
สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ   
กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออก และเสียชีวิต 

 

ความหมายของบ าเหน็จบ านาญ       
 บ ำเหน็จบ ำนำญเป็นสิทธิประโยชน์อย่ำงหนึ่งที่ทำงรำชกำรจ่ำยเป็นเงินให้แก่ข้ำรำชกำรที่พ้นจำก
รำชกำร เพื่อควำมมั่นคง และเป็นหลักประกันในชีวิต โดยให้เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ               

         บ าเหน็จปกติ หมำยถึง เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำ ซึ่งจ่ำยเงินก้อนครั้งเดียว                                           

         บ านาญปกติ หมำยถึง เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำ     ซึ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนจนกว่ำจะ 
ถึงแก่ควำมตำย หรือหมดสิทธิ          

ข้าราชการซึ่งออกจากราชการทุกกรณี และมีสิทธิที่จะได้รับเงินบ านาญด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้  
 1) เหตุทดแทน ให้แก่ข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำร เพรำะเลิก หรือ   ยุบต ำแหน่ง หรือมีค ำสั่งให้ออก
โดยไม่มีควำมผิด                                                      

2) เหตุทุพพลภาพ ให้แก่ข้ำรำชกำรผู้เจ็บป่วยทุพพลภำพ ซึ่งข้ำรำชกำรมีสิทธิที่จะลำออกได้เอง หรือ
ทำงรำชกำรจะสั่งให้ออกก็ได้ ข้อส ำคัญจะต้องให้แพทย์ท ำกำรตรวจ และให้ควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถรับรำชกำร
ในต ำแหน่งหน้ำที่นั้นต่อไปได ้

3) เหตุสูงอายุ ให้แก่ข้ำรำชกำรที่มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษียณอำยุ) หรือลำออกเมื่อมีอำยุครบ 
50 ปีบริบูรณ์ 

4) เหตุรับราชการนาน ให้แก่ข้ำรำชกำรซึ่งมีเวลำส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญครบ 25 ปีบริบูรณ์ 

ข้ำรำชกำรผู้ใดออกจำกรำชกำรด้วยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภำพ หรือเหตุสูงอำยุ  ถ้ำมีเวลำรำชกำร
ส ำหรับค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  มีสิทธิเลือกขอรับบ ำเหน็จหรือบ ำนำญก็ได้ แต่ถ้ามีเวลา
ราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญไม่ถึง 10 ปี มีสิทธิได้รับแต่เพียงบ าเหน็จเท่านั้น   

 กรณีข้ำรำชกำรที่เวลำรำชกำรครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร และไม่
เข้ำเกณฑ์ 4 เหตุดังกล่ำว ให้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จ 

              ตารางแสดงเหตสุิทธริบัเงินบ าเหน็จบ านาญ 
 

เหตุออกจากราชการ อายุราชการ (รวมเวลา
ทวคีูณ) 

สิทธริบัเงินบ าเหน็จ
บ านาญ 

เกษียณ 
สูงอำยุ (อำยุ 50 ปี) 

ทุพพลภำพ 
ทดแทน 

ไม่ถึง 1 ปี - 
1 ปีแตถ่ึง 10 ปี บ ำเหน็จ 

10 ปีขึ้นไป บ ำนำญ หรือเลือกรับ
บ ำเหน็จ 

รับรำชกำรนำน 25 ปีขึ้นไป บ ำนำญ หรือเลือกรับ
บ ำเหน็จ 

 
ลำออก 

ปลดออก 
 

ไม่ถึง 10 ปี - 
10 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง  25 ปี บ ำเหน็จ 

25 ปี ขึ้นไป บ ำนำญ หรือเลือกรับ
บ ำเหน็จ 
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การค านวณบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 

บ าเหน็จปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย X เวลำรำชกำร รวมเวลำรำชกำรทวีคูณ (ถ้ำเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 

          บ านาญปกติ = เงินเดือนเดือนสุดทำ้ย X เวลำรำชกำร รวมเวลำรำชกำรทวีคูณ (ถ้ำเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 
                                                            50 
          บ านาญสมาชิก กบข.  = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดอืนสุดท้ำย X เวลำรำชกำร รวมเวลำรำชกำรทวีคูณ   
                                                                                50 
 ทั้งนี้ ข้าราชการทีเ่ป็นสมาชิก กบข. บ านาญต้องไมเ่กนิร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสบิเดือนสดุทา้ย  

          ส าหรบัสมาชิก กบข. เวลาราชการ ถ้าเกิน 6 เดือน 27 วัน ใหค้ านวณดงันี้                                                                                                                

                                  (อายุราชการ 33 ปี 6 เดือน 27 วัน)                                                                                                  
                           เท่ากับ 33 ปี + 6/12 + 27/365 =  33.57 ป ี
 

บ าเหน็จด ารงชพี คือ กำรน ำบ ำเหน็จตกทอดจ ำนวน 15 เท่ำของบ ำนำญรำยเดือน แต่ไม่เกิน  
จ ำนวนเงิน 200,000 บำท มำจ่ำยให้กับผู้รับบ ำนำญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู ่เพื่อช่วยเหลือและบรรเทำควำม
เดือดร้อน ของผู้รับบ ำนำญในกำรด ำรงชีพให้เหมำะสม กับสภำวะเศรษฐกิจ โดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้และ 

          บ าเหน็จด ารงชพี 65 ป ีคือ กำรน ำบ ำเหน็จตกทอดจ ำนวน 15 เท่ำของบ ำนำญรำยเดือน รวมกัน 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 เบิกจำ่ยตอนเกษียณอำยุรำชกำร/ลำออก/ปลดออก แต่ไม่เกิน 200,000 บำท ครั้งที่ 2 เมื่อผู้รับ
บ ำนำญอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ สำมำรถเบิกบ ำเหน็จด ำรงชีพ 65 ปี ได้อีกไม่เกิน 200,000 บำท รวมทั้ง 2 ครั้ง
ต้องไม่เกิน 400,000 บำท 

           ส ำหรบักำรจ่ำยบ ำเหน็จด ำรงชีพกรมบัญชีกลำงจะด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกของ
ผู้รับบ ำนำญโดยตรง เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว ผู้รับบ ำนำญที่ยังมิได้แสดงเจตนำขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ ขอให้
ติดต่อส่วนรำชกำรสังกัดสุดท้ำยเพื่อแสดงเจตนำ พร้อมเตรียมเอกสำรประกอบกำรขอรับ ดังนี ้ 

1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน (หน้ำที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน)  
2. ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร ประเภทออมทรัพย์ หรือสะสมทรัพย์ (หน้ำที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝำก)  
 

การค านวณบ าเหน็จด ารงชพี 
 

           บ าเหน็จด ารงชพี = บ ำนำญปกติ X 15 = XXX บำท (ไม่เกินสองแสนบำท) 
           หรือ = บ ำนำญปกต+ิบ ำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ X 15 (ไม่เกินสองแสนบำท) 
(เงินบ ำนำญที่น ำมำค ำนวณไม่รวม ช.ค.บ. / ช.ร.บ. )  

   
             บ าเหน็จตกทอด คือ เงินที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่ทำยำทของข้ำรำชกำรที่เสียชีวิตระหว่ำงประจ ำกำร 
หรือ ผู้รับบ ำนำญบ ำนำญได้เสียชีวิต ซึ่งกำรเสียชีวิตหรือถึงแก่กรรมนั้นมไิด้เกิดจำกกำรประพฤติช่ัวร้ำยแรงของ
ตนเอง (เช่น ฆ่ำตัวตำยหนีควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง โทษทำงอำญำจ ำคุก เป็นต้น) 
 

 

 

กำรค ำนวณ... 
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การค านวณบ าเหน็จตกทอด   

            เมื่อผู้รับบ ำเหน็จด ำรงชีพถึงแก่ควำมตำย กำรค ำนวณบ ำเหน็จตกทอดให้แก่ทำยำท ตำม
พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 หรือพระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 จะค ำนวณ ดังนี ้
            บ ำนำญปกติ X 30 - บ ำเหน็จด ำรงชีพ 
             หรือ บ ำนำญปกติ + บ ำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ X 30 - บ ำเหนจ็ด ำรงชีพ (ไม่รวม ช.ค.บ. / ช.ร.บ.) 

          เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า (เงินช่วยค่าท าศพ) 
          เงินชว่ยพเิศษ คือ เงินที่รัฐจ่ำยใหก้ับผู้มีสิทธิ์หรอืทำยำทเพื่อช่วยเหลือในกำรท ำศพของข้ำรำชกำรหรือ
ผู้รับบ ำนำญที่เสียชีวิต นั้นเอง 
             กรณขี้าราชการทีเ่สียชีวติ  ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษจ านวน 3 เทา่ของเงินเดอืนเต็มเดือนที่ข้ำรำชกำร
รำยดังกล่ำวมีสิทธิได้รับ หำกข้ำรำชกำรรำยดังกล่ำวมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเติมพิเศษ เช่น เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำร
สู้รบ เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิด ก็ให้รวมเงินดังกล่ำวกับเงินเดือนเพื่อค ำนวณเป็นเงินช่วย
พิเศษ จ ำนวน 3 เท่ำ ด้วย 

           กรณผีู้รับบ านาญทีเ่สียชีวติ ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษจ านวน 3 เท่าของบ านาญรวมกับเงินช่วยคำ่ครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบ ำนำญ (ช.ค.บ.) ด้วย 

            การจ่ายเงนิช่วยพิเศษ ทั้งกรณขี้ำรำชกำรและผูร้ับบ ำนำญถึงแก่กรรม ใหจ้่ายตามทีผู่้เสียชวีิตไดท้ า
หนังสือแสดงเจตนาไว้ (เพียงรำยเดียว สำมำรถเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษได้ตลอดเวลำ โดยท ำหนังสือ
แสดงเจตนำ ระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ส่วนรำชกำรผู้เบิกฯ) ถ้ำไม่ได้แสดงเจตนาไว้ให้
จ่ายแก่ทายาทตามล าดับก่อนหลัง ได้แก ่ 1) คูส่มรส  2) บุตร 3) บิดำมำรดำ (บุคคลในล ำดับก่อนมีชีวิตอยู่
บุคคลในล ำดับถัดไปจะไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ หำกผูม้ีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือในล ำดับเดียวกันมีหลำยคน 
ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษให้แก่ผู้ซึง่บุคคลในล ำดบันั้นมอบหมำยเป็นหนังสือ หรือบุคคลที่เปน็ผู้จัดกำรงำนศพ เช่น 
กรณีข้ำรำชกำร หรือผู้รับบ ำนำญถึงแก่ควำมตำยโดยไม่ได้ท ำหนังสือแสดงเจตนำไว้ และคู่สมรสเป็นผูม้ีสิทธิใน
ล ำดับแรกได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ผู้ตำยมีบุตร 3 คน ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษแก่บุตรคนหนึง่คนใดที่ได้รับมอบหมำย
เป็นหนังสือจำกบุตรคนอื่น ๆ แต่หำกไม่มีกำรมอบหมำยเป็นหนังสือจำกบุตรคนอ่ืน ๆ ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษให้แก่
บุตรที่เป็นบุตรที่เป็นผู้จัดกำรศพ เป็นต้น) ทัง้นีต้้องด าเนนิการภายใน 1 ปี นับแต่วันทีข่้ำรำชกำรหรือผู้รับ
บ ำนำญที่เสียชีวติ 

   ในการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงิน ทั้งกรณีบ ำเหน็จตกทอด และหรือเงินช่วยพิเศษ (3 เดือน) เป็นเรื่องที่  
ผู้มีสิทธิท์ั้งกรณีเป็นผู้ถูกระบุในกำรแสดงเจตนำ หรือทำยำทของผู้เสียชีวิต ต้องไปตดิต่อที่ส่วนราชการผู้เบกิ
เงินเดือนหรือเงินบ านาญ นัน้ ๆ  ( เช่น ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ)  โดยกำรเตรียมเอกสำร หลักฐำน หรือ
บุคคลให้พร้อม ซึ่งควรไปสอบถำม หรือขอค ำปรึกษำ แนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่หน่วยเบิกฯ ก่อนท ำเรื่องฯ  

              สรุปได้ว่า ข้ำรำชกำรและผู้รับบ ำนำญ นอกจำกจะรับเงินเดือน ค่ำตอบแทน หรือเงินบ ำนำญแล้ว      
ยังมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์อื่นอีกหลำยอย่ำง ผู้รับบ ำนำญยังสำมำรถใช้สิทธิ์ในกำรขอรับเงิน
บ ำเหน็จด ำรงชีพด้วย หำกเสียชีวิตลงไปผู้ถูกระบุสิทธิ์หรอืทำยำทก็จะได้รับเงินบ ำเหน็จตกทอด และเงินช่วย
พิเศษ 3 เดือน ตำมสิทธิ์ของเขำด้วย  ดังนั้นกำรเรียนรู้ กำรใช้สิทธิ์ กำรเตรียมกำร และกำรบอกกล่ำวกับทำยำท 
หรือผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องที่ข้ำรำชกำรและผู้รับบ ำนำญจะละเลยเสียมไิด้ 

  

 บ ำเหน็จค้ ำประกัน... 
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            บ าเหน็จค้ าประกนั (ส าหรบัผู้รบับ านาญ)  คอื กำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงิน โดยน ำสิทธิบ ำเหน็จ  
ตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน ซึ่งส่วนแรกข้ำรำชกำรบ ำนำญได้น ำมำใช้ก่อนแล้ว 15 เท่ำ ส่วน
บ ำเหน็จตกทอดที่เหลือให้ทำยำทอีก 15 เท่ำหลัง สำมำรถน ำมำเป็นหลักทรัพย์ที่ผู้รับบ ำนำญสำมำรถน ำไปใช้
ค้ ำประกันเงินกู้กับสถำบันกำรเงินได้  

ตัวอย่าง 

กรณทีี่ 1 บ านาญเดือนละ (25,000 บาท X 15 เทา่ = 375,000 บาท)  
            1.1 เกษียณอำยุรำชกำรรับบ ำเหน็จด ำรงชีพพร้อมบ ำนำญแล้ว เป็นเงิน 200,000 บำท 
            1.2 ผู้รับบ ำนำญอำยุครบ 65 ปบีริบูรณ์ สำมำรถรับเพิ่มอีก เป็นเงิน 175,000 บำท 
            1.3 หลังเกษียณอำยุรำชกำร และอำยุยังไม่ถึง 65 ปี หำกมีควำมประสงค์จะกู้บ ำเหน็จค้ ำประกัน  
สำมำรถกู้ได้เป็นเงิน 15 เท่ำแรก หัก 200,000 บำท เป็นเงิน 175,000 บำท รวมกับ 15 เท่ำหลัง เป็นเงิน 
375,000 บำท รวมเป็นยอดเงินที่สำมำรถกู้ได้ คือ 175,000 + 375,000 = 550,000 บำท         
 1.4 หำกขอกูห้ลังอำยุ 65 ปี จะสำมำรถกู้ได้ 15 เท่ำหลัง เป็นเงิน 375,000 บำท 

          

          กรณทีี่ 2 บ านาญเดือนละ (30,000 บาท X 15 เท่า = 450,000 บาท)  
2.1  เกษียณอำยุรำชกำรรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ เป็นเงิน 200,000 บำท 

          2.2 ผู้รับบ ำนำญอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ รับเพิ่ม เป็นเงิน 200,000 บำท 
2.3 หลังเกษียณอำยุรำชกำร และอำยุยังไมถ่ึง 65 ปี หำกมีควำมประสงค์จะกู้บ ำเหน็จค้ ำประกัน  

สำมำรถกู้ได้เป็นเงิน 15 เท่ำแรก หัก 200,000 บำท เป็นเงิน 250,000 บำท รวมกับ 15 เท่ำหลัง เป็นเงิน 
450,000 บำท รวมเป็นยอดเงินที่สำมำรถกู้ได้ คือ 700,000 บำท     
 2.4 หำกขอกูห้ลังอำยุ 65 ปี จะสำมำรถกู้ได้ 15 เท่ำหลัง เป็นเงิน 450,000 บำท 
 

          กรณทีี่ 3 บ านาญเดือนละ (13,000 บาท X 15 เท่า = 195,000 บาท)  
          3.1 เกษียณอำยุรำชกำรรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ เป็นเงิน 195,000 บำท 

3.2 ผู้รับบ ำนำญอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ไม่มีเงนิบ ำเหน็จด ำรงชีพ 65 ปี แล้ว 
3.3 หลังเกษียณอำยุรำชกำร หำกมีควำมประสงคจ์ะกู้บ ำเหนจ็ค้ ำประกันสำมำรถกู้ได้ 15 เท่ำหลัง เป็นเงิน  

195,000 บำท  

ส ำหรับผู้รับบ ำนำญที่กู้เงนิบ ำเหน็จค  ำประกันไปแล้วในขณะที่อำยุยังไม่ถึง 65 ปี และเมื่ออำย ุ
ครบ 65 ปี มีควำมประสงคข์อรับบ ำเหนจ็ค  ำประกันในส่วนเพิ่ม จะตอ้งด ำเนินกำรช ำระหนี ยอดคงเหลือ 
กับธนำคำรใหเ้รียบร้อยก่อน จึงจะขอเบิกบ ำเหน็จด ำรงชีพ 65 ปี ได้ หลังจำกนั นหำกต้องกำรกู้บ ำเหน็จ 
ค  ำประกันอีกก็สำมำรถท ำได้ โดยผู้รับบ ำนำญ สังกัดส่วนภูมภิาค ยื่นทีส่ านักงานเกษตรจังหวดั ส่วนกลางทีม่ี
ส านักงานอยูใ่นภูมิภาค คือส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรใหย้ื่นทีส่ านักงาน  และส่วนกลาง (กอง/ส านัก) 
ยื่นที่ กลุ่มทะเบียนประวตัิและบ าเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่     
 
 
 
 
 
 

สถำบันกำรเงิน...  
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สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการให้สนิเชื่อโดยใชบ้ าเหน็จค้ าประกนั ได้แก่     
   

          1. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)                  
4. ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)                       
5. ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)            
6. ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)    

          7. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและ ขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
          8. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร           

                          9.  ธนำคำรแลนด์ แอนด ์เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย จ ำกัด (มหำชน) 
                  10. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
                  11. ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จ ำกัด (มหำชน)    
                  12. ธนำคำรนครหลวงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
                  13. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
โดยแต่ละธนาคารจะมีเงื่อนไข ในการให้สินเชื่อในวงเงินทีแ่ตกต่างกนัไปตามข้อก าหนดของแต่ละธนาคาร 
 
หลักฐานที่ต้องแนบมดีังนี ้

1. แบบค ำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ ำเหน็จตกทอด   จ ำนวน     1     ฉบับ 
เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน 

2. หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบ ำเหน็จตกทอด   จ ำนวน      2    ฉบับ 
ที่ระบุมอบใหบุ้คคลภำยนอก ที่ไมใ่ช่ทำยำทตำมกฎหมำย 

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบุคคลตำมข้อ 2  จ ำนวน      2 ฉบับ 
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุคคลตำมข้อ 2                   จ ำนวน     2 ฉบับ 
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สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจ า 
กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออก และเสียชีวติ  

 
บ าเหน็จลูกจ้างประจ า มี 4 ประเภท คือ 

1. บ าเหน็จปกติ คือ เงินตอบแทนที่รัฐจ่ำยใ ห้แก่ลูกจ้ำงประจ ำที่ออกจำกงำนเนื่องจำกท ำงำนมำนำน
จ่ำยให้ครั้งเดียวเป็นเงินก้อน (เงื่อนไขต้องรับรำชกำรอย่ำงน้อย 1 ปีบริบูรณ์) 

2. บ าเหน็จรายเดือน คือ เงินตอบแทนที่รัฐจ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำที่ออกจำกงำนเนื่องจำกท ำงำนมำ
นำนจ่ำยให้เป็นรำยเดือน (เงื่อนไขต้องรับรำชกำรอย่ำงน้อย 25 ปีบริบูรณ์) 

3. บ าเหน็จพิเศษ คือ เงินที่จ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำที่ได้รับอันตรำย ป่วยเจ็บ หรือ ถูกท ำร้ำย เพรำะ
เหตุปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ซึ่งแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจ และแสดงควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ได้อีกเลย จึงจ่ำยให้ครั้งเดียวนอกเหนือจำกบ ำเหน็จปกติ       
 กรณีปฏิบัติหน้ำที่ปกติ แล้วถึงแก่กรรมให้ได้รับ 30 เท่ำของค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย กรณีปฏิบัติหน้ำที่ หรือ
จลำจล ประกำศใช้กฎอัยกำรศึก ให้ได้รับ 48 เท่ำของค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย 
  4. บ าเหน็จพิเศษรายเดือน คือ เงินที่จ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำที่ได้รับอันตรำย ป่วยเจ็บ หรือถูกท ำร้ำย 
เพรำะเหตุปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ซึ่งแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นว่ำ ไม่สำมำรถ
ปฏิบัตหิน้ำที่ได้อีกเลย    ซึ่งจ่ำยให้รำยเดือน (โดยค ำนึงถึงควำมร้ำยแรงต่อเหตุกำรณ์นั้น ๆ) 

กรณีปฏิบัติหน้ำที่ปกติ ไม่น้อยกว่ำ 6 เท่ำ ของค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำยแต่ไม่เกินกว่ำ 24 เท่ำ แล้วหำร
ด้วย 50  

กรณีปฏิบัติหน้ำที่ระหว่ำงสงครำม หรือจลำจลในระหว่ำงประกำศใช้กฎอัยกำรศึกปกติไม่น้อยกว่ำ 36 เท่ำ
ของค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย แต่ไม่เกินกว่ำ   42 เท่ำ แล้วหำรด้วย 50  

การนับวันเพื่อค านวณเงินบ าเหน็จ        
 ให้นับเป็นจ ำนวนเดือน เศษของเดือนถ้ำถึง 15 วัน ให้นับเป็น 1 เดือน   
     
  
 

 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีค ำนวณ... 

1. กำรนับเวลำท ำงำน 

-. เวลำท ำงำนโดยได้รับค่ำจ้ำง              
- เวลำทวีคูณ                                                        
   - กระทรวงกลำโหมก ำหนด                                          
    - ประกำศกฎอัยกำรศึก   

2. ตัดเวลำรำชกำร 

-. เวลำที่ไม่ได้รับค่ำจ้ำง              
- วันลำในระหว่ำงประกำศ                                                        
   กฎอัยกำรศึก                                          
        

วิธีค ำนวณ 
ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย X จ ำนวนเดือน/12 

                               50           
 
sdk 
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วิธีค ำนวณบ ำเหน็จรำยเดือนของลูกจำ้งประจ ำ 

สูตร  บ ำเหน็จรำยเดือน = ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย X  จ ำนวนเดือนเวลำรำชกำร/12                                                                                            
                  50                                         
หมายเหต ุ           

1. เศษของเดือนถ้ำถึง 15 วนั ให้นับเป็น 1 เดือน      
2. ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย หมำยถึง ค่ำจ้ำงที่ได้รับจำกเงินงบประมำณเดือนสุดท้ำยที่ออกจำกรำชกำร  

รวมเงินเพิ่มพิเศษรำยเดือนส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย (กรณีเกษียณอำยุให้หมำยถึง เงินเดือนที่ได้เลื่อนใน
วันสุดท้ำยของปีงบประมำณนั้นด้วย)         

3. เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงทุกอย่ำงถ้ำมีเศษปัดทิ้ง 
 

ตัวอย่าง            
 นำย ก. เป็นลกูจ้ำงประจ ำ รับรำชกำรมำแล้ว 29 ป ี2 เดือน 15 วัน ลำออกจำกรำชกำร ค่ำจ้ำง       
ณ วันที่ลำออก 22,220 บำท ขอรับบ ำเหน็จรำยเดือน 
 
วิธีค านวณ          
 บ ำเหน็จรำยเดือน = 22,220 X 351/12                                              
                                              50                                                                                                                                                                                                        

            = 12,998.70 บำท             
หมายเหตุ                                                                                         
 - รับรำชกำร 29 ปี X 12 เดือน = 348 เดือน + 3 เดือน (2 เดือน 15 วัน)                          
    = 351 เดือน 
 
วิธีค ำนวณบ ำเหน็จปกติ 
สูตร  บ ำเหน็จปกติ = ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย X  จ ำนวนเดือนเวลำรำชกำร                                                                                            
            12                                               

หมายเหต ุ            
 1. เศษของเดือนถ้ำถึง 15 วนั ให้นับเป็น 1 เดือน       
 2. ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย หมำยถึง ค่ำจ้ำงที่ได้รับจำกเงินงบประมำณเดือนสุดท้ำยที่ออกจำกรำชกำร 
รวมเงินเพิ่มพิเศษรำยเดือนส ำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย (กรณีเกษียณอำยุให้หมำยถึง เงินเดือนท่ีได้เล่ือนใน
วันสุดท้ำยของปีงบประมำณนั้นด้วย)         
 3. เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงทุกอย่ำงถ้ำมีเศษปัดทิ้ง 

ตัวอย่าง            
 นำย ก.เป็นลูกจ้ำงประจ ำ รับรำชกำรมำแล้ว 29 ปี 2 เดอืน 15 วัน  เกษียณอำยุรำชกำร หรือ
ลำออกจำกรำชกำร เงินเดือน ณ วันลำออก/เกษียณอำยุรำชกำร 22,220 บำท ขอรับเงินบ ำเหน็จปกติ (เงินก้อน
จ่ำยครั้งเดียว)                           
 
 

วิธีค ำนวณ... 
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วิธีค านวณ           
 บ ำเหน็จปกติ = 22,220 X 351                                                   
                                      12                                                                                                                                                                                                     
                = 649,935 บำท   

หมายเหต ุ           
 - กำรค ำนวณเงินบ ำเหน็จบ ำนำญของลูกจ้ำงให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง  ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณบ ำเหน็จ
บ ำนำญของข้ำรำชกำรซึ่งให้รวมเศษทศนิยมไว้ด้วย (รับรำชกำร 29 ปี X 12 เดอืน + 2 เดือน 15 วัน = 351 เดือน) 
 
ตัวอย่าง            
 นำย ก.เป็นลูกจ้ำงประจ ำ รับรำชกำรมำแล้ว 24 ปี 2 เดอืน 15 วัน  เกษียณอำยุรำชกำร หรือ
ลำออกจำกรำชกำร เงินเดือน ณ วันลำออก/เกษียณอำยุรำชกำร 22,220 บำท ขอรับเงินบ ำเหน็จปกติ (เงินก้อน
จ่ำยครั้งเดียว)                           
 
วิธีค านวณ          
 บ ำเหน็จปกติ = 22,220 X 283                                                              
                                       12                                                                                                                                                                                                     
                = 524,021.67 บำท   
 
หมายเหต ุ            
 รับรำชกำร 24 ปี X 12 เดือน = 280 เดือน + 3 เดือน (2 เดือน 15 วัน)                      
                                              = 283 เดือน 
 
เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (ค่าท าศพ) 
 คือ เงินช่วยเหลือค่ำจัดกำรศพที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้กับทำยำทของผู้ตำย กรณีลูกจ้ำงประจ ำถึงแก่
ควำมตำยในระหว่ำงรับรำชกำร เป็นเงิน 3 เท่ำของ   เงนิค่ำจ้ำง รวมกับเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสูร้บ (พ.ส.ร.) 
ถ้ำมี (ส ำหรับลกูจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำร หรือลำออก เลือกรับเงินบ ำเหน็จปกติ หรือบ ำเหน็จรำยเดือน 
ไม่มีสิทธิรับเงนิช่วยพิเศษ 3 เดือน (ค่ำท ำศพ) 
 

เงื่อนไข 
1. ผู้ตำยต้องไม่ขำดรำชกำรโดยไม่มีเหตุอันสมควร (กรณีรับรำชกำรอยู)่                 
2. ทำยำทต้องยื่นขอรับเงินภำยใน 12 เดือน 

ผู้มีสิทธิรับเงนิ            
 1. ผู้ที่มีชื่อระบุในหนังสือแสดงเจตนำของผู้เสียชีวิต       
 2. บุคคลที่ทำงวัดมีหนังสือรับรองว่ำได้จัดงำนศพให้กับผู้เสียชีวิต  

 

 

หลักฐำน... 
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หลักฐานประกอบค าขอ                                                                     
 1. ค ำร้องขอรับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน                                                           
 2. ส ำเนำใบมรณบัตรผู้เสียชีวิต                                                           
 3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้เสียชีวิต                                                           
 4. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้เสียชีวิต                                                           
 5. หนังสือแสดงเจตนำระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน                                                 
 6. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้มีสิทธริับเงิน  

หมายเหตุ                                                                                         
 1. เอกสำรที่ถำ่ยเอกสำร ต้องชัดเจนและรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ                  
 2. แนบหลักฐำนประกอบอย่ำงละ 2 ฉบับ                 
 3. กรณีผู้ตำยมิไดแ้สดงเจตนำระบุไว้ หรือบุคคลที่ผู้ตำยแสดงเจตนำระบุไว้ได้ตำยไปก่อน ก็ให้จ่ำย
บุคคลตำมล ำดับดังนี้                 
      3.1 คู่สมรส           
      3.2 บุตร           
      3.3 บิดำมำรดำ   
(ให้จ่ำยแก่บุคคลในล ำดับก่อนที่มีชีวิตอยู่ บุคคลในล ำดับถัดไปไม่มีสิทธิไดร้ับ)          
 4. ระยะเวลำกำรขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระท ำภำยในเวลำหนึ่งปี นับแต่วันที่ลูกจ้ำงประจ ำ          
ถึงแก่ควำมตำยในขณะปฏิบัติรำชกำรอยู่เท่ำนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ.์.. 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน าสิทธใินบ าเหนจ็ตกทอดไปเปน็หลกัทรพัยป์ระกนัการกูเ้งิน                
ของผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 

(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว 28 ลงวนัที่ 4 เมษายน 2557) 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 15/6 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำง พ.ศ.2519  
ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 กระทรวงกำรคลัง
จึงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรน ำสิทธิในบ ำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน
ของผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนไว้ดังต่อไปน้ี                          
           ข้อ 1 ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขนี้                               
           “บ ำเหน็จรำยเดือน” หมำยควำมว่ำ บ ำเหน็จรำยเดือนหรือบ ำเหน็จพิเศษรำยเดือน ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำง พ.ศ.2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ                                                                                   
           “ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือน” หมำยควำมว่ำ ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนหรือผู้รับบ ำเหน็จพิเศษรำยเดือน 
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำง พ.ศ.2519 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                                                          
           “หนงัสือรับรอง” หมำยควำมว่ำ หนังสือรับรองสิทธิในบ ำเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพยป์ระกัน
กำรกู้เงินของผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือน              
            “สถำบันกำรเงิน” หมำยควำมว่ำ ธนำคำรพำณิชย์ที่อยู่ในก ำกับของกระทรวงกำรคลัง ธนำคำร
พำณิชย์ของเอกชน หรือสถำบันกำรเงินอื่น ซึ่งได้ท ำบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลำง เพื่อให้ผู้รับบ ำเหน็จรำย
เดือนขอกู้เงินตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดนี้       
 ข้อ 2 ให้กรมบัญชีกลำงจัดท ำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงกรมบัญชีกลำงกับสถำบันกำรเงิน เพื่อให้
ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนน ำสิทธิในบ ำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกนักำรกู้เงิน                                                          
           ข้อ 3 ให้ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงิน ยื่นค ำร้องขอรับหนังสือรับรองต่อส่วนรำชกำร
ผู้เบิกบ ำเหน็จรำยเดือน เพื่อให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ ำเหน็จรำยเดือนตรวจสอบสิทธิในบ ำเหน็จตกทอด ให้ผู้รับ
บ ำเหน็จรำยเดือนขอรับแบบค ำร้องขอรับหนังสือรับรองตำมวรรคหนึ่ง ได้ที่กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนคลังเขต 
ส ำนักงำนคลังจังหวัด หรือสถำนที่อื่นตำมที่อธิบดีกรมบัญชีกลำงก ำหนด ค ำร้องขอรับหนังสือรับรองตำมวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตำมแบบที่อธิบดีกรมบัญชีกลำงก ำหนด        
 ข้อ 4 ให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ ำเหน็จรำยเดือนตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องและควำมครบถ้วน
ของข้อมูลในค ำร้องขอรับหนังสือรับรอง และส่งไปยังกรมบัญชีกลำงหรือส ำนักงำนคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 เมื่อกรมบัญชีกลำงหรือส ำนักงำนคลังจังหวัดได้รับค ำร้องขอรับหนังสือรับรองตำมข้อ 4 แล้ว 
ให้ออกหนังสือรับรองแก่ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือน หนังสือรับรองตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมแบบที่อธิบดี
กรมบัญชีกลำงก ำหนด           
 ข้อ 6 ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนสำมำรถน ำหนังสือรับรองตำมข้อ 5 ไปใช้เปน็หลักทรัพยใ์นกำรประกัน
กำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงินได้  ในกำรขอกูเ้งินตำมวรรคหนึ่ง ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนต้องแจ้งให้บุคคลผู้มีสิทธิ
จะได้รับบ ำเหนจ็ตกทอดไดท้รำบถึงกำรน ำสิทธิในบ ำเหนจ็ตกทอดไปเป็นหลักทรัพยใ์นกำรประกนักำรกู้เงินด้วย  
 ข้อ 7 เมื่อสถำบันกำรเงินและผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนได้ท ำสัญญำกู้เงิน และสถำบันกำรเงินได้จ่ำยเงิน
ให้แก่ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนรำยใดแล้ว ให้สถำบันกำรเงินแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังกรมบัญชีกลำงเพื่อ
ด ำเนินกำรหักเงินบ ำเหน็จรำยเดือนตำมสัญญำกู้เงินต่อไป       
 วิธีกำรแจ้งข้อมูลและกำรหักเงินบ ำเหนจ็รำยเดือนตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่อธิบดีกรมบัญชีกลำง
ก ำหนด  

ข้อ 8... 
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  ข้อ 8 ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนต้องยินยอมให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ ำเหน็จรำยเดือนหักเงินบ ำเหน็จรำย
เดือน เพื่อช ำระคืนเงินกู้ให้แก่สถำบนกำรเงินตำมสัญญำกูเ้งิน       
 ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำกู้เงินได้ ให้กรมบญัชีกลำงและ
สถำบันกำรเงินด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้         
         (1) กรณีที่ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนผิดสัญญำกู้เงิน ให้สถำบันกำรเงินตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ผู้รับ
บ ำเหน็จรำยเดือนต้องช ำระคืน และแจ้งกรมบัญชีกลำงเพื่อที่จะช ำระคืนเงินกู้ในส่วนที่เหลือตำมสัญญำกู้เงิน 
แต่ต้องไม่เกนิจ ำนวนที่น ำสิทธใินบ ำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพยใ์นกำรประกันกำรกู้เงินตำมทีร่ะบุในหนังสือรับรอง
         (2) กรณีที่ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนถึงแก่ควำมตำย ให้กรมบญัชีกลำงแจ้งสถำบันกำรเงินเพื่อให้
สถำบันกำรเงินตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือนต้องช ำระคืน และให้กรมบัญชีกลำงช ำระคืนเงินกู้
ในส่วนที่เหลือตำมสัญญำกู้เงนิ แต่ต้องไม่เกินจ ำนวนที่น ำสิทธิในบ ำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในกำร
ประกันกำรกู้เงินตำมที่ระบุในหนังสือรับรอง         
         วิธีกำรช ำระคืนเงินกู้ตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมที่อธิบดีกรมบัญชีกลำงก ำหนด               
            ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลำงมีอ ำนำจก ำหนดวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขนี้ 
 
 

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

ข้อมูลจาก : กลุ่มทะเบยีนประวตัิและบ าเหน็จความชอบ  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร 

มีนาคม 2560 
 


