
ข้อควรทราบสําหรบัข้าราชการที่จะครบเกษียณอายุราชการ  

เอกสารสําคัญที่ควรเก็บรักษาไว้อย่างดีที่บ้านของตนเองหลังจากเกษียณอายุราชการ มีดังนี้   
 1. สําเนา ก.พ.7 / สมุดประวัติ  

2. สําเนาประกาศเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2565 พร้อมบัญชีรายช่ือแนบท้าย (เฉพาะหน้าที่มีช่ือของผู้เกษียณอายุ
ราชการตาม ก.พ.7)   

4. สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 และวันที่ 30 กันยายน 2565 (กรณีเกษียณอายุราชการ)  
 5. หนังสือสั่งจ่ายเงินบํานาญ เงินบําเหน็จดํารงชีพ (จากกรมบัญชีกลาง) 

6. หนังสือสั่งจ่ายเงินคืนจาก กบข.  
 7. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (เงินช่วยค่าทําศพ) กรณีผู้รับบํานาญถึงแก่ความตาย 
 8. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด                             
(30 เท่าของเงินบํานาญ+เงิน ชคบ. หักเงินบําเหน็จดํารงชีพที่เบิกไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เกษียณอายุราชการ และครั้งที่ 2 อายุ 65 ปี 
และครั้งที่ 3 อายุ 70 ปี (ถ้ามี)      

  ผู้รับบํานาญที่มีทายาทตามกฎหมาย ได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร อาจจะทําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จ   
ตกทอดไว้ให้แก่บุคคลภายนอกได้ เช่น พ่ี  น้อง  หลาน หรือบุคคลอื่น แล้วแต่เจตนา   ในกรณีที่ทายาทตามกฎหมายเสียชีวิตทั้งหมด     
แต่หากทายาทตามกฎหมายยังมีชีวิตอยู่จะเป็นผู้รับเงินบําเหน็จตกทอดทั้งจํานวน และหน่วยงานจะไม่นําหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
บําเหน็จตกทอดไปใช้ในการทํานิติกรรมดังกล่าวข้างต้น 

        กรณีผู้รับบํานาญที่ไม่มีทายาทตามกฎหมายคือ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร ควรเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จ
ตกทอดมอบไว้ให้แก่บุคคลที่ต้องการแสดงเจตนาจะมอบให้ด้วย และหากบุคคลที่แสดงเจตนาไว้ได้ตายไปก่อนให้สิทธิในบําเหน็จ
ตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง (ไม่มีการเบิกจ่าย)                                                                             
           9. สําเนาหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณของทหาร (กอ.รมน.) (ถ้ามี) 
         10. สําเนาหนังสือรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหารจากกรมการเงินกลาโหม (ถ้ามี) 
                เอกสารตามข้อ 1-10 ใช้เพื่อประกอบการทําธุรกรรมในอนาคตของผู้รับบํานาญ และ/หรือประโยชน์      
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป  ทั้งนี้ โปรดกรุณาให้ความสําคัญต่อเอกสารดังกล่าวข้างต้นด้วย อย่าให้สูญหาย 
         11. ผู้รับบํานาญสามารถยื่นกู้เงินบําเหน็จตกทอดของตนเองได้ (เรียกว่า บําเหน็จค้ําประกัน) ในวงเงิน 30 เท่าของเงินบํานาญ 
หักบําเหน็จดํารงชีพที่เบิกไปแล้วก่อน สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดที่รับบํานาญ (สังกัดส่วนภูมิภาค ย่ืนที่สํานักงานเกษตร
จังหวัด ส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในภูมิภาค ที่สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และส่วนกลาง (กอง/สํานัก) ย่ืนที่ กลุ่มทะเบียน
ประวัติฯ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (หากไม่มีความประสงค์ที่จะกู้บําเหน็จค้ําประกันไม่ต้องย่ืนเรื่อง) 
 
****************************************** 
หมายเหตุ 
            -  เงิน ชคบ. คือ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ (กรณีรัฐมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการท้ังระบบ)         
            -  กรณีผู้เกษียณที่ยังไม่ได้รับคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 (กรณีเกษียณอายุ) จะต้องประสานกับ
เจ้าหน้าที่ที่ทําเรื่องว่า ได้ใช้คําสั่งดังกล่าวในการเบิกจ่ายเงินบํานาญเพิ่มเติมให้เรียบร้อยหรือไม่ เพราะมีผลต่อการรับเงินบํานาญ 
และมีความยุ่งยากหากต้องติดตามในภายหลัง        
 
 

การกูบ้าํเหน็จ... 
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การกู้บําเหน็จค้ําประกัน 

สําหรบัผู้รบับํานาญ 

    บําเหน็จค้ําประกัน คือ การกู้เงินกับสถาบันการเงิน โดยนําสิทธิบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน       
ซึ่งส่วนแรกข้าราชการบํานาญได้นํามาใช้ก่อนแล้ว 15 เท่า ส่วนบําเหน็จตกทอดที่เหลือให้ทายาทอีก 15 เท่าหลัง สามารถนํามา
เป็นหลักทรัพย์ที่ผู้รับบํานาญสามารถนําไปใช้ค้ําประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ โดยกฎหมายกําหนดว่า ข้าราชการที่ลาออก/
เกษียณ และเลือกรับเงินบํานาญสามารถรับบําเหน็จดํารงชีพได้ 15 เท่าของเงินบํานาญ รวมแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท และ
เมื่อผู้รับบํานาญอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ สามารถเบิกบําเหน็จดํารงชีพ 65 ปี ได้อีกไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อผู้รับบํานาญ
อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ สามารถเบิกบําเหน็จดํารงชีพ 70 ปี  ได้อีกไม่เกิน 100,000 บาท รวมทั้ง 3 ครั้งต้องไม่เกิน 500,000 บาท 

ตัวอย่าง 

 กรณทีี่ 1 บํานาญเดือนละ (13,000 บาท X 15 เทา่ = 195,000 บาท)  
1.1 เกษียณอายุราชการรับบําเหน็จดํารงชีพ เป็นเงิน 195,000 บาท 
1.2 รับบํานาญอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ไม่มีเงินบําเหนจ็ดํารงชีพ 65 ปี แล้ว 

          1.3 หลังเกษียณอายุราชการ หากมคีวามประสงคจ์ะกู้บําเหน็จค้ําประกันสามารถกู้ได้ 15 เท่าหลัง เป็นเงิน 195,000 บาท  

         กรณทีี ่2 บํานาญเดอืนละ (25,000 บาท X 15 เท่า = 375,000 บาท)  
 2.1 เกษียณอายุราชการรับบําเหน็จดํารงชีพพร้อมบํานาญแล้ว เป็นเงิน 200,000 บาท 
 2.2 ผู้รับบํานาญอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ สามารถรับเพ่ิมอีก เป็นเงิน 175,000 บาท 
           2.3 หลังเกษียณอายุราชการ และอายุยังไม่ถึง 65 ปี หากมีความประสงค์จะกู้บําเหน็จค้ําประกัน  
สามารถกู้ได้เป็นเงิน 15 เท่าแรก หัก 200,000 บาท เป็นเงิน 175,000 บาท รวมกับ 15 เท่าหลัง เป็นเงิน 375,000 บาท         
รวมเป็นยอดเงินที่สามารถกู้ได้ คือ 175,000 + 375,000 = 550,000 บาท        
          2.4 หากขอกู้หลังอายุ 65 ปี จะสามารถกู้ได้ 15 เท่าหลัง เป็นเงิน 375,000 บาท 

         กรณทีี ่3 บาํนาญเดอืนละ (30,000 บาท X 15 เท่า = 450,000 บาท)  
3.1 เกษียณอายุราชการรับบําเหน็จดํารงชีพ เป็นเงิน 200,000 บาท 

 3.2 ผู้รับบํานาญอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ รบัเพ่ิม เป็นเงิน 200,000 บาท 
          3.3 ผูร้ับบํานาญอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ รับเพ่ิม เป็นเงิน 50,000 บาท 
          3.4 หลังเกษียณอายุราชการ และอายุยังไม่ถึง 65 ปี หากมีความประสงค์จะกู้บําเหน็จค้ําประกัน  
สามารถกู้ได้เป็นเงิน 15 เท่าแรก หัก 200,000 บาท เป็นเงิน 250,000 บาท รวมกับ 15 เท่าหลัง เป็นเงิน 450,000 บาท           
รวมเป็นยอดเงินที่สามารถกู้ได้ คือ 700,000 บาท 
          3.4 หากขอกู้หลังอายุ 65 ปี จะสามารถกู้ได้ 15 เท่าหลัง เป็นเงิน 450,000 บาท 

 สําหรับผู้รับบํานาญท่ีกู้เงินบําเหน็จค้ําประกันไปแล้วในขณะที่อายุยังไม่ถึง 65 ปี และเม่ืออายุ ครบ 65 ปี สามารถขอ
เบิกบําเหน็จดํารงชีพ 65 ปี ได้ (ผ่านระบบ Digital Pension) โดยผู้รับบํานาญ สังกัดส่วนภูมิภาค ย่ืนที่สํานักงานเกษตรจังหวัด 
ส่วนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค คือ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ให้ย่ืนที่สํานักงานดังกล่าว  และ
ส่วนกลาง (กอง/สํานัก) ย่ืนที่ กลุ่มทะเบียนประวัติฯ กองการเจ้าหน้าที่     

สถาบันการ...  
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สถาบนัการเงินที่เข้าร่วมโครงการใหส้นิเชื่อโดยใชบ้าํเหน็จค้าํประกนั ไดแ้ก ่       
          1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)                  
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)                       
5. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)            
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)    

          7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
          8. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร           

                          9.  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน) 
                  10. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
                  11. ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย่อย จํากัด (มหาชน)    
                  12. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
                  13. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
โดยแต่ละธนาคารจะมีเงื่อนไข ในการให้สนิเชื่อในวงเงนิทีแ่ตกต่างกนัไปตามข้อกําหนดของแต่ละธนาคาร 
 
หลกัฐานทีต่้องแนบมีดังนี ้

1. แบบคําร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอด   จํานวน     1     ฉบับ 
เพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 

2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด   จํานวน      2    ฉบับ 
ที่ระบุมอบให้บุคคลภายนอก ที่ไมใ่ช่ทายาทตามกฎหมาย 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลตามข้อ 2  จํานวน      2 ฉบับ 
4. สําเนาทะเบียนบ้านของบุคคลตามข้อ 2                   จํานวน     2 ฉบับ 

 
********************************************** 

 
 

จาก...กลุ่มทะเบียนประวัตแิละบาํเหน็จความชอบ  
    กองการเจ้าหนา้ที่ กรมสง่เสริมการเกษตร 

โทร. 0 2579 3699  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


