
หน่วยงาน/กองทุน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ
1. กระทรวงการคลัง 1.1 เงินบ าเหน็จตกทอด 1.1 เงินบ าเหน็จปกติ (อายุราชการ 10 ปีข้ึนไป)

     =[บ านาญ+ช.ค.บ.(ถ้ามี)]x30      ได้รับเงินก้อนคร้ังเดียว ไม่มีสวัสดิการใดๆ
     -บ าเหน็จด ารงชีพท่ีได้รับไปแล้ว  =ค่าจ้างเดือนสุดท้ายxเวลาราชการ(ปกติ+ทวีคูณ (เดือน)/12

1.2 บ าเหน็จด ารงชีพ 1.2 เงินบ าเหน็จรายเดือน (อายุราชการ 25 ปีข้ึนไป)

     บ าเหน็จด ารงชีพ=เงินบ านาญ      ได้รับเงินรายเดือนทุกเดือนจนเสียชีวิต
     (ไม่รวมเงิน ช.ค.บ.)x15เท่า แบ่งจ่าย 3 คร้ัง      ไม่มีสวัสดิการใดๆ
     คร้ังท่ี 1 เม่ือท่านเกษียณอายุราชการ  =ค่าจ้างเดือนสุดท้ายxเวลาราชการปกติ+ทวีคูณ (เดือน)/12

     (ก่อนอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์) 50

     รับไม่เกิน 200,000 บาท
     คร้ังท่ี 2 เม่ือท่านอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์
     (พ้นวันเกิด) ท่ีเหลือไม่เกิน 200,000 บาท
     คร้ังท่ี 3 เม่ือท่านอายุครบ 70 ปี บริบูรณ์
     (พ้นวันเกิด) ท่ีเหลือไม่เกิน 100,000 บาท
     รวมท้ัง 3 คร้ัง ไม่เกิน 500,000 บาท
1.3 เงินช่วยพิเศษ (เงินค่าท าศพ) 1.3บ าเหน็จตกทอด(กรณีรับบ าเหน็จรายเดือนแล้ว)
     =[บ านาญ+ช.ค.บ.(ถ้ามี)]x3เท่า      ยังเป็นสิทธิท่ีเก่ียวเน่ือง
     หมายเหตุ ต้องย่ืนเร่ืองภายใน 1 ปี      บ าเหน็จตกทอด=บ าเหน็จรายเดือนx15
     นับแต่วันท่ีผู้รับบ านาญเสียชีวิต

2. กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 2.1 กรณีเป็นสมาชิก กบข. จะได้รับเงินสะสม +
   ข้าราชการ (กบข.)     เงินสมทบ+ผลประโยชน์+เงินประเดิม (ถ้ามี)

ข้อมูลและสิทธิประโยชน์และสวัสดิการท่ีจะได้รับ
กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ถึงแก่กรรมในระหว่างรับราชการ
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3. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 3.1 กรณีเป็นสมาชิก กสจ. จะได้รับเงินสะสม +
   ส าหรับลูกจ้างประจ า      เงินสมทบ+ผลประโยชน์
   ส่วนราชการซ่ึงจดทะเบียน
   แล้ว (กสจ.)
4. ส านักงานประกันสังคม กรณีตาย

4.1 ค่าท าศพ 50,000 บาท
4.2 เงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท
     • จ่ายเงินสมทบ 3 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์
       ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง x 4
     • จ่ายเงินสมทุบ 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์
       ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง x 12
กรณีสงเคราะห์บุตร
4.3 เงินสงเคราะห์บุตร
     • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
       ภายในระยะเวลา 3 ปี ก่อนเดือนมีสิทธิ
       ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร เหมาจ่ายเดือนละ 
       800 บาทต่อบุตรหน่ึงคน คราวละไม่เกิน 
       3 คน ส าหรับบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี 
       ท่ีชอบด้วยกฏหมาย
กรณีชราภาพ
4.4 เงินบ าเหน็จชราภาพ  
      • อายุครบ 55 ปี จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 15 ปี
        หรือทุพลภาพ/ไม่สามารถท างานได้
        จ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
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4.5 เงินบ านาญชราภาพ
     • อายุครบ 55 ปี จ่ายเงินสมทบครบ 15 ปี
       ได้รับเงินบ านาญชราภาพร้อยละ 20 
       ของค่าจ้างเฉล่ีย 60 เดือนสุดท้าย
     • อายุครบ 55 ปี จ่ายเงินสมทบเกิน 15 ปี
       ปรับเพ่ิมอัตราเงินบ านาญข้ึนอีกร้อยละ 1.5
       ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 1 ปี

5. กองทุนสวัสดิการ (กสส.) 5.1 เงินสงเคราะห์ 10,000 บาท 5.1 เงินสงเคราะห์ 10,000 บาท 5.1 เงินสงเคราะห์ 5,000 บาท
5.2 ค่าพวงหรีดเคารพศพ 1,000 บาท 5.2 ค่าพวงหรีดเคารพศพ 1,000 บาท 5.2 ค่าพวงหรีดเคารพศพ 1,000 บาท

5.3 ค่าพวงหรีดเคารพศพ 5.3 ค่าพวงหรีดเคารพศพ
     กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 1,000 บาท      กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 1,000 บาท

6. สหกรณ์ข้าราชการ 6.1 ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 6.1 ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 6.1 ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
   สหกรณ์จ ากัด      • กรณีสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกก่อนวันท่ี      • กรณีสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกก่อนวันท่ี      • กรณีสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกก่อนวันท่ี 
   (ส าหรับผู้เป็นสมาชิก)       1 มีนาคม 2564 สหกรณ์จะจ่ายทุนสงเคราะห์       1 มีนาคม 2564 สหกรณ์จะจ่ายทุนสงเคราะห์       1 มีนาคม 2564 สหกรณ์จะจ่ายทุนสงเคราะห์

      ครอบครัวสมาชิก จ านวน 400,000 บาท       ครอบครัวสมาชิก จ านวน 400,000 บาท       ครอบครัวสมาชิก จ านวน 400,000 บาท
     • กรณีสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกก่อนวันท่ี      • กรณีสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกก่อนวันท่ี      • กรณีสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกก่อนวันท่ี 
      1 มีนาคม 2564 สหกรณ์จะจ่ายทุนสงเคราะห์       1 มีนาคม 2564 สหกรณ์จะจ่ายทุนสงเคราะห์       1 มีนาคม 2564 สหกรณ์จะจ่ายทุนสงเคราะห์
      ครอบครัวสมาชิกตามหลักเกณฑ์ดังน้ี       ครอบครัวสมาชิกตามหลักเกณฑ์ดังน้ี       ครอบครัวสมาชิกตามหลักเกณฑ์ดังน้ี
            (1) เป็นสมาชิกไม่เกิน 3 ปี สหกรณ์             (1) เป็นสมาชิกไม่เกิน 3 ปี สหกรณ์             (1) เป็นสมาชิกไม่เกิน 3 ปี สหกรณ์
      จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 100,000 บาท       จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 100,000 บาท       จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 100,000 บาท
            (2) เป็นสมาชิกไม่เกิน 3-6 ปี สหกรณ์             (2) เป็นสมาชิกไม่เกิน 3-6 ปี สหกรณ์             (2) เป็นสมาชิกไม่เกิน 3-6 ปี สหกรณ์
      จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 200,000 บาท       จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 200,000 บาท       จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 200,000 บาท
            (3) เป็นสมาชิกไม่เกิน 6-9 ปี สหกรณ์             (3) เป็นสมาชิกไม่เกิน 6-9 ปี สหกรณ์             (3) เป็นสมาชิกไม่เกิน 6-9 ปี สหกรณ์
      จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 300,000 บาท       จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 300,000 บาท       จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 300,000 บาท
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            (4) เป็นสมาชิกเกิน 9 ปี ข้ึนไป สหกรณ์             (4) เป็นสมาชิกเกิน 9 ปี ข้ึนไป สหกรณ์             (4) เป็นสมาชิกเกิน 9 ปี ข้ึนไป สหกรณ์
      จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 400,000 บาท       จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 400,000 บาท       จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 400,000 บาท
      ท้ังน้ีเงินท่ีได้รับสหกรณ์ต้องหักช าระหน้ี       ท้ังน้ีเงินท่ีได้รับสหกรณ์ต้องหักช าระหน้ี       ท้ังน้ีเงินท่ีได้รับสหกรณ์ต้องหักช าระหน้ี
      ของสมาชิกน้ันก่อน       ของสมาชิกน้ันก่อน       ของสมาชิกน้ันก่อน
6.2 เงินช่วยค่าจัดพิธีศพ 10,000 บาท 6.2 เงินช่วยค่าจัดพิธีศพ 10,000 บาท
6.3 ค่าพวงหรีดเคารพศพ 1,000 บาท 6.3 ค่าพวงหรีดเคารพศพ 1,000 บาท

6.4 ค่าช่วยท าศพ 2,000 บาท (กรณีคู่สมรสบิดา 6.4 ค่าช่วยท าศพ 2,000 บาท (กรณีคู่สมรสบิดา
     มารดาของสมาชิกเสียชีวิต และเบิกภายใน      มารดาของสมาชิกเสียชีวิต และเบิกภายใน 
     30 วัน นับแต่วันท่ีเสียชีวิต)      30 วัน นับแต่วันท่ีเสียชีวิต)

7. การฌาปนกิจสงเคราะห์ 7.1 เงินสงเคราะห์จากสมาชิกประมาณ 7.1 เงินสงเคราะห์จากสมาชิกประมาณ 7.1 เงินสงเคราะห์จากสมาชิกประมาณ 
   กรมส่งเสริมสหกรณ์      100,000บาท (ศพละ 20 บาท)      100,000บาท (ศพละ 20 บาท)      100,000บาท (ศพละ 20 บาท)
   (ส าหรับผู้เป็นสมาชิก)

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์
กองการเจ้าหน้าท่ี

โทร./โทรสาร 0 2628 5512


