สิสทธประโยชนทไดรบหลงเกษยณอายุ
ทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียณอายราชการ
ราชการ
ของข้าราชการ และลู
ของขาราชการ
และลกจ้
กจางประจา
างประจํา

โดย งานสวัสดิการ กองการเจ้ าหน้ าที่
สํ านักงานอธิการบดีี มหาวิทยาลัยขอนแก่่ น
1
6/18/2014
6/18/2014

D:\A(IS)\การบริ หารงานบุคคลและสิ ทธิประโยชน์ฯพค-49
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สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับหลังเกษียณอายุราชการข้ าราชการ
1. สิ ทธิประโยชน์ ทไี่ ด้ รับหลังเกษียณอายุราชการของข้ าราชการ มีดงั นี้
- บําเหน็จ บํานาญปกติ
ญ ((เลือกรับบําเหน็จ หรือ รับบํานาญ)
ญ)
- เงินบําเหน็จดํารงชีพ
- เงินก้ อน กบข.(สํ าหรับข้ าราชการทีเ่ ป็ นสมาชิก กบข.)รับเป็ นเงินก้ อนหรือลงทุนต่ อ
- มีสิทธิก้เู งินบําเหน็จคํา้ ประกัน โดยกู้เงินกับสถาบันการเงินใช้ บําเหน็จตกทอดคํา้ ประกัน
2. สวัสดิการการด้ านรักษาพยาบาลและด้ านการศึกษาบุตร กรณีรับบํานาญจะได้ รับสิ ทธิน้ันต่ อ
- สวสดการเกยวกบการรกษาพยาบาล
สวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
- สวัสดิการด้ านการศึกษาบุตร
3. สวัสดิการทีท่ ายาทจะได้ รับเมื่อข้ าราชการบํานาญถึ
ญ งแก่ กรรม
- บําเหน็จตกทอด 30 เท่ าของเงินบํานาญ
- เงินช่ วยพิเศษ 3 เท่ าของเงินบํานาญ
4. สวัสดิการอืนื่ ๆ
- การขอรับพระราชทานเพลิงศพ
- กรณเปนสมาชก
กรณีเป็ นสมาชิก กก.ฌ.ม.ข.
ฌ ม ข / สมาชก
สมาชิก ช.พ.ค.
ช พ ค /ชมรมผู
/ชมรมผ้ สูงงอาย
อายุ มข.
มข
- สิ ทธิก้ เู งินโครงการสวัสดิการเงินกู้ของสมาชิก ช.พ.ค.
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สิ ทธิได้ รับเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
สวสดการดานการรกษาพยาบาล
สวั
สดิการด้ านการรักษาพยาบาล
ข้ าราชการบํานาญ มีสิทธิได้ รับสวัสดิการด้ านการรักษาพยาบาล หรือใช้ สิทธิ
ญ งสิ ทธิ
โครงการจ่ ายตรงโดยไม่ ต้องชําระเงินสดกับโรงพยาบาลทีข่ ้ าราชการบํานาญแจ้
กรณีทเี่ ลือกรับบําเหน็จจะหมดสิ ทธิได้ รับสวัสดิการนั้น
ข้ าราชการบํานาญ สามารถเบกคารกษาพยาบาลไดเตมจานวนหรอตามอตราท
ขาราชการบานาญ
สามารถเบิกค่ ารักษาพยาบาลได้ เต็มจํานวนหรือตามอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด อันเนื่องมาจากเจ็บป่ วยด้ วยโรค หรือเกิดจากลักษณะอาการ
ผิดปกติและแพทย์ มีความเห็นว่ าต้ องรักษาให้ คนื สู่ สภาพปกติ
กรณีทต่ี ้ องการใช้ สิทธิรักษาทันตกรรมที่คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือคณะ
เทคนิคการแพทย์ ด้านการตรวจสุ ขภาพหรือกายภาพบําบัดให้ ขอรับหนังสื อรับรอง
สิิ ทธิ์ิการรกษาพยาบาล(ใบเหลอง)
ั
(ใ ื ) ทีงี่ านสวสดิ
ั กิ าร กองการเจ้้ าหน้้ าที่ี อาคารสิิ ริคุณากร
กรณีต้องการเบิกค่ ารักษาพยาบาล ให้ ส่งหลักฐานขอเบิกเงินได้ ทงี่ านธุรการ
กองคลัง อาคารสรคุ
กองคลง
อาคารสิ ริคณากร
ณากร ชัชน
้ น 1 ภายในระยะเวลา 1 ปปี นันบถดจากวนทปรากฏในหลกฐาน
บถัดจากวันทีป่ รากฏในหลักฐาน
การรับเงิน
3

บุบคคลในครอบครั
คคลในครอบครวทมสทธเบกคารกษาพยาบาล
วทีม่ สี ิ ทธิเบิกค่ ารักษาพยาบาล
1.1 บุตรชอบดวยกฎหมาย
้
ยกเวนบุ
้ ตรบุญธรรม
ทีย่ งั ไม่ บรรลนินตตภาวะ
ภิ าวะ
- ทยงไมบรรลุ
- หรือบรรลุนิตภิ าวะแล้ ว แต่ เป็ นคนไร้ ความสามารถ
หรืือเสมือื นไร้
ไ ้ ความสามารถ ซึึ่งอยู่ในความอุปการะ
เลีย้ งดของบิ
เลยงดู
ของบดาหรอมารดา
ดาหรือมารดา ซึซงเปนผู
่งเป็ นผ้ มสทธ
สี ิ ทธิ
2. คูู่สมรส ชอบด้ วยกฎหมาย
ฎ
3. บิดา มารดา ชอบด้ วยกฎหมาย
บุตร คู่สมรส บิดา มารดา เบิกค่ ารักษาพยาบาลได้ จนผู้รับบํานาญถึงแก่ กรรม
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โครงการจ่ ายตรงด้ านการรักษาพยาบาลสํ าหรับข้ าราชการบํานาญ
โครงการจ่ ายตรงด้ านการรักษาพยาบาล และการใช้ สิทธิตามแบบ 7105
ข้ าราชการบํานาญ ทีป่ ระสงค์ ใช้ สิทธิโครงการจ่ ายตรง ให้ ไปติดต่ อทําบัตร
โครงการจ่ ายตรงกับโรงพยาบาลทีข่ ้ าราชการบํานาญมีความประสงค์ จะใช้ สิทธิ
โครงการจายตรงกบโรงพยาบาลทขาราชการบานาญมความประสงคจะใชสทธ
(โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ติดต่ อทีห่ น่ วยเวชระเบียน) ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ทีก่ าํ หนดไว้ และสามารถใชสทธเขารบการรกษาพยาบาลโดยไมตองชาระเงนสด
ทกาหนดไว
และสามารถใช้ สิทธิเข้ ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ ต้องชําระเงินสด
กรณีขอหนังสื อรับรองสิ ทธิ์ประเภทผู้ป่วยในยืน่ ขอได้ ทงี่ านสวัสดิการ
กรณีต้องการใช้ บริการด้ านการแพทย์ ในคลินิกทันตแพทย์ ทีค่ ณะทันตแพทย์
ศาสตร์ หรือเข้ ารับบริการในสถานบริการสขภาพเพื
อ่ ตรวจสขภาพประจํ
าปี
ุ
ุ
หรือด้ านกายภาพบําบัด ทีค่ ณะเทคนิคการแพทย์ ให้ ขอรับใบเบิกสวัสดิการด้ าน
การรักษาพยาบาลหรือใบเหลือง (แบบ 7105) ทงานสวสดการ
การรกษาพยาบาลหรอใบเหลอง
ทีง่ านสวัสดิการ กองการเจาหนาท
กองการเจ้ าหน้ าที่
5
อาคารสิ ริคุณากร ชั้น 3 สํ านักงานอธิการบดี

รายละเอียดสิ ทธิการเบิกค่ ารักษาพยาบาล
“ค่ ารักษาพยาบาล” หมายความว่ า เงินทีส่ ถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล มีดงั นี้
1. ค่่ ายา ค่่ าเลือื ดและส่่ วนประกอบของเลื
ป
อื ด หรืือสารทดแทน ค่่ านํา้ ยาหรืืออาหารทางเส้้ นเลือื ด
ค่ าออกซิเจนและอืน่ ๆ ทํานองเดียวกันทีใ่ ช้ ในการบําบัดรักษาโรค
2. ค่่ าอวัยั วะเทียี มและอุปกรณ์์ ในการบํําบััดรัักษาโรค
โ รวมค่่ าซ่่ อมแซม
3. ค่ าบริการทางการแพทย์ ค่ าตรวจ ค่ าวิเคราะห์ โรค แต่ ไม่ รวมถึงค่ าจ้ างพยาบาลพิเศษ
ค่่ าธรรมเนีียมพิเิ ศษและค่่ าบริิการอืน่ื ทําํ นองเดียี วกันั ทีม่ี ลี กั ษณะเป็ป็ นเงินิ ตอบแทนพิเิ ศษ
4. ค่ าห้ องและค่ าอาหาร
5. ค่ าตรวจสุ ขภาพประจําปี
ระบบโครงการจ่ ายตรงในปัจจุบัน กําหนดให้ ผู้มสี ิ ทธิเบิกค่ ารักษาพยาบาลจากรัฐต้ อง
เข้้ ารัักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที
ใ โ
มี่ บี ัตรโครงการจ่
โ
่ ายตรงเท่่ านั้ัน และไม่
ไ ่ ต้ องจ่่ ายเงินิ สด
แต่ อย่ างใด เว้ นแต่ เข้ ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลอืน่ ด้ วยมีเหตุจาํ เป็ นตามทีก่ าํ หนดไว้
ในระเบียบ จึจงจะนามาเบกไดตามหลกเกณฑทกระทรวงการคลงกาหนด
ในระเบยบ
งจะนํามาเบิกได้ ตามหลักเกณฑ์ ทกี่ ระทรวงการคลังกําหนด
6

การตรวจสุ ขภาพประจําปี หลักเกณฑ์ และอัตรา
11. เปนขาราชการบานาญ
เป็ นข้ าราชการบํานาญ
2. ตองเขารบการตรวจสุ
ต้ องเข้ ารับการตรวจสขภาพในสถานพยาบาลของ
ขภาพในสถานพยาบาลของ
ทางราชการ
3. ค่ าตรวจสุ ขภาพให้ เบิกได้ ตามทีก่ ระทรวงการคลัง
กําหนด
7

สิ ทธิและอัตราการเบิก
สทธและอตราการเบก
กรณีผ้ ูมสี ิ ทธิเบิกค่ ารักษาพยาบาล ทีม่ เี หตุจําเป็ นหากไม่ ทําการ
รักษาอาจเป็ นอันตรายต่ อชีวติ และต้ องมีหนังสื อรับรองของแพทย์
ด้ วยเหตุจําเป็ นดังกล่ าวต้ องเข้ ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล
ของเอกชน สามารถนําใบเสร็จมาเบิกได้ ดังนี้
1. ผู้ป่วยภายนอกมีสิทธิเบิกค่ ารักษาพยาบาลได้ ครึ่งหนึ่งแต่ ไม่ เกิน
1 000 บาท
1,000
2. ผู้ป่วยภายใน มีสิทธิเบิกค่ ารักษาพยาบาลได้ ครึ่งหนึ่งแต่ ไม่ เกิน
8,000 บาท ตามทีกี่ ระทรวงการคลงั
(มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2557)
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สิ ทธิได้ รับเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบตร
สทธไดรบเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบุ
ตร
ผูรับบบานาญ
ผ้
บํานาญ มีมสทธเบกเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบุ
สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบตร
ตร ทีทชอบดวย
ช่ อบด้ วย
กฎหมาย ซึ่งต้ องมีอายุไม่ เกิน 25 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี แต่ ไม่
รวมถึงบตรบญธรรม
รวมถงบุ
ตรบุญธรรม

บุตรของผู้มสี ิ ทธิที่มสี ิ ทธิได้ รับสวัสดิการการศึกษาของบุตร
• บุตรโดยชอบด้ วยกฎหมาย
• ลําดับที่ 1 - 3 ยกเว้ น บุตรแฝด
• อายุ
อายไม่
ไมเกน
เกิน 25 ปปี ในวนท
ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุ
ของทกปี
กป
 บุตรบุญธรรม
ยกเว้ น
 บุตรซึึ่งบิิดามารดายกให้
ใ ้
เป็ นบุตรบุญธรรมของผู้อนื่
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รายละเอียดหลักเกณฑ์ ประเภทและอัตราการจ่ ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร

1. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรระดับ อนุบาล-อนุปริ ญญาให้
ได้รับเงินบํารุงการศึกษา เต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริ ง ตามที่ กค. กําหนด

2. บุตรทีี่ศึกษาในสถานศึ
ใ
ึกษาของเอกชนในหลั
ใ กั สูตรระดับั ไม่
ไ ่ สูงกว่่ า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ าให้ได้รับเงินค่าเล่าเรี ยนเต็มจํานวนที่
ได้จ่ายไปจริ ง แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินประเภทและอัตราที่ กค. กําหนด
3. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสู งกว่ ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ า
แต่ ไม่ สูงกว่ าอนุปริญญาหรือเทียบเท่ า และหลักสู ตรแยกต่ างหากจากหลักสู ตรปริญญาตรี ให้เบิกได้
ครึ่ ึ งหนึ่ ึงของจํานวนที่จ่ายจริ ง
4. บุตรที่ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี เบิกได้ไม่เกิน ปี ละ 20,000 บาท (เฉพาะปริ ญญาตรี ใบแรก และ
10
อายุตอ้ งไม่
ไ ่เกิิน 25 ปี )
การเบิกเบิกค่ าเล่าเรียนบุตร ให้ ส่งหลักฐานขอเบิกเงินได้ ทงี่ านธุรการ กองคลัง อาคารสิ ริคุณากร ชั้น 1

สิทธิการขอรั บบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
 เป็ นข้ าราชการตามกฎหมายรับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่ นดิน
ประเภทเงินเดือนในอัตราสามัญ
ประเภทเงนเดอนในอตราสามญ

ประเภทของบําเหน็จบํานาญ
 บําเหน็จบํานาญปกติ
 บํานาญพิเศษ
 บาเหนจตกทอด
บําเหน็จตกทอด

การคํานวณเวลาราชการสํ าหรับสมาชิก กบข.

บําํ เหน็็จ = เงิินเดืือนเดืือนสุ ดท้า้ ย x เวลาราชการ (ปี )
บํานาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุ ดท้าย x เวลาราชการ หารด้วย 50
(แต่ตอ้ งไม่เกิน70% ของอัตราเงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุ ดท้าย)
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ตัวอย่ างการคํานวณเวลาราชการและคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญ สํ าหรับสมาชิก กบข.
• ตัวอย่ าง การคํานวณเวลาราชการสํ าหรับ สมาชิก กบข.
เวลาราชการ = 37 ปี 5 เดือน 26 วัน
= 37 + 5 + 26
12 360
= 37 + 0.42 + 0.07 = 37.49 ปี
ตัวอย่ างการคํานวณบําเหน็จบํานาญ เงินเดือนสุ ดท้ าย 53,080 บาท (เฉลีย่ 60 เดือน =52,723 บ.)

บําเหน็จ = เงนเดอนเดอนสุ
บาเหนจ
เงินเดือนเดือนสดท้
ดทาย
าย x จานวนปเวลาราชการ
จํานวนปี เวลาราชการ
= 53,080 x 37.49 = 1,989,969.20 บาท
บํานาญ = เงนเดอนเฉลย
บานาญ
เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดอนสุ
เดือนสดท้
ดทาย
าย x เวลาราชการ หาร ดวย
ด้วย 50
(แต่ตอ้ งไม่เกิน70% ของอัตราเงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุ ดท้าย)
= 52,723
, x 37.49 = 39,531.70
,
บาท
50
แต่ตอ้ งไม่เกิน 70% ของอัตราเงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุุ ดท้าย
= 52,723 x 70 = 36,906.10 บาท (จะได้ รับบํานาญตามตัวเลขตํา่ นี)้
100

ตัวอย่ างการคํานวณเงินเดือนเฉลีย่ 60 เดือนสุ ดท้ าย (กรณีเป็ นสมาชิก กบข.)

ปี ปั จจุบนั
= (53,080 x 6) + (53,080 x 6) = 636,960 บาท
ย้อนหลัง 1 ปปี = (53,080
ยอนหลง
(53 080 x 6) + (53,080
(53 080 x 6) = 636,960
636 960 บาท
ย้อนหลัง 2 ปี = (53,080 x 6) + (53,080 x 6) = 636,960 บาท
ย้อ้ นหลังั 3 ปี = (53,080 x 6) + (53,080 x 6) = 636,960 บาท
, x 6)) + (52,430
( , x 6)) = 615,540
,
บาท
ย้อนหลัง 4 ปี = ((50,160
รวม 60 เดือน = 3,163,380 บาท
เฉลยี่ 60 เดืือน = 3,163,380 = 52,723 บาท
60
( 52,723 บาท จะเป็ นค่าเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุ ดท้าย เพื่อนําไปคํานวณ)

ตัวอย่ างการคํานวณบําเหน็จ บํานาญ
ญ
สําหรับข้ าราชการที่ไม่ เป็ นสมาชิก กบข.
 บําเหน็จ ((รั บเป็ นก้ อนเดียว))
เงินเดือนเดือนสุุดท้ าย เวลาราชการ
เช่นเงินเดือน 53,080 บาท = 53,080 x 38 = 2,017,040 บาท

 บานาญ
บํานาญ (รบเปนรายเดอน)
(รั บเป็ นรายเดือน)
เงินเดือนเดือนสุดท้ าย เวลาราชการ

50
เช่ นเงินเดือนสุุดท้ าย 53,080
, X 38 = 40,340.80
,
บาท
50

14
จํานวนปี เวลาราชการ= จํานวนปี รวมเศษของปี ถ้าถึงครึ่ งปี ให้นบั เป็ น 1 ปี เช่น 37 ปี 5 เดือน 26 วัน = 38 ปี

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ (กบข.)
ข้ าราชการทีเ่ ป็ นสมาชิกกองทนบํ
ขาราชการทเปนสมาชกกองทุ
นบาเหนจบานาญขาราชการ
าเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(กบข.) จะได้ รับเงินก้ อนคืน ดังนี้

1. เงินประเดิม
2. เงินชดเชย (เงินชดเชย 2% ของเงินเดือน)
3. เงินสะสม 3% หักจากเงินเดือื น
4. เงินิ สมทบ 3% รััฐสมทบ
5.5 ผลประโยชนของเงนประเดม
ผลประโยชน์ ของเงินประเดิม เงิ
เงนชดเชย
นชดเชย เงนสะสม
เงินสะสม เงนสมทบ
เงินสมทบ
ท่ านสามารถสอบถามยอดเงินสมาชิก ทีทสายดวน
ทานสามารถสอบถามยอดเงนสมาชก
ส่ ายด่ วน โทร 1179 หรอ
หรือ 02 636 1000
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รายละเอียดการออมต่ อ สํ าหรับสมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการ หรือลาออกจาก
ราชการและสิิ้นสุ ดสมาชิิกสภาพจาก กบข. แตประสงค์
่ป
์ จะให้
ใ ้ กบข. บริิหารเงินิ ตอ่
1. ออมตอเตมจานวน
ออมต่ อเต็มจํานวน คืคอการแจงความประสงคให
อการแจ้ งความประสงค์ ให้ กบข. บรหารเงนออมทงหมดทมอยู
บริหารเงินออมทั้งหมดที่มีอย่ ในบญชของ
นบัญชีของ
ท่ านต่ อเนื่องต่ อไป กรณีนีเ้ หมาะกับผู้ทยี่ งั ไม่ มีความประสงค์ จะนําเงินออกไปใช้ ผู้ที่ใช้ บริการออมต่ อ
สามารถมาแจ้ งความประสงค์ นําเงินออกจาก กบข. เมื่อใดก็ได้ ทตี่ ้ องการ
2.2 ขอรบเงนบางสวน
ขอรับเงินบางส่ วน ทเหลอออมตอ
ทีเ่ หลือออมต่ อ การออมตอในรู
การออมต่ อในรปแบบนี
ปแบบนเปดโอกาสใหผู
เ้ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ประสงค์
ระสงคออมตอเลอกรบ
ออมต่ อเลือกรับ
เงินก้ อนออกไปก่ อนส่ วนหนึ่ง ทีเ่ หลือออมต่ อ บริการนีเ้ หมาะสํ าหรับผู้มแี ผนการใช้ เงินเพียงจํานวน
เดียว และต้ องการให้ กบข. บริหารเงินส่ วนทีเ่ หลือให้
3. ขอทยอยรับเป็ นงวดงวดๆ ส่่ วนทีเี่ หลือื ออมต่่ อ การออมต่่ อใในรู ปแบบนีีเ้ หมาะสํ าหรับสมาชิกทีี่
ประสงค์ ใช้ เงินเป็ นงวดๆ และต้ องการให้ กบข. บริหารเงินทีย่ งั ไม่ ได้ นําออกไปใช้ กรณีเช่ นนีผ้ ้ ูออมต่ อ
สามารถแจ้ งความประสงค์ ให้ กบข. โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารเป็ นรายงวดตามความประสงค์ อาทิ ราย
เดือน ราย 3 เดือน หรือรายปี วิธีนีจ้ ะทําให้ สมาชิกมีเงินใช้ ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ยงั ได้ ผลประโยชน์ ที่
งอกเงยจากเงินก้อนทีย่ งั ออมต่ ออย่ างต่ อเนื่อง
4. ขอรบเงนบางสวน
ขอรับเงินบางส่ วน ทเหลอขอรบเปนงวดๆ
ทีเ่ หลือขอรับเป็ นงวดๆ บริ
บรการออมตอรู
การออมต่ อรปแบบนี
ปแบบน้ คอ
คือ การผสมระหวางรู
การผสมระหว่ างรปแบบที
ปแบบท่
2 และ รู ปแบบที่ 3 ลักษณะสํ าคัญของการออมต่ อรู ปแบบนี้ คือ สมาชิกแจ้ งความประสงค์ ขอรับเงิน
ก้ อนออกไปก่ อนส่ วนหนึ่ง ส่ วนทีเ่ หลือยังให้ กบข. บริหารต่ อให้ ขณะเดียวกันก็ระบุให้ กบข. โอนเงิน
เข้ าบัญชีธนาคารตามจํานวนและรายงวดตามความประสงค์
เขาบญชธนาคารตามจานวนและรายงวดตามความประสงค
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รายละเอียดการออมต่ อ สํ าหรับสมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการ หรือลาออกจาก
ราชการและสิิ้นสุ ดสมาชิิกสภาพจาก กบข. แตประสงค์
่ป
์ จะให้
ใ ้ กบข. บริิหารเงินิ ตอ่
หลกเกณฑและเงอนไข
หลั
กเกณฑ์ และเงือ่ นไข
1. การใช้ บริการจะต้ องมีเงินในบัญชีไม่ ตาํ่ กว่ า 35,000 บาท ณ วันทีย่ นื่ คําขอโดยมีหลักฐานและ
เอกสารครบถ้ วน
2. การขอทยอยรัับเงินิ ต้้ องรัับเป็ป็ นรายงวดๆ ละเท่่ าๆ กันั ไม่
ไ ่ ตาํ่ กว่่ า 3,000 บาท โดยอาจเลื
โ
อื กรัับ
เป็ นรายงวด 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี
3. กบข. จะโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารเท่ านั้น ในวันทําการสุุ ดท้ ายของเดือน และจะหักค่ าธรรมเนียม
การโอนจากสมาชิก
4. สมาชิกสามารถแจ้ งเปลีย่ นแปลงการขอรับเงินคืนได้ ปีละ 2 ครั้ง ตามปี ปฎิทนิ โดยใช้ แบบ กบข.
บต 002/1/2555
บต.
5. กรณีสมาชิกเสี ยชีวติ กบข. จะจ่ ายเงินคืนแก่ผู้จัดการมรดกเท่ านั้น
6. เงินทีใ่ ห้ กองทุุนบริหารต่ อจะนําไปลงทุุนต่ อเนื่องในแผนสุุ ดท้ ายก่ อนพ้ นสมาชิกภาพ
7. ผลประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากการบริหารต่ อ สามารถผันแปรไปตามผลการดําเนินงานของ กบข.
และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
การยืน่ แบบ 1.1 สมาชกกรอกแบบฟอรม
การยนแบบ
สมาชิกกรอกแบบฟอร์ ม กบข
กบข. รง.008/1/2555
รง 008/1/2555 พรอมระบุ
พร้ อมร บความปร
ความประสงคฝากให
สงค์ ฝากให้
กองทุนบริหารต่ อ 2. ส่ วนราชการ ตรวจสอบสิ ทธิพร้ อมแนบเอกสารประกอบ ส่ ง กบข.
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3. กบข. รับดําเนินการตามความประสงค์ และแจ้ งให้ สมาชิก ทราบ ภายใน 7 วัน

บําเหน็จดํารงชีพ
บําํ เหน็็จดําํ รงชีีพ คือื การนํําบํําเหน็็จตกทอดจาก
จํานวน 30 เทา
จานวน
เท่ า ของเงนบานาญมาแบงจายใหผู
ของเงินบํานาญมาแบ่ งจ่ ายให้ ผ้รับ
บํานาญใช้
ญ ก่อนเป็ นจํานวน 15 เท่ า แต่ ไม่ เกิน 400,000
,
บาท ในขณะทีย่ งั มีชีวติ อยู่ โดยแบ่ งจ่ ายให้ 2 ครั้ง
ครั้งแรกอายุ 60 ปี และครั้งที่ 2 อายุ 65 ปี
วิธีคาํ นวณบําเหน็จดํารงชีพ
= บําํ นาญปกติ
ป ิ X 15 เท่่ า (แต่่ ไม่่ เกินิ 400,000 บาท)
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บําเหน็จดํารงชีพ
ด้้ วยกระทรวงการคลังั ได้
ไ ้ ออกกฎกระทรวงกําํ หนด
อัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
อตราและวธการรบบาเหนจดารงชพ(ฉบบท
พศ
2551 กําหนดให้ ผู้รับบํานาญมี
ญ สิทธิขอรับบําเหน็จ
ดํารงชีพได้ ในอัตรา 15 เท่ าของเงินบํานาญรายเดือน
(ไม่ รวมเงินเพิม่ อืน่ ๆ เช่ น ช.ค.บ. , ช.รบ. , ส.ป.ช.)
แต่่ ไม่่ เกินิ 400,000 บาท การขอรัับบํําเหน็็จดําํ รงชีีพ
มมี 2 กรณ
กรณี คอ
คือ
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บําเหน็จดํารงชีพ
1. ผูผ้ รับบานาญทมอายุ
บบํานาญทีม่ อี าย 60 ปปี แต่
แตไมเกน
ไม่ เกิน 65 ปปี มีมสทธไดรบเงน
สิทธิ์ได้ รับเงิน
บําเหน็จดํารงชีพ 15 เท่ าของเงินบํานาญ แต่ ไม่ เกิน 200,000
บาท (ขอรับงวดแรก)
2. ผู้รับบํํานาญทีมี่ อี ายุ 65 ปี บริิบูรณ์์ มีีสิ ทธิ์ิได้้ รับเงินิ
บําเหน็จดํารงชีพในส่ วนทีเ่ หลือจากการจ่ ายในงวดแรก แต่
บาเหนจดารงชพในสวนทเหลอจากการจายในงวดแรก
แตไม
ไม่
เกิน 200,000 บาท ( เช่ นขอรับไปแล้ วในงวดแรก 200,000
บาท คํานวณบําเหน็จดํารงชีพได้ 450,000 จะมีสิทธิ์รับเพิม่
ในส่ วนทีเ่ หลืออีก 200,000
ในสวนทเหลออก
200 000 บาท เทานน
เท่ านั้น (ขอรบงวดสอง)
(ขอรับงวดสอง)
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บําเหน็จดํารงชีพ
3. แต่่ ถ้ าคําํ นวณเงินิ บํําเหน็็จดําํ รงชีีพได้
ไ ้ 350,000 ก็ใ็ ห้้
ได้ รับเพิม่ อีก 150,000
ไดรบเพมอก
150 000 บาท (ในงวดสอง)
ผูผ้ ประสงค์
ระสงคจะขอรบเงนบาเหนจดารงชพ
จะขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ ใหยนแบบขอ
ให้ ยนื่ แบบขอ
เบิกบําเหน็จดํารงชีพ (แบบ สบง. 12) พร้ อมเอกสาร
ประกอบด้ วย สํ าเนาทะเบียนบ้ านผู้ขอ สํ าเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน และสํ าเนาบัญชีเงินฝากของผู้
ขอรัับเงินิ ยืนื่ ทีงี่ านสวัสั ดิกิ าร กองการเจ้้ าหน้้ าที่ี 21

บําเหน็จตกทอด
เงนทจายใหแกทายาท
ิ ี่ ่ ใ ้ ่
โ ่ ใ ้ ้ั ี ในกรณ
โดยจายใหครงเดยว
ใ
ี
ทีผ่ ้ รับบานาญถงแกความตาย
ทผู
บบํานาญถึงแก่ ความตาย

วธคานวณ
วิธีคาํ นวณ
 ข้ าราชการบํานาญ
บํานาญ + เงิน ช.ค.บ.(ถ้ ามี) X 30 เท่ า – บําเหน็จดํารงชีพ (ที่ได้ รับไปแล้ ว)
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การแบ่ งจ่ ายและทายาทผู้มสี ิ ทธิรับบําเหน็จตกทอด
- บุตร 2 สวน
ส่ น มบุ
มี ตรตงแต
ตั้ ต่ 3 คนขนไปได
น นึ้ ไปไ ้ 3 สวน
ส่ น
- สามีหรืือภริยา 1 ส่ วน
- บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดา 1 ส่ วน
กรณีทขี่ ้ าราชการบํานาญผู้ตายไม่ มที ายาทตามกฎหมาย ให้
จ่่ ายแก่่ บุคคลทีผี่ ู้ตายแสดงเจตนาไว้
ไ ้ ต่ อส่่ วนราชการเจ้้ าสัั งกัดั
23

เงินช่ วยพิเศษ 3 เท่ าของเงินบํานาญ
- เปนเงนชวยเหลอในการจดการศพขาราชการบานาญทถงแก
เป็ นเงินช่ วยเหลือในการจัดการศพข้ าราชการบํานาญทีถ่ ึงแก่
ความตาย จะได้ รับเงินช่ วยพิเศษ 3 เท่ าของเงินบํานาญ

- จ่ ายให้ แก่ บุคคลทีข่ ้ าราชการบํานาญระบุไว้ ในหนังสื อแสดง
ั ้ รับเงนชวยพเศษตามแบบหนงสอ
ิ ่ ิ
ั ื
เจตนาระบุตวผู
กระทรวงการคลังกําหนด (ระบุได้ เพียง 1 คน เท่ านั้น) ถ้ าไม่ ระบุ
จะจ่ ายให้ กบั ทายาทโดยธรรม 1. คู่สมรส 2. บุตร 3. บิดา มารดา
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การจ่ ายเงินช่ วยพิเศษ 3 เทาของเงนบานาญ
การจายเงนชวยพเศษ
เท่ าของเงินบํานาญ
11. จายใหแกบุ
จ่ ายให้ แก่ บคคลซึ
คคลซงผู
่งผ้ ตายแสดงเจตนาไว
ายแสดงเจตนาไว้
2. ถ้ ามิได้ แสดงเจตนาไว้ หรือบุุคคลดังกล่ าวตายก่ อน
ข้ าราชการผู้ตายหรือก่ อนมีการจ่ ายเงิน จะจ่ ายให้ แก่
-

คู่ สมรส
บุุตร
บิดามารดา

บุคคลในลํ
ใ าํ ดบกอนมี
ั ่ ชี ีวติ อยู่ ลําํ ดบถดไปไมมี
ั ั ไปไ ่ สี ิ ทธิิได้้ รับ
ถ้ าในลําดับเดียวกันมีหลายคน ให้ จ่ายให้ แก่ผู้ซึ่งได้ รับมอบ
เป็ นหนังสื อหรือผู้ทจี่ ดั การศพ
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*กรณีข้าราชการบํานาญถึงแก่กรรม ทายาทมีสิทธิขอพระราชทานเพลิงศพ
ในตางจงหวด
ในต่
างจังหวัด ทางสํ
ทางสานกพระราชวง
านักพระราชวัง จะจั
จะจดหบเพลงใหกระทรวงเจาสงกดหรอ
ดหีบเพลิงให้ กระทรวงเจ้ าสั งกัดหรือ
ทายาทของผู้ถงึ แก่ กรรม กรณีทอี่ ยู่ในเขตกรุงเทพมีรับส่ งไฟพระราชทานเพลิง
โดยทางสํ านักพระราชวังจะจัดเจ้ าพนักงานเชิญเพลิงหลวงไปพระราชทาน โดย
โดยทางสานกพระราชวงจะจดเจาพนกงานเชญเพลงหลวงไปพระราชทาน
ทางรถยนต์ และไม่ มคี ่ าใช้ จ่าย
การขอมีบตั รประจําตัวข้ าราชการบํานาญ
บัตรประจําตัวข้ าราชการบํานาญ ใหใชได
บตรประจาตวขาราชการบานาญ
ให้ ใช้ ได้ 6 ปปี นบแตวนออกบตร
นับแต่ วนั ออกบัตร อายุ
อายครบ
ครบ
70 ปี บริบูรณ์ ให้ ใช้ ได้ ตลอดชีวติ สามารถขอทําบัตรประจําตัวข้ าราชบํานาญ
ไ ้ ทงี่ านทะเบียี นประวั
ได้
ป ตั ิ พร้้ อมแนบรูปถ่่ าย 1 นิิว้ จําํ นวน 2 รูป
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การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
การฌาปนกจสงเคราะหมหาวทยาลยขอนแกน
การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็ นสวัสดิการทีม่ หาวิทยาลัยขอนแก่ น ได้ จัดให้ มี
ขึน้ เพือ่ ให้ บุคลากรทีเ่ ป็ นสมาชิกได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการงานศพของสมาชิกทีถ่ งึ
แก่ กรรม ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 6,600 คน ในกรณีทขี่ ้ าราชการบํานาญทีเ่ ป็ นสมาชิกถึง
แก่ กรรม กองคลังจะหักเงินบํานาญ
ญ ศพละ 30 บาท เพือ่ จ่ ายให้ กบั ทายาทของสมาชิกทีถ่ งึ แก่
กรรม (ได้ รับเงินสงเคราะห์ ประมาณ 198,000 บาท) โดยข้ าราชการบํานาญ ต้ องยืน่ หนังสื อ
แสดงความยินยอมให้ มหาวิทยาลัยหักเงินบํานาญ เพือ่ ชําระหนีร้ ายศพ
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการขอรับเงินสงเคราะห์ ก.ฌ.ม.ข. เมื่อข้ าราชการบํานาญทีเ่ ป็ นสมาชิก ก.ฌ.ม.ข.
ถึงแก่ กรรม ให้ ทายาทนําเอกสารเพือ่ ขอรับเงินสงเคราะห์ ทีง่ านสวัสดิการ กองการเจ้ าหน้ าที่
ิ ิ ณากร ชน
อาคารสรคุ
้ั 3 สานกงานอธการบด
ํ ั
ิ
ี ดงน
ั ี้
- สํ าเนาใบมรณบัตร
- สานาทะเบยนบานผู
สํ านาทะเบียนบ้ านผ้ ตาย “ประทั
ประทบตรา
บตรา ตาย”
ตาย
- สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทที่รับเงิน
- สํ านาทะเบียนบ้ านทายาททีร่ ับเงิน
ข้ าราชการทีเ่ กษียณอายุต้องทําหนังสื อแสดงเจตนาให้ หักเงินบํานาญ เป็ นค่ าสงเคราะห์ ศพราย
เดือน ทีง่ านสวัสดิการ กองการเจ้ าหน้ าที่ อาคารสิ ริคุณากร ชั้น 3
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ชมรมผูสูงงอายมหาวิ
ชมรมผ้
อายุมหาวทยาลยขอนแกน
ทยาลัยขอนแก่ น
ข้ขาราชการบานาญทเกษยณอายุ
าราชการบํานาญทีเ่ กษียณอายสามารถสมั
สามารถสมครเปนสมาชกชมรม
ครเป็ นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่ น ได้ วัตถุประสงค์ ของชมรมเพือ่ เป็ นการส่ งเสริม
และสนบสนุ
ื่ ใ ้ ํ ั ใ สรางความเขมแขง
้
้ ็
ั นกจการของมหาวทยาลย
ิ
ิ ั เพอใหกาลงใจ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ กบั บุคลากรทีเ่ กษียณอายุได้ มโี อกาสพบปะสั งสรรค์
แลกเปลี
ป ย่ี นความคิดิ เห็็น โดยมี
โ กี จิ กรรมด้้ านการนัันทนาการ การบันั เทิงิ การ
กีฬา การท่ องเทีย่ ว การพักผ่ อนหย่ อนใจ การเยีย่ มไข้ การให้ กาํ ลังใจผู้สูงอายุ
การอวยพรวันั เกิดิ และสมาชิิกจะได้
ไ ้ รับจดหมายข่่ าวของชมรม ปี ละ 3 เล่่ ม ด้้ วย
ข้ าราชการบํานาญทีม่ คี วามประสงค์ จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกชมรมฯ
ให้ ยน่ื ใบสมัครได้ ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้ าหน้ าที่ อาคารสิ ริคุณากร ชั้ น 3
สํ านักงานอธิการบดี โดยแนบรูู ปถ่ ายขนาด 1 นิว้ จํานวน 1 รูู ป
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การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่ วยเพือ่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ข้ าราชการบํานาญที่เป็ นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่ วยเพือ่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เมื่อ
เกษียณอายุแล้ วยังเป็ นสมาชิก ช.พ.ค. ต่ อได้ โดยผู้เกษียณอายุราชการต้ องไปติดต่ อที่ สํ านักงาน สกสค. ขอนแก่น และ
ยิยนยอมให
นยอมให้ หกเงนจากบญชของสมาชก
หักเงินจากบัญชีของสมาชิก (สานกงาน
(สํ านักงาน สกสค. ขอนแกน
ขอนแก่น ตงอยู
ตั้งอย่ ข้ าางโรงเรยนบานทุ
งโรงเรียนบ้ านท่ ม ถนนมะลิ
ถนนมะลวลย
วลั ย์ ตาบลบาน
ตําบลบ้ าน
ทุ่ม อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) กรณีมีสมาชิกเสี ยชีวติ สมาชิกต้ องจ่ ายเงินสงเคราะห์ ประมาณเดือนละ 500 บาท เพือ่
ช่ วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้ อนของครอบครัวบุคลากรทีถ่ งึ แก่ กรรม สมาชิก ณ 20 มิถุนายน 2557 มีประมาณ
1 001 872 คน ถาสมาชกเสยชวตจะไดรบเงนประมาณ
1,001,872
ถ้ าสมาชิกเสี ยชีวติ จะได้ รับเงินประมาณ 1,001,872
1 001 872 บาท โดยตองทาหนงสอยนยอมใหสานกงาน
โดยต้ องทําหนังสื อยินยอมให้ สํานักงาน สกสค.
สกสค
ขอนแก่ น หักเงินชําระหนีร้ ายเดือนผ่ านบัญชีธนาคารกรุงไทย
กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้ ทายาทยืน่ ขอรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. เพือ่ จัดการงานศพในครั้งแรกรายละ 200,000
บาท ให้
ใ ้ ทายาทติดิ ต่่ อขอรัับเงินิ ทีสี่ ํ านัักงาน สกสค. ขอนแก่่น โดยแนบเอกสาร
โ
ดังั นีี้
1. สํ าเนาใบมรบัตรของสมาชิกทีเ่ สี ยชีวติ
2.2 สาเนาทะเบยนบานประทบตรา
สํ าเนาทะเบียนบ้ านประทับตรา “ตาย”
ตาย ของสมาชกทเสยชวต
ของสมาชิกทีเ่ สี ยชีวติ
3. สํ าเนาบัตรประจําตัวของผู้ตาย
4. สํ าเนาบัตรประจําตัวของทายาททีข่ อรับเงิน
5. สํ าเนาทะเบียนบ้ านของทายาท
6. หลักฐานการชําระเงินค่ าสงเคราะห์ รายศพเดือนสุ ดท้ าย
7. หนัังสืื อรัับรองผู้จัดการศพ (วัดั ออกให้
ใ ้)
เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. ส่ วนทีเ่ หลือ จํานวนประมาณ 801,872 บาท ทางสํ านักงาน สกสค.ขอนแก่ น จะเบิ29
กจ่ าย
ให้ กบั ทายาททีช่ อบด้ วยกฎหมาย ไม่ เกิน 90 วัน นับแต่ วนั ทีย่ นื่ ขอรับเงิน

สิ ทธิการกู้บําเหน็จคํา้ ประกัน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือผูร้ ับบํานาญ ที่มี
รายได้ไม่เพียงต่อการครองชีพ โดยให้ผรู ้ ับบํานาญสามารถนํา
บําเหน็จตกทอดที่เหลืออีก 15 เทาทเหลอ
บาเหนจตกทอดทเหลออก
เท่าที่เหลือ นํนามาเปนหลกทรพยไป
ามาเป็ นหลักทรัพย์ไป
ใช้ค้ าํ ประกันเงินกูก้ บั ธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งได้ทาํ ข้อตกลงกับ
กรมบญชกลางเพอใหผู
ั ี
ื่ ใ ้ ร้ ับบานาญขอกู
ํ
เ้ งนได
ิ ไ ้ โดยขาราชการบานาญ
โ ้
ํ
ต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินบํานาญเพื่อชําระหนี้เงินกูค้ ืน
ให้ก้ บั ธนาคารตามสัญญา กรณี ผกู ้ ถู้ ึงแก่กรรมต้อ้ งยินยอมให้้
กรมบัญชีกลางหักเงินบําเหน็จตกทอดให้กบั ธนาคารเป็ นลําดับแรก
ผูป้ ระสงค์จะใช้สิทธิให้ติดต่อที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
หรื อที่ กองคลั
หรอท
กองคลงง สํสานกงานอธการบด
านักงานอธิการบดี อาคารสิ
อาคารสรคุ
ริคณากร
ณากร ชน
ชั้น 3
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สิ ทธิการเงินกู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ (ช.พ.ค.)
ข้าราชการบํานาญ ที่เป็ นสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์์ ช่่วยเพือ่ื ครู และบุคลากรทางการศึึกษา (ช.พ.ค.)
เมื่อเกษียณอายแล้
เมอเกษยณอายุ
แลวยงสามารถกู
วยังสามารถก้ยมมเงนโครงการสวสดการ
ื เงินโครงการสวัสดิการ
เงินกู้ ช.พ.ค. ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท กรณี กู้ 3 ล้านต้อง
ผ่อนชําระคืนประมาณเดือนละ 18,330 บาทหรื อตาม
หลักเกณฑ์ที่ สํสานกงาน
หลกเกณฑท
านักงาน สกสค.
สกสค กาหนดไว
กําหนดไว้ สนใจตดตอ
สนใจติดต่อ
งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารสิ ริคุณากร ชั้น 3
สํานักงานอธิ การบดี
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สวัสดิการของลูกจ้ างประจํา
1. บําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจํา
2 บําเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจํา
3.3 เงนผลประโยชนจากกองทุ
เงินผลประโยชน์จากกองทนสํ
นสารองเลยงชพ
ารองเลี้ยงชีพ (กสจ)
4. การขอหนังสื อรับรองเพื่อทําบัตรทองด้านการรักษาพยาบาล
5. การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
่ ื่ และบุคลากรทางการศกษา
6. การฌาปนกจสงเคราะห
ป ิ
์ ชวยเพอครู
ึ
(ช.พ.ค.)
7. ชมรมผูส้ ูงอายุมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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บํบาเหนจล
าเหน็จลกจ้
างประจํา
ูกจางประจา
ลูกจ้ างประจําเมือ่ พ้นจากราชการมีสิทธิได้ รับบําเหน็จ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยบําเหน็จลกจ้
ระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยบาเหนจลู
กจาง
าง พพ.ศ.
ศ 2519 และทแกไข
และที่แก้ ไข
เพิม่ เติม บําเหน็จลูกจ้ างประจํามี 2 ประเภท คือ
1. บําเหน็จปกติ คือเงินตอบแทนของลูกจ้ างประจําทีอ่ อกจากงาน
เนื่องจากทํางานมานาน จ่ ายเป็ นเงินก้อนเดียว เช่ นลกจ้
ู างประจํา เงินเดือน
สุ ดท้ าย 18,000 บาท มีเวลาราชการ 38 ปี 7 เดือน
วิธิ ีคาํ นวณ (18,000 X ( 38X 12 ) + 7) หาร 12
, บาท ((จ่ ายเงินเป็ นก้ อนเดียว))
= 694,500
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บําเหน็จลูกจ้ างประจํา
2. บาเหนจปกตรายเดอน
บําเหน็จปกติรายเดือน คอเงนตอบแทนของลู
คือเงินตอบแทนของลกจ้
กจางประจาทออกจากงานเนองจาก
างประจําทีอ่ อกจากงานเนื่องจาก
ทํางานมานาน และต้ องมีเวลาทํางานตั้งแต่ ยสี่ ิ บห้ าปี บริบูรณ์ ขนึ้ ไป จ่ ายเป็ นรายเดือน
ไปจนกว่ าผ้ รับบาเหนจรายเดอนจะถงแกกรรม
ไปจนกวาผู
บบําเหน็จรายเดือนจะถึงแก่ กรรม
วิธีการคํานวณบําเหน็จรายเดือน
การคํานวณบําเหน็จรายเดือน ให้
การคานวณบาเหนจรายเดอน
ใหคานวณจากคาจางเดอนสุ
คาํ นวณจากค่ าจ้ างเดือนสดท้
ดทายคู
ายคณด้
ณดวยจานวน
วยจํานวน
เดือนทีท่ าํ งาน หารด้ วยสิ บสอง แล้ วหารด้ วยห้ าสิ บ ถ้ ามีเศษของบาทให้ ปัดทิง้
ตัวอย่ าง ลูลกจ้
ตวอยาง
กจางประจา
างประจํา เงิ
เงนเดอนสุ
นเดือนสดท้
ดทาย
าย 18,000
18 000 บาท มเวลาราชการ
มีเวลาราชการ 38 ปปี 7 เดอน
เดือน
วิธีคาํ นวณ 18,000 X ( 38X 12 ) + 7 = 694,500 = 694,500
12
50
จะได้ รับเงินบําเหน็จรายเดือน ๆ ละ 13,890 บาท
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บํบาเหนจตกทอดล
าเหน็จตกทอดลกจ้
างประจํา
ูกจางประจา
ให้ จ่ายบําเหน็จตกทอดแก่ ลูกจ้ างประจํา ซึ่งตายในระหว่ างรับบําเหน็จรายเดือน แก่ ทายาท ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยบําเหน็จลูกจ้ าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 โดยให้ จ่ายบําเหน็จตกทอดแก่ ผ้ ูมี
สิ ทธิ คือ
1 บุบตร
ตร ใหไดรบ
ให้ ได้ รับ 2 สวน
ส่ วน ถาผู
ถ้ าผ้ ตายมบุ
ายมีบตรตั
ตรตงแต
้งแต่ 3 คนขนไป
คนขึน้ ไป ใหไดรบ
ให้ ได้ รับ 3 สวน
ส่ วน
2 สามีหรือภริยาให้ ได้ รับ 1 ส่ วน
3 บดามารดาใหไดรบ
บิดามารดาให้ ได้ รับ 1 สวน
ส่ วน
ถ้ าไม่ มบี ุคคลในลําดับข้ อใด ก็ให้ แบ่ งตามส่ วนของบุคคลในลําดับทีเ่ หลือ ถ้ าไม่ มีบุคคลในลําดับ
ข้ อต่ าง ๆ ให้ จ่ายแก่ บุคคลที่ผู้ตายได้ แสดงเจตนาระบุตวั ผู้รับเงินไว้ ต่อส่ วนราชการก่ อนตาย ถ้ าไม่ มบี ุคคล
ตาม 1-3 และผู้ตายไม่ ได้ แสดงเจตนาระบุตวั ไว้ ให้ บําเหน็จตกทอดเป็ นอันยุติ
สู ตรการคํานวณบําเหน็จตกทอด
บําเหน็จตกทอด = บําเหน็จรายเดือื น X 15
เช่ น ลูกจ้ างประจํา รับบําเหน็จรายเดือนๆ ละ 13,890 บาท
ไ ้ รับเงินิ บําํ เหน็็จตกทอด = 208,350 บาท
บําํ เหน็็จตกทอด = 13,890 X 15 ทายาทจะได้
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สิ ทธิรับเงินคืนกองทนสํ
สทธรบเงนคนกองทุ
นสารองเลยงชพลู
ารองเลีย้ งชีพลกจ้
กจางประจา
างปร จํา (กสจ.)
(กสจ )
ลูกจ้ างประจําทีเ่ ป็ นสมาชิกกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ เมือ่ ลาออกหรือ
เกษียณอายุราชการ มีสิทธิได้ รับเงินผลประโยชน์ ตามข้ อบังคับกองทุน
สํ ารองเลีย้ งชีพสํ าหรับลููกจ้ างประจําของส่ วนราชการซึ่งจดทะเบียน
แล้ ว คืนประกอบด้ วย
1. เงินิ สมทบ และผลประโยชนของเงิ
ป โ ์
นิ สะสม
2. เงินสมทบและผลประโยชน์ ของเงินสะสม
เงินสมทบ ผลประโยชน์ ของเงินสมทบและเงินสะสม จะได้ รับ
การยกเวนไมตองเสยภาษ
ี (ไมรวมเงนสะสม
(ไ ่
ิ
เนองจากเงนสะสมถอ
ื่
ิ
ื
้ ไ่ ้ ี
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เป็ นส่ วนหนึ่งของค่ าจ้ าง และเสี ยภาษีไปแล้ ว)

การขอรบหนงสอรบรองเพอทํ
ั ั ื ั
ื่ าํ บตรรกษาพยาบาล
ั ั
( ั
(บตรทอง
30 บาท รกษาทุ
ั
กโรค)
โ )

ลูกจ้ างประจําทีเ่ คยได้ รับสิ ทธิเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการ
รักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก้ ไขเพิม่ เติม สํ าหรับตนเองและ
บุคคลในครอบครัว เมือ่ เกษียณหรือออกจากราชการ จะหมดสิ ทธิใน
สวัสดิการดังกล่ าว ดัดงนนผู
สวสดการดงกลาว
งนั้นผ้ เกษี
กษยณอายุ
ยณอายต้ตอองตดตอขอหนงสอรบรอง
งติดต่ อขอหนังสื อรับรอง
การทํางานและการเกษียณอายุ ทีห่ น่ วย ONE STOP SERVICE ของ
งานทะเบียี นประวั
ป ตั ิ บริิเวณชั้ัน 1 อาคารสิิ ริคุณากร สํํ านัักงาน
อธิการบดี เพือ่ นําไปติดต่ อขอทําบัตรทอง (30 บาท รักษาทุกโรค)
ทีส่ ถานพยาบาลใกล้ บ้าน
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การฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
การฌาปนกจสงเคราะหมหาวทยาลยขอนแกน
การฌาปนกิ
ป จสงเคราะห์์ มหาวิทยาลัยขอนแก่่นเป็ปนสวัสดิการทีีม่ หาวิทยาลัยขอนแก่่ น ไได้้ จัดใให้้ มี
ขึน้ เพือ่ ให้ บุคลากรทีเ่ ป็ นสมาชิกได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการงานศพของสมาชิกทีถ่ งึ แก่ กรรม
ปัจจบับนนมสมาชกประมาณ
ปจจุ
มีสมาชิกประมาณ 6,600 คน ในกรณทลู
ในกรณีที่ลกจ้
กจางประจาทเปนสมาชกถงแกกรรม
างประจําทีเ่ ป็ นสมาชิกถึงแก่กรรม กองคลงจะหกเงน
กองคลังจะหักเงิน
บําเหน็จรายเดือน ศพละ 30 บาท เพือ่ จ่ ายให้ กบั ทายาทของสมาชิกทีถ่ งึ แก่ กรรม (ได้ รับเงินสงเคราะห์
ประมาณ 198,000 บาท) โดยลูกจ้ างประจําทีร่ ับเป็ นรายเดือน ต้ องยืน่ หนังสื อแสดงความยินยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินบํานาญ เพื
มหาวทยาลยหกเงนบานาญ
เพอชาระหนรายศพ
อ่ ชําระหนีร้ ายศพ
หลักฐานทีใ่ ช้ ในการขอรับเงินสงเคราะห์ ก.ฌ.ม.ข. เมื่อลูกจ้ างประจําทีเ่ ป็ นสมาชิก ก.ฌ.ม.ข. ถึง
แก่ กรรม ให้ ทายาทนําเอกสารเพือ่ ขอรับเงินสงเคราะห์ ทีง่ านสวัสดิการ กองการเจ้ าหน้ าที่ อาคารสิ ริ
คุคณากร
ณากร ชัชน
้ น 3 สานกงานอธการบด
สํ านักงานอธิการบดี ดัดงน
งนี้
- สํ าเนาใบมรณบัตร
- สํ านาทะเบียนบ้ านผู้ตาย “ประทับตรา ตาย”
- สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทายาทที่รับเงิน
ลูกจ้ างประจําทีเ่ กษียณอายุต้องทําหนังสื อแสดงเจตนาให้ หักเงิน
บําเหน็จรายเดือน เป็ นค่ าสงเคราะห์ ศพรายเดือน ทีง่ านสวัสดิการ
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กองการเจ้ าหน้ าที่ อาคารสิ ริคุณากร ชั้น 3

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่ วยเพือ่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
ลูกจ้ างประจําทีเ่ ป็ นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่ วยเพือ่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เมื่อ
เกษียณอายุแล้ วยังเป็ นสมาชิก ช.พ.ค. ต่ อได้ โดยต้ องไปติดต่ อที่ สํ านักงาน สกสค. ขอนแก่ น และยินยอมให้ หักเงินจาก
ั ี
ิ (สานกงาน
บญชของสมาชก
(ํ ั
สกสค. ขอนแกน่ ตงอยู
้ั ่ ข้ างโรงเรยนบานทุ
โ ี ้ ่ ม ถนนมะลวลย
ิ ั ์ ตาบลบานทุ
ํ
้ ่ ม อาเภอเมอง
ํ
ื
จังหวัดขอนแก่น) กรณีมีสมาชิกเสี ยชีวติ สมาชิกต้ องจ่ ายเงินสงเคราะห์ ประมาณเดือนละ 480 บาท เพือ่ ช่ วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้ อนของครอบครัวบุคลากรทีถ่ งึ แก่กรรม สมาชิก ณ 20 มิถุนายน 2556 มีประมาณ 1,001,872 คน
ถ้้ าสมาชิิกเสีี ยชีีวติ จะได้
ไ ้ รับเงินิ ประมาณ
ป
1,001,872 บาท โดยต้
โ ้ องแจ้้ งใให้้ สกสค. หัักเงินิ ผ่่ านบััญชีีธนาคารกรุงไไทย
กรณีสมาชิกถึงแก่ กรรม ให้ ทายาทยืน่ ขอรับเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. เพือ่ ขอรับเงินสงเคราะห์ จัดการงานศพ
ครั้งแรกรายละ 200,000
, บาท ทีส่ ํ านักงาน สกสค. ขอนแก่ น โดยแนบเอกสาร ดังนี้
1. สํ าเนาใบมรบัตรของสมาชิกทีเ่ สี ยชีวติ
2. สํ าเนาทะเบียนบ้ านประทับตรา “ตาย” ของสมาชิกทีเ่ สี ยชีวติ
3. สํ าเนาบัตรประจําตัวของผู้ตาย
4. สํ าเนาบัตรประจําตัวของทายาททีข่ อรับเงิน
5.5 สาเนาทะเบยนบานของทายาท
สํ าเนาท เบียนบ้ านของทายาท
6. หลักฐานการชําระเงินค่ าสงเคราะห์ รายศพเดือนสุ ดท้ าย
7. หนังสื อรับรองผูู้จัดการศพ ((วัดออกให้ )
เงินสงเคราะห์ ช.พ.ค. ส่ วนทีเ่ หลือ จํานวนประมาณ 801,872 บาท ทางสํ านักงาน สกสค.ขอนแก่ น จะ
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เบิกจ่ ายให้ กบั ทายาททีช่ อบด้ วยกฎหมาย ไม่ เกิน 90 วัน

ชมรมผูสูงงอายมหาวิ
ชมรมผ้
อายุมหาวทยาลยขอนแกน
ทยาลัยขอนแก่ น
ลูกจางประจาทเกษยณอายุ
ลกจ้
างประจําทีเ่ กษียณอายสามารถสมั
สามารถสมครเปนสมาชกชมรมผู
ครเป็ นสมาชิกชมรมผ้ สูงงอาย
อายุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ได้ วัตถุประสงค์ ของชมรมเพือ่ เป็ นการส่ งเสริมและ
สนบสนุ
ื่ ใ ้ ํ ั ใ สรางความเขมแขง
้
้ ็ พฒนา
ั
ั นกจการของมหาวทยาลย
ิ
ิ ั เพอใหกาลงใจ
คุณภาพชีวติ ให้ กบั บุคลากรทีเ่ กษียณอายุได้ มโี อกาสพบปะสั งสรรค์ แลกเปลีย่ น
ความคิดิ เห็็น โดยมี
โ กี จิ กรรมด้้ านการนัันทนาการ การบันั เทิงิ การกีฬ
ี า การ
ท่ องเทีย่ ว การพักผ่ อนหย่ อนใจ การเยีย่ มไข้ การให้ กาํ ลังใจผู้สูงอายุ การอวยพร
วันั เกิดิ และสมาชิิกจะได้
ไ ้ รับจดหมายข่่ าวของชมรม ปี ละ 3 เล่่ ม ด้้ วย
ลูกจ้ างประจําทีม่ คี วามประสงค์ จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกชมรม ให้ ยนื่
ใบสมัครได้ ที่ งานสวัสดิการ กองการเจ้ าหน้ าทีอ่ าคารสิ ริคุณากร ชั้ น 3
สํ านักงานอธิการบดี โดยแนบรูู ปถ่ ายขนาด 1 นิว้ จํานวน 1 รูู ป
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งานสวัสั ดิกิ าร กองการเจ้้ าหน้้ าที่ี
โทร 043-202338 ภายใน 40100
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