
สิทธิประโยชน์
ของลูกจ้างประจ า



ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จ
ลูกจ้าง พ.ศ. 2519 ก าหนดว่า “ลูกจ้างประจ าซึ่งมีอายคุรบ
หกสิบปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น”

ผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2564
คือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2503-
วันที่ 1 ตุลาคม 2504



ถ้าบรรจุก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม
2534 จ านวนวันทวีคูณเวลา
ราชการ = 2 เดือน 8 วัน

(ถ้าไม่มีการลาในช่วงเวลา                         
ดังกล่าว  หากมีการลาให้
หักออก)



ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ
มีสิทธิ์ได้รับเงินบ าเหน็จปกติ หรือ 
เงินบ าเหน็จรายเดือน (หากเป็น
ข้าราชการเรียกเงนิบ านาญ) โดยให้
สิทธิ์เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

เงินบ าเหนจ็



เงินบ าเหน็จปกติ
คือ เงินตอบแทนของลูกจ้างประจ าที่ออกจาก
งานเนื่องจากท างานมานาน โดยจ่ายก้อนเดียว

ตัวอย่าง เงินเดือนสุดท้าย 18,000 บาท มีเวลา
ราชการ 38 ปี 7 เดือน
วิธีค านวณ 18,000 X (38X 12) + 7 

12
= 694,500 บาท
(จ่ายเงินเป็นก้อนเดียว)



บ าเหน็จรายเดือน  

คือ เงินตอบแทนของลูกจ้างประจ าที่ออกจากงาน
เนื่องจากท างานมานาน และต้องมีเวลาท างาน               
ตั้งแต่ย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป จ่ายเป็นรายเดือนไป
จนกว่าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนจะถึงแก่กรรม                       
(เดิมจะได้รับเฉพาะบ าเหน็จปกต)ิ



การค านวณบ าเหน็จรายเดือน 
ให้ค านวณจาก
ค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วย
จ านวนเดือนที่ท างาน หารด้วย
สิบสอง แล้วหารด้วยห้าสิบอีก
ครั้ง ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดทิง้ 
(บ าเหน็จรายเดือน คือ บ าเหน็จ
ปกติหารด้วย 50 นั่นเอง) 



วิธีค านวณ 18,000 X (38X 12) + 7 
12

= 694,500
= 694,500 / 50
= 13,890

(จ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 13,890 บาท)

ตัวอย่าง
เงินเดือนสุดท้าย 18,000 บาท 
เวลาราชการ 38 ปี   7 เดือน



เงินกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพลูกจ้างประจ า (กสจ.)

ประกอบด้วย 
เงินสะสม+ผลประโยชน์สะสม 
เงินสมทบ+ผลประโยชน์สมทบ



บ าเหน็จตกทอด



ตัวอย่าง
รับบ าเหน็จรายเดือนๆ ละ 13,890 บาท
บ าเหน็จตกทอด = 13,890 X 15 

= 208,350 บาท

สูตรการค านวณ คือ 
บ าเหน็จตกทอด = บ าเหน็จรายเดือน X 15 เท่า 

ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนสามารถน าสิทธิ ใน
บ าเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการ
ค ้าประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้



ทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบ าเหนจ็ตกทอด
1) บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน (ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึน้ไป ให้

ได้รับ 3 ส่วน)

2)   สามีหรือภริยาให้ได้รับ 1 ส่วน

3)    บิดามารดาให้ได้รับ 1 ส่วน

4) หากไม่มีบุคคลในล าดับข้อใด ก็ ให้แบ่งตามส่วนของบุคคลใน
ล าดับที่เหลือ ถ้าไม่มีบุคคลในล าดับข้อต่าง ๆ ให้จ่ายแก่บุคคลที่
ผู้ตายได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินไว้ต่อส่วนราชการก่อนตาย

ถ้าไม่มีบุคคลตาม 1) -3) และผู้ตายไม่ได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับสิทธิ์ไว้ 
ให้บ าเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติ(ตกไป)



บ าเหน็จ
ค ้าประกนั



ขอใช้สิทธิในบ ำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์
ประกันกำรกู้เงิน (บ ำเหน็จค ้ำประกัน)

ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนที่จะขอใช้สิทธิบ าเหน็จค ้าประกันได้ ต้อง
จัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด(แบบ 1 ) 
และยื่นต่อนายทะเบียนต้นสังกัด (ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญ) 
เพื่อบันทึกข้อมูลในฐานระบบให้เรียบร้อยก่อน จึงจะขอใชส้ิทธิ
บ าเหน็จค ้าประกันได้





วงเงิน ไม่เกินจ านวนเงินบ าเหน็จตกทอดของผู้กู้ที่น ามา
เป็นหลักประกัน

ระยะเวลาการผ่อนช าระ ไม่ต ่ากว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี

การช าระ จะต้องยินยอมให้ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญหักเงินบ าเหน็จ
รายเดือนเพื่อช าระคืนเงินกู้แก่ธนาคาร พร้อมทั้งแจ้งให้ทายาทหรือ
บุคคลที่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตกทอดได้ทราบถึงการใช้สิทธิดังกล่าว

การผ่อนช าระ  ช าระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็น
รายเดือน เดือนละเท่าๆกัน หรือ ผ่อนช าระเฉพาะ
ดอกเบี้ยเป็นรายเดือน



สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

สิทธิ์ที่เสียไป เมื่อพ้นจากราชการเป็นผู้รับบ าเหนจ็รายเดือน

ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ(บ าเหน็จ
รายเดือน) ไม่จัดว่าเป็นผู้รับบ านาญ  จึงท าให้
ลูกจ้างประจ าซึ่งเดิมทีเป็นผู้มีสิทธิ์เบิก
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส าหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัวได้ เมื่อเป็นผู้เกษียณอายุ
ราชการและเป็นผู้รับบ าเหน็จรายเดือน

สิทธิ์นี้จึงเสียไป

ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ 
(บ าเหน็จรายเดือน) ไม่จัดว่าเป็นผู้รับ
บ านาญ จึงท าให้ลูกจ้างประจ าซึ่งเดมิทีเป็น
ผู้มีสิทธิ์เบิกสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ เมื่อ
เป็นผู้เกษียณอายุราชการและเป็น
ผู้รับบ าเหน็จรายเดือน  สิทธิ์นี้จงึเสียไป



สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ต้องจ่ายเงินสงเคราะห์
เป็นเงิน 1.20 บาท (ศพละ 0.01 บาท x 120 ศพ)

ซึ่งต้องช าระโดยจ่ายเงินล่วงหน้าขั้นต ่า 500 บาท 
แต่ไม่เกิน 1,500 บาท

ฌกส.



การช าระเงนิ

เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
แจ้งรหัสส านักงาน ฌกส. 90144
พร้อมชื่อ–นามสกุล, เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
และเลขทะเบียนสมาชิก 6 หลักของสมาชิก 
ให้แกจ่นท.ธนาคาร

ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
เลือกหัวข้อช าระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ 
และบันทึกรหัสส านักงาน ฌกส. 90144 
พร้อมระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
และเลขทะเบียนสมาชิก 6 หลักของสมาชิก



ช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-ELEVEN)
แจ้งเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของ ฌกส. 0994000246714
ระบุช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า 
พร้อมระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
และเลขทะเบียนสมาชิก 6 หลักของสมาชิก ให้พนักงาน
รับทราบ 

ผ่าน App Krungthai NEXT
เลือกหัวข้อการจ่ายเงิน 
ไปที่หมวดหมู่ ระบุเลข 90144 ในช่องค้นหา
ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
เลขทะเบียนสมาชิก 6 หลักของสมาชิก 
และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน



THANK
YOU


