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คํานํา
ปจจุบัน การดําเนินงานดานบําเหน็จตกทอดและบําเหน็จดํารงชีพ นับวาเปนเรื่องที่นาสนใจ
อยางมาก เนื่องจากเปนสิทธิกําลังพลของผูที่ไมไดปฏิบัติราชการแลวรวมทั้งการดําเนินการหลายสวนจะ
เกี่ยวของกับทายาทซึ่งสวนใหญไมคุนเคยกับการติดตอราชการ อยางไรก็ดี การที่ทายาทจะไดรับสิทธิ
ตาง ๆ อยางครบถวนนั้น จําเปนตองมีการเตรียมพรอมลวงหนาตั้งแตในขณะที่ทานยังรับราชการอยู
จากการที่กลุมผูมีหนาที่ใหบริการในดานบําเหน็จตกทอดและบําเหน็จดํารงชีพ ไดพบเห็น
ปญหาที่เกิดขึ้นมาตลอดเวลา หลายครั้งที่พบวาทายาทตองเสียเวลาในการติดตอหลายครั้ง แตละครั้งใช
เวลานาน เมื่อไดคุยกันในขั้นตนแลวทราบวา หากทายาทหรือแมแตตัวขาราชการเองมีความรูด า นบําเหน็จ
ตกทอดและบําเหน็จดํารงชีพอยางเพียงพอแลว การติดตอขอรับบําเหน็จตกทอดของทายาทหรือขอรับ
บํ า เหน็จดํ า รงชีพ ของผู รับบํ า นาญ น า จะเกิ ด ความสะดวกสบายขึ้ น ใช เ วลานอ ยลง ซึ่ ง จะส ง ผลดี ต อ
บรรยากาศในการทํางานของขาราชการ แผนกเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ กองทะเบียนพล กรมกําลังพล
ทหารเรือ ดวย
ดังนั้น จึงไดมีการเริ่มจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) หรือที่จะเรียกในภาษา
ที่งาย ๆ ในภาษาของเราวากลุมการเรียนรูรวมกัน ที่จะจัดการความรูเรื่องบําเหน็จตกทอดและบําเหน็จ
ดํารงชีพ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหผูที่จะรับบํานาญมีความเขาใจเกี่ยวกับบําเหน็จตกทอดและบําเหน็จดํารงชีพ
2. เพื่อใหผูที่จะรับบํานาญสามารถเตรียมการในการรับบําเหน็จดํารงชีพและเตรียมการ
สําหรับทายาทในการรับบําเหน็จตกทอด
3. เพื่อชวยอํานวยความรูใหแกทายาทในกรณีที่ขาราชการหรือ ผูรับบํานาญเสียชีวิต
คู มื อ เล ม นี้ จึ ง เกิ ด จากความรู ที่ ค น มาจากแหล ง ความรู ต า ง ๆ อาทิ กรมการเงิ น กลาโหม
กรมกํ า ลั ง พลทหารอากาศ และกฎหมายหลั ก เกณฑ ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง ที่ ถ อดออกมาจาก
ประสบการณข องสมาชิ กกลุ ม โดยบางทา นมีประสบการณเ กือบ 20 ป แลว นํามาแลกเปลี่ย นเรี ย นรู
ตลอดจนได ผ า นการกลั่ น กรองจากผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวน 3 ท า น ได แ ก นาวาเอก สั น ติ เปาอิ น ทร
ผูอํานวยการกองเสมียนตรา นาวาเอกหญิง ศิริกัญญา พุมเสนาะ ผูอํานวยการกองทะเบียนพล และ
นาวาเอก มงคล เรบานเกาะ รองผูอํานวยการกองทะเบียนพล ซึ่งทางกลุมการเรียนรูรวมกัน ขอกราบ
ขอบพระคุณ ไว ณ ที่ นี้ ดว ย และหากมี ขอผิด พลาดประการใด ทางกลุม ฯ ขอนอ มรั บ ไปดํ า เนิ น การ
ปรับปรุงใหสมบูรณตอไป
กลุมการเรียนรูรวมกัน บําเหน็จของคนบํานาญ
สิงหาคม 2552
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เรื่องที่ 1
เมื่อทานตองออกจากราชการ
เมื่อทานออกจากราชการแลวเลือกรับบํานาญ( เงินรายเดือนที่ไดรับหลังออกจากราชการ)
หรือทานเปนนายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ทายาทของทาน(บิดา มารดา คูสมรส และบุตร รายละเอียด
จะกลาวในเรื่องที่ 2 และเรื่องที่ 3) จะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดเมื่อทานเสียชีวิต สําหรับทานที่เปน
ขาราชการประจําเมื่อทานเสียชีวิต และเหตุของการเสียชีวิตนั้น มิไดเปนเปนเพราะการประพฤติชั่วอยาง
รายแรงของตนเองหรือไมเปนผูที่อยูระหวางการสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงแลวตายกอนที่จะ
ไดรับโทษถึงขั้นไลออก ทายาทของทานจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดเชนเดียวกัน
อยางไรก็ดี เพื่อใหเกิดความเขาใจแบบงาย ๆ เรื่องนี้เราจะเนนไปที่ผูรับบํานาญปกติเปน
สวนใหญ และเมื่อกลาวถึงบํานาญ ก็ขอใหเขาใจวาเปนบํานาญปกติ สําหรับกรณีการเสียชีวิตระหวาง
รับราชการที่ไมไปเกี่ยวพันกับเรื่องอื่น ๆ เชน บําเหน็จพิเศษ ก็จะสอดแทรกมาเมื่อถึงโอกาสอันเหมาะสม
1.1 ผูที่รับบํานาญ
ผูที่รับบํานาญ คือ ผูที่เลือกรับเงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการ ซึ่งทางราชการจายใหเปน
รายเดือน จนกวาจะถึงแกกรรม นอกจากนี้ยังไดรับบําเหน็จดํารงชีพ มีสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลของ
ตนเอง บิดา มารดา คูสมรส รวมทั้งสวัสดิการเกี่ยวกับบุตร(ไมเกิน 3 คน) ไดแกคาบํารุงการศึกษาจนบุตร
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแตตองอายุไมเกิน 25 ป และคารักษาพยาบาลของบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ จวบจนเมื่อทานเสียชีวิต ทายาทจะไดบําเหน็จตกทอด
1.2 สูตรการคํานวณบํานาญ
1.2.1 ขาราชการที่ไมเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
บํานาญ = (เงินเดือนเดือนสุดทาย + เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนตาง ๆ เชน พ.ส.ร.หรือ คาปก
แตไมนับเงินตําแหนง) X (อายุราชการ+ เวลาราชการทวีคูณ) แลวนํามาหารดวย 50
1.2.2 ขาราชการที่เปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
บํานาญ = [อัตราเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายของเงินเดือน + เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนตาง ๆ เชน
พ.ส.ร.หรือ คาปก แตไมนับเงินตําแหนง] X (อายุราชการ + เวลาราชการทวีคูณ ) แลวนํามาหารดวย 50
แตตองไมเกินรอยละ 70 ของอัตราเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย
ตัวอยาง
อัตราเฉลี่ย 60
การเปน เงินเดือน
เดือนสุดทาย อายุราชการ
สมาชิก เดือนสุดทาย
ของเงินเดือน รวมทวีคูณ
กบข. + พ.ส.ร./คาปก
+ พ.ส.ร./คาปก

น.อ.นาวี ไมเปน
น.อ.นาวา เปน

43,000
43,000

35,628

45 ป
45 ป

การคํานวณ
43,000 X 45/50
35,628 X 35/50

เงินประเดิม/ชดเชย/
เงินบํานาญ สะสม/สบทบ/ดอกผล
ที่ไดรับ
ของ กบข.

38,700
24,940 สอบถาม โทร.1179 กด6

หมายเหตุ เงินประเดิมจะไดเฉพาะผูที่รับราชการกอน 27 มี.ค.40 และสมัครเปนสมาชิก กบข. และเลือกรับบํานาญ
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ตัวอยาง การคิดอัตราเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย (ตัวเลขสมมติ)
ชวงเวลา
เงินเดือน+ พ.ส.ร./คาปก
ต.ค.47 – มี.ค.48
25,000
เม.ย.48 – ก.ย.48
25,500
ต.ค.48 – มี.ค.49
26,500
เม.ย.49 – ก.ย.49
27,000
ต.ค.49 – มี.ค.50
28,000
เม.ย.50 – ก.ย.50
28,500
ต.ค.50 – มี.ค.51
29,500
เม.ย.51 – ก.ย.51
30,000
ต.ค.51 – มี.ค.52
31,000
เม.ย.52 – ก.ย.52
32,000
รวม

จํานวน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
60 เดือน

เปนเงิน
150,000
153,000
159,000
162,000
168,000
171,000
177,000
180,000
186,000
192,000
1,698,000

อัตราเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย = 1,698,000/60 = 28,300 บาท
1.3 การเตรียมพรอมเรื่องประวัติการรับราชการ
จากสูตรการคํานวณบํานาญดังกลาว จะเห็นไดวาการที่จะไดรับบํานาญมากหรือนอยเพียงใดนั้น มี
ปจจัยที่สําคัญไดแก เวลาราชการ เวลาราชการทวีคูณ และเงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ เปนตน โดยแผนก
เบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ กองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ (โทร. 0 2475 4679) จะนําขอมูลจาก
ประวั ติ รั บ ราชการของท า นมาดํ า เนิ น การคํ า นวณบํ า นาญเบื้ อ งต น พร อ มกั บ รวบรวมเอกสารเสนอ
กระทรวงการคลัง (สวนกลาง คือ กรมบัญชีกลาง สวนภูมิภาค คือ คลังเขตตาง ๆ ) เพื่อตรวจสอบและ
สั่งจายบํานาญตอไป
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว และทานจะไดรับบํานาญตามสิทธิที่พึงมี ทานควรจะมาตรวจสอบ
ประวัติรับราชการของทานอยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคลองกับที่กําหนดไวในระเบียบกองทัพเรือวาดวย
ประวัติรับราชการ พ.ศ.2538 ที่กําหนดใหขาราชการสามารถนําประวัติรับราชการของตนเองจากหนวยตน
สัง กั ดไปตรวจสอบกั บประวัติรับ ราชการ ที่แผนกทะเบีย นและประวั ติ กองทะเบีย นพล กรมกํา ลัง พล
ทหารเรือ (โทร. 0 2475 4695 ) และถามีการโทรนัดหมายลวงหนาทานจะไดรับความสะดวกมากขึ้น
สําหรับทานที่มีอายุราชการเหลืออยูอีกมาก แมทานคิดวาจะไมลาออกจากราชการกอน
เกษียณอายุก็ตาม แตทานก็ควรจะมาตรวจสอบประวัติตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เพราะหากเกิด
เหตุการณที่ทานเสียชีวิตโดยไมไดคาดคิดมากอน ทายาทของทานอาจจะไดรับบําเหน็จตกทอด
ไมตรงตามสิทธิที่ควรจะไดรับ เชน การไปปฏิบัติราชการตาง ๆ ที่มีสิทธินับเวลาราชการทวีคูณ ให
จัดเตรียมบัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณไวใหพรอม
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รายละเอียดที่ควรมีการตรวจสอบ ไดแก
1.3.1 ความถูกตองของ ชื่อตัว ชื่อสกุล ใหตรงกับทะเบียนบาน บัตรประชาชน เพราะเมื่อ
ทานเสียชีวิต เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก จะมีผลตอการดําเนินการตาง ๆ คอนขางมาก
1.3.2 วัน เดือน ป เกิด ซึ่งจะมีผลตอวันที่ทานจะเกษียณอายุราชการ ตัวอยางการเกษียณอายุ
ราชการ ดังนี้
เกิดตั้งแต
วันเกษียณอายุ
เกิดตั้งแต
วันเกษียณอายุ
2 ต.ค.92 – 1 ต.ค.93
1 ต.ค.53
2 ต.ค.97 – 1 ต.ค.98
1 ต.ค.58
2 ต.ค.93 – 1 ต.ค.94
1 ต.ค.54
2 ต.ค.98 – 1 ต.ค.99
1 ต.ค.59
2 ต.ค.94 – 1 ต.ค.95
1 ต.ค.55
2 ต.ค.99 – 1 ต.ค.00
1 ต.ค.60
2 ต.ค.95 – 1 ต.ค.96
1 ต.ค.56
2 ต.ค.00 – 1 ต.ค.01
1 ต.ค.61
2 ต.ค.96 – 1 ต.ค.97
1 ต.ค.57
2 ต.ค.01 – 1 ต.ค.02
1 ต.ค.62
1.3.3 ขอมูลทายาท (บิดา มารดา คูสมรส บุตร) กรณีไมมีทายาท ใหตรวจสอบหลักฐานการ
จัดทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดดวย
1.3.4 การกําเนิด การขึ้นทะเบียนกองประจําการ จะมีผลตอเวลาการรับราชการ โดยเฉพาะ
ผูที่กําเนิดจากนักเรียนทหารซึ่งเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.)
1.3.5 การบรรจุเขารับราชการ วันที่เริ่มเขารับราชการ และตําแหนง จะมีผลตอเวลาการรับ
ราชการ
1.3.6 การลา และการลาอุปสมบท ใหตรวจสอบการลงวันไปและวันรายงานตัวกลับเขารับ
ราชการ เพราะบางกรณีจะมีผลตอการถูกหักเวลาราชการ เนื่องจากวันลา/วันลาอุปสมบท อยูในหวงเวลา
ปฏิบัติราชการที่มีสิทธินับเวลาราชการทวีคูณ
1.3.7 การรั บ และส ง คื น เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ เพราะเมื่ อ เสี ย ชี วิ ต แล ว ทายาทจะต อ งนํ า
เครื่องราชอิสริยาภรณที่รับไปแลวมาสงคืน มิฉะนั้นจะตองชดใชตามราคาที่ทางราชการกําหนด
1.3.8 การปฏิบัติราชการที่มีสิทธินับเวลาราชการทวีคูณ พรอมหลักฐานบัญชีรับรองเวลา
ราชการทวีคูณ
1.3.9 การลงรายการเงินเดือน และเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน โดยเฉพาะเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
การสูรบ และเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนประเภทเงินเพิ่มคาฝาอันตรายขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงิน
เพิ่มพิเศษรายเดือน พ.ศ. 2510 และฉบับที่แกไข เชน นักบินประจํากอง นักทําลายใตน้ําจูโ จม ผูป ฏิบตั งิ าน
ทําลายวัตถุระเบิดเปนประจํา และเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการอารักขาบุคคลสําคัญ เปนตน
1.3.10 การจัดทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษ
(เงินชวยพิเศษ คือ เงินจํานวน 3 เทาของเงินเดือนหรือบํานาญที่ไดรับเดือนสุดทาย กอน
ขาราชการหรือผูรับบํานาญเสียชีวิต โดยจายใหบุคคลที่ขาราชการ/ผูรับบํานาญไดแสดงเจตนาระบุชื่อผูรับ
เงินชวยพิเศษไว หากไมมีการะบุจะจายใหทายาท โดยเรียงลําดับจากคูสมรส บุตร และบิดามารดา
รายละเอียดอยูในหัวขอ 2.7 และ 2.8)
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เรื่องที่ 2
ความเขาใจเกี่ยวกับบําเหน็จตกทอด บําเหน็จดํารงชีพ และเงินชวยพิเศษ
2.1 บําเหน็จตกทอด
บําเหน็จตกทอด หมายถึง เงินกอนที่ทางราชการจายใหแกทายาท เมื่อขาราชการ หรือทหารกองหนุน
มีเบี้ยหวัด หรือผูรับบํานาญ ถึงแกความตาย (เวนขาราชการที่ตายจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของ
ตนเองทายาทจะไมไดรับบําเหน็จตกทอด) กรณีไมมีทายาทใหจายบําเหน็จตกทอดแกบุคคลซึ่งผูตายได
แสดงเจตนาไวตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยมีวิธีการคิดเงินบําเหน็จตกทอด ดังนี้
ผูเสียชีวิต
สูตรการคิดบําเหน็จตกทอด
ขาราชการประจําการ (เงินเดือนเดือนสุดทาย + เงินเพิ่มพิเศษ เชน พ.ส.ร.หรือ คาปก แตไมนับเงิน
ตําแหนง) X (เวลาราชการ+ เวลาราชการทวีคูณ)
ผูที่รับบํานาญ
(เงินบํานาญเดือนสุดทายรวมเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ X 30) - บําเหน็จ
ดํารงชีพที่ไดรับไปแลว
2.2 ทายาทที่มีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด
2.2.1 บุตร 1 คน
ใหไดรับ 2 สวน
บุตร 2 คน
ใหไดรับ 2 สวน
บุตรตั้งแต 3 คนขึ้นไป ใหไดรับ 3 สวน
2.2.2 คูสมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย ใหไดรับ 1 สวน
2.2.3 บิดา มารดา ใหไดรับ 1 สวน ไมวาจะมีชีวิตคนเดียวหรือทั้ง 2 คน
ตัวอยางที่ 1
ผูตายมีบําเหน็จตกทอด 600,000 บาท มีบุตร 4 คน บิดามารดายังมีชีวิต ภรรยาตามกฎหมายยังมี
ชี วิ ต กรณี นี้ บุ ต ร 4 คน จะได 360,000 บาท(3 ส ว น) ไปแบ ง กั น ซึ่ ง บุ ต รจะได ค นละ 90,000 บาท
บิดามารดา ได 120,000 บาท (1 สวน) ไปแบงกัน ภรรยาได 120,000 บาท (1 สวน)
ตัวอยางที่ 2
ผูตายมีบําเหน็จตกทอด 600,000 บาท มีบุตร 2 คน บิดามารดายังมีชีวิต ภรรยาตามกฎหมายยังมี
ชีวิต กรณีนี้ บุตร 2 คน จะได 300,000 บาท(2 สวน) ไปแบงกัน บิดา มารดา ได 150,000 บาท (1 สวน)
ไปแบงกัน ภรรยาได 150,000 บาท (1 สวน)
ตัวอยางที่ 3
ผูตายมีบําเหน็จตกทอด 600,000 บาท มีบุตร 2 คน บิดามารดาเสียชีวิต ภรรยาตามกฎหมายยังมี
ชีวิต กรณีนี้ บุตร 2 คน จะได 400,000 บาท(2 สวน) ไปแบงกัน ภรรยาได 200,000 บาท (1 สวน)
ถาไมมีทายาท หรือทายาทไดตายกอนที่ผูรับบํานาญตาย บุคคลที่ผูตายแสดงเจตนาระบุไวตอสวน
ราชการตนสังกัดจะเปนผูมีสิทธิในการรับบําเหน็จตกทอด ถาไมมีการระบุก็จะไมมีการจายบําเหน็จตกทอด
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2.3 บุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาระบุตัวใหเปนผูไดรับบําเหน็จตกทอด
กรณีปจจุบันทายาทของทานยังมีชีวิตอยูอยางนอย 1 คน ทานอาจไมจําเปนตองทําหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด อยางไรก็ดีทานอาจจะทําหนังสือดังกลาว เพื่อระบุตัวเผื่อไวกรณีทาน
และทายาทเกิดเสียชีวิตพรอมกันทุกคน ตามแนวทางดังนี้
2.3.1 บุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาระบุตัวใหเปนผูไดรับบําเหน็จตกทอด จะมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
ตกทอด ก็ตอเมื่อในขณะทานเสียชีวิต ทายาททั้งหมดไดเสียชีวิตไปกอนหนานี้แลว
2.3.2 ทานสามารถระบุตัวไดไมเกิน 3 คน และตองแบงอัตราสวนไวดวย หากไมแบงอัตราสวน
แลวจะถือวาแตละคนได 1 สวนเทากัน
2.3.3 ไมสามารถระบุใหผูใดรับบําเหน็จตกทอดในสวนของทายาทที่เสียชีวิตไปแลวได ทายาทสวน
ใดเสียชีวิตไปแลว สวนนั้นจะหายไปดวย เชน กรณีบิดามารดา เสียชีวิตแลว บําเหน็จตกทอดของทานจะ
ถูกนํามาแบงในสวนของคูสมรสและบุตร เทานั้น
2.4 บําเหน็จดํารงชีพ
บําเหน็จดํารงชีพ หมายถึง เงินที่จายใหแกผูรับบํานาญปกติ และหรือบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
เพื่อการดํารงชีพ ในขณะที่ยังมีชีวิต เปนการแบงเงินออกจากบําเหน็จตกทอดจํานวน 15 เทาของบํานาญที่
ไดรับครั้งแรก แตรวมแลวไมเกิน 400,000 บาท โดยแบงการรับ ดังนี้
2.4.1 เมื่อรับบํานาญครั้งแรก ทานจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จดํารงชีพ 15 เทา แตไมเกิน 200,000 บาท แรก
2.4.2 เมื่ อ ท า นอายุ ค รบ 65 ป บริ บู ร ณ ท า นจะมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ บํ าเหน็ จดํ ารงชี พในส วนที่ เกิ นจาก
200,000 บาท แตรวมกับครั้งแรกแลวไมเกิน 400,000 บาท ดังนั้น หากทานจะไมรับในครั้งแรก จะมารับในตอน
อายุ 65 ป ไดตามสิทธิของทานแตไมเกิน 400,000 บาท
ตัวอยาง
เงิน 15 เทา
เหลือจายรวมกับ
การรับบําเหน็จดํารงชีพ
บํานาญครั้งแรก
ของบํานาญ เมื่อรับบํานาญครั้งแรก เมื่ออายุ 65 ป
บําเหน็จตกทอด
40,000
600,000
200,000
200,000
200,000
20,000
300,000
200,000
100,000
40,000
600,000
ครั้งแรกขอไมรับ
400,000
200,000
20,000
300,000
ครั้งแรกขอไมรับ
300,000
13,334
200,010
200,000
10
13,000
195,000
195,000
13,000
195,000
ครั้งแรกขอไมรับ
195,000
-
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2.5 ผูมีสิทธิขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
2.5.1 ผูรับบํานาญ ไมวาจะเปนผูที่เกษียณอายุประจําป หรือผูที่เขาโครงการเกษียณกอนกําหนด
รวมทั้งผูที่ลาออกจากราชการ ผูที่ทางราชการสั่งใหออกจากราชการหรือถูกลงโทษปลดออกจากราชการที่
อยูในเกณฑการรับบํานาญได
2.5.2 ไมเปนขาราชการ ซึ่งออกจากราชการ หรือผูรับบํานาญที่ตองหาวากระทําความผิดวินัยหรือ
อาญากอนออกจากราชการ แตกรณีหรือคดียังไมถึงที่สุด (แมจะไดทําสัญญาการประกัน เพื่อขอรับ
บํานาญปกติไวแลวก็ตาม)
2.6 กรณีเกิดการเสียชีวิตกอนการรับบําเหน็จดํารงชีพ
เมื่ อ ผู รั บ บํ า นาญได ยื่ น เรื่ อ งขอรั บ บํ า เหน็ จ ดํ า รงชี พ แล ว กรมบั ญ ชี ก ลางต อ งใช เ วลาตรวจสอบ
หลักฐานตาง ๆ แลวจึงจะโอนเงินเขาบัญชีของผูรับบํานาญ ซึ่งปกติจะใชเวลาไมเกิน 3 เดือน
กรณีผูรับบํานาญที่ยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จดํารงชีพแลวเกิดเสียชีวิต กอนไดรับการโอนเงินเขาบัญชี
ใหทายาทรีบแจงใหแผนกเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ กองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ (โทร. 0 2475
4679) ทราบ เพื่อสงเรื่องใหสํานักบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐรีบระงับการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูรับบํานาญ และสั่งยกเลิกหนังสือและใบแบบหนังสือสั่งจายบําเหน็จดํารงชีพฉบับดังกลาว
อยางไรก็ดีเงินกอนนี้ไมไดหายไปไหน แตทายาทจะไดรับรวมเปนเงินบําเหน็จตกทอด
กรณีกรมบัญชีกลางไดเงินโอนเงินบําเหน็จดํารงชีพของทานเขาบัญชีแลว แตทานเสียชีวิตกอนที่จะ
เบิกเงินมาใช ใหเปนเรื่องการจัดการมรดกของทายาท
2.7 เงินชวยพิเศษ
2.7.1 สําหรับขาราชการที่เสียชีวิต เปนเงินจํานวน 3 เทาของเงินเดือนเดือนสุดทาย + เงินเพิ่ม
พิเศษ เชน พ.ส.ร.หรือ คาปก แตไมนับเงินตําแหนง
2.7.2 สําหรับผูรับบํานาญที่เสียชีวิต เปนเงินจํานวน 3 เทาของบํานาญในขณะที่ผูรับบํานาญ
เสียชีวิตรวมเงินชวยคาครองชีพสําหรับผูรับบํานาญ (ถามี)
2.7.3 จายใหบุคคลที่ขาราชการหรือผูรับบํานาญ แสดงเจตนาระบุชื่อตัวไว หรือทายาท(กรณีที่ไมมี
การระบุตัว) เพื่อนําไปจัดการงานศพ หรือทําบุญตามประเพณีของแตละศาสนา
การขอรับเงินชวยพิเศษ สําหรับกรณีขาราชการเสียชีวิตใหติดตอที่หนวยงานตนสังกัด สวนกรณี
ผูรับบํานาญเสียชีวิตใหรับที่หนวยที่ผูรับบํานาญ รับเงินบํานาญ เชน กรมการเงินทหารเรือ หรือคลัง
จังหวัดระยอง เปนตน
2.8 ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ
2.8.1 บุคคลซึ่ง ข า ราชการ/ผูรับบํ า นาญไดแสดงเจตนาระบุตัวไวเ ปน หนัง สือ
กระทรวงการคลังกําหนดไวกอนตายใหเปนผูรับเงินชวยพิเศษ

ตามแบบที่
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2.8.2 กรณีบุคคลซึ่งขาราชการ/ผูรับบํานาญไดแสดงเจตนาระบุตัวไวเปนหนังสือไดตายไปกอน
ผูรับบํานาญ หรือขาราชการ/ผูรับบํานาญมิไดแสดงเจตนาระบุตัวไว ใหจายแกบุคคลตาง ๆ ตามลําดับ
โดยถาบุคคลในลําดับกอนยังมีชีวิตอยู บุคคลในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษดังนี้.2.8.2.1 คูสมรส
2.8.2.2 บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
2.8.2.3 บิดา – มารดา
ถาบุคคลผูมีสิทธิในลําดับเดียวกันมีหลายคน สามารถมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดมารับเพียง
คนเดียวได เชน กรณีมิไดแสดงเจตนาไว และคูสมรสเสียชีวิตแลว แตผูตายมีบุตร 3 คน บุตร 3 คน นั้น
อาจมอบหมายใหบุตรคนโตมารับคนเดียวก็ได
2.8.3 การขอรับเงินชวยพิเศษ ใหผูมีสิทธิยื่นขอรับภายใน 1 ป นับแตวันที่ผูรับบํานาญเสียชีวิต
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เรื่องที่ 3
การเตรียมการของขาราชการในเรื่องบําเหน็จตกทอด
ดังที่ไดกลาวมาแลววา การที่ทายาทจะไดรับบําเหน็จตกทอดนั้น ไมจําเปนตองเกิดขึ้นหลังจากการ
ออกจากราชการ การเสียชีวิตในระหวางการรับราชการที่เรามิไดคาดคิดมากอนก็เปนเหตุที่ทําใหทายาท
(บิดา มารดา คูสมรส และบุตร) ไดรับบําเหน็จตกทอดได ดังนั้น จึงควรมีการเตรียมการตาง ๆ ไวตั้งแต
ขณะยังมีชีวิตอยู ดังนี้
3.1 การตรวจสอบความถูกตองของประวัติการรับราชการ
ตามที่กลาวไวแลวในเรื่องที่ 1 ซึ่งสมควรดําเนินการอยางนอยปละ 1 ครั้ง รวมทั้งทุกครั้งที่มีขอมูล
สวนตัวตางๆ ของทานเปลี่ยนแปลงที่กรมกําลังพลทหารเรือเองก็ไมอาจทราบได เชน การเสียชีวิตของ
ทายาท การสมรส – หยา การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของภริยาและบุตร ขอมูลตาง ๆ เหลานี้จะมีผลตอทายาท
ของทานคอนขางมาก
3.2 การเตรียมการเกี่ยวกับความถูกตองของทายาท
3.2.1 ตรวจการสะกด ชื่อตัว ชือ่ สกุล ในหลักฐานทางราชการตาง ๆ เชน บัตรประชาชน
ทะเบียนบาน ประวัติรับราชการของเรา ใบมรณบัตร สูติบัตร ใหตรงกัน
3.2.2 การจดทะเบียนรับรองบุตร
บุตรที่มิไดเกิดภายใตทะเบียนสมรส จะถือวาเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของมารดา
เทานั้น ดังนั้นขาราชการหญิงหรือผูรับบํานาญที่เปนผูหญิงจะไมมีปญหาดานนี้ สําหรับขาราชการชายหรือ
ผูรับบํานาญที่เปนผูชาย ที่ไปมีบุตรโดยมิไดจดทะเบียนสมรส เชน ภรรยาทําธุรกิจจึงไมประสงคจะจด
ทะเบียนสมรส หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม จะตองดําเนินการจดทะเบียนรับรองบุตร บุตรคนนั้นจึงจะเปนบุตร
ที่ชอบดวยกฎหมายของฝายชายและนับเปนทายาทได ทั้งนี้จะตองนํามาหมายประวัติรับราชการดวย
สวนกรณีมีบุตรดวยกันตอนยังไมจดทะเบียนสมรส ตอมาบิดา มารดา คอยมา
จดทะเบียนสมรสกันภายหลัง บุตรคนดังกลาวก็จะถือวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดา
นับตั้งแตวันที่บุตรเกิด
ประโยชนของการจดทะเบียนรับรองบุตร ไดแก เด็กมีสิทธิใชชื่อสกุลและรับมรดกของบิดา
ขาราชการมีสิทธิไดรับเงินคาชวยเหลือตาง ๆ ของบุตร และบิดามีสิทธิไดรับลดหยอนภาษีเงินได โดยการ
จดทะเบียนรับรองบุตรมีได 2 ลักษณะ คือ
3.2.2.1 การรับรองบุตรดวยความสมัครใจของผูเปนบิดา
บิ ด า มารดา และบุ ต ร ต อ งไปที่ สํ า นั ก งานเขต หรื อ อํ า เภอ กิ่ ง อํ า เภอ หรื อ
สถานทูต สถานกงสุลไทยในตางประเทศแหงใดก็ได แตถาฝายชายไปคนเดียวโดยมารดาและบุตรไมไป
ดวย นายทะเบียนจะมีหนังสือแจงไปยังมารดาและบุตรเพื่อมาใหความยินยอมหรือคัดคานการจดทะเบียน
หากเลย 60 วัน นับแตการแจงความของนายทะเบียนไปแลว มารดาและบุตรไมมาติดตอถือวาไมใหความ
ยินยอม ถามารดาและบุตรอยูตางประเทศจะขยายเวลาเปน 180 วัน ในกรณีที่มารดาหรือบุตรคัดคานวา
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ผูขอจดทะเบียนไมใชบิดา หรือไมอาจใหความยินยอมได หากยังประสงคจะยืนยัรการจดทะเบียนรับรองบุตร
จะตองมีคําพิพากษาของศาล (ศาลสั่งใหเปนบุตร)
3.2.2.2 การรับรองบุตรโดยคําพิพากษาของศาล
เกิดในกรณีที่ บิดาอยากรับรองแต มารดาและบุตรไม ยินยอม หรื อมารดาและ
บุตรอยากใหบิดารับรอง แตบิดาไมยอมรับรองบุตร ฝายที่ประสงคจะใหเกิดการรับรองบุตรจะยื่นคํารองตอ
ศาลเพื่อใหศาลมีคําพิพากษาใหมีการรับรองบุตรได
3.2.3 การจัดการปญหาคูสมรสหลายคนหรือทะเบียนสมรสซอน
ชายหญิงที่เปนสามีภรรยากันกอนใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5(กอน 27
พฤษภาคม 2478) แมจะมิไดจดทะเบียนสมรสกัน ก็นับวาเปนคูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมาย ฉะนั้น ชาย
ยอมไมมีสิทธิจะทําการสมรสกับหญิงอื่นได เพราะเปนการตองหามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1452 ถาชายจดทะเบียนสมรสกับหญิงอื่น ภรรยายอมฟองขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสได
เนื่องจากพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2494 ประสงคใหจายเงินใหแก
ภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายเพียงคนเดียว ซึ่งในทางปฏิบัติผูมีสวนไดเสียจะตองดําเนินการทางศาลใหมี
คําพิพากษาวาการสมรสของภรรยาคนที่สองเปนโมฆะ เพื่อภรรยาคนที่ชอบดวยกฎหมายจะไดมสี ทิ ธิไดรบั เงิน
บําเหน็จตกทอด
ในกรณี ที่ภ รรยาฝ า ยหนึ่ ง ฝ า ยใดมิ ได ดํ า เนิ น การทางศาลฟ อ งร อ งให เ พิ ก ถอนการสมรส
กรมบัญชีกลางเคยใหความเห็นวาหากภรรยาทั้งสองไดตกลงกันเปนลายลักษณอักษร วาภรรยาคนแรกเปน
ภรรยาที่ชอบดวยกฎหมายและมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด ภรรยาคนที่สองจะเปนผูสละสิทธิในการขอรับเงิน
บําเหน็จตกทอด (ภรรยาคนแรกเปนผูสละสิทธิไมได) แลวยื่นตอกระทรวงการคลัง ก็จะพิจารณาอนุโลม
จายให
ดังนั้น จึงควรมีการดําเนินการแกปญหาทะเบียนสมรสซอน โดยใหภรรยาคนที่ไมไดจด
ทะเบียนสมรสเปนคนแรก หรือคนที่ไมไดเปนภรรยากอนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 ยินยอมรับสภาพที่จะไมได
รับบําเหน็จตกทอด และใหภรรยาทุกคนมาทําหนังสือตกลงเปนลายลักษณอักษรวาจะใหภรรยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายที่สุดเปนผูรับบําเหน็จตกทอด แตที่ดีที่สุดคืออยาจดทะเบียนสมรสซอน
3.2.4 สิทธิของบุตรที่เกิดภายใตทะเบียนสมรสซอน
บุตรที่เกิดภายใตทะเบียนสมรสซอน ถือเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย จึงนับเปนทายาท
ดวย ซึ่งขาราชการเองก็ควรหมายประวัติไวดวย เพราะหากมีการจายบําเหน็จตกทอดไปใหบิดา มารดา
ภรรยาที่ถูกกฎหมาย และบุตรของภรรยาที่ถูกกฎหมายแลว ตอมาภรรยาที่สมรสซอน พาบุตรที่เกิดภายใต
ทะเบียนสมรสซอนมาแสดงตน จะมีการเรียกบําเหน็จตกทอดที่จายไปแลวคืน เพื่อมาแบงสวนใหมใหบุตร
ที่เกิดภายใตทะเบียนสมรสซอนไดรับบําเหน็จตกทอดดวย
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3.2.5 การใหความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบทายาท
เมื่อขาราชการหรือผูรับบํานาญเสียชีวิต ใหทายาทนําใบมรณบัตรและสําเนาทะเบียนบาน
มาติดตอที่แผนกเบีย้ หวัดบําเหน็จบํานาญ กองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ (โทร. 0 2475 4679)
เพื่อขอรับหนังสือสอบสวนทายาท
3.2.6 บุตรบุญธรรม
ผูเปนบุตรบุญธรรม มีสิทธิใชชื่อสกุลและรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรม ผูรับบุตรบุญธรรม
ไมมีสิทธิรับมรดกของผูเปนบุตรบุญธรรม แตบุตรบุญธรรมมีสิทธิไดรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรม และมี
สิทธิไดรับมรดกของบิดามารดาเดิมดวย รวมทั้งจัดเปนทายาทในการรับบําเหน็จตกทอด
บุตร
บุญธรรมไมมีสิทธิไดรับมรดกของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม เวนแตคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรมจะได
จดทะเบียนรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมดวย
3.2.7 กรณีคูสมรสของผูรับบํานาญเสียชีวิตแลวและผูรับบํานาญมีบุตรที่เปนผูเยาว
3.2.7.1 ผูเยาว หมายถึง ผูที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (โดยปกติคืออายุไมถึง 20 ปบริบูรณ)
3.2.7.2 ผูที่บรรลุนิติภาวะ หมายถึง
- ผูที่มีอายุ 20 ป บริบูรณ
- ผูที่มีอายุ 17 ป ขึ้นไป ที่ไดทําการสมรสอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยไดรับ
ความยินยอมจากบิดา มารดา
- ผูที่มีอายุ 15 – 17 ป ที่ศาลสั่งใหสมรสกัน เนื่องจากมีเหตุพิเศษ เชน ตั้งครรภ
3.2.7.3 กรณีคูสมรสของผูรับบํานาญเสียชีวิตแลวและผูรับบํานาญมีบุตรที่เปนผูเยาว
ผูรับบํานาญจะตองแจงใหทายาทที่เหลือทราบวา เมื่อผูรับบํานาญเสียชีวิตจะตองดําเนินการเรื่องคําสั่ง
ศาลแตงตั้งผูปกครองผูเยาว
3.2.7.4 กรณีเกิดเหตุการณตามขอ 3.2.8.3 แลวไมตองการใหมีผูปกครองผูเยาว ผูเยาว
สามารถรอจนถึงอายุ 20ปบริบูรณกอน แลวจึงยื่นเรื่องรับบําเหน็จตกทอดก็ได
3.3 การทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินตาง ๆ
3.3.1 การแสดงเจตนาระบุตัวผูร ับบําเหน็จตกทอด
3.3.1.1 ใหขาราชการ หรือผูรับบํานาญแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด โดยทํา
เปนหนังสือตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด จํานวน 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน เก็บไวที่ผูแสดง
เจตนา 1 ฉบับ อีกฉบับหนึ่งสงเก็บไวที่สมุดประวัติรับราชการ สําหรับผูรับบํานาญ ใหเก็บไวที่หนวยที่
ตนเองขอรับบํานาญ (เชน กรมการเงินทหารเรือ หรือคลังจังหวัดระยอง) 1 ฉบับ
3.3.1.2 ขาราชการประจําใหดําเนินการที่หนวยตนสังกัด สวนผูรับบํานาญใหดําเนินการที่
แผนกทะเบียนและประวัติ กองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ (โทร. 0 2475 4695 ) โดยเมื่อได
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ตัดสินใจแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดแลว จะมีผลนับแตวันที่ไดยื่นหนังสือแสดงเจตนาฯ ตอ
หนวยตนสังกัด หรือแผนกทะเบียนและประวัติ กองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ
3.3.1.3 ใหระบุจํานวนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดไดไมเกิน 3 คน ในกรณีที่ไดแสดง
เจตนาฯ ผูมีสิทธิไวเกินกวาหนึ่งคน ใหกําหนดอัตราสวนของผูมีสิทธิทุกคนไวใหชัดเจน ถาไมไดกําหนด
สวนไวใหถือวาทุกคนมีสิทธิไดรับในอัตราสวนที่เทากัน
3.3.1.4 เมื่อมีการโอนเบี้ยหวัดบํานาญไปเบิกจายหนวยใด หนวยเบิกเบี้ยหวัดบํานาญ จะ
สงหนังสือแสดงเจตนาฯ ดังกลาวไปพรอมกับหนังสือสําคัญการโอน โดยหนวยเบิกเบี้ยหวัดบํานาญแหง
ใหมเก็บไว เพื่อใหผูมีสิทธิติดตอขอรับหนังสือแสดงเจตนา เมื่อผูแสดงเจตนาฯ เสียชีวิตแลว
3.3.1.5 ขาราชการ หรือผูรับบํานาญประสงคจะเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด
ตามหนังสือแสดงเจตนาฯ ใหทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดฉบับใหม แลวนําไปยื่นตอ
หนวยตนสังกัด หรือแผนกทะเบียนและประวัติ กองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ และใหบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงขอยกเลิกลงในหนังสือแสดงเจตนาฯ ฉบับเดิม
3.3.1.6 การขูดลบ ขีดฆา หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนังสือแสดงเจตนาฯ ใหลง
ลายมือชื่อกํากับไวดวย
3.3.2 การทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษ
3.3.2.1 ใหมอบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษไว ณ หนวยตนสังกัด โดย
สามารถขอแบบฟอรมไดที่กรมการเงินทหารเรือ ถาเปนผูรับเบี้ยหวัดบํานาญสังกัดจะระบุไวในคําสัง่ ใหออก
จากราชการ เพื่อเก็บไวในสมุดประวัติรับราชการ เมื่อมีการโอนยายก็ใหสงหนังสือดังกลาวตามไปดวยและ
ใหมีการบันทึกการแสดงเจตนาไวในสมุดประวัติรับราชการ
3.3.2.2 ใหระบุชื่อผูรับเงินชวยพิเศษแตเพียงรายเดียว หากจะเปลี่ยนแปลงตัวผูรับเงิน
ชวยพิเศษในภายหลัง ใหทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษฉบับใหมแทนฉบับเดิมตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด และใหแนบฉบับเดิมไวดวย
3.3.2.3 การขูดลบ ขีดฆา หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัว
ผูรับเงินชวยพิเศษ ใหลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
3.4 การเตรียมหลักฐานทีท่ ายาทตองใช
ผูรับบํานาญ หรือขาราชการที่ขณะยังมีชีวิตอยู ควรเก็บรวบรวมหลักฐานตาง ๆ เปนแฟมไว โดยใน
ปกในใหเปนคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการของทายาท ดังจะกลาวในเรื่องที่ 4 จากนั้น ใหรวบรวม
เอกสารตาง ๆ ทําสําเนาอยางนอย 3 ชุด ใสไวในแฟม ดังนี้
3.4.1 ปกใน คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการของทายาท (รายละเอียดจะอยูในเรื่องที่ 4)
3.4.2 หมวดที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูรับบํานาญ/ขาราชการ (เอกสารในหมวดนี้ชุดเดียวก็พอ)
3.4.2.1 สําเนาประวัติรับราชการ (แสดงหมายเลขสมุดประวัติ)
3.4.2.2 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/ผูรับบํานาญ และสําเนาทะเบียนบาน
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3.4.2.3 สําเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
3.4.2.4 หลักฐานการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ และขอมูลเกี่ยวกับเครื่องราชฯ ที่ยังไม
สงคืนวาเก็บอยูที่ใด รวมทั้งเครื่องราขฯ ใดที่ทําหายตองชําระคาชดใช
3.2.4.5 รายชื่อเพื่อนสนิท หรือผูที่ทายาทสมควรติดตอในโอกาสแรกเมื่อเราเสียชีวิต
3.4.2.6 รายชื่อผูที่สามารถติดตอใหเปนผูค้ําประกันได (นายทหารสัญญาบัตร ยศตั้งแต
เรือตรีขึ้นไป หรือขาราชการพลเรือนที่เทียบเทาระดับ 3 เดิมขึ้นไป)
3.4.2.7 หลักฐานการถือบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ(เกาหลี เวียดนาม หรือ เอเชียบูรพา) และ
บัตรทหารผานศึกบอกประจําการบัตรชั้นที่ 4 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 2 หรือ ชั้นที่ 1 (ถามี)
3.4.2.8 หลักฐานการโอนสิทธิผูถือบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ เมื่อเสียชีวิต โดยจะโอนสิทธิการ
ถือบัตรใหบุตรได 1 คน รายละเอียดติดตอสอบถาม แผนกบัตรประจําตัว กองทะเบียนพล กรมกําลังพล
ทหารเรือ (โทร. 0 2475 3014)
3.4.3 หมวดที่ 2 เอกสารของบุตร (หมวดนี้ควรมี 3 ชุด)
3.4.3.1 สําเนาทะเบียนบาน 3 ชุด
3.4.3.2 สําเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
3.4.3.3 สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร
3.4.3.4 สําเนาทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบุตรบุญธรรม
3.4.3.5 หลั ก ฐานแสดงการเป น ผู ป กครองโดยชอบด ว ยกฎหมาย หรื อ ผู พิ ทั ก ษ ห รื อ
ผูอนุบาล ซึ่งลงชื่อใหความยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบําเหน็จตกทอดแทนผูมีสิทธิ เชน สําเนาทะเบียน
การรับรองบุตร หรือสําเนาคําสั่งศาลตั้งผูปกครอง ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล กรณีบุตรไรความสามารถ
3.4.3.6 สํานวนการสอบสวนของเจาหนาที่และใบแสดงความเห็นของแพทย กรณีบุตร
พิการถึงทุพพลภาพ
3.4.3.7 สําเนามรณบัตร (พรอมการสอบสวนของตํารวจ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ) ของ
บุตรที่เสียชีวิตไปแลว
3.4.3.8 สํ า เนาทะเบี ย นสมรสของบุ ต รที่ เ ป น ผู ห ญิ ง และสมรสแล ว รวมทั้ ง การขอใช
คํานําหนาวานางสาว (ถามี)
3.4.4 หมวดที่ 3 เอกสารของคูสมรส (หมวดนี้ควรมี 3 ชุด)
3.4.4.1 สําเนาทะเบียนบาน 3 ชุด )
3.4.4.2 บัตรประชาชน 3 ชุด สําหรับใชในการทําสัญญาค้ําประกัน
3.4.4.3 สําเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล รวมทั้งการขอใชคํานําหนาวานางสาว หรือใช
นามสกุลเดิม (ถามี)
3.4.4.4 สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสําคัญการสมรส
3.4.4.5 สําเนาทะเบียนการหยาหรือใบสําคัญการหยา หรือคําสั่งศาล (กรณีที่มีการหยา)
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3.4.4.6 สําเนาคําพิพากษา หรือคํา สั่ง ศาลที่ แสดงว าคูสมรสใดเปน คูสมรสที่ชอบด ว ย
กฎหมาย กรณีจดทะเบียนสมรสซอน หรือมีคูสมรสหลายคน
3.4.3.7 สํานวนการสอบสวนของเจาหนาที่และใบแสดงความเห็นของแพทย กรณีคูสมรส
พิการถึงทุพพลภาพ
3.4.3.8 สําเนามรณบัตร (พรอมการสอบสวนของตํารวจ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ) กรณี
คูสมรสเสียชีวิตไปแลว
3.4.5 หมวดที่ 4 เอกสารของบิดา มารดา (หมวดนี้ควรมี 3 ชุด)
3.4.5.1 สําเนาทะเบียนบาน 3 ชุด
3.4.5.2 สําเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
3.4.5.3 หลักฐานซึ่งแสดงวาเปนบิดามารดาโดยกําเนิดและชอบดวยกฎหมาย เชน สูติ
บัตร หรือทะเบียนบานที่กําหนดเลขประจําตัวประชาชน13 หลักของบิดามารดา กรณีไมมีหลักฐานใด ๆ ให
ติดตออําเภอขอใบรับรองการเกิด
3.4.5.4 สํานวนการสอบสวนของเจาหนาที่และใบแสดงความเห็นของแพทย กรณีบิดา
หรือมารดาพิการถึงทุพพลภาพ
3.4.5.6 สํ า เนามรณบั ต ร (พร อ มสํ า นวนการสอบสวนของตํ า รวจ กรณี ต ายโดยผิ ด
ธรรมชาติ) กรณีบิดา หรือมารดาเสียชีวิตไปแลว
3.4.6 หมวดที่ 5 เอกสารอื่น ๆ
3.4.6.1 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด (กรณีไมมีทายาท หรืออาจ
ทําไวเผื่อกรณีทายาททั้งหมดเกิดเสียชีวิตกอนเรา)
3.4.6.2 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษ
3.4.6.3 หลักฐานการเปนสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหตาง ๆ
3.4.6.4 ขอมูลเกี่ยวกับการสงเคราะหขาราชการที่เสียชีวิต ของหนวยงานที่สังกัด หรือที่
อาจไดจากที่อื่น ๆ เชนสหกรณออมทรัพยวังเดิม
3.4.6.5 ขอมูลการถือหุน การกูเงิน บัญชีเงินฝาก
3.5 เกร็ดทั่วไป
3.5.1 กรณีทานและภรรยาเสียชีวิตพรอมกัน ทานมีบุตรบรรลุนิติภาวะแลว 1 คน และบิดามารดา
ของทานยังมีชีวิตอยู แตทานคิดไวตั้งแตยังมีชีวิตวาตองการใหบุตรไดสวนภรรยาของทานดวย กรณีนี้ทาน
จะตองแจงใหบุตรแจงวาภรรยาของทานเสียชีวิตหลังจากทานเสียชีวิตแลวสัก 10 นาที ก็ได จะทําใหภรรยา
ของทานมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดของทาน 1 สวน แลวบุตรจะไดรับในสวนของภรรยานั้นเปนมรดก ดัง
ตัวอยางตามตาราง
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กรณีเสียชีวิตพรอมกัน
หรื อ ภรรยาเสี ย ชี วิ ต
กอนทาน
กรณีทานเสียชีวิตกอน
ภรรยา

บําเหน็จตกทอด

บิดามารดา
1 สวน

ภรรยา
1 สวน

บุตร
2 สวน

รวมบุตรได

600,000 บาท

200,000

ไมได

400,000

400,000

600,000 บาท

150,000

150,000 300,000

450,000
(300,000 + 150,000)

3.5.2 คํ า สั่ ง ศาลให ห ย า ตั้ ง แต วั น ใด ถื อ ว า ท า นและคู ส มรสได ห ย า กั น แล ว ไม ต อ งดู ว า ไปจน
ทะเบียนหยากันวันไหน เชน ศาลสั่งใหหยาวันที่ 1 มกราคม ทานไปจดทะเบียนสมรสใหมวันที่ 2 มกราคม
ถือวาทานไมไดจดทะเบียนสมรสซอน
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เรื่องที่ 4
การดําเนินการของทายาทเมื่อผูรับบํานาญ/ขาราชการเสียชีวิต
4.1 ทบทวนความรูทั่วไปเกี่ยวกับทายาท
ทายาทที่มีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด ไดแก
บิดา มารดา ได
1 สวน

บิดา มารดา ได
1 สวน

บุตร 1 ถึง 2 คน
ได 2 สวน

หรือ
คูส มรส ได 1
สวน

บุตร 3 คนขึ้นไป
ได 3 สวน

คูส มรส ได 1
สวน

ถาไมมีทายาทในขอใด หรือทายาททั้งหมดไดตายไปกอนแลว ใหจายแกบุคคลซึ่งผูตายแสดงเจตนา
ระบุไวตอสวนราชการตนสังกัดถาไมมีทายาท และผูตายไมไดแสดงเจตนาระบุไว ใหสิทธิในบําเหน็จตกทอด
นั้น เปนอันยุติ
ในกรณีที่ไดมีการจายบําเหน็จตกทอดไปแลว หากปรากฎวามีบุตร ซึ่งมีคําพิพากษาของศาลวา
เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซึ่งไดมีการฟองคดีใหรับเด็กเปนบุตรกอน หรือภายใน 1 ป นับแตวันที่
บิดาตายใหแบงบําเหน็จตกทอดนั้นใหมระหวางทายาท ผูมีสิทธิ โดยถือวาบุตรชอบดวยกฎหมายตาม
คําพิพากษานั้นเปนทายาทผูมีสิทธิ ตั้งแตวันตายของเจาบํานาญ ในกรณีเชนนี้ให กระทรวงการคลัง เรียก
คืนบําเหน็จตกทอดจากทายาท หากไมสามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดที่จายใหรับเกินไปในสวนของตน
กระทรวงการคลัง ไมตองรับผิดชอบจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกบุตรซึ่งไดมีคําพิพากษาของศาลวา
เปนบุตรชอบดวยกฎหมายยอนหลังไปถึงวันเกิดสิทธิรับบําเหน็จตกทอดแตอยางใด
4.2 กรณีใดทีท่ ายาทจะไมมีสทิ ธิรับบําเหน็จตกทอด
4.2.1 ถาการตายของขาราชการนั้นเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง สําหรับผูรับ
บํานาญ หากการตายนั้นเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเองนั้น อนุโลมใหทายาทไดรับ
บําเหน็จตกทอด
4.2.2 ขาราชการที่ตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และกําลังอยูในกระบวนการตัดสินลงโทษ
แตตายกอนที่จะไดรับการตัดสิน ก็ตองมาดูกันวาถาโทษที่กําลังจะไดรับถึงขั้นไลออกจากราชการ ทายาทก็
จะไมมีสิทธิรับบําเหน็จตกทอด
4.2.4 ทายาทหรือบุคคลซึ่งผูรับบํานาญแสดงเจตนาไว จะเสียสิทธิรับบําเหน็จตกทอด ดวยการ
กระทําของตัวเอง ในกรณีดังตอไปนี้
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4.2.4.1 เปนผูตองคํ าพิ พากษาถึ งที่สุดว าได เจตนากระทํา หรือพยายามกระทํ าให ผูรั บ
บํานาญถึงแกความตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย ก็คือฆาผูรับบํานาญเพื่อหวังบําเหน็จตกทอดนั่นเอง กรณี
นี้ ทายาทที่ไมเกี่ยวยังไดรับบําเหน็จตกทอดเชนเดิม
4.2.4.2 เปนผูตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา ไดเจตนากระทําหรือพยายามกระทําใหทายาท
ดวยกันถึงแกความตายโดยมิชอบดวยกฎหมาย
4.2.4.3 เปนผูที่ไดฟองผูรับบํานาญหาวากระทําความผิดโดยมีระวางโทษถึงประหารชีวิต
และตนเองกลับตองคําพิพากษาถึงที่สุดวา มีความผิดฐานฟองเท็จ หรือทําพยานเท็จ
4.3 สิทธิที่ทายาทจะไดรับเมื่อผูรับบํานาญ/ขาราชการทหาร เสียชีวิต
ประเภท
ผูรับบํานาญ ขาราชการ
หมายเหตุ
เงินคางจาย (เงินตาง ๆ ที่ยังไมไดจายจนถึงวันตาย)
9
เงินบํานาญคางจายจนถึงวันเสียชีวิต
9
เงินชวยพิเศษ เปนเงินคาจัดการงานศพ
9
9
บําเหน็จตกทอด
9
9
เงินฌาปนกิจสงเคราะห
9
9
ตองเปนสมาชิก
เงินคารักษาพยาบาล/คาเลาเรียนบุตร คางจาย
9
9
(คือเบิกตั้งแตยังไมตาย กําลังรอรับเงิน)
การเบิกคารักษาพยาบาล/คาเลาเรียนบุตร ที่ไดชําระ
ไปตั้งแตกอนขาราชการ/ผูรับบํานาญตาย แตยังไมได
9
9
ยื่นเรื่องเบิก
เงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
9
ตองเปนสมาชิก
นอกจากนี้ เมื่อขาราชการเสียชีวิต ยังมีเงินสงเคราะหและเงินชวยเหลือตาง ๆ ซึ่งแตละหนวยงานจะมี
รายละเอียดที่ไมเหมือนกัน รวมทั้งกรณีพิเศษอื่น ๆ เชน กรณีการเสียชีวิตของขาราชการที่อยูในเกณฑ
ไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษ หรือการเสียชีวิตที่อยูในเกณฑไดรับเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
ชวยเหลือราชการเนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ พ.ศ. 2521 รวมทั้ง
กรณีของการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน ในกรณีดังกลาวนี้ ขอใหทายาทติดตอ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกับหนวยงานตนสังกัดของขาราชการ
4.4 การปฏิบัติของทายาทเมื่อผูรับบํานาญ/ขาราชการทหาร เสียชีวิต
4.4.1 แจงการเสียชีวิต เพื่อขอใบมรณบัตร พรอมสํานวนการสอบสวนของตํารวจ กรณีตายโดยผิด
ธรรมชาติ
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4.4.2 ติดตอแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทางโทรศัพทเพื่อนัดแนะวันเวลาที่จะไปดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
4.4.2.1 กรณีผูรับบํานาญ ใหดูสังกัดที่บัตรประจําตัวผูรับบํานาญ
- ผูที่สังกัด สป.หรือ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ยศพลเรือตรีขึ้นไป) ติดตอ
ที่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (โทร.0 2980 5800 ตอ 5136 หรือ 5137)
- ผูที่สังกัด ทร. หรือ กองทัพเรือ (นายทหารที่ลาออกกอนเกษียณอายุแลวไดยศ
พลเรือตรี รวมทั้งนายทหารที่มียศไมเกิน นาวาเอก) ติดตอที่ แผนกเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ กองทะเบียนพล
กรมกําลังพลทหารเรือ (โทร. 0 2475 4679)
4.4.2.2 กรณีเปนขาราชการประจําการ ใหติดตอที่หนวยตนสังกัด ถาไมทราบวาสังกัด
หนวยใด ใหติดตอที่ขอทราบสังกัดที่ แผนกทะเบียนและประวัติ กองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ (โทร.
0 2475 4695 หรือ 0 2475 4678)
4.4.3 ทายาทผูมีสิทธิทุกคนจะตองเดินทางไปยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอด เพื่อลงชื่อในแบบ
ขอรับบําเหน็จตกทอด (แบบ 5309) ที่ แผนกเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ กองทะเบียนพล กรมกําลังพล
ทหารเรือ (โทร. 0 2475 4679) โดยนําสําเนาใบมรณบัตร พรอมฉบับจริง และบัตรประจําตัวผูรับ
บํานาญ รวมทั้งเอกสารตามที่ผูรับบํานาญ/ขาราชการไดจัดทําไว(รายละเอียดในเรื่องที่ 3) ไปดวย แต
เพื่อความสะดวก ขอชี้แจงซ้ําโดยสรุป ดังนี้
4.4.3.1 สําเนาใบมรณบัตรของผูรับบํานาญ/ขาราชการ(พรอมการสอบสวนของตํารวจ
กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ) พรอมฉบับจริง
4.4.3.2 บัตรประจําตัวผูรับบํานาญ (ถามี)
4.4.3.3 สําเนาประวัติการรับราชการ (ถามี)
4.4.3.4 สําเนาทะเบียนบานของทายาททุกคน คนละ 4 ชุด
4.4.3.5 สําเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของทายาททุกคน (ถามี) คนละ 3 ชุด
4.4.3.6 สํานวนการสอบสวนของเจาหนาที่และใบแสดงความเห็นของแพทย กรณีทายาท
พิการถึงทุพพลภาพ
4.4.3.7 สําเนามรณบัตร (พรอมการสอบสวนของตํารวจ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ) ของ
ทายาทที่เสียชีวิตไปแลว
4.4.3.8 สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือสําเนาคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร (ถามี)
4.4.3.9 สําเนาทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม กรณีที่มีบุตรบุญธรรม (ถามี)
4.4.3.10 หลั ก ฐานแสดงการเป น ผู ป กครองโดยชอบด ว ยกฎหมาย หรื อ ผู พิ ทั ก ษ ห รื อ
ผูอนุบาล ซึ่งลงชื่อใหความยินยอมในการขอรับ หรือขอรับบําเหน็จตกทอดแทนผูมีสิทธิ เชน สําเนาทะเบียน
การรับรองบุตร หรือสําเนาคําสั่งศาลตั้งผูปกครอง ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล (ถามี)
4.4.3.11 สําเนาคําสั่งศาลแตงตั้งผูปกครองผูเยาว กรณีคูสมรสของผูรับบํานาญเสียชีวิต
4.4.3.12 สําเนาทะเบียนสมรส หรือใบสําคัญการสมรส รวมทั้งหลักฐานที่ขอใชคํานําหนา
วานางสาว หรือขอใชนามสกุลเดิม (ถามี)
4.4.3.13 สําเนาทะเบียนการหยาหรือใบสําคัญการหยา หรือคําสั่งศาล (กรณีที่มีการหยา)
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4.4.3.14 สําเนาคําพิพากษา หรือคํา สั่ง ศาลที่ แสดงว าคูสมรสใดเปน คูสมรสที่ชอบด ว ย
กฎหมาย กรณีจดทะเบียนสมรสซอน หรือมีคูสมรสหลายคน (ถามี)
4.4.3.15 หลั ก ฐานซึ่ ง แสดงวา เปน บิ ด ามารดาโดยกํ า เนิ ด และชอบดว ยกฎหมาย เช น
สูติบัตร หรือทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว 13 หลักของบิดามารดา
4.4.3.16 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด (กรณีไมมีทายาท หรืออาจ
ทําไวเพื่อกรณีทายาททั้งหมดเกิดเสียชีวิตกอนเรา)
4.4.3.17 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษ (ถามี)
4.4.4 แจงสถานที่ขอรับบําเหน็จตกทอดของทายาท
เป น การดํ า เนิ น การตอ จากขอ 4.4.3 โดยทายาท สามารถแจง ความประสงคขอรับ เงิ น
บําเหน็จตกทอดไดทั้งในสวนกลาง หรือสวนภูมิภาค เชน รับที่คลังเขต 2 จังหวัดระยอง
4.4.5 กรณีผูตายผูถือบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ(เกาหลี เวียดนาม หรือ เอเชียบูรพา) และบัตรทหาร
ผานศึกบอกประจําการบัตรชั้นที่ 4 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 2 หรือ ชั้นที่ 1 ทายาทจะไดรับการสงเคราะหชวยเหลือคา
ฌาปนกิจ 7,000 บาท โดยใหยื่นคํารองภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่เสียชีวิต หรือวันที่ทายาทหรือผูจัดการศพ
ทราบการเสียชีวิต โดยใชหลักฐาน ดังนี้ บัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ มรณบัตร สําเนา
ทะเบียนบานของผูเสียชีวิตและผูรับการสงเคราะห ทะเบียนสมรส บัตรประจําตัวของผูรับการสงเคราะห
หนังสือรับรองการเปนผูจัดการศพ โดยติดตอไดที่องคการสงเคราะหทหารผานศึก (โทร. 0 2350 8587 - 91)
4.4.6 ขาราชการผูถือบัตรเหรียญชัยสมรภูมิ เมื่อเสียชีวิต จะโอนสิทธิการถือบัตรใหบุตรได 1 คน
รายละเอียดติดตอสอบถาม แผนกบัตรประจําตัว กองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ (โทร. 0 2475 3014)
4.7 การแจงคนตาย
ตองแจงการตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาตาย หรือเวลาทีพ่ บศพ
4.5.1 ผูที่มีหนาที่แจงคนตาย
ประเภท
ผูแจง
คนตายในบาน
เจาบาน หรือผูพบเห็น หรือผูไดรับมอบหมายจากเจาบาน
คนตายนอกบาน
บุคคลที่ไปกับผูตาย หรือผูพ บศพ เปนผูแ จง
คนตายในตางประเทศ บุคคลที่เกี่ยวของ หรือผูรูเห็นการตาย
4.5.2 สถานที่แจงตาย
สถานที่ตาย
สถานที่แจง
ในเขตเทศบาล
สํานักทะเบียนทองถิน่ ซึ่งตัง้ อยู ณ สํานักงานเทศบาลนัน้
สํานักทะเบียนตําบล ทีว่ าการอําเภอ หรือที่สํานักทะเบียน
นอกเขตเทศบาล
ที่ผูวา ราชการจังหวัดแตงตั้ง เชน เขตกรมทหาร เปนตน
ในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักทะเบียนทองถิน่ ซึ่งตัง้ อยูที่สํานักงานเขต
ในตางประเทศ
สถานกงสุลหรือสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้น
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เรื่องที่ 5
กรณีศึกษาการแกปญหาบําเหน็จตกทอด
5.1 อยูดี ๆ มีคนมาขอแบงสวน
5.1.1 เหตุการณ
ผูรับบํานาญทานหนึ่ง บิดามารดาเสียชีวิตแลว มีภรรยา 2 คน ภรรยาคนแรกสมรสถูกตอง
ตามกฎหมายแตไมมีบุตร ภรรยาคนที่สองไมมีทะเบียนสมรสแตมีบุตรที่เกิดจากผูรับบํานาญทานนั้น แต
ไมไดจดทะเบียนรับรองบุตร เมื่อผูรับบํานาญเสียชีวิต ภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายจึงมาขอรับบําเหน็จ
ตกทอด สมมติวาได 300,00 บาท ขณะนั้นมีภรรยาทานนี้เปนทายาทที่ถูกตองตามกฎหมายทานเดียว
จึงไดรับไปทั้งหมด 300,000 บาท ตอมาภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสไดพาบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมาย
มาติดตอขอรับบําเหน็จตกทอด เจาหนาที่จึงแนะนําไปวาบุตรไมไดจดทะเบียนรับรองบุตร ไมมีสิทธิไดรับ
เวนแตศาลจะสั่งใหเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย ปรากฏวาภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสไดไปดําเนินการ
ตาง ๆ จนศาลสั่งใหบุตรเปนบุตรของผูรับบํานาญที่ชอบดวยกฎหมาย ทําใหตองมีการเรียกคืนบําเหน็จตก
ทอดมาแบงกันใหมตามอัตราสวน คือบุตร 1 คน ได 2 สวน ภรรยาได 1 สวน เปนผลใหภรรยาที่ถูกตองตาม
กฎหมายไดบําเหน็จตกทอด 100,000 บาท และบุตรของภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสแตศาลสั่งใหเปน
บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย ได 200,000 บาท ภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายจึงไดรองเรียนขอความเปนธรรม
และรองเรียนวาเจาหนาที่ไมสมควรไปใหคําแนะนําเชนนั้น
5.1.2 บทเรียน
5.1.2.1 ทายาทที่ถูกตองตามกฎหมายจะขอรับบําเหน็จตกทอดเมื่อไรก็ได ไมมีกําหนด
5.1.2.2 ทายาทที่ยังไมมีหลักฐานวาถูกตองตามกฎหมาย การดําเนินการตาง ๆ เชน การ
ใหศาลสั่งวาเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย จะตองเสร็จสิ้นภายใน 1 ป นับตั้งแตขาราชการ/ผูรับบํานาญ
เสียชีวิต
5.1.2.3 การใหคําแนะนําของเจาหนาที่ถือวาไมผิด เพราะกรณีดังกลาวเมื่อภรรยาที่ไมได
จดทะเบียนสมรสมาถามวา มีหนทางใดที่บุตรเขาจะไดรับบําเหน็จตกทอดหรือไม แลวเจาหนาที่ตอบวา
ไมมี หากเขาไปรูทีหลังและเสียสิทธิคือไมทันภายใน 1 ป เจาหนาที่กอาจถูกฟองวาโกหกไดเชนกัน
5.1.2.3 กรณี ที่ เ จ า หน า ที่ ใ ห คํ า แนะนํ า แล ว ทายาทที่ ยั ง ไม มี ห ลั ก ฐานว า ถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย ไมประสงคจะดําเนินการใด ๆ ตอ ทั้งที่อาจดําเนินการใหศาลสั่งใหเปนทายาทที่ถูกตองตาม
กฎหมายได ใหเจาหนาที่ขอใหทายาททําหนังสือรับทราบและยินยอมที่จะไมใชสิทธิดวย เพื่อปองกันตัว
เจาหนาที่ไวกอน
5.2 เปนตัวจริงแตมาชา
5.1.1 เหตุการณ
ผูรับบํานาญทานหนึ่ง บิดามารดาเสียชีวิตแลว มีภรรยา 2 คน ภรรยาคนแรกสมรสถูกตอง
ตามกฎหมายและไมมีบุตร แตไมไดอยูดวยกันรวมทั้งไมไดจดทะเบียนหยา ภรรยาคนที่สองไมมีทะเบียน
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สมรสแตมีบุตรที่เกิดจากผูรับบํานาญทานนั้น โดยไดจดทะเบียนรับรองบุตร เมื่อผูรับบํานาญเสียชีวิต
ภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายไมทราบเรื่อง จึงไมไดมาขอรับบําเหน็จตกทอด แตภรรยาที่ไมไดจดทะเบียน
สมรสไดพาบุตรที่ชอบดวยกฎหมายมาติดตอขอรับบําเหน็จตกทอด ขณะนั้นถือวามีทายาทคนเดียวจึงได
ไปทั้งหมด ตอมาภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายทราบเรื่องการตาย จึงมาขอรับบําเหน็จตกทอด ทําใหตอง
มีการเรียกเงินคืนและแบงอัตราสวนใหม
5.1.2 บทเรียน
5.1.2.1 เจ า หนา ที่ จ ะตองสงสัยในเรื่อ งของทายาทอยูเ สมอ โดยตอ งพยายามถามถึง
ทายาทที่นาจะมีชีวิตอยู
5.1.2.2 เมื่อพบวามีการจดทะเบียนสมรสตอนอายุมาก ใหสงสัยในเรื่องทะเบียนสมรส
ซอน หรืออาจมีบุตรที่เกิดจากภรรยาเกา
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เรื่องที่ 6
การดําเนินการเพื่อขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
6.1 เรื่องทั่วไปเกีย่ วกับบําเหน็จดํารงชีพ
6.1.1 ผูรับบํานาญจะขอรับบําเหน็จดํารงชีพหรือไมก็ได
6.1.2 จะขอรับบํานาญ และบําเหน็จดํารงชีพในครั้งแรก พรอมกันก็ได
6.1.3 จะขอรับบํานาญกอน และขอรับบําเหน็จดํารงชีพภายหลังก็ได
6.1.4 ผูที่มีอายุ 65 ป บริบูรณ ที่เมื่อรับบํานาญครั้งแรก มีจํานวนเงิน 15 เทาของบํานาญครั้งแรก
เกิน 200,000 บาท สามารถขอรับในสวนที่เหลือแตไมเกินอีก 200,000 บาท ได คิดงาย ๆ คือ ผูที่มีเงิน
บํานาญครั้งแรก เดือนละมากกวา 13,334 บาท จึงจะสามารถเสนอขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพเพิ่มเมื่ออายุ
65 ป ได
6.1.5 ปกติกรมกําลังพลทหารเรือ โดยกองทะเบียนพล จะจัดใหมีการขอบําเหน็จดํารงชีพพรอม ๆ
กับการดําเนินการเรื่องบํานาญ
6.2 หลักฐาน
6.2.1 สําเนาทะเบียนบาน หรือ บัตรประชาชน
6.2.2 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตองเปนภาษาไทย และไมใชบัญชีประเภทเงินฝากประจํา
6.2.3 หนังสือรับรองการรับบํานาญ ที่ออกใหโดยกรมการเงินทหารเรือ
6.3 การดําเนินการ
มาติดตอที่แผนกเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ กองทะเบียนพล กรมกําลังพลทหารเรือ (โทร.
0
2475 4679) พร อ มหลั ก ฐานตามข อ 6.2 เพื่ อ กรอกแบบฟอร ม ทั้ ง นี้ กรมบั ญ ชี ก ลางได กํ า หนด
แนวทางการดําเนินการ ดังนี้
6.3.1. รั บ ครั้ ง แรกก อ นอายุ 65 ป บ ริ บู ร ณ ยื่ น ได ใ นช ว ง 1 ตุ ล าคม – 30 ธั น วาคมตามสะดวก
แตปกติจะดําเนินการใหพรอมกับการขอรับบํานาญ
6.3.2 เมื่อครบ 65 ปบริบูรณ และเปนการยื่นขอรับครั้งที่ 2 (เฉพาะผูมีสิทธิ คือ บํานาญครั้งแรก
เกิน 13,334 บาท ) ยื่นไดตามสะดวกหลังจากวันที่อายุครบ 65 ปบริบูรณ
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เรื่องที่ 7
เรื่องที่จะดําเนินการตอไป
7.1 ศึกษาความเปนไปไดในการใชระบบ HRMISS ชวยจัดการบําเหน็จตกทอดและบําเหน็จ
ดํารงชีพ
โดยการเก็บหลักฐานตาง ๆ ที่จําเปน (ไดกลาวไวแลวในเรื่องที่ 3) ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส แลว
จัดเปนแผนงานหนึ่งในระบบ HRMISS ซึ่งจะทําใหสะดวกในการทราบเรื่องตางๆ เชน การระบุเจตนาผูรับ
บําเหน็จตกทอด/เงินชวยพิเศษ
7.2 ศึกษาความเปนไปไดในการเปดเว็บบล็อกหรือเว็บไซต บําเหน็จตกทอดและบําเหน็จดํารง
ชีพ
เพื่อเปนแหลงความรูที่ทุกทานโดยเฉพาะทายาทสามารถเขาถึงไดงาย ซึ่งจะลงรายละเอียดของคูมือ
เลมนี้ไว และสามารถปรับแกไดงาย เชน หมายเลขโทรศัพทติดตอ หรือขั้นตอนตาง ๆ ที่อาจเปลี่ยนไป ทําให
ขอมูลตาง ๆ จะทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้งเปนชองทางในการสื่อสารจากทายาทและผูที่สนใจ
7.3 ขยายการจัดกิจกรรมกลุมในลักษณะนี้ไปอีก เชน
7.3.1 การทบทวนและเพิ่มเติมรายละเอียดของคูมือเลมนี้อยางตอเนื่อง
7.3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอที่นาสนใจอื่น ๆ เชน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
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เรื่องที่ 8
ตัวอยางคําแนะนําทายาทที่จะติดไวในปกในแฟม
8.1 สมมติ นาวาโท นาวี รักนาวา สังกัด กองการบินทหารเรือ เสียชีวิต
1. แจงการเสียชีวิตที่อําเภอ เพื่อขอใบมรณบัตร พรอมสํานวนการสอบสวน
ของตํารวจ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ
2. โทร.ไปติ ด ต อ ที่ ก องกํ า ลั ง พล กรมการบิ น ทหารเรื อ หมายเลข
XXXXXXXXXX เพื่อแจงวา นาวาโท นาวี ฯ เสียชีวิต แลวจะตองดําเนินการอยางไร
ตอไป
3. นําแฟมเลมนี้ไปดวยเวลาที่ทางกองกําลังพล กรมการบินทหารเรือ ใหไปทํา
เรื่องบําเหน็จตกทอด
4. แจงสถานที่ขอรับบําเหน็จตกทอดของทายาท ตามที่สะดวก เชนรับทีค่ ลัง
จังหวัดระยอง
5. ไดระบุใหลูกเปนผูรับเงินชวยเหลือพิเศษไว
6. นําเครื่องราชอิสริยาภรณ 2 ดวง ที่อยูในลิน้ ชักตูเสื้อผาไปคืนดวย
8.1 สมมติ นาวาเอก นาวา รักนาวี ขาราชการบํานาญ เสียชีวิต
1. แจงการเสียชีวิตที่อําเภอ เพื่อขอใบมรณบัตร พรอมสํานวนการสอบสวน
ของตํารวจ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ
2. โทร.ไปติดตอที่แผนกเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ กองทะเบียนพล กรมกําลัง
พลทหารเรือ (โทร. 0 2475 4679) เพื่อแจงวา นาวาโท นาวี ฯ เสียชีวิต แลวจะนัด
ดําเนินการอยางไรตอไป
3. นําแฟมเลมนี้ไปดวยเวลาที่แผนกเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญ ฯ ใหไปทําเรื่อง
บําเหน็จตกทอด
4. แจงสถานที่ขอรับบําเหน็จตกทอดของทายาท ตามที่สะดวก เชนรับที่
กรมการเงินทหารเรือ
5. ไดระบุใหลูกเปนผูรับเงินชวยเหลือพิเศษไว
6. นําเครื่องราชอิสริยาภรณ 1 ดวง ที่อยูในลิน้ ชักตูเสื้อผาไปคืนดวย และให
ถามเจาหนาทีว่ าอีก 1 ดวงทีท่ ําหาย เสียคาชดใชเทาใด

