรับราชการ  วนัท่ีออกจาก

ราชการ  เหตุท่ีออก  ท่ีอยู ่  เป็นตน้ 



ถาม  ขอ้มูลประวติัสาํคญัต่อการยืน่เร่ืองขอรับเงินเบ้ียหวดั บาํเหน็จบาํนาญ บาํเหน็จดาํรงชีพ บาํเหน็จตก

ทอด  เงินช่วยเหลือตามมาตรการเกษียณก่อนกาํหนด  เงินทาํขวญั  อยา่งไร 

ตอบ  ถา้เอกสารท่ียื่นเร่ืองประกอบการขอรับเงินมีขอ้มูลประวติัไม่ตรงกบัขอ้มูลประวติัในระบบ  ตอ้ง

ตรวจสอบ   หากปรากฏว่า  ขอ้มูลในระบบผิด  ตอ้งแจง้นายทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญแกไ้ขเพิ่มเติมให้

ถูกตอ้งครบถว้นก่อน  จึงจะดาํเนินการกระบวนการขอรับเงินขา้งตน้ต่อไปได ้  ถา้ไม่ทาํการแกไ้ข  ผูมี้สิทธิ

รับเงินจะไดรั้บเงินล่าชา้ออกไปตามระยะเวลาที่ใชใ้นการแกไ้ข   หากพบว่า  เอกสารผิดตอ้งแกไ้ขเอกสาร

ใหถู้กตอ้งหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมก่อนดาํเนินการต่อไป 

ถาม   เป็นผูรั้บบาํนาญท่ีมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล   เม่ือมีนายทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญเกิดข้ึน  จะ

ยงัคงเบิกค่ารักษาพยาบาลไดต่้อไปหรือไม่ 

ตอบ   นายทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญมีหนา้ท่ีดูแลประวติัของผูรั้บเบ้ียหวดั บาํเหน็จบาํนาญ และระบบ

บาํเหน็จบาํนาญจะส่งขอ้มูลประวติัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยนายทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญ  ไปเพื่อการ

ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล  และเพื่อการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลดว้ย  ดงันั้น  ผูรั้บบาํนาญท่ีมีสิทธิเบิก

ค่ารักษาพยาบาลจะยงัคงเบิกค่ารักษาพยาบาลไดต่้อไป 

ถาม  เป็นผูมี้สิทธิรับบาํนาญ ตอ้งการแกไ้ข  ช่ือ นามสกุล และเพิ่มบุคคลในครอบครัว  จะแจง้แกไ้ขเพื่อ

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลท่ีใด 

ตอบ  ติดต่อนายทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญท่ีดูแลประวติัของผูรั้บบาํนาญรายนั้น  แต่หากไม่ทราบว่าเป็น

นายทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญหน่วยใด  สามารถติดต่อกบันายทะเบียนบุคลากรภาครัฐท่ีเคยติดต่อหรือ

นายทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญหน่วยใดในสังกัดก็ได  ้ เพื่อให้คน้หาในระบบบาํเหน็จบาํนาญว่านาย

ทะเบียนผูรั้บบาํเหน็จบาํนาญหน่วยใดรับผดิชอบดูแลแกไ้ขประวติัของผูรั้บบาํนาญรายนั้น 

ถาม  การบนัทึกขอ้มูลประวติัของบุคคลในครอบครัวในระบบทะเบียนประวติัในระบบบาํเหน็จบาํนาญ

กรณีมีแต่ปีเกิดไม่มีวนัและเดือนเกิดจะบนัทึกขอ้มูลอยา่งไร 

ตอบ  กรณีท่ีขอ้มูลประวติัของบุคคลในครอบครัวมีแต่ปีเกิด  ใหบ้นัทึกเดือนเกิดและปีเกิด ดงัน้ี  

            1.  ผูท่ี้เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ยอ้นข้ึนไป ใหบ้นัทึกวนัท่ี 1 เมษายน  เป็นวนั/เดือนเกิด (01/04)  

            2.  ผูท่ี้เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 เป็นตน้ไป ใหบ้นัทึกวนัท่ี 1 มกราคม เป็นวนั/เดือนเกิด (01/01) 



         อ้างองิ  ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 16 การนบัอายบุุคคลใหเ้ร่ิมนบัแต่วนัเกิด ในกรณีท่ีรู้

ว่าเกิดในเดือนใด   แต่ไม่รู้วนัเกิด ให้นับวนัท่ีหน่ึงแห่งเดือนนั้นเป็นวนัเกิด แต่ถา้พน้วิสัยท่ีจะหยัง่รู้เดือน

และวนัเกิดของบุคคลใด ใหน้บัอายบุุคคลนั้นตั้งแต่วนัตน้ปีปฏิทินซ่ึงเป็นปีท่ีบุคคลนั้นเกิด 

 

 

 

 

 


