
                       

 
 
 

1. เงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ  คือเงินที่รัฐจ่าย เพ่ือช่วยเหลือการ
ครองชี พแก่ ผู้ ที่ เ ลื อกรั บบ านาญ เป็ น เ งิ นที่ ไ ม่ ต้ อ ง 
เสียภาษีและไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และเป็นส่วนหนึ่งของเงิน
บ าเหน็จตกทอด แต่น ามาจ่ายให้แก่ผู้รับบ านาญก่อน 
เรียกว่าบ าเหน็จด ารงชีพ โดยจ่ายจ านวน 15 เท่าของเงิน
บ านาญ (เฉพาะบ านาญเท่านั้น)  ดังนี้ 
      1.1 ผู้รับบ ำนำญอำยุต  ำกว่ำ 65 ปี  จ านวนเงิน 
ที่ได้รับคือ (15 คูณ บ านาญ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท)    
ถ้าผู้รับบ านาญได้ขอครั้งแรกไปแล้วไม่ถึง 200,000บาท 
ต่อมามีเงินบ านาญเพ่ิมขึ้น ให้ยื่นขอรับส่วนเพ่ิมได้อีก 
แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท 
      1.2 ผู้รับบ ำนำญอำยุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
จ านวนเงินที่ ได้ รับ คือ (15 คูณ บ านาญ ลบด้วย 
บ าเหน็จด ารงชีพที่รับไปแล้ว) และเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 
ที่รับไปทั้งหมดตามสิทธิ์แต่ต้องไม่เกิน 400,000 บาท 
เช่น บ านาญ 35,000 บาท คูณ 15 เท่ากับ 525,000 บาท  
หากครั้งแรกรับไปแล้ว 200,000 บาท เมื่ออายุครบ  
65 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  สามารถรับได้อีก 200,000 บาท   
*** ถ้ำน ำบ ำเหน็จตกทอดไปค้ ำประกันกำรกู้เงินกับ
ธนำคำรแล้วผู้รับบ ำนำญไม่สำมำรถใช้สิทธิขอรับเงิน
บ ำเหน็จด ำชีพครั้งนี้ได้ 
(ยื นเรื องได้ที ส่วนรำชกำรผู้เบิก เมื ออำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป) 

 
 
 

     1.3 ผู้รับบ ำนำญอำยุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
จ านวนเงินที่ ได้ รับ คือ (15 คูณ บ านาญ ลบด้วย 
บ าเหน็จด ารงชีพที่รับไปแล้ว) และเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 
ที่รับไปทั้งหมดตามสิทธิ์ต้องไม่เกิน 500,000 บาท เช่น 
บ านาญ 35,000 บาท คูณ 15 เท่ากับ 525,000 บาท หาก
ครั้ งแรกรับ ไปแล้ ว  200,000 บาท เมื่ ออายุครบ  
65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รับได้อีก 200,000 บาท ตอนอายุ 
70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถรับได้อีก 100,000 บาท  
*** มีหนี้บ าเหน็จตกทอดค้ าประกันการกู้เงินกับธนาคารแล้ว 
ผู้รับบ านาญก็สามารถใช้สิทธิขอรับเงินบ าเหน็จด าชีพครั้งนี้ 
ได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด (ยื่นเรื่องได้ทีส่่วนราชการผู้เบิก) 
 2. เงินบ ำเหน็จตกทอด* คือเงินที่รัฐจ่าย เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือทายาทของผู้รับบ านาญ หรือบุคคลซึ่งผู้รับ
บ านาญแสดงเจตนาไว้โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว 

  วิธีค ำนวณ = บ านาญ+ช.ค.บ X 30 - เงินบ าเหน็จด ารงชีพ 
                     - บ าเหน็จค้ าประกัน (ถ้ามี) 

ทายาทท่ีมีสิทธิ ประกอบด้วย 
1. บุตร มีสิทธิได้รับ 2 ส่วน ถ้ามีบุตร 3 คนขึ้นไป

ได้รับ 3 ส่วน (ไม่มีก าหนดเรื่องอายุบุตร) 
2. คู่สมรส  มีสิทธิได้รับ 1 ส่วน 
3. บิดามารดา มีสิทธิได้รับ 1 ส่วน 
หากไม่มีทายาท 1 – 3  ให้จ่ายแก่ผู้ที่ผู้รับบ านาญ

ได้ท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
ไว้กับส่วนราชการตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(แบบ 1 หรือแบบ 2)   
*  ยื่นเรื่องขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดภายใน 10 ปี นับแต่วันผู้รับบ านาญตาย 
 

      

3. เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บ ำนำญ (เงิน ช.ค.บ) 
คือเงินที่รัฐจ่ายให้กับผู้รับบ านาญและเบี้ยหวัดเพ่ือช่วย 
ค่าครองชีพ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้ น โดยมี 
การปรับเพ่ิมทุกครั้งที่มีมติ ค.ร.ม.ให้ปรับเพ่ิมเงินเดือน/
ค่าจ้างประจ าในอัตราที่ก าหนด เช่น ล่าสุดเมื่อวันที่ 1  
ธ.ค.2557 ปรับเพ่ิม 4% ของเงินบ านาญ+ ช.ค.บ.เดิม (ถ้ามี) และ
ตั้งแต ่21 มิ.ย.62 บ านาญ+ ช.ค.บ.เดิม(ถ้ามี) ต่ ากว่า 10,000 บาท 
ให้ได้รับเงิน ช.ค.บ. เท่ากับผลต่างของ 10,000 ลบด้วย 
เงินบ านาญ+ช.ค.บ.เดิม (ถ้ามี) 
4.  เงินบ ำ เหน็จค้ ำประกัน  คือ การใช้สิทธิ ในการ 
น าเงินบ ำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเพ่ือขอ
กู้เงินจากธนาคาร โดยใช้หนังสือรับรองยอดเงินบ าเหน็จ- 
ตกทอดที่ เหลืออยู่  ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ภูมิภาค 
คลังจังหวัด) ออกให้ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน   

โดยผู้รับบ านาญ ยื่นแบบค าขอได้ที่ส่วนราชการผู้เบิก 
หรือส่วนราชการในสังกัดเดียวกันทั่วประเทศ แต่ต้องมี 
การจัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด
ต่อส่วนราชการผู้ เบิกหรือนายทะเบียนบ านาญไว้ให้
เรียบร้อยก่อน 
5 .  เ งิ นช่ วยพิ เ ศษ  คื อ  เ งิ นที่ ท า งร าชการจ่ าย ให้ 
แก่บุคคลซึ่งผู้รับบ านาญได้ท าหนังสือแสดงเจตนาระบุ 
ชื่อตัวไว้ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด หรือทายาท     
ตามกฎหมาย เมื่อผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย และความตาย  
นั้นมิได้เกิดจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของผู้รับบ านาญ  
วิธีค ำนวณ เงินบ านาญ+ช.ค.บ (ถ้ามี) X 3 

 

 

สิทธิประโยชน์ของผู้รับบ ำนำญ 
 



หลักเกณฑ์กำรจ่ำย 
1) กรณีมีบุคคลที่ผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ถูกต้อง 

ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ให้จ่ายบุคคลนั้นก่อน 
2) กรณีไม่มีบุคคลที่ ได้แสดงเจตนาไว้  ให้จ่าย 

แก่ทายาทตามกฎหมาย ตามล าดับ ดังนี้ 
   ล าดับแรก คูส่มรส 
   ล าดับที่สอง  บุตร  
   ล าดับที่สาม  บิดามารดา 

 โดยจ่ายตามล าดับ ถ้ามีล าดับแรกล าดับต่อไปไม่มีสิทธิ 
** ถ้าไม่มีทายาทท้ังข้อ 1) 2) ไม่จ่าย  
** ขอรับภายใน 1 ปีนับแต่วันตาย/ควรรู้ว่าตาย 
6. เงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล 

ผู้รับบ านาญมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง
และบุคคลในครอบครัวได้เช่นเดียวกับข้าราชการ 

   ผู้มีสิทธิ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัด
บ ำนำญ  และบุคคลในครอบครั วที่ ชอบด้ วยกฎหมาย  
(บุตรมีสิทธิ 3 คนอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ เรียงตามล าดับ
การเกิดก่อนหลัง (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) คู่สมรสตามกฎหมาย 
บิดาและมารดา) 
      “ค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี” เบิกได้เฉพาะผู้มีสิทธิ 
ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และผู้รับเบี้ยหวัด
บ านาญไม่ รวมถึ งบุคคลในครอบครั ว  ตามอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
7. เงินสวัสดิกำรเกี ยวกับกำรศึกษำบุตร 

ผู้รับบ านาญมีสิทธิ น าเงินบ ารุงการศึกษาหรือเงิน 
ค่าเล่าเรียนของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย มาเบิกกับ 
ทางราชการไดเ้ช่นเดียวกับข้าราชการ 

บุตร หมายถึง บุตรชอบด้วยกฎหมาย อายุครบ 3 ปี 
แต่ไม่เกิน 25 ปี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดา
มารดายกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอ่ืน และเป็นบุตร 
คนที่ 1–3 โดยนับเรียงล าดับการเกิดก่อนหลังไม่ว่าจะเป็นบุตร
ที่เกิดจากการสมรสครั้งใด และอยู่ในความปกครองของใคร  
8. กำรเสียสิทธิรับบ ำนำญ  

ต้ังแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป กรณี
กระท าความผิดต้องโทษจ าคุก/บุคคลล้มละลายทุจริต  
จะไม่เสียสิทธิรับบ ำนำญ เนื่องจากมีการแก้ไข พ.ร.บ.
บ าเหน็จบ านาญที่เกี่ยวข้อง  
9. กำรลดหย่อนภำษี 
     เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ได้รับลดหย่อน 190,000 บาท  
10. กำรขอเปลี ยนบัญชีเงินฝำกธนำคำรใหม่ 
        ติดต่อส่วนรำชกำรผู้เบิกบ ำนำญ โดยน าสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารที่เปิดใหม่ (ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือ 
เผื่อเรียกเท่านั้น) ไปติดต่อกับส่วนราชการ 
       ข้อควรระวัง ไม่ควรปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเดิม
จนกว่าจะมีเงินบ านาญโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเล่มใหม่แล้ว 
11. กำรเปลี ยนจังหวัดที รับบ ำนำญ 

ติดต่อส่วนราชการผู้เบิกบ านาญเดิม เพ่ือให้ส่วนราชการ
จัดท าหนังสือส าคัญการโอนเบี้ยหวัดบ านาญ (สรจ.11) 
เสนอผู้มีอ านาจลงนามแล้วส่งกรมบัญชีกลางทางไปรษณีย์ 
เมื่อกรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาสั่งให้โอน
บ านาญ โดยจะส่งแบบ สรจ.11 ให้ส่วนราชการผู้เบิกเดิมและ
ส่วนราชการผู้เบิกใหม่ เพ่ือแจ้งนายทะเบียนผู้รับบ าเหน็จบ านาญ
บันทึกรายการทางระบบบ าเหน็จบ านาญ (ระบบ e-Pension)
ต่อไป เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วผู้รับบ านาญจึงจะขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ  จากส่วนราชการผู้เบิกใหม่ได ้

 

สทิธปิระโยชน์และสวสัดกิารของผูร้บับ านาญ 

(ขา้ราชการ) 

 

โดย 

ส านกังานคลงัเขต 1 
โทร. 0-3524-2949  ต่อ 302-315 

โทรสาร 0-3524-5132 
ไปรษณย์ีอเิลก็ทรอนกิส์ : zone1@cgd.go.th 

 

ดูรายละเอยีดเพ ิม่เตมิได้ท ี ่
Web site : http://www.cgd.go.th/zone1/ 

 
                       ขอ้มูล ณ  มกราคม 2564 

 


