ถาม – ตอบ
เรื่อง บําเหน็จบํานาญและเงินอืน่ ในลักษณะเดียวกัน
คําถามทีส่ อบถามเป็ นประจํา
ทําไมบํานาญลดลง

ถาม

ทําไมเงินบํานาญที่เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในแต่ละเดือนจึงมีอตั ราแตกต่างกัน บางครั้งจํานวน

เพิ่มขึ้น บางครั้งจํานวนลดลงจากเดือนก่อน

ตอบ อัตราบํานาญที่เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในแต่ละเดือนมีอตั ราแตกต่างกัน เนื่องจาก
1.มีกฎหมายกําหนดให้จ่ายเงินช่วยค่าครองชีพ ( ช.ค.บ. )
2.มีการปรับฐานการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3.ผูร้ ั บบํานาญยินยอมให้หักเงิ นบํานาญชําระหนี้ ของผูร้ ั บบํานาญ ซึ่ งอัตราที่ ให้หักแต่ละเดื อนไม่
เท่ากัน

การขอสํ าเนาบัตรประชาชน

ถาม กรมบัญชีกลางมีหนังสื อ ที่ กค 0420.1/ว 79 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2553 ขอให้ผรู้ ับเบี้ยหวัดบํานาญส่ ง
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้ในการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลประวัติของผูร้ ับ
เบี้ยหวัดบํานาญนั้น การไม่ส่งหลักฐานดังกล่าวมีผลต่อการจ่ายบํานาญหรื อค่ารักษาพยาบาลหรื อไม่

ตอบ การขอหลักฐานดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งฐานข้อมูลประวัติของผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ
ในระบบบําเหน็จบํานาญของกรมบัญชีกลางให้ถูกต้อง สมบูรณ์ การไม่จดั ส่ งหลักฐานดังกล่าวไม่มีผลต่อ
การจ่ายเงินเบี้ยหวัดบํานาญ แต่หากไม่ทาํ การแก้ไขข้อมูลประวัติในระบบบําเหน็จบํานาญให้ตรงกับบัตร
ประจําตัวประชาชนโรงพยาบาลอาจปฏิเสธไม่ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้

ทําไมรายได้ ในหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ ่ าย ลดลง

ถาม เพราะเหตุใดยอดเงินรายได้ในหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจําปี ภาษี พ.ศ. 2551 จึงสูงกว่า
ปี ภาษี พ.ศ. 2552

ตอบ เงินรายได้ในปี ภาษี พ.ศ. 2551 ( เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2551 ) มีรายการตกเบิกเงิน ช.ค.บ.
มาตรา 4 เอกาทศ จํานวน 3 เดือน เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผูร้ ับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับ
ที่ 12) พ.ศ. 2550 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2550 โดยบัญญัติให้ผไู ้ ด้รับหรื อมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ผูไ้ ด้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับบํานาญปกติ บํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ
บํานาญพิเศษ หรื อบํานาญตกทอดในฐานะทายาท หรื อผูอ้ ุปการะหรื อผูอ้ ยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการอยูแ่ ล้วในวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ให้ได้รับ ช.ค.บ. ในอัตราร้อยละสี่ ของจํานวนเบี้ย
หวัดหรื อบํานาญและช.ค.บ.ที่ได้รับหรื อมีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็ นต้นไป

การเบิกค่ ารักษาพยาบาลของผู้รับบํานาญ

ถาม ผูร้ ับบํานาญเกษียณอายุที่กรุ งเทพมหานคร ขอรับเงินบํานาญทางกรุ งเทพมหานคร ต่อมาขอย้ายไป
รับบํานาญที่จงั หวัดสระบุรี นายทะเบียนผูร้ ับบําเหน็จบํานาญจะต้องดําเนินการอย่างไร ผูร้ ับบํานาญถึงจะใช้
สิ ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโดยวิธีจ่ายตรงได้

ตอบ กรณี ดัง กล่ า วหากผู้รั บ บํา นาญใช้สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาลจ่ า ยตรงตั้ง แต่ รั บ เงิ น บํา นาญที่
กรุ งเทพมหานคร แม้นว่า จะย้ายมารับเงินทางจังหวัดสระบุรี ยังคงใช้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง
ได้และไม่ว่าจะย้ายไปรั บบํานาญที่หน่ วยเบิกที่ใด แต่ขอ้ มูลประวัติของผูร้ ับบํานาญรายนี้ ยงั คงอยู่ที่เดิ ม
( กรุ งเทพมหานคร ) แต่หากเพื่อความสะดวกในการยื่นขอแก้ไขข้อมูลประวัติ ผูร้ ับบํานาญอาจแจ้งนาย
ทะเบียนผูร้ ับบําเหน็จบํานาญที่กรุ งเทพมหานครให้โอนย้ายข้อมูลทะเบียนประวัติจากกรุ งเทพมหานครไป
หน่ วยงานนายทะเบียนที่จงั หวัดสระบุรีดว้ ย แต่การดําเนิ นการดังกล่าว อาจมีผลต่อสิ ทธิ การจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาล เนื่องจากการโอนย้ายข้อมูลจะต้องมีการปรับปรุ งฐานข้อมูลในระบบ ช่วงการโอนย้ายข้อมูล
การรับรองสิ ทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาลของผูร้ ับบํานาญจะถูกตัดไปช่วงระยะเวลาหนึ่ งและจะขึ้นสิ ทธิ ให้
ใหม่ เนื่องจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดเวลาการประมวลข้อมูลและรับ-ส่ งข้อมูลเพื่อ
การปรั บ ฐานและการตรวจสอบข้อ มู ล ระหว่ า งกัน ตามรอบเวลาที่ ก ํา หนด ซึ่ งเวลาที่ ก ํา หนด คื อ
กรมบัญชี กลางจะมีการประมวลผลข้อมูล ทุกวันที่ 15

และ วันสุ ดท้ายของเดือน เพื่อขึ้นข้อมูลสิ ทธิ

สวัสดิการรักษาพยาบาล ในวันที่ 4 และ 18 ของเดือน ตัวอย่าง เช่น หากนายทะเบียนผูร้ ับบําเหน็จบํานาญ
ปรับปรุ งข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดือนกรกฎาคม ระบบจะขึ้นสิ ทธิ ให้วนั ที่ 18 เดือนกรกฎาคม
หากมีการปรับปรุ งข้อมูลระหว่างวันที่ 16 ของเดือนกรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ของเดือนกรกฎาคม ระบบจะขึ้น
สิ ทธิวนั ที่ 4 ของเดือนสิ งหาคม เป็ นต้น

ประการสําคัญ ข้อมูลที่แก้ไขนั้นต้องตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องและรับรองความถูกต้อง โดยบันทึกเข้า
ระบบว่าข้อมูลนั้น “ สมบูรณ์ ”
อ้ างอิง หนังสื อกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 308 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552 เรื่ อง การ
โอนย้ายข้อมูลบุคลากรในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ถาม ได้ติดต่อนายทะเบียนผูร้ ับบําเหน็จบํานาญให้แก้ไข เลขประจําตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล เพิ่มข้อมูล
ประวัติของบุตร บิดา มารดา คู่สมรส ซึ่ งมีสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาล ทําไมโรงพยาบาลแจ้งว่าข้อมูลไม่
ถูกต้องไม่สามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรงได้

ตอบ กรณี มีการแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อมูลประวัติ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องส่ งไปปรับปรุ งฐานข้อมูลประวัติที่
ใช้ในการรับรองสิ ทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาล ซึ่ งกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนดเวลาการ
ประมวลข้อมู ลและรั บ-ส่ งข้อมู ลเพื่อการปรั บฐานและการตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันตามรอบเวลาที่
กําหนด ซึ่ งเวลาที่กาํ หนด คือ กรมบัญชีกลางจะมีการประมวลผลข้อมูลทุกวันที่ 15 และ วันสุ ดท้าย ของ
เดือน ตัวอย่าง เช่น เมื่อได้รับแจ้งจากผูร้ ับบํานาญแล้วนายทะเบียนผูร้ ับบําเหน็จบํานาญได้ปรับปรุ งข้อมูล
ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของเดื อนกรกฎาคม ระบบจะขึ้นสิ ทธิ ให้วนั ที่ 18 เดือนกรกฎาคม หากมีการ
ปรับปรุ งข้อมูลระหว่างวันที่ 16 ของเดือนกรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ของเดือนกรกฎาคม ระบบจะขึ้นสิ ทธิวนั ที่ 4
ของเดือนสิ งหาคม เป็ นต้น
ประการสําคัญ ข้อมูลที่แก้ไขนั้นต้องตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องและรับรองความถูกต้อง โดยบันทึกเข้า
ระบบว่าข้อมูลนั้น “ สมบูรณ์ ”

การเบิกค่ ารักษาพยาบาลของบุตรบุญธรรมของผู้รับบํานาญ

ถาม บุตรบุญธรรมมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของผูร้ ับบุตรบุญธรรมหรื อไม่
ตอบ ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของผูร้ ับบุตรบุญธรรม
อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523และที่แก้ไขเพิ่มเติม คํานิ ยาม
"บุคคลในครอบครัว" (1) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

การนับเวลาราชการต่ อเนื่อง

ถาม รับราชการครั้งแรก 8 ปี ถูกไล่ออก ต่อมา ได้ลา้ งมลทิน แล้วกลับเข้ารับราชการอีก เวลาช่วงแรก
นํามานับต่อกันได้หรื อไม่

ตอบ ไม่สามารถนํามานับต่อได้ เนื่องจากกรณี ดงั นี้
1. การถูกไล่ออกจากราชการไม่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
2. การล้างมลทิน ตามพระราชบัญญัติลา้ งมลทินในวโรกาสต่าง ๆ กฎหมายจะบัญญัติว่าการล้าง
มลทิ น ตามที่ ก ฎหมายบัญญัติ ไ ม่ ก่ อ ให้เ กิ ด สิ ท ธิ แ ก่ ผูไ้ ด้รั บ การล้า งมลทิ น ในอัน ที่ จ ะเรี ย กร้ อ งสิ ท ธิ ห รื อ
ประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้ น
อ้ างอิง พระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 หรื อ
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38
ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติลา้ งมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 มาตรา 7

ถาม กรณี ขา้ ราชการลาออกไปประกอบอาชีพอื่น แล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ สามารถนับเวลาราชการ
ต่อเนื่องได้หรื อไม่

ตอบ กรณี ขา้ ราชการลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการ ตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2540 เป็ นต้นไป
( วันที่พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีผลใช้บงั คับ ) สามารถนับเวลาต่อเนื่ อง
ได้ ยกเว้น ข้าราชการผูน้ ้ นั ถูกปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการเนื่ องจากกระทําความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
และไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญจากการรับราชการตอนก่อนออกจากราชการ
อ้ างอิง พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 38

ถาม ข้าราชการที่ลาออกจากราชการได้รับบําเหน็จ เมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่มีความประสงค์จะนับเวลา
ราชการต่อเนื่องจะต้องดําเนินการอย่างไร

ตอบ กรณี ขา้ ราชการลาออกจากราชการแล้วรับบําเหน็จ เมื่อกลับเข้ารับราชการ ตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม
2540

เป็ นต้นไป ( วันที่พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีผลใช้บงั คับ )

สามารถนับเวลาต่อเนื่ องได้ โดยจะต้องคืนเงินบําเหน็จพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจําของธนาคาร
ออมสิ น ส่ วนระยะเวลาในการคืนบําเหน็จให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด

อ้ างอิง พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา
38 วรรค 2

ถาม ข้าราชการที่ลาออกจากราชการได้รับบําเหน็จเมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่ขอคืนบําเหน็จเพื่อนับเวลา
ราชการต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถคืนบําเหน็จได้ท้ งั จํานวน จะมีวิธีดาํ เนินการอย่างไร

ตอบ กรณี ขา้ ราชการลาออกจากราชการแล้วรับบําเหน็จ เมื่อกลับเข้ารับราชการ ตั้งแต่วนั ที่ 27 มีนาคม
2540 เป็ นต้นไป (วันที่พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีผลใช้บงั คับ ) สามารถ
นับเวลาต่อเนื่ องได้ โดยจะต้องคืนเงินบําเหน็จพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจําของธนาคารออมสิ น
ส่ วนระยะเวลาในการคืนบําเหน็ จให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่ ง
กระทรวงการคลังกําหนดระยะเวลาการคืนภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่กลับเข้ารับราชการ ดังนั้น กรณี ที่เกิน
กว่า 90 วัน ข้าราชการต้องขอผ่อนผันระยะเวลาต่อกระทรวงการคลังเป็ นราย ๆ ไป โดยจะต้องเสี ยดอกเบี้ย
เพิ่มในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ งต่อปี ในต้นเงินบําเหน็จพร้อมดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลาที่เกิน 90 วัน
อ้างอิง หนังสื อกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0526.2/ว 24449 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2540 และ
หนังสื อกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.7/ว 175 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549

การกลับเข้ ารับราชการใหม่

ถาม ข้าราชการที่ลาออกจากราชการได้รับบํานาญเมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่จะต้องดําเนินการอย่างไร
ตอบ ข้าราชการที่ลาออกจากราชการซึ่งได้รับหรื อมีสิทธิได้รับบํานาญปกติแล้ว เมื่อกลับเข้ารับราชการ
ใหม่ให้งดจ่ายบํานาญตลอดเวลาที่กลับเข้ารับราชการใหม่ แต่ถา้ ผูน้ ้ นั ไม่ประสงค์จะเลิกรับบํานาญเพื่อให้
นับเวลาราชการต่อเนื่ องจะต้องมี หนังสื อแจ้งความประสงค์ต่อส่ วนราชการเจ้าสังกัดที่ผูน้ ้ ันกลับเข้ารั บ
ราชการใหม่ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั กลับเข้ารับราชการ ในกรณี น้ ีถา้ เงินเดือนที่ได้รับในขณะกลับเข้ารับ
ราชการใหม่เท่าหรื อสู งกว่าเงินเดือนเดิมเมื่ออกจากราชการให้งดการจ่ายบํานาญ แต่ถา้ เงินเดือนใหม่นอ้ ย
กว่าเงินเดือนเดิม ให้รับบํานาญเท่ากับผลต่างของเงินเดือนใหม่และเงินเดือนเดิม โดยให้ส่วนราชาการที่ผู ้
นั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ แจ้งไปยังเจ้าสังกัดที่ผนู ้ ้ นั รับบํานาญอยูเ่ พื่องดหรื อลดการจ่ายบํานาญ เมื่อออก
จากราชการให้มีสิทธิ ไ ด้รับบํานาญโดยคํานวณจากเงิ นเดื อน และเวลาราชการในตอนใหม่ บวกเข้ากับ
บํานาญเดิม บํานาญในตอนหลังจะเปลี่ยนเป็ นขอรับบําเหน็จแทนก็ได้
อ้ างอิง พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา
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ถาม ลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการส่ วนท้องถิ่นมีสิทธิ ได้รับบําเหน็จบํานาญ
หรื อไม่ และมีสิทธิต่อเวลาราชการหรื อไม่

ตอบ มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ หากเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด สําหรับการต่อเวลาราชการ หากมี
ความประสงค์ต่อเวลาราชการจะต้องบอกเลิกรับบํานาญภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่กลับเข้ารับราชการและ
ปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกําหนด
อ้างอิง
1. พระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
2. พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 30
ทวิ บัญญัติวา่ ข้าราชการซึ่งได้รับหรื อมีสิทธิในบํานาญปกติ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ผูใ้ ด ภายหลังเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการส่ วนท้องถิ่น หากประสงค์จะให้ต่อเวลาราชการระหว่างที่เป็ น
ข้าราชการกับเวลาราชการระหว่างที่เป็ นข้าราชการส่ วนท้องถิ่นสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ ก็ให้มีสิทธิ
กระทําได้โดยเลิกรับบํานาญในขณะที่เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการส่ วนท้องถิ่น การเลิกรับบํานาญตาม
วรรคหนึ่ ง จะต้องบอกเลิกภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการส่ วนท้องถิ่น โดยทํา
เป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อเป็ นหลักฐานยื่นต่อเจ้าสังกัดที่ผนู ้ ้ นั เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการส่ วนท้องถิ่น เพื่อ
ส่ งต่อไปยังกระทรวงมหาดไทย เมื่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อเวลาราชการให้แล้วให้แจ้งให้เจ้าสังกัด
ที่ผนู ้ ้ นั รับบํานาญอยูท่ ราบ

ถาม ข้าราชการมีเวลาราชการไม่ถึง 10 ปี ได้ลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการเป็ นพนักงาน
การเงินที่สาํ นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระ มีสิทธิได้รับบําเหน็จหรื อไม่

ตอบ กรณี ลาออกและกลับเข้ารับราชการ มี 2 กรณี คือ
1. ลาออกเอง ไม่มีสิทธิได้รับบําเหน็จ เนื่องจากมีเวลาราชการไม่ถึง 10 ปี
2. กรณี ทางราชการสัง่ ให้ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนเพื่อเข้ารับราชการตามที่ทาง
ราชการประสงค์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญ คือ ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่ 1
ปี ไม่ถึง 10 ปี มีสิทธิรับบําเหน็จ ถ้ามีเวลาราชการตั้งแต่ 10 ปี มีสิทธิรับบํานาญ
อ้ างอิง พระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 9 มาตรา 11
และ มาตรา 15 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา
47 มาตรา 49 และ มาตรา 51พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 มาตรา 110 (2) กฎ ก.พ.

ว่าด้วยการสัง่ ให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการกรณี สมัครไปปฏิบตั ิงานใดๆตามความประสงค์
ของทางราชการ พ.ศ. 2553

บําเหน็จบํานาญปกติ ( ของข้ าราชการ )

ถาม ข้าราชการที่ลาออกจากราชการมีสิทธิ ได้รับบําเหน็จ แต่ไม่มาแสดงการใช้สิทธิขอรับบําเหน็จ เงิน
ดังกล่าวจะเป็ นมรดกหรื อไม่

ตอบ ข้าราชการที่ลาออกจากราชการซึ่งได้รับหรื อมีสิทธิได้รับบําเหน็จ แต่ไม่มาแสดงการใช้สิทธิขอรับ
เงิ นดังกล่าว เงิ นดังกล่าวจะยังคงเป็ นสิ ทธิ ของข้าราชการผูน้ ้ ันไม่เป็ นมรดก เว้นเสี ยแต่ขา้ ราชการนั้น
เสี ยชีวิตหลังจากวันที่สิทธิ เกิด จึงจะเป็ นมรดก ผูม้ ีสิทธิ รับมรดกสามารถนําคําสั่งศาลแต่งตั้งผูจ้ ดั การมรดก
มาแสดงเพื่อขอรั บเงิ น บําเหน็ จ ดังกล่ าวจากทางราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที่ กรมบัญชี กลาง
กําหนด
อ้ างอิง พระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6

พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 61

“ เมื่อ

ข้าราชการผูใ้ ดออกจากราชการให้จ่ายบําเหน็จหรื อบํานาญให้ตามเกณฑ์ซ่ ึ งกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
สิ ทธิในบําเหน็จบํานาญเป็ นสิ ทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ ”

ถาม ข้าราชการที่ลาออกจากราชการมีสิทธิ ได้รับบําเหน็จหรื อบํานาญ แต่ยงั มิได้แสดงเจตนาขอใช้สิทธิ
ได้ถึงแก่ความตายเสี ยก่อน จะเป็ นบําเหน็จตกทอดหรื อไม่

ตอบ ข้าราชการที่ลาออกจากราชการซึ่งมีสิทธิได้รับบําเหน็จหรื อบํานาญ ยังมิได้แสดงเจตนาขอใช้สิทธิ
รับบําเหน็จหรื บาํ นาญอย่างหนึ่งอย่างใด แต่ถึงแก่ความตายเสี ยก่อน กรณี น้ ีสิทธิในการรับบําเหน็จบํานาญยัง
มีอยูก่ ่อนวันที่ขา้ ราชการถึงแก่ความตาย ดังนั้น เงินที่ทางราชการต้องจ่ายมี ดังนี้
1. บํานาญปกติ ตั้งแต่วนั ที่ลาออกจากราชการถึงวันที่ถึงแก่ความตาย เงินดังกล่าวจะเป็ นเงินมรดก
ตกทอดให้แก่ผมู ้ ีสิทธิรับมรดก
เนื่องจากยังไม่ได้แสดงเจตนาเลือกขอรับเงินประเภทไหน ( บําเหน็จหรื อบํานาญ ) ตามกฎหมาย
บัญญัติให้ผมู ้ ีสิทธิรับบํานาญต้องรับบํานาญเว้นเสี ยจะแสดงความประสงค์จะเลือกรับบําเหน็จจึงจะจ่าย
บําเหน็จให้ตามความประสงค์ ดังนั้น กรณี ที่ไม่แสดงเจตนาก็ตอ้ งให้รับบํานาญให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

2. บําเหน็จตกทอด เนื่องจากได้รับบํานาญตามข้อ 1 แล้ว จึงเป็ นผูร้ ับบํานาญ เมื่อผูร้ ับบํานาญเสี ยชีวิต
ทายาทมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญ
อ้างอิง พระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16
มาตรา 49 ข้าราชการผูม้ ีสิทธิรับบํานาญจะยืน่ คําขอรับบําเหน็จตามเกณฑ์ในมาตรา 32 แทนบํานาญก็ได้
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 68

ถาม ข้าราชการที่พน้ จากราชการแล้วยืน่ เรื่ องขอรับบําเหน็จและกรมบัญชีกลางอนุมตั ิสงั่ จ่ายบําเหน็จแล้ว
ต่อมา ประสงค์จะขอรับเป็ นบํานาญแทนบําเหน็จ ได้หรื อไม่

ตอบ กรณี ที่กรมบัญชี กลางอนุ มตั ิสั่งจ่ายเงิ นบําเหน็จแล้วและได้มีการโอนเงิ นเข้าบัญชี ให้แก่ ผูม้ ีสิทธิ
เรี ยบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมาขอรับบํานาญได้ แต่ถา้ ยังมิได้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ต้องติดต่อ
ส่ วนราชการที่รับผิดชอบทําเรื่ องขอเปลี่ยนแปลงการขอรับบํานาญแทนการรับบําเหน็จ และส่ วนราชการที่
รับผิดชอบนั้นแจ้งยกเลิกหนังสื ออนุมตั ิสั่งจ่ายเงินบําเหน็จกับกรมบัญชีกลางโดยเร็ วและดําเนิ นการยืน่ เรื่ อง
ขอรับบํานาญใหม่
อ้ างอิง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบําเหน็จหรื อบํานาญข้าราชการ พ.ศ.
2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3 การสั่งจ่ายบําเหน็จบํานาญ ข้อ 17 วรรค 4 เมื่อผูม้ ีสิทธิ รับบําเหน็จ
บํานาญได้รับบําเหน็จหรื อบํานาญจากส่ วนราชการผูเ้ บิกแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์ในการขอรับ
บําเหน็จหรื อบํานาญอีกไม่ได้

ถาม การขอรับบําเหน็จบํานาญของข้าราชการและลูกจ้างประจําซึ่ งมีกรณี หรื อต้องหาว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง หรื อมีกรณี ถูกฟ้ องคดีอาญา หรื อต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาโดยกรณี หรื อคดียงั ไม่ถึงที่สุด
จะมีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญหรื อไม่

ตอบ กรณี ดงั กล่าวมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญถึงแม้ว่าคดียงั ไม่ถึงที่สุด แต่จะต้องทําหนังสื อคํ้าประกันตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามหนังสื อกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 122 ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552

บําเหน็จตกทอด

ถาม ผูร้ ับบํานาญมีบุตรอยู่ต่างประเทศ แต่ไม่สามารถติดต่อบุตรดังกล่าวได้ จึงมีความประสงค์จะทํา
หนังสื อแสดงเจตนามอบเงินบําเหน็จตกทอดให้กบั บุคคลที่ดูแลผูร้ ับบํานาญที่อยูใ่ นเมืองไทยได้หรื อไม่

ตอบ ไม่ได้ กรณี น้ ี ถือว่า ยังมีบุตรตามกฎหมายซึ่งเป็ นผูม้ ีสิทธิรับบําเหน็จตกทอดตามกฎหมายบําเหน็จ
บํานาญ แต่กรณี ไม่มีทายาทตามกฎหมายเหลืออยูแ่ ล้ว คือ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ดังนั้น ผูร้ ับ
บํานาญจะทําหนังสื อแสดงเจตนาให้บุคคลที่ประสงค์มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดได้
อ้ างอิง พระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 48 และ
มาตรา 49 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 58
และ มาตรา 60 และประกาศกระทรวงการคลังเรื่ อง การแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับบําเหน็จตกทอด

ถาม บุตรบุญธรรมมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดหรื อไม่
ตอบ กรณี ผรู้ ับบุตรบุญธรรมซึ่ งเป็ นข้าราชการหรื อผูร้ ับบํานาญเสี ยชีวิต บุตรบุญธรรมของข้าราชการ
หรื อผูร้ ับบํานาญนั้นมีฐานะเช่นเดียวกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการหรื อผูร้ ับบํานาญนั้น ตามที่
บัญญัติไว้ใน มาตรา 1598/28

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มี สิทธิ ได้รับบําเหน็ จตกทอดของ

ข้าราชการหรื อผูร้ ับบํานาญนั้น
อ้ างอิง พระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คํานิ ยาม
"ทายาทผูม้ ีสิทธิ " (1) และมาตรา 48 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 58 และมาตรา 68
การเกษียณก่อนกําหนด

ถาม ข้าราชการที่สมัครเข้าโครงการเกษียณก่อนกําหนดประจําปี พ.ศ. 2552 ซึ่งต้องออกจากราชการ ณ 1
ตุลาคม 2551 เนื่ องจากมติคณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ออกจากราชการเมื่อ 30 ตุลาคม 2551 ทําให้ออกคําสั่ง
และรั บทราบคําสั่งให้ออกล่าช้า จึ งปฏิ บตั ิ ราชการต่อเนื่ องต่อไปถึ งสิ้ นเดื อนตุลาคม 2551 จะถูกเรี ยก
เงินเดื อน เงินประจําตําแหน่ ง ค่าตอบแทนนอกเหนื อเงินเดือน ส่ งคืนคลัง เดื อนตุลาคม 2551 หรื อไม่
อย่างไร

ตอบ เนื่องจากต้องเกษียณอายุ ณ 1 ตุลาคม 2551 แล้ว การปฏิบตั ิราชการต่อเนื่องต่อไปถึงสิ้ นเดือน
ตุลาคม 2551 ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินเดือนและเงินอื่นๆในการปฏิบตั ิราชการ แต่การปฏิบตั ิงานให้แก่ราชการ
ในช่ วงเวลาดังกล่ าวสมควรจะต้องได้รับค่าตอบแทนการปฏิ บตั ิ งาน แต่ เงิ นค่าตอบแทนดังกล่าวไม่ มี
กฎหมายหรื อ ระเบี ย บใดอนุ ญ าตให้ จ่ า ยได้ หัว หน้า ส่ ว นราชการเจ้า ของงบประมาณจะต้อ งขอตกลง
กระทรวงการคลังก่อน เมื่อได้รับอนุมตั ิจึงจะเบิกจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นๆดังกล่าวได้
หลักการอนุ มตั ิ จะอนุ มตั ิให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ขา้ ราชการดังกล่าวที่ปฏิบตั ิงานให้แก่ทาง
ราชการในช่วงเดือนตุลาคม 2551 โดยค่าตอบแทนที่ได้รับเมื่อรวมกับบํานาญที่จะได้รับในเดือนตุลาคม
2551 แล้ว ต้องไม่เกินอัตราเงินเดือนเดือนสุ ดท้ายรวมกับเงินวิทยฐานะและเงินตอบแทนรายเดือนในอัตรา

เท่ากับเงิ นวิทยฐานะของข้าราชการที่พึงจะได้รับก่ อนออกจากราชการ สําหรั บกรณี ที่ได้มีการเบิ กจ่าย
เงินเดื อนของเดื อนตุลาคม 2551 จากงบบุคลากรให้ขา้ ราชการไปแล้ว ให้เรี ยกคืนเงิ นในส่ วนที่เกิ นเพื่อ
นําไปชดใช้งบบุคลากร
อ้ างอิง 1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่ งคลัง พ.ศ. 2551ข้อ 7 ใน
กรณี ที่ส่วนราชการมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้กระทรวงการคลังเป็ นผูว้ ินิจฉัย และในกรณี
ที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในระเบียบนี้ ให้ปลัดกระทรวงหัวหน้าส่ วนราชการที่ข้ ึนตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี หรื อหัวหน้าส่ วนราชการที่ไม่สงั กัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรื อทบวงแล้วแต่กรณี
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
2. หนังสื อกรมบัญชีกลาง ถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ กค 0406.6 /
12280 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552
การลาออก

ถาม ข้าราชการพลเรื อนลาออกไปรับราชการที่หน่ วยงานอิสระ จะได้รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
หรื อไม่

ตอบ ข้าราชการพลเรื อนลาออกไปรับราชการที่หน่วยงานอิสระ จะได้รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได้
ต้องเป็ นกรณี ที่ขา้ ราชการผูน้ ้ นั สมัครไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการและทางราชการ
สัง่ ให้ออกด้วยเหตุทดแทน
อ้างอิง พระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 9 มาตรา 11
และ มาตรา 15 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา
47 มาตรา 49 และ มาตรา 51พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 มาตรา 110 (2) กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการสัง่ ให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญออกจากราชการกรณี สมัครไปปฏิบตั ิงานใดๆตามความประสงค์
ของทางราชการ พ.ศ. 2553

บําเหน็จ ( ของลูกจ้ าง )

ถาม บุตรนอกกฎหมายหรื อบุตรบุญธรรมมีสิทธิได้รับบําเหน็จลูกจ้างประจําเสี ยชีวติ หรื อไม่
ตอบ กรณี ที่ลูกจ้างประจําเสี ยชีวิตเงินบําเหน็จดังกล่าวถือเป็ นมรดกของลูกจ้างประจําซึ่ งตามระเบียบให้
จ่ายแก่ทายาทผูร้ ับมรดกโดยอนุโลม ดังนั้น บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมมีสิทธิ
ได้รับบําเหน็จดังกล่าว เนื่องจาก ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1627 บัญญัติว่า บุตรนอก

กฎหมายที่ บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุ ญธรรมนั้น ให้ถือเป็ นผูส้ ื บสันดาน เหมื อนกับบุ ตรที่ ชอบด้ว ย
กฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้
อ้ างอิง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 8

บําเหน็จปกติที่จะจ่ายตามความในข้อ 7 ถ้าลูกจ้างประจําผูม้ ีสิทธิ ได้รับตายเสี ยก่อนได้รับเงินบําเหน็จปกติ
เงินดังกล่าวย่อมเป็ นมรดกตกทอดแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์

ถาม บําเหน็จพิเศษลูกจ้างชัว่ คราวเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวประเภทไหน
ตอบ ลูกจ้างชัว่ คราวที่มีสิทธิได้รับบําเหน็จพิเศษ คือ ลูกจ้างชัว่ คราวทุกประเภทที่ได้รับค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
อ้ างอิง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คํานิ ยาม
ลูกจ้างชัว่ คราว หมายความว่า ลูกจ้างรายเดื อน รายวัน และรายชั่วโมง ซึ่ งกระทรวง ทบวง กรม จ้างไว้
ปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะชัว่ คราวและหรื อโดยมีกาํ หนดเวลาจ้าง โดยจ่ายค่าจ้างจากเงินงบประมาณ

ระบบบําเหน็จบํานาญ
การลงทะเบียนขอเบิกเงิน

ถาม การขอเบิกในระบบบําเหน็จบํานาญสําหรับประเภทเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ
เงิ นบําเหน็จตกทอด เงิ นช่ วยเหลือตามมาตรการเกษียณก่ อนกําหนด เงิ นทําขวัญ ครั้ งแรก ต้องทําการ
ลงทะเบียนขอเบิกในระบบบําเหน็จบํานาญหรื อไม่

ตอบ ต้องลงทะเบียนขอเบิกในระบบบําเหน็จบํานาญด้วย สําหรับเงินข้างต้นที่มีการออกหนังสื อสั่งจ่าย
เพิ่ม ไม่ตอ้ งทําการลงทะเบียนขอเบิกในระบบ เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางจะรับผิดชอบดําเนิ นการเบิกและ
นําเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผูม้ ีสิทธิให้ตามรอบการจ่าย

ถาม การลงทะเบียนขอเบิกต้องบันทึกรอบการจ่ายด้วย หรื อไม่
ตอบ ต้องบันทึกรอบการจ่ายด้วยและบันทึกในถูกรอบตามที่ตอ้ งการ และส่ งข้อมูลการขอเบิกนั้นให้ทนั
ภายในเวลาที่กาํ หนด

ถาม การลงทะเบียนขอเบิกเงินที่มีการจ่ายเป็ นประจําเดือน เช่น บํานาญปกติ บํานาญพิเศษ เป็ นต้น ต้อง
ลงทะเบียนขอเบิกรอบการจ่ายใด

ตอบ ลงทะเบียนขอเบิกได้เฉพาะรอบการจ่าย รอบที่ 2 ของเดือนเท่านั้น
ถาม การลงทะเบียนขอเบิกเงินที่มีการจ่ายเป็ นก้อนครั้งเดียว เช่น บําเหน็จ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จตก
ทอด เป็ นต้น ต้องลงทะเบียนขอเบิกรอบการจ่ายใด

ตอบ ลงทะเบียนขอเบิกได้ทุกรอบการจ่าย
ถาม เจ้าหน้าที่ของส่ วนราชการผูเ้ บิกลงทะเบียนขอเบิกเรี ยบร้อยแล้ว แต่หวั หน้างานของส่ วนราชการผู้
เบิกไม่ปิดรอบการจ่ายและส่ งข้อมูลขอเบิกให้กรมบัญชีกลาง มีผลอย่างไร

ตอบ ถือว่าไม่มีการขอเบิกเงินกับกรมบัญชี กลาง ฉะนั้น ผูม้ ีสิทธิ รับเงินประเภทต่างๆทุกรายที่ส่วน
ราชการผูเ้ บิกไม่ปิดรอบการจ่ายส่ งกรมบัญชีกลางจะไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ถาม กรณี ส่วนราชการผูเ้ บิกลืมปิ ดรอบการจ่ายส่ งกรมบัญชีกลาง ทําให้ผมู้ ีสิทธิรับเงินประเภทต่างๆทุก
รายที่ไม่ปิดรอบการจ่ายนั้นไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีธนาคารในรอบนั้น จะดําเนินการอย่างไร

ตอบ ให้ส่วนราชการผูเ้ บิกยกเลิกการขอเบิกในรอบนั้นแล้วทําการบันทึกขอเบิกในรอบใหม่ และปิ ดรอบ
การจ่ายส่ งกรมบัญชี กลางให้ทนั ตามเวลาที่กาํ หนด หากไม่ทนั ตามกําหนดอีกจะมีผลไม่ได้รับเงินเช่นเดิม
และดําเนินการเช่นกรณี ขา้ งต้นใหม่

นายทะเบียนผู้รับบําเหน็จบํานาญ

ถาม นายทะเบียนผูร้ ับบําเหน็จบํานาญมีหน้าที่ทาํ อะไร
ตอบ มีหน้าที่ดูแลประวัติของผูร้ ับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญและบุคคลในครอบครัวของผูร้ ับเบี้ยหวัด
บําเหน็จ บํานาญ บุคคลที่มีสิทธิ รับบําเหน็จตกทอดของผูร้ ับบํานาญที่เสี ยชีวิต รวมทั้ง บุคคลที่ผตู ้ ายแสดง
เจตนารับบําเหน็จตกทอด ผูอ้ ุปการะและผูอ้ ยูใ่ นอุปการะที่มีสิทธิ รับเงินบํานาญพิเศษ โดยทําหน้าที่แก้ไข
เพิ่มเติมประวัติบุคคลที่มีอยูใ่ นระบบ เพิ่มประวัติบุคคลในครอบครัว เพิ่มบุคคลที่มีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอด

ถาม ข้อมูลประวัติมีอะไรบ้าง
ตอบ ข้อมูลประวัติ เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปี เกิด ศาสนา สัญชาติ เลขประจําตัว
ประชาชน การมีชีวิต/เสี ยชีวิต วันที่เสี ยชีวิต สถานภาพการสมรส สังกัด วันที่รับราชการ วันที่ออกจาก
ราชการ เหตุที่ออก ที่อยู่ เป็ นต้น

ถาม ข้อมูลประวัติสาํ คัญต่อการยืน่ เรื่ องขอรับเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จตก
ทอด เงินช่วยเหลือตามมาตรการเกษียณก่อนกําหนด เงินทําขวัญ อย่างไร

ตอบ ถ้าเอกสารที่ยื่นเรื่ องประกอบการขอรับเงินมีขอ้ มูลประวัติไม่ตรงกับข้อมูลประวัติในระบบ ต้อง
ตรวจสอบ หากปรากฏว่า ข้อมูลในระบบผิด ต้องแจ้งนายทะเบียนผูร้ ับบําเหน็จบํานาญแก้ไขเพิ่มเติมให้
ถูกต้องครบถ้วนก่อน จึงจะดําเนิ นการกระบวนการขอรับเงินข้างต้นต่อไปได้ ถ้าไม่ทาํ การแก้ไข ผูม้ ีสิทธิ
รับเงินจะได้รับเงินล่าช้าออกไปตามระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไข หากพบว่า เอกสารผิดต้องแก้ไขเอกสาร
ให้ถูกต้องหรื อส่ งเอกสารเพิ่มเติมก่อนดําเนินการต่อไป

ถาม เป็ นผูร้ ับบํานาญที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล เมื่อมีนายทะเบียนผูร้ ับบําเหน็จบํานาญเกิดขึ้น จะ
ยังคงเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ต่อไปหรื อไม่

ตอบ นายทะเบียนผูร้ ับบําเหน็จบํานาญมีหน้าที่ดูแลประวัติของผูร้ ับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และระบบ
บําเหน็จบํานาญจะส่ งข้อมูลประวัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยนายทะเบียนผูร้ ับบําเหน็จบํานาญ ไปเพื่อการ
ตรวจสอบสิ ทธิค่ารักษาพยาบาล และเพื่อการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วย ดังนั้น ผูร้ ับบํานาญที่มีสิทธิ เบิก
ค่ารักษาพยาบาลจะยังคงเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ต่อไป

ถาม เป็ นผูม้ ีสิทธิรับบํานาญ ต้องการแก้ไข ชื่อ นามสกุล และเพิ่มบุคคลในครอบครัว จะแจ้งแก้ไขเพื่อ
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ใด

ตอบ ติดต่อนายทะเบียนผูร้ ับบําเหน็จบํานาญที่ดูแลประวัติของผูร้ ับบํานาญรายนั้น แต่หากไม่ทราบว่าเป็ น
นายทะเบียนผูร้ ับบําเหน็จบํานาญหน่วยใด สามารถติดต่อกับนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐที่เคยติดต่อหรื อ
นายทะเบี ยนผูร้ ั บบําเหน็จบํานาญหน่ วยใดในสังกัดก็ได้ เพื่อให้คน้ หาในระบบบําเหน็ จบํานาญว่านาย
ทะเบียนผูร้ ับบําเหน็จบํานาญหน่วยใดรับผิดชอบดูแลแก้ไขประวัติของผูร้ ับบํานาญรายนั้น

ถาม การบันทึกข้อมูลประวัติของบุคคลในครอบครัวในระบบทะเบียนประวัติในระบบบําเหน็จบํานาญ
กรณี มีแต่ปีเกิดไม่มีวนั และเดือนเกิดจะบันทึกข้อมูลอย่างไร

ตอบ กรณี ที่ขอ้ มูลประวัติของบุคคลในครอบครัวมีแต่ปีเกิด ให้บนั ทึกเดือนเกิดและปี เกิด ดังนี้
1. ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ย้อนขึ้นไป ให้บนั ทึกวันที่ 1 เมษายน เป็ นวัน/เดือนเกิด (01/04)
2. ผูท้ ี่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 เป็ นต้นไป ให้บนั ทึกวันที่ 1 มกราคม เป็ นวัน/เดือนเกิด (01/01)

อ้ างอิง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 16 การนับอายุบุคคลให้เริ่ มนับแต่วนั เกิด ในกรณี ที่รู้
ว่าเกิดในเดือนใด แต่ไม่รู้วนั เกิด ให้นับวันที่หนึ่ งแห่ งเดือนนั้นเป็ นวันเกิ ด แต่ถา้ พ้นวิสัยที่จะหยัง่ รู ้เดือน
และวันเกิดของบุคคลใด ให้นบั อายุบุคคลนั้นตั้งแต่วนั ต้นปี ปฏิทินซึ่งเป็ นปี ที่บุคคลนั้นเกิด

