ขอบเขตเนื้อหา
• ประเภทของกําลังพล
• การบรรจุ
• การกําหนดหมายเลข
ประจําตัว
• การแต่งตั้งยศ
• การเลื่อนยศ

งานธุรการกําลังพล
หมายถึง การดําเนินการกําลังพล
เกี่ยวกับ การบรรจุ เลื่อน ลด ปลด ย้าย
โอน พักราชการ แต่งตั้งยศ เลื่อนยศ
บําเหน็จประจําปี และเงินเพิ่ม ฯ

•
•
•
•
•
•

การนับอายุการครองยศ
การปรับย้าย-เปลี่ยนเหล่า
การพักราชการ
การปลดออกจากราชการ
การถอดยศ
บําเหน็จประจําปี

งานธุรการกําลังพล
•
•
•
•
•
•

แนวทางการดําเนินงาน
ยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การปฏิบัติงาน ง่าย สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
มีจิตสํานึกในการให้บริการด้วยความจริงใจ กระตือรือร้น
นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
รู้จักแก้ปัญหาและสามารถแนะนําผู้อื่นได้
มีมนุษย์สัมพันธ์

ประเภทกําลังพลในกระทรวงกลาโหม

ทหารประจําการ หมายถึง ?

ข้าราชการทหาร
ทหารกองประจําการ
นักเรียนทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ลูกจ้าง
พนักงานราชการ

นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน
และพลทหารประจําการ
6

พลทหารประจําการ

ความหมาย

หมายถึง ผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งพลอาสาสมัครเป็นข้าราชการ
แต่ไม่มียศ รับเงินเดือน พ.2
เช่น พลปืนเล็ก ผู้คุม พลสารวัตร

 ขรก.กห. พลเรือน = บุคคลซึ่งได้บรรจุ เข้ารับราชการ
ในกระทรวงกลาโหม
แบ่งเป็น 2 ชั้น
1. ขรก.กห.พลเรือน ชั้นสัญญาบัตร
2. ขรก.กห.พลเรือน ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร
7

ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างประจําทีจ่ ้างจาก
งบประมาณรายจ่ายเพือ่ ปฏิบัติงาน
ที่มีลักษณะประจําโดยไม่มีกําหนด
เวลา ตามอัตราและจํานวนที่
กําหนดไว้
(ระเบียบ กค. พ.ศ. 2544)
ลาออก/เกษียณ ทํางาน 25 ปีขึ้น
ไป รับบําเหน็จรายเดือน
 มติ ครม. 1 ต.ค.52

8

พนักงานราชการ

นายทหารสัญญาบัตร แบ่งเป็น 6 ประเภท

บุคคลซึ่งได้รับการจ้าง
ตามสัญญาจ้าง โดยได้รับเงิน
ค่าตอบแทน จากงบประมาณ
ของกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็น
พนักงานของรัฐ

1. นายทหารประจําการ
2. นายทหารนอกกอง
3. นายทหารพิเศษและผู้บังคับการพิเศษ
4. นายทหารกองหนุน
5. นายทหารนอกราชการ
6. นายทหารพ้นราชการ

แบ่งเป็น 2 ประเภท
1. พนักงานราชการทัว่ ไป
2. พนักงานราชการพิเศษ

ทหารหญิง
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ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุ โอน และ
การบรรจุกลับ พ.ศ.2529

แบ่ง 3 ประเภท
1. สัญญาบัตร
2. ประทวน
3. พลอาสาสมัคร เช่น ผู้คุม, นักร้องดุริยางค์



การบรรจุ หมายถึง การบรรจุบุคคลเข้ารับ

ราชการ เป็นข้าราชการทหารชัน้ สัญญาบัตร
ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร ลูกจ้างประจําและ
พนักงานราชการ

ทหารหญิง เมื่อถูกสั่งให้ออกจากราชการไม่วา่ กรณีใดๆ
จะเป็นทหารหญิงพ้นราชการ
ทหารหญิงจะไม่บรรจุลงในเหล่า ร., ม., ป.
11
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ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุ โอน และ
การบรรจุกลับ พ.ศ.2529
การโอน หมายถึง การรับโอนข้าราชการ

ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุ โอน และ
การบรรจุกลับ พ.ศ.2529

จากกระทรวง ทบวง กรมอื่น มารับราชการใน กห.
หรือการโอนข้าราชการทหาร ไปรับราชการในส่วน
ราชการอื่น โดยความต้องการของทางราชการหรือ
ความสมัครใจของข้าราชการทหาร

การบรรจุกลับ หมายถึง การบรรจุผู้ที่เคย
รับราชการใน กห. ซึ่งได้ออกจากราชการไปแล้ว
กลับเข้ามารับราชการใหม่

13

การบรรจุ
การบรรจุครัง้ แรก

14

การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและปลด

เกณฑ์อายุการบรรจุ
●

ประทวน ส.ต.

●

สัญญาบัตร ว่าที่ ร.ต.

เว้น โอนจากต่าง
กระทรวง

● ต่ํากว่าสัญญาบัตร
ผบ.พล. หรือเทียบเท่า
● สัญญาบัตร
รมว.กห.

1.หลักฐานทางทหาร
3.สัญชาติ

- สัญญาบัตร ไม่เกิน 35 ปี

- ชาย 160 ซม. ขึ้นไป

- ประทวน ไม่เกิน 30 ปี

ขนาดรอบอก 76 -79 ซม.

เว้น ผู้มีความรู้ความสามารถ

- หญิง 150 ซม. ขึ้นไป

พิเศษ

น้ําหนัก > 40 กก.

การบรรจุบุคคลพลเรือนชาย

หลักฐานประกอบ
2.ใบสําคัญความเห็นแพทย์

ความสูง

ไม่ เกิน 6 เดือน

อายุ 18 – 20 ปี
ตรวจสอบ สด.9
(ใบสําคัญทหารกองเกิน)
• หน่วยสัสดีอําเภอ
• หน่วยสัสดีกิ่งอําเภอ
• หน่วยสัสดีเขต

อายุ 22 ปี ขึ้นไป
ตรวจสอบ สด.43
(ใบรับรองผลการตรวจเลือก)
●

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

การบรรจุกองหนุน
1. เคยเป็น นศท. 3,5 ปี
• ตรวจสอบ สด.8
• หนังสือรับรองวิทยฐานะ จาก นรด.
2. เคยเป็นทหารเกณฑ์
• ตรวจสอบ สด.8
• ประวัติทหารบก

ทหารชายทุกคนต้องมี สด.3
สด.3
(ทะเบียนกองประจําการ)

ตรวจสอบ
- สํานักงานสัสดีกรุงเทพ
- สํานักงานสัสดีจังหวัด

การกําหนดสัญชาติ
เงื่อนไขการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพลทหารประจําการ
(พลอาสาสมัคร) นายทหารประทวน นายทหารสัญญาบัตร
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
● ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
● บิดาและหรือมารดามิได้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

การบรรจุกองหนุน
สด.8
(สมุดประจําตัวทหารกองหนุน)

ตรวจสอบ
- สํานักงานสัสดีกรุงเทพ
- สํานักงานสัสดีจงั หวัด

ทหารหญิง
บรรจุได้เฉพาะบางเหล่า เว้น ร., ม., ป.
ออกจากประจําการจะเป็นทหารหญิงพ้นราชการ
มีครรภ์ ๓ เดือนขึ้นไปงดแต่งกายเครื่องแบบทหาร
อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและ
แบบธรรมเนียมของทหาร

เงินเดือน
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
จะให้ได้รับเงินเดือนในชั้นใด ระดับใด ให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร
และการให้ได้รับเงินเดือน (ฉ.2 ) พ.ศ.2557

(ระเบียบ กห.ว่าด้วยการกําหนดสัญชาติ ฯ พ.ศ. 2557)
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ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร

ปริญญาตรี/อนุปริญญา เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร

 นนส., นักเรียนจ่า, นักเรียนจ่าอากาศ (1 ปี) รับ ป.1/16.5
 นร.ดุริยางค์ ทบ., ทร., ทอ.

( 3 ปี) รับ ป.1/16.5

 ผู้ช่วยพยาบาล ของ ทบ., ทร., ทอ. (1 ปี) รับ ป.1/16.5
 นนส. ผท. ได้วุฒิ ปวส.

(2 ปี) รับ ป.1/20.5
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เกณฑ์อายุการบรรจุ - การโอนกลับ
สัญญาบัตร

ประทวน

ร.ต. - ร.ท. ไม่เกิน 35 ปี

ส.ต. - ส.ท.

ไม่เกิน 30 ปี

ร.อ. - พ.ต. ไม่เกิน 40 ปี

ส.อ.

ไม่เกิน 35 ปี

พ.ท. - พ.อ. ไม่เกิน 45 ปี
พ.อ.(พ)

ไม่เกิน 50 ปี

* จ.ส.ต. - จ.ส.อ. ไม่เกิน 40 ปี
เว้น ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
( สัญญาบัตรและประทวน )










อนุปริญญา/เทียบเท่า หลักสูตร 3 ปี
เปรียญธรรมเก้าประโยค
นักเรียนนายร้อย หลักสูตร 4 ปี
นักเรียนพยาบาล หลักสูตร 4 ปี
แพทย์, ทันต, สัตวแพทย์ หลักสูตร 6 ปี
แพทย์, ทันต, สัตวแพทย์ + ใบประกอบ
ป.โท 6 ปี
ป.เอก หรือเทียบเท่า

การเลื่อนฐานะเป็นสัญญาบัตร
1. โคตาหน่วย
2. โควตาพิเศษ
3. ใช้คุณวุฒิปริญญา
4. ก่อนเกษียณอายุ 1 ปี
5. นชง. (อายุ 55 ปี)

1. โควตาหน่วย (สอบ)
► กําเนิด นนส.

1. เป็น จ.ส.อ.
2. รับราชการมาไม่น้อยกว่า 8 ปี
► กําเนิดกองหนุน หรือ พลเรือน
1. เป็น จ.ส.อ.ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. รับราชการมาไม่น้อยกว่า 12 ปี

รับ น.1/17
รับ น.1/18
รับ น.1/19.5
รับ น.1/18
รับ น.1/23.5
รับ น.1/24
รับ น.1/22
รับ น.1/27
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สอบ
ไม่สอบ
สอบ
ไม่สอบ
ไม่สอบ

1. โควตาหน่วย (ต่อ)
สายสัสดี
1. เป็น จ.ส.อ. มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ทํางานสายสัสดีมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

►

3. คุณวุฒปิ ริญญา (สอบ)

2. โควตาพิเศษ (ไม่สอบ)

• จบปริญญาก่อนบรรจุเข้ารับราชการ (ไม่จํากัดยศ)

• ใช้คุณวุฒปิ ริญญา
อบรม ไม่ทาํ หน้าที่
• ไม่ใช้ (มี)
อบรม
ทําหน้าที่

- ต้องรับราชการมาไม่น้อยกว่า 6 ปี
- ยศ.ทบ. รับรองคุณวุฒิ
• ลาศึกษา (นอกเวลา, บางส่วน)
- ต้องรับราชการมาไม่น้อย 6 ปี
นับตั้งแต่บรรจุ (กห.พลเรือน) หรือแต่งตั้งยศก่อนวันสอบ
( อบรม ไม่ทําหน้าที่ )

5. นายทหารชํานาญงาน (นชง.)

4. ก่อนเกษียณอายุ

คุณสมบัติ

1. เป็น จ.ส.อ. อย่างน้อย 2 ปี
2. สําเร็จหลักสูตรนายสิบอาวุโส
3. เป็นนายทหารสัญญาบัตรก่อนเกษียณ 1 ปี
4. บรรจุในตําแหน่งประจําหน่วย...

• อยู่ในตําแหน่งหลัก เป็น จ.ส.อ.(พ.) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ก่อนวันเลื่อนฐานะ
• อายุ 55 ปีขึ้นไป (นับตามปีงบประมาณ)
• มีเวลารับราชการไม่เกิน 5 ปี ก่อนเกษียณอายุราชการ
• ผ่านการฝึกอบรมก่อนเลื่อนฐานะ
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ระเบียบ กห.ว่าด้วย การกําหนด
หมายเลขประจําตัว พ.ศ.2549 บังคับใช้ 17 ม.ค.49

การทําหน้าทีน่ ายทหารสัญญาบัตร

บุคคลในสังกัด กห.ที่มีเครื่องหมาย

ระยะเวลาในการทําหน้าที่
เดิม 1 ปี
ปัจจุบัน 6 เดือน

ทะเบียนกองประจําการ
1. ทหารประจําการ(ชาย)
2. ทหารกองประจําการ
3. ทหารกองหนุน
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4. นายทหารนอกกอง

บุคคลในสังกัด กห.ไม่มีเครื่องหมาย
ทะเบียนกองประจําการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทหารประจําการหญิง
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน
นักเรียนทหารทีอ่ ายุไม่ครบ 18 ปี
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว*
ทหารกองหนุนทีไ่ ม่มีเครื่องหมาย
พนักงานราชการ
36

การกําหนดหมายเลขประจําตัว

การเปลี่ยนแปลงสภาพ หมายถึง

กรณีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก คือ

1. บุคคลที่บรรจุเป็น ขรก.พลเรือนในตําแหน่งอัตรา
ทหารแล้วได้รับการแต่งตั้งยศทหาร
2. นักเรียนทหารที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ฯ เป็นนักเรียน
ทหารที่ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้ว
3. เปลี่ยนเครื่องแต่งกายจาก เหล่าทัพหนึ่ง
เป็นอีกเหล่าทัพหนึ่ง

 กห.พลเรือน ชาย
 กห.พลเรือน หญิง
 การกําหนดหมายเลขประจําตัว เป็นแบบเดียวกัน
(สําหรับทหารชายที่มี สด.3 เป็นไปตามเดิม)
แบบใหม่ใช้บงั คับ 17 ม.ค.49
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การกําหนดหมายเลขประจําตัว
ผู้ที่ไม่มีเครื่องหมายฯ
•
•
•
•
•

หลักที่
หลักที่
หลักที่
หลักที่
หลักที่

1
2-3
4
5-6
7 – 10

หลักที่ 1
ใช้แทนเหล่าทัพ ของผู้ไม่มี หรือยังไม่มี สด.3

แต่งกายเหล่าทัพ
พ.ศ.บรรจุ
ประเภทบุคคล
สังกัด
ลําดับการบรรจุ พ.ศ.นั้นๆ

6

แต่งกาย

ทหารบก

7

แต่งกาย

ทหารเรือ

8

แต่งกาย

ทหารอากาศ
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หลักที่ 2-3 ใช้แทน พ.ศ.บรรจุ

หลักที่ 4 ประเภทบุคคล
1
2
3
4

ใช้แทนเลขท้าย พ.ศ.บรรจุ เข้ารับราชการ
พ.ศ. 2550

= 50

พ.ศ. 2552

= 52

พ.ศ. 2553

= 53
41

=
=
=
=

ทหารประจําการหญิง
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน
นักเรียนทหารทีอ่ ายุไม่ถึง 18 ปี
ลูกจ้างประจํา
42

หลักที่ 4 ประเภทบุคคล(ต่อ)

หลักที่ 5 - 6 ใช้แทนสังกัด

5 = ลูกจ้างชั่วคราว
6 = ทหารกองหนุนที่ยังไม่มี
ทะเบียนกองประจําการ
7 = พนักงานราชการ

(ต่ อ) บก.ทท. =

05

ทบ. =

01

ทร. =

02

สป.

=

06

ทอ. =

03

สร.

=

07

ตร. =

04

รอ.

=

08

อื่น ๆ

=

09
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หลักที่ 7-10 ลําดับการบรรจุ พ.ศ.นั้นๆ

44

หมายเลข 10 ตัว ผู้มี สด.3

• ลําดับที่

12

=

0012

• หลักที่ 1

• ลําดับที่

125

=

0125

• หลักที่ 2 – 3 = พ.ศ.เกิดสิทธิขึ้นทะเบียน

• ลําดับที่

130

=

0130

• หลักที่ 4 - 5 = ภูมิลําเนาทหาร(จว.ที่ขึ้นทะเบียน)

• ลําดับที่

139

=

0139

• หลักที่ 6 - 10 = ลําดับที่ขึ้นทะเบียน

= เหล่าทัพ
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การแต่งตั้งยศ - การเลื่อนยศ

หมายเลข 1 50 33 00125
1

= ขึ้นทะเบียนเหล่าทัพ ทบ.

50

= พ.ศ.ที่ขึ้นทะเบียนฯ

33

= กทม.(จังหวัดที่ขึ้นทะเบียนฯ)

00125

= ลําดับที่ขึ้นทะเบียนฯ (ปี 50 )

46

 ยศ *หมายความรวมถึงว่าที่ยศนั้น ๆ
 การแต่งตั้งยศ
หมายถึง การแต่งตั้งผู้เข้ารับราชการ
ทหารหรือโอนจากกระทรวง ทบวง กรมอื่น
ให้ดํารงยศทหาร
47
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หลักเกณฑ์ในการเลือ่ นยศ

การแต่งตั้งยศ แบ่งเป็น 3 ประเภท
1. การแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร

1. มีตําแหน่งอัตราที่จะเลื่อนได้ (ว่าง )

2. การแต่งตั้งยศนายทหารประทวน

2. จํานวนปีการครองยศครบ

3. การแต่งตั้งยศพลทหารเป็น ส.ต.กองประจําการ

3. รับเงินเดือนถึงขั้นต่ําสุดของชั้นยศที่จะเลื่อนสูงขึ้น
เว้น การเลื่อนยศต่ํากว่า ยศ พ.ต.
49
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การเริ่มนับอายุการครองยศ

การนับอายุการครองยศ

กําเนิดพลเรือน * นับวันบรรจุ (รายงานตัว)

• ปีแรก 8 เดือน นับ 1 ปี
เศษของเดือน
นับ 1 เดือน
• การนับปัดเศษ นับเฉพาะการเลื่อนยศครั้งแรก
ส.ต. และ ว่าที่ ร.ต.
• การเลื่อนยศครั้งต่อไปนับเต็ม 12 เดือน

กองหนุน, นักเรียนทหาร
นับตั้งแต่วันแต่งตั้งยศ ส.ต., ว่าที่ ร.ต.
นายทหารประทวนเลือ่ นฐานะฯ
นับวันเลือ่ นฐานะและแต่งตั้งยศ ว่าที่ ร.ต.

ระเบียบ กห.(ฉ.3) ปี 50

ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ ฯ ปี 41
52

บรรจุเดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.

ได้ยศเดือน
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
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บรรจุเดือน
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

ได้ยศเดือน
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
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สูตรการเลื่อนยศชั้นประทวน

สูตรการเลื่อนยศนายทหาร
นป.เลื่อนฐานะ
ป.ตรี 4 ปี (รวม นนร.)
ป.ตรี 5 ปี (รวม นนร.)
ป.ตรี 6 ปี ทันต,สัตว,แพทย์
ป.ตรี 6 ปี + ใบประกอบ
ป.ตรี 6 ปี + เฉพาะทาง 3 ปี
ป.โท 6 ปี
ป.เอก

•
•
•
•
•

กําเนด พลเรือน
กําเนิด กองหนุน
นนส. หลักสูตร 1 ปี
นนส. หลักสูตร 2 ปี
นดย. จบ ป.6 เรียน 6 ปี
จบ ม.3 เรียน 3 ปี
นนส.ผท. หลักสูตร 2 ปี

3-4-4
3-3-4
2-3-4
2-3-3*
2-2-3*
1-2-2*
2-3-3
1-2-2
* ข้อบังคับ กห. (ฉ.4) ปี50

3-3-3
2-3-3
1-2-3
1-1-3
1-2-3
1-2–3
1-1-3
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ผู้มีอํานาจในการสั่งย้าย

ความหมาย.....การปรับย้าย
การได้ครองยศครองตําแหน่งสูงขึน้ หรือ
เท่าเดิม หรือ ลดลง
ปรับย้ายเข้าประจํา มทบ./จทบ.
เพื่อรอเกษียณอายุราชการ ( 1ปี )

ต่ํากว่าสัญญาบัตร
ผบ.ร้อย.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
เว้น เปลี่ยนเหล่า พรรค จําพวก
อนุมัติโดย ผบ.เหล่าทัพ

สัญญาบัตร
ผบ.ร้อย. = ผบ.พล./มทภ.
ผบ.กรม = ผบ.ทบ.
ผบ.พล. = k โปรดเกล้าฯ
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การปรับย้ายแบ่งเป็น 3 ประเภท
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เงื่อนไข การปรับย้าย

ครองยศ/ครองตําแหน่งสูงขึ้น

1. มีอัตรา+ตําแหน่งว่าง
2. มีความเหมาะสม
3. ครองยศเดิมครบตามจํานวนปี
4. เงินเดือนถึงขั้นต่ําสุดของชั้นยศที่จะเลื่อนสูงขึ้น
5. ผ่านการศึกษาตามแนวทางการรับราชการ

1 การปรับย้ายประจําปี
2 การปรับย้ายเฉพาะราย
3 การปรับย้ายเนื่องจากแปรสภาพหน่วย
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หลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่าชั้นประทวน (เหล่า สบ.)

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนเหล่านายทหารสัญญาบัตร (เหล่า สบ.)

• ไม่เคยเปลี่ยนเหล่ามาก่อน
• มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่มากกว่า 5 ปี
อายุไม่เกิน 35 ปี ชั้นยศไม่เกิน ร.อ.
• คุณวุฒิเหมาะกับการปฏิบัติงานในตําแหน่งใหม่และเหล่าใหม่
• สําเร็จการศึกษาชั้นนายร้อยของเหล่าใหม่ อยู่ในเกณฑ์ดี

•
•
•
•
•
•

ไม่เคยเปลี่ยนเหล่ามาก่อน
มีเวลารับราชการไม่น้อยกว่า 2 ปีและไม่มากกว่า 6 ปี
ชั้นยศไม่เกิน ส.อ.
คุณวุฒิเหมาะกับการปฏิบัติงานในตําแหน่งใหม่และเหล่าใหม่
ไม่เป็นการเปลี่ยนเหล่าเพื่อครองอัตราสูงขึ้น
บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์หากเป็นความจําเป็น
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ หน.เหล่า (จก.สบ.ทบ.)

61

62

การพักราชการ

มูลเหตุ การถูกสั่งพักราชการ

หมายถึง การสั่งให้ขา้ ราชการพ้นจากตําแหน่ง
ระหว่างการสอบสวนหรือระหว่างถูกฟ้องคดีอาญา
หรือกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อมิให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ จึงสั่งให้พักราชการ
ตั้งแต่วันที่ออกคําสั่ง

ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
 กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกสอบสวน
เพื่อลงทัณฑ์สถานหนัก
 ผบ.ชา เห็นว่าหากอยู่ในหน้าทีร่ าชการ ระหว่าง
การสอบสวนจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ

ข้อบังคับ กห.ปี 28

พักราชการ
• ให้งดจ่ายเงินรายเดือนและค่าเช่าบ้าน
ตั้งแต่วันที่ถูกควบคุมตัว
หรือวันที่ถูกสั่งพักราชการ
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการตัด งด จ่ายเงินรายเดือน พ.ศ.2504
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พักราชการ
 ต่ํากว่าสัญญาบัตร ผู้มีอํานาจบรรจุ มีอํานาจสั่งพักราชการ
 สัญญาบัตร
รมว.กห. สั่งบรรจุ สั่งพักราชการ

 ผู้ลงนามสั่งพักราชการ
สัญญาบัตร → รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ประทวน → ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
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ผู้มีอํานาจสั่งปลดข้าราชการ

การปลด
หมายถึง การสั่งให้กําลังพลออกจากราชการ
ทุกกรณี ไม่ว่าจะเนื่องจากการลาออก หรือทาง
ราชการให้ออก หรือครบเกษียณอายุราชการ

• ข้าราชการชัน้ สัญญาบัตร ชั้นยศ พ.อ.
ลงมา คือ รมว.กห.
• ข้าราชการต่าํ กว่าชัน้ สัญญาบัตร คือ
ระดับ ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึน้ ไป
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การถอดยศ

สูตรเกษียณอายุราชการ
เกิด

ระเบียบ กห.ว่าด้วย ผู้ซึ่งไม่
สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหาร พ.ศ.2507

เกษียณ

1 ม.ค. - 1 ต.ค.
2 ต.ค. - 31 ธ.ค.

1 ต.ค. พ.ศ. เกิด +60
1 ต.ค. พ.ศ. เกิด +61

ตั้งแต่คําพิพากษาถึงที่สุด

ผู้มีอํานาจ
สัญญาบัตร
ประทวน

→
→
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รมว.กห.
ผบ.พล. หรือเทียบเท่าขึ้นไป

สัญญาบัตร

รมว.กห.

ประทวน

ผบ.เหล่าทัพ

ประทวน ถ้ามีบรรดาศักดิ์

รมว.กห.
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การพิจารณาบําเหน็จประจําปี

ระเบียบ กห. ว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จ
ประจําปี พ.ศ. 2544

หมายถึง การพิจารณาเลื่อนชั้น
เงินเดือน เป็นบําเหน็จความชอบ
ประจําปี ตามผลการปฏิบัติงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.-31 มี.ค.) = 1 เม.ย.
ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.-30 ก.ย.) = 1 ต.ค.
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เลื่อนชั้นเงินเดือน

เบี้ยหวัด
บําเหน็จ , บํานาญ ,
บํานาญพิเศษ และ
บําเหน็จตกทอด

• ปฏิบัติงานได้ผลดีแก่ทางราชการ
• มีความประพฤติดี
• มีชั้นเงินเดือนสามารถที่จะเลือ่ นได้
73

ความจําเป็นที่ต้องเรียนรู้
- เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ และรักษาสิทธิอันควรมี
ควรได้ของตนเอง และบุคคลอื่น ตั้งแต่
บรรจุเข้ารับราชการจนถึงลาออก เพื่อนําความรู้
ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ และสามารถให้ คําแนะนํา
ที่ถูกต้องแก่ผู้อื่นได้

2. ข้าราชการประจําการถึงแก่กรรมทายาทจะได้รับ
2.1 เงินเดือนค้างจ่าย ( ถึงวันเสียชีวิต )
2.2 เงินออมทรัพย์ ( เฉพาะข้าราชการ ทบ. )
2.3 เงินช่วยพิเศษ
2.4 บําเหน็จตกทอด

1. ข้าราชการออกจากราชการขณะยังมีชวี ิตอยู่จะได้รับ
1.1 เบี้ยหวัด ( เฉพาะทหารชาย ) หรือบําเหน็จ หรือ
บํานาญปกติ หรือ บํานาญพิเศษ และบํานาญ
ปกติรวมกัน
1.2 เงินออมทรัพย์ ( เฉพาะข้าราชการ ทบ. )
1.3 เงินตามสิทธิของผู้นั้นก่อนออกจากราชการ

3. ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดถึงแก่กรรม
ทายาทจะได้รับ
3.1 เบี้ยหวัดค้างจ่าย ( ถึงวันเสียชีวิต )
3.2 เงินช่วยพิเศษ
3.3 บําเหน็จตกทอด

4. ข้าราชการบํานาญถึงแก่กรรมทายาทจะได้รับ

พ.ร.บ. บําเหน็จ บํานาญ
ข้าราชการปี 94

4.1 บํานาญค้างจ่าย ( ถึงวันเสียชีวิต )
4.2 เงินช่วยพิเศษ
4.3 บําเหน็จตกทอด

ข้าราชการ หมายถึง
ทหารและ ข้าราชการพลเรือน

ทหาร หมายถึง ทหารประจําการ
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท
1. นายทหารชั้นสัญญาบัตร ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ
2. นายทหารประทวน
3. พลทหารประจําการ

นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารสัญญาบัตรตามข้อบังคับทหารว่าด้วยการแบ่งประเภท
นายทหารสัญญาบัตร ที่ 11 / 16436 ลง 14 พ.ย. 82 เฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ มี 4 ประเภท คือ
1. นายทหารประจําการ
2. นายทหารกองหนุน
3. นายทหารนอกราชการ
4. นายทหารพ้นราชการ

การแบ่งประเภท นายทหารสัญญาบัตร
กองหนุนนอกราชการพ้นฯ
( อายุไม่เกิน ) ตั้งแต่ - ถึง
กองหนุน

ร.ต.- ร.อ.
45
พ.ต.- พ.ท.
50
พ.อ.- นายพล 55

นอก

พ้น

46-55 56
51-60 61
56-65 66

นายทหารประทวน
เป็นไปตาม
*
*
*
*

พ.ร.บ.ว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497
กองประจําการ
2 ปี
กองหนุน ชั้นที่ 1
7 ปี
กองหนุน ชั้นที่ 2
10 ปี
กองหนุน ชั้นที่ 3
6 ปี

ต่อจากนั้นก็พ้นราชการทหาร

พลทหารประจําการ
หมายถึง ผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการ
ในตําแหน่งพลอาสาสมัครเป็นข้าราชการ
แต่ไม่มียศ เช่น พลสารวัตร

ข้าราชการการเมือง ... ได้แก่
นายกรัฐมนตรี
รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง
รองนายกรัฐมนตรี
เลขานุการ รมว. และ ผช.เลขานุการ
รมว. รมช.
ประจําสํานักเลขาธิการนายกฯ
ที่ปรึกษานายกฯ รองนายกฯ และ รมว.ฯ
เลขาธิการนายกฯ
โฆษก, รองโฆษกฯ

1. นับตาม ป.พ.พ. มาตรา 16
ใช้ระบบ ( วันชนวัน เดือนชนเดือน ปีบวกปี )
แต่จะครบกําหนดปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ที่เกิด 1 วัน
( ม. ๑๖ + ม. ๑๙๓/๕ )

ข้าราชการพลเรือน ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนทั่วไปฯ
ข้าราชการตุลาการฯ
ข้าราชการอัยการฯ
ข้าราชการพลเรือน
ในมหาวิทยาลัยฯ

ข้าราชการกลาโหมพลเรือนฯ
ข้าราชการการเมืองฯ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาฯ
ข้าราชการตํารวจฯ
ข้าราชการครูฯ
(พ.ร.บ.บําเหน็จฯ ฉบับที่ ๑๖ ใช้บังคับ ๒๘ ก.ย. ๓๙)

การนับอายุบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
1. นับตาม ป.พ.พ. มาตรา 16
2. นับตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร
พ.ศ.2497 มาตรา 4

นับตาม ป.พ.พ. มาตรา 16 (ต่อ)
ใช้ในกรณี ....

นับอายุข้าราชการ กห.พร. ที่บรรจุเข้ารับราชการ
นับอายุข้าราชการทั่วไปเมื่อลาออก
นับอายุข้าราชการทุกประเภทกรณีเกษียณฯ
นับอายุบุตรในเรื่องบํานาญพิเศษ

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

1. นางหนึ่งเกิด 5 เม.ย.2501 จะมีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ เมื่อ 4 เม.ย.2561
2. นายสอง เกิด 1 ต.ค.2505
จะมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์
เมื่อ 30 ก.ย.2555

2. นับตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 มาตรา 4 (1)

นาย ก. เกิด 6 เม.ย.2500 จะมีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 5 เม.ย.2560
นาง ข. เกิด 1 ม.ค.05 จะมีอายุ
ครบ 40 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 31 ธ.ค. 2544

การนับตาม พ.ร.บ.ฯ ใช้ในกรณี
การขึ้นทะเบียนกองประจําการ
แบ่งประเภทนายทหาร
การรับบรรจุนักเรียนทหาร
( นนร. , นนส. )

วิธีนับอายุ “ เกิดพุทธศักราชใด ให้ถือว่ามีอายุครบ
1 ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นพุทธศักราชทีเ่ กิดนัน้ ส่วนการนับอายุ
ต่อไปให้นับแต่เฉพาะปี ที่สิ้นพุทธศักราชแล้ว”
(นับเฉพาะปีไม่ต้องคํานึงถึงวันที่หรือเดือนที่เกิด)
( ปี ลบ ปี )

ตัวอย่าง
ร.อ.สมชายฯ เกิด 7 ธ.ค.2500 บรรจุเป็น นนร.
เมื่อ 1 ก.พ. 18 ณ วันบรรจุ มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์
ตั้งแต่ 1 ม.ค.18 - 31 ธ.ค.18
ส.อ.สมศักดิ์ฯ เกิด 5 มิ.ย. 01 บรรจุเป็น นนส.
เมื่อ 1 พ.ค. 21 ณ วันบรรจุ มีอายุครบ 20 ปี
บริบูรณ์ตั้งแต่ 1 ม.ค.21 - 31 ธ.ค. 21

ตัวอย่าง
ส.อ.สมพรฯ เกิด 25 ม.ค.2525
21 ปีบริบรู ณ์
ในปี พ.ศ.2546 จะมีอายุ …….
21 ปี จะเริ่มตั้งแต่ ………..........
31 ธ.ค.2524
1 ม.ค.2524 - ……………..…….
อายุ …….
ส.ต.สมหมายฯ เกิด 2 ต.ค.2506 ในปีพ.ศ.2524
18 ปี
จะมีอายุ 18
...... ปีบริบรู ณ์ อายุ .......
1 ม.ค.2546 - .......................
31 ธ.ค.2546
จะเริ่มตั้งแต่........................
.0

(นับอายุตาม พ.ร.บ.97)

มาตรา 23 ( พ.ร.บ.บําเหน็จ บํานาญฯ ปี 94 )

การนับเวลาราชการ
ข้าราชการมีสทิ ธินับเวลาราชการเมื่อใด......

“ การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญนั้นให้นับแต่วันรับ
ราชการรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือน
- ข้าราชการซึ่งทํางานหรือรับราชการก่อนอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์
ให้เริ่มนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต่วันที่มีอายุครบ
สิบแปดปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
- ผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ ให้มีสิทธินับเวลาราชการ
ได้ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ”

มาตรา 10 ( พ.ร.บ.รับราชการทหาร ปี 97 )
“ นักเรียนทหารเมื่อมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ให้ขึ้นทะเบียนกองประจําการ ”

จุดเริ่มต้นของการนับเวลาราชการ
นักเรียนทหาร ( นนร. , นนส. )
2.1 บรรจุอายุ 18 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันบรรจุ
2.2 บรรจุกอ่ นอายุ 18 ปี เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. ของปีที่มีอายุครบ 18 ปี
(นับตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร)

ตัวอย่าง
จ.ส.อ.สมปองฯ เกิด 5 ธ.ค.02 บรรจุเป็น
นักเรียนนายสิบเมื่อ 1 พ.ค.22 ( อายุ 20 ปี )
เป็น ส.อ.เมื่อ 30 เม.ย.24
สิทธิขึ้นทะเบียนกองประจําการตั้งแต่
1 พ.ค.22 ( อายุ 20 ปี )
สิทธิเริ่มนับเวลาราชการตั้งแต่ 1 พ.ค.22

ตัวอย่าง ร.อ.สมเจตฯ เกิด 7 ก.ค.2500 บรรจุเป็น

จุดเริ่มต้นของการนับเวลาราชการ ( พลเรือน )

18 ปี )
นักเรียนนายร้อยเมื่อ 1 พ.ค.18 ( อายุ ......
เป็นว่าที่ร้อยตรีเมื่อ 1 ม.ค.23
สิทธิขึ้นทะเบียนกองประจําการ ตั้งแต่
1 เดือน ........
2518
พ.ค. พ.ศ. ............
วันที่......
สิทธิเริ่มนับเวลาราชการ ตั้งแต่
1 พ.ค.2518
...........................

ข้าราชการพลเรือน และ กห.พร. เริ่มนับเวลาราชการ
ได้ภายไต้เงื่อนไข
1. มีคําสั่งบรรจุเข้ารับราชการ
2. มีอายุ 18 ปีฯ ขึ้นไป ( นับตาม ป.พ.พ. )
3. รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ต้นสังกัด
เบิก – จ่ายเงินเดือนให้ตั้งแต่วันรายงานตัว

ตัวอย่าง การเกิดสิทธิเริ่มนับเวลาราชการ (พลเรือน)
นาง สําราญฯ เกิด 7 ธ.ค.2500 บรรจุเป็น
(รายงานตัว) เป็นข้าราชการสังกัดกรมสามัญศึกษา
เมื่อ 1 ก.พ. 24 และต้นสังกัด วางฏีกาเบิกจ่ายเงินเดือน
ให้ตั้งแต่วันรายงานตัว
- เวลาราชการปกติ เริ่มนับตั้งแต่ 1 ก.พ.2524

ข้าราชการเกษียณอายุฯ เมื่อใด
ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ( 1 ม.ค. ถึง 1 ต.ค. )
จะต้องเกษียณ ฯ วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ. เกิด บวก 60
ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ( 2 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค. )
จะต้องเกษียณ ฯ วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ.
เกิดบวก 61
นับเวลาราชการถึง 30 ก.ย. (วันสุดท้ายปีงบประมาณ)

เดือน กุมภาพันธ์ มี 29 วัน
อยู่ภายใต้ เงื่อนไข ......
1. ค.ศ. หาร 4 จะต้องลงตัว
2. พ.ศ. ลบ 543 = ค.ศ. หาร 4 ต้องลงตัว

จุดสิ้นสุดของเวลาราชการ
ลาออก นับถึงก่อนวันมีคําสั่งให้ออก
หรือถึงวันที่ รับทราบคําสั่ง
(ตัดจ่ายเงินเดือนในวันเดียวกัน)
เกษียณฯ นับถึงวันที่ 30 ก.ย.ของปีที่
เกษียณอายุราชการ
เสียชีวิต นับถึงวันเสียชีวิต

โครงสร้างเวลาราชการ
ปกติ
เวลากองประจําการ (ถ้ามี)
(นร.ทหาร , ทหารเกณฑ์)
เวลาประจําการ
(บุคคลมีสถานภาพเป็น ขรก.)

ทวีคูณ (ถ้ามี)

กรณีประกาศกฎอัยการศึก
กรณีปฏิบัติราชการพิเศษ
กรณีปราบปราม ผกค.
กรณีปฏิบัติตามแผน
ป้องกันประเทศ

หลักเกณฑ์การมีสิทธิรับเบี้ยหวัด
ของนายทหารประทวน อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
จะต้องอยู่ในกองประจําการให้ครบตาม พ.ร.บ.
รับราชการทหาร ( ปกติทั่วไป 2 ปี )
มีเวลาประจําการ ต่อจากกองประจําการ
ไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ ( ไม่รวมวันทวีคูณ )
ลาออก ในช่วงกองหนุนชั้นที่ 1 หรือ ชั้นที่ 2

เงินเดือนเดือนสุดท้าย

เกณฑ์คํานวณเงินเบี้ยหวัด
1. มีเวลาฯ 1 ถึง 14 ปี = 15 คูณ เงินเดือน หาร 50
2. มีเวลาฯ 15 ถึง 24 ปี = 25 คูณ เงินเดือน หาร 50
3. มีเวลาฯ 25 ถึง 29 ปี = 30 คูณ เงินเดือน หาร 50
4. มีเวลาฯ 30 ถึง 34 ปี = 35 คูณ เงินเดือน หาร 50
5. มีเวลาฯ 34 ถึง 40 ปี = 40 คูณ เงินเดือน หาร 50
6. มีเวลาฯ 41 ปีขึ้นไป = เวลา คูณ เงินเดือน หาร 50
เบี้ยหวัด จํากัดจํานวนอย่างสูงไม่เกินเงินเดือนเดือนสุดท้าย

หลักเกณฑ์การมีสิทธิรับเบี้ยหวัดของนายทหารสัญญาบัตร

หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือนเดือนสุดท้าย ก่อนออกจากราชการ รวมทั้ง
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับค่าวิชา, เพิ่มการ เลื่อนฐานะ,
เพิ่มประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ, เพิ่มสําหรับ
การสู้รบ และหรือ สําหรับการปราบปรามผู้กระทําความผิด
แต่ไม่รวมถึงเงินเพิ่มอย่างอื่นๆ
ม.4 วรรค 5

บุคคลมีสถานภาพเป็นข้าราชการ
มีเวลาราชการไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป (ปกติรวมทวีคูณ)
ออกจากราชการอยู่ในช่วงกองหนุน ( ดูยศ + อายุ )
คําสั่งให้ออกจากราชการระบุ “เป็นนายทหารกองหนุน
มีเบี้ยหวัด.....สังกัด.......”

การแบ่งประเภท นายทหารสัญญาบัตร
กองหนุน นอกราชการ
(อายุไม่เกิน) ตั้งแต่-ถึง
ร.ต.- ร.อ. 45
พ.ต.- พ.ท. 50
พ.อ.- นายพล 55

46-55
51-60
56-65

พ้นฯ
ตั้งแต่

56
61
66

บําเหน็จ บํานาญ
114

พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494
พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

บําเหน็จ
คือ เงินที่ทางราชการตอบแทนความชอบ
ให้แก่ข้าราชการ ที่ออกจากราชการ โดยจ่าย
ให้เป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว
ไม่ มสี ิ ทธิได้ รับการช่ วยเหลือประการใด จากทางราชการ
ทายาทไม่ มสี ิ ทธิในเงิน บําเหน็จตกทอด
115

บํานาญ
คือ เงินที่ทางราชการตอบแทนความชอบ
ให้แก่ข้าราชการทีอ่ อกจากราชการ จนกระทั่งถึง
วันที่ถึงแก่กรรม หรือถึงวันที่หมดสิทธิรับบํานาญ
โดยจ่ายให้เป็นรายเดือน
มีสิทธิได้ รับการช่ วยเหลือจากทางราชการทายาท
มีสิทธิได้ รับเงินช่ วยพิเศษ,บําเหน็จตกทอด
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ตารางสรุปบําเหน็จบํานาญ
ออกจากราชการ เข้าอยู่ในเหตุ 4 เหตุ
1. ทดแทนให้ออก (ให้ออก)
- ยุบเลิกตําแหน่ง
- ให้ออกโดยไม่มีความผิด
- ขรก. การเมืองพ้นตําแหน่ง
- กองหนุนมีเบี้ยหวัดย้ายประเภท
2. ทุพพลภาพ (ลาออก,ให้ออก)
3.สูงอายุ
- เกษียณ ฯ (ให้ออก)
- อายุบุคคลครบ 50 ปี (ลาออก)
4. รับราชการนาน (ลาออก)
- เวลา 25 ปีขึ้นไป (ลาออก)
(24 ปี 6 เดือน ปัดเป็น 25 ปีได้)

สิทธิรับบําเหน็จ

เวลา 1 - 9 ปี

สิทธิรับบํานาญ

เวลา 10 ปีขึ้นไป
(9ปี 6 เดือนปัดเป็น 10ปีได้ )

เวลา 1 - 9 ปี

เวลา 9 ปี 6 เดือนขึ้นไป

เวลา 1 – 9 ปี

เวลา 9 ปี 6 เดือนขึ้นไป

-
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เงื่อนไขการเกิดสิทธิบําเหน็จบํานาญ
1. มีเวลาราชการ ประจําการอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
2. ออกจากราชการ ( ลาออก,ให้ออก )
อยู่ในเหตุ 1. เหตุทดแทน
2. เหตุทุพพลภาพ
3. เหตุสูงอายุ
4. เหตุรับราชการนาน
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เมื่อ 28 ก.ย. 39 พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ มีผลบังคับใช้...โดยมีเงื่อนไข
1. ผู้ที่ได้รับการบรรจุ เป็นข้าราชการ ตั้งแต่
27 มี.ค. 40 จะต้องเป็นสมาชิกกองทุนฯ
โดยหลีกเลี่ยงมิได้
2. ผู้ที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อน 27 มี.ค. 40
จะสมัครเป็นสมาชิกได้ภายใน 26 มี.ค. 40
(สมาชิกภาพ เริ่ม 27 มี.ค. 40)

รับบํานาญทันที
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การสิ้นสุดสมาชิกภาพ กบข.

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิก กบข. จะได้รับ

1. ลาออกจากราชการ
2. เกษียณฯ
3. โอนย้ายไปเป็น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
4. ตาย...(ระหว่างเป็นข้าราชการประจํา)
เงินก้อนจาก กบข. จะได้รับเมื่อสิ้นสุดจาก
สมาชิกภาพ

เงินสะสม – เงินที่สมาชิกออมเข้ากองทุนทุกเดือนๆ ละ 3%
เงินสมทบ – เงินที่รัฐจ่ายสมทบให้แก่สมาชิกทุกเดือนๆ ละ 3%
เงินชดเชย – เงินที่รัฐจ่ายให้สมาชิกทุกเดือนๆ ละ 2% เพื่อชดเชย
เงินบํานาญสูตรใหม่ ตั้งแต่เป็นสมาชิก
เงินประเดิม – เงินที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนให้กับสมาชิก 2% สําหรับ
การทํางานที่ผ่านมา ซึ่งสมาชิกเลือกรับบํานาญ
121

122

สมาชิก กบข. เมื่อออกจาก
ราชการ

1. เกิดสิทธิรับบําเหน็จ และจะได้รับเงินสะสม+
เงินสมทบ+ดอกผล
2. เกิดสิทธิรับบํานาญ และจะได้รับเงินประเดิม
(ข้าราชการเก่า) + เงินชดเชย + เงินสะสม + เงิน
สมทบ + ดอกผล
3. สมาชิกฯ เสียชีวิต ขณะเป็นข้าราชการประจํา
ทายาทจะได้รับ
เงินสะสม เงินสมทบพร้อมดอกผล
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