ถาม – ตอบ ขอของใจเกี่ยวกับบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจํา

1

ขอใหอธิบายความหมายของบําเหน็จปกติกับบําเหน็จรายเดือน มีความแตกตางกัน
อยางไร
ตอบ บําเหน็จปกติ หมายความวา เงินตอบแทนความชอบของลูกจางประจําที่ไดรับ
ราชการมา ซึ่งทางราชการจายใหครั้งเดียว
บําเหน็จรายเดือน หมายความวา เงินตอบแทนความชอบของลูกจางประจําที่ไดรับ
ราชการมา ซึ่งทางราชการจายใหเปนรายเดือน

2

ถาม ผูมีสิทธิขอรับบําเหน็จรายเดือน ตองเปนผูมีคุณสมบัติอยางใด
ตอบ ผูม ีสิทธิไดรับบําเหน็จรายเดือน ตองเปนผูมีคุณสมบัติดังนี้
1. เปนผูมีสทิ ธิไดรับบําเหน็จปกติ และ
2. มีเวลารับราชการตั้งแต 25 ปบริบูรณขึ้นไป (รวมเวลาราชการทวีคูณ)

3

ถาม สิทธิไดรับบําเหน็จรายเดือนมีสิ้นสุดหรือไม เชน 3 ป 5 ป หรือ 10 ป
เปนตน
ตอบ สิทธิในบําเหน็จรายเดือน เริ่มตั้งแตวันที่ลูกจางประจําออกจากงานจนกระทั่งถึงแก
ความตาย ซึ่งการออกจากงานนั้น อาจเกิดจากเหตุหลายประการ เชน ลาออกจากงาน
หรือกรณีตองพนจากราชการเพราะเกษียณอายุ หรือถูกลงโทษทางวินัยใหปลดออก
เปนตน

4

ถาม ลูกจางประจําที่มีคุณสมบัติตามขอ 3 จําเปนตองขอรับบําเหน็จรายเดือนอยางเดียว
หรือไม
ตอบ ลูกจางประจําที่มีคุณสมบัติตามขอ 3 สามารถเลือกขอรับบําเหน็จปกติหรือ
บําเหน็จรายเดือนได ยกเวน กรณีที่มีลูกจางประจําไดรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จ
รายเดือนจากสวนราชการผูเบิกไปแลว จะขอเปลี่ยนแปลงความประสงคในภายหลัง
อีกไมได

5

ถาม ลูกจางประจําทั่วไปจะมีสิทธิขอรับบําเหน็จพิเศษหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนได
หรือไม
ตอบ กรณีลูกจางประจํามีสิทธิไดรับบําเหน็จพิเศษหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ตองเขาขาย
เปนผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ หรือถูกประทุษราย

ถาม

เพราะเหตุกระทําตามหนาที่ ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงวาไม
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ตอไปไดอีกเลย กรณีนี้ นอกจากจะไดรับบําเหน็จปกติ
แลวใหไดรับบําเหน็จพิเศษอีกดวย แตอยางไรก็ดีอันตรายที่ไดรับหรือการปวยเจ็บ
ดังกลาวนั้น จะตองไมเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิด
ของตนเอง
6

ถาม ขอทราบวิธีนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือนและ
บําเหน็จพิเศษรายเดือน วามีวิธีการอยางใด
ตอบ การนับเวลาทํางานสําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือนและบําเหน็จ
พิเศษรายเดือน ใหนับเปนจํานวนเดือน สําหรับจํานวนวันถามีหลายตอนใหนับ
รวมกันถาครบ 30 วัน ใหนับเปนหนึ่งเดือน เศษของเดือนถาถึง 15 วัน ใหปด
เปนหนึ่งเดือน
เศษของปถาถึงครึ่งหนึ่งใหนับเปน 1 ป เชน มีอายุราชการ (เวลาราชการ
ปกติรวมกับเวลาทวีคูณ) ตั้งแต 24 ป 6 เดือนขึ้นไป สามารถขอรับบําเหน็จ
รายเดือนได (ตามบันทึกสํานักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/000037
ลงวันที่ 18 มกราคม 2554 ตอบขอหารือ ผูอํานวยการสํานักบริหารการรับ –
จายเงินภาครัฐ

7

ถาม วิธีคํานวณบําเหน็จปกติมีหลักการคิดเชนใด
ตอบ บําเหน็จปกติที่ทางราชการจะจายใหลูกจางประจํามีวิธีคํานวณ ดังนี้
คาจางเดือนสุดทาย x จํานวนเดือนที่ทํางาน (ผลลัพธจากขอ 7) หารดวย 12
= ผลลัพธเปนยอดจํานวนเงินบําเหน็จที่ทางราชการจายใหครั้งเดียว
เรียกวาเงินบําเหน็จปกติ (เศษของบาทใหปดทิ้ง)

8

ถาม การคํานวณบําเหน็จรายเดือนมีวิธีการคํานวณเชนใด
ตอบ ใหคํานวณจากคาจางเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนเดือนที่ทํางาน หารดวยสิบสอง
ผลลัพธเปนเทาใดใหหารดวยหาสิบ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คาจางเดือนสุดทาย x จํานวนเดือนที่ทํางาน (ผลลัพธจากขอ 7)
12
= ผลลัพธเปนยอดจํานวนเงินบําเหน็จปกติ
ขั้นตอนที่ 2 ยอดจํานวนเงินบําเหน็จปกติ
50
= ผลลัพธเปนยอดจํานวนเงินบําเหน็จรายเดือนที่ทางราชการจาย
ใหลูกจางประจํา ตั้งแตวันที่ลูกจางออกจากงานจนกระทั่งถึงแกความตาย

9

ถาม ลูกจางประจําที่ขอรับบําเหน็จรายเดือนกรณีถงึ แกกรรม ทายาทมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
ตกทอดเหมือนขาราชการบํานาญหรือไม
ตอบ โดยที่กระทรวงการคลังได มี การแก ไขระเบียบกระทรวงการคลั งว าด วยบําเหน็ จ
ลูกจาง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 ใหลูกจางที่ไดรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จ
พิเศษรายเดือนที่ถงึ แกความตาย โดยใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดเปนจํานวนสิบ
หาเทาของบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนแลวแตกรณี ซึ่งระเบียบ
ดังกลาวใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป

10

ถาม ผูมีสิทธิไดรบั บําเหน็จตกทอดไดแกบุคคลใดบาง
ตอบ ทายาทตามทีเ่ กณฑในระเบียบกระทรวงการคลัง กําหนดมีดงั นี้
1. บุตรที่ชอบดวยกฎหมายของผูตายใหไดรับ 2 สวน ถาผูต ายมีบุตร
ตั้งแต 3 คนขึ้นไป ใหไดรับ 3 สวน
2. คูส มรสทีช่ อบดวยกฎหมาย ใหไดรับ 1 สวน
3. บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ทีม่ ีชีวิตอยูใหไดรับ 1 สวน

11

ถาม กรณีไมมที ายาทตามที่ระเบียบกําหนดควรทําเชนใด
ตอบ กรณีท่ผี ูรับบําเหน็จรายเดือนไมมที ายาทตามเกณฑที่ระเบียบกําหนดในขอ 10
(บุตร คูสมรส บิดามารดา)
กฎหมายกําหนดวา หากทายาทในขอใดหรือทายาทนั้นไดตายไปกอนผูรับบําเหน็จ
รายเดือน ใหทางราชการแบงเงินบําเหน็จตกทอดดังกลาวใหทายาทผูมีสิทธิในขอที่
เหลืออยู ในกรณีที่ไมมที ายาทในขอใดเลยก็ใหจายกับบุคคลซึง่ ผูตายไดแสดง
เจตนาไวตอ สวนราชการเจาสังกัดตามแบบและวิธกี ารทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
ดังนัน้ ในกรณีนี้หมายถึงวาเงินบําเหน็จตกทอดจํานวนนี้ หากผูรบั บําเหน็จ
รายเดือนถึงแกความตายลง ผูมีสิทธิไดรับเงินดังกลาวตามกฎหมายเปนอันดับ
แรก คือ ทายาทตามทีก่ ฎหมายระบุ ไดแก บุตร คูสมรส และบิดามารดา
เงินที่ไดรับจะแบงตามสัดสวนที่กฎหมายกําหนด (ศึกษาในขอ 10) และในกรณีที่
ทายาทคนหนึ่งคนใดไดตายไปกอนก็ใหแบงเงินดังกลาวกับทายาทผูมีสิทธิที่
เหลืออยูแทน
และหากทายาทผูม ีสิทธิตามกฎหมายไมมแี ลว เชน บิดามารดาเสียชีวิต
หมดและเปนโสด (ไมมคี ูสมรสและบุตร) กฎหมายกําหนดใหจายแกบุคคลซึง่
ผูตายไดทําหนังสือแสดงเจตนาไว โดยยื่นใหกบั สวนราชการตนสังกัดตามแบบ
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด (เหมือนของขาราชการบํานาญ)

12

13

14

ถาม ถาลูกจางทีไ่ ดรับบําเหน็จรายเดือนไมมที ายาท และไมไดยื่นหนังสือแสดงเจตนา
ตามระเบียบไว ควรทําเชนใด
ตอบ หากในขณะนี้ทานยังมีชวี ิตอยูควรไปติดตอที่สวนราชการเจาสังกัดในงานการเงิน
เพื่อขอรับแบบหนังสือตามทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งมี 2 แบบ คือ
1. แบบที่ 1 สําหรับผูที่ไมเคยจัดทําหนังสือแสดงเจตนามากอน
2. แบบที่ 2 สําหรับผูที่จะขอแกไขทายาทผูขอรับเงินบําเหน็จตกทอด
กรณีที่ไมไดยื่นหนังสือแสดงเจตนาไวและตายไป หากทางราชการตรวจสอบ
วาไมมีทายาทตามกฎหมายก็ใหบําเหน็จตกทอดนี้เปนอันยุติลง
ถาม แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดสามารถขอไดที่ไหน และยื่น
กับใคร
ตอบ แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดสามารถขอไดที่งานการเงินของ
สวนราชการตนสังกัด (สสจ. /รพท /รพศ..) หรือจะปริ้นเตอรจากแบบทาย
คําถาม-ตอบ นี้ก็ได แตจะตองไปยืน่ ที่งานการเงินของสวนราชการตนสังกัดเก็บไว
เปนหลักฐานเพื่อใชตรวจสอบเปนผูรบั บําเหน็จตกทอดไดเสียชีวิตลง
ถาม ลูกจางประจําที่ไดรับบําเหน็จรายเดือน จะมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลตามที่ทาง
ราชการจัดใหเปนสวัสดิการหรือไม
ตอบ ลูกจางประจําที่รับบําเหน็จรายเดือน เมื่อเจ็บปวยสามารถเขารับการรักษาพยาบาล
โดยใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนาไดเชนเดียวกับประชาชนทั่วไป แตอยางไร
ก็ดี ขณะนี้ทราบวาทางตัวแทนลูกจางประจําจะไดนําเรื่องเสนอรัฐบาลชุดใหมคือ
ขอยนการนับระยะเวลาการรับราชการ กรณีเกษียณอายุ จากเดิมทีก่ ําหนดวาตองมี
อายุราชการครบ 25 ปบริบูรณ เปน 20 ปบริบูรณ

14.1

ตัวอยางวิธีคาํ นวณบําเหน็จรายเดือน
นาย ก. ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ระดับ ส 1 อัตราคาจาง
19,100 บาท ไดรบั การบรรจุเปนลูกจางประจํา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2524 และ
จะตองพนจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมือ่ สิน้ ปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม
2554)

วัน
1
02
29
8
37

เดือน
10
11
10
2
12

ป
2554
2524
29
29

หมายเหตุ
วัน เดือน ป ที่เกษียณ
วัน เดือน ป ที่บรรจุ
รวม
เวลาทวีคูณ
รวมเวลา 29 ป 12 เดือน 37
วัน

เวลาราชการคํานวณไดทงั้ สิ้น 30 ป 1 เดือน
คิดเปนจํานวนเดือน = 30 x 12 = 360 + 1 = 361
อัตราคาจางสุดทาย 19,100 x 361 ÷ 12 = 574,591.67 บาท (บําเหน็จปกปติ)
3
574,591.67 ÷ 50 = 11,491.83 บาท (บําเหน็จรายเดือน)
ดังนั้น นาย ก. จะไดรับบําเหน็จรายเดือน เดือนละ 11,491.83 บาท ตลอดไป
จนกวาจะถึงแกกรรม

(14.2) ตัวอยางวิธีคํานวณบําเหน็จรายเดือน
นาย ข. ลูกจางประจํา ตําแหนงพนักงานพิมพ ระดับ ส 4 อัตราคาจาง 23,340
บาท ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจํา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2520 และจะตอง
พนจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2554)

วัน
1
25
6
8
14

เดือน
10
11
10
2
12

ป
2554
2520
33
33

หมายเหตุ
วัน เดือน ป ที่เกษียณ
วัน เดือน ป ที่บรรจุ
รวม
เวลาทวีคูณ
รวมเวลา 33 ป 12 เดือน 14 วัน

เวลาราชการคํานวณไดทงั้ สิ้น 34 ป
คิดเปนจํานวนเดือน = 34 x 12 = 408
อัตราคาจางสุดทาย 23,340 x 408 ÷ 12 = 793,560 บาท (บําเหน็จปกติ)
3
793,560 ÷ 50 = 15,871.20 บาท (บําเหน็จรายเดือน)
ดังนั้น นาย ข. จะไดรับบําเหน็จรายเดือน เดือนละ 15,871.20 บาท ตลอดไป
จนกวาจะถึงแกกรรม

(14.3) ตัวอยางวิธีคํานวณบําเหน็จรายเดือน
นาย ย. ลูกจางประจํา ตําแหนงแมบา น ระดับ ส 2 อัตราคาจาง 22,230 บาท
ไดรับการบรรจุเปนลูกจางประจํา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2530 และจะตองพนจาก
ราชการเพราะครบเกษียณอายุเมือ่ สิน้ ปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2554)

วัน
1
23
8
8
16

เดือน
10
6
15
2
17

ป
2554
2530
23
23

หมายเหตุ
วัน เดือน ป ที่เกษียณ
วัน เดือน ป ที่บรรจุ
รวม
เวลาทวีคูณ
รวมเวลา 23 ป 17 เดือน 16 วัน

เวลาราชการคํานวณไดทงั้ สิ้น 24 ป 6 เดือน(ปดเปน 25 ป)
คิดเปนจํานวนเดือน = 25 x 12 = 300
อัตราคาจางสุดทาย 22,230 x 300 ÷ 12 = 555,750 บาท (บําเหน็จปกติ)
3
555,750 ÷ 50 = 11,115 บาท (บําเหน็จรายเดือน)
ดังนั้น นาย ย. จะไดรับบําเหน็จรายเดือน เดือนละ 11,115 บาท ตลอดไป
จนกวาจะถึงแกกรรม

จัดทําโดยกลุมงานบริหารลูกจางและพนักงานราชการ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
30 สิงหาคม 2554

