
เอกสารอางอิงของกองทัพเรอื หมายเลข ๑๐๐๖ 

ตามคําสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๒๕๔๑ ลง ๒๒ ม.ค.๔๑ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการและ
คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของ ทร. ใหประธานกรรมการพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิง
ของ ทร. มีอํานาจในการอนุมัติใชเอกสารอางอิงของ ทร. (อทร.) นั้นเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงใหใชเอกสารอางอิงของ ทร. หมายเลข ๑๐๐๖ เร่ือง การปฏิบัติกรณีออกจากราชการ (อทร.๑๐๐๖) 
เปนเอกสารประกอบการปฏิบัติราชการใน ทร. โดยให กพ.ทร.เปนหนวยควบคุมเอกสารตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
คํานํา 
บทนํา กลาวทั่วไป 
บทท่ี ๑ สิทธิของขาราชการทหารที่รับเบี้ยหวัด บําเหนจ็ บํานาญ  
บทท่ี ๒ หนาที่ของขาราชการทหารที่รับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ  
บทท่ี ๓ ขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการรับเบี้ยหวัด บาํเหน็จ บํานาญ  
บทท่ี ๔ การดําเนินการของขาราชการที่ออกจากราชการกรณีตาง ๆ  
             - กรณคีรบเกษียณอายุราชการ  
             - กรณลีาออกจากราชการ 
             - กรณอีอกจากราชการเนื่องจากพกิาร ทุพพลภาพ เพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่  
             - กรณเีสียชีวิต  
ภาคผนวก 
ผนวก ก. - หนงัสือสําคัญแสดงการมีชีวิต สําหรับนายอําเภอหรือนายทะเบียนรับรอง (แบบ ๑) 
ผนวก ข. - หนังสือสําคัญแสดงการมีชีวิต สําหรับขาราชการรับรอง (แบบ ๒) 
ผนวก ค. - หนงัสือสําคัญแสดงการมีชีวิตสาํหรับกงสุลตางประเทศรับรอง (แบบ ๓) 
ผนวก ง. - แบบรายงานเมื่อตองคดีอาญา 
ผนวก จ. - แบบรายงานเมื่อตองคดีแพงหรือลมละลาย 
ผนวก ฉ. - แบบขอรับเบี้ยหวดั บําเหนจ็ บํานาญ บํานาญพิเศษ หรือเงนิทดแทนขาราชการวิสามัญออกจากราชการ     
                  (แบบ ๕๓๐๐) 
ผนวก ช. - รายการคํานวณเวลาราชการขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ (แบบ บ.) 
ผนวก ญ. - บัญชีรายช่ือผูไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ 
ผนวก ด. - แบบหนังสือแสดงเจตนาระบตุวัผูรับบําเหนจ็ตกทอด 
ผนวก ต. - แบบแสดงความเห็นของแพทย (แบบ ๕๓๐๓) 
ผนวก ถ. - ใบสําคัญสําหรับคนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซ่ึงไมสามารถจะรับราชการทหารได (แบบ สด.๖) 
ผนวก ท. - แบบขอรับบํานาญพิเศษและหรือบําเหน็จตกทอดกรณีถึงแกความตาย(แบบ ๕๓๐๙) 
ผนวก น. - แบบรายการสอบสวนบํานาญพเิศษหรือบําเหน็จตกทอด 
ผนวก บ. - หนังสือสัญญารับรองการชดใชเงินคืนใหแกทางราชการ 
ผนวก ป. - หลักฐานประกอบการเปนทายาท เปนผูอุปการะ หรือผูอยูในอุปการะ 
ผนวก ผ. - รับรองการเปนทายาท 
ผนวก พ. - หนังสือสัญญารับรองการเปนผูอุปการะ หรือผูอยูในอุปการะ และชดใชเงินคืนใหแกทางราชการ 
ผนวก ภ. - หนังสือสัญญาค้ําประกัน 
ผนวก ย. - ใบรับรองการศึกษา 



ผนวก ร. - ใบมอบฉันทะ 
ผนวก ล. - หลักฐานประกอบขอรับเงินกรณีสมาชิกพนสภาพการเปนสมาชิก กบข. 
                  ผนวก ล. – ๑ แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (กรณีสมาชิกเปนผูขอรับเงิน)  
                                        (แบบ กบข.๐๐๘/๑/ ๒๕๔๑) 
                  ผนวก ล. – ๒ แบบตรวจสอบเงนิประเดิมของผูรับบํานาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ ฯ 
                  ผนวก ล. – ๓ แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (กรณีสมาชิกถึงแกความตาย)  
                                        (แบบ กบข.๐๐๘/๒/๒๕๔๑) 
                   ผนวก ล. – ๔ รายงานสรุปผลการสอบสวนทายาท 
กฎหมาย ขอบงัคับ ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของ ทร. ดาน “การกําลังพลและระเบียบ ขอบังคับ” ได

จัดทําเอกสารอางอิงของ ทร. หมายเลข ๑๐๐๔ สิทธิกําลังพล (อทร.๑๐๐๔) ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ ที่
กําลังพลควรจะไดทราบ โดยไดกลาวถึงเรื่องสิทธิที่ไดรับเมื่อออกจากราชการหรือเสียชีวิตไวแลว จึงไดรวบรวม
เร่ืองเกี่ยวกับการขอรับสิทธิดังกลาวไวในเอกสารเลมนี้ โดยมุงเนนเพื่อเปนประโยชนแกผูครบเกษียณอายุ
ราชการเปนหลัก ซ่ึงจะกลาวถึงการปฏิบัติกอนเกษียณอายุราชการ หลังเกษียณอายุราชการ สิทธิและหนาที่ของผู
ที่ออกจากราชการรวมถึงผูที่มีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดดวย หนาที่ของทายาทเมื่อผูมีสิทธิรับเงินเสียชีวิต การ
ดําเนินการขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ รวมทั้ง หลักฐานประกอบตาง ๆ  

คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของ ทร. ดาน “การกําลังพลและระเบียบ ขอบังคับ” หวัง
วา เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ หมายเลข ๑๐๐๖ การปฏิบัติกรณีออกจากราชการ (อทร.๑๐๐๖) นี้ คงจะเปน
ประโยชนตอขาราชการของ ทร. อยางไรก็ตามหากผูใดมีขอสงสัยหรือพบเห็นขอบกพรอง ขอความกรุณาแจง
ให กพ.ทร.ซ่ึงเปนหนวยควบคุมเอกสารนี้ทราบ เพื่อจะไดพิจารณาปรับปรุงแกไขในโอกาส ตอไป 
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บทนํา 
กลาวท่ัวไป 

การออกจากราชการของขาราชการทหารที่ทางราชการใหออกมีหลายสาเหตุ ไดแก การขอลาออกเอง
ดวยความสมัครใจ การรับราชการนานหรือรับราชการจนครบเกษียณอายุราชการ การปวยเจ็บจนถึงพิการ 
ทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติราชการในหนาที่ทําใหไมสามารถรับ ราชการทหารตอไปได ขาราชการทหาร
เหลานี้สวนใหญเมื่อออกจากราชการแลว มีสิทธิไดรับ เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ หรืออยูในเกณฑไดรับบํานาญ
พิเศษ และเมื่อถึงแกกรรมแลว ทายาทก็จะไดรับสิทธิจากทางราชการไดแก บําเหน็จตกทอด เงินชวยพิเศษ เปน
ตน รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญปกติ บําเหน็จตกทอด บํานาญพิเศษ หรือเงินชวยพิเศษ
นั้น ไดรวบรวมไวแลวใน อทร.๑๐๐๔ แตยังมิไดกลาวถึงขั้นตอนการปฏิบัติของสวนราชการที่รับ ผิดชอบ
เพื่อให ขาราชการไดรับสิทธิเหลานั้น และยังมิไดกลาวถึงการดําเนินการของผูมีสิทธิไดรับเงินเหลานั้นไวดวย 

อยางไรก็ตาม ไดสรุปเรื่องสิทธิและหนาที่ของขาราชการทหารที่รับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ ไวโดยยอ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจและตอเนื่องกัน 
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บทท่ี ๑ 
สิทธิของขาราชการทหารที่รับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 

สิทธิดานการเงิน 
 ๑. กรณีขอรับเบี้ยหวัด 

 ขาราชการทหารที่ออกจากราชการแลวเปนทหารกองหนุนมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดจะไดรับสิทธิ
ในดานการเงินดังนี้ 

 ๑.๑ ผูที่ไมเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
  ๑.๑.๑ ไดรับเบี้ยหวัดรายเดือนตามขอบังคับ กห.วาดวยเงินเบี้ยหวัดพ.ศ.๒๔๙๕ 

จนกวานายทหารสัญญาบัตร จะยายจากประเภทกองหนุนหรือนายทหารประทวนพนกองหนุนชั้นที่ ๒ แลวดังนี้ 
   เวลาราชการไมถึง ๑๕ ป ได ๑๕/๕๐ ของเงินเดือน 
   เวลาราชการ ๑๕ ปแตไมถึง ๒๕ ป ได ๒๕/๕๐ ของเงินเดือน 
   เวลาราชการ ๒๕ ปแตไมถึง ๓๐ ป ได ๓๐/๕๐ ของเงินเดือน 
   เวลาราชการ ๓๐ ปแตไมถึง ๓๕ ป ได ๓๕/๕๐ ของเงินเดือน 
   เวลาราชการ ๓๕ ปแตไมถึง ๔๐ ป ได ๔๐/๕๐ ของเงินเดือน 
   เวลาราชการเกินกวา ๔๐ ปขึ้นไป ใหแบงเปน ๕๐ สวน X จํานวนป 
   เวลาราชการ แตไมเกินเงินเดือนเดือนสุดทาย 
  ๑.๑.๒ เมื่อนายทหารสัญญาบัตรยายจากประเภทกองหนุนหรือนายทหารประทวนพน

กองหนุนชั้นที่ ๒ แลว มีสิทธิไดรับบําเหน็จหรือบํานาญ 
 ๑.๒ ผูที่เปนสมาชิก กบข.จะไดรับ 
  ๑.๒.๑ เงินเบี้ยหวัดรายเดือน เชนเดียวกับขอ ๑.๑.๑ 
  ๑.๒.๒ เงินจากกองทุน กบข. ไดแก เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทน 
  ๑.๒.๓ เมื่อนายทหารสัญญาบัตรยายจากประเภทกองหนุนหรือนายทหารประทวนพน

จากกองหนุนชั้นที่ ๒ แลว และเลือกรับบํานาญ จะไดรับเงินเดิม เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทน 
 ๑.๓ สิทธิในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โดยยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ บก. – ชล.๕) ไดที่สวนราชการผูเบิก (หนวยเบิกจายเงินบํานาญ) 
 ๑.๔ สิทธิในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
  ๑.๔.๑ กรณีเปนผูปวยนอก คือ เขารับการรักษาพยาบาลโดยมิไดคางคืน ใหยื่นใบเบิก

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ บก.- ชล.๓) พรอมดวยใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ไดที่สวน
ราชการผูเบิก (หนวยเบิกจายเงินบํานาญ) 

  ๑.๔.๒ กรณีเปนผูปวยใน คือ เขารับการรักษาพยาบาลโดยคางคืน จะตองขอหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ บก.- ชล.๑) ถาเปนนายทหารสัญญาบัตรขอไดที่ กสม.กพ.ทร. 
นายทหารประทวนขอไดที่ กทพ.กพ.ทร. 



 ๑.๕ กรณีเสียชีวิตขณะที่เปนทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ทายาทหรือบุคคลซึ่งผูตายไดแสดง
เจตนาไวตอสวนราชการ มีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด โดยคํานวณจากเงินเดือน เดือนสุดทาย X จํานวนปเวลา
รับราชการ 
 ๒. กรณีขอรับบําเหน็จ  

 ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเมื่อยายประเภทกองหนุนหรือพนกองหนุนชั้นที่ ๒ แลว เลือกรับ
บําเหน็จ และผูครบเกษียณอายุราชการที่ขอรับบําเหน็จ 

 ๒.๑ ผูที่ไมเปนสมาชิก กบข. จะไดรับบําเหน็จซึ่งคํานวณจากเงินเดือนเดือนสุดทาย X จํานวน
ปเวลาราชการ 

 ๒.๒ ผูที่เปนสมาชิก กบข. จะไดรับ 
  ๒.๒.๑ เงินบําเหน็จ ซ่ึงคํานวณจากเงินเดือนเดือนสุดทาย X เวลาราชการ 
  ๒.๒.๒ เงินจากกองทุน กบข. ไดแก เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทน 

 ๓. กรณีขอรับบํานาญ  
 ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเมื่อยายจากประเภทกองหนุนหรือพนกองหนุนชั้นที่ ๒ แลว เลือกรับ

บํานาญ และผูครบเกษียณอายุราชการที่ขอรับบํานาญ 
 ๓.๑ ผูที่ไมเปนสมาชิก กบข. จะไดรับเงินบํานาญปกติรายเดือนจนกวาจะเสียชีวิต โดยคํานวณ

จาก [(เงินเดือนเดือนสุดทาย x จํานวนปเวลารับราชการ)/๕๐]เงินจํานวนนี้จะไมเกินเงินเดือนเดือนสุดทาย 
 ๓.๒ ผูที่เปนสมาชิก กบข. จะไดรับ 
  ๓.๒.๑ เงินบํานาญปกติรายเดือนจนกวาจะเสียชีวิต โดยคํานวณจาก [(เงินเดือนเฉลี่ย 

๖๐ เดือนสุดทาย x จํานวนปเวลารับราชการ)/๕๐] จํานวนนี้จะไมเกินรอยละ ๗๐ ของเงินเดือนเฉลี่ย ๖๐ เดือน
สุดทาย 

  ๓.๒.๒ เงินจากกองทุน กบข. ไดแก เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม และ
ผลประโยชนตอบแทน 

 ๓.๓ สิทธิในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โดยยื่นเบิกเงินสวัสดิการเกีย่วกบั
การศึกษาของบุตร (แบบ บก. – ชล.๕) ไดที่หนวยเบิกจายเงินบํานาญ 

 ๓.๔ สิทธิในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
  ๓.๔.๑ กรณีเปนผูปวยนอก ใหยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

(แบบ บก.- ชล.๓) พรอมดวยใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล ไดที่หนวยเบิกจายเงินบํานาญสําหรับขาราชการ
บํานาญของ ทร. และครอบครัว ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของ ทร. ประเภทผูปวย
นอก ไมตองจายเงินคารักษาพยาบาลและคายาเปนเงินสดแลวเบิกคืนภายหลัง หากแสดงบัตรประจําตัว
ขาราชการบํานาญที่ กพ.ทร. ออกใหหรือบัตรประจําตัวบุคคลในครอบครัวที่ กง.ทร. ออกให แกเจาหนาที่ของ
สถานพยาบาลทุกครั้งที่ขอรับบริการ 

  ๓.๔.๒ กรณีเปนผูปวยใน ขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล (แบบ 
บก.- ชล.๑) โดยนายทหารสัญญาบัตรขอไดที่ กสม.กพ.ทร. และนายทหารประทวนขอไดที่ กทพ.กพ.ทร. 



 ๓.๕ เมื่อเสียชีวิต ทายาท (ไดแก บิดา มารดา คูสมรส และบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย) มีสิทธิ
ไดรับเงินดังนี้ 

  ๓.๕.๑ บําเหน็จตกทอด (เงินบํานาญครั้งแรก X ๓๐)๓.๕.๒ บํานาญคางจายจนถึงวัน
ตาย  

  ๓.๕.๓ เงินชวยพิเศษ (๓ เทาของเงินบํานาญ) จายใหแกบุคคลที่ผูตายแสดงเจตนาไว 
(กรณีมิไดแสดงเจตนาไว ทางราชการจะจายให ภริยา บุตร และ บิดา มารดา ตามลําดับ) 

  ๓.๕.๔ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคางจายและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาคางจาย  
สิทธิในการแตงเครื่องแบบ 

๑. ผูที่เปนนายทหารนอกกอง ราชองครักษพิเศษ นายทหารพิเศษ และผูบังคับการพิเศษ แตงเครื่องแบบ
ไดอยางนายทหารประจําการ 

๒. นายทหารสัญญาบัตรนอกประจําการที่รับเบี้ยหวัด หรือบํานาญแตงเครื่องแบบสําหรับนายทหาร
นอกประจําการ ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงไดทุกโอกาส เวนแตถาผูใดฝาฝนกระทําผิด ประพฤติตนไม
สมเกียรติของทหาร หรือประพฤติตนในทางที่อาจเปนการเสื่อมเสียเกียรติของทหาร หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ
แบบธรรมเนียมของทหาร รมว.กห. จะสั่งใหผูนั้นงดแตงเครื่องแบบสําหรับนายทหารนอกประจําการใน
ระยะเวลาที่กําหนดหรือตลอดไปก็ได 

 เครื่องแบบสําหรับนายทหารสัญญาบัตรนอกประจําการ ใหใชเครื่องหมายยศ เครื่องหมาย
พรรค และเครื่องหมายเหลาเชนเดียวกับทหารประจําการ เวนแตมีรูปสมอทําดวยโลหะสีเงิน ประดับที่กึ่งกลาง
อินทรธนูทั้ง ๒ ขาง หรือ เหนือเครื่องหมายยศที่แขนเสื้อทั้ง ๒ ขาง 

 
เคร่ืองหมายนอกประจําการสําหรับนายทหารสัญญาบัตร 



๓. นายทหารสัญญาบัตรนอกประจําการที่ไมมีเบี้ยหวัด หรือ บํานาญ จะแตงเครื่องแบบไดเฉพาะตอเมื่อ
ไดรับคําสั่งของ รมว.กห. ผบ.เหลาทัพ หรือ ปล.กห. เทานั้น 

๔. นายทหารประทวนนอกประจําการ แตงเครื่องแบบทหารไดเฉพาะเมื่อถูกเรียกระดมพล หรือถูกเรียก
เขารับราชการทหาร โดยใชเครื่องหมายยศ เครื่องหมายเหลา เชนเดียวกับทหารประจําการ เวนแตพันจา มีรูป
สมอทําดวยโลหะสีทองประดับบนอินทรธนูทั้ง ๒ ขาง แทนเครื่องหมายเหลา 
 

 
เคร่ืองหมายนอกประจําการสําหรับพันจา 

จา มีรูปสมอภายใตพระมหามงกุฎไมมีรัศมีที่เหนือเครื่องหมายเหลา 

 
เคร่ืองหมายนอกประจําการสําหรับจา 

๕. นายทหารประทวนนอกประจําการที่ไดรับพระราชทานเหรียญกลาหาญเหรียญชัยสมรภูมิหรือ
เหรียญอื่นใด ซ่ึงผูไดรับมีสิทธิเชนเดียวกับผูไดรับพระราชทานเหรียญดังกลาว มีสิทธิแตงเครื่องแบบทหารได
เฉพาะในโอกาสที่ไดรับเชิญไปรวมงานตอไปนี้ 

 ๕.๑ งานพระราชพิธี หรือ รัฐพิธี 
 ๕.๒ งานตาง ๆ ของทหาร 



 ๕.๓ งานซึ่งเกี่ยวกับราชการ 
 ๕.๔ งานพิธีอันมีเกียรติทั่ว ๆ ไป 
๖. ผูที่แตงเครื่องแบบโดยไมมีสิทธิจะแตงไดโดยชอบดวยกฎหมาย ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแต ๓ เดือนถึง ๕ ป และถากระทําภายในเขตซึ่งประกาศใชกฎอัยการศึก ในเวลาสงคราม ในเวลา
บานเมืองมีเหตุฉุกเฉิน หรือเมื่อกระทําความผิดทางอาญา ผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ปถึง ๑๐ 
ป 

 
 
 
 

--------------------------------------------------------------- 



บทท่ี ๒ 
ขั้นตอนการดาํเนินการเกี่ยวกับการรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 

ขาราชการทหารที่ออกจากราชการแลวเปนทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด หรือเปนขาราชการบํานาญ ยังมี
ภาระผูกพันกับทางราชการทหาร 

๑. ตองปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ คําสั่ง และแบบธรรมเนียมทหาร เมื่อสังกัดหนวยใด หัวหนาหนวยนั้น
เปนผูบังคับบัญชาโดยตรง 

๒. ถาออกจากราชการแลวเปนทหารกองหนุน โดยปกติมีหนาที่เขารับราชการ ปหนึ่งไมเกิน ๒ เดือน 
เวนแตเขารับราชการในขณะที่มีราชการพิเศษ หรือเขารับการศึกษาตามระเบียบและหลักสูตรที่ กห. บก.ทหาร
สูงสุด หรือ เหลาทัพกําหนด ทั้งนี้ ใหกระทําไดตอเมื่อมี คําสั่ง กห. 

๓. นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ และนายทหารประทวนกองหนุน 
มีหนาที่เขารับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร และเพื่อทดลองความพรั่งพรอม โดยจะตองไป
รายงานตนเองตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกําหนด 

๔. นายทหารกองหนุนและนายทหารนอกราชการ จะตองไปรายงานตนเองยังที่วาการหนวยที่ตนสังกัด
โดยเร็วที่สุด เมื่อมีราชการสงครามหรือประกาศระดมพล หรือประกาศใช กฎอัยการศึกในเขตทองที่ซ่ึงตนตั้ง
ภูมิลําเนาอยู แมจะไมไดรับคําสั่งเรียกรองประการใด 

๕. นายทหารประทวนที่ยายภูมิลําเนา หรือไปตางจังหวัด ตั้งแต ๓๐ วันขึ้นไป ตองรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดภายใน ๑๕ วัน นับแตวันไปหรือกอนวันจะไป 

๖. นายทหารกองหนุนที่เขารับราชการในกระทรวง ทบวง กรมอื่น ตองรายงานตอผูบังคับบัญชาตน
สังกัดใหทราบวา เขารับราชการตําแหนงใด เปนขาราชการประเภทใด มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญหรือไม รับ
เงินเดือนเทาใด หรือไดเล่ือนชั้นเงินเดือน หรือออกจากราชการ ทั้งนี้ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดมีกรณีนั้น ๆ  

๗. นายทหารกองหนุนจะออกไปนอกราชอาณาจักร ตองรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาตถา
เปนนายทหารนอกราชการ ใหเสนอรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ 

๘. นายทหารกองหนุนจะอุปสมบท จะตองยื่นรายงานตอผูบังคับบัญชาตนสังกัดแลวเสนอตามลําดับ
จนถึง รมว.กห. 

๙. นายทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ตองใหแพทยทหารตรวจรางกายปละ ๑ คร้ัง เพื่อใหแพทยรายงานให
ผูบังคับบัญชาของนายทหารผูนั้นทราบ 

๑๐. เมื่อตองหาในคดีอาญา (เวนคดีที่ขึ้นศาลทหาร) คดีแพง หรือคดีลมละลาย ใหรายงานผูบังคับบัญชา
ทราบตามลําดับชั้นจนถึง รมว.กห.  

 
 

----------------------------------------------------------------



บทท่ี ๓ 
ขั้นตอนการดาํเนินการเกี่ยวกับการรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 

ในแตละปขาราชการของ ทร. กลุมที่ออกจากราชการมากที่สุดคือ ผูที่ครบเกษียณอายุราชการ ซ่ึงมีปละ
ประมาณ ๒๕๐ - ๓๐๐ นาย เมื่อรวมทั้งประเทศแลว นับวาเปนจํานวนมาก เพื่อใหผูที่ครบเกษียณอายุราชการ
สามารถรับเงินบําเหน็จบํานาญไดรวดเร็ว สวนราชการจึงตองเริ่มดําเนินการ ตั้งแตปกอนที่ขาราชการครบ
เกษียณอายุราชการ ซ่ึงพอสรุปขั้นตอนในสวนของ ทร. ตั้งแตเร่ิมดําเนินการจนถึงการจายเงินได ดังนี้ 

๑. กพ.ทร.รวบรวมรายชื่อผูที่จะครบเกษียณอายุราชการสงกระทรวงการคลัง ลวงหนา ๑ ป และเสนอ
ขอให กห.ออกคําสั่งใหขาราชการชั้นสัญญาบัตรออกจากราชการในชวงตนปงบประมาณ เพื่อให กห.ออกคําสั่ง
ไดกอน ก.พ. 

๒. นขต.ทร.ซ่ึงเปนตนสังกัดของนายทหารประทวน เสนอเรื่องไปยัง กพ.ทร. ภายใน ธ.ค. เพื่อขอให
ออกคําสั่ง ทร.ไดกอน ก.พ. 

๓. ประมาณ มี.ค. – เม.ย. กพ.ทร.จะจัดเจาหนาที่ไปรับรายงานนายทหาร สัญญาบัตรที่จะครบ
เกษียณอายุราชการที่อยูในพื้นที่ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด) 
โดยจะดําเนินการรวมกับที่สัตหีบ สวนผูที่รับราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่อ่ืน ๆ จะดําเนินการที่ 
กพ.ทร. โดยดําเนินการดังนี้ 

 ๓.๑ บรรยายใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ 
 ๓.๒ ช้ีแจงเกี่ยวกับเวลาราชการของผูที่จะครบเกษียณอายุราชการเปนรายบุคคล และตอบขอ

ซักถามรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อใหขาราชการไดรับสิทธิสูงสุด 
 ๓.๓ ใหผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญลงลายมือช่ือในแบบขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 

บํานาญพิเศษ หรือเงินทดแทนขาราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ ๕๓๐๐) 
๔. ประมาณ พ.ค. กพ.ทร.ดําเนินการจัดทําเรื่องขอรับเงินบําเหน็จ บํานาญ (ไมรวมเงินจากกองทุน 

กบข.) ใหแกผูมีสิทธิ สงไปยังกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังเขต ภายในเวลาไมนอยกวา ๕ เดือน กอนที่
ขาราชการผูนั้นจะออกจากราชการ 

๕. ประมาณ มิ.ย. กง.ทร.จะแจงใหขาราชการ ทร. ที่จะครบเกษียณอายุราชการ รวมทั้งขาราชการใน 
กห. ที่แจงความประสงคขอรับที่ กง.ทร. มาทําหลักฐานเกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ เชน บัตรรับเงินบํานาญ บัตร
ครอบครัว การโอนเขาบัญชีเงินฝาก การทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด เปนตน 

๖. ประมาณ ส.ค. – ก.ย. กระทรวงการคลังจะสงหนังสือส่ังจายใหแกผูมีสิทธิ รับเงิน ๑ ฉบับ กพ.ทร. ๑ 
ฉบับ และสวนราชการผูเบิก (หนวยเบิกจาย) ๑ ฉบับ 

๗. สวนราชการผูเบิกจัดทําฎีกาเบิกเงินตอกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังเขต 
๘. เมื่อกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังเขตอนุมัติจายเงินแลว สวนราชการผูเบิกจะสั่งจายเงินแกผูมี

สิทธิรับเงินหรือโอนเขาบัญชีเงินฝาก 
 

--------------------------------------------------------------------------- 



บทท่ี ๔ 
การดําเนินการของขาราชการที่ออกจากราชการกรณีตาง ๆ  

กรณีครบเกษียณอายุราชการ 
 ๑. การปฏิบัติกอนเกษียณอายุราชการ 

 ผูที่จะครบเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.ของปใด จะตองดําเนินการตาง ๆ เพื่อเตรียมการขอรับ
สิทธิประโยชนของตน ตั้งแต ม.ค.ของปกอนที่จะครบเกษียณอายุราชการ 

 ๑.๑ การตรวจสอบประวัติรับราชการ  
  จะตองตรวจสอบการบันทึกในประวัติรับราชการของตน โดยนําประวัติรับราชการ

เลมตนสังกัดไปตรวจสอบกับเลมที่ กพ.ทร.ลวงหนา ๑ ป ในเดือนที่ตนเองเกิด เร่ืองที่จะตองตรวจสอบไดแก 
  ๑.๑.๑ วัน เดือน ปเกิด ช่ือ ช่ือสกุล 
  ๑.๑.๒ การบรรจุเขารับราชการครั้งแรก 
  ๑.๑.๓ การขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการ (สด.๓) 
  ๑.๑.๔ การเลื่อนชั้นเงินเดือน 
  ๑.๑.๕ การเลื่อนยศ การเลื่อนตําแหนง 
  ๑.๑.๖ การรับเงินเพิ่มคาฝาอันตราย เงินเพิ่มพิเศษตาง ๆ  
  ๑.๑.๗ เวลารับราชการเปนทวีคูณกรณีตาง ๆ  
 ๑.๒ การตัดสินใจที่จะเลือกรับเงินทดแทนเปนประเภทบําเหน็จหรือบํานาญ  
  ควรจะตองพิจารณาเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ความจําเปนในการใชเงินหลังจากออก

จากราชการไปแลว  และมีความมั่นคงในชีวิต เชน  การมีรายไดที่แนนอนเปนรายเดือน  การไดรับคา
รักษาพยาบาล การมีบําเหน็จตกทอดสําหรับครอบครัว เปนตน ซ่ึงจะเปรียบเทียบ ขอดีและขอเสียเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 
ขอดี – ขอเสียของการรับบําเหน็จและการรับบํานาญ 
ประเภท ขอดี ขอเสีย 
บําเหน็จ ๑. ไดรับเงินเปนกอนสามารถนําไปลงทุน

ประกอบ อาชีพอ่ืนได  
๒. ไดใชเวลาราชการเต็มที่สําหรับ ผูที่มีเวลา
ราชการ เกินกวา ๕๐ ป เนื่องจาก เงินบําเหน็จ
คํานวณจาก จํานวนปของเวลา ราชการ คูณดวย
เงินเดือน เดือน สุดทาย 
๓. ไมตองมีภาระผูกพันกับทาง ราชการ แม
ภายหลัง มีความผิดก็ไมถูกงด เงินบําเหน็จเพราะ
รับทั้งหมด แลว 

๑. ไมเกิดความมั่นคง ถานําเงิน บําเหน็จไปใช 
แลวเกิดผิดพลาดจนเงินหมด  
๒. ไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาล 
๓. ไมเหลือสิทธิใหทายาท เชน เงินชวยพิเศษ ๓ 
เทาของบํานาญรายเดือน เงินบําเหน็จ ตกทอด 



บํานาญ ๑. มีความมั่นคงในชีวิต มีรายไดสม่ําเสมอและ 
แนนอนเปนรายเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน 
และเมื่อมีการปรับ อัตราเงินเดือนใหม  
๒. มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
ของบุตร และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษา 
พยาบาล 
๓. เมื่อเสียชีวิต  ทายาทมีสิทธิได รับ 
๓.๑ เงินบํานาญคางจายตั้งแต ตนเดือนจนถึง 
วันที่เสียชีวิต 
๓ .๒  เงินบําเหน็จตกทอด  ๓๐  เทา  ของเงิน 
บํานาญ คร้ังแรก (ไมรวมเงิน เพิ่มพิเศษ) 
๓.๓ เงินชวยพิเศษ ๓ เทา ของ เงินบํานาญ ราย
เดือนที่ไดรับอยูกอนเสียชีวิต 

๑. ไมไดรับเงินเปนกอน  
๒. ผูที่มีเวลาราชการรวมเกินกวา ๕๐ ป ถูก
จํากัดไวใหใชไดเพียง ๕๐ ป 
๓. มีภาระผูกพันกับทางราชการ จะตองมีการ 
แสดงการมีชีวิตทุกรอบป 

๑.๓ เตรียมหลักฐานประกอบการจัดทําเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญปกต ิ 
 จะตองจัดทําเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญ ซ่ึงจะตองใชเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป 

สีหรือขาวดําก็ได 
 ๑.๓.๒ แบบขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บํานาญพิเศษ หรือเงินทดแทนขาราชการวิสามัญ

ออกจากราชการ (แบบ ๕๓๐๐) ของกระทรวงการคลัง 
 ๑.๓.๓ รายการคํานวณเวลาราชการขอรับเบี้ยหวัดบําเหน็จ บํานาญ (แบบ บ.) ของ

กระทรวงกลาโหม 
 ๑.๓.๔ ประวัติรับราชการ เลมตนสังกัด 
 ๑.๓.๕ บัญชีรายช่ือผูไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ 
 ๑.๓.๖ สําเนาคําสั่งใหออกจากราชการ 
 ๑.๓.๗ สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๓๐ ก.ย. ของปที่ออกจาก ราชการ 
๑.๔ ยื่นเรื่องราวแสดงความจํานงขอรับบําเหน็จบํานาญ  
 จะตองลงลายมือช่ือในแบบ ๕๓๐๐ และยื่นเรื่องใหหนวยรับผิดชอบดําเนินการภายใน มี.ค. 
 ๑.๔.๑ นายทหารชั้นนายพลเรือ ยื่นเรื่องราวที่หนวยที่ตนสังกัด 
 ๑.๔.๒ นายทหารชั้นนายนาวาและนายเรือ ยื่นเรื่องราวที่ กสม.กพ.ทร. 
 ๑.๔.๓ นายทหารประทวน ยื่นเรื่องราวที่ กทพ.กพ.ทร. 
๑.๕ แจงความประสงควาจะขอรับบําเหน็จบํานาญ ณ สวนราชการผูเบิกใด สามารถเลือกได ดังนี้ 



 ๑.๕.๑ กรณีขอรับเงินทางกรุงเทพมหานคร กง.ทร.เปนผูเบิก เวนแตจะขอรับเงินที่ กห. ซ่ึง 
กง.กห.เปนผูเบิก 

 ๑.๕.๒ กรณีขอรับเงินทางตางจังหวัด 
  ๑.๕.๒.๑ มณฑลทหารบก (มทบ.) หรือ จังหวัดทหารบก (จทบ.) เปนผูเบิก 
  ๑.๕.๒.๒ ถาไมมี มทบ. จทบ. ในจังหวัดนั้น หนวยทหารบกหรือหนวยทหารอากาศที่

มีเจาหนาที่การเงิน เปนผูเบิก 
  ๑.๕.๒.๓ ถาไมมี มทบ. จทบ. หนวยทหารซึ่งมีเจาหนาที่การเงิน สัสดีจังหวัดเปนผู

เบิก 
 ๑.๕.๓ กรณีขอรับเงินทางอําเภอในตางจังหวัดซึ่งไมมีหนวยทหารตามขอ ๑.๕.๒ อําเภอเปนผู

เบิก 
๑.๖ กรณีที่เปนสมาชิก กบข. จะตองตรวจสอบเงินปะเดิมกอนออกจาก ราชการ ๓ เดือน (ประมาณ 

ก.ค.) 
สวนราชการผูเบิกเงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญแกขาราชการ ทร. 
จังหวัด สวนราชการผูเบิก 
กรุงเทพมหานคร กรมการเงินกลาโหม กรมการเงินทหารเรือ 
กาญจนบุรี จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี 
กําแพงเพชร แผนกสัสดีจังหวัดกําแพงเพชร 
กระบี่ แผนกสัสดีจังหวัดกระบี่ 
กาฬสินธุ แผนกสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ 
ขอนแกน มณฑลทหารบกที่ ๒๓ - อําเภอพล 
จันทบุรี แผนกสัสดีจังหวัดจันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา แผนกสัสดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี มณฑลทหารบกที่ ๑๔ 
ชุมพร จังหวัดทหารบกชุมพร 
เชียงราย จังหวัดทหารบกเชียงราย 
เชียงใหม มณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
ชัยภูมิ แผนกสัสดีจังหวัดชัยภูมิ - อําเภอภูเขียว 
ชัยนาท แผนกสัสดีจังหวัดชัยนาท 
ตรัง แผนกสัสดีจังหวัดตรัง 
ตราด แผนกสัสดีจังหวัดตราด 
ตาก จังหวัดทหารบกตาก - อําเภอแมสอด 
นนทบุรี แผนกสัสดีจังหวัดนนทบุรี 



นครนายก แผนกสัสดีจังหวัดนครนายก 
นราธิวาส แผนกสัสดีจังหวัดนราธิวาส 
นครศรีธรรมราช มณฑลทหารบกที่ ๔๑ - อําเภอปากพนัง - อําเภอทุงสง 
นาน จังหวัดทหารบกนาน 
นครพนม แผนกสัสดีจังหวัดนครพนม 
หนองคาย แผนกสัสดีจังหวัดหนองคาย 
บุรีรัมย แผนกสัสดีจังหวัดบุรีรัมย 
ปราจีนบุรี มณฑลทหารบกที่ ๑๒ 
ปทุมธานี แผนกสัสดีจังหวัดปทุมธานี 
ปตตานี แผนกสัสดีจังหวัดปตตานี 
ประจวบคีรีขันธ กองบิน ๕๓ 
พิจิตร แผนกสัสดีจังหวัดพิจิตร 
แพร แผนกสัสดีจังหวัดแพร 
พังงา แผนกสัสดีจังหวัดพังงา - อําเภอตะกั่วปา 
พัทลุง แผนกสัสดีจังหวัดพัทลุง 
เพชรบูรณ จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ 
พระนครศรีอยุธยา แผนกสัสดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นครราชสีมา มณฑลทหารบกที่ ๒๑ - อําเภอบัวใหญ 
นครสวรรค มณฑลทหารบกที่ ๓๑ 
นครปฐม แผนกสัสดีจังหวัดนครปฐม 
มหาสารคาม แผนกสัสดีจังหวัดมหาสารคาม 
แมฮองสอน แผนกสัสดีจังหวัดแมฮองสอน - อําเภอแมสะเรียง 
มุกดาหาร แผนกสัสดีจังหวัดมุกดาหาร 
ยะลา แผนกสัสดีจังหวัดยะลา - อําเภอเบตง 
ยโสธร แผนกสัสดีจังหวัดยโสธร 
รอยเอ็ด จังหวัดทหารบกรอยเอ็ด 
ระยอง แผนกสัสดีจังหวัดระยอง 
ระนอง แผนกสัสดีจังหวัดระนอง 
ราชบุรี จังหวัดทหารบกราชบุรี 
ลําปาง มณฑลทหารบกที่ ๓๒ 
ลําพูน แผนกสัสดีจังหวัดลําพูน 
เลย จังหวัดทหารบกเลย 



ลพบุรี มณฑลทหารบกที่ ๑๓ 
ศรีสะเกษ แผนกสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ 
สงขลา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ 
พะเยา แผนกสัสดีจังหวัดพะเยา 
เพชรบุรี จังหวัดทหารบกเพชรบุรี 
พิษณุโลก จังหวัดทหารบกพิษณุโลก 
ภูเก็ต แผนกสัสดีจังหวัดภูเก็ต 
สระบุรี จังหวัดทหารบกสระบุรี 
สุรินทร จังหวัดทหารบกสุรินทร 
สุราษฎรธานี จังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี 
สมุทรปราการ แผนกสัสดีจังหวัดสมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม แผนกสัสดีจังหวัดสมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร แผนกสัสดีจังหวัดสมุทรสาคร 
สิงหบุรี แผนกสัสดีจังหวัดสิงหบุรี 
สุโขทัย แผนกสัสดีจังหวัดสุโขทัย 
สกลนคร แผนกสัสดีจังหวัดสกลนคร 
สุพรรณบุรี แผนกสัสดีจังหวัดสุพรรณบุรี 
สตูล แผนกสัสดีจังหวัดสตูล 
อุทัยธานี แผนกสัสดีจังหวัดอุทัยธานี 
อุดรธานี มณฑลทหารบกที่ ๒๔ 
อุตรดิตถ จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ 
อางทอง แผนกสัสดีจังหวัดอางทอง 
อุบลราชธานี มณฑลทหารบกที่ ๒๒ - อําเภออํานาจเจริญ  

๑.๗ ทําหลักฐานเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงิน 
 หลังจากที่มีคําสั่งใหออกจากราชการแลว ผูที่จะครบเกษียณอายุราชการไปทําหลักฐานเกี่ยวกับ

สิทธิดานการเงิน เชน บัตรรับเงินบํานาญ บัตรครอบครัว การโอนเขาบัญชีเงินฝาก ฯลฯ ตามวันเวลาที่ กง.ทร.
จะแจงใหทราบ 
๒. การปฏิบัติหลังเกษียณอายุราชการ 

เมื่อผูครบเกษียณอายุราชการออกจากราชการไปแลว จะตองดําเนินการดังนี้ 
๒.๑ ทําบัตรประจําตัวขาราชการบําเหน็จบํานาญ 
 ๒.๑.๑ ขาราชการบําเหน็จบํานาญ สังกัด สป. ซ่ึงจะตองทําบัตรประจําตัวที่ สม.นั้น สม.จะ

จัดสงเจาหนาที่มาดําเนินการใหที่ ทร.ประมาณ ก.ย. 



 ๒.๑.๒ ขาราชการบําเหน็จบํานาญ สังกัด ทร. ทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 
ติดตอขอทําบัตรประจําตัวที่ กพ.ทร. บัตรประจําตัวขาราชการบําเหน็จบํานาญ ใชไดคร้ังละ ๕ ป นับแตวันที่
ออกให ผูถือบัตรจะตองเปลี่ยนบัตรใหมตามระยะเวลาดังกลาวถึงอายุ ๗๐ ป และใชบัตรนั้นไปจนตลอดชีวิต 

๒.๒ ทําหลักฐานในการรับบําเหน็จบํานาญ 
 เมื่อไดรับหนังสือส่ังจายบําเหน็จบํานาญจากกรมบัญชีกลางหรือ สํานักงานคลังเขต ใหนํา

หนังสือส่ังจายพรอมบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกใหไปแสดงตอ เจาหนาที่ ณ สวนราชการผูเบิกที่ระบุไวใน
หนังสือส่ังจาย เจาหนาที่จะออกใบรับแสดงตนใหเพื่อเปนหลักฐานในการรับบําเหน็จบํานาญตอไป 

๒.๓ แสดงการมีชีวิต 
 ขาราชการบํานาญตองแสดงการมีชีวิตประจําป ปละ ๑ คร้ัง ภายใน ต.ค.ของทุกป ตอหนวย

เบิกจาย หากผูใดไมไปแสดงการมีชีวิต เจาหนาที่จะระงับการจายเงินไวช่ัวคราว จนกวาจะดําเนินการแลว  
 หากไมสามารถไปแสดงการมีชีวิตตอพนักงานเจาหนาที่ไดดวยตนเอง ใหใชหนังสือสําคัญ

แสดงการมีชีวิตแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
 ๒.๓.๑ แบบ ๑ ในกรณีใหนายอําเภอหรือนายทะเบียนที่ผูรับบํานาญมีภูมิลําเนาอยูในทองถ่ิน

นั้น ๆ เปนผูรับรอง 
 ๒.๓.๒ แบบ ๒ ในกรณีใหนายทหารประจําการยศตั้งแต รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก หรือ

รอยตํารวจเอก หรือขาราชการพลเรือนตําแหนงตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป เปนผูรับรอง 
 ๒.๓.๓ แบบ ๓ ในกรณีไปตางประเทศ ตองใหสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศรับรอง 

หากไมสะดวกที่จะเดินทางไปแสดงตนที่สถานทูต หรือสถานกงสุลดวยตนเอง ใหไปแสดงตนตอหนวยงานของ
รัฐซึ่งรับผิดชอบในเรื่องการจดทะเบียนรับรองเอกสารเพื่อรับรองการมีชีวิต แลวสงหนังสือรับรองไปให
สถานทูตหรือสถานกงสุลเพื่อรับรองก็ได 
กรณีลาออกจากราชการ 

๑. การปฏิบัติกอนลาออกจากราชการ 
 ผูที่มีความประสงคจะขอลาออกจากราชการ จะตองดําเนินการดังนี้ 
 ๑.๑ ตรวจสอบวารับราชการครบกําหนดตามที่ทําสัญญาไวกับทางราชการหรือไม หากรับ

ราชการไมครบกําหนดจะตองชดใชเงินตามสัญญา 
 ๑.๒ ตรวจสอบหนี้สินอื่น ๆ ที่ทําไวกับทางราชการ และจะตองชําระเงินชดใชหรือทําการตกลง

เร่ืองการชําระเงินที่คางอยูใหเรียบรอยกอนเสนอขอลาออก 
 ๑.๓ เสนอรายงานขอลาออกโดยระบุวันที่ลาออกใหชัดเจน เพื่อใหหนวยตนสังกัดระงับการ

เบิกจายเงินเดือนตั้งแตวันที่ขอลาออก โดยเสนอเรื่องลวงหนา ใหหนวยตนสังกัดเสนอเรื่องถึง กพ.ทร.กอน
กําหนดวันลาออกไมนอยกวา ๑๕ วัน 

๒. การปฏิบัติหลังจากลาออกจากราชการ 



 ๒.๑ เมื่อถึงกําหนดวันลาออกจากราชการแลว หากยังไมมีคําสั่งใหลาออก จะตองเสนอขอลา
ตามขอบังคับ กห.วาดวยการลาตั้งแตวันที่ขอลาออกจนกวาคําสั่งจะออก หากไมเสนอขอลา ถือเปนการขาด
ราชการ ซ่ึงหนวยตนสังกัดจะตองสงรายงานการขาดและหนีราชการ ตามระเบียบของทางราชการ 

 ๒.๒ เมื่อมีคําสั่งใหออกจากราชการโดยมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัด จะตองจัดทําเรื่องขอรับเบี้ยหวัด 
ซ่ึงจะตองใชเอกสารหลักฐานดังนี้ 

  ๒.๒.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 
จํานวน ๒ รูป 

  ๒ .๒ .๒  แบบขอรับเบี้ยหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ  บํานาญพิเศษ  หรือเงินทดแทน
ขาราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ ๕๓๐๐) ของกระทรวงการคลัง 

  ๒.๒.๓ รายการคํานวณเวลาราชการขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ (แบบ บ.) ของ
กระทรวงกลาโหม 

  ๒.๒.๔ ประวัติรับราชการ เลมตนสังกัด 
  ๒.๒.๕ บัญชีรายชื่อผูไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณตามพระราชบัญญัติ บําเหน็จ

บํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ 
  ๒.๒.๖ สําเนาคําสั่งใหออกจากราชการ 
 ๒.๓ ยื่นเรื่องราวตามขอ ๒.๒ และแจงความประสงควาจะขอรับเงินเบี้ยหวัด ณ สวนราชการผู

เบิกใด กับลงลายมือช่ือในแบบ ๕๓๐๐ แลวเสนอใหหนวยรับผิดชอบตรวจสอบความถูกตอง เพื่อสงไปยัง
กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังเขต ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันไดรับเรื่อง เวนแตความลาชาอันเนื่องมาจาก
การกระทําของผูมีสิทธิเอง 

  กรณีที่มีหนี้สินกับทางราชการ จะตองขอรับเงินเบี้ยหวัด ณ กง.ทร.แหงเดียวเทานั้น 
 ๒.๔ เมื่อไดรับหนังสือส่ังจายเบี้ยหวัดจากกรมบัญชีกลางหรือสํานักงาน คลังเขต แลว นํา

หนังสือส่ังจายไปแสดงตอเจาหนาที่ ณ สวนราชการผูเบิกที่ระบุไวในหนังสือส่ังจาย 
 ๒.๕ กรณีที่เปนทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดแลวไปรับราชการในกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน 

จะตอง 
  ๒.๕.๑ แจง กพ.ทร. เพื่อดําเนินการเรื่องใหงดเบี้ยหวัดและยายประเภททหาร 

กองหนุน 
  ๒.๕๒ แจงสวนราชการผูเบิกเพื่องดการจายเบี้ยหวัด 
  ๒.๕.๓ แจงหนวยที่สังกัดใหมเพื่อดําเนินการเรื่องการนับเวลาราชการตอ 
 ๒.๖ กรณีที่ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดจะตองยายประเภทกองหนุนหรือพนกองหนุนชั้นที่ ๒ 

จะตองยื่นเรื่องราวแสดงความจํานงขอรับบําเหน็จบํานาญให กพ.ทร.ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องบําเหน็จบํานาญ ซ่ึง
มีขั้นตอนเชนเดียวกับกรณีผูครบเกษียณอายุราชการ โดยใชเอกสาร หลักฐาน ดังนี้ 

  ๒.๖.๑ แบบ ๕๓๐๐ ของกระทรวงการคลัง 
  ๒.๖.๒ แบบ บ. ของกระทรวงกลาโหม 



  ๒.๖.๓ สําเนาคําสั่งยายประเภทจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด เพื่อรับบําเหน็จ บํานาญ 
 ๒.๗ กรณีที่ไดรับบํานาญหรือมีสิทธิในบํานาญปกติแลวกลับเขารับราชการใหม ถาตองการนบั

เวลาราชการตอ จะตองบอกเลิกรับบํานาญภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันเขารับ ราชการใหม โดยทําเปนหนังสือ
และลงลายมือช่ือเปนหลักฐาน ผานกระทรวงเจาสังกัดเพื่อสงไปยังกระทรวงการคลัง 
กรณีออกจากราชการเนื่องจากพิการ ทุพพลภาพเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ี 

ขาราชการที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ราชการแลว พิการ ทุพพลภาพ ตองออกจากราชการ จะ
ไดรับสิทธิจากทางราชการ ซ่ึงจะตองดําเนินการดังนี้ 

๑. เมื่อมีคําสั่งใหออกจากราชการ จะตองยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ ที่ กพ.ทร. 
 ๑.๑ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป สี

หรือขาวดําก็ได 
 ๑.๒ แบบขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บํานาญพิเศษ หรือเงินทดแทน ขาราชการวิสามัญ

ออกจากราชการ (แบบ ๕๓๐๐) ของกระทรวงการคลัง 
 ๑.๓ รายการคํานวณเวลาราชการขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ (แบบ บ.) ของ

กระทรวงกลาโหม 
 ๑.๔ ประวัติรับราชการ เลมตนสังกัด 
 ๑.๕ บัญชีรายชื่อผูไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญ

ขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ 
 ๑.๖ สําเนาคําสั่งใหออกจากราชการ 
 ๑.๗ ใบแสดงความเห็นของแพทย แบบ สด.๖ หรือแบบของกระทรวงการคลัง 
๒. เมื่อมีคําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษ จะตองไปติดตอที่ กพ.ทร.เพื่อดําเนินการ 
 ๒.๑ นําคําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษ ขอรับบําเหน็จบํานาญเพิ่มในสวนที่ไดรับปูนบําเหน็จพิเศษ 
 ๒.๒ จัดทําเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ ซ่ึงจะตองใชเอกสารหลักฐานดังนี้ 
  ๒.๒.๑ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว 

จํานวน ๒ รูป สีหรือขาวดําก็ได 
  ๒.๒.๒ แบบ ๕๓๐๐ ของกระทรวงการคลัง 
  ๒.๒.๓ แบบ บ. ของกระทรวงกลาโหม 
  ๒.๒.๔ ประวัติรับราชการ เลมตนสังกัด 
  ๒.๒.๕ ใบแสดงความเห็นของแพทย แบบ สด.๖ หรือแบบของกระทรวงการคลัง 
  ๒.๒.๖ สําเนาคําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินหรือในเวลาปกติ 
  ๒.๒.๗ หนังสือรับรองการไปปฏิบัติราชการ หรือสําเนาคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ 
  ๒.๒.๘ สําเนาสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาปูน

บําเหน็จพิเศษ 
  ๒.๒.๙ แผนที่สังเขป (กรณีอุบัติเหตุ) 



  ๒.๒.๑๐ สําเนาสรุปผลการสอบสวนของตํารวจ (กรณีอุบัติเหตุ) 
  ๒.๒.๑๑ บัญชีรายช่ือผูไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณตามพระราชบัญญัติ บําเหน็จ

บํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ 
๓. เมื่อกระทรวงการคลังพิจารณาวามีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญพิเศษ จะตองดําเนินการเชนเดียวกับผู

ครบเกษียณอายุราชการ 
๔. ผูที่ทางราชการสงเคราะหใหรับราชการตอไปตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะห ขาราชการผูไดรับ

อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ยังไมมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษ จนกวาจะออกจากราชการจึง
จะมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษโดยคํานวณตามเกณฑที่กําหนดไว ในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
และตามเงินเดือนที่ไดรับในวันที่ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ 
กรณีเสียชีวิต 

เมื่อขาราชการทหารประจําการหรือผูมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บํานาญพิเศษ เสียชีวิต 
ทายาทจะตองดําเนินการดังนี้ 

๑. แจงการตายของขาราชการทหารประจําการ หรือผูมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ บํานาญ
พิเศษ ที่สวนราชการผูเบิก 

๒. ยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จตกทอด บํานาญพิเศษ ตอ กพ.ทร. 
 ๒.๑ กรณีขอรับบําเหน็จตกทอด จะตองใชเอกสารหลักฐานดังนี้ 
  ๒.๑.๑ รูปถายของผูมีสิทธิ ถายหนาตรง ไมสวมหมวก ซ่ึงถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน 

ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป สีหรือขาวดําก็ได 
  ๒.๑.๒ แบบขอรับบํานาญพิเศษและหรือบําเหน็จตกทอดกรณีถึงแกความตาย (แบบ 

๕๓๐๙) ของกระทรวงการคลัง 
  ๒.๑.๓ แบบ บ. ของกระทรวงกลาโหม 
  ๒.๑.๔ ประวัติรับราชการ เฉพาะขาราชการประจําการตาย 
  ๒.๑.๕ บัญชีรายชื่อผูไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณ ตามพระราชบัญญัติ บําเหน็จ

บํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ 
  ๒.๑.๖ สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ 
  ๒.๑.๗ สําเนามรณบัตร หรือสําเนาทะเบียนคนตาย 
  ๒.๑.๘ หนังสือรับรองการตายของผูที่เชื่อถือได รับรองการตายของบิดา มารดา สามี 

ภรรยา บุตร 
  ๒.๑.๙ แบบรายการสอบสวนบํานาญพิเศษหรือบําเหน็จตกทอด 
  ๒.๑.๑๐ หนังสือรับรองการชดใชเงินคืนใหแกทางราชการ เฉพาะผูมีสิทธิที่บรรลุนิติ

ภาวะ 
  ๒.๑.๑๑ หนังสือสัญญาค้ําประกันปดอากรแสตมป 



  ๒.๑.๑๒ หลักฐานการสอบสวนการเปนทายาทของอําเภอ ประกอบคําใหการของ
ทายาทผูมีสิทธิ เวนผูเยาว และคําใหการของพยาน ๒ คน 

  ๒.๑.๑๓ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด 
  ๒.๑.๑๔ สําเนาหลักฐานการสาบสูญ 
  ๒.๑.๑๕ หลักฐานซึ่งแสดงวาความตายนั้นมิไดเกิดจากการประพฤติช่ัว อยางรายแรง

ของตนเอง (ถาเปนการตายดวยเหตุอ่ืนซึ่งมิใชกรณีปกติ) 
  ๒.๑.๑๖ หลักฐานประกอบการเปนทายาท 
๒.๒ กรณีขอรับบํานาญพิเศษ จะตองใชเอกสารหลักฐานดังนี้ 
 ๒.๒.๑ รูปถายของผูมีสิทธิ ถายหนาตรงไมสวมหมวก ซ่ึงถายมาแลว ไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ 

นิ้ว จํานวน รูป สีหรือขาวดําก็ได 
 ๒.๒.๒ แบบ ๕๓๐๙ ของกระทรวงการคลัง 
 ๒.๒.๓ แบบ บ.ของกระทรวงกลาโหม 
 ๒.๒.๔ ประวัติรับราชการ 
 ๒.๒.๕ ใบแสดงความเห็นของแพทย แบบ สด.๖ หรือแบบของกระทรวงการคลัง 
 ๒.๒.๖ สําเนาคําสั่งปูนบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินหรือในเวลาปกติ 
 ๒.๒.๗ หนังสือรับรองการไปปฏิบัติราชการ หรือสําเนาคําสั่งใหปฏิบัติราชการ 
 ๒.๒.๘ สําเนาสรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาปูนบําเหน็จพิเศษ 
 ๒.๒.๙ แผนที่สังเขป (กรณีอุบัติเหตุ)  
 ๒.๒.๑๐ สําเนาสรุปผลการสอบสวนของตํารวจ (กรณีอุบัติเหตุ) 
 ๒.๒.๑๑ บัญชีรายช่ือผูไดนับเวลาราชการเปนทวีคูณตามพระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ 
 ๒.๒.๑๒ สําเนาทะเบียนบาน เฉพาะผูมีสิทธิ 
 ๒.๒.๑๓ สําเนามรณบัตร หรือสําเนาทะเบียนคนตาย 
 ๒.๒.๑๔ หนังสือรับรองการตายของผูที่เชื่อถือได รับรองการตายของบิดา มารดา สามี ภรรยา 

บุตร 
 ๒.๒.๑๕ แบบรายการสอบสวนบํานาญพิเศษ หรือบําเหน็จตกทอด 
 ๒.๒.๑๖ หนังสือสัญญารับรองการชดใชเงินคืนใหแกทางราชการ เฉพาะผูมีสิทธิที่บรรลุนิติ

ภาวะ 
 ๒.๒.๑๗ หนังสือสัญญาค้ําประกันปดอากรแสตมป 
 ๒.๒.๑๘ หลักฐานการสอบสวนการเปนทายาทของอําเภอ ประกอบคําใหการของทายาทผูมี

สิทธิ เวนผูเยาว และคําใหการของพยาน ๒ คน 
 ๒.๒.๑๙ สําเนาหลักฐานการสูญหายหรือสาบสูญ 



 ๒.๒.๒๐ สําเนารายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการในระยะกอนตายเปนเวลาไมนอยกวา ๓ 
สัปดาห กรณีปฏิบัติงานในลักษณะตรากตรํา เรงรัดหรือเครงเครียดเกินกวาปกติธรรมดา 

 ๒.๒.๒๑ หลักฐานประกอบการเปนทายาท ผูอุปการะ หรือผูอยูในอุปการะ 
๓. สงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณที่ขาราชการผูเสียชีวิตไดรับ ที่สํานักอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังจากการเสียชีวิตภายใน ๓๐ วัน หากสงคืนไมไดดวยประการใดก็ตาม ทายาท
จะตองรับผิดชอบชดใชตามราคาเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น 
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ผนวก ป. 
หลักฐานประกอบการเปนทายาท ผูอุปการะ หรือผูอยูในอุปการะ 

๑. คูสมรส 
 ๑.๑ สําเนาทะเบียนการสมรส หรือใบสําคัญการสมรส ถาสมรสกอนใชประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย บรรพ ๕ ตองสงหนังสือของอําเภอรับรองการเปนสามีภริยา หรือสํานวนการสอบสวนของอําเภอ 
เกี่ยวกับ การเปนสามีภริยาหรือสําเนาทะเบียนบานบุตรที่เกิดกอนการใชประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย 
ดังกลาว 

 ๑.๒ สําเนาทะเบียนการหยา หรือใบสําคัญการหยาที่ทางอําเภอออกใหหรือคําสั่งศาล 
 ๑.๓ กรณีมีคูสมรสหลายคน ใหนําสําเนาคําพิพากษาของศาลชี้ขาดวาผูใดเปนคูสมรสโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 
๒. บิดามารดา 
 ๒.๑ หลักฐานซึ่งแสดงวาเปนบิดาโดยกําเนิด และชอบดวยกฎหมาย (กรณีผูตายเกิดภายหลัง

การใชประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕) 
 ๒.๒ สําเนามรณะบัตรหรือสําเนาทะเบียนคนตายหรือหนังสือรับรองของอําเภอหรือสํานวน

การสอบสวน ของอําเภอ ในกรณีบิดามารดาถึงแกความตายไปกอนแลว 
๓. บุตร 
 ๓.๑ สําเนาทะเบียนบาน 
 ๓.๒ สํานวนการสอบสวนของเจาหนาที่ กรณีที่พิการถึงทุพพลภาพ และใบแสดงความเห็น

ของแพทย 
 ๓.๓ ใบรับรองการศึกษา ในกรณีที่บุตรมีอายุเกิน ๒๐ ปบริบูรณ แตยังศึกษาอยู 
 ๓.๔ สําเนาคําสั่งศาลแตงตั้งผูปกครองของผูเยาว (เฉพาะกรณีบิดาและมารดาตาย) 
 ๓.๕ สําเนาคําสั่งศาลใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
๔. บุตรที่บิดารับรอง 
 สําเนาทะเบียนการรับรองบุตร 
๕. บุตรบุญธรรม 
 ๕.๑ สําเนาทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม 
 ๕.๒ สําเนาคําสั่งศาลแตงตั้งผูปกครองผูเยาว 
๖. บุตรตามคําสั่งศาล 
 สําเนาคําพิพากษาของศาลสั่งวาเปนบุตร 
๗. ผูอุปการะหรือผูอยูในอุปการะ 
 ๗.๑ สําเนาสํานวนการสอบสวนผูอุปการะ หรือผูอยูในอุปการะ ซ่ึงอําเภอเปนผูสอบสวน โดย

มีพยาน อยางนอย ๒ คน 
 ๗.๒ หลักฐานตาง ๆ ประกอบคําใหการ (ถามี) 



คําชี้แจงลักษณะของผูอุปการะและอยูในอุปการะ 
๑. ในกรณีผูอยูในอุปการะ อันมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษ ใหสวนราชการ ตนสังกัดพิจารณา ดังนี้ 
 ๑.๑ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีผูอุปการะหรือไม 
 ๑.๒ การตายของผูตายทําใหขาดอุปการะและไดรับความเดือดรอนเพราะขาดอุปการะนั้น 

เพียงใด 
 ๑.๓ ความเดือดรอนที่ไดรับ เปนความเดือดรอนถึงขนาดเกี่ยวกับความเปนความตายหรือไม 

หรือวา เปนเพียงเดือดรอนเพราะขาดผูที่ไดใหที่อยูอาศัยเทานั้น 
 ๑.๔ โดยสภาพของการอยูในอุปการะ ยอมหมายถึงวาผูอยูในอุปการะผูตายไมสามารถชวย

ตัวเองได จําเปนตองใหคนอื่นชวย ดังนั้น ถาผูอยูในอุปการะผูตายจะเปนผูอุปการะคนอื่นอยูดวย ใน
ขณะเดียวกัน ยอมหมายถึงผูนั้นไมอยูในฐานะที่จะเปนผูอยูในอุปการะผูตายได 

๒. ในกรณีผูอุปการะอันมีสิทธิจะไดรับบํานาญพิเศษ ใหสวนราชการตนสังกัดพิจารณาดังนี้ 
 ๒.๑ เปนผูที่ไดอุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาแกผูตายมาแตเยาววัยฉันบิดามารดากับบุตร หรือ 
 ๒.๒ เปนผูที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
  ก. ไดอุปการะผูตาย เนื่องจากผูตายมีรายไดไมเพียงพอแกอัตภาพ ไมสามารถชวย

ตัวเองได 
  ข. ตองเปนการอุปการะประจําเปนสวนใหญ มิใชเปนเพียงแตใหเครื่อง อุปโภค 

บริโภคหรือดูแล การเจ็บปวยช่ัวคร้ังชั่วคราวเทานั้น 
  ค. ถาขาดผูอุปการะไปจะตองไดรับความเดือดรอนถึงอดอยาก มิใชเพียงแตขาดความ

สะดวก หรือขาดความสุขทางกายและใจไปบางก็เพียงเล็กนอยเทานั้น 
  ง. ผูอุปการะจะตองมีรายไดจากการประกอบอาชีพเพียงพอและอยูในฐานะที่จะ

อุปการะผูตาย ไดตามควรแกอัตภาพ 
 

























 



 
 
 
 
 
 


