
ข้อมูลสิทธิประโยชน์และสวสัดกิารทีจ่ะได้รับ 

กรณข้ีาราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ถึงแก่กรรมในระหว่างรับราชการ 

 

หน่วยงาน/กองทุน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า         พนักงานราชการ 

1. กระทรวงการคลงั 

1.1 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของ เงินเดือน
เดือนสุดทา้ย 
1.2 บ าเหน็จตกทอด (อายรุาชการ 1 ปี 
ข้ึนไป) เงินเดือนเดือนสุดทา้ย x อายุ
ราชการ 

1.1 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของ 
ค่าจา้งเดือนสุดทา้ย 
1.2   บ าเหน็จตกทอด (อายุ
ราชการ 1 ปี ข้ึนไป) ค่าจา้ง
เดือนสุดทา้ย x อายรุาชการ 

  

2. กองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ 
(กบข.) 

2.1 กรณีเป็นสมาชิก กบข. จะไดรั้บ เงิน
สะสม+เงินสมทบ+ผลประโยชน ์

-   

3. กองทุนส าารองเลีย้งชีพ ส าหรับ
ลูกจ้างประจ าของ ส่วนราชการซ่ึงจด
ทะเบียน แล้ว (กสจ.) 

 
3.1 กรณีป็นสมาชิก กสจ. 
จะไดรั้บ เงินสะสม+เงิน
สมทบ+ผลประโยชน ์

  

4. ส านักงานประกนัสังคม   - 

4.1 ค่าท าศพ 40,000 บาท 
4.2 เงินสงเคราะห์ 
- หากผูป้ระกนัตนจ่ายเงิน สมทบ
เกินกวา่ 3 ปี จะไดรั้บ เงิน
สงเคราะห์ 1.5 เท่าของ เงินเดือน 
- หากผูป้ระกนัตนจ่ายเงิน สมทบ
เกินกวา่ 10 ปี จะไดรั้บ เงิน
สงเคราะห์เท่ากบัค่าจา้ง เฉล่ีย  5 
เดือน 
4 .3 เงินบ าเหน็จชราภาพ กรณีตาย 
- หากจ่ายเงินสมทบไม่ ครบ 12 
เดือน จะไดรั้บเงิน สมทบเฉพาะ
ส่วนท่ีผูป้ระกนัตน จ่าย 
- หากจ่ายเงินสมทบเกิน 12 เดือน 
จะไดรั้บเงินสมทบ ส่วนของ
ผูป้ระกนัตนและนายจา้งพร้อม
ดอกเบ้ีย 

 



หน่วยงาน/กองทุน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

5. กองทุนสวสัดิการ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

5.1 เงินสงเคราะห์ 10,000 
บาท 

5.1 เงินสงเคราะห์ 10,000 บาท 
5.1 เงินสงเคราะห์ 5,000 
บาท 

5.2 ค่าพวงหรดเคารพศพ 5.2 ค่าพวงหรีดเคารพศพ 
5.2 ค่าพวงหรีดเคารพ
ศพ 

1,000 บาท (รวมคู่สมรส 
บุตร บิดา มารดา ท่ี
เสียชีวติ) 

1,000 บาท (รวมคู่สมรส บุตร บิดา 
มารดา ท่ีเสียชีวติ) 

1,000 บาท (เฉพาะ
ตนเอง) 

6. สหกรณ์ข้าราชการ สหกรณ์   
จ ากดั 
(ส าหรับผู้ทีเ่ป็นสมาชิก) 

6.1 เงินสงเคราะห์ 400,000 
บาท 
6.2 ค่าท าศพ 5,000 บาท 
6.3 ค่าพวงหรีดเคารพศพ 
500 บาท 
6 .4 ค่าช่วยท าศพ 1 ,500 
บาท (กรณีคู่สมรสบิดา
มารดาของสมาชิก ท่ีไม่
เป็นสมาชิกสหกรณ์
เสียชีวติ และ เบิ กภายใน 
15 วนั น ับแต่ วนั ท่ี
เสียชีวติ) 

6.1 เงินสงเคราะห์ 400,000 บาท 
6.2 ค่าท าศพ 5,000 บาท 
6.3 ค่าพวงหรีดเคารพศพ 500 บาท 
6 .4 ค่าช่วยท าศพ 1 ,500 บาท (กรณี
คู่สมรสบิดามารดาของสมาชิก ท่ีไม่
เป็นสมาชิกสหกรณ์เสียชีวติ และ เบิ 
กภายใน 15 วนั น ับแต่ วนั ท่ี
เสียชีวติ) 

- 

7. การฌาปนกจิสงเคราะห์ กรม
ส่งเสริมสหกรณ์  (ส าหรับผู้ที่เป็น
สมาชิก) 

7.1 เงินสงเคราะห์จาก
สมาชิก 
(ศพละ 20 บาท) 

7.1 เงินสงเคราะห์จากสมาชิก 
(ศพละ 20 บาท) 

7.1 เงินสงเคราะห์จาก
สมาชิก 
(ศพละ 20 บาท) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตวัเอย่าง   การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปัจจุบนัมีสมาชิกประเภท ก./ข. คงเหลือ 5,000 ราย 

- จ านวนเงินท่ีสมาชิกพึงไดรั้บเม่ือเสียชีวติ    100,000  บาท 

- การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จ่ายเงินงวดแรกใหแ้ก่ผูรั้บเงินสงเคราะห์    60,000   บาท 

-หกั ค่าใชจ่้าย (8%) ตามระเบียบกระทรวงการพฒันาสงัคมฯ     8,000   บาท  

-จ่ายเงินงวดสุดทา้ย         32,000  บาท 

 

หมายเหต ุกรณีผูรั้บบ านาญเสียชีวติ 

1) บ าเหน็จตกทอด   30 เท่าของบ านาญ 

2) เงินช่วยพิเศษ      3 เท่าของบ านาญ 

 

 

 

 

กลุ่มสวสัดิการและเจา้หนา้ท่ีสมัพนัธ์ 

  กองการเจา้หนา้ท่ี โทร./โทรสาร 0 2628 5512 


