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เรียบเรียงโดย : ฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ  
             กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร                           

                                  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                                    เมษายน 2555 

โทรศัพท์ : 02-579-3699 
โทรสาร : 02-579-3016 
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เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน  

กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย  
ต้องอ าลาจากกันแสนอาลัย  

แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง  
 

คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน  
ตรากตร างานอย่างซื่อสัตย์มิใหลหลง  
พัฒนาชาติไทย(ธนาคารเรา)ให้ยืนยง  

เกียรติด ารงก้องปรากฏมิวางวาย  
 

ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า  
วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้  

ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย  
ความดีงามท่ีสร้างไว้มิมีเลือน  

 
ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง  
จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน  

เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน  
คอยย้ าเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์ 

 

 

 
ขอขอบคุณ คุณ doohub จาก toursisaket.com 

 

 



3 
 

คู่มือส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ 

  

พิมพ์ครั้งที่ 1  มิถุนายน  2555 

 

จ านวน   1,000  เล่ม 

 

จ านวน    80 หน้า 

 
เรียบเรียงโดย  ฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ  
                     กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร              
                               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

www.person.doae.go.th   
 โทรศัพท์ : 0-2579-3699 

โทรสาร : 0-2579-3016 
 
พิมพ์ที่    ฝ่ายโรงพิมพ์ 
   ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
   กรมส่งเสริมการเกษตร 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
   โทรศัพท์ และโทรสาร 0-2940-6121 

 

 

http://www.person.doae.go.th/
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ค าน า 
  

  ผู้ที่รับราชการมาจวบจนครบเกษียณอายุราชการ คงอยากรู้อยากทราบ
ว่า เมื่อเกษียณอายุแล้วตนเองจะได้รั บสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง จ านวนมากน้อย
เพียงใด และการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะต้องด าเนินการอย่างไร เมื่อไร 
เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง ทั้งนี้ เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัว วางแผน 
บริหารจัดการในเรื่องการใช้จ่าย การด ารงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ตลอดจน
วางแผนด าเนินการในส่วนของสินทรัพย์ต่าง ๆ ส าหรับทายาทต่อไปด้วย 

 ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จ
ความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ ได้เล็งเห็น และตระหนักถึงความส าคัญของการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้เกษียณอายุราชการพึงจะได้รับรู้ และจัดเต รียม
เอกสารหลักฐาน ติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว จึงได้
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากราชการ ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กรมส่งเสริมการเกษตร ชมรมผู้อาวุโส ตลอดจนสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากัด น ามาจัดท าเป็นคู่มือ ผู้เกษียณอายุราชการนี้ขึ้น  
อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหา หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ซึ่งได้แจ้งไว้คู่มือนี้ด้วยแล้ว 

 กรมส่งเสริมการเกษตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือผู้เกษียณอายุราชการ
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้ง ทายาทและผู้ที่เก่ียวข้อง
ตามสมควร 
 

                        กรมส่งเสริมการเกษตร  
   กองการเจ้าหน้าที่ 

 ฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
                                 พฤษภาคม 2555         
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สารบัญ 

หัวข้อ        หน้า 

ข้าราชการ          
- สิทธิประโยชน์ของข้าราชการและการด าเนินการของผู้เกษียณ           8           
อายุราชการ เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ลาออก และเสียชีวิต                                                        
   - ความหมายของบ าเหน็จบ านาญ                           8 
   - บ าเหน็จด ารงชีพ         10    
   - เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.)                      13              
   - บ าเหน็จตกทอด         14        
   - เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (ค่าท าศพ)                                        18                                
   - การขอรับเงินคืนจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)    20    
   - สวัสดิการของผู้รับบ านาญ                                              28 
     - ค่ารักษาพยาบาล                                                          28 
     - การเบิกค่าช่วยเหลือบุตรเกี่ยวกับการศึกษา     30                     
     - การขอพระราชทานเพลิงศพ                                             34          
- บ าเหน็จค้ าประกัน                                                             38 

ลูกจ้างประจ า          
- สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจ า และการด าเนินการของผู้เกษียณ      44      
อายุราชการ ลาออก และเสียชีวิต                                                      
- การขอรับเงินคืนจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ าของ            50     
ส่วนราชการ (กสจ.)      

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ              
  - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากัด                         56        
  - การฝากเงิน           56                                             
  – การขอกู้เงิน           57      
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 หัวข้อ          หน้า 
   
  - สิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ                                     60 
  - การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร                           72 
  - ชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส                                         79 
  - การวางแผนบริหารจัดการสินทรัพย์                                        85 
  - เอกสารอ้างอิง         86     

 

 

********************************** 
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สิทธิประโยชนข์องข้าราชการ และการด าเนินการเพื่อขอสิทธิประโยชน์ ส าหรับ        
ผู้เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ลาออก และเสียชีวิต 

 
ความหมายของบ าเหน็จบ านาญ      
 บ าเหน็จบ านาญ เป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่ทางราชการจ่ายเป็นเงิน
ให้แก่ข้าราชการที่พ้นจากราชการ เพื่อความมั่นคง และเป็นหลักประกันในชีวิต  
โดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ               

         บ าเหน็จปกติ  หมายถึง เงิ นตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา       
ซึ่งจ่ายเงินก้อนครั้งเดียว                         

         บ านาญปกติ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ ได้รับราชการมา ซึ่งจ่าย
เป็นรายเดือนจนกว่าจะถึงแก่ความตาย หรือหมดสิทธิ          

ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ ทุกกรณี และมีสิท ธิที่จะได้รับเงิน
บ านาญด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้       
 1) เหตุทดแทน  ให้แก่ข้าราชการที่ออกจากราชการ เพราะเลิก  หรือ   
ยุบต าแหน่ง หรือมีค าสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด                                                      

2) เหตุทุพพลภาพ ให้แก่ข้าราชการผู้เจ็บป่วยทุพพลภาพ ซึ่งข้าราชการ
มีสิทธิที่จะลาออกได้เอง หรือทางราชการจะสั่งให้ออกก็ได้ ข้อส าคัญจะต้องให้
แพทย์ท าการตรวจ และให้ความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการในต าแหน่งหน้าที่
นั้นต่อไปได ้

3) เหตุสูงอายุ  ให้แก่ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
(เกษียณอายุ) หรือลาออกเม่ือมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ 

4) เหตุรับราชการนาน  ให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลาส าหรับค านวณ
บ าเหน็จบ านาญครบ 25 ปีบริบูรณ์  
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 ข้าราชการผู้ใดออกจากราชการด้วยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ หรือ
เหตุสูงอายุ ถ้ามีเวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  
มีสิทธิเลือกข อรับบ าเหน็จหรือบ านาญก็ได้ แต่ถ้ามีเวลาราชการส าหรับค านวณ
บ าเหน็จบ านาญไม่ถึง 10 ปี มีสิทธิได้รับแต่เพียงบ าเหน็จเท่านั้น   

 กรณีข้าราชการที่เวลาราชการครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ประสงค์จะ
ลาออกจากราชการ และไม่เข้าเกณฑ์ 4 เหตุดังกล่าว ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ 

ตารางแสดงเหตุสิทธิรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 
 

เหตุออกจากราชการ อายุราชการ (รวมเวลา
ทวีคูณ) 

สิทธิรับเงินบ าเหน็จ
บ านาญ 

เกษียณ 
สูงอายุ (อายุ 50 ปี) 

ทุพพลภาพ 
ทดแทน 

ไม่ถึง 1 ปี - 
1 ปีแต่ถึง 10 ปี บ าเหน็จ 

10 ปีขึ้นไป บ านาญ หรือเลือกรับ
บ าเหน็จ 

รับราชการนาน 25 ปีขึ้นไป บ านาญ หรือเลือกรับ
บ าเหน็จ 

 
ลาออก 

ปลดออก 
 

ไม่ถึง 10 ปี - 
10 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง  

25 ปี 
บ าเหน็จ 

25 ปี ขึ้นไป บ านาญ หรือเลือกรับ
บ าเหน็จ 
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การค านวณบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

บ าเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ (ถ้าเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) 

บ านาญปกต ิ= เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ (ถ้าเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี) 

                                    50 

บ านาญสมาชิก กบข.         

          = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย X เวลาราชการ  

                                 50 

 ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย  

ส าหรับสมาชิก กบข. เวลาราชการ ถ้าเกิน 6 เดือน 27 วัน            
ให้ค านวณดังนี้                                                                                                                

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

บ าเหน็จด ารงชีพ 

 คือเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบ านาญเพ่ือช่วยเหลือการด ารงชีพ โดยจ่ายให้  
ครั้งเดียว แต่ต้องไม่เกิน 15 เท่าของบ านาญรายเดือนที่ผู้นั้ นได้รับ  และไม่เกิน 
200,000 บาท 

1. ผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ คือ ผู้รับบ านาญ หรือผู้รับบ านาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

2. ให้ได้รับไม่เกิน 15 เท่า ของบ านาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกิน 
200,000 บาท 

3. ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ให้มารับเงินส่วนที่เหลือของ 15 เท่า ได้เมื่อ    
อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แต่ต้องไม่เกิน 400,000 บาท 
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การค านวณบ าเหน็จด ารงชีพ 

บ าเหน็จด ารงชีพ (ไม่เกิน 200,000 บาท) = เงินบ านาญ X 15 

บ าเหน็จด ารงชีพ 65 ปี เงินในส่วนที่เหลือจากก้อนแรกแต่ไม่เกิน                
400,000 บาท 

          การขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์          

เอกสารแนบ 

1. ยื่นหนังสือรับรอง และขอเบิกบ าเหน็จด ารงชีพ (แบบ สรจ.3)              
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                       
4. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารหน้าที่แสดงชื่อ-สกุล  

และเลขท่ีบัญชี 

ขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ 

สังกัดส่วนกลาง (กอง/ส านัก)       
 – ขอรับแบบขอรับเงิน  (แบบ 5300) และยื่นเอกสารได้ท่ีฝ่ายทะเบียน
ประวัติและบ าเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่  จะด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ บัน ทึกผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญแล้วส่งเอกสารให้
กรมบัญชีกลาง เมื่อได้รับการสั่งจ่าย กรมบัญชีกลางจะส่งหนังสือสั่งจ่ายให้ผู้มี
สิทธิรับเงินตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบ 5300 

สังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต/ส านักงานเกษตรจังหวัด  
 – ขอรับแบบขอรับเงิน  (แบบ 5300) และยื่นเอกสารได้ที่หน่วยงานต้น
สังกัด ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต /ส านักงานเกษตรจังหวัด  จะ
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ แล้วเสนอให้ผู้อ านวยการ
ส านัก/เกษตรจังหวัดลงนาม และบันทึกผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญแล้วส่งเอกสาร
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ให้ส านักงานคลังเขตด าเนินการ เมื่อได้รับการสั่งจ่าย กรมบัญชีกลางจะส่งหนังสือ
สั่งจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบ 5300 

สิทธิประโยชน์การเลือกรับบ าเหน็จบ านาญ 
สิทธิประโยชน์ กรณีเลือกรับบ าเหน็จ กรณีเลือกรับบ านาญ 

การรับเงิน ได้รับเงินก้อนครั้งเดียว ได้รับเงินเป็นรายเดือนทุกเดือนได้
ตลอดชีวิตหรือหมดสิทธิรับบ านาญ 

การเบิกค่า
รักษาพยาบาล 

ไม่มีสิทธิ ผู้รับบ านาญเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ตลอดชีวิต 
*คู่สมรส บิดา มารดา เบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ตลอดขีวิตจนผู้รับ
บ านาญถึงแก่กรรม 
** บุตรเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อายุ
ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นบุตรที่ไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถเบิกได้ตลอดชีวิตจน
ผู้รับบ านาญถึงแก่กรรม 

เงินช่วยพิเศษ     
(ค่าจัดการศพ) 

ไม่มีสิทธิ ผู้ซึ่งรับบ านาญแสดงเจตนา หรือ
ทายาทตามกฎหมาย (คู่สมรส บุตร 
บิดามารดา ตามล าดับ) ได้รับเงิน
บ านาญ รวมกับ เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ถ้ามี) 

ค่าเล่าเรียนบุตร ไม่มีสิทธิ เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ถึงอายุ 25 ปี
บริบูรณ์ ศึกษาไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา 

บ าเหน็จตกทอด ไม่มีสิทธิ ทายาทตามกฎหมายหรือบุคคล ซึ่ง
ผู้รับบ านาญแสดงเจตนาได้รับเงิน  
30 เท่า ของบ านาญ เมื่อผู้รับบ านาญ
ถึงแก่กรรม 

การได้รับ
พระราชทาน    
เพลิงศพ 

มีสิทธิ มีสิทธิ (เจ้าภาพหรือทายาทยื่นเรื่อง
ขอพระราชทานเพลิงศพมายังกรม) 
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การส่งแบบขอรับบ าเหน็จบ านาญได้ที่หน่วยงานใด 
 

สิทธิประโยชน์ หน่วยงานที่รับเรื่อง 
บ าเหน็จบ านาญปกติ  
(ข้าราชการ)               

หน่วยงานตั้งอยูส่่วนกลาง ส่งแบบขอรับบ าเหน็จบ านาญไปที่ ส านกับริหาร
การเบิกจ่ายเงิน กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ส่งแบบขอรับบ าเหน็จบ านาญไปที่ 
ส านักงานคลังเขต ที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ในเขตท าการ 

บ าเหน็จตกทอด (กรณีตาย) 
บ านาญพิเศษ 
 

หน่วยงาน ตั้งอยู่ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ส่งแบบขอรับบ าเหน็จ
บ านาญไปที่ ส านักบริหารการเบิกจ่ายเงิน กรมบัญชีกลาง 

หมายเหตุ 

“รับบ านาญที่หน่วยงานใด ให้รับบ าเหน็จตกทอดที่หน่วยงานนั้น ๆ” 
 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ  
กองการเจ้าหน้าที่  

โทร.0-2579-3699   
โทรสาร 0-2579-3016 

 

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.) 

 คือเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ ซึ่งก าหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
บ านาญปกติ บ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บ านาญพิเศษ     หรือบ านาญ
ตกทอดในฐานะทายาท หรือผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการอยู่แล้ว และเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจและค่าครอง
ชีพในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น  ประกอบกับมีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนข้าราชการ
ประเภทต่าง  ๆ จึงสมควรเพ่ิมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญให้แก่ผู้รับ
เบี้ยหวัดบ านาญเพื่อให้สอดคล้องกันตามสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น ๆ ด้วย 
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เงินบ าเหน็จตกทอด 

 บ าเหน็จตกทอด เป็นเงินที่ทางราชการจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ ทายาทหรือบุคคลซึ่งข้าราชการหรือผู้รับบ านาญที่ถึงแก่ความตายได้แสดง
เจตนาไว้ โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว เป็นเงิน 30 เท่า ของเงินเดือนเดือน
สุดท้ายหรือบ านาญรายเดือน 

ทายาทผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด คือ 

1. บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ให้ได้รับ     
3 ส่วน        

2. สามี หรือ ภริยา ให้ได้รับ 1 ส่วน 
3. บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับ 1 ส่วน 

การค านวณบ าเหน็จตกทอด 
 เสียชีวิตระหว่างรับราชการ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย X เวลาราชการ 
(รวมเวลาราชการทวีคูณ) 
 เสียชีวิตระหว่างรับบ านาญ = 30 เท่าของเงินบ านาญ (หักบ าเหน็จด ารงชีพ 
และบ าเหน็จด ารงชีพ 65 ปี กรณีผู้รับบ านาญได้รับเงินดังกล่าวไปแล้ว) 
          ทั้งนี้ เงินบ าเหน็จตกทอด ทางกรมบัญชีกลาง จะเป็นผู้คิดเงินและแบ่งให้
เรียบร้อย ว่าทายาทแต่ละคนจะได้เท่าไร 

สรุปสาระส าคัญ 

 กรณีข้าราชการตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือกรณีผู้รับบ านาญปกติ 
หรือผู้มีสิทธิจะได้รับบ านาญปกติ หรือผู้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตาย 
ทายาทผู้มีสิทธิต้องยื่นขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดต่อส่วนราชการสังกัดสุดท้ายของ
ผู้ตาย เมื่อส่วนราชการสังกัดสุดท้ายรวบรวมหลักฐาน และเอกสารครบแล้วให้ส่ง
เรื่องเบิกจ่ายไปยังกรมบัญชีกลางพิจารณาสั่งจ่ายต่อไป ทั้งนี้  
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1. กรณีข้าราชการตายระหว่างรับราชการ การตายนั้นต้องมิได้เกิด 
เนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง 

2. กรณีผู้รับบ านาญปกติ หรือผู้มีสิทธิจะได้รับบ านาญปกติ หรือรับ 
บ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ผู้ใดกระท าความผิดอาญา ซึ่งไม่ใช่ความผิดฐาน   
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือถูกฟ้องว่าเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริต ถ้าถึงแก่ความตายก่อนมีคดี หรือก่อนคดีถึงที่สุดให้กระทรวงเจ้า
สังกัดที่ผู้นั้นเคยสังกัดอยู่พิจารณาว่า ผู้นั้นได้กระท าความผิดจริงหรือไม่ ถ้าเห็นว่า
ผู้นั้นได้กระท าความผิดซึ่งกฎหมายก าหนดโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 1 ปีแล้ว 
ทายาทไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด      
 3. ทายาทของผู้ตาย ตามข้อ 2 ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด กรณีดังนี้            
     3.1 ผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า ได้เจตนากระท า หรือพยายาม
กระท า ให้เจ้าบ านาญ หรือผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิรับบ านาญแก่ตนถึงตายโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 
      3.2 ผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดได้เจตนากระท า หรือ พยายามกระท า
ให้ทายาทด้วยกัน ถึงตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
      3.3 ผู้ที่ได้ฟ้องเจ้าบ านาญ หรือผู้ที่จะก่อให้เกิดสิทธิบ านาญแก่ตน 
หาว่าท าความผิดโทษประหารชีวิต และตนเองกับต้ องค าพิพากษาถึงที่สุดว่า      
มีความผิดฐานฟ้องเท็จหรือท าพยานเท็จ 

การขอรับบ าเหน็จตกทอด 
  ข้าราชการบ านาญถึงแก่กรรม  และทายาทประสงค์ จะขอรับบ าเหน็จตก
ทอด  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่วนกลาง (ฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จ
ความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ ) ส่วนภูมิภาค (ส านักงานเกษตรจังหวัด หรือส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ) ต้องจัดท าเอกสาร และรวบร วมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับผู้ตาย และทายาททั้งหมด  เพ่ือส่งกรมบัญชีกลาง ซึ่ง ประกอบด้วย
เอกสารดังต่อไปนี้ 
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 กรณีตายโดยเหตุปกติ  
1. แบบขอรับบ านาญพิเศษ และหรือบ าเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่กรรม  

(แบบ 5309 ) กรอกรายละเอียด ที่เก่ียวข้องกับประวัติของผู้ตาย และทายาท
ทั้งหมด โดยให้ทายาททุกคนลงชื่อในช่องผู้ขอ หากทายาทเป็นผู้เยาว์ (ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ 20 ปีบริบูรณ์) ต้องให้ผู้ปกครองลงชื่อก ากับหลังชื่อทายาทผู้ขอด้วย 

2. รายการสอบสวนบ านาญพิเศษ หรือบ าเหน็จตกทอด (ตามแบบท่ี 
ทางราชการก าหนด) ว่าผู้ตายเป็นข้าราชการประเภทใด ตายด้วยเหตุใด มีทายาท
กี่คน ใครบ้าง 

3. บันทึกการสอบสวนทายาทของผู้ตายทุกคน และให้ทายาทลงชื่อโดย 
มีพยานรับรอง เพื่อเป็นหลักฐานว่า หากทายาทรับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ์ท าให้ทาง
ราชการเสียหาย ทายาทยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการทันทีไม่มี
เงื่อนไข 

         กรณีตายผิดธรรมชาติ 
         1.  ส าเนาค าสั่งศาลส าหรับผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ 
         2.  หลักฐานการสอบสวนของเจ้าพนักงานต ารวจ เช่น ส าเนารายงาน
ประจ าตัวเกี่ยวกับคดี รายงาน การชันสูตรพลิกศพ ฉบับซึ่งเจ้าพนักงานต ารวจ
รับรองส าเนาถูกต้อง กรณีถึงแก่กรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ  

      หลักฐานเกี่ยวกับทายาท 
            1. ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา กรณียังมีชีวิตอยู่ หรือ 
ส าเนาใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรอง การตายของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ (เช่น พ่ีน้อง 
ลุง ป้า น้า อา หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ) กรณีท่ีตายไปก่อนแล้ว 

  2. หลักฐานการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายได้แก่ 
      2.1 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบส าคัญการสมรสบิดามารดา  

หรือส าเนาทะเบียนฐานะของภริยา ( มารดาผู้ตาย ) 
2.2  หนังสือรับรองของผู้ควรเชื่อถือได้ ที่รับรองว่าบิดามารดา 

สมรส ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 
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2.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตรของบุตรร่วมบิดามารดา 
เดียวกันกับผู้ตาย ซึ่งเกิดภายในปี พ.ศ.2478 หรือก่อนนั้น 

2.4  หลักฐานเกี่ยวกับคู่สมรส ไดแ้ก่ 
2.5  ส าเนาทะเบียนสมรส ใบส าคัญการสมรส 
2.6  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2.7  ส าเนาใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตายของผู้ที่ 

ควรเชื่อถือได้ กรณีที่คู่สมรสตายไปก่อน 
2.8  ส าเนาทะเบียนการหย่า หรือใบส าคัญการหย่า หรือค าสั่ง 

ศาล กรณีที่มีการหย่า 
2.9  ส าเนาค าพิพากษา หรือค าสั่งศาลที่แสดงว่าคู่สมรสคนใด 

เป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีท่ีมีการสมรสซ้อน 
2.10 หลักฐานเกี่ยวกับบุตร  ได้แก่ 
        2.10.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ/หรือ  

สูติบัตร  
        2.10.2 ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงวัน เดือน ปีเกิดทาง 

สุริยคติโดยครบถ้วนของบุตรที่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอด 
2.10.3 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือใบส าคัญการสมรส 

ของผู้ตาย กับมารดาของบุตร หรือส าเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือส าเนา   
ค าพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร 

2.10.4 ส าเนาใบมรณบัตร หรือหนังสือรับรองการตาย 
ของผู้ที่ควรเชื่อถือได้ กรณีที่บุตรตาย 

2.10.5 ส าเนาทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม กรณีท่ีมี 
บุตรบุญธรรม  
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2.11 หลักฐานผู้แสดงเจตนากรณีไม่มีทายาท 
        2.11.1 หนังสือแสดงเจตนาซ่ึงผู้รับบ านาญได้แสดง 

เจตนาไว้ต่อส่วนราชการ 
2.11.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา 

ทะเบียนบ้านของผู้รับบ านาญตกทอดตามท่ีเจ้าบ านาญได้แสดงเจตนาไว้ 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเบิกเงินบ าเหน็จตกทอด 
 พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  และแก้ไข 

เพ่ิมเติม มาตรา 51 บัญญัติว่าเมื่อกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการเจ้า
สังกัดซึ่งมีฐานะไม่ต่ ากว่ากรม หรือจังหวัดแล้วแต่กรณีได้รับเรื่องราวขอรับ
บ าเหน็จ หรือบ านาญแล้ว ให้รีบตรวจสอบและน าส่งให้ ถึงกระทรวงการคลัง
ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับ และให้กระทรวงการคลัง รีบพิจารณาสั่งจ่ายภายใน 
21 วัน นับแต่วันรับ ทั้ งนี้ เว้น แต่ความล่าช้าเป็นเพราะความผิดของผู้ขอ หรือ
ส่วนราชการเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณี 

  
เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (ค่าท าศพ) 
 คือ เงินช่วยเหลือ ค่าจัดการศพที่ทางราชการจ่ายให้กับทายาทของผู้ตาย  
กรณีข้าราชการประจ า ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ หรือผู้รับบ านาญถึง
แก่ความตายในระหว่างรับเงินบ านาญ  เป็นเงิน 3 เท่าของเงินเดือน หรือเงิน
บ านาญเต็มเดือนรวมกับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการ สู้รับ (พ.ส.ร.) ถ้ามี และเงิน
ช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.)  
 

เงื่อนไข 
- ทายาทต้องยื่นขอรับเงินภายใน 12 เดือน 
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ผู้มีสิทธิรับเงิน        
 1. ผู้ที่มีชื่อระบุในหนังสือแสดงเจตนาของผู้เสียชีวิต    
 2. ทายาทโดยธรรม และ /หรือบุคคลที่ทางวัดมีหนังสือรับรอง ว่าได้จัด
งานศพให้กับผู้เสียชีวิต 

ขั้นตอนการด าเนินการ                                   
1. ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นค าขอรับเงินตามแบบที่ก าหนดพร้อมหลักฐาน                                                 
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบประวัติและน าเสนอผู้มีอ านาจ                      
3. ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติการเบิกจ่าย                                                  
4. เจ้าหน้าทีว่างฎีกาเบิกเงินระบบอิเล็กทรอนิก (GFMIS)                           
5. หน่วยงานต้นสังกัดสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชีให้กับทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน                 
6. แจ้งทายาทรับเช็ค  

 

หลักฐานประกอบค าขอ                                                                    
1. ค าร้องขอรับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน                                                         
2. ส าเนาใบมรณบัตรผู้เสียชีวิต                                                        
3. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต                                                         
4. ส าเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต                                                         
5. หนังสือแสดงเจตนาระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน                                               
6. ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีสิทธิรับเงิน  

หมายเหตุ                                                                                       
1. เอกสารที่ถ่ายเอกสาร ต้องชัดเจนและรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ                 
2. แนบหลักฐานประกอบอย่างละ 2 ฉบับ               
3. กรณีผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ หรือบุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนาระบุ 

ไว้ได้ตายไปก่อน ก็ให้จ่ายบุคคลตามล าดับดังนี้           
     3.1 คู่สมรส           
              3.2 บุตร          
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              3.3 บิดามารดา                          
(ให้จ่ายแก่บุคคลในล าดับก่อนที่มีชีวิตอยู่ บุคคลในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับ)        
           4. ระยะเวลาการขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระท าภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันที่ข้าราชการ/ลูกจ้าง/ผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย 

การขอรับเงินคืนจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

ความหมายของเงินประเภทต่าง ๆ 

เงินสะสม คือ เงินที่สมาชิกส่งสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่าย
เงินเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน                                  

เงินสมทบ คือ เงินที่รัฐจ่ายสมทบให้สมาชิกที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเป็น
ประจ าทุกเดือน ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน                                            

เงินประเดิม คือ เงินที่รัฐน าส่งเข้าบัญชีสมาชิก กบข. ซึ่งเป็นข้าราชการ 
อยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 เพ่ือชดเชยเงินบ านาญที่ลดลง จากการ
เปลี่ยนแปลงสูตรเงินบ านาญสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินประเดิมเม่ือ
สิ้นสุดสมาชิกภาพ และมีสิทธิและเลือกรับบ านาญเท่านั้น   

 เงินชดเชย คือเงินที่รัฐน าส่งเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกทุกครั้งที่มีการจ่าย
เงินเดือน ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน เพ่ือชดเชยบ านาญที่ลดลงจากการ
เปลี่ยนแปลงสูตรเงินบ านาญส าหรับสมาชิก กบข. ซ่ึงสมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงิน
ชดเชยเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ และมิสิทธิและเลือกรับบ านาญเท่านั้น 
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ทางเลือกของสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ                                                                              

เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ มีทางเลือกในการขอรับเงินคืน ดังนี้  
1. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจ านวน               
2. ขอโอนเงินที่มีสิทธิได้รับไปยังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอ่ืนที่
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการออกจากงาน หรือการชราภาพ                      
3. ขอฝากเงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุนบริหารต่อ                           
4. ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับ                                               
5. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับ 

เงื่อนไข         
 1. การใช้สิทธิให้ กบข.บริหารต่อหรือทยอยรับเงินตามข้อ 3-5 ข้างต้น 
จะต้องมีเงินในบัญชีไม่ต่ ากว่า 35,000 บาท ณ วันที่ยี่นค าขอ โดยมีเอกสาร
หลักฐานและข้อมูลถูกต้องครบถ้วน       
 2. การขอทยอยรับเงิน ต้องรับเป็นรายงวด ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยอาจ
เลือกรับเป็นราย 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็ได้ แต่ต้องมีจ านวนเงิน
ขั้นต่ ารายงวด ไม่ต่ ากว่างวดละ 3,000 บาท      
 3. กบข.จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพียงวิธีเดียวเท่านั้น และหัก
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึ้นจริงจากยอดที่สมาชิกได้รับทั้งจ านวนหรือรายงวด
 4. สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน หรือความถ่ีในการขอรับเงินคืน 
ได้ปีละ 1 ครั้ง ตามปีปฏิทินโดยใช้ “แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความ
ประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน”                                                                  

ข้อควรรู้         
 1. นโยบายการบริหารเงินที่ให้กองทุนบริหารต่อจะน าไปลงทุนในแผน
หลักซ่ึงจะมีการลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 2. ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารต่อสามารถผันแปรไปตามผล
การด าเนินงานของ กบข. และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ   
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  3. กรณีออกด้วยเหตุสูงอายุ ทดแทน ทุพพลภาพเงินที่ได้รับ
จากการพ้นสมาชิกภาพ ได้รับยกเว้นภาษี ผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารต่อ 
ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี        
 4. กรณีออกด้วยเหตุอ่ืน ๆ (ไม่ใช่เหตุสูงอายุ ทดแทน ทุพพลภาพ) เงินที่
ได้รับจากการพ้นสมาชิกภาพ และผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารต่อ ไม่ได้รับ
การยกเว้นภาษี 

สมาชิกจะได้รับเงินอะไรบ้าง ดังนี้ 
 

กรณีเกษียณ / สูงอายุ / ทุพพลภาพ / ทดแทน 

อายุราชการ 
สิทธิรับ 

บ าเหน็จบ านาญ 
เงินที่ได้รับ 

จาก กบข. จากกระทรวงการคลัง 
ไม่ถึง 1 ปี - 

สะสม+สมทบ+ผลประโยชน ์
- 

1 ปีขึ้นไป 
แต่ไม่ถึง 10 ปี 

บ าเหน็จ บ าเหน็จ 

10 ปีขึ้นไป 
เลือกบ านาญ 

ประเดิม(ถ้ามี)+ชดเชย+สะสม 
+สมทบ+ผลประโยชน ์

บ านาญ สูตรสมาชิก 

เลือกบ าเหน็จ สะสม+สมทบ+ผลประโยชน ์ บ าเหน็จ 
 
เอกสารหลักฐานการขอรับเงินจาก กบข.  

 แบบ กบข. รง 008/1/2555  
 ส าเนาค าสั่งออก หรือประกาศออกจากราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่รับรอง

ส าเนาถูกต้อง  
 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับ รองส าเนาถูกต้อง  (กรณีเลือก

วิธีโอนเงินเข้าบัญชี)  
 ส าเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบ านาญสมาชิก กบข . พร้อมเจ้าหน้าที่

รับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีเลือกรับบ านาญ) 
  

http://www.gpf.or.th/gpfform/form008-1-2555.pdf
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 ส าเนาหนังสือที่แจ้งเรื่องราว  หรือรับรองการสอบวินัยถึงที่สุดของส่วน
ราชการเจ้าสังกัดหรือองค์กรกลางบริหารงานบุคค ลพร้อมค าสั่งถึงที่สุด
นั้น พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองส าเนาถูกต้อง  (กรณีเลือกรับบ านาญและ   
การสอบสวนทางวินัยถึงท่ีสุด)  

 กรณีมีความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน  สามารถ
ระบุความประสงค์ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 ได ้ 

วิธีรับเงินคืนจาก กบข.                                                                          

  1. กบข.จ่ายเงินคืนเป็นเช็คธนาคารขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าชื่อบัญชีของ
สมาชิก /ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน /ผู้จัดการมรดาของสมาชิกเท่านั้น โดยเช็คมี
ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ที่ระบุในเช็ค     
 2. ธนาณัติ กบข.จะจ่ายเป็นธนาณัติให้แก่สมาชิก /ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน 
โดยจะต้องน าธนาณัติไปขึ้นเงิน ณ ที่ท าการไปรษณีย์ตามที่ระบุไว้ในธนาณัติ 
ภายในระยะเวลา 4 เดือน       
 3. โอนเงินเข้าบัญชี        
  -  กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื่อ
สมาชิกเท่านั้น หรือ         
  -  กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื่อ
ผู้จัดการ หรือทายาทเจ้าของบัญชีเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีร่วม ) โอนได้
เฉพาะบัญชี “ออมทรัพย์” หรือ “กระแสรายวัน” เท่านั้น โอนได้เฉพาะธนาคารที่
เป็นสมาชิกในระบบ SMART (ธนาคารพาณิชย์ของไทยทุกแห่ง)   
  -  แนบส าเนาสมุดเงินฝากของผู้มีสิทธิรับเงิน เฉพาะหน้าที่มี
เลขที่บัญชีพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องมาพร้อมกับแบบขอรับเงิน 
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ข้อควรระวัง...การยื่นเรื่องขอรับเงิน      
 1. ส าเนาค าสั่งออกต้องประกอบด้วย หน้าค าสั่งออก และรายละเอียด
แนบท้าย          
 2. หากมกีารแก้ไขข้อความในแบบขอรับเงินและเอกสารต่าง ๆ ให้ขีดฆ่า 
และลงนามก ากับทุกครั้ง       
 3. เอกสารที่เป็นส าเนาต้องใช้ลายเซ็นจริงเท่านั้น    
 4. ควรใช้หมึกสีน้ าเงินในการเซ็นเอกสาร     
 5. ควรระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริงของสมาชิก /ทายาท และ 
ชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อความสะดวกในการติดต่อ  
 6. แบบขอรับเงินคืน พยานต้องลงนามให้ครบทั้ง 2 คน                    

 ช่องทางการขอรับแบบขอรับเงินคืนจากกองทุน      
 1. สั่งพิมพ์หรือดาวน์โหลดได้จาก www.gpf.or.th    
 2. บริการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ จาก www.gpf.or.th    
 3. เมนขู้อมูลสมาชิก/แบบฟอร์ม/บริการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์  
 4. ขอรับแบบฟอร์มผ่านเครื่องโทรสาร โดยโทร 1179 กด 5  
 5. แจ้งความประสงค์ท่ีฝ่ายทะเบียนจ่าย โทร. 0-2636-1000 ต่อ 
245-246 ในวันและเวลาท าการ 

การจัดส่งเอกสารขอรับเงินคืน        
 1. ส่วนราชการต้นสังกัดตรวจสอบสิทธิ เอกสารหลักฐานและการลงนาม  
 2. จัดส่งเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่สมาชิกพ้นสภาพ เป็นต้นไป           
 3. จัดส่งเอกสารหลักฐานมาที่ ส่วนงานการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภา พ  
ตู้ ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341 

 

http://www.gpf.or.th/
http://www.gpf.or.th/
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การติดตามการขอรับเงินคืน                 
 1. GPF Web Service ผ่าน www.gpf.or.th                                  

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1179 กด 6           
 3. กรณีจ่ายเงินคืนแล้ว       
     3.1 ส่งข้อความ (SMS) ทางโทรศัพท์มือถือ (เฉพาะผู้ที่แจ้งหมายเลข 

โทรศัพท์มือถือไว้กับกองทุน)            
               3.2 จดหมายแจ้งการจ่ายเงินคืน                                                                                                                                                                                   
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สรุปเกษียณ….ท่านได้รับอะไรบ้าง 

ส าหรับเรื่องประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการเมื่อเกษียณอายุ
ราชการขอแยกอธิบายเป็น 2 ประเภท คือ ผู้เป็นสมาชิก  กบข. และ ผู้ที่ไม่ได้เป็น
สมาชิก กบข.  

1. ผู้เป็นสมาชิก กบข. และเลือกรับบ านาญรายเดือน  

คือผู้ที่ยังไม่ต้องการตัดขาดจากระบบราชการยังประสงค์จะเป็น
ข้าราชการบ านาญ  และรัฐยังอุดหนุนจุนเจือ  ในด้านสวัสดิการต่าง  ๆ อยู่ต่อไป 
เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ส าหรับประโยชน์ที่ได้ คือ  
           1.1 เงินก้อนจาก  กบข. ประกอบด้วย  เงินชดเชย  เงินประเดิม        
เงินสะสม เงินสมทบ และเงินจากผลประโยชน์ตอบ  แทน เงินส่วนนี้เป็นเงินก้อน
ใหญ่ก้อนแรกที่ทาง  กบข.จัดให้ ท่านสามารถดูยอดเงินก้อนนี้ได้จากใบแจ้งยอด
ของ กบข. ที่แจ้งมาให้ทราบในทุกสิ้นปี  พร้อมกับหลักฐานเพ่ือลดหย่อนภาษี
ประจ าปีของคุณ  
            1.2 เงินบ านาญรายเดือน . ค านวณจากน าเงินเดือนเฉลี่ย  60 เดือน
สุดท้าย แล้วน ามาคูณด้วยอายุราชการ  หารด้วย 50 แต่ต้องไม่เกิน  70 % ของ
เงินเดือนเฉลี่ย  60 เดือนสุดท้าย  เช่น คุณมีเงินเดือนเฉลี่ย  60 เดือนสุดท้าย
เท่ากับ 30,000 บาท และอายุราชการ 35 ปี ค านวณได้ดังนี้  
               = 30,000 x 35  
                         50  
              = 21,000 บาท (แต่เงินบ านาญที่จะได้รับต้องไม่เกิน  70% ของ
เงินเดือน และอายุราชการต้อง ไม่เกิน 35 ปี)  
              1.3 เงินบ าเหน็จด ารงชีพ ท่านจะได้ 15 เท่า ของบ านาญรายเดือน  
แต่ไม่เกิน 400,000 บาท โดยแบ่งจ่าย  2 ครั้ง ครั้งแรกไม่เกิน  200,000 บาท 
เมื่อปลดเกษียณ  และครั้งที่ 2 เมื่ออายุครบ  65 ปี จ่ายที่เหลือ  จากกรณีที่ 
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ยกตัวอย่างท่านจะได้ 15 เท่า ของ 21,000 บาท เป็นเงิน 315,000 บาท 
จ่ายเมื่อปลดเกษียณ 200,000 บาท เมือ่ครบ 65 ปี จ่ายอีก 115,000 บาท  
                1.4 เงินบ าเหน็จตกทอด  เมื่อผู้รับบ านาญถึงแก่กรรมก็จะมี
บ าเหน็จตกทอดแก่ทายาทอีก  30 เท่า ของบ านาญรายเดือน  จากกรณีตัวอย่าง  
ทายาทจะได้  315,000บาท ค านวณได้เท่าไรก็รับไปท้ังหมดโดยไม่แบ่งจ่าย  
ทายาทท่ีจะได้จะเป็นทายาทท่ีผู้ถึงแก่ความตายได้แสดงเจตนาไว้  

2. ผู้เป็นสมาชิก กบข. และเลือกรับบ าเหน็จ  

คือผู้ที่ต้องการเงินก้อนไปในคราวเดียว ประโยชน์ที่ได้ คือ  
          2.1 เงินก้อนจาก กบข. ประกอบด้วยเงินสะสม เงินสมทบ และเงินจาก
ผลประโยชน์ตอบแทน เงินส่วนนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนแรกที่ทาง กบข.จัดให้ท่าน
สามารถดูยอดเงินก้อนนี้ได้จากใบแจ้งยอดของ กบข. ที่แจ้งมาให้ทราบในทุกสิ้นปี  
พร้อมกับหลักฐานเพ่ือลดหย่อนภาษีประจ าปีของคุณ  
          2.2 เงินบ าเหน็จ  ค านวณจากน าเงินเดือนเฉลี่ย  60 เดือนสุดท้ายคูณ
ด้วยอายุราชการ  เช่น เงินเดือนสุดท้ายเท่ากับ  30,000 บาท และอายุราชการ  
35 ปี จะค านวณได้เท่ากับ 30,000 x 35 = 1,050,000 บาท  

3. ผู้ที่ไมไ่ด้เป็นสมาชิก กบข.  

- เลือกรับบ านาญ ให้น าเงินเดือน  ๆ สุดท้าย คูณอายุราชการ  หารด้วย 
50 เช่น เงินเดือน 36,020 บาท อายุราชการ 35 ปี น ามาค านวณได้ 25,214 
บาทต่อเดือน  นอกจากนี้ผู้ที่เลือกรับบ านาญจะได้เงินบ าเหน็จด ารงชีพ  และเงิน
บ าเหน็จตกทอด เช่นเดียวกับสมาชิก กบข.  

          - เลือกรับบ าเหน็จ ให้น าเงินเดือน  ๆ สุดท้าย คูณด้วยอายุราชการ  เช่น 
เงินเดือน 36,020 บาท อายุราชการ  35 ปี เงินที่ได้รับคือ  1,260,700 บาท 
โดยค านวณได้เท่าไรก็จะรับไปทั้งหมดเลย  
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ข้อส าคัญ                                                                                              
ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายให้มาก ลูกหลานเห็นท่านพอจะมีพอ 

เดือดร้อนอะไรก็จะมาหา ท่านก็เมตตาให้ หยิบยืมไปบรรเทาความเดือดร้อน    
ถ้ามากๆ เขา้ก็จะหมดไปในพริบตานะ คราวนี้ละที่เคยมาก็ไม่มา ว่ามีแล้วจะคืน  
ก็ไม่คืน จะมาเดือดร้อนตอนแก่นะ.....                                                       

สวัสดิการของผู้รับบ านาญ 

ผู้รับเงินบ านาญ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง
และบุคคลในครอบค รัว รวมทั้ง เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร    ตามสิทธิที่ก าหนด
ในกฎหมาย  ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. หรือไม่เป็นสมาชิก กบข . ยังคงมีสิทธิ
ในการขอรับเงินสวัสดิการจากทางราชการทุกประการ 

1. ผู้รับบ านาญ มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ของ 
ตนเองและบุคคลในครอบครัวได้แก่ 

1.1  คู่สมรสของผู้รับบ านาญ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย                        
1.2  บิดา – มารดา ของผู้รับบ านาญ                                 
1.3  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ 

บรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ แล ะ
อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้รับ บ านาญ  แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตร
ที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว 

ค่ารักษาพยาบาล 
1. คนไข้นอก                                                                                      

              1.1  เบิกค่าตรวจสุ ขภาพประจ าปี  (เฉพาะผู้รับบ านาญ เท่านั้น 
ครอบครัวเบิกไม่ได้) โดยจะต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วน ามาเบิกกองคลัง กรมส่งเสริม
การเกษตร เฉพาะผู้รับบ านาญที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรือหน่วยงานต้นสังกัด
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  
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                ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเ สริมการเกษตร มีโครงการตรวจ
สุขภาพประจ าปีให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และผู้รับบ านาญที่กรมส่งเสริม
การเกษตร ในช่วงต้นปีของทุกปี โดยส่งเบิกจ่ายจากกองคลัง กรมส่งเสริม
การเกษตร                            

    1.2 เบิกค่ายา                                                                                  
          1.2.1  ยาในบัญชีหลักเบิกได้ตามปกติ (ใช้ระบบจ่ายตรง หรือ 

จ่ายเงินก่อนแล้วน ามา เบิกเงินคืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับบ านาญสังกัด
ส่วนกลาง ให้ส่งเบิกท่ีฝ่ายตรวจสอบ กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้รับ
บ านาญสังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ให้ส่งเบิกท่ีส านักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขต ส่วนผู้รับบ านาญภูมิภาค ให้ส่งเบิกท่ีส านักงานเกษตร
จังหวัด ในภายหลังก็ได้ )               
                    1.2.2  ยานอกบัญชีหลัก หรือยาที่ไม่มีในโรงพยาบาลแพทย์ให้
ซื้อจากภายนอก ต้องขอใบรับรองจากโรงพยาบาลแนบในการเบิกทุกครั้ง 
               1.3 ค่าล้างไตเทียม  จะต้องจ่ายในระบบจ่ายตรงเ ท่านั้น ( ก่อนรับ
การรักษา ต้องตรวจสอบระบบจ่ายตรงก่อนเข้ารักษาทุกครั้ง )  ถ้าจ่ายเงินไปก่อน
จะไม่สามารถน ามาเบิกคืนได้ แต่ถ้าจะเบิกคืน จะต้องท าเรื่ องขออนุมัติจาก
กระทรวงการคลังซึ่งจะใช้เวลานานมาก                                                                   
               1.4 ค่าท าฟันปลอม  ( ไม่สามารถเบิกด้วยระบบจ่ายตรงได้ ) ต้อง
จ่ายเงินไปก่อนแล้วน ามาเบิกได้ตามตารางของอายุฟันแต่ละซี่ ต้องดูรายละเอี ยด
จาก โรงพยาบาล 

2. คนไข้ใน                                                                                       
              2.1 โรงพยาบาลของรัฐ  เบิกได้ตามปกติ  ค่าห้อง + ค่าอาหาร   
600.- บาท/วัน เข้ารักษาไม่เกิน 13  วัน ต่อครั้ง  ค่ายาเบิกได้ตามจ่ายจริง ถ้า
จ าเป็นต้องอยู่เกิน 13 วันต้องให้แพทย์รับรอง      
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              2.2 การเข้ารักษาใน โรงพยาบาลของเอกชน  จะต้องเข้ารักษาใน
กรณี  เร่งด่วน  เท่านั้น เช่น  จะมีอันตรายถึงชีวิต ค่าห้อง + ค่าอาหาร 600.- 
บาท/วัน ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ครึ่ งหนึ่งแต่ไม่เกิน 3,000.-บาท (เฉพาะคนไข้
ในเท่านั้น ) ไม่เกิน 13 วัน ถ้าจ าเป็นต้องอยู่เกินให้แพทย์รับรอง 

     2.3 การเบิกเงินคืน ของโรงพยาบาลเอกชน   จะต้องม ีหนังสือ 
รับรองของแพทย์   และค ารับรองของผู้ด าเนินการของสถานพยาบาล  ใน
หนังสือจะก าห นดว่า เร่งด่วนหรือไม่  จะน ามาพร้อมใบเบิกส าหรับคนไข้ใน และ
จะต้องมหีนังสือรับรองสถานประกอบการโรงพยาบาลมาด้วย                       
                2.4   ถ้าบุคคลในครอบครัวมีสิทธิเบิกจากประกันสังคม จะต้องไป
เบิกกับประกันสังคมก่อน (ตามท่ี พ .ร.บ.ก าหนด )    ส่วนที่ เกินหรือเบิกไม่ได้    
จึงน ามาเบิกกับทางราชการ 

การเบิกค่าช่วยเหลือบุตรเกี่ยวกับการศึกษา 
ผู้รับบ านาญ มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตร ส าหรับบุตรโดยชอบด้วย 

กฎหมายซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี   ในวันที่ 1  พฤษภาคม ของทุกปี แต่ไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดา – มารดา ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 

      1. บุตรที่มีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษา 
     1.1 บุตรล าดับที่ 1  ถึงล าดับที ่ 3  โดยให้นับเรียงล าดับ การเกิด 

ก่อนหลัง ถ้ามีบุตรแฝดเบิกได้  ทั้งคู่  (แต่ต้องเป็นบุตรที่เกิด พร้อมกันเฉพาะคนที่ 
3 และ 4 เท่านั้น )                                                                                     
                1.2  ก าลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึง ปริญญาตรี  ตามเกณฑ์ท่ี
กระทรวงฯ ก าหนด  
                       1.2.1 การเบิก จะต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เก็บเงินตาม
เกณฑข์องสถานศึกษา 

1.2.2 การยื่นเบิก จะต้องยื่นเมื่อโรงเรียนเปิดเทอม ในแต่ 
ละเทอมจะยื่นก่อนเปิดเทอมไม่ได้                                                                          

1.2.3 อนุบาลเบิกได้ตั้งแต่อายุ 3 ปี บริบูรณ์             
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1.2.4 ปริญญาตรีเบิกได้จนถึง อายุ 25 ปี บริบูรณ์         
ถ้าเรียนยังไม่จบแต่อายุเกิน 25 ปี ก็เบิกไม่ได้ ครบเทอมไหนก็เบิกได้แค่เทอมนั้น 
 

2. การเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาในระดับปริญญาตรี    
   เบิกค่าเล่าเรียนได้ทั้ง โรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียบเอกชน แต่มี 

วิธีการเบิกแตกต่างกันคือ 
     2.1 โรงเรียนของรัฐบาล เบิกได้ตลอดทั้งปี จะเบิกครั้งละ 

20,000.- บาท  หรือจะแยกเบิกเป็น 2 ครั้งใน 1 ปี ก็ได้  
2.2 โรงเรียนของเอกชน เบิกครั้งแรกได้ครึง่หนึ่งของเงินที่เบิก   

(ใบเสร็จ) ครั้งที่ 2 เบิกส่วนที่เหลือรวมกันไม่เกิน  20,000.- บาท                
2.3 เบิกการศึกษาบุตร  ใช้แบบฟอร์ม แบบ 7200 

 
การย่ืนเบิกเงิน 

การเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียน                       
1.  ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ  7105 จะต้องน ามาเบิก ภายใน  

1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จ                                                              
          2.  กรณีให้บุคคลอื่นมายื่น เบิกแทนตนเอง เนื่องจากร่างกายไม่อ านวย  
ต้องแนบหลักฐานดังนี้                                                                                      
                2.1 ใบมอบฉันทะ ของผู้รับบ านาญ                                                   
                2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รับบ านาญพร้อมรับรองส าเนา 1 ฉบับ           
            3. ค่ารักษาพยาบา ล และค่าเล่าเรียน จะต้องน ามาเบิกคืนภายใน    
1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จ เวลาจะเบิกสามารถรวบรวมไว้มาก ๆ แล้วก็
น ามาเบิกจะไม่ท าให้เสียเวลาเดินทาง ยังไม่ต้องระบุตัวเลขจ านวนเงินน าใบเสร็จ
มาตรวจสอบก่อนว่ามีสิทธิเบิกได้เท่าไร   
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การขอหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย  

  1. ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีนั้น ๆ ติดต่อขอรั บหนังสือดังกล่าว
ได้ที่ต้นสังกัด (ส่วนกลาง ให้รับที่ฝ่ายการเงิน กองคลัง ส่วนภูมิภาค ให้รับที่ฝ่าย
การเงินของส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และส านักงานเกษตรจังหวัด
ที่ตนสังกัดอยู่) ในเดือนธันวาคม โดยหนังสือดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 ฉบับ คือ   

        - ฉบับที่ 1 เป็นรายได้ระหว่างเป็นข้าราชการประจ า (ตั้งแต่ เดือน
มกราคม-กันยายน)  

        - ฉบับที่ 2 เป็นรายได้ตอนเป็นผู้รับบ านาญ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม-
ธันวาคม)  

    2. ส่วนผู้รับบ านาญทางหน่วยเบิกจะส่งหนังสือดังกล่าวไปให้ที่บ้านตามที่
อยู่ที่แจ้งไว้ ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี  

    3. หรือสามารถรับได้จากกรมบัญชีกลาง ทางเว็บ ไซต์ www.cgd.go.th 
จะมีช่องให้ใส่ขอหนังสือรับรอง สามารถน าไปยื่นภาษี 

ตรวจสอบเงินบ าเหน็จด ารงชีพ ว่าโอนเข้าบัญชี หรือยัง ที่ www.cgd.go.th.   

การขอหนังสือรับรองบ านาญ   

1. หนังสือรับรองเงินบ านาญ  
1.1 ผู้รับบ านาญหน่วยเบิกกรมส่งเสริมการเกษตร ติดต่อขอรับได้ที่ 

ฝ่ายการเงิน กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร                                             
           1.2 ผู้รับบ านาญหน่วยเบิกส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และ
ส านักงานเกษตรจังหวัด ติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายการเงินของส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต และส านักงานเกษตรจังหวัด 

2. หนังสือรับรองการเป็นผู้รับบ านาญ  
2.1 ผู้รับบ านาญหน่วยเบิกกรมส่งเสริมการเกษตร ติดต่อขอรับได้ที่ 

ฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ กองการเจ้ าหน้าที่ กรมส่งเสริม
การเกษตร                                             

http://www.cgd.go.th/
http://www.cgd.go.th/
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           2.2 ผู้รับบ านาญหน่วยเบิกส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และ
ส านักงานเกษตรจังหวัด ติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายการเงินของส านักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต และส านักงานเกษตรจังหวัด 

สถานท่ีติดต่อ ส าหรับผู้รับบ านาญ 

1. เรื่อง การเงิน ติดต่อที่ ฝ่ายการเงิน กองคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2579-3699 (เบอร์ตรง) 
                 : 0-2579-0121-8 ต่อ 177, 178, 231          
                   (เบอร์ภายใน) 

2. เรื่อง ค่ารักษาพยาบาล  ติดต่อที่  ฝ่ายตรวจสอบ กองคลัง            
กรมส่งเสริมการเกษตร 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2940-6068 (เบอร์ตรง) 
                 : 0-2579-0121-8 ต่อ 196, 194, 211, 212                        
                   (เบอร์ภายใน) 

3. เรื่อง ขอหนังสือรับรองการเป็นผู้รับบ านาญ ขอเบิกบ าเหน็จบ านาญ 
บ าเหน็จด ารงชีพ บ าเหน็จด ารงชีพ 65 ปี บ าเหน็จตกทอด การขอพระราชทาน
เพลิงศพ ( เฉพาะผู้รับบ านาญหน่วยเบิกคือ กรมส่งเสริมการเกษตร )           
ติดต่อที่ : ฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่           
            กรมส่งเสริมการเกษตร                                                                                        
            เบอร์โทรศัพท์ : 0-2579-3699 ,0-2940-6035 (เบอร์ตรง)     
                              : 0-2579-0121-8 ต่อ 224, 153, 154          
                                (เบอรภ์ายใน) 
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การได้รับพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ/พระราชทานเพลิงศพ/
พระราชทานดินฝังศพ และพระราชทานหีบเพลิง 
หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ                                                 

  ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ เพลิงศพ ดินฝังศพ และ    
หีบเพลิง ต้องมีต าแหน่งชั้นและยศ ดังต่อไปนี้ 
           1. พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป                                                 
           2. พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป 
           3. ผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ 
             4. ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงานขึ้นไป 

 5. ข้าราชการฝ่ายทหาร ต ารวจ ยศชั้นร้อยตรีขึ้นไป 
 6. พนักงานเทศบาลตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ หรือปฏิบัติงานขึ้นไป 
 7. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่“เบญจมดิเรก 

คุณาภรณ์” (บ.ภ.) และ  “เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย” (บ.ม.) ขึ้นไป 
 8. ผู้มีเกียรติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า”  

(จ.จ.) หรือ “ตราสืบตระกูล” (ต.จ.) ขึ้นไป 
 9. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน 
10. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภา 

จังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลที่ถึงแก่กรรม 
          11. รัฐมนตรีที่ถึงแก่อนิจกรรม 
          12. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ 

   
           ส าหรับ พระสมณศักดิ์ พระราชวงศ์ ข้าราชการ  ถ้าท าลายชีพตนเอง    
ไม่พระราชทานเพลิง และเครื่องประกอบเกียรติยศ 
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ผู้มีสิทธิได้รับพระราชเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ 
1.  ผู้อยู่ในราชสกุล  ชั้นหม่อมราชวงศ์ และหม่อมหลวง 
2.  พระสงฆ์ท่ีพระราชาคณะพิจารณาขอพระราชทานให้ 

          3.  พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง 
4.  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัย 

สมรภูมิ 
5.  ผู้ที่ท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เช่น ศิลปินแห่งชาติ นักกีฬา 

ระดับชาติ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ     
อดีตสมาชิกสภาจังหวัด หรือ อดีตสมาชิกสภาเทศบาล 
          6.  ผู้ท าประโยชน์ เช่น บริจาคเพ่ือการกุศ ลคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 
300,000 บาท บริจาคร่างกายหรืออวัยวะ 

7.  บิดามารดาของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ระดับช านาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
8.  บิดามารดาของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์            

“ตริตาภรณ์ช้างเผือก” (ต.ช.) ขึ้นไป 
9.  บิดามารดาของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป 

 

 ขั้นตอนการขอรับพระราชทานเพลิงศพ 
         1. กรณีขอรับพระราชทานเพลิงศพ 

   เจ้าภาพ หรือ ทายาท ผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพ จะต้อง 
ท าหนังสือแจ้งไปยังกรมส่งเสริมการเกษตร หรือสังกัดของผู้ถึงแก่กรรม โดยระบ ุ
             1.1 ชื่อ ต าแหน่ง ชั้น ยศ ของผู้ถึงแก่กรรม 
             1.2 ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร  ที่ใด  เมื่อใด 
             1.3 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อะไรบ้าง 
             1.4 มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบ 
ศพอย่างไรบ้าง 
             1.5 ประกอบการฌาปนกิจศพที่วัดใด  จังหวัดใด  และวันเวลาใด 

 



36 
 

2.กรณีขอรับพระราชทานเพลิงศพ  เป็นกรณีพิเศษ 
                 เจ้าภาพ หรือ ทายาทผู้ประสงค์ขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณี
พิเศษ  ต้องท าหนังสือถึงเลขาธิการส านักพระราชวัง  โดยระบุ 
                  2.1 ชื่อ -  สกุล และประวัติโดยย่อของผู้ถึงแก่กรรม 
                  2.2 ถึงแก่กรรมด้วยโรคอะไร  ที่ใด  เมื่อใด 
                  2.3 ระบุคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ หรือ 
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 
                  2.4 ระบุ วัน เวลา สถานที่ที่จะประกอบการฌาปนกิจ 

หลักฐานที่ใช้ในการขอพระราชทานเพลิงศพ  หรือพระราชทานเพลิง
ศพเป็นกรณีพิเศษ 

เอกสารต่อไปนี้ให้แนบทั้งต้นฉบับและส าเนาไปพร้อมกับหนังสือ หรือ   
ใบค าร้องด้วย 

1. ใบค าร้อง (ส าหรับขอพระราชทานเพลิงศพ) หรือหนังสือแจ้งส านัก 
พระราชวัง (ส าหรับการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ) 
          2. ใบมรณบัตรของผู้ถึงแก่กรรม 
          3. ทะเบียนบ้านของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม 

4. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของทายาทของ 
ผู้ถึงแก่กรรม 
          5. บัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้ถึงแก่กรรม 

6. หนังสือรับรองจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือใบอนุโมทนาบัตร   
หรือใบประกาศเหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญชัยสมรภูมิ 

7. หลักฐานการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครั้งสุดท้ายของ 
ผู้ถึงแก่กรรม หรือของทายาทของผู้ถึงแก่กรรม 
(ต้อง การทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กองกา รเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียน
ประวัติและบ าเหน็จความชอบ โทรศัพท์ 0-2579-3699) 
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ข้อสังเกต 

ในการขอพระราชทานเพลิงศพนั้น  จะต้องไม่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และวันเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ 
พระราชพิธีฉัตรมงคล (และตามประเพณีนิยมที่ไม่มีการเผาศพในวันศุกร์) 
ผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานเพลิง ถ้าจะพระราชทานเพลิงในต่างจังหวัด   

          ยกเว้นปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ  ทางส านักพระราชวังจะได้จัดหีบเพลิง  
ให้กระทรวง  เจ้าสังกัด หรือทายาทผู้ถึงแก่กรรมรับส่งไปพระราชทานเพลิง       
แต่ถ้าเป็นการพระราชทานเพลิงศพในกรุ งเทพมหานคร และเขตปริมณฑลใกล้
กรุงเทพฯ ส าหรับระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตร  ส านักพระราชวังจะจัด        
เจ้าพนักงานเชิญเพลิงหลวงไปพ ระราชทานโดยรถยนต์หลวง  ทั้งนี้ เจ้าภาพ      
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  
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การกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยน าสิทธิ                                                          
ในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน   

ผู้มีสิทธิ 

 ผู้มีสิทธิ กู้เงินกับสถาบันการเงินโดยน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน คือ ผู้รับบ านาญปกติ และหรือผู้รับบ านาญพิเศษเหตุ
ทุพพลภ าพ ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ .ศ.2494 หรือ 
พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2539    
 ทั้งนี้ ผู้รับบ านาญข้างต้นต้องมีทายาท และหรือบุคคลที่ได้แสดงเจตนาไว้  

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด     
 การท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้ รับบ าเหน็จตกทอด ผู้รับบ านาญที่
ต้องการกู้เงินโดยใช้บ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน ต้องท า
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด     
 การระบุตัวบุคคลในหนังสือแสดงเจตนา จะระบุกี่คนก็ได้ ระบุให้ใครก็ได้ 
ที่ไม่ใช่ บิดามารดา คู่สมรส บุตร ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ท่านระบุ
ในหนังสือแสดงเจตนาไปกับแบบดังกล่าวด้วย  

 การจ่ายบ าเหน็จตกทอด       
 กรณีท่ีบิดามารดา คู่สมรส บุตร ยังมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ผู้รับบ านาญเสียชีวิต 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จตกทอด คือ ทายาทในกลุ่ม บิดา มารดา คู่สมรส บุตร 
เท่านั้น          
 บุคคลที่ผู้รับบ านาญระบุในหนังสือแสดงเจตนาจะไม่มีสิทธิได้รับเงิน
บ าเหน็จตกทอด ถ้าทายาทในกลุ่มดังกล่าวข้างต้นยังมีชีวิตอยู่ 

การค านวณเงินบ าเหน็จตกทอด 

บ าเหน็จด ารงชีพ        
 บ านาญปกติ และหรือบ านาญพิเศษเหตุทุพลภาพ X 15 (ได้รับสองครั้ง 
ครั้งละไม่เกินสองแสนบาท รวมแล้วไม่เกินสี่แสนบาท) 
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บ าเหน็จตกทอด 

 บ านาญปกติ และหรือบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ + เงิน ชคบ . X 30 
หักบ าเหน็จด ารงชีพที่ได้รับไปแล้ว 

ตัวอย่าง  การค านวณบ าเหน็จตกทอด                                                            
บ านาญ + เงิน ขคบ. X 30 หัก บ าเหน็จด ารงชีพที่ได้รับไปแล้ว = บ าเหน็จตกทอด  
8,798.60 + 4,117 X 30 หัก 131,979 = 255,489 บาท         
จ านวนบ าเหน็จตกทอดข้างต้น สามารถน าไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินได้  
ตัวอย่าง การแบ่งจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด     
 กรณีมีทายาทท่ีมีชีวิตอยู่ ณ วันที่ผู้รับบ าน าญเสียชีวิต คือ บิดามารดา   
คู่สมรส และบุตร 2 คน และมีหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
ระบุให้หลาน 3 คน คนละ 1 ส่วน กรมบัญชีกลางจะสั่งจ่ายบ าเหน็จตกทอด ระบุ
ให้หลาน 3 คน คนละ 1 ส่วน กรมบัญชีกลางจะสั่งจ่ายบ าเหน็จตกทอด ให้กับ
บุคคลที่มีสิทธิรับเงินตามก ฎหมาย คือ บิดา และมารดา 1 ส่วน คู่สมรส 1 ส่วน 
บุตร 2 ส่วน (ถ้ามีบุตร 3 คนข้ึนไปได้รับ 3 ส่วน)      
 บิดา     31,936.13 บาท                                                                                                                
          มารดา   31,936.12 บาท     
 คู่สมรส    63,872.25 บาท     
 บุตรคนแรก  36,872.25 บาท     
 บุตรคนที่สอง   63,872.25 บาท 

บุคคลที่ผู้ตายระบุในหนังสือแสดงเจตนาไม่มีสิทธิได้รับเงิน เพราะทายาทใน
กลุ่มบิดามารดา คู่สมรส บุตร ยังมีชีวิตอยู่  
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วิธีการขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการกู้เงิน 

1. ผู้รับบ านาญต้องแจ้ง บุคคลผู้มีสิทธิ จะได้รับบ าเหน็จตกทอดให้
รับทราบ โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่ใช่การขออนุญาต)                               

2. ท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด ยื่นต่อส่วน
ราชการผู้เบิกบ านาญ และแจ้งนายทะเบียนผู้รับบ าเหน็จบ านาญบันทึก เข้าระบบ
บ าเหน็จบ านาญ (e-Pension) ให้เรียบร้อย      
 3. เขียนแบบค าร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอด เพื่อใช้
เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินตามแบบที่ก าหนด     
 4. เดินทางไปยื่นแบบค าร้องท่ีส่วนราชการผู้เบิกบ านาญด้วยตนเอง หรือ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนก็ได้ โดยแนบใบมอบฉันทะไปด้วย   
 5. ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญของท่าน จะท าการตรวจสอบข้อมูลทายาท 
และบุคคลที่ได้แสดงเจตนาไว้ จ านวน บ าเหน็จตกทอดคงเหลือ บันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติ ดต่อได้ แล้วส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้
กรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลังจังหวัด โดยระบบบ าเหน็จค้ าประกัน  
 6. กรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลังจังหวัด จะรับข้อมูลจาก ส่วน
ราชการผู้เบิกบ านาญของท่าน แล้วออกหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอด
เพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิ น ในหนังสือดังกล่าวจะมีลายมือชื่อของผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งมีการประทับตราสีแดง เป็น
เครื่องหมายอยู่บนลายมือชื่อนั้น และจะจัดส่งให้ท่าน ตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ใน
แบบค าร้องที่ยื่นไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญ หรือไปรับด้วยตนเอง หรือ มอบ
ฉันทะ/มอบอ านาจ ให้ผู้อื่นไปรับแทน 

 
การยื่นกู้กับธนาคาร     

 น าหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลัง
จังหวัดไปยื่นกู้กับธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่ท่านคิดว่าเหมาะสมท่ีสุด การพิจารณา
ให้กู้ หรือไม่ให้กู้เงินดังกล่าวเป็นอ านาจของธนาคารผู้ให้กู้ 
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ปัญหาและอุปสรรค 

 กรณีส่วนราชการผู้เบิกบ านาญไม่สามารถรับแบบค าร้องได้ เนื่องจาก
ข้อมูลของทายาทและบุคคลที่ผู้รับบ านาญแสดงเจตนารับบ าเหน็จตกทอด ไม่
ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ 

สาเหตุมาจาก                   
1. ผู้รับบ านาญยังไม่ได้ท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
2. ผู้รับบ านาญท าหนังสือแสดงเจตนาแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคือ 

นายทะเบียนผู้รับบ าเหน็จบ านาญไม่ได้บันทึกข้อมูลทายาท และหรือบุคคลที่ระบุ
ในหนังสือแสดงเจตนา ในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-Pension) 

ข้อแนะน าส าหรับผู้รับบ านาญ  
 ให้ผู้รับบ านาญเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกั บทายาท และจักท าหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รบบ าเหน็จตกทอด (กรณียังไม่ได้จัดท า ) ไปยื่นต่อส่วนราชการผู้
เบิกบ านาญ เพื่อแจ้งนายทะเบียนผู้รับบ าเหน็จบ านาญบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ดังนี้           
           1. ส าเนาทะเบียนบ้าน       
   2. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า    
      (เฉพาะของบิดา และคู่สมรส)      
   3. ส าเนาใบมรณะบัตร หรือหนังสือรับรองการตายจากบุคคลที่
น่าเชื่อถือได้ (กรณีบุคคลผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จตกทอดบางรายเสียชีวิตไปแล้ว) 

กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                               
Call Center โทร.0-2270-6400-3                                                  
ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ                                                               
- โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4512 ,4246 , 6207 , 6401 หรือ 4213 
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านบ าเหน็จบ านาญ                 
- โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4361 ส านักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด 
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ส าหรับผู้รับบ านาญสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถยื่นเรื่องได้ที่ 
 -  ขอหนังสือรับรองการท าบ าเหน็จค้ าประกัน ที่ ฝ่ายการเงิน กองคลัง                                           
            โทร. 0-2 579-3929      
 – ท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด ที่ฝ่ายทะเบียน
ประวัติและบ าเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่     
    โทร. 0-2579-3699  

ส าหรับผู้รับบ านาญสังกัดส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ให้ ยื่นเรื่องที่
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต      
  

ส าหรับผู้รับบ านาญสังกัดส่วนภูมิภาค ให้ย่ืนเรื่องที่ส านักงานเกษตรจังหวัด 
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สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจ า และการด าเนินการเพื่อขอสิทธิประโยชน์                           
ส าหรับผู้เกษียณอายุราชการ ลาออก และเสียชีวิต  

บ าเหน็จลูกจ้างประจ า มี 4 ประเภท คือ 

1. บ าเหน็จปกติ คือ เงินตอบแทนที่รัฐจ่ายใ ห้แก่ลูกจ้างประจ าที่ ออกจากงาน
เนื่องจาก ท างานมานาน จ่ายให้ครั้งเดียวเป็นเงินก้อน (เงื่อนไขต้องรับราชการ
อย่างน้อย 1 ปีบริบูรณ์) 

2. บ าเหน็จรายเดือน คือ เงินตอบแทนที่รัฐจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าที่ออกจาก
งานเนื่องจากท างานมานานจ่ายให้เป็นรายเดือน (เงื่อนไขต้องรับราชการอย่าง
น้อย 25 ปีบริบูรณ์) 

3. บ าเหน็จพิเศษ  คือ เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าที่ได้รับอันตราย ป่วยเจ็บ 
หรือ ถูกท าร้าย เพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งแ พทย์ที่ทางราชการรับรองได้
ตรวจ และแสดงความเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลย จึงจ่ายให้ครั้งเดียว
นอกเหนือจากบ าเหน็จปกติ      
 กรณีปฏิบัติหน้าที่ปกติ แล้วถึงแก่กรรมให้ได้รับ 30 เท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้าย
 กรณีปฏิบัติหน้าที่ หรือจลาจล ประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้ได้รับ48 เท่า
ของค่าจ้างเดือนสุดท้าย 

 4. บ าเหน็จพิเศษรายเดือน  คือ เงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าที่ได้รับอันตราย 
ป่วยเจ็บ หรือถูกท าร้าย เพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการ
รับรองได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นว่า ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลย    
ซึ่งจ่ายให้ รายเดือน (โดยค านึงถึงความร้ายแรงต่อเหตุการณ์นั้น ๆ) 
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 กรณีปฏิบัติหน้าที่ปกติ ไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของค่าจ้างเดือนสุดท้ายแต่ไม่
เกินกว่า 24 เท่า แล้วหารด้วย 50      
 กรณีปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสงคราม หรือจลาจลในระหว่างประกาศใช้   
กฎอัยการศึกปกติไม่ น้อยกว่า 36 เท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้าย แต่ไม่เกินกว่า   
42 เท่า แล้วหารด้วย 50  

การนับวันเพื่อค านวณเงินบ าเหน็จ     
 ให้นับเป็นจ านวนเดือน เศษของเดือนถ้าถึง 15 วัน ให้นับเป็น 1 เดือน
        

  

 
 

 

     

 

\ 

 

 

1. การนับเวลาท างาน 

-. เวลาท างานโดยได้รับค่าจ้าง              
- เวลาทวีคูณ                                                        
   - กระทรวงกลาโหมก าหนด                                          
    - ประกาศกฎอัยการศึก   

2. ตัดเวลาราชการ 

-. เวลาที่ไม่ได้รับค่าจ้าง              
- วันลาในระหว่างประกาศ                                                        
   กฎอัยการศึก                                          
        

วิธีค านวณ 
ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X จ านวนเดือน/12 

                               50           
 
sdk 
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วิธีค านวณบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ า 

สูตร  บ าเหน็จรายเดือน = ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X  จ านวนเดือนเวลาราชการ/12                                                                                            
                  50                                        
หมายเหตุ          
 1. เศษของเดือนถ้าถึง 15 วัน ให้นับเป็น 1 เดือน    
 2. ค่าจ้างเดือนสุดท้าย หมายถึง ค่าจ้างที่ได้รับจากเงินงบประมาณเดือน
สุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
ด้วย (กรณีเกษียณอายุให้หมายถึง เงินเดือนที่ได้เลื่อนในวันสุดท้ายของ
ปีงบประมาณนั้นด้วย)       
 3. เงินบ าเหน็จลูกจ้างทุกอย่างถ้ามีเศษปัดทิ้ง 

ตัวอย่าง         
 นาย ก. เป็นลูกจ้างประจ า รับราชการมาแล้ว 29 ปี 2 เดือน 15 วัน 
ลาออกจากราชการ ค่าจ้าง ณ วันที่ลาออก 22,220 บาท ขอรับบ าเหน็จรายเดือน 

วิธีค านวณ       
 บ าเหน็จรายเดือน = 22,220 X 351/12           
                      50                                                                                                                                                                                                        

            = 12,998.70 บาท             
หมายเหตุ                                                                                      
- รับราชการ 29 ปี X 12 เดือน = 348 เดือน + 3 เดือน (2 เดือน 15 วัน)                          
            = 351 เดือน 
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วิธีค านวณบ าเหน็จปกติ 

สูตร  บ าเหน็จปกติ = ค่าจ้างเดือนสุดท้าย X  จ านวนเดือนเวลาราชการ                                                                                            
            12                                              
หมายเหตุ          
 1. เศษของเดือนถ้าถึง 15 วัน ให้นับเป็น 1 เดือน    
 2. ค่าจ้างเดือนสุดท้าย หมายถึง ค่าจ้างที่ได้รับจากเงินงบประมาณเดือน
สุดท้ายที่ออกจากราชการ รวมเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
ด้วย (กรณีเกษียณอายุให้หมายถึง เงินเดือนที่ได้เลื่อนในวันสุดท้ายของ
ปีงบประมาณนั้นด้วย)       
 3. เงินบ าเหน็จลูกจ้างทุกอย่างถ้ามีเศษปัดทิ้ง 

ตัวอย่าง        
 นาย ก.เป็นลูกจ้างประจ า รับราชการมาแล้ว 29 ปี 2 เดือน 15 วัน  
เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ เงินเดือน ณ วันลาออก/เกษียณอายุ
ราชการ 22,220 บาท ขอรับเงินบ าเหน็จปกติ (เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว)                           

วิธีค านวณ       
 บ าเหน็จปกติ = 22,220 X 351            
                               12                                                                                                                                                                                                     
                = 649,935 บาท   
หมายเหตุ        
 - การค านวณเงินบ าเหน็จบ านาญของลูกจ้างให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง ซึ่ง
แตกต่างจากการค านวณบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการซึ่งให้รวมเศษทศนิยมไว้ด้วย 
(รับราชการ 29 ปี X 12 เดือน + 2 เดือน 15 วัน = 351 เดือน) 
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ตัวอย่าง        
 นาย ก.เป็นลูกจ้างประจ า รับราชการมาแล้ว 24 ปี 2 เดือน 15 วัน  
เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ เงินเดือน ณ วันลาออก/เกษียณอายุ
ราชการ 22,220 บาท ขอรับเงินบ าเหน็จปกติ (เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว)                           

วิธีค านวณ       
 บ าเหน็จปกติ = 22,220 X 283            
                               12                                                                                                                                                                                                     
                = 524,021.67 บาท   
หมายเหตุ         
 รับราชการ 24 ปี X 12 เดือน = 280 เดือน + 3 เดือน (2 เดือน 15 วัน)                      
                                              = 283 เดือน 
 
เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (ค่าท าศพ) 
 คือ เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพที่ทางราชการจ่ายให้กับทายาทของผู้ตาย 
กรณีลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ เป็นเงิน 3 เท่าของ   
เงินค่าจ้าง รวมกับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ถ้ามี (ส าหรับ
ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออก เลือกรับเงินบ าเหน็จปกติ หรือ
บ าเหน็จรายเดือน ไม่มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (ค่าท าศพ) 
 

เงื่อนไข 
1. ผู้ตาย ต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร (กรณีรับราชการอยู่)     
2. ทายาทต้องยื่นขอรับเงินภายใน 12 เดือน 

ผู้มีสิทธิรับเงิน        
 1. ผู้ที่มีชื่อระบุในหนังสือแสดงเจตนาของผู้เสียชีวิต    
 2. บุคคลที่ทางวัดมีหนังสือรับรองว่าได้จัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิต  
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ขั้นตอนการด าเนินการ                  
1. ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นค าขอรับเงินตามแบบที่ก าหนดพร้อมหลักฐาน ไดท้ีห่น่วยงาน
ที่ลูกจ้างประจ ารายนั้น แจ้งรับเงินบ าเหน็จรายเดือน               
2. เจ้าหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบประวัติและน าเสนอผู้มีอ านาจ                      
3. ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติการเบิกจ่าย                                                  
4. เจ้าหน้าที่วางฎีกาเบิกเงินระบบอิเล็กทรอนิก (GFMIS)                           
5. หน่วยงานต้นสังกัดสั่งจ่ายเช็คเข้าบัญชีให้กับทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน                 
6. แจ้งทายาทรับเช็ค  

หลักฐานประกอบค าขอ                                                                  
1. ค าร้องขอรับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน                                                         
2. ส าเนาใบมรณบัตรผู้เสียชีวิต                                                         
3. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต                                                         
4. ส าเนาบัตรประชาชนผู้เสียชีวิต                                                         
5. หนังสือแสดงเจตนาระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน                                               
6. ส าเนาบัตรประชาชนผู้มีสิทธิรับเงิน  

หมายเหตุ                                                                                      
1. เอกสารที่ถ่ายเอกสาร ต้องชัดเจนและรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ                
2. แนบหลักฐานประกอบอย่างละ 2 ฉบับ               
3. กรณีผู้ตายมิได้แสดงเจตนาระบุไว้ หรือบุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนาระบุไว้ได้
ตายไปก่อน ก็ให้จ่ายบุคคลตามล าดับดังนี้           
 3.1 คู่สมรส        
 3.2 บุตร       
 3.3 บิดามารดา   
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(ให้จ่ายแก่บุคคลในล าดับก่อนที่มีชีวิตอยู่ บุคคลในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับ)       
4. ระยะเวลาการขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระท าภายในเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่
ลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตายในขณะปฏิบัติราชการอยู่เท่านั้น 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (กสจ.) 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กสจ. 

   ส่วนที่ 1 บ าเหน็จลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
   ส่วนที่ 2 เงินกองทุนจาก กสจ. 
               - เงินสะสม 3% หักจากค่าจ้างของลูกจ้างประจ า 

     - เงินสะสม 3% รฐัสมทบ                                                                                                           
     - เงินผลประโยชน ์

 
การขอรับเงินคืนจาก กสจ. 

เอกสารแนบ 
 1. ยื่นแบบค าขอรับเงินกองทุน กสจ. (แบบ กสจ.004/1) 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 3. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารที่แสดงชื่อ-สกุล เลขที่บัญช ี
 4. ส าเนาประกาศเกษียณอายุราชการกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ
ส าเนาค าสั่งลาออกจากราชการ 

การขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจ าถึงแก่กรรม                     
(รวมกรณียังรับราชการ และรับบ าเหน็จรายเดือน) 

 

        กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงระเบียบฯ ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๑๙ แก้ไข
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๔  ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๗ ง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือน หรอืผู้รับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย 
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ให้จ่ายบ าเหน็จตกทอดเป็นจ านวนสิบห้าเท่าของบ าเหน็จรายเดือน หรือบ าเหน็จพิเศษ 
ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ ดังนี้ ซึ่งมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
        ๑. บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้มีตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึน้ไปให้ได้รับสามส่วน 
       ๒. สามีหรือภรรยาให้ได้รับหนึ่งส่วน 
       ๓. บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับหนึ่งส่วน 
ในกรณีไม่มีทายาทท้ังสามข้อให้แสดงหนังสือเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด
ของลูกจ้างประจ า  
 
หลักฐานที่ทายาท หรือผู้อุปการะต้องแนบ ในกรณีลูกจ้างผู้มีสิทธิถึงแก่กรรม 
 

หลักฐานของผู้ตาย                                                                         
    1. แบบค าขอรับบ าเหน็จ (แบบ 5313)                                                
    2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ตาย                                     
    3. ส าเนาใบมรณบัตรของผู้ตาย หากผู้ตาย ตายด้วยเหตุผิดปกติ ต้องมี 
หลักฐานสรุปสาเหตุการตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และรายงานการสอบสวน
สาเหตุการตายของต ารวจประกอบเพิ่มเติม เช่น รถยนต์ชนตาย ตกน้ าตาย ฆ่าตัวตาย 
เป็นต้น          
     4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หลักฐานของบิดามารดาผู้ตาย                   
      1. ถ้าบิดา และหรือมารดา ตาย ให้ใช้หลักฐานส าเนาใบมรณบัตร 
      2. ถ้าบิดา และหรือมารดา ยังมีชีวิตอยู่ ให้ใช้หลักฐาน 
          - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
          - ส าเนาใบทะเบียนสมรส 
          - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
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หลักฐานของคู่สมรส 
       1. สามีหรือภรรยา ของผู้ตาย (มีก่ีคนระบุให้ครบทุกคน)                             
       2. มีชีวิตอยู่ ให้ใช้หลักฐานดังนี้                                                            
           2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                                              
           2.2 ส าเนาใบทะเบียนสมรส                                                          
           2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                                 
        3. ถ้าหย่าขาดจากกันแล้ว ให้ใช้หลักฐานส าเนาใบหย่า                                 
        4. ถ้าตาย ให้ใช้หลักฐานส าเนาใบมรณบัตร 
 
หลักฐานของบุตรผู้ตาย (มีกี่คนระบุให้ครบทุกคน)                                         
        1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนทุกคน                                                     
        2. ส าเนาสูติบัตร หรือหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร/บุตรบุญธรรม       
ถ้าส าเนาสูติบัตรไม่มี ให้ใช้ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาประกาศนียบัตร
หลักฐานการศึกษาแทน                                                                               
         3. ส าเนาทะเบียนบ้าน   
(ทั้งนี้ หลักฐานทุกอย่างจ านวน 2 ชุด ทายาทลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องให้
เรียบร้อยก่อนน ามายื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ)  
 
หมายเหตุ 
          กรณีผู้ตายหรือทายาทตามกฎหมายเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ต้องมีหนังสือ
แสดงการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ซึ่งออกโดยอ าเภอหรือเขต แนบมาประกอบด้วย 
เมื่อส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน การ
ด าเนินการในเรื่องการขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วแน่นอน 
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สิทธิประโยชน์ในการเลือกรับบ าเหน็จบ านาญ 
 
 

สิทธิประโยชน์ กรณีเลือกรับ
บ าเหน็จปกติ 

กรณีเลือกรับบ าเหน็จ 
รายเดือน 

การรับเงิน ได้รับเงินก้อนครั้ง
เดียว 

ได้รับเงินเป็นรายเดือนทุก
เดือนไปตลอดชีวิตหรือ
หมดสิทธิรับบ าเหน็จราย
เดือน 

การเบิกค่า
รักษาพยาบาล 

ไม่มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ 

เงินช่วยพิเศษ       
(ค่าจัดการศพ) 

ไม่มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ 

ค่าเล่าเรียนบุตร ไม่มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ 
บ าเหน็จตกทอด ไม่มีสิทธิ ไม่มีสิทธิ 
การได้รับพระราชทาน
เพลิงศพ 

มีสิทธิ มีสิทธิ 
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การส่งแบบขอรับบ าเหน็จบ านาญได้ที่หน่วยงานใด 
 
 

สิทธิประโยชน์ หน่วยงานที่รับเรื่อง 
 บ าเหน็จปกติ (ลูกจา้งประจ า) หน่วยงาน ตั้งอยู่ ส่วนกลาง ส่งแบบขอรับบ าเหน็จบ านาญไปที่ ส านัก

บริหารการเบิกจ่ายเงิน กรมบัญชีกลาง 
หน่วยงาน ตั้งอยู่ใน ส่วนภูมิภาค ส่งแบบขอรับบ าเหน็จบ านาญไปที่ 
ส านักงานคลังเขต ที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ในเขตท าการ 

บ าเหน็จตกทอด (กรณีตาย) 
บ าเหน็จพิเศษ (ลูกจ้างประจ า) 

หน่วยงาน ตั้งอยู่ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ส่งแบบขอรับบ าเหน็จ
บ านาญไปที่ ส านักบริหารการเบิกจ่ายเงิน กรมบัญชีกลาง 

 
 
 
หมายเหตุ 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร  

โทร.0-2579-3699   
โทรสาร 0-2579-3016 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากัด 

การฝากเงิน 
 สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ 
          (1) เงินฝากออมทรัพย์ 
          (2) เงินฝากประจ า 

รายละเอียด ดังนี้ 
(1) เงินฝากออมทรัพย์  

- ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ 
นี้มากกว่าหนึ่งบัญชีก็ได้ โดยจ านวนเงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมขึ้นเมื่อใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได้ 

(2) เงินฝากประจ า  
- ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากประจ าได้ไม่เกินห้าบัญชี โดย 

สหกรณ์จะก าหนดและประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ  ไป ทั้งนี้ จ านวนเงินฝากใน
บัญชีต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาทและระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่าสาม
เดือนในกรณีท่ีผู้ฝากได้เปิดบัญชีเงินฝากประจ าไว้กับสหกรณ์แล้วเกินกว่าจ านวน
บัญชีที่สหกรณ์ได้ก าหนดและประกาศในภายหลัง  ก็ให้ผู้ฝากมีสิทธิฝากเงินนั้นไว้
กับสหกรณ์ต่อไปได้  หากบัญชีใดปิดไปแล้ว  ผู้ฝากจะขอเปิดบัญชีใหม่ต้องมีบัญชี
รวมทัง้หมดไม่เกินกว่าจ านวนบัญชีที่สหกรณ์ก าหนดและประกาศในขณะนั้น 
 
การก าหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาคิดดอกเบี้ย  วิธีการคิดดอกเบี้ย  และการ
จ่ายดอกเบี้ย 
           สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทไม่เกินอัตราตามที่นาย ทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด  โดยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว  ๆ ไป ดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ  และสหกรณ์จะน าดอกเบี้ยทบ
เป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันที่  30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 
ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ ส านักงานสหกรณ์เพ่ือสหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ย
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ให้ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า  สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อถึงก าหนด
ระยะเวลาการฝาก  ส าหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจาก
สหกรณ ์สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามจ านวนเดือนเต็ม 

           กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึงสามเดือน  สหกรณ์จะไม่จ่าย
ดอกเบี้ยให้ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย  จนพ้น
ก าหนดไปอีกเจ็ดวันก็เป็นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยต่อไป
อีกเท่าระยะเวลาเดิม 

ประเภทการเงินฝาก 
1. ออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  1.75 บาท ต่อปี 
2. ออมทรัพย์พิเศษ  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.50 บาท ต่อป ี
3. ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง   อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.00 บาท ต่อป ี
4. ประจ า                       อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.00 บาท ต่อปี   

ฝาก 3 เดือนขึ้นไป ไม่ถึง 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  1.75 บาท ต่อป ี
5. ประจ าทวีทรัพย์ (ระยะเวลา 24 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 บาท ต่อปี 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 

เงินกู้ ดอกเบี้ยร้อยละ 7 บาท ต่อป ี
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 (ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจ) 

หลักเกณฑ์การกู้เงิน สอ.กสก. 

1. การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน กู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินได้รายเดือนและ 
ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้น ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด ไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน 

1.1 ฉุกเฉิน ATM  
1.1.1 การยื่นกู้ ท าสัญญาครั้งเดียวกู้ได้ตลอดปี                           

- กู้ใหม่ได้ตามวงเงินที่คงเหลือ หรือวงเงินที่ช าระแล้ว           
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 1.1.2 การรับเงินกู้                                                                                      
              - ท ารายการกู้ได้ที่เครื่อง ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ  

ATM Pool ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง                                      
                 1.1.3 ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด        
           1.2 ฉุกเฉินเคาน์เตอร์        
           1.2.1 ยื่นค าขอกู้ท่ีสหกรณ์ทุกครั้งที่จะกู้เงิน ช าระแล้ว 1 งวดยื่นกู้ใหม่ได้                                                                                                                     
                  1.2.2 การรับเงินกู้      
        – รับเงินกู้ด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจรับเงินแทนที่สหกรณ์เท่านั้น                            
                   1.2.3 ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด 
หมายเหตุ        
  สมาชิกเลือกใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉินขณะใดขณะหนึ่งได้เพียงประเภทเดียว                                       
           กรณีมีหนี้สินเงินกู้ฉุกเฉินสัญญาเดิมคนละประเภทกับสัญญาใหม่ ต้อง
ช าระหนี้เดิมทั้งหมดล่วงหน้า 1 วัน จึงจะกู้ เงินฉุกเฉินประเภทใหม่ได้ (กรณีเป็น
สัญญาประเภทเดียวกันสามารถใช้เงินกู้สัญญาใหม่หักช าระหนี้สัญญาเดิมได้) 

2. เงินกู้สามัญระยะปานกลาง   
   
อายุการเงินสมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน ....

บาท 
ผู้ค้ าประกัน         
ไม่น้อยกว่า .... คน 
และไม่เกิน.....คน 

ผ่อนช าระ 
ไม่เกิน.....งวด 

6 เดือนขึ้นไป 50,000 1 84 
1 ปีขึ้นไป 100,000 1-6 84 
1 ปีขึ้นไป 150,000 2-6 84 
3 ปีขึ้นไป 500,000 2-6 84 

หมายเหตุ        
  ผ่อนช าระแล้ว 4 งวด และพ้น 4 เดือนแล้วยื่นกู้ใหม่ได้                                        

 เงินกู้โดยใช้สิทธิเรียกร้องในเงินคา่หุ้นค้ าประกัน ยื่นกู้ใหม่เม่ือใดก็ได้   
 ผู้กู้ที่เคยผิดนัดช าระหนี้ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ต้องผ่อนช าระแล้ว 9 งวด  

และพ้น 9 เดือนแล้วจึงจะย่ืนกู้ใหม่ได้  
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3. เงินกู้สามัญระยะยาว 
 
อายุการเป็น
สมาชิก 

ค่าหุ้นที่ช าระ
แล้วไม่น้อย
กว่าร้อยละ ...
ของวงเงินกู้ 

มีสิทธิกู้ได้ . ...
เท่าของเงินได้
รายเดือน 

วงเงินกู้ไม่เกิน
.......บาท 

ผู้ค้ าประกัน ไม่
น้อยกว่า....คน 
และไม่เกิน.....คน 

6 เดือนขึ้นไป  40 200,000 1 
1 ปีขึ้นไป 5 50 500,000 2-6 
1 ปีขึ้นไป 10 50 800,000 3-6 
3 ปีขึ้นไป 15 60 2,000,000 4-6 

หมายเหตุ        
  ผ่อนช าระไม่เกิน 180 งวด และไม่เกินอายุ 65 ปี หรือเม่ือค านวณ
จนถึงอายุ 65 ปี ต้องมีหนี้คงเหลือไม่เกินร้อยละเก้าสิบของสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้น                                        

 ผ่อนช าระแล้ว 4 งวดและพ้น 4 เดือนแล้วยื่นกู้ใหม่ได้     
 ผู้กู้ที่เคยผิดนัดช าระหนี้ภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ต้องผ่อนช าระแล้ว 9 งวด  

และพ้น 9 เดือนแล้วจึงจะย่ืนกู้ใหม่ได้  
    กู้เงินโดยใช้สิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นค้ าประกัน ยื่นกู้ใหม่เม่ือใดก็ได้                                        

 สมาชิกยังรับราชการอยู่ใช้สิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นค้ าประกัน กู้เงินได ้
ไม่เกิน 1 เท่าของสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นของตนแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
  เงินกู้สามัญระยะยาวเกินกว่า 1,000,000 บาท 
                   ผู้กู้ต้องท าประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองสินเชื่อส่วนเกินกว่า 1,000,000 บาท 
(ช าระเบี้ยรายป)ี ปีแรกหักจากเงนิกู้ ปีต่อไปหักจากเงินปันผล) ยกเว้นผู้ที่กู้เงินโดยใช้
สิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นเป็นหลักค้ าประกัน จะท าประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองสินเชื่อ
หรือไม่ก็ได ้
  เมื่อรวมเงินที่จะต้องส่งช าระค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดช าระหนี้
เงินกู้ทุกประเภทพร้อมดอกเบี้ยให้สหกรณ์ฯ แล้ ว ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือน
คงเหลือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท                                        
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 ยื่นกู้เงินสามัญระยะยาวต้องแนบสลิปเงินเดือน โดยตัวแทนสหกรณ์ฯ  
หรือหัวหน้าฝ่ายบริหาร ผู้ลงนามรับรองด้วย   

  ผู้ที่เคยลาออกแล้วสมัครใหม่ ต้องเป็นสมาชิกครบ 2 ปี จึงจะกู้เงินสามัญได้  

หมายเหตุ   
 หลักเกณฑ์การกู้เงิน สอ .กสก . เริ่มใช้วันที่ 1 เมษายน 2553                  
(มติคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553) 
 
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากัด 
 

สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม
การเกษตร เรียกโดยรวมคือ ทุนสาธารณประโยชน์  ให้จ่ายได้ใน  5 กรณี 
ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตของสมาชิกและคู่สมรส 
2. เพ่ือเป็นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 
3. เพ่ือสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 
4. เพ่ือเป็นทุนสวัสดิการสมาชิกอายุครบหกสิบปี 
5. เพ่ือช่วยเหลืองานสาธารณกุศลและอ่ืน ๆ 

1. ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือคู่สมรสกรณีเสียชีวิต 
        สมาชิกผู้ใดเสียชีวิตสหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ ดังนี้ 

1.1 เป็นสมาชิกต่อเนื่องไม่เกินห้าปี จ่ายเงนิสงเคราะห์ให ้30,000 บาท   
1.2 เป็นสมาชิกต่อเนื่องเกินกว่าห้าปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสิบปี 

จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ 50,000 บาท  
1.3 เป็นสมาชิกต่อเนื่องเกินกว่าสิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินยี่สิบปี 

จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ 70,000 บาท  
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1.4 เป็นสมาชิกต่อเนื่องเกินกว่ายี่สิบปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสามสิบปี 
จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ 90,000 บาท  

1.5 เป็นสมาชิกต่อเนื่องเกินกว่าสามสิบปีขึ้นไป  จ่ายเงินสงเคราะห์     
ให้ 110,000 บาท  

อนึ่ง เมื่อสมาชิกเสียชีวิต  สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์     
เพ่ือเป็นค่าพวงหรีดในนามสหกรณ์รายละห้าร้อยบาท ส่วนสมาชิกผู้นับถือศาสนา
ที่ขนบธรรมเนียมประเพณีมิได้ใช้พวงหรีด สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
เพ่ือร่วมพิธีทางศาสนารายละห้าร้อยบาทแทน  

ในกรณีที่สมาชิกยังไม่เสียชีวิต  แต่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  หรือสูญเสีย
อวัยวะสหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ตามอัตราที่ก าหนด  จากเงินสงเคราะห์ที่
จะจ่ายให้ในกรณีเสียชีวิต โดยค านวณตามอายุการเป็นสมาชิกในขณะนั้น  และถ้า
ต่อมาภายหลังสมาชิกนั้นเสียชีวิต  สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือ  โดย
ค านวณตามอายุการเป็นสมาชิกถึงวันที่เสียชีวิต  และหักเงินค่าสงเคราะห์  ที่ได้
จ่ายให้ไปแล้วออกก่อน  

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ร้อยละห้าสิบ
ของเงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายให้ในกรณีเสียชีวิต“ทุพพลภาพสิ้นเชิง” หมายความถึง  
การทุพพลภาพไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  ๆ ถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงาน
ใดๆ ในอาชีพประจ า  หรืออาชีพอ่ืน  ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป  โดยการทุพพลภาพ
นั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่ต่ ากว่าหกเดือน และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
มีความหมายรวมถึงการสูญเสียอวัยวะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 

 ตาบอดสนิททั้ งสองข้าง และไม่มีทางรักษาให้หายได้  สูญเสียมือทั้ ง 
สองข้าง หรือสูญเสียเท้าทั้งสองข้าง หรือสูญเสียมือข้างหนึ่ง และเท้าข้างหนึ่ง 
   ตาบอดสนิทข้างหนึ่งโดยไม่มีทางรักษาให้หายได้และสูญเสียมือข้าง
หนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่ง “การสูญเสียมือหรือเท้า ” หมายความถึง  การตัดออกตั้ งแต่
ข้อมือ หรือข้อเท้าข้ึนไป  หรือสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดย
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ถาวรสิ้นเชิงกรณีสูญเสียอวัยวะของร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ  สหกรณ์จะจ่ายเงิน
สงเคราะห์จากเงินสงเคราะห์ที่จะจ่ายให้ในกรณีเสียชีวิตในอัตรา ดังนี้ 

      - สูญเสียแขน หรือขา ข้างใดข้างหนึ่ง โดยตัดออกตัง้แต่ข้อมือหรือ 
ข้อเท้า หรือตาบอดสนิทข้างใดข้างหนึ่ง และไม่มีทางรักษาให้หายได ้ จ่ายให้ร้อยละ
ยี่สิบห้า ของเงินค่าสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 
                 - สูญเสียนิ้วมือหรือนิ้วเท้า หรืออวัยวะภายนอกส่วนอื่นของ 
ร่างกายหนึ่งแห่งจ่ายให้ร้อยละสิบของเงินค่าสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิต 

 
ทั้งนี้ ให้มีใบรับรองจากแพทย์ด้วย  สหกรณ์จะไม่จ่ายเงินสงเคร าะห์กรณี

สมาชิกหรือคู่สมรสเสียชีวิต  หรือสมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  หรือสูญเสีย
อวัยวะของร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) การฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตายหรือการท าร้ายร่างกายตนเอง 
(2) การกระท าของผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ ของสมาชิกหรือคู่สมรส

แล้วแต่กรณี 
(3) การกระท าของสมาชิกหรือคู่สมรสขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์ สุราจนไม่

สามารถครองสติได ้ตามหลักฐานของต ารวจหรือแพทย์ 

    หากคู่สมรสของสมาชิกผู้ใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเสียชีวิต  สหกรณ์จะ
จ่ายเงินสงเคราะห์ให้สองหมื่นบาท  

สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 
1. ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต  ให้จ่ายแก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือตั้ ง 

ผู้รับโอนประโยชน์ หากไม่ได้ท าหนังสือตั้ง ผู้รับโอนประโยชน์ไว้ ให้จ่ายแก่คู่สมรส  
หรือบุตร  หรือบิดาและมารดาเป็นผู้รับตามล าดับก่อนหลัง  โดยล าดับก่อนตัด
ล าดับหลัง 
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2. ในกรณีคู่สมรสที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเสียชีวิต ให้จ่ายแก่สมาชิกที่เป็น 
คู่สมรส เมื่อสมาชิกหรือคู่สมรสเสียชีวิต  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ ง ให้เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์หรือสมาชิก  หรือทายาทแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการ
ของสหกรณ์ทราบ  ส าหรับสมาชิกในส่วนภูมิ ภาคให้ท าหนังสือแจ้งผ่านตัวแทน
ของสหกรณ์  โดยแนบหลักฐานส าเนามรณบัตร  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนา
ทะเบียนสมรสหรือส าเนาทะเบียนหย่า  ซึ่งตัวแทนสหกรณ์เป็นผู้รับรองส าเนา
เอกสารนั้นส่งถึงสหกรณ์โดยด่วน 

     สมาชิกส่วนกลางให้ท าหนังสือแจ้งสหกรณ์ผ่านผู้อ านวยการกองหรือ
หัวหน้าหน่ วยงานและแนบส าเนาหลักฐาน  ซึ่งผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้า
หน่วยงานรับรองส าเนาเอกสารนั้น 

      ในกรณีที่สมาชิกออกจากราชการหรืองานประจ าไปแล้ว ผู้รับเงิน 
สงเคราะห์อาจยื่นผ่านหน่วยงานตัวแทนสหกรณ์เดิมหรือยื่นโดยตรงที่สหกรณ์ฯ  
โดยน าต้นฉบับเอกสารหลักฐานมาแสดงพร้อมส าเนา เอกสารที่ผู้รับเงินรับรอง
ส าเนาเอกสารนั้น 
 
2. ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 

ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก มีวัตถุประสงค์ท่ีจะมอบให้บุตรของสมาชิก
ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดี  จะได้ศึกษาเล่าเรียนตามความประสงค์  รวมทั้งเป็น
การสนับสนุนการศึกษาบุตรขอ งสมาชิกผู้มีรายได้น้อย  และช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของบิดามารดาที่จะต้องหาทุนมาเพ่ือใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร 

ผู้ที่จะขอรับทุนตามระเบียบนี้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. ต้องเป็นบุตรของสมาชิก 
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนจากแหล่งอ่ืน  ๆ ในกรมส่งเสริมการเกษตรใน  

ปีเดียวกัน 
      3. ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติและความประพฤติดี  เป็นที่ยกย่องของครู
อาจารย์ เพ่ือนร่วมชั้น หรือร่วมโรงเรียน  โดยมีการรับรองจากสถานศึกษาท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ 



64 
 

4. ปัจจุบันต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง  
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนก็ตาม ในระดับการศึกษาไม่เกินชั้น ปริญญาตรี 

จ านวนเงินและจ านวนทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดในแต่ละปี 

การรับสมัครและการคัดเลือก สหกรณ์จะแจ้งเรื่องการรับสมัครเพื่อ 
ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวพร้อมส่งใบสมัคร ไปยังหน่วยงานตั วแทนสหกรณ์ทั่ ว 
ประเทศ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และให้หน่วยงานตัวแทนสหกรณ์ทุกแห่ง
แต่งตั้ง คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  ท าการพิจารณาคัดเลือกบุตร
ของสมาชิกผู้ที่สมัครรับทุน และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบนี้ 
และส่งหลักฐานของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส หกรณ์ภายในระยะเวลาที่สหกรณ์จะ
ก าหนดให้แต่ละป ี

หลักฐานที่จะต้องน าส่งพร้อมใบสมัคร 
1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน 1 ชุด 
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน  

6 เดือน จ านวน 2 รูป 
3. รายงานผลการเรียนย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วันสมัคร 
4. ประวัติการเรียนและความประพฤติ  รับรองโดยครูหรืออาจารย์

ประจ าชั้นของโรงเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ 
5. ประวัติและความประพฤติของบิดา มารดา ซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชา 
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา หรือบัตรประชาชน 

ส าเนาเอกสาร หลักฐาน ให้ตัวแทนสหกรณ์รับรองส าเนาด้วย 

การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก  ให้จ่ายแก่บิดาหรือมารดาที่
เป็นสมาชิกสหกรณ์ซ่ึงได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษา
บุตรแล้วเป็นผู้รับเงิน 
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 3. ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ 

การใช้ทุนส าธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัตินี้    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิด ขึ้น
เป็นเหตุให้เสียทรัพย์สินทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน  เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย 
แผ่นดินไหว  ฟ้าผ่า หรือภัยพิบัติอื่น  ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ท่ีพัก
อาศัย หรือทรัพย์สินอื่นที่จ าเป็นแก่การด ารงชีพ ซึ่งใช้ประโยชน์อยู่ภายในบ้านพัก
อาศัย ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

3.1 กรณีท่ีพักอาศัย ให้รวมถึงตัวอาคารบ้านพักอาศัย รั้ว บ้าน โรงครัว  
โรงเก็บรถ  หรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  เป็นบ้านพักอาศัยที่สมาชิกใช้
เป็นที่พักอาศัยอยู่จริงในฐานะเจ้าของ กรรมสิทธิ์  หรือสิทธิในฐานะผู้เช่าซื้อของ
สมาชิกหรือคู่สมรส  โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย  หรือ
หลักฐานอื่นที่คณะกรรมการด าเนินการเชื่อถือได้ 

3.2 ในกรณีที่พักอาศัยที่สมาชิกหรือคู่สมรสเป็นผู้เช่าหรือผู้อาศัย ไม่มี 
สิทธิไดร้ับการช่วยเหลือ 

1.1  กรณีทรัพย์สินอื่นนอกจากที่พักอาศัยซึ่งเสียหายโดยเหตุสุดวิสัย  
ได้แก่ ทรัพย์สินอันมีค่าแก่การด ารงชีวิต  เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอ่ืนๆ ซึ่งใช้
ประโยชน์อยู่ภายในที่พักอาศัย  ซึ่งต้องเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในฐานะผู้เช่ าซ้ือ
ของสมาชิกหรือคู่สมรส  และเป็นทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์อยู่ภายในที่พักอาศัยที่
ประสบภัยพิบัติ  ไม่ว่าที่พักอาศัยดังกล่าวสมาชิกหรือคู่สมรสจะมีกรรมสิทธิ์หรือมี
สิทธิในฐานะผู้เช่าซื้อ  หรือเป็นผู้อาศัยก็ตาม  และซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรให้ได้รับความช่วยเห ลือแต่ไม่   รวมถึงต้นไม้ทุ กชนิด หรือสภาพของ
พ้ืนดินที่เสียหายในบริเวณท่ีพักอาศัย 
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สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์ประสบภัยให้แก่สมาชิกดังนี้ 
1. สมาชิกท่ีมีชื่อเป็นเจ้าบ้านหรือคู่สมรสของเจ้าบ้าน สหกรณ์จะจ่ายเงิน 

สงเคราะห์กรณีที่พักอาศัยตาม ข้างต้น และทรัพย์สินอื่นเ สียหายตามข้างต้น รวม
เป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท  

2.สมาชิกท่ีมีชื่อเป็นผู้อาศัยตามทะเบียนบ้านหรือมีหลักฐานแสดงว่าเป็น 
ผู้อาศัยอยู่ในบ้านนั้นจริง  สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีทรัพย์สินเสียหาย  
รวมเป็นเงินไม่เกิน 5,000 บาท  

ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามสัดส่วนของความเสี ยหาย และกรณีที่สมาชิกอยู่
อาศัยในบ้านหลังเดียว  สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ประสบภัยสูงสุดไม่เกิน
จ านวนเงินที่เจ้าบ้านหรือผู้อาศัยควรได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี 

สมาชิกท่ีพักอยู่ในบ้านพักของทางราชการให้ได้รับความช่วยเหลือเฉพาะ
กรณีทรัพย์สินเสียหายเท่านั้น 

เมื่อสมาชิกประสบภัยให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ท าหนังสือขอรับความช่วยเหลือผ่านตัวแทนสหกรณ์ภายในหกสิบวัน 

นับแต่วันที่ประสบภัย  หากพ้นก าหนดดังกล่าวเป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงิน
สงเคราะห์ 

     แนบเอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้ 
     (1) ประกาศพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินของทางราชการ 

               (2) ส าเนาทะเบียนบ้าน  ซึ่งตัวแทนสหกรณ์หรือเขตหรืออ าเภอ
รับรองถ้าสมาชิกเป็นคู่สมรสของเจ้าบ้านให้แนบส าเนาทะเบียนสมรสและส าเนา
ทะเบียนบ้านของคู่สมรสด้วย 
               (3) ภาพถ่ายที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินที่ประสบภัยและความเสียหาย 
               (4) หนังสือรับรองการประสบภัยและรายละเอียดการประเมินมูลค่า
ความเสียหาย ซึ่งออกโดยส่วนราชการ 
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            2. ตัวแทนสหกรณ์แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  และ
ส ารวจความเสียหายเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกรายงานสหกรณ์ ประกอบด้วย 

      (1) ผู้แทนของส านักงานตัวแทนสหกรณ ์1 คน 
      (2) ประธานผู้แทนสมาชิก 1 คน 

                (3) เลขานุการผู้แทนสมาชิก 1 คน 
        (4) ผู้แทนส านักงานเกษตรอ าเภอที่อยู่ในพื้นท่ีที่ได้รับความเสียหาย 1 คน 

                (5) ผู้แทนของสมาชิกท่ีได้รับความเสียหาย 1 คน 
หากมีความจ าเป็นไม่สามารถแต่งตัง้คณะกรรมการได้ครบ 5 คน ให้อยู่ใน 
ดุลพินิจของตัวแทนสหกรณ์  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  4 คน แล้วแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ต่อไป 

3. ตัวแทนสหกรณ์ท าหนังสือแจ้งสหกรณ์พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 
ตามข้อ 1 ข้างต้น โดยตัวแทนสหกรณ์รับรองส านาเอกสารทุกฉบับ 

สมาชิกไม่มีสิทธิ์ ที่จะได้รับความช่วยเหลือ  ถ้าปรากฏว่าภัยที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดจากการกระท าโดยเจตนาของสมาชิกหรือคู่สมรส 
 
4. ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกอายุครบหกสิบปี 

4.1 ทุนสวัสดิการสมาชิกอายุครบหกสิบปี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือมอบให้แก่
สมาชิกซ่ึงมีอายุครบหกสิบและยังคงเป็นสมาชิกอยู่ 

4.2 ผู้ที่จะได้รับทุนสวัสดิการตามระเบียบนี้คือ ผู้ที่เป็นสมาชิกและมีอายุ
ครบหกสิบปี และต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบปี 

ทุนสวัสดิการสมาชิกอายุครบหกสิบปีนี้  ให้มีผลบังคับรวมถึงผู้ที่มีอายุ
ครบหกสิบปี และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบปี  ซึ่งได้พ้นจากราชการหรือ
งานประจ าไปแล้ว 
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   4.3 สหกรณ์จะจ่ายเงินเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่อายุครบหกสิบปี   
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
       4.3.1 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่มีอายุครบหกสิบ
ปี และเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบปี  ณ วันสิ้นปีทางบัญชีของแต่ละปี  คน
ละสามพันบาท 
               4.3.2 สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการ คราวเดียวกับการจ่ายเงินปั นผล 
และเงินเฉลี่ยคืนประจ าปี 
               4.3.3 ให้สหกรณ์ส ารวจรายชื่อสมาชิกซ่ึงมีอายุครบหกสิบปี  และ
เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่าสิบปีในวันที่  31 ธันวาคมของแต่ละปี  และแจ้ง
ให้สมาชิกดังกล่าวทราบล่วงหน้าและตอบรับการขอรับเงินโดยมีหลักฐานเอกสาร
ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดสมาชิกจะแจ้งขอรับเป็นเงินหรือให้น าเข้าเป็นค่าหุ้นเป็น
กรณีพิเศษก็ได้ เมื่อสหกรณ์ด าเนินการแล้ว จะแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
5. ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลืองานสาธารณกุศลและอ่ืน ๆ 

การอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลืองานสาธารณกุศลและ
อ่ืน ๆ ให้จ่ายได้ครั้งละงานละไม่เกินห้าพันบาท  เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรว่าเพ่ือประโยชน์แก่มวลสมาชิกส่วนใหญ่  จะอนุมัติให้เป็น
กรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป 
 
ผู้มีอ านาจอนุมัติและวินิจฉัยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 

1. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินทนุสาธารณประโยชน์  
2. ให้คณะกรรมการสวัสดิการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินทุน 

สาธารณประโยชน์ 
3. ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติจ่าย 

เงินทุนสาธารณประโยชน์ 
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4. การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้จ่ายตามล าดับค าร้องที่ยื่นขอรับการสงเคราะห์     
ซึ่งผู้รับเงิน จะต้องท าหลักฐานการรับเงินให้แก่สหกรณ์ทุกราย  และให้ผู้จัดการ
รวบรวมเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการคราวถัดไป 

5. ในกรณีที่มีปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือเงินทุน
สาธารณประโยชน์มีไม่เพียงพอที่จะด าเนินการต่อไปได้ คณะกรรมการด าเนินการ
มีอ านาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด  หรือพิจารณาทบทวนการจ่ายเงินประเภท
ต่างๆ อาจจะปรับลด  หรืองด หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนได้ตาม
เหตุผลและความจ าเป็น และค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการด าเนินการ 
ให้ถือเป็นที่สุด สมาชิกไม่มีสิทธิที่จะมาเรียกร้องเอากับสหกรณ์ได้ 

6. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  7. การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง ให้รวมถึงสมาชิกท่ีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอยู่ โดยตกเป็นคนทุพพลภาพใน
ขณะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว  

     ส่วนสมาชิกที่สูญเสียอวัยวะของร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ และขณะ 
เกิดการสูญเสียอวัยวะดังกล่าวได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่แล้ว  ให้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ด้วย กรณีเป็นการสูญเสียอวัยวะของร่างกายเนื่องจากอุบัติเหตุ ต้ังแต่ปี
บัญชี 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องยังไม่เคยได้รับเงินสวัสดิการลักษณะเดียวกันนี้
จากสหกรณ์มาก่อน 

8. การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกอายุหกสิบปี ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่งวด 
สิ้นปีทางบัญช ี2551 เป็นต้นไป ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงสามพันบาท ให้ได้รับเงินเพิม่เติม
จากเงินที่ได้รับไปแล้ว แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามพันบาท     
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หมายเหตุ  
หากต้องการทราบในส่วนของรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถสืบค้นข้อมูล 

ได้จากเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากัด  หรือติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม การเกษตร จ ากัด หรือตามหมายเลข โทรศัพท์ 
ดังนี้                                                           
1 ผู้จัดการ 0-2940-5639 ต่อ 115 
2 รองผู้จัดการฝ่ายอ านวยการ  0-2940-5638 ต่อ 112  
3 รองผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี  0-2940-6312 ต่อ 111 
4 รองผู้จัดการฝ่ายบริหารสินเชื่อ  0-2558-0164 ต่อ 100 
5 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 0-2558-0162 ต่อ 0, 104, 114 
6 หัวหน้าฝ่ายบริหารสินเชื่อ 0-2940-6313 ต่อ 102, 103, 106 
7 หัวหน้าฝ่ายบัญชี 0-2558-0163 ต่อ 108 
8 หัวหน้าฝ่ายเงินกู้ 0-2579-6519 ต่อ 101, 113 
9 หัวหน้าฝ่ายการเงิน 0-2940-6311 ต่อ 105 
10 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ 0-2940-6310 ต่อ 107 
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การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร 

1. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ซึ่งต้องเป็น
บุคคลในครอบครัวของตนไว้ให้ชัด แจ้งในใบสมัคร  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงิน
สงเคราะห์ในภายหลังสมาชิกต้องแจ้ง  ตามแบบฟอร์มของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ให้ คณะกรรมการทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยให้ถือหลักฐานการแจ้งเปลี่ยนแปลง  ครั้งสุดท้ายเป็นเกณฑ์ในการจ่ายเงิน
สงเคราะห์  

2. เมื่อสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่ความตาย  ให้สิทธิในการรับ
เงินสงเคราะห์ตกแก่บุคคลในครอบครัวของสมาชิก ที่สมาชิกแสดงเจตจ านงระบุชื่อไว้
ในใบสมัคร หรือ แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์ไม่ว่าจะระบุชื่อไว้บุ คคลเดียวหรือหลายบุคคล  หากระบุชื่อไว้
หลายบุคคลให้แต่ละบุคคลมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์  เป็นจ านวนเท่าๆ  กัน 
ภายใต้วงเงินที่สมาชิกผู้ถึงแก่ความตายมีสิทธิจะได้รับ  แต่ถ้าบุคคลที่ระบุชื่อไว้
หลายบุคคล  ได้ถึงแก่ความตายไปบางส่วน ให้บุคคลที่เหลืออยู่  มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ไปทั้งหมด  

3. ในกรณีที่สมาชิกระบุให้คู่สมรสเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วได้ขาด      
จากสถานภาพการสมรส  โดยที่สมาชิก  มิได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์    
เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย  การฌาปนกิจสงเคราะห์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้     
แก่บุคคลที่สมาชิกระบุไว้ให้ เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์นั้น  

4. ในกรณีที่บุคคลที่สมาชิกระบุชื่อไว้ให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ถึงแก่
ความตายไปทั้งหมด  หรือสมาชิกมิได้ระบุ  ชื่อผู้รับเงิน สงเคราะห์ไว้  หรือเพราะ
เหตุอื่นใดท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ให้สิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ตกแก่       
คู่สมรสของสมาชิก แต่หากคู่สมรสไม่มี  หรือมีแต่ถึงแก่ความตายไปแล้ว  ให้เงิน
สงเคราะห์ตกแก่บุตรของสมาชิก  แต่ถ้าหากบุตรของสมาชิกไม่มี  หรือมีแต่ถึงแก่
ความตายไปแล้ว ให้สิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ตกแก่บิดามารดาของสมาชิก  แต่
ถ้าหากบิดามารดาของสมาชิกไม่มีเนื่องจากถึงแก่ความตา ยไปแล้ว ให้สิทธิในการ
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รับเงินสงเคราะห์ตกแก่ผู้อุปการะสมาชิกหรือผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิกซ่ึง
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย  

5. ในกรณีที่ไม่มีบุคคลดังกล่าวข้างต้น  การฌาปนกิจสงเคราะห์จะ
จัดการศพสมาชิกท่ีถึงแก่ความตาย ตามประเพณีทางศาสนาของสมาชิกผู้นั้ น  ถ้า
มีเงินสงเคราะห์เหลือเท่าใดให้คณะกรรมการพิจารณาการจ่ายตามท่ีเห็นสมควร  
แต่ต้องไม่ขัดต่อ  ข้อบังคับและกฎหมาย  ทายาทอ่ืนที่สมาชิกไม่ได้ระบุไว้ให้เป็น
ผู้รับ เงินสงเคราะห์ไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือจะถือเป็นเหตุฟ้องร้องเพ่ือเรียกเงิน  
สงเคราะหไ์ม่ได ้ไม่ว่ากรณีนั้นคณะกรรมการวินิจฉัยประการใด  

6. บุคคลในครอบครัวที่สมาชิกจะแสดงเจตจ า นงระบุชื่อให้เป็นผู้รับเงิน
สงเคราะห์จะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ คือ  

    (1) คู่สมรสของสมาชิก  
    (2) บุตรของสมาชิก  
    (3) บิดามารดาของสมาชิก  
    (4) ผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิกหรือผู้อุปการะสมาชิก ซึ่งจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย  

  7. การพิจารณาให้ผู้ใดได้รับเงินสงเคราะห์  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่
ก าหนดไว้ในวรรคก่อน  แต่ถ้าหากผู้รับเงินสงเคราะห์รายใดมีปัญหาหรือ
คณะกรรมการเห็นว่าเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม  คณะกรรมการ  มีอ านาจที่จะใช้
ดุลยพินิจโดยมีมติในการจ่ายเงินสงเคราะห์  ให้แก่บุคคลผู้เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์รายใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร และมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้ใดจะ
น าไปเป็นเหตฟุ้องร้องไม่ได้  
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หมายเหตุ  
1. สมาชิกต้องระบุชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ให้บุคคลในครอบครัวตาม  

ได้แก่ คู่สมรสของสมาชิก  บุตร ของสมาชิก  บิดามารดาของสมาชิก  ผู้อยู่ใน
อุปการะของสมาชิก หรือผู้อุปการะสมาชิกเท่านั้น  

2. บุคคลที่สมาชิกแสดงความจ านงให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์จะต้องแนบ
หลักฐาน หรือส าเนาเอกสารซึ่งตัวแทนรับรองส าเนาเรียบร้อย ดังต่อไปนี้  

    2.1 คู่สมรสของสมาชิกต้องแนบส าเนาใบส าคัญการสมรส  
              2.2 บุตรของสมาชิกต้องแนบส าเนาสูติบัตร กรณีเป็นบุตรนอกสมรส  
ต้องแนบส าเนาการจดทะเบียนบุตรบุญธรรม ส าเนาหนังสือรับรองบุตร  ส าเนาค า
พิพากษา ค าสั่งศาลให้เป็นบุตร ถ้าเป็นบุตรของสมาชิกหญิงให้แนบสาเนาสูติบัตร  
หรือส าเนาทะเบียนบ้าน  

    2.3 บิดามารดาของสมาชิกต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  
    2.4 ผู้อยู่ในอุปการะของสมาชิก  หรือผู้อุปการะสมาชิกต้องแนบ

ทะเบียนบ้านและแบบบันทึกเพ่ิมเติมต่อท้ายสมาชิกต้องเซ็นรับรองและแสดง
เหตุผลหรือ ความสัมพันธ์ตามแบบบันทึก  

 
การจ่ายเงินสงเคราะห์การฌาปนกิจให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 

 
การจ่ายเงินสงเคราะห์ การฌาปนกิจสงเคราะห์จะด าเนินการจ่ายเงิน 

สงเคราะห์ ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้ 
1. งวดแรกจ่ายทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากตัวแทนการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

กรมส่งเสริมการเกษตร  และรับรองว่าสมาชิกเสียชี วิตจริง  โดยจ่ายจากเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าที่การฌาปนกิจสงเคราะห์มีอยู่ เพ่ือเป็นค่าจัดการศพ 
ทั้งนี้ให้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท หรือตามมติคณะกรรมการ 

2. งวดที่สองให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่าที่เรียกเก็บได้ เมื่อตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้ว  โดยหักคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่จ่ายให้
ไปแล้วออกก่อน  
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3. ส่วนที่เหลือให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในงวดสุดท้ายหลังจากการจ่าย 
เงินงวดที่สองแล้วไม่เกินเก้าสิบวัน  การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์  การฌาปนกิจสงเคราะห์จะหักเงินไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจการในอัตราร้อยละสามของเงินสงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้  แต่หากเงินที่หักไว้ไม่
เพียงพอค่าใช้จ่าย คณะกรรมการอาจก าหนดให้หักค่าใช้จ่ายเป็นร้อยละสี่ของเงิน
สงเคราะห์ที่เรียกเก็บได้ 
 
ค าแนะน าการขอรับเงินค่าสงเคราะห์เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย 

1. เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินติดต่อส านักงานตัวแทน 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จัดท าค าขอรับเงินสงเคราะห์ (แบบ ฌ .กสก .41) 
หนังสือรับรอง (ฌ.กสก.42) ใบส าคัญรับเงินสงเคราะห์ (ฌ.กสก.43) พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้ 

1.1 หนังสือส าคัญแสดงการเป็นสมาชิก (หากสูญหาย หรือค้น 
ไม่พบให้ใช้ใบแจ้งความต่อเจ้าพนักงานต ารวจแทน) 

1.2 ใบเสร็จรับเงินครั้งสุดท้าย 
1.3 ส าเนาใบมรณะบัตร 
1.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์ หรือผู้จัดการศพ 
1.5 อ่ืน ๆ (ตามใบขอรับเงินสงเคราะห์) 
โดยตัวแทนการฌาปนกิจสงเคราะห์ รับรองเอกสารทุกฉบับ 

2. ส่งค าขอรับเงินสงเคราะห์และเอกสารต่าง ๆ ที่ครบถ้วนแล้วให้การ 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ โดยผ่าน ตัวแทนฯ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาชิกนั้น
ถึงแก่ความตาย 

3. เมื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้รับเอกสารและตรวจสอบ หากยัง 
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องก็จ าเป็น ต้องติดต่อแจ้งให้จัดท าให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ก่อน ถ้าครบถ้วนถูกต้องแล้ ว ก็จะด าเนินการแจ้งให้สมาชิกที่มีอยู่ในขณะนั้น
ทราบ  และ เรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ประมาณ 8-9 รายต่อเดือน (รายละ 20 
บาท) เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่สมาชิกมากเกินไป 
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4. ตัวแทนการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จัดเก็บเงินค่าสงเคราะห์และจัดส่ง 
ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

5. การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ตรวจสอบเงินค่าสงเคราะห์ที่เรียกเก็บมา 
ได้รวบรวมและเบิกจ่ายเงินงวดแรกให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์โดยโอนเงินผ่าน
ตัวแทนการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
 ส่วนเงินค่าสงเคราะห์ที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จะ
ด าเนินการเรียกเก็บต่อไป เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน แล้วรวบรวมเงินเบิกจ่าย
ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เป็นงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) 
 
ระยะเวลาในการขอรับเงินค่าสงเคราะห์ โดยประมาณ 

1. ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์โดยเร็ว พร้อม 
จัดท าเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง (ประมาณ 15 วัน นับแต่สมาชิกถึ งแก่
ความตาย) 

2. ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ถึงแก่ความตายในขณะนั้น ๆ ว่ามีจ านวนมาก 
หรือไม่ ถ้าไม่มากก็จะสามารถแจ้งเรื่องเก็บเงินค่าสงเคราะห์ได้ทันที (เรียกเก็บ
จากเงินเดือนสมาชิกประมาณ 30 วัน) 

3. การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้รับเงินค่าสงเคราะห์ พร้อมหลักฐาน 
การน าส่งเงิน จากตั วแทนทุกแห่ง รวดเร็วตามก าหนด (ภายในวันสิ้นเดือน หรือ
วันท าการรุ่งขึ้น ) ซึ่งถ้าได้รับเงินและตรวจสอบได้เร็ว ก็จะสามารถเบิกจ่ายเงิน
สงเคราะห์ได้เร็วเช่นกัน (ประมาณ 20 วัน นับจากวันจ่ายเงินเดือน) 
 รวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 65 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเวลา ต าม
ข้อ 1-3 ดังกล่าว  
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สามารถติดต่อได้ที่ :  ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่                   
                         กรมส่งเสริมการเกษตร  
หมายเลขโทรศัพท์ :  0-2940-6039,  0-2579-0128 ต่อ 157, 220 
โทรสาร             :   0-2579-3016  
 
 

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



78 
 

 
 

 

 

 

 

 



79 
 

ข้อมูลทั่วไปของชมรม 

ชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ชื่อย่อว่า ช.ส.อ. ชื่อภาษาอังกฤษว่า 
Senior Agricultural Extension Agents Society” ชื่อย่อว่า “SAS” 

วัตถุประสงค์ของชมรม 
1. ส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของสมาชิก   
2. เป็นศูนย์กลางในการพบปะสังสรรค์ของมวลสมาชิก เพ่ือร่วมด าเนิน 

กิจกรรมให้ชีวิตมีคุณค่าท้ังแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม    
 3. ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์สู่นักส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ 
สนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกของชมรมในการบ าเพ็ญประโยชน์ เสนอความคิด
ริเริ่ม หรือชี้แนะแนวทางในการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
แก้ปัญหาส าคัญในภาคการเกษตรของประเทศ     
 4. ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงาน
เอกชน ส่วนราชการองค์กร สมาคม หน่วยงานอื่นทั้งในและนอกประเทศ ที่มี
วัตถุประสงค์สอดคล้องซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ให้ได้ข้อมูลอย่าง
แท้จริง อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางการส่งเสริมการเกษตร   
 5. ช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก ในด้านสวัสดิการและ
บริการต่าง ๆ          
 6. ไม่ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

สมาชิกภาพ 
1. สมาชิกของชมรมจะต้องมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป หรือมีอายุราชการ  

25 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติ ดังนี้       
       1.1 ข้าราชการที่เกษียณอายุของกรมส่งเสริมการเกษตร  
       1.2 ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรที่ลาออกจากราชการก่อน
ก าหนด หรือผู้ขอลาออกก่อนเกษียณอายุตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต  
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                  1.3 ข้าราชการและลูกจ้างประจ ากรมส่งเสริมการเกษตร และ
หรือที่เคยรับราชการในกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ได้โอนหรือย้ายไปรับราชการ 
หรือท างานหน่วยงานอื่น        
           1.4 บุคคลอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเชิญเข้าเป็น
สมาชิกของชมรม 
 2. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกหรือได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิก 
ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของชมรม พร้อมช าระเงินค่าสมาชิกแรกเข้า 
สมาชิกภาพจะมีผลสมบูรณ์นับแต่วันที่คณะกรรมการของชมรมได้เห็นชอบแล้ว  
          3. อัตราค่าสมาชิกแรกเข้า 50 บาท และค่าบ ารุงปีละ 100 บาท หรือ
ค่าบ ารุงตลอดชีพการเป็นสมาชิก 500 บาท    
 4. การขาดจากสมาชิกภาพ       
     4.1 ตาย            
              4.2 ลาออก         
     4.3 คณะกรรมการเห็นสมควรให้เพิกถอนการเป็นสมาชิกภาพ 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก                                                                       

      สมาชิกมีสิทธิ ดังนี้ 
1. ติดหรือประดับเครื่องหมายของชมรม                  
2. ออกเสียงเลือกตั้งหรือสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของชมรม 
3. ให้ข้อเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรม  
4. มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของชมรม  

          5.   เข้าร่วมประชุม และร่วมกิจกรรมซึ่งชมรมจัดขึ้นในวาระต่าง ๆ          
          6.   ได้รับการสงเคราะห์?หรือช่วยเหลือในด้านสวัสดิการหรือบริการ 
อย่างอ่ืนตามระเบียบของชมรม 
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 สมาชิกมีหน้าที่ ดังนี้                                                                 
1. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรม     
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของชมรม เพ่ือให้การด าเนินงานของ 

ชมรมบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
3. เมื่อมีการย้ายที่อยู่หรือท่ีท างานสมาชิกควรแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 

เป็นลายลักษณ์อักษร       
 4. รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ในทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงของชมรม
ซึ่งตนได้ก่อให้เกิดข้ึน 
  

คณะกรรมการด าเนินการ       
 ให้มีคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้     
 1. “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการของชมรม ประกอบด้วย ประธานที่เลือกตั้งจากสมาชิกในการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีให้ประธานเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการจากสมาชิก จ านวนไม่น้อย
กว่า 7 คน ด ารงต าแหน่งรองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และ
ต าแหน่งอื่น ตามท่ีเห็นสมควร      
 2. คณะกรรมการมีสิทธิเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคคลอ่ืนใดที่
คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นที่ปรึกษาของชมรมได้ ที่ปรึกษาจะอยู่ใน
ต าแหน่งได้ตามวาระการด ารงต าแหน่งของคระกรรมการที่แต่งตั้ง  
 3. คณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินการและเป็นผู้แทนชมรมในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก         
 เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการ หรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ด าเนินการดังกล่าวแทนก็ได้     
 4. องค์ประชุมกรรมการจะต้องมีคณะกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด                            
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            หากกรรมการเข้าประชุมไม่ถึงจ านวนครึ่งหนึ่งและได้รอเกิน 30 นาที
แล้ว ให้ถือจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการนับเป็นองค์ประชุม การลงมติของ
กรรมการให้ถือเสียงข้างมาก       
 5. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการมีก าหนด 2 ปี หากครบวาระ
แล้วและถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งคนใหม่ ให้คณะกรรมาชุดเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไป
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

การประชุม        
 1. คณะกรรมการาต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของชมรม 
ปีละ 1 ครั้ง โดยมีสมาชิกเข้าร่วมมีจ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน ส่วนการประชุม
วิสามัญอาจก าหนดขึ้นได้ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร    
 2. สมาชิกของชมรมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ได้ 1 เสียง 
การวินิจฉัยลงมติใด ๆ ของชมรม ให้ถือตามเสียงข้างมาก 

การเงิน 
 รายได้ของชมรม ได้จาก                              

                1. ค่าสมัครเป็นสมาชิก และค่าบ ารุงรายปี หรือตลอดชีพ                                                             
                2. เงินที่สมาชิกหรือบุคคลภายนอกบริจาคให้ชมรม               
                3. การจัดกิจกรรมหารายได้ของชมรม                
                4. ดอกผลจากเงินฝากหรือกองทุนของชมรม 
   คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการเงินและทรัพย์สินของชมรม 
เงินสะสม หรือกองทุนของชมรม ให้ฝากไว้กับธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ให้คณะกรรมการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบและวัตถุประสงค์ของชมรมรวมทั้งจัดท าบัญชีงบดุลเสนอให้สมาชิกทราบ
ในที่ประชุมใหญ่ทุกปี 
  ให้คณะกรรมการวางระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้จ่ายเงิน
ของชมรม และประกาศให้สมาชิกทราบ 
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 ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์จะสมัครเข้าชมรมชาวส่งเสริม
การเกษตรอาวุโส สามารถติดต่อได้ที่ : 

           ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  
           กองการเจ้าหน้าที่  
           กรมส่งเสริมการเกษตร  
           โทร. 0-2579-0128 , 0-2940-6039 
           โทรสาร 0-2579-3016 
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การวางแผนบริหารจัดการสินทรัพย์ 
 

1. จดบันทึกสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบว่า มีสินทรัพย์อะไรบ้าง  
2. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานส าคัญ และบอกบุคคลใกล้ชิดจ านวนเท่าใด  
และอยู่ที่ไหน จะช่วยให้มีระบบระเบียบ สะดวกต่อการท าพินัยกรรมส่งมอบ
ทรัพย์สินสู่ทายาทได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย     

2.1 เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากทาง 
ราชการ เช่น 

- บ าเหน็จตกทอด 
- เงินช่วยค่าท าศพที่จะได้รับจากราชการ 
- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (กรณีเป็นสมาชิก) 
- เงินช่วยค่าท าศพ (กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ์กรมส่งเสริม 

การเกษตรฯ) 
- ประวัติชีวิตการรับราชการ รวมถึงประวัติการได้รับ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์    
2.2 เอกสารหลักฐานที่ส าคัญอ่ีน ๆ เช่น สมุดบัญชีธนาคาร กรมธรรม์ 

ประกันชีวิต โฉนดที่ดิน ฯลฯ 
 
 

ด้วยรักและปรารถนาดี                                                                       
จาก...ฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ                                    

กองการเจ้าหน้าที่                                                                          
กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
 
 



86 
 

เอกสารอ้างอิง 
 น.ท.ศักดา บัวศรี  คู่มือเกษียณอายุราชการ Early Retire                    
พิมพ์เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 

 ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

 ข้อมูลจากเว็บไซต์กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
www.gpf.or.th 

 ข้อมูลจากเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร               
www.saveco-op.doae.go.th 

 ข้อมูลจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
www.person.doae.go.th 

 รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ ภาควิชาการจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ข้อมูล KM บอกต่อ” 

  คณะผู้จัดท า 

       นายวีระ โตสงคราม ผู้อ านวยกองการเจ้าหน้าที่ 

       นางสุขใจ พุทธวิเศษ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
กองการเจ้าหน้าที่ 

        นางชนิษฐ์ภัคค์ ค าแท้ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ฝ่ายทะเบียน
ประวัติและบ าเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ 

        นางสาวลักษณ์พร เย็นประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        
ฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ 

 

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