บาเหน็จลูกจ้าง
บาเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนของลูกจ้างประจาที่ออก
จากงาน เนื่องจากทางานมานาน ซึ่งจ่ายครั้งเดียว
บ าเหน็ จ รายเดื อ น หมายถึ ง เงิ น ตอบแทนของ
ลูกจ้างประจาที่ออกจากงานเนื่องจากทางานมานานซึ่งจ่ายเป็น
รายเดือน
ลูกจ้างประจาผู้มีสิทธิได้รับบาเหน็จ จะต้องมีเวลาทางาน
ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์ กรณีถึง
แก่ความตายและผู้มีสิทธิได้รับบาเหน็จรายเดือน จะต้องมีเวลา
ทางานตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

บาเหน็จตกทอดลูกจ้าง
คือ เงิ น ที่ ท างรั ฐ จ่ า ยเพื่ อบรรเทาความเดื อ นร้อ นของลู กจ้ า ง
เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ทายาทหรือบุคคลซึ่งลูกจ้างที่
ถึงแก่ความตายได้แสดงเจตนาไว้ โดยจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว
เป็นเงิน 15 เท่าของบาเหน็จรายเดือน
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับบาเหน็จตกทอด มีดังนี้
1. บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วนถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
ให้ได้รับ 3 ส่วน
2. สามีหรือภริยา ให้ได้รับ 1 ส่วน
3. บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ ให้ได้รับ
1 ส่วน

การคานวณบาเหน็จลูกจ้าง
บาเหน็จ
= ค่าจ้างเดือนสุดท้าย x จานวนเดือนที่ทางาน
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บาเหน็จรายเดือน
= ค่าจ้างเดือนสุดท้าย x จานวนเดือนที่ทางาน
12
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บาเหน็จบานาญข้าราชการ
บาเหน็จบานาญเป็นสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งที่ทางราชการจ่าย
เป็นเงินให้แก่ข้าราชการที่พ้นจากราชการ เพื่อความมั่นคงและ
เป็นหลักประกันในชีวิต

เงินช่วยพิเศษลูกจ้าง

บาเหน็จ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา
ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว

คือ เงิ น ที่ ท างรั ฐ จ่ า ยให้ แ ก่ บุ คคลซึ่ ง ลู กจ้ า งที่ ถึ ง แก่ ความตาย
ในระหว่างรับราชการ ได้แสดงเจตนาระบุตัวไว้เป็นเงินจานวน
3 เท่าของค่าจ้าง ถ้าผู้ตายมิ ได้แสดงเจตนาไว้ให้จ่ายแก่บุคคล
ตามลาดับดังนี้ คู่สมรส บุตร บิดามารดา

บานาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา
ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าจะถึงแก่ความตายหรือหมดสิทธิ

ข้าราชการมีสิทธิได้รบั บาเหน็จบานาญด้วยเหตุใด เหตุหนึ่ง
ดังต่อไปนี้

บาเหน็จตกทอด

เงินช่วยพิเศษ

เหตุทดแทน

คือ เงินที่ทางรัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของข้าราชการ
หรือผู้รับบานาญให้แก่ทายาทหรือบุคคล ซึ่งข้าราชการหรือผู้รับ
บานาญที่ถึงแก่ความตายได้แสดงเจตนาไว้ โดยจ่ายเป็นเงินก้อน
ครั้งเดียวเป็นเงินจานวน 30 เท่าของบานาญรายเดือน
ทายาทผู้มีสิทธิได้รับบาเหน็จตกทอด มีดังนี้
1. บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วนถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
ให้ได้รับ 3 ส่วน
2. สามีหรือภริยา ให้ได้รับ 1 ส่วน
3. บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ
1 ส่วน

คือ เงินที่ทางรัฐจ่ายให้แก่บุคคลซึ่งข้าราชการหรือผู้รับบานาญที่
ถึงแก่ความตายและความตายนั้นมิได้เกิดจากการประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรงของตนเอง ได้แสดงเจตนาระบุตัวไว้เป็นเงินจานวน
3 เท่าของบานาญรายเดือน ถ้าผู้ตายมิได้แสดงเจตนาไว้ให้จ่าย
แก่บุคคลตามลาดับดังนี้ คู่สมรส บุตร บิดามารดา

ให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตาแหน่ง
หรือมีคาสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด

เหตุทุพพลภาพ
ให้แก่ข้าราชการผู้ป่วยเจ็บทุพพลภาพ ซึ่งข้าราชการมีสิทธิที่จะ
ลาออกได้เอง หรือทางราชการจะสั่งให้ออกก็ได้ ข้อสาคัญจะต้อง
ให้แพทย์ทาการตรวจและให้ความเห็นว่า ไม่สามารถรับราชการ
ในตาแห่งหน้าที่นั้นต่อไปได้

เหตุสูงอายุ
ให้แก่ข้าราชการผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษียณอายุ) หรือ
ลาออกเมื่อมีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์

เหตุรับราชการนาน
ให้แก่ข้าราชการซึ่งมีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญ
ครบ 25 ปีบริบูรณ์
ข้าราชการที่ออกจากราชการด้วยเหตุทดแทน เหตุทุพพล
ภาพ หรือเหตุสูงอายุ ถ้ามีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จ
บานาญตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกขอรับบาเหน็จหรือบานาญ
ก็ได้ แต่ถ้ามีเวลาราชการสาหรับคานวณบาเหน็จบานาญไม่ถึง
10 ปี มีสิทธิได้รับแต่เพียงบาเหน็จเท่านั้น
กรณีข้าราชการที่มีเวลาราชการครบ 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง
25 ปี ประสงค์จะลาออกจากราชการและไม่เข้า เกณฑ์ 4 เหตุ
ดังกล่าว ให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จ

บาเหน็จดารงชีพ
คือ การนาบาเหน็จตกทอดจานวน 15 เท่าของบานาญรายเดือน
มาจ่ า ยให้ กั บ ข้ า ราชการผู้ รั บ บ านาญในขณะที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู่
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นในการด ารงชี พ
ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ในกรณีดังนี้
1. อายุต่ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ ได้รับไม่เกิน 200,000 บาท
2. อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ ได้รับไม่เกิน 400,000 บาท
เมื่อผู้รับบานาญเสียชีวิต ทายาทหรือบุคคลที่ผู้รับบานาญแสดง
เจตนาให้ เ ป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ บ าเหน็ จ ตกทอด จะได้ รั บ บ าเหน็ จ
ตกทอดจานวน 30 เท่าของบานาญรายเดือนหักด้วยบาเหน็จ
ดารงชีพที่ได้รับไปแล้ว

การคานวณบาเหน็จบานาญข้าราชการ
บาเหน็จ
= เงินเดือนๆ สุดท้าย x เวลาราชการ
บานาญ
 กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.
= เงินเดือนๆ สุดท้าย x เวลาราชการ
50
 กรณีเป็นสมาชิก กบข.
= เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ
50
(แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)

สวัสดิการของข้าราชการผู้รับบานาญ
1. ค่ารักษาพยาบาล : ของตนเอง บุตร คู่สมรส และ
บิดามารดา
2. เงินช่วยการศึกษาบุตร : สาหรับบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี
3. ได้ รั บพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ/พระราชทาน
เพลิง ศพ/พระราชทานดินฝั งศพ/พระราชทานหีบ
เพลิง

