
 
สิทธิประโยชนของขาราชการ 

กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออกและเสียชีวิต 
 

ความหมายของบําเหน็จบํานาญ 
                  บําเหน็จบํานาญเปนสทิธิประโยชนท่ีทางราชการจายเปนเงินใหแกขาราชการทีพนจากราชการ 
เพ่ือความม่ันคง และเปนหลักประกันในชีวิตโดยใหเลือกรับอยางใดอยางหนึ่ง คือ 
บําเหน็จปกติ  หมายถึง เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมา ซ่ึงจายเปนเงินกอนครั้งเดียว 
บํานาญปกต ิ  หมายถึง เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมา ซ่ึงจายเปนรายเดือนจนกวาจะถึงแกความตายหรือ
หมดสิทธ ิ
                   ขาราชการซ่ึงออกจากราชการทุกกรณี และมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินบํานาญดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้ 

1. เหตุทดแทน จายใหแกขาราชการท่ีออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงหรือมีคําสั่งใหออก 
จากราชการโดยไมมีความผิด 
                    2. เหตุทุพพลภาพ จายใหแกขาราชการผูเจ็บปวยทุพพลภาพ ซ่ึงขาราชการมีสิทธิท่ีจะลาออกไดเอง 
หรือทางราชการจะสั่งใหออกก็ได ขอสําคัญจะตองใหแพทยทําการตรวจ และใหความเห็นวาไมสามารถรับราชการ 
ในตําแหนงหนาท่ีนั้นตอไปได 
                    3. เหตุสูงอายุ จายใหแกขาราชการท่ีมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ (เกษียณอายุ) หรือลาออกเม่ือมีอายุ
ครบ 50 ปบริบูรณ 
                    4. เหตุรับราชการนาน จายใหแกขาราชการซ่ึงมีเวลาสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ  
25 ปบริบูรณ    
                    ขาราชการผูใดออกจากราชการดวยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ หรือเหตุสูงอายุถามีเวลา 
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต 10 ปข้ึนไป มีสิทธิเลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญก็ได แตถามีเวลา 
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมถึง 10 ป มีสิทธิไดรับแตเพียงบําเหน็จเทานั้น 

                  กรณีขาราชการท่ีเวลาราชการครบ 10 ป แตไมถึง 25 ป ประสงคจะลาออกจากราชการ และ 
ไมเขาเกณฑ 4 เหตุดังกลาว ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
 

ตารางแสดงเหตุสิทธิรับเงินบําเหน็จบํานาญ 

        เหตุออกจากราชการ อายุราชการ (รวมเวลา 
ทวีคูณ) 

สิทธิรับเงินบําเหน็จ 
บํานาญ 

เกษียณอายุ 
สูงอายุ (อายุ 50 ป) 

ทุพพลภาพ 
ทดแทน 

ไมถึง 1 ป  - 
1 ปแตไมถึง 10 ป บําเหน็จ 

10 ป ข้ึนไป บํานาญ หรือ 
เลือกรับบําเหน็จ 

รับราชการนาน 
 

25 ปข้ึนไป บํานาญ หรือ 
เลือกรับบําเหน็จ 

 
ลาออก 

ปลดออก 

ไมถึง 10 ป  - 
10 ปข้ึนไป แตไมถึง 25 ป บําเหน็จ 

25 ปข้ึนไป บํานาญ หรือ 
เลือกรับบําเหน็จ 
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การคํานวณบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

บําเหน็จปกติ  =  เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ รวมเวลาราชการทวีคูณ (ถาเกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป) 

บํานาญปกต ิ  =  เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ รวมเวลาราชการทวีคูณ (ถาเกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป) 
                                                       50 

บํานาญสมาชิก กบข. = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย x เวลาราชการ รวมเวลาราชการทวีคูณ  
                                                                   50 

           ท้ังนี้ ขาราชการท่ีเปนสมาชิก กบข. บํานาญตองไมเกินรอยละ 70 ของเงินเดือนเฉล่ียหกสิบเดือนสุดทาย 
           สําหรับสมาชิก กบข. เวลาราชการ ถาเกิน 6 เดือน เชน 6 เดือน 27 วัน ใหคํานวณ ดังนี้ 
                                           (อายุราชการ 33 ป 6 เดือน 27 วัน) 
                                   เทากับ 33 ป + 6/12+27/365 = 33.57 ป 
 
บําเหน็จดํารงชีพ คือ การนําบําเหน็จตกทอด จํานวน 15 เทาของบํานาญรายเดือน มาจายใหกับผูรับบํานาญ 
ในขณะท่ียังมีชีวิตอยู เพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความเดือนรอนของผูรับบํานาญในการดํารงชีพใหเหมาะสมกับ 
สภาวะเศรษฐกิจ โดยไดรับยกเวนภาษีเงินได จายให 3 ครั้ง ดังนี้ 
               ครั้งท่ี 1  จายใหเม่ือเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ จํานวนไมเกิน 200,000 บาท 

               ครั้งท่ี 2  เม่ืออายุครบ 65 ปบริบูรณ จายให 200,000 บาท 

               ครั้งท่ี 3  เม่ืออายุครบ 70 ปบริบูรณ จายสวนท่ีเหลือไมเกิน 100,000 บาท  

               ท้ังนี้ บําเหน็จดํารงชีพจายให 3 ครั้ง รวมกันไมเกิน 500,000 บาท  

การคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ  (ครั้งแรกเม่ือลาออกหรือเกษียณอายุราชการ) 
บําเหน็จดํารงชีพ =  บํานาญปกติ x 15  =  xxxxx  บาท (ไมเกินสองแสนบาท)            
หรือ                =  บํานาญปกติ + บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ X 15  =  xxxxx  (ไมเกินสองแสนบาท) 
                         (เงินบํานาญท่ีนํามาคํานวณไมรวม ช.ค.บ. / ช.ร.บ. ) 
               สําหรับการจายบําเหน็จดํารงชีพ กรมบัญชีกลางจะดําเนินการดวยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก 
ของผูรับบํานาญโดยตรง เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ผูรับบํานาญท่ียังมิไดแสดงความประสงคขอรับบําเหน็จดํารงชีพ 
ขอใหติดตอสวนราชการสังกัดสุดทายเพ่ือความประสงค พรอมเตรียมเอกสารประกอบการขอรับ ดังนี้ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน (หนาท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน) 
2. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย หรือสะสมทรัพย (หนาท่ีมีชื่อบัญชีและ 
    เลขท่ีบัญชีเงินฝาก) 

บําเหน็จตกทอด คือ เงินท่ีทางราชการจายใหแกทายาทของขาราชการท่ีเสียชีวิตระหวางประจําการหรือ  
ผูรับบํานาญไดเสียชีวิต ซ่ึงการเสียชีวิตหรือถึงแกกรรมนั้นมิไดเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง  
(เชน ฆาตัวตายหนีความผิดวินัยอยางรายแรง โทษทางอาญาจําคุก เปนตน) 
 
 

                                                                                                   การคํานวณ... 
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การคํานวณบําเหน็จตกทอด 
               เม่ือผูรับบําเหน็จดํารงชีพถึงแกความตาย การคํานวณบําเหน็จตกทอดใหแกทายาทตามพระราชบัญญัติ 
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 หรือพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 
จะคํานวณ ดังนี้ 
               บํานาญปกติ + ชคบ. X 30 – บําเหน็จดํารงชีพ 
               หรือ บํานาญปกติ + ชคบ. + บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ x 30 – บําเหน็จดํารงชีพ (ไมรวม ช.ร.บ.) 

               เงินชวยพิเศษ 3 เทา (เงินชวยคาทําศพ) 
               เงินชวยพิเศษ คือ เงินท่ีรัฐจายใหกับผูมีสิทธิหรือทายาทเพ่ือชวยเหลือในการทําศพของขาราชการหรือ 
ผูรับบํานาญท่ีเสียชีวิต  
               กรณีขาราชการท่ีเสียชีวิต ใหจายเงินชวยพิเศษ จํานวน 3 เทาของเงินเดือนเต็มท่ีขาราชการรายดังกลาว 
มีสิทธไิดรับ หากขาราชการรายดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมเติมพิเศษ เชน เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ เงินเพ่ิมพิเศษ 
สําหรับการปราบปรามผูกระทําผิด ก็ใหรวมเงินดังกลาวกับเงินเดือนเพ่ือคํานวณเปนเงินชวยพิเศษ จํานวน 3 เทาดวย 
               กรณีผูรับบํานาญท่ีเสียชีวิต ใหจายเงินชวยพิเศษ จํานวน 3 เทาของบํานาญ รวมกับเงินชวยคาครองชีพ 
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ดวย 
               การจายเงินชวยพิเศษ ท้ังกรณีขาราชการและผูรับบํานาญถึงแกกรรม ใหจายตามท่ีผูเสียชีวิตไดทํา 
หนังสือแสดงเจตนาไว (เพียงรายเดียว สามารถเปลี่ยนแปลงตัวผูรับเงินชวยพิเศษไดตลอดเวลา โดยทําหนังสือ 
แสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษฉบับใหมแทนฉบับเดิมท่ีสวนราชการผูเบิกฯ) ถาไมไดแสดงเจตนาไวใหจาย 
แกทายาทตามลําดับกอนหลัง ไดแก 1) คูสมรส 2) บุตร 3) บิดา มารดา (บุคคลในลําดับกอนมีชีวิตอยูบุคคล 
ในลําดับถัดไปจะไมมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษ หากผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือในลําดับเดียวกันมีหลายคนใหจายเงิน 
ชวยพิเศษใหแกผูซ่ึงบุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเปนหนังสือ หรือบุคคลท่ีเปนผูจัดการงานศพ เชน กรณีขาราชการ 
หรือผูรับบํานาญถึงแกความตายโดยไมไดทําหนังสือแสดงเจตนาไว และคูสมรสเปนผูมีสิทธิในลําดับแรกไดเสียชีวิต  
ไปแลว แตผูตายมีบุตร 3 คน ใหจายเงินชวยพิเศษแกบุตรคนหนึ่งคนใดท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากบุตรคนอ่ืน ๆ 
แตหากไมมีการมอบหมายเปนหนังสือจากบุตรคนอ่ืน ๆ ใหจายเงินชวยพิเศษใหแกบุตรท่ีเปนผูจัดการศพ เปนตน) 
ท้ังนี้ ตองดําเนินการภายใน 1 ป นับแตวันท่ีขาราชการหรือผูรับบํานาญเสียชีวิต 
                  ในการย่ืนเรื่องเพ่ือขอรับเงิน ท้ังกรณีบําเหน็จตกทอด และหรือเงินชวยพิเศษ (3 เดือน) เปนเรื่องท่ี 
ผูมีสิทธิท้ังกรณีเปนผูถูกระบุในการแสดงเจตนา หรือทายาทของผูเสียชีวิต ตองไปติดตอท่ีสวนราชการผูเบิกเงินเดือน 
หรือเงินบํานาญ นั้น ๆ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด โดยการเตรียมเอกสาร หลักฐาน หรือบุคคลใหพรอม ซ่ึงควร 
ไปสอบถาม หรือขอคําปรึกษา แนะนํา จากเจาหนาท่ีหนวยเบิกฯ กอนทําเรื่องฯ 
                   ขาราชการและผูรับบํานาญ นอกจากจะไดรับเงินเดือน คาตอบแทน หรือเงินบํานาญแลวยังมีสิทธิ 
ไดรับสวัสดิการ และสิทธิประโยชนอ่ืนอีกหลายอยาง ผูรับบํานาญยังสามารถใชสิทธิในการขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ 
ดวย หากเสียชีวิตลงไปผูถูกระบุสิทธิหรือทายาทก็จะไดรับเงินบําเหน็จตกทอด และเงินชวยพิเศษ 3 เดือน ตามสิทธิ 
ของเขาดวย ดังนั้น การเรียนรู การใชสิทธิ การเตรียมการ และการบอกกลาวกับทายาทหรือผูเก่ียวของจึงเปนเรื่องท่ี 
ขาราชการและผูรับบํานาญจะละเลยเสียมิได 

                  บําเหน็จค้ําประกัน (สําหรับผูรับบํานาญ) คือ การกูเงินกับสถาบันการเงิน โดยนําสิทธิบําเหน็จ 
ตกทอดไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน ซ่ึงสวนแรกขาราชการบํานาญไดนํามาใชกอนแลว 15 เทาของเงินเดือน 
สวนบําเหน็จตกทอดท่ีเหลือใหทายาทอีก 15 เทาหลัง สามารถนํามาเปนหลักทรัพยท่ีผูรับบํานาญสามารถนําไป 
คํ้าประกันเงินกูกับสถาบันการเงินได 
 
                                                                                                               ตัวอยาง… 
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ตัวอยาง 
            กรณีท่ี 1  บํานาญเดือนละ 35,000 บาท (35,000 บาท x 15 เทา = 525,000 บาท) 

1.1 เกษียณอายุราชการรับบําเหน็จดํารงชีพพรอมบํานาญแลว เปนเงิน 200,000 บาท 
1.2 ผูรับบํานาญอายุครบ 65 ปบริบูรณ สามารถรับเพ่ิมอีก เปนเงิน 200,000 บาท 
1.3 ผูรับบํานาญอายุครบ 70 ปบริบูรณ สามารถรับเพ่ิมอีก เปนเงิน 125,000 บาท 
1.4 หลังเกษียณอายุราชการ และอายุยังไมถึง 70 ป หากมีความประสงคจะกูบําเหน็จคํ้าประกัน 

สามารถกูไดเปนเงิน 15 เทาแรก หัก 400,000 บาท เปนเงิน 125,000 บาท รวมกับ 15 เทาหลัง 
เปนเงิน 375,000 บาท รวมเปนยอดเงินท่ีสามารถกูได คือ 175,000 + 375,000 = 650,000 บาท 
            1.5 หากขอกูหลังอายุ 70 ป จะสามารถกูได 15 เทาหลัง เปนเงิน 525,000 บาท 
 
           กรณีท่ี 2 บํานาญเดือนละ 20,000 บาท (20,000 บาท x 15 เทา = 300,000 บาท) 
            1.1 เกษียณอายุราชการรับบําเหน็จดํารงชีพพรอมบํานาญแลว เปนเงิน 200,000 บาท 

1.3 ผูรับบํานาญอายุครบ 65 ปบริบูรณ สามารถรับเพ่ิมอีก เปนเงิน 100,000 บาท 
1.4 หลังเกษียณอายุราชการ และอายุยังไมถึง 65 ป หากมีความประสงคจะกูบําเหน็จคํ้าประกัน 

สามารถกูไดเปนเงิน 15 เทาแรก หัก 200,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท รวมกับ 15 เทาหลัง 
เปนเงิน 300,000 บาท รวมเปนยอดเงินท่ีสามารถกูได คือ 100,000 + 300,000 = 400,000 บาท 
 
            สําหรับผูรับบํานาญท่ีกูเงินบําเหน็จคํ้าประกันไปแลวในขณะท่ีอายุยังไมถึง 65 ป และเม่ืออายุครบ 65 ป  
มีความประสงคขอรับบําเหน็จดํารงชีพในสวนเพ่ิม จะตองดําเนินการชําระหนี้ยอดคงเหลือกับธนาคารใหเรียบรอย 
กอน จึงจะขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ 65 ปได หลังจากนั้นหากตองการกูบําเหน็จคํ้าประกันอีกก็สามารถทําได 
สวนเพ่ิมเติม หากผูรับบํานาญมีหนี้บําเหน็จคํ้าประกัน เม่ืออายุครบ 65 ป บริบูรณแลว ยังไมสามารถชําระหนี้บําเหน็จ 
คํ้าประกันใหแกธนาคารครบตามจํานวนท่ีขอกูมา เม่ืออายุครบ 70 ปบริบูรณ สามารถขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ 
สวนท่ีเหลืออยูตามสิทธิได  
             โดยผูรับบํานาญสังกัดสวนภูมิภาคยื่นท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด สวนกลางท่ีมีสํานักงานอยูในภูมิภาค  
คือสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหยืนท่ีสํานักงาน และสวนกลาง (กอง/สํานัก) ยื่นท่ีกลุมทะเบียนประวัติ
และบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาท่ี โทร. 0 2579 3699  
 
สถาบันการเงินท่ีเขารวมโครงการใหสินเช่ือโดยใชบําเหน็จค้ําประกัน ไดแก 
1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
4. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
5. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
6. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
8. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
9. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 
10. ธนาคารอาคารสงเคราะห 
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11. ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 
12. ธนาคารธนชาต ิ
13. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
โดยแตละธนาคารจะมีเง่ือนไข ในการใหสินเช่ือในวงเงินท่ีแตกตางกันไปตามขอกําหนดของแตละธนาคาร 
 
หลักฐานท่ีตองแนบ มีดังนี้ 

 1. แบบคํารองขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอด              จํานวน  1  ฉบับ 
     เพ่ือใชเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน 
 2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด                       จํานวน  2  ฉบับ 
     ท่ีระบุมอบใหบุคคลภายนอก ท่ีไมใชทายาทตามกฎหมาย  
 3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคล ตามขอ 2                  จํานวน  2  ฉบับ  
 4. สําเนาทะเบียนบานของบุคคล ตามขอ 2                                จํานวน  2  ฉบับ     
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สิทธิประโยชนของลูกจางประจํา 
กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออก และเสียชีวิต 

 
บําเหน็จลูกจางประจํา มี 4 ประเภท คือ 
            1. บําเหน็จปกติ คือ เงินตอบแทนท่ีรัฐจายใหแกลูกจางประจําท่ีออกจากงานเนื่องจากทํางานมานาน 
จายใหครั้งเดียวเปนเงินกอน (เง่ือนไขตองรับราชการอยางนอย 5 ปบริบูรณ) + รวมเวลาราชการทวีคูณ (ถามี) 
            2. บําเหน็จรายเดอืน คือ  เงินตอบแทนท่ีรัฐจายใหแกลูกจางประจําท่ีออกจากราชการเนื่องจาก 
ทํางานมานาน จายใหเปนรายเดือน (เง่ือนไขตองรับราชการอยางนอย 25 ปบริบูรณ) + รวมเวลาราชการ 
ทวีคูณ (ถามี) 
            3. บําเหน็จพิเศษ คือ เงินท่ีจายใหแกลูกจางประจําท่ีไดรับอันตราย เจ็บปวย หรือถูกทําราย 
เพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ี ซ่ึงแพทยท่ีทางราชการรับรองไดตรวจ และแสดงความเห็นวาไมสามารถปฏิบัติ 
หนาท่ีไดอีกเลย จึงจายใหครั้งเดียวนอกเหนือจากบําเหน็จปกติ 
            กรณีปฏิบัติหนาท่ีปกติ แลวถึงแกกรรมใหไดรับ 30 เทาของคาจางเดือนสุดทาย กรณีปฏิบัติหนาท่ี 
หรือจลาจล ประกาศใชกฎอัยการศึก ใหไดรับ 48 เทาของคาจางเดือนสุดทาย 
            4. บําเหน็จพิเศษรายเดือน คือ เงินท่ีจายใหแกลูกจางประจําท่ีไดรับอันตราย ปวยเจ็บ หรือ 
ถูกทํารายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ี ซ่ึงแพทยท่ีราชการรับรองไดตรวจสอบและแสดงความเห็นวาไมสามารถ 
ปฏิบัติหนาท่ีไดอีกเลย ซ่ึงจายใหรายเดือน (โดยคํานึงถึงความรายแรงตอเหตุการณนั้น ๆ ) 
            - กรณีปฏิบัติหนาท่ีปกติ ไมนอยกวา 6 เทา ของคาจางเดือนสุดทายแตไมเกินกวา 24 เทา 
แลวหารดวย 50     
            - กรณีปฏิบัติหนาท่ีระหวางสงคราม หรือจลาจลในระหวางประกาศใชกฎอัยการศึกปกติไมนอยกวา 
36 เทา ของคาจางเดือนสุดทาย แตไมเกินกวา 42 เทา แลวหารดวย 50 
 
การนับวันเพ่ือคํานวณเงินบําเหน็จ 
             ใหนับเปนจํานวนเดือน เศษของเดือนถาถึง 15 วัน ใหนับเปน 1 เดือน 
 
 
1. การนับเวลาทํางาน                        - เวลาทํางานโดยไดรับคาจาง 
                                                  - เวลาทวีคูณ   
                                                  - กระทรวงกลาโหมกําหนด 
                                                  - ประกาศกฎอัยการศึก    
 
2. ตัดเวลาราชการ                           - เวลาท่ีไมไดรับคาจาง 
                                                  - วันลาในระหวางประกาศกฎอัยการศึก 
 
 
                
                                                                                                         วิธีคํานวณ... 
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วิธีคํานวณบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา 
สูตร  บําเหน็จรายเดือน =  คาจางเดือนสุดทาย x จํานวนเดือนเวลาราชการ/12 

                                                             50 
หมายเหตุ 

1. เศษของเดือนถาถึง 15 วัน ใหนับเปน 1 เดือน 
2. คาจางเดือนสุดทาย หมายถึง คาจางท่ีไดรับจากเงินงบประมาณเดือนสุดทายท่ีออกจากราชการ 

รวมเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ดวย (กรณีเกษียณอายุใหหมายถึง เงินเดือนท่ีไดเลื่อน 
ในวันสุดทายของปงบประมาณนั้นดวย) 
                      3. เงินบําเหน็จลูกจางทุกอยางถามีเศษปดท้ิง 
 
ตัวอยาง 
                    นาย ก. เปนลูกจางประจํา รับราชการมาแลว 29 ป 2 เดือน 15 วัน ลาออกจากราชการ คาจาง 
ณ วันท่ีลาออก 22,220 บาท ขอรับบําเหน็จรายเดือน  
 
วิธีคํานวณ 
                    บําเหน็จรายเดือน   =    22,220 x 351 x 12 
                                                              50 
 
                                            =     12,998.70  บาท 
หมายเหตุ 
                    รับราชการ 29 ป x 12 เดือน = 348 เดือน + 3 เดือน (2 เดือน 15 วัน)  =  351 เดือน 
 
วิธีคํานวณบําเหน็จปกติ 
สูตร  บําเหน็จปกติ     =  คาจางเดือนสุดทาย x จํานวนเดอืนเวลาราชการ 
                                                        12 
 
หมายเหตุ 

1. เศษของเดือนถาถึง 15 วัน ใหนับเปน 1 เดือน 
2. คาจางเดือนสุดทาย หมายถึง คาจางท่ีไดรับจากเงินงบประมาณเดือนสุดทายท่ีออกจากราชการ 

รวมเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ดวย (กรณีเกษียณอายุใหหมายถึง เงินเดือนท่ีไดเลื่อนวันสุดทาย
ของปงบประมาณนั้นดวย) 

3. เงินบําเหน็จลูกจางทุกอยางถามีเศษปดท้ิง   
 
ตัวอยาง 
นาย ก. เปนลูกจางประจํา รับราชการมาแลว 29 ป 2 เดือน 15 วัน เกษียณอายุราชการ หรือ 

ลาออกจากราชการ เงินเดือน ณ วันลาออก/เกษียณอายุราชการ 22,220 บาท ขอรับเงินบําเหน็จปกติ 
(เงินกอนจายครั้งเดียว) 
 

                                                                                                   วิธีคํานวณ... 
 



 - 8 - 
 
วิธีคํานวณ 
                  บําเหน็จปกติ  =    22,220 x 351 
                                                  12 
                                    =    649,935 บาท 
หมายเหตุ 
                   การคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญของลูกจางใหปดเศษทศนิยมท้ิง ซ่ึงแตกตางจากการคํานวณ 
บําเหน็จบํานาญของขาราชการซ่ึงใหรวมเศษทศนิยมไวดวย (รับราชการ 29 ป 12 เดือน + 15  วัน = 351 เดือน) 
 
ตัวอยาง  
                  นาย ก. เปนลกูจางประจํา รับราชการมาแลว 24 ป 2 เดือน 15 วัน เกษียณอายุราชการ หรือ 
ลาออกจากราชการ เงินเดือน ณ วันลาออก/เกษียณอายุราชการ 22,220 บาท ขอรับเงินบําเหน็จปกติ 
(เงินกอนจายครั้งเดียว) 
 
วีคํานวณ     
                  บําเหน็จปกติ  =    22,220 x 283 
                                                  12 
                                    =    524,021.67 บาท 
 
หมายเหตุ 
                  รับราชการ 24 ป x 12 เดือน = 280 เดือน + 3 เดือน (2 เดือน 15 วัน) = 283 เดือน 
 
เงินชวยพิเศษ 3 เดือน (คาทําศพ) 
                  คือ เงินชวยเหลือคาจัดการศพท่ีทางราชการจายใหกับทายาทของผูตาย กรณีลูกจางประจํา 
ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ เปนเงิน 3 เทาของเงินคาจาง รวมกับเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) 
ถามี (สําหรับลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ หรือลาออก เลือกรับเงินบําเหน็จรายเดือน หากเสียชีวิตจะได 
รับเงินบําเหน็จตกทอด 15 เทา แตไมมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษ 3 เดือน (คาทําศพ)) 
 
เง่ือนไข 
                  1. ผูตายตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุอันสมควร (กรณีรับราชการอยู) 
                  2. ทายาทตองยื่นขอรับเงินภายใน 12 เดือน 
                  
ผูมีสิทธิรับเงิน 

             1. ผูท่ีมีชื่อระบุในหนังสือแสดงเจตนาของผูเสียชีวิต  
             2. บุคคลท่ีทางวัดมีหนังสือรับรองวาไดจัดงานศพใหกับผูเสียชีวิต  
 
 
                                                                                                                หลักฐาน... 
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หลักฐานประกอบคําขอ 
                1. คํารองขอรับเงินชวยพิเศษ 3 เดือน 
                2. สําเนาใบมรณบัตรผูเสียชีวิต 
                3. สําเนาทะเบียนบานผูเสียชีวิต 
                4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูเสียชีวิต 
                5. หนังสือแสดงเจตนาระบุชื่อผูมีสิทธิรับเงิน 
                6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีสิทธิรับเงิน 
 
หมายเหตุ 
                1. สําเนาเอกสาร ตองชัดเจนและรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ  
                2. แนบหลักฐานประกอบอยางละ 2 ฉบับ 
                3. กรณีผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไว หรือบุคคลท่ีผูตายแสดงเจตนาระบุไวไดตายไปกอน 
ก็ใหจายบุคคลตามลําดับ ดังนี้ 
                    3.1 คูสมรส 
                    3.2 บุตร 
                    3.3 บิดา มารดา 
(ใหจายแกบุคคลในลําดับกอนท่ีมีชีวิตอยู บุคคลในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับ) 
                4. ระยะเวลาการขอรับเงินชวยพิเศษ ใหกระทําภายในเวลาหนึ่งป นับแตวันท่ีลูกจางประจํา 
ถึงแกความตายในขณะท่ีปฏิบัติราชการอยูเทานั้น 
 

  บําเหน็จตกทอดลูกจางประจํา  

  บําเหน็จรายเดือน x 15 เทา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        หลักเกณฑ... 
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หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันการกูเงิน 
ของผูรับบําเหน็จรายเดือน 

(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.5/ว 28 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2557) 
 

                  อาศัยอํานาจตามความในขอ 15/6 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 
พ.ศ. 2519 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2557  
กระทรวงการคลังจึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพย 
ประกันการกูเงินของผูรับบําเหน็จรายเดือน ไวดังตอไปนี้ 
                  ขอ 1 ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขนี้ 
                  “บําเหน็จรายเดือน” หมายความวา บําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ. 2519 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
                  “ผูรับบําเหน็จรายเดือน” หมายความวา ผูรับบําเหน็จรายเดือนหรือผูรับบําเหน็จพิเศษรายเดือน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ. 2519 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
                  “หนังสือรับรอง” หมายความวา หนังสอืรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพ่ือใชเปนหลักทรัพย 
คํ้าประกันการกูเงินของผูรับบําเหน็จรายเดือน 
                  “สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชยท่ีอยูในกํากับของกระทรวงการคลัง ธนาคาร 
พาณิชยของเอกชน หรือสถาบันการเงินอ่ืน ซ่ึงไดทําบันทึกขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพ่ือใหผูรับบําเหน็จ 
รายเดือนขอกูเงินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดนี้ 
                  ขอ 2 ใหกรมบัญชีกลางจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางกรมบัญชีกลางกับสถาบันการเงิน 
เพ่ือใหผูรับบําเหน็จรายเดือนนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันการกูเงิน 
                  ขอ 3 ใหผูรับบําเหน็จรายเดือนซ่ึงประสงคจะขอกูเงิน ยื่นคํารองขอรับหนังสือรับรองตอ 
สวนราชการผูเบิกบําเหน็จรายเดือน เพ่ือใหสวนราชการผูเบิกบําเหน็จรายเดือนตรวจสอบสิทธิในบําเหน็จ 
ตกทอด ใหผูรับบําเหน็จรายเดือนขอรับแบบคํารองขอรับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ไดท่ีกรมบัญชีกลาง 
สํานักงานคลังเขต สํานักงานคลังจังหวัด หรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีอธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด คํารองขอรับหนังสือ 
รับรองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด 
                   ขอ 4 ใหสวนราชการผูเบิกบําเหน็จรายเดือนตรวจสอบและรับรองความถูกตองและความ 
ครบถวนของขอมูลในคํารองขอรับหนังสือรับรอง และสงไปยังกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดแลวแต 
กรณี 
                   ขอ 5 เม่ือกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดไดรับคํารองขอรบัหนังสือรับรองตามขอ 4 
แลว ใหออกหนังสือรับรองแกผูรับบําเหน็จรายเดือน หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบท่ี 
อธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด 
                   ขอ 6 ผูรับบําเหน็จรายเดือนสามารถนําหนังสือรับรองตามขอ 5 ไปใชเปนหลักทรัพยในการ 
ประกันการกูเงินกับสถาบันการเงินได ในการขอกูเงินตามวรรคหนึ่ง ผูรับบําเหน็จรายเดือนตองแจงใหบุคคล 
ผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จตกทอดไดทราบถึงการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกัน 
การกูเงินดวย 
                   ขอ 7 เม่ือสถาบันการเงินและผูรับบําเหน็จรายเดือนไดทําสัญญากูเงิน และสถาบันการเงิน 
ไดจายเงินใหแกผูรับบําเหน็จรายเดือนใดแลว ใหสถาบันการเงินแจงขอมูลท่ีเก่ียวของไปยังกรมบัญชีกลาง 
เพ่ือดําเนินการหักเงินบําเหน็จรายเดือนตามสัญญากูเงินตอไป 
 

                                                                                             วิธีการ... 
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               วธิีการแจงขอมูลและการหักเงินบําเหน็จรายเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีอธิบดี 

กรมบัญชีกลางกําหนด 
                    ขอ 8 ผูรับบาํเหน็จรายเดือนตองยินยอมใหสวนราชการผูเบิกบําเหน็จรายเดือนหักเงิน 
บําเหน็จรายเดือน เพ่ือชําระคืนเงินกูใหแกสถาบันการเงินตามสัญญากูเงิน 
                    ขอ 9 ในกรณีท่ีผูรับบําเหน็จรายเดือนไมสามารถปฏิบัติตามสัญญากูเงินได ใหกรมบัญชีกลาง 
และสถาบันการเงินดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

  1) กรณีท่ีผูรับบําเหน็จรายเดือนผิดสัญญากูเงิน ใหสถาบันการเงินตรวจสอบจํานวนเงิน 
ท่ีผูรับบําเหน็จรายเดือนตองชําระคืน และแจงกรมบัญชีกลางเพ่ือท่ีจะชําระคืนเงินกูในสวนท่ีเหลือตามสัญญา 
กูเงิน แตตองไมเกินจํานวนท่ีนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินตามท่ีระบุ 
ในหนังสือรับรอง 
                            2) กรณีท่ีผูรับบําเหน็จรายเดือนถึงแกความตาย ใหกรมบัญชีกลางแจงสถาบันการเงิน 
เพ่ือใหสถาบันการเงินตรวจสอบจํานวนเงินท่ีผูรับบําเหน็จรายเดือนตองชําระคืน และใหกรมบัญชีกลางชําระคืน 
เงินกูในสวนท่ีเหลือตามสัญญากูเงิน แตตองไมเกินจํานวนท่ีนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการ 
ประกันการกูเงินตามท่ีระบุในหนังสือรับรอง 
                            วิธีการชําระคืนเงินกูตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด 
                     ขอ 10 ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือปฏิบัติการใหเปน 
ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขนี้ 
 
 

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

                                                       กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 
                                                       กองการเจาหนาท่ี  กรมสงเสริมการเกษตร 

                                                      พฤษภาคม 2563 


