สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ
กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออก และเสียชีวิต
ความหมายของบาเหน็จบานาญ
บำเหน็จบำนำญเป็นสิทธิประโยชน์อย่ำงหนึ่งที่ทำงรำชกำรจ่ำยเป็นเงินให้แก่ข้ำรำชกำรที่พ้นจำก
รำชกำร เพื่อควำมมั่นคง และเป็นหลักประกันในชีวิต โดยให้เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ
บาเหน็จปกติ หมำยถึง เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำ ซึ่งจ่ำยเงินก้อนครั้งเดียว
บานาญปกติ หมำยถึง เงินตอบแทนควำมชอบที่ได้รับรำชกำรมำ
ถึงแก่ควำมตำย หรือหมดสิทธิ

ซึ่งจ่ำยเป็นรำยเดือนจนกว่ำจะ

ข้าราชการซึ่งออกจากราชการทุกกรณี และมีสิทธิที่จะได้รับเงินบานาญด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังนี้
1) เหตุทดแทน ให้แก่ข้ำรำชกำรที่ออกจำกรำชกำร เพรำะเลิก หรือ ยุบตำแหน่ง หรือมีคำสั่งให้ออก
โดยไม่มีควำมผิด
2) เหตุทุพพลภาพ ให้แก่ข้ำรำชกำรผู้เจ็บป่วยทุพพลภำพ ซึ่งข้ำรำชกำรมีสิทธิที่จะลำออกได้เอง หรือ
ทำงรำชกำรจะสั่งให้ออกก็ได้ ข้อสำคัญจะต้องให้แพทย์ทำกำรตรวจ และให้ควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถรับรำชกำร
ในตำแหน่งหน้ำที่นั้นต่อไปได้
3) เหตุสูงอายุ ให้แก่ข้ำรำชกำรที่มีอำยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษียณอำยุ) หรือลำออกเมื่อมีอำยุครบ
50 ปีบริบูรณ์
4) เหตุรับราชการนาน ให้แก่ข้ำรำชกำรซึ่งมีเวลำสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนำญครบ 25 ปีบริบูรณ์
ข้ำรำชกำรผู้ใดออกจำกรำชกำรด้วยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภำพ หรือเหตุสูงอำยุ ถ้ำมีเวลำรำชกำร
สำหรับคำนวณบำเหน็จบำนำญตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกขอรับบำเหน็จหรือบำนำญก็ได้ แต่ถ้ามีเวลา
ราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญไม่ถึง 10 ปี มีสิทธิได้รับแต่เพียงบาเหน็จเท่านั้น
กรณีข้ำรำชกำรที่เวลำรำชกำรครบ 10 ปี แต่ไม่ถึง 25 ปี ประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร และไม่
เข้ำเกณฑ์ 4 เหตุดังกล่ำว ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จ
ตารางแสดงเหตุสิทธิรบั เงินบาเหน็จบานาญ
เหตุออกจากราชการ
เกษียณ
สูงอำยุ (อำยุ 50 ปี)
ทุพพลภำพ
ทดแทน
รับรำชกำรนำน
ลำออก
ปลดออก

อายุราชการ (รวมเวลา
ทวีคูณ)
ไม่ถึง 1 ปี
1 ปีแต่ถึง 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป
ไม่ถึง 10 ปี
10 ปี ขึ้นไปแต่ไม่ถึง
25 ปี ขึ้นไป

สิทธิรบั เงินบาเหน็จ
บานาญ
บำเหน็จ
บำนำญ หรือเลือกรับ
บำเหน็จ
บำนำญ หรือเลือกรับ
บำเหน็จ
25 ปี
บำเหน็จ
บำนำญ หรือเลือกรับ
บำเหน็จ
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การคานวณบาเหน็จบานาญข้าราชการ
บาเหน็จปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย X เวลำรำชกำร รวมเวลำรำชกำรทวีคูณ (ถ้ำเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี)
บานาญปกติ = เงินเดือนเดือนสุดท้ำย X เวลำรำชกำร รวมเวลำรำชกำรทวีคูณ (ถ้ำเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี)
50
บานาญสมาชิก กบข. = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย X เวลำรำชกำร รวมเวลำรำชกำรทวีคูณ
50
ทั้งนี้ ข้าราชการทีเ่ ป็นสมาชิก กบข. บานาญต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย
สาหรับสมาชิก กบข. เวลาราชการ ถ้าเกิน 6 เดือน 27 วัน ให้คานวณดังนี้
(อายุราชการ 33 ปี 6 เดือน 27 วัน)
เท่ากับ 33 ปี + 6/12 + 27/365 = 33.57 ปี
บาเหน็จดารงชีพ คือ กำรนำบำเหน็จตกทอดจำนวน 15 เท่ำของบำนำญรำยเดือน แต่ไม่เกิน
จำนวนเงิน 200,000 บำท มำจ่ำยให้กับผู้รับบำนำญในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทำควำม
เดือดร้อน ของผู้รับบำนำญในกำรดำรงชีพให้เหมำะสม กับสภำวะเศรษฐกิจ โดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้และ
บาเหน็จดารงชีพ 65 ปี คือ กำรนำบำเหน็จตกทอดจำนวน 15 เท่ำของบำนำญรำยเดือน รวมกัน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เบิกจ่ำยตอนเกษียณอำยุรำชกำร/ลำออก/ปลดออก แต่ไม่เกิน 200,000 บำท ครั้งที่ 2 เมื่อผู้รับ
บำนำญอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ สำมำรถเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 65 ปี ได้อีกไม่เกิน 200,000 บำท รวมทั้ง 2 ครั้ง
ต้องไม่เกิน 400,000 บำท
สำหรับกำรจ่ำยบำเหน็จดำรงชีพกรมบัญชีกลำงจะดำเนินกำรด้วยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกของ
ผู้รับบำนำญโดยตรง เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว ผู้รับบำนำญที่ยังมิได้แสดงเจตนำขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ขอให้
ติดต่อส่วนรำชกำรสังกัดสุดท้ำยเพื่อแสดงเจตนำ พร้อมเตรียมเอกสำรประกอบกำรขอรับ ดังนี้
1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน (หน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน)
2. สำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร ประเภทออมทรัพย์ หรือสะสมทรัพย์ (หน้ำที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝำก)
การคานวณบาเหน็จดารงชีพ
บาเหน็จดารงชีพ = บำนำญปกติ X 15 = XXX บำท (ไม่เกินสองแสนบำท)
หรือ = บำนำญปกติ+บำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ X 15 (ไม่เกินสองแสนบำท)
(เงินบำนำญที่นำมำคำนวณไม่รวม ช.ค.บ. / ช.ร.บ. )
บาเหน็จตกทอด คือ เงินที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่ทำยำทของข้ำรำชกำรที่เสียชีวิตระหว่ำงประจำกำร
หรือ ผู้รับบำนำญบำนำญได้เสียชีวิต ซึ่งกำรเสียชีวิตหรือถึงแก่กรรมนั้นมิได้เกิดจำกกำรประพฤติชั่วร้ำยแรงของ
ตนเอง (เช่น ฆ่ำตัวตำยหนีควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง โทษทำงอำญำจำคุก เป็นต้น)

กำรคำนวณ...

- 3การคานวณบาเหน็จตกทอด
เมื่อผู้รับบำเหน็จดำรงชีพถึงแก่ควำมตำย กำรคำนวณบำเหน็จตกทอดให้แก่ทำยำท ตำม
พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 หรือพระรำชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 จะคำนวณ ดังนี้
บำนำญปกติ X 30 - บำเหน็จดำรงชีพ
หรือ บำนำญปกติ + บำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ X 30 - บำเหน็จดำรงชีพ (ไม่รวม ช.ค.บ. / ช.ร.บ.)

เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า (เงินช่วยค่าทาศพ)
เงินช่วยพิเศษ คือ เงินที่รัฐจ่ำยให้กับผู้มีสิทธิ์หรือทำยำทเพื่อช่วยเหลือในกำรทำศพของข้ำรำชกำรหรือ
ผู้รับบำนำญที่เสียชีวิต นั้นเอง
กรณีข้าราชการทีเ่ สียชีวติ ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษจานวน 3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้ำรำชกำร
รำยดังกล่ำวมีสิทธิได้รับ หำกข้ำรำชกำรรำยดังกล่ำวมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเติมพิเศษ เช่น เงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำร
สู้รบ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำรปรำบปรำมผู้กระทำผิด ก็ให้รวมเงินดังกล่ำวกับเงินเดือนเพื่อคำนวณเป็นเงินช่วย
พิเศษ จำนวน 3 เท่ำ ด้วย
กรณีผู้รับบานาญทีเ่ สียชีวติ ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษจานวน 3 เท่าของบานาญรวมกับเงินช่วยค่ำครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนำญ (ช.ค.บ.) ด้วย
การจ่ายเงินช่วยพิเศษ ทั้งกรณีข้ำรำชกำรและผูร้ ับบำนำญถึงแก่กรรม ให้จ่ายตามทีผ่ ู้เสียชีวิตได้ทา
หนังสือแสดงเจตนาไว้ (เพียงรำยเดียว สำมำรถเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษได้ตลอดเวลำ โดยทำหนังสือ
แสดงเจตนำ ระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ส่วนรำชกำรผู้เบิกฯ) ถ้ำไม่ได้แสดงเจตนาไว้ให้
จ่ายแก่ทายาทตามลาดับก่อนหลัง ได้แก่ 1) คูส่ มรส 2) บุตร 3) บิดำมำรดำ (บุคคลในลำดับก่อนมีชีวิตอยู่
บุคคลในลำดับถัดไปจะไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ หำกผูม้ ีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือในลำดับเดียวกันมีหลำยคน
ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษให้แก่ผู้ซงึ่ บุคคลในลำดับนั้นมอบหมำยเป็นหนังสือ หรือบุคคลที่เป็นผู้จัดกำรงำนศพ เช่น
กรณีข้ำรำชกำร หรือผู้รับบำนำญถึงแก่ควำมตำยโดยไม่ได้ทำหนังสือแสดงเจตนำไว้ และคู่สมรสเป็นผูม้ ีสิทธิใน
ลำดับแรกได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ผู้ตำยมีบุตร 3 คน ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษแก่บุตรคนหนึง่ คนใดที่ได้รับมอบหมำย
เป็นหนังสือจำกบุตรคนอื่น ๆ แต่หำกไม่มีกำรมอบหมำยเป็นหนังสือจำกบุตรคนอื่น ๆ ให้จ่ำยเงินช่วยพิเศษให้แก่
บุตรที่เป็นบุตรที่เป็นผู้จัดกำรศพ เป็นต้น) ทัง้ นีต้ ้องดาเนินการภายใน 1 ปี นับแต่วันทีข่ ้ำรำชกำรหรือผู้รับ
บำนำญที่เสียชีวติ
ในการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงิน ทั้งกรณีบำเหน็จตกทอด และหรือเงินช่วยพิเศษ (3 เดือน) เป็นเรื่องที่
ผู้มีสิทธิท์ ั้งกรณีเป็นผู้ถูกระบุในกำรแสดงเจตนำ หรือทำยำทของผู้เสียชีวิต ต้องไปติดต่อที่ส่วนราชการผู้เบิก
เงินเดือนหรือเงินบานาญ นัน้ ๆ ( เช่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ) โดยกำรเตรียมเอกสำร หลักฐำน หรือ
บุคคลให้พร้อม ซึ่งควรไปสอบถำม หรือขอคำปรึกษำ แนะนำจำกเจ้ำหน้ำที่หน่วยเบิกฯ ก่อนทำเรื่องฯ
สรุปได้ว่า ข้ำรำชกำรและผู้รับบำนำญ นอกจำกจะรับเงินเดือน ค่ำตอบแทน หรือเงินบำนำญแล้ว
ยังมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์อื่นอีกหลำยอย่ำง ผู้รับบำนำญยังสำมำรถใช้สิทธิ์ในกำรขอรับเงิน
บำเหน็จดำรงชีพด้วย หำกเสียชีวิตลงไปผู้ถูกระบุสิทธิ์หรือทำยำทก็จะได้รับเงินบำเหน็จตกทอด และเงินช่วย
พิเศษ 3 เดือน ตำมสิทธิ์ของเขำด้วย ดังนั้นกำรเรียนรู้ กำรใช้สิทธิ์ กำรเตรียมกำร และกำรบอกกล่ำวกับทำยำท
หรือผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นเรื่องที่ข้ำรำชกำรและผู้รับบำนำญจะละเลยเสียมิได้
บำเหน็จค้ำประกัน...
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บาเหน็จค้าประกัน (สาหรับผู้รบั บานาญ) คือ กำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงิน โดยนำสิทธิบำเหน็จ
ตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน ซึ่งส่วนแรกข้ำรำชกำรบำนำญได้นำมำใช้ก่อนแล้ว 15 เท่ำ ส่วน
บำเหน็จตกทอดที่เหลือให้ทำยำทอีก 15 เท่ำหลัง สำมำรถนำมำเป็นหลักทรัพย์ที่ผู้รับบำนำญสำมำรถนำไปใช้
ค้ำประกันเงินกู้กับสถำบันกำรเงินได้
ตัวอย่าง
กรณีที่ 1 บานาญเดือนละ (25,000 บาท X 15 เท่า = 375,000 บาท)
1.1 เกษียณอำยุรำชกำรรับบำเหน็จดำรงชีพพร้อมบำนำญแล้ว เป็นเงิน 200,000 บำท
1.2 ผู้รับบำนำญอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ สำมำรถรับเพิ่มอีก เป็นเงิน 175,000 บำท
1.3 หลังเกษียณอำยุรำชกำร และอำยุยังไม่ถึง 65 ปี หำกมีควำมประสงค์จะกู้บำเหน็จค้ำประกัน
สำมำรถกู้ได้เป็นเงิน 15 เท่ำแรก หัก 200,000 บำท เป็นเงิน 175,000 บำท รวมกับ 15 เท่ำหลัง เป็นเงิน
375,000 บำท รวมเป็นยอดเงินที่สำมำรถกู้ได้ คือ 175,000 + 375,000 = 550,000 บำท
1.4 หำกขอกูห้ ลังอำยุ 65 ปี จะสำมำรถกู้ได้ 15 เท่ำหลัง เป็นเงิน 375,000 บำท
กรณีที่ 2 บานาญเดือนละ (30,000 บาท X 15 เท่า = 450,000 บาท)
2.1 เกษียณอำยุรำชกำรรับบำเหน็จดำรงชีพ เป็นเงิน 200,000 บำท
2.2 ผู้รับบำนำญอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ รับเพิ่ม เป็นเงิน 200,000 บำท
2.3 หลังเกษียณอำยุรำชกำร และอำยุยังไม่ถึง 65 ปี หำกมีควำมประสงค์จะกู้บำเหน็จค้ำประกัน
สำมำรถกู้ได้เป็นเงิน 15 เท่ำแรก หัก 200,000 บำท เป็นเงิน 250,000 บำท รวมกับ 15 เท่ำหลัง เป็นเงิน
450,000 บำท รวมเป็นยอดเงินที่สำมำรถกู้ได้ คือ 700,000 บำท
2.4 หำกขอกูห้ ลังอำยุ 65 ปี จะสำมำรถกู้ได้ 15 เท่ำหลัง เป็นเงิน 450,000 บำท
กรณีที่ 3 บานาญเดือนละ (13,000 บาท X 15 เท่า = 195,000 บาท)
3.1 เกษียณอำยุรำชกำรรับบำเหน็จดำรงชีพ เป็นเงิน 195,000 บำท
3.2 ผู้รับบำนำญอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ไม่มีเงินบำเหน็จดำรงชีพ 65 ปี แล้ว
3.3 หลังเกษียณอำยุรำชกำร หำกมีควำมประสงค์จะกู้บำเหน็จค้ำประกันสำมำรถกู้ได้ 15 เท่ำหลัง เป็นเงิน
195,000 บำท
สำหรับผู้รับบำนำญที่กู้เงินบำเหน็จคำประกันไปแล้วในขณะที่อำยุยังไม่ถึง 65 ปี และเมื่ออำยุ
ครบ 65 ปี มีควำมประสงค์ขอรับบำเหน็จคำประกันในส่วนเพิ่ม จะต้องดำเนินกำรชำระหนียอดคงเหลือ
กับธนำคำรให้เรียบร้อยก่อน จึงจะขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 65 ปี ได้ หลังจำกนันหำกต้องกำรกู้บำเหน็จ
คำประกันอีกก็สำมำรถทำได้ โดยผู้รับบำนำญ สังกัดส่วนภูมภิ าค ยื่นทีส่ านักงานเกษตรจังหวัด ส่วนกลางทีม่ ี
สานักงานอยูใ่ นภูมิภาค คือสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้ยื่นทีส่ านักงาน และส่วนกลาง (กอง/สานัก)
ยื่นที่ กลุ่มทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่

สถำบันกำรเงิน...

- 5สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการให้สนิ เชื่อโดยใช้บาเหน็จค้าประกัน ได้แก่
1. ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
4. ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
5. ธนำคำรทหำรไทย จำกัด (มหำชน)
6. ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
7. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและ ขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
9. ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน)
10. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
11. ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จำกัด (มหำชน)
12. ธนำคำรนครหลวงไทย จำกัด (มหำชน)
13. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
โดยแต่ละธนาคารจะมีเงื่อนไข ในการให้สินเชื่อในวงเงินทีแ่ ตกต่างกันไปตามข้อกาหนดของแต่ละธนาคาร
หลักฐานที่ต้องแนบมีดังนี้
1. แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน
2. หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
ที่ระบุมอบให้บุคคลภำยนอก ที่ไม่ใช่ทำยำทตำมกฎหมำย
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของบุคคลตำมข้อ 2
4. สำเนำทะเบียนบ้ำนของบุคคลตำมข้อ 2

จำนวน

1

ฉบับ

จำนวน

2 ฉบับ

จำนวน
จำนวน

2 ฉบับ
2 ฉบับ
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สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจา
กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ปลดออก และเสียชีวติ
บาเหน็จลูกจ้างประจา มี 4 ประเภท คือ
1. บาเหน็จปกติ คือ เงินตอบแทนที่รัฐจ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงประจำที่ออกจำกงำนเนื่องจำกทำงำนมำนำน
จ่ำยให้ครั้งเดียวเป็นเงินก้อน (เงื่อนไขต้องรับรำชกำรอย่ำงน้อย 1 ปีบริบูรณ์)
2. บาเหน็จรายเดือน คือ เงินตอบแทนที่รัฐจ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงประจำที่ออกจำกงำนเนื่องจำกทำงำนมำ
นำนจ่ำยให้เป็นรำยเดือน (เงื่อนไขต้องรับรำชกำรอย่ำงน้อย 25 ปีบริบูรณ์)
3. บาเหน็จพิเศษ คือ เงินที่จ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงประจำที่ได้รับอันตรำย ป่วยเจ็บ หรือ ถูกทำร้ำย เพรำะ
เหตุปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ซึ่งแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจ และแสดงควำมเห็นว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ได้อีกเลย จึงจ่ำยให้ครั้งเดียวนอกเหนือจำกบำเหน็จปกติ
กรณีปฏิบัติหน้ำที่ปกติ แล้วถึงแก่กรรมให้ได้รับ 30 เท่ำของค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย กรณีปฏิบัติหน้ำที่ หรือ
จลำจล ประกำศใช้กฎอัยกำรศึก ให้ได้รับ 48 เท่ำของค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย
4. บาเหน็จพิเศษรายเดือน คือ เงินที่จ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงประจำที่ได้รับอันตรำย ป่วยเจ็บ หรือถูกทำร้ำย
เพรำะเหตุปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ซึ่งแพทย์ที่ทำงรำชกำรรับรองได้ ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นว่ำ ไม่สำมำรถ
ปฏิบัตหิ น้ำที่ได้อีกเลย ซึ่งจ่ำยให้รำยเดือน (โดยคำนึงถึงควำมร้ำยแรงต่อเหตุกำรณ์นั้น ๆ)
กรณีปฏิบัติหน้ำที่ปกติ ไม่น้อยกว่ำ 6 เท่ำ ของค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำยแต่ไม่เกินกว่ำ 24 เท่ำ แล้วหำร
ด้วย 50
กรณีปฏิบัติหน้ำที่ระหว่ำงสงครำม หรือจลำจลในระหว่ำงประกำศใช้กฎอัยกำรศึกปกติไม่น้อยกว่ำ 36 เท่ำ
ของค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย แต่ไม่เกินกว่ำ 42 เท่ำ แล้วหำรด้วย 50
การนับวันเพื่อคานวณเงินบาเหน็จ
ให้นับเป็นจำนวนเดือน เศษของเดือนถ้ำถึง 15 วัน ให้นับเป็น 1 เดือน
-. เวลำทำงำนโดยได้รับค่ำจ้ำง
- เวลำทวีคูณ
- กระทรวงกลำโหมกำหนด
- ประกำศกฎอัยกำรศึก

1. กำรนับเวลำทำงำน

-. เวลำที่ไม่ได้รับค่ำจ้ำง
- วันลำในระหว่ำงประกำศ
กฎอัยกำรศึก

2. ตัดเวลำรำชกำร

วิธีคำนวณ

ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย X จำนวนเดือน/12
50
sdk

วิธีคำนวณ...

- 7วิธีคำนวณบำเหน็จรำยเดือนของลูกจ้ำงประจำ
สูตร บำเหน็จรำยเดือน = ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย X จำนวนเดือนเวลำรำชกำร/12
50
หมายเหตุ
1. เศษของเดือนถ้ำถึง 15 วัน ให้นับเป็น 1 เดือน
2. ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย หมำยถึง ค่ำจ้ำงที่ได้รับจำกเงินงบประมำณเดือนสุดท้ำยที่ออกจำกรำชกำร
รวมเงินเพิ่มพิเศษรำยเดือนสำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย (กรณีเกษียณอำยุให้หมำยถึง เงินเดือนที่ได้เลื่อนใน
วันสุดท้ำยของปีงบประมำณนั้นด้วย)
3. เงินบำเหน็จลูกจ้ำงทุกอย่ำงถ้ำมีเศษปัดทิ้ง
ตัวอย่าง
นำย ก. เป็นลูกจ้ำงประจำ รับรำชกำรมำแล้ว 29 ปี 2 เดือน 15 วัน ลำออกจำกรำชกำร ค่ำจ้ำง
ณ วันที่ลำออก 22,220 บำท ขอรับบำเหน็จรำยเดือน
วิธีคานวณ
บำเหน็จรำยเดือน = 22,220 X 351/12
50
= 12,998.70 บำท
หมายเหตุ
- รับรำชกำร 29 ปี X 12 เดือน = 348 เดือน + 3 เดือน (2 เดือน 15 วัน)
= 351 เดือน
วิธีคำนวณบำเหน็จปกติ
สูตร บำเหน็จปกติ = ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย X จำนวนเดือนเวลำรำชกำร
12
หมายเหตุ
1. เศษของเดือนถ้ำถึง 15 วัน ให้นับเป็น 1 เดือน
2. ค่ำจ้ำงเดือนสุดท้ำย หมำยถึง ค่ำจ้ำงที่ได้รับจำกเงินงบประมำณเดือนสุดท้ำยที่ออกจำกรำชกำร
รวมเงินเพิ่มพิเศษรำยเดือนสำหรับกำรสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วย (กรณีเกษียณอำยุให้หมำยถึง เงินเดือนทีไ่ ด้เลือ่ นใน
วันสุดท้ำยของปีงบประมำณนั้นด้วย)
3. เงินบำเหน็จลูกจ้ำงทุกอย่ำงถ้ำมีเศษปัดทิ้ง
ตัวอย่าง
นำย ก.เป็นลูกจ้ำงประจำ รับรำชกำรมำแล้ว 29 ปี 2 เดือน 15 วัน เกษียณอำยุรำชกำร หรือ
ลำออกจำกรำชกำร เงินเดือน ณ วันลำออก/เกษียณอำยุรำชกำร 22,220 บำท ขอรับเงินบำเหน็จปกติ (เงินก้อน
จ่ำยครั้งเดียว)
วิธีคำนวณ...
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วิธีคานวณ
บำเหน็จปกติ = 22,220 X 351
12
= 649,935 บำท
หมายเหตุ
- กำรคำนวณเงินบำเหน็จบำนำญของลูกจ้ำงให้ปัดเศษทศนิยมทิ้ง ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรคำนวณบำเหน็จ
บำนำญของข้ำรำชกำรซึ่งให้รวมเศษทศนิยมไว้ดว้ ย (รับรำชกำร 29 ปี X 12 เดือน + 2 เดือน 15 วัน = 351 เดือน)
ตัวอย่าง
นำย ก.เป็นลูกจ้ำงประจำ รับรำชกำรมำแล้ว 24 ปี 2 เดือน 15 วัน เกษียณอำยุรำชกำร หรือ
ลำออกจำกรำชกำร เงินเดือน ณ วันลำออก/เกษียณอำยุรำชกำร 22,220 บำท ขอรับเงินบำเหน็จปกติ (เงินก้อน
จ่ำยครั้งเดียว)
วิธีคานวณ
บำเหน็จปกติ = 22,220 X 283
12
= 524,021.67 บำท
หมายเหตุ
รับรำชกำร 24 ปี X 12 เดือน = 280 เดือน + 3 เดือน (2 เดือน 15 วัน)
= 283 เดือน
เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (ค่าทาศพ)
คือ เงินช่วยเหลือค่ำจัดกำรศพที่ทำงรำชกำรจ่ำยให้กับทำยำทของผู้ตำย กรณีลูกจ้ำงประจำถึงแก่
ควำมตำยในระหว่ำงรับรำชกำร เป็นเงิน 3 เท่ำของ เงินค่ำจ้ำง รวมกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับกำรสูร้ บ (พ.ส.ร.)
ถ้ำมี (สำหรับลูกจ้ำงประจำที่เกษียณอำยุรำชกำร หรือลำออก เลือกรับเงินบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรำยเดือน
ไม่มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (ค่ำทำศพ)
เงื่อนไข
1. ผู้ตำยต้องไม่ขำดรำชกำรโดยไม่มีเหตุอันสมควร (กรณีรับรำชกำรอยู)่
2. ทำยำทต้องยื่นขอรับเงินภำยใน 12 เดือน
ผู้มีสิทธิรับเงิน
1. ผู้ที่มีชื่อระบุในหนังสือแสดงเจตนำของผู้เสียชีวิต
2. บุคคลที่ทำงวัดมีหนังสือรับรองว่ำได้จัดงำนศพให้กับผู้เสียชีวิต
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1. คำร้องขอรับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน
2. สำเนำใบมรณบัตรผู้เสียชีวิต
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนผู้เสียชีวิต
4. สำเนำบัตรประชำชนผู้เสียชีวิต
5. หนังสือแสดงเจตนำระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน
6. สำเนำบัตรประชำชนผู้มีสิทธิรับเงิน
หมายเหตุ
1. เอกสำรที่ถำ่ ยเอกสำร ต้องชัดเจนและรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
2. แนบหลักฐำนประกอบอย่ำงละ 2 ฉบับ
3. กรณีผู้ตำยมิได้แสดงเจตนำระบุไว้ หรือบุคคลที่ผู้ตำยแสดงเจตนำระบุไว้ได้ตำยไปก่อน ก็ให้จ่ำย
บุคคลตำมลำดับดังนี้
3.1 คู่สมรส
3.2 บุตร
3.3 บิดำมำรดำ
(ให้จ่ำยแก่บุคคลในลำดับก่อนที่มีชีวิตอยู่ บุคคลในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับ)
4. ระยะเวลำกำรขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้กระทำภำยในเวลำหนึ่งปี นับแต่วันที่ลูกจ้ำงประจำ
ถึงแก่ควำมตำยในขณะปฏิบัติรำชกำรอยู่เท่ำนั้น

หลักเกณฑ์...
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนาสิทธิในบาเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกูเ้ งิน
ของผู้รับบาเหน็จรายเดือน
(ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.5/ว 28 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557)
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ 15/6 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบำเหน็จลูกจ้ำง พ.ศ.2519
ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบำเหน็จลูกจ้ำง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557 กระทรวงกำรคลัง
จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน
ของผู้รับบำเหน็จรำยเดือนไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขนี้
“บำเหน็จรำยเดือน” หมำยควำมว่ำ บำเหน็จรำยเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรำยเดือน ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบำเหน็จลูกจ้ำง พ.ศ.2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ผู้รับบำเหน็จรำยเดือน” หมำยควำมว่ำ ผู้รับบำเหน็จรำยเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรำยเดือน
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยบำเหน็จลูกจ้ำง พ.ศ.2519 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“หนังสือรับรอง” หมำยควำมว่ำ หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน
กำรกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรำยเดือน
“สถำบันกำรเงิน” หมำยควำมว่ำ ธนำคำรพำณิชย์ที่อยู่ในกำกับของกระทรวงกำรคลัง ธนำคำร
พำณิชย์ของเอกชน หรือสถำบันกำรเงินอื่น ซึ่งได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกรมบัญชีกลำง เพื่อให้ผู้รับบำเหน็จรำย
เดือนขอกู้เงินตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กำหนดนี้
ข้อ 2 ให้กรมบัญชีกลำงจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงกรมบัญชีกลำงกับสถำบันกำรเงิน เพื่อให้
ผู้รับบำเหน็จรำยเดือนนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันกำรกู้เงิน
ข้อ 3 ให้ผู้รับบำเหน็จรำยเดือนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงิน ยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองต่อส่วนรำชกำร
ผู้เบิกบำเหน็จรำยเดือน เพื่อให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกบำเหน็จรำยเดือนตรวจสอบสิทธิในบำเหน็จตกทอด ให้ผู้รับ
บำเหน็จรำยเดือนขอรับแบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองตำมวรรคหนึ่ง ได้ที่กรมบัญชีกลำง สำนักงำนคลังเขต
สำนักงำนคลังจังหวัด หรือสถำนที่อื่นตำมที่อธิบดีกรมบัญชีกลำงกำหนด คำร้องขอรับหนังสือรับรองตำมวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตำมแบบที่อธิบดีกรมบัญชีกลำงกำหนด
ข้อ 4 ให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกบำเหน็จรำยเดือนตรวจสอบและรับรองควำมถูกต้องและควำมครบถ้วน
ของข้อมูลในคำร้องขอรับหนังสือรับรอง และส่งไปยังกรมบัญชีกลำงหรือสำนักงำนคลังจังหวัดแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 เมื่อกรมบัญชีกลำงหรือสำนักงำนคลังจังหวัดได้รับคำร้องขอรับหนังสือรับรองตำมข้อ 4 แล้ว
ให้ออกหนังสือรับรองแก่ผู้รับบำเหน็จรำยเดือน หนังสือรับรองตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมแบบที่อธิบดี
กรมบัญชีกลำงกำหนด
ข้อ 6 ผู้รับบำเหน็จรำยเดือนสำมำรถนำหนังสือรับรองตำมข้อ 5 ไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในกำรประกัน
กำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงินได้ ในกำรขอกูเ้ งินตำมวรรคหนึ่ง ผู้รับบำเหน็จรำยเดือนต้องแจ้งให้บุคคลผู้มีสิทธิ
จะได้รับบำเหน็จตกทอดได้ทรำบถึงกำรนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในกำรประกันกำรกู้เงินด้วย
ข้อ 7 เมื่อสถำบันกำรเงินและผู้รับบำเหน็จรำยเดือนได้ทำสัญญำกู้เงิน และสถำบันกำรเงินได้จ่ำยเงิน
ให้แก่ผู้รับบำเหน็จรำยเดือนรำยใดแล้ว ให้สถำบันกำรเงินแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังกรมบัญชีกลำงเพื่อ
ดำเนินกำรหักเงินบำเหน็จรำยเดือนตำมสัญญำกู้เงินต่อไป
วิธีกำรแจ้งข้อมูลและกำรหักเงินบำเหน็จรำยเดือนตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่อธิบดีกรมบัญชีกลำง
กำหนด
ข้อ 8...
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ข้อ 8 ผู้รับบำเหน็จรำยเดือนต้องยินยอมให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกบำเหน็จรำยเดือนหักเงินบำเหน็จรำย
เดือน เพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถำบนกำรเงินตำมสัญญำกูเ้ งิน
ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้รับบำเหน็จรำยเดือนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำกู้เงินได้ ให้กรมบัญชีกลำงและ
สถำบันกำรเงินดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่ผู้รับบำเหน็จรำยเดือนผิดสัญญำกู้เงิน ให้สถำบันกำรเงินตรวจสอบจำนวนเงินที่ผู้รับ
บำเหน็จรำยเดือนต้องชำระคืน และแจ้งกรมบัญชีกลำงเพื่อที่จะชำระคืนเงินกู้ในส่วนที่เหลือตำมสัญญำกู้เงิน
แต่ต้องไม่เกินจำนวนที่นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในกำรประกันกำรกู้เงินตำมทีร่ ะบุในหนังสือรับรอง
(2) กรณีที่ผู้รับบำเหน็จรำยเดือนถึงแก่ควำมตำย ให้กรมบัญชีกลำงแจ้งสถำบันกำรเงินเพื่อให้
สถำบันกำรเงินตรวจสอบจำนวนเงินที่ผู้รับบำเหน็จรำยเดือนต้องชำระคืน และให้กรมบัญชีกลำงชำระคืนเงินกู้
ในส่วนที่เหลือตำมสัญญำกู้เงิน แต่ต้องไม่เกินจำนวนที่นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในกำร
ประกันกำรกู้เงินตำมที่ระบุในหนังสือรับรอง
วิธีกำรชำระคืนเงินกู้ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่อธิบดีกรมบัญชีกลำงกำหนด
ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลำงมีอำนำจกำหนดวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขนี้
******************************
ข้อมูลจาก : กลุ่มทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
พฤษภาคม 2561

