สิทธิประโยชนของขาราชการ
กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออกและเสียชีวิต
ความหมายของบําเหน็จบํานาญ
บําเหน็จบํานาญเปนสิทธิประโยชนที่ทางราชการจายเปนเงินใหแกขาราชการทีพนจากราชการ
เพื่อความมั่นคง และเปนหลักประกันในชีวิตโดยใหเลือกรับอยางใดอยางหนึ่ง คือ
บําเหน็จปกติ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งจายเปนเงินกอนครั้งเดียว
บํานาญปกติ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งจายเปนรายเดือนจนกวาจะถึงแกความตายหรือ
หมดสิทธิ
ขาราชการซึ่งออกจากราชการทุกกรณี และมีสิทธิที่จะไดรับเงินบํานาญดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
1. เหตุทดแทน จายใหแกขาราชการที่ออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงหรือมีคําสั่งใหออก
จากราชการโดยไมมีความผิด
2. เหตุทุพพลภาพ จายใหแกขาราชการผูเจ็บปวยทุพพลภาพ ซึ่งขาราชการมีสิทธิที่จะลาออกไดเอง
หรือทางราชการจะสั่งใหออกก็ได ขอสําคัญจะตองใหแพทยทําการตรวจ และใหความเห็นวาไมสามารถรับราชการ
ในตําแหนงหนาที่นั้นตอไปได
3. เหตุสูงอายุ จายใหแกขาราชการที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ (เกษียณอายุ) หรือลาออกเมื่อมีอายุ
ครบ 50 ปบริบูรณ
4. เหตุรับราชการนาน จายใหแกขาราชการซึ่งมีเวลาสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญครบ
25 ปบริบูรณ
ขาราชการผูใดออกจากราชการดวยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ หรือเหตุสูงอายุถามีเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีสิทธิเลือกรับบําเหน็จหรือบํานาญก็ได แตถามีเวลา
ราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญไมถึง 10 ป มีสิทธิไดรับแตเพียงบําเหน็จเทานั้น
กรณีขาราชการที่เวลาราชการครบ 10 ป แตไมถึง 25 ป ประสงคจะลาออกจากราชการ และ
ไมเขาเกณฑ 4 เหตุดังกลาว ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
ตารางแสดงเหตุสิทธิรับเงินบําเหน็จบํานาญ
เหตุออกจากราชการ
เกษียณอายุ
สูงอายุ (อายุ 50 ป)
ทุพพลภาพ
ทดแทน
รับราชการนาน
ลาออก
ปลดออก

อายุราชการ (รวมเวลา
ทวีคูณ)
ไมถึง 1 ป
1 ปแตไมถึง 10 ป
10 ป ขึ้นไป
25 ปขึ้นไป
ไมถึง 10 ป
10 ปขึ้นไป แตไมถึง 25 ป
25 ปขึ้นไป

สิทธิรับเงินบําเหน็จ
บํานาญ
บําเหน็จ
บํานาญ หรือ
เลือกรับบําเหน็จ
บํานาญ หรือ
เลือกรับบําเหน็จ
บําเหน็จ
บํานาญ หรือ
เลือกรับบําเหน็จ
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บําเหน็จปกติ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ รวมเวลาราชการทวีคูณ (ถาเกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป)
บํานาญปกติ = เงินเดือนเดือนสุดทาย x เวลาราชการ รวมเวลาราชการทวีคูณ (ถาเกิน 6 เดือน นับเปน 1 ป)
50
บํานาญสมาชิก กบข. = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย x เวลาราชการ รวมเวลาราชการทวีคูณ
50
ทั้งนี้ ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. บํานาญตองไมเกินรอยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดทาย
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
ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู เพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือนรอนของผูรับบํานาญในการดํารงชีพใหเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจ โดยไดรับยกเวนภาษีเงินได จายให 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 จายใหเมื่อเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ จํานวนไมเกิน 200,000 บาท
ครั้งที่ 2 เมื่ออายุครบ 65 ปบริบูรณ จายให 200,000 บาท
ครั้งที่ 3 เมื่ออายุครบ 70 ปบริบูรณ จายสวนที่เหลือไมเกิน 100,000 บาท
ทั้งนี้ บําเหน็จดํารงชีพจายให 3 ครั้ง รวมกันไมเกิน 500,000 บาท
การคํานวณบําเหน็จดํารงชีพ (ครั้งแรกเมื่อลาออกหรือเกษียณอายุราชการ)
บําเหน็จดํารงชีพ = บํานาญปกติ x 15 = xxxxx บาท (ไมเกินสองแสนบาท)
หรือ
= บํานาญปกติ + บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ X 15 = xxxxx (ไมเกินสองแสนบาท)
(เงินบํานาญที่นํามาคํานวณไมรวม ช.ค.บ. / ช.ร.บ. )
สําหรับการจายบําเหน็จดํารงชีพ กรมบัญชีกลางจะดําเนินการดวยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ของผูรับบํานาญโดยตรง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ผูรับบํานาญที่ยังมิไดแสดงความประสงคขอรับบําเหน็จดํารงชีพ
ขอใหติดตอสวนราชการสังกัดสุดทายเพื่อความประสงค พรอมเตรียมเอกสารประกอบการขอรับ ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน (หนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน)
2. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย หรือสะสมทรัพย (หนาที่มีชื่อบัญชีและ
เลขที่บัญชีเงินฝาก)
บําเหน็จตกทอด คือ เงินที่ทางราชการจายใหแกทายาทของขาราชการที่เสียชีวิตระหวางประจําการหรือ
ผูรับบํานาญไดเสียชีวิต ซึ่งการเสียชีวิตหรือถึงแกกรรมนั้นมิไดเกิดจากการประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง
(เชน ฆาตัวตายหนีความผิดวินัยอยางรายแรง โทษทางอาญาจําคุก เปนตน)
การคํานวณ...
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เมื่อผูรับบําเหน็จดํารงชีพถึงแกความตาย 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 เงินที่รัฐจายใหกับผูมีสิทธิหรือทายาทเพื่อชวยเหลือในการทําศพของขาราชการหรือ
ผูรับบํานาญที่เสียชีวิต
กรณีขาราชการที่เสียชีวิต ใหจายเงินชวยพิเศษ จํานวน 3 เทาของเงินเดือนเต็มที่ขาราชการรายดังกลาว
มีสิทธิไดรับ หากขาราชการรายดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มเติมพิเศษ เชน เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ เงินเพิ่มพิเศษ
สําหรับการปราบปรามผูกระทําผิด ก็ใหรวมเงินดังกลาวกับเงินเดือนเพื่อคํานวณเปนเงินชวยพิเศษ จํานวน 3 เทาดวย
กรณีผูรับบํานาญที่เสียชีวิต ใหจายเงินชวยพิเศษ จํานวน 3 เทาของบํานาญ รวมกับเงินชวยคาครองชีพ
ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ช.ค.บ.) ดวย
การจายเงินชวยพิเศษ ทั้งกรณีขาราชการและผูรับบํานาญถึงแกกรรม ใหจายตามที่ผูเสียชีวิตไดทํา
หนังสือแสดงเจตนาไว (เพียงรายเดียว สามารถเปลี่ยนแปลงตัวผูรับเงินชวยพิเศษไดตลอดเวลา โดยทําหนังสือ
แสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินชวยพิเศษฉบับใหมแทนฉบับเดิมที่สวนราชการผูเบิกฯ) ถาไมไดแสดงเจตนาไวใหจาย
แกทายาทตามลําดับกอนหลัง ไดแก 1) คูสมรส 2) บุตร 3) บิดา มารดา (บุคคลในลําดับกอนมีชีวิตอยูบุคคล
ในลําดับถัดไปจะไมมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษ หากผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือในลําดับเดียวกันมีหลายคนใหจายเงิน
ชวยพิเศษใหแกผูซึ่งบุคคลในลําดับนั้นมอบหมายเปนหนังสือ หรือบุคคลที่เปนผูจัดการงานศพ เชน กรณีขาราชการ
หรือผูรับบํานาญถึงแกความตายโดยไมไดทําหนังสือแสดงเจตนาไว และคูสมรสเปนผูมีสิทธิในลําดับแรกไดเสียชีวิต
ไปแลว แตผูตายมีบุตร 3 คน ใหจายเงินชวยพิเศษแกบุตรคนหนึ่งคนใดที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากบุตรคนอื่น ๆ
แตหากไมมีการมอบหมายเปนหนังสือจากบุตรคนอื่น ๆ ใหจายเงินชวยพิเศษใหแกบุตรที่เปนผูจัดการศพ เปนตน)
ทั้งนี้ ตองดําเนินการภายใน 1 ป นับแตวันที่ขาราชการหรือผูรับบํานาญเสียชีวิต
ในการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงิน ทั้งกรณีบําเหน็จตกทอด และหรือเงินชวยพิเศษ (3 เดือน) เปนเรื่องที่
ผูมีสิทธิทั้งกรณีเปนผูถูกระบุในการแสดงเจตนา หรือทายาทของผูเสียชีวิต ตองไปติดตอที่สวนราชการผูเบิกเงินเดือน
หรือเงินบํานาญ นั้น ๆ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด โดยการเตรียมเอกสาร หลักฐาน หรือบุคคลใหพรอม ซึ่งควร
ไปสอบถาม หรือขอคําปรึกษา แนะนํา จากเจาหนาที่หนวยเบิกฯ กอนทําเรื่องฯ
ขาราชการและผูรับบํานาญ นอกจากจะไดรับเงินเดือน คาตอบแทน หรือเงินบํานาญแลวยังมีสิทธิ
ไดรับสวัสดิการ และสิทธิประโยชนอื่นอีกหลายอยาง ผูรับบํานาญยังสามารถใชสิทธิในการขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ
ดวย หากเสียชีวิตลงไปผูถูกระบุสิทธิหรือทายาทก็จะไดรับเงินบําเหน็จตกทอด และเงินชวยพิเศษ 3 เดือน ตามสิทธิ
ของเขาดวย ดังนั้น การเรียนรู การใชสิทธิ การเตรียมการ และการบอกกลาวกับทายาทหรือผูเกี่ยวของจึงเปนเรื่องที่
ขาราชการและผูรับบํานาญจะละเลยเสียมิได
บําเหน็จค้ําประกัน (สําหรับผูรับบํานาญ) คือ การกูเงินกับสถาบันการเงิน โดยนําสิทธิบําเหน็จ
ตกทอดไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน ซึ่งสวนแรกขาราชการบํานาญไดนํามาใชกอนแลว 15 เทาของเงินเดือน
สวนบําเหน็จตกทอดที่เหลือใหทายาทอีก 15 เทาหลัง สามารถนํามาเปนหลักทรัพยที่ผูรับบํานาญสามารถนําไป
ค้ําประกันเงินกูกับสถาบันการเงินได
ตัวอยาง…

ตัวอยาง
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กรณีที่ 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 สามารถรับเพิ่มอีก เปนเงิน 200,000 บาท
1.3 ผูรับบํานาญอายุครบ 70 ปบริบูรณ สามารถรับเพิ่มอีก เปนเงิน 125,000 บาท
1.4 หลังเกษียณอายุราชการ และอายุยังไมถึง 70 ป หากมีความประสงคจะกูบําเหน็จค้ําประกัน
สามารถกูไดเปนเงิน 15 เทาแรก หัก 400,000 บาท เปนเงิน 125,000 บาท รวมกับ 15 เทาหลัง
เปนเงิน 375,000 บาท รวมเปนยอดเงินที่สามารถกูได คือ 175,000 + 375,000 = 650,000 บาท
1.5 หากขอกูหลังอายุ 70 ป จะสามารถกูได 15 เทาหลัง เปนเงิน 525,000 บาท
กรณีที่ 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 สามารถรับเพิ่มอีก เปนเงิน 100,000 บาท
1.4 หลังเกษียณอายุราชการ และอายุยังไมถึง 65 ป หากมีความประสงคจะกูบําเหน็จค้ําประกัน
สามารถกูไดเปนเงิน 15 เทาแรก หัก 200,000 บาท เปนเงิน 100,000 บาท รวมกับ 15 เทาหลัง
เปนเงิน 300,000 บาท รวมเปนยอดเงินที่สามารถกูได คือ 100,000 + 300,000 = 400,000 บาท
สําหรับผูรับบํานาญที่กูเงินบําเหน็จค้ําประกันไปแลวในขณะที่อายุยังไมถึง 65 ป และเมื่ออายุครบ 65 ป
มีความประสงคขอรับบําเหน็จดํารงชีพในสวนเพิ่ม จะตองดําเนินการชําระหนี้ยอดคงเหลือกับธนาคารใหเรียบรอย
กอน จึงจะขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ 65 ปได หลังจากนั้นหากตองการกูบําเหน็จค้ําประกันอีกก็สามารถทําได
สวนเพิ่มเติม หากผูรับบํานาญมีหนี้บําเหน็จค้ําประกัน เมื่ออายุครบ 65 ป บริบูรณแลว ยังไมสามารถชําระหนี้บําเหน็จ
ค้ําประกันใหแกธนาคารครบตามจํานวนที่ขอกูมา เมื่ออายุครบ 70 ปบริบูรณ สามารถขอเบิกบําเหน็จดํารงชีพ
สวนที่เหลืออยูตามสิทธิได
โดยผูรับบํานาญสังกัดสวนภูมิภาคยื่นที่สํานักงานเกษตรจังหวัด สวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาค
คือสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรใหยืนที่สํานักงาน และสวนกลาง (กอง/สํานัก) ยื่นที่กลุมทะเบียนประวัติ
และบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาที่ โทร. 0 2579 3699
สถาบันการเงินที่เขารวมโครงการใหสินเชื่อโดยใชบําเหน็จค้ําประกัน 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. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
9. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
10. ธนาคารอาคารสงเคราะห

-511. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
12. ธนาคารธนชาติ
13. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
โดยแตละธนาคารจะมีเงื่อนไข ในการใหสินเชื่อในวงเงินที่แตกตางกันไปตามขอกําหนดของแตละธนาคาร
หลักฐานที่ตองแนบ มีดังนี้
1. แบบคํารองขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอด
เพื่อใชเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน
2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด
ที่ระบุมอบใหบุคคลภายนอก ที่ไมใชทายาทตามกฎหมาย
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบุคคล ตามขอ 2
4. สําเนาทะเบียนบานของบุคคล ตามขอ 2

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 2 ฉบับ
จํานวน 2 ฉบับ
จํานวน 2 ฉบับ
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กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออก และเสียชีวิต
บําเหน็จลูกจางประจํา มี 4 ประเภท คือ
1. บําเหน็จปกติ คือ เงินตอบแทนที่รัฐจายใหแกลูกจางประจําที่ออกจากงานเนื่องจากทํางานมานาน
จายใหครั้งเดียวเปนเงินกอน (เงื่อนไขตองรับราชการอยางนอย 5 ปบริบูรณ) + รวมเวลาราชการทวีคูณ (ถามี)
2. บําเหน็จรายเดือน คือ เงินตอบแทนที่รัฐจายใหแกลูกจางประจําที่ออกจากราชการเนื่องจาก
ทํางานมานาน จายใหเปนรายเดือน (เงื่อนไขตองรับราชการอยางนอย 25 ปบริบูรณ) + รวมเวลาราชการ
ทวีคูณ (ถามี)
3. บําเหน็จพิเศษ คือ เงินที่จายใหแกลูกจางประจําที่ไดรับอันตราย เจ็บปวย หรือถูกทําราย
เพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจ และแสดงความเห็นวาไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอีกเลย จึงจายใหครั้งเดียวนอกเหนือจากบําเหน็จปกติ
กรณีปฏิบัติหนาที่ปกติ แลวถึงแกกรรมใหไดรับ 30 เทาของคาจางเดือนสุดทาย กรณีปฏิบัติหนาที่
หรือจลาจล ประกาศใชกฎอัยการศึก ใหไดรับ 48 เทาของคาจางเดือนสุดทาย
4. บําเหน็จพิเศษรายเดือน คือ เงินที่จายใหแกลูกจางประจําที่ไดรับอันตราย ปวยเจ็บ หรือ
ถูกทํารายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ ซึ่งแพทยที่ราชการรับรองไดตรวจสอบและแสดงความเห็นวาไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอีกเลย ซึ่งจายใหรายเดือน (โดยคํานึงถึงความรายแรงตอเหตุการณนั้น ๆ )
- กรณีปฏิบัติหนาที่ปกติ ไมนอยกวา 6 เทา ของคาจางเดือนสุดทายแตไมเกินกวา 24 เทา
แลวหารดวย 50
- กรณีปฏิบัติหนาที่ระหวางสงคราม หรือจลาจลในระหวางประกาศใชกฎอัยการศึกปกติไมนอยกวา
36 เทา ของคาจางเดือนสุดทาย แตไมเกินกวา 42 เทา แลวหารดวย 50
การนับวันเพื่อคํานวณเงินบําเหน็จ
ใหนับเปนจํานวนเดือน เศษของเดือนถาถึง 15 วัน ใหนับเปน 1 เดือน
1. การนับเวลาทํางาน

- เวลาทํางานโดยไดรับคาจาง
- เวลาทวีคูณ
- กระทรวงกลาโหมกําหนด
- ประกาศกฎอัยการศึก

2. ตัดเวลาราชการ

- เวลาที่ไมไดรับคาจาง
- วันลาในระหวางประกาศกฎอัยการศึก

วิธีคํานวณ...

-7วิธีคํานวณบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา
สูตร บําเหน็จรายเดือน = คาจางเดือนสุดทาย x จํานวนเดือนเวลาราชการ/12
50
หมายเหตุ
1. เศษของเดือนถาถึง 15 วัน ใหนับเปน 1 เดือน
2. คาจางเดือนสุดทาย หมายถึง คาจางที่ไดรับจากเงินงบประมาณเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ
รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ดวย (กรณีเกษียณอายุใหหมายถึง เงินเดือนที่ไดเลื่อน
ในวันสุดทายของปงบประมาณนั้นดวย)
3. เงินบําเหน็จลูกจางทุกอยางถามีเศษปดทิ้ง
ตัวอยาง

นาย ก. เปนลูกจางประจํา รับราชการมาแลว 29 ป 2 เดือน 15 วัน ลาออกจากราชการ คาจาง
ณ วันที่ลาออก 22,220 บาท ขอรับบําเหน็จรายเดือน
วิธีคํานวณ

หมายเหตุ

บําเหน็จรายเดือน = 22,220 x 351 x 12
50
=

12,998.70 บาท

รับราชการ 29 ป x 12 เดือน = 348 เดือน + 3 เดือน (2 เดือน 15 วัน) = 351 เดือน

วิธีคํานวณบําเหน็จปกติ
สูตร บําเหน็จปกติ = คาจางเดือนสุดทาย x จํานวนเดือนเวลาราชการ
12
หมายเหตุ

1. เศษของเดือนถาถึง 15 วัน ใหนับเปน 1 เดือน
2. คาจางเดือนสุดทาย หมายถึง คาจางที่ไดรับจากเงินงบประมาณเดือนสุดทายที่ออกจากราชการ
รวมเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ดวย (กรณีเกษียณอายุใหหมายถึง เงินเดือนที่ไดเลื่อนวันสุดทาย
ของปงบประมาณนั้นดวย)
3. เงินบําเหน็จลูกจางทุกอยางถามีเศษปดทิ้ง
ตัวอยาง
นาย ก. เปนลูกจางประจํา รับราชการมาแลว 29 ป 2 เดือน 15 วัน เกษียณอายุราชการ หรือ
ลาออกจากราชการ เงินเดือน ณ วันลาออก/เกษียณอายุราชการ 22,220 บาท ขอรับเงินบําเหน็จปกติ
(เงินกอนจายครั้งเดียว)
วิธีคาํ นวณ...

-8วิธีคํานวณ

หมายเหตุ

บําเหน็จปกติ = 22,220 x 351
12
= 649,935 บาท

การคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญของลูกจางใหปดเศษทศนิยมทิ้ง ซึ่งแตกตางจากการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญของขาราชการซึ่งใหรวมเศษทศนิยมไวดวย (รับราชการ 29 ป 12 เดือน + 15 วัน = 351 เดือน)
ตัวอยาง

นาย ก. เปนลูกจางประจํา รับราชการมาแลว 24 ป 2 เดือน 15 วัน เกษียณอายุราชการ หรือ
ลาออกจากราชการ เงินเดือน ณ วันลาออก/เกษียณอายุราชการ 22,220 บาท ขอรับเงินบําเหน็จปกติ
(เงินกอนจายครั้งเดียว)
วีคํานวณ

หมายเหตุ

บําเหน็จปกติ = 22,220 x 283
12
= 524,021.67 บาท
รับราชการ 24 ป x 12 เดือน = 280 เดือน + 3 เดือน (2 เดือน 15 วัน) = 283 เดือน

เงินชวยพิเศษ 3 เดือน (คาทําศพ)
คือ เงินชวยเหลือคาจัดการศพที่ทางราชการจายใหกับทายาทของผูตาย กรณีลูกจางประจํา
ถึงแกความตายในระหวางรับราชการ เปนเงิน 3 เทาของเงินคาจาง รวมกับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)
ถามี (สําหรับลูกจางประจําที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออก เลือกรับเงินบําเหน็จรายเดือน หากเสียชีวิตจะได
รับเงินบําเหน็จตกทอด 15 เทา แตไมมีสิทธิรับเงินชวยพิเศษ 3 เดือน (คาทําศพ))
เงื่อนไข

ผูมีสิทธิรับเงิน

1. ผูตายตองไมขาดราชการโดยไมมีเหตุอันสมควร (กรณีรับราชการอยู)
2. ทายาทตองยื่นขอรับเงินภายใน 12 เดือน
1. ผูที่มีชื่อระบุในหนังสือแสดงเจตนาของผูเสียชีวิต
2. บุคคลที่ทางวัดมีหนังสือรับรองวาไดจัดงานศพใหกับผูเสียชีวิต
หลักฐาน...

-9หลักฐานประกอบคําขอ
1. คํารองขอรับเงินชวยพิเศษ 3 เดือน
2. สําเนาใบมรณบัตรผูเสียชีวิต
3. สําเนาทะเบียนบานผูเสียชีวิต
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูเสียชีวิต
5. หนังสือแสดงเจตนาระบุชื่อผูมีสิทธิรับเงิน
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีสิทธิรับเงิน
หมายเหตุ

1. สําเนาเอกสาร ตองชัดเจนและรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
2. แนบหลักฐานประกอบอยางละ 2 ฉบับ
3. กรณีผูตายมิไดแสดงเจตนาระบุไว หรือบุคคลที่ผูตายแสดงเจตนาระบุไวไดตายไปกอน
ก็ใหจายบุคคลตามลําดับ ดังนี้
3.1 คูสมรส
3.2 บุตร
3.3 บิดา มารดา
(ใหจายแกบุคคลในลําดับกอนที่มีชีวิตอยู บุคคลในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับ)
4. ระยะเวลาการขอรับเงินชวยพิเศษ ใหกระทําภายในเวลาหนึ่งป นับแตวันที่ลูกจางประจํา
ถึงแกความตายในขณะที่ปฏิบัติราชการอยูเทานั้น
บําเหน็จตกทอดลูกจางประจํา
บําเหน็จรายเดือน x 15 เทา

หลักเกณฑ...

- 10 หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันการกูเงิน
ของผูรับบําเหน็จรายเดือน
(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว 28 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557)
อาศัยอํานาจตามความในขอ 15/6 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
พ.ศ. 2519 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557
กระทรวงการคลังจึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพย
ประกันการกูเงินของผูรับบําเหน็จรายเดือน ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขนี้
“บําเหน็จรายเดือน” หมายความวา บําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ. 2519 และที่แกไขเพิ่มเติม
“ผูรับบําเหน็จรายเดือน” หมายความวา ผูรับบําเหน็จรายเดือนหรือผูรับบําเหน็จพิเศษรายเดือน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ. 2519 และที่แกไขเพิ่มเติม
“หนังสือรับรอง” หมายความวา หนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพื่อใชเปนหลักทรัพย
ค้ําประกันการกูเงินของผูรับบําเหน็จรายเดือน
“สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชยที่อยูในกํากับของกระทรวงการคลัง ธนาคาร
พาณิชยของเอกชน หรือสถาบันการเงินอื่น ซึ่งไดทําบันทึกขอตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพื่อใหผูรับบําเหน็จ
รายเดือนขอกูเงินตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดนี้
ขอ 2 ใหกรมบัญชีกลางจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางกรมบัญชีกลางกับสถาบันการเงิน
เพื่อใหผูรับบําเหน็จรายเดือนนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันการกูเงิน
ขอ 3 ใหผูรับบําเหน็จรายเดือนซึ่งประสงคจะขอกูเงิน ยื่นคํารองขอรับหนังสือรับรองตอ
สวนราชการผูเบิกบําเหน็จรายเดือน เพื่อใหสวนราชการผูเบิกบําเหน็จรายเดือนตรวจสอบสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอด ใหผูรับบําเหน็จรายเดือนขอรับแบบคํารองขอรับหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ไดที่กรมบัญชีกลาง
สํานักงานคลังเขต สํานักงานคลังจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด คํารองขอรับหนังสือ
รับรองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ 4 ใหสวนราชการผูเบิกบําเหน็จรายเดือนตรวจสอบและรับรองความถูกตองและความ
ครบถวนของขอมูลในคํารองขอรับหนังสือรับรอง และสงไปยังกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดแลวแต
กรณี
ขอ 5 เมื่อกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดไดรับคํารองขอรับหนังสือรับรองตามขอ 4
แลว ใหออกหนังสือรับรองแกผูรับบําเหน็จรายเดือน หนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่
อธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ 6 ผูรับบําเหน็จรายเดือนสามารถนําหนังสือรับรองตามขอ 5 ไปใชเปนหลักทรัพยในการ
ประกันการกูเงินกับสถาบันการเงินได ในการขอกูเงินตามวรรคหนึ่ง ผูรับบําเหน็จรายเดือนตองแจงใหบุคคล
ผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จตกทอดไดทราบถึงการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกัน
การกูเงินดวย
ขอ 7 เมื่อสถาบันการเงินและผูรับบําเหน็จรายเดือนไดทําสัญญากูเงิน และสถาบันการเงิน
ไดจายเงินใหแกผูรับบําเหน็จรายเดือนใดแลว ใหสถาบันการเงินแจงขอมูลที่เกี่ยวของไปยังกรมบัญชีกลาง
เพื่อดําเนินการหักเงินบําเหน็จรายเดือนตามสัญญากูเงินตอไป
วิธีการ...

- 11 วิธีการแจงขอมูลและการหักเงินบําเหน็จรายเดือนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่อธิบดี
กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ 8 ผูรับบําเหน็จรายเดือนตองยินยอมใหสวนราชการผูเบิกบําเหน็จรายเดือนหักเงิน
บําเหน็จรายเดือน เพื่อชําระคืนเงินกูใหแกสถาบันการเงินตามสัญญากูเงิน
ขอ 9 ในกรณีที่ผูรับบําเหน็จรายเดือนไมสามารถปฏิบัติตามสัญญากูเงินได ใหกรมบัญชีกลาง
และสถาบันการเงินดําเนินการ ดังตอไปนี้
1) กรณีที่ผูรับบําเหน็จรายเดือนผิดสัญญากูเงิน ใหสถาบันการเงินตรวจสอบจํานวนเงิน
ที่ผูรับบําเหน็จรายเดือนตองชําระคืน และแจงกรมบัญชีกลางเพื่อที่จะชําระคืนเงินกูในสวนที่เหลือตามสัญญา
กูเงิน แตตองไมเกินจํานวนที่นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการประกันการกูเงินตามที่ระบุ
ในหนังสือรับรอง
2) กรณีที่ผูรับบําเหน็จรายเดือนถึงแกความตาย ใหกรมบัญชีกลางแจงสถาบันการเงิน
เพื่อใหสถาบันการเงินตรวจสอบจํานวนเงินที่ผูรับบําเหน็จรายเดือนตองชําระคืน และใหกรมบัญชีกลางชําระคืน
เงินกูในสวนที่เหลือตามสัญญากูเงิน แตตองไมเกินจํานวนที่นําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยในการ
ประกันการกูเงินตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
วิธีการชําระคืนเงินกูตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ 10 ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการใหเปน
ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขนี้
***********************
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