


ซ่ึงกําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
เงินบําเหน็จพนักงานและลูกจาง พ.ศ. 2551 และ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

สํานักงานมีระเบียบการจายเงินบําเหน็จใหแกพนักงานและ
ลูกจางตามระเบียบเพื่อถือเปนเงินตอบแทนความชอบที่
ปฏิบัติงานใหสํานักงาน โดยจายใหคร้ังเดียวเมื่อออกจากงาน 
โดยมีสิทธิเรียกรองไดภายใน 5 ป

ผูมีสิทธิ

ผูมีสิทธิตองเปนพนักงานและลูกจางที่พนตําแหนงดวยเหตุใด
เหตุหนึ่งดังตอไปนี้
หากอายุงานไมนอยกวา 1 ปบริบูรณ จะไดรับสิทธินี้ก็ตอเมื่อ 
• เกษียณอายุ 
• ตาย 
• หรือถูกสั่งใหออกดวยเหตุทุพพลภาพ
หากอายุงานไมนอยกวา 3 ปบริบูรณ จะไดรับสิทธินี้ก็ตอเมื่อ 
• ครบกําหนดออกตามวาระ 
• ลาออกจากงานโดยไดรับอนุญาต 
• หรือถูกสั่งใหออกจากงานดวยเหตุอื่น

บทนํา
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การจายเงินบําเหน็จ ใหจายเงินภายใน 30 วัน 
นับแตวันที่ย่ืนแบบขอรับเงินและย่ืนขอรับเงินบําเหน็จแลว

สิทธิในเงินบําเหน็จเปนสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไมได ยกเวนตกทอด
แกทายาทตามกฎหมาย โดยใหผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จสามารถ
เรียกรองขอรับไดภายใน 5 ป

เงินบําเหน็จ เงินชวยเหลือพิเศษ

การจายเงินบําเหน็จจะแบงเปน 2 รูปแบบคือ

1. เงินบําเหน็จ ที่มอบใหในกรณีครบ
กําหนดออกตามวาระ เกษียณอายุ 
ลาออก หรือถูกสั่งใหออกโดยไดรับ
เ งิ นบํ า เหน็ จ  ใ นกรณีพนักงาน
เสี ย ชี วิ ตจ า ย ให แ ก ท ายาทตาม
กฎหมาย

2. เงินชวยเหลือพิเศษ ที่มอบให
ทายาทในกรณีผูมีสิทธิเสียชีวิต

ภายใน 
30 วัน

สิทธิการเบกิ

เงินบําเหน็จ
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เงินบําเหน็จ

กรณีออกตามวาระ ลาออก เกษียณอายุ หรือถูกส่ังใหออก

เงินบําเหน็จ

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

อัตราเงินเดือน
เดือนสุดทาย

เงินบําเหน็จท่ัวไป
การคํานวณอัตราเงินบําเหน็จอยางงาย หากออกตามวาระ ลาออก เกษียณอายุ หรือถูกสั่ง
ใหออก จะใชวิธีคํานวณดังนี้ “อัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย x ระยะเวลาปฏิบัติงาน เทากับเงิน
บําเหน็จที่ตองไดรับ”

• การนับระยะเวลาปฏิบัติงานสําหรับคํานวณเงิน
บําเหน็จ ให เ ร่ิมนับตั้งแตวันที่ ได รับการบรรจุและ
แตงตั้งจนถึงวันที่ออกจากงาน โดยนับระยะเวลาเปน
จํานวนป เศษของปถาถึงคร่ึงป ใหนับเปนหนึ่งป 
สําหรับจํานวนวันถามีรวมกันหลายระยะใหนับสามสิบ
วันเปนหนึ่งเดือน

• ในกรณีที่มีการประกาศใชกฎอัยการศึกในเขตพ้ืนที่
อําเภอที่เปนที่ตั้งของสํานักงานใหพนักงานและลูกจาง
ที่มีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ประจําสํานักงานนั้นไดรับการ
นับเวลาปฏิบัติงานในระหวางนั้นเปนทวีคูณ

• ใหหักระยะเวลาท่ีพนักงานและลูกจางลาเกินกวาสิทธิที่
ไดรับตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การลาของพนักงานและลูกจาง หรือถูกสั่งพักงาน
โดยไมไดรับเงินเดือน หรือขาดงานออกจากระยะเวลา
ในการคํานวณเงินบําเหน็จ

หนวย = ป
30 วัน = 1 เดือน

> 6 เดือน นับเปน 1 ป

หักดวยวันลาเกินสิทธ์ิ
หรือการขาดงานโดยไมไดลา

หากไปประจําการ
ในพื้นท่ีประกาศ
กฎอัยการศึก

 นับระยะเวลาน้ันเปนทวีคูณ
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เงินบําเหน็จ

กรณีพนักงานถึงแกความตาย

เงินบําเหน็จ คู่สมรส บุตร บดิามารดา2 31

>>> กรณีเงินบําเหน็จ <<<
เงินบําเหน็จจะจายใหแกบุคคลที่พนักงานแสดงเจตนาไว หากไมไดแสดงเจตนาไว จะจายใหแก
บุคคลตามลําดับดังนี้

คาํนวณตามอัตราบาํเหน็จปกติ

เงนิช่วยเหลือพเิศษ

อัตราเงนิเดอืน
เดอืนสุดท้าย 3

>>> กรณีเงินชวยเหลือพิเศษ <<<
การคํานวณเงินที่มอบใหในกรณีที่พนักงานถึงแกความตาย จะไดรับเงินเดือนเต็มเดือนที่
พนักงานและลูกจางผูนั้นมีสิทธิไดรับในเดือนที่ถึงแกความตายจํานวน 3 เทา โดยจะใชวิธี
คํานวณดังนี้ “อัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย x 3 เทากับเงินชวยพิเศษกรณีเสียชวิีต”
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เอกสารประกอบการเบิก

กรณีครบกําหนดออกตามวาระ ครบเกษียณอายุ ลาออก และถูกส่ังใหออกโดย
ไดรับบําเหน็จ

1. แบบขอรับเงินบําเหน็จ
2. คําสั่งใหลาออกจากงาน
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กรณีโอนเงินเขาบัญชี)

กรณีเสียชีวิต
1.แบบขอรับเงินบําเหน็จกรณีเสียชีวิต
2. ใบมรณบัตรของผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูมีสิทธิ
4. สําเนาบัตรประชาชนของ บิดา/มารดา/คูสมรส/บุตร (กรณีบุคคลใดเสียชีวิต
ใหแนบใบมรณบัตรดวย)

5. สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ
6. สําเนาทะเบียนบานของ ของ บิดา/มารดา/คูสมรส/บุตร
7. ใบทะเบียนสมรส
8. บันทึกการสอบทายาท
9. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กรณีโอนเงินเขาบัญชี)

กรณีการยื่นขอรับเงินชวยพิเศษพนักงานและลูกจางถึงแกความตาย
1. หนังสือแสดงเจตนาระบุผูรับผลประโยชน 
2. ใบมรณะบัตรของผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูมีสิทธิ
4. สําเนาบัตรประชาชนของผูรับผลประโยชน
5. สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ
6. สําเนาทะเบียนบานของผูรับผลประโยชน
7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

(กรณีโอนเงินเขาบัญชี)
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ขั้นตอนการเบกิเงินบาํเหน็จ

กรณีทั่วไป

กรณีเสียชีวิต

จายเงินบําเหน็จใหแกผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่มีคําสั่งใหไดรับเงินบําเหน็จและไดย่ืนแบบขอรับเงินบําเหน็จแลว

จายเงินบําเหน็จใหแกทายาทตามกฎหมายของผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดย่ืนแบบขอรับเงินบําเหน็จแลว ยกเวนกรณีที่ตองรอหลักฐานแสดง
สิทธิของทายาทใหขยายระยะเวลาการจายเงินไดตามความจําเปน 

เงื่อนไขการเบิก

เงินบําเหน็จ

ย่ืนขอรับเงินบําเหน็จ
พรอมหลักฐาน

ผูมีสิทธิ 
หรือทายาท

เบิกจายเงิน
บําเหน็จ

จายเช็คหรือโอนเงิน
ใหแกผูมีสิทธิ

ผูมีสิทธิหรือทายาทของผูมีสิทธิรวบรวมเอกสาร และยื่นขอรับเงินบําเหน็จพรอมหลักฐาน
ประกอบ จากนั้นใหเจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง แลวจึงทําเร่ืองเบิกจายเงินชวยเหลือ
พิเศษ สงใหผูมีอํานาจอนุมัติ แลวจึงแจงผูมีสิทธิหรือทายาทรับเงิน ซ่ึงอาจเปนการจายเช็ค
หรือการโอนเงินใหแลวแตกรณี

ข้ันตอนการเบิกจายเงินบําเหน็จ
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การเบิกเงินบาํเหน็จ

การยื่นแบบขอรับเงินบําเหน็จ

กรณีครบกําหนดออกตามวาระ ครบเกษียณอายุ 
ลาออก และถูกสั่งใหออกโดยไดรับบําเหน็จ

กรณีเสียชีวิต

- แบบขอรับเงินบําเหน็จกรณีเสียชีวิต
- ใบมรณบัตรของผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ
- สําเนาบัตรประชาชนของผูมีสิทธิ
- สําเนาบัตรประชาชนของ บิดา/มารดา/      
คูสมรส/บุตร (กรณีบุคคลใดเสียชีวิตใหแนบ
ใบมรณบัตรดวย)
- สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ
- สําเนาทะเบียนบานของ ของ บิดา/
มารดา/คูสมรส/บุตร
- ใบทะเบียนสมรส
- บันทึกการสอบทายาท
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรงุไทย (กรณี
โอนเงินเขาบัญชี)

- แบบขอรับเงินบําเหน็จ
- คําสั่งใหลาออกจากงาน
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบียนบาน
- สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย (กรณีโอนเงินเขา
บัญชี)
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ข้ันตอนการขอรับเงินบําเหน็จ

กรณีเสียชีวิต

ผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จย่ืนแบบขอรับ
เงินบําเหน็จพรอมหลักฐาน

ตรวจสอบความถูกตองใน
การย่ืนขอรับเงินบําเหน็จ

ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือถึง
สํานักบริหารทั่วไป เพ่ือขอให
ตรวจสอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือคํานวณเงิน

บําเหน็จ

ตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงาน
และคิดคํานวณเงินบําเหน็จ

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติตามแบบขอรับเงินบําเหน็จ

และลงนามในเช็ค

สํานักบริหารทั่วไปแจง
การตรวจสอบการมีสิทธิ

และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน

เพ่ือคํานวณเงินบําเหน็จ

ทายาทตามกฎหมาย
ผูมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ

ย่ืนแบบขอรับเงินบําเหน็จพรอมหลักฐาน

ตรวจสอบความถูกตองใน
การย่ืนขอรับเงินบําเหน็จ

ผูมีอํานาจลงนามในหนังสือ
ถึงสํานักบริหารทั่วไป เพ่ือ
ขอใหตรวจสอบระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานเพ่ือคํานวณ

เงินบําเหน็จ

ตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงาน
และคิดคํานวณเงินบําเหน็จ

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติตามแบบขอรับเงินบําเหน็จ

และลงนามในเช็ค

กรณีครบกําหนดออกตามวาระ
ครบเกษียณอายุ ลาออก

และถูกสั่งใหออกโดยไดรับบําเหน็จ

การเบิกเงินบาํเหน็จ
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การเบิกเงินบาํเหน็จ

แจงผูมีสิทธิรับเงิน

- จายเช็คใหกับผูมีสิทธิรับเงิน กรณีรับ
เช็คดวยตนเอง
- โอนเงินใหกับผูมีสิทธิรับเงิน กรณีระบุ
ใหโอนเงินเขาบัญชี

ออกใบภาษีหักภาษี ณ ที่จาย จัดทําคํา
ขออนุมัติเบิกจาย/ใบสําคัญจาย/นําสง
ภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย แก
กรมสรรพากร

ข้ันตอนการเบิกจายเงินบําเหน็จ

กรณีเสียชีวิต
กรณีครบกําหนดออกตามวาระ 

ครบเกษียณอายุ ลาออก 
และถูกสั่งใหออกโดยไดรับบําเหน็จ

แจงทายาทผูมีสิทธิรับเงิน

- จายเช็คใหกับทายาทผูมีสิทธิรับเงิน 
กรณีรับเช็คดวยตนเอง
- โอนเงินใหกับทายาทผูมีสิทธิรับเงิน 
กรณีระบุใหโอนเงินเขาบัญชี
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การเบิกเงินชวยเหลอืพิเศษ

การยื่นแบบขอรับเงินบําเหน็จ

ทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินย่ืนแบบ
ขอรับเงินชวยพิเศษพรอมหลักฐาน

ตรวจสอบความถูกตองใน
การย่ืนขอรับเงินชวยพิเศษ

เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ เพื่อพิจารณา
อนุมัติเงินชวยพิเศษและลงนามในเช็ค

ขั้นตอนการเบิกจายเงินชวยพิเศษพนักงานและลูกจางถึงแกความตาย

แจงทายาทผูมีสิทธิรับเงิน

- จายเช็คใหกับทายาทผูมีสิทธิรับเงิน กรณีรับเช็คดวยตนเอง
- โอนเงินใหกับทายาทผูมีสิทธิรับเงิน กรณีระบุใหโอนเงินเขาบัญชี

ข้ันตอนการเบิกจายเงินชวยพิเศษพนักงานและลูกจางถึงแกความตาย

ข้ันตอนการขอรับเงินชวยพิเศษพนักงานและลูกจางถึงแกความตาย

- หนังสือแสดงเจตนาระบุผูรับผลประโยชน 
- ใบมรณบัตรของผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษ
- สําเนาบัตรประชาชนของผูมีสิทธิ
- สําเนาบัตรประชาชนของผูรับผลประโยชน
- สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิ
- สําเนาทะเบียนบานของผูรับผลประโยชน
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กรณีโอนเงินเขาบัญชี)
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ขั้นตอนการเบกิเงินบาํเหน็จ

เงื่อนไขการเบิก

เงินชวยเหลือพิเศษ

ทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินรวบรวมเอกสาร และยื่นขอรับเงินชวยเหลือพิเศษ ตรวจสอบเอกสาร
และทําเร่ืองเบิกจาย สงใหผูมีอํานาจเมื่อไดรับการอนุมัติแลว  ใหจัดทําเช็คใหผูมีสิทธิหรือการ
โอนเงินเขาบัญชีใหแกผูมีสิทธิ

ข้ันตอนการเบิกจายเงินชวยเหลือพิเศษ

เงินชวยเหลือพิเศษนั้นจะจายเมื่อผูไดรับสิทธิเสียชีวิต โดย
• จายใหแกบุคคลซ่ึงพนักงานและลูกจางแสดงเจตนาโดยทําเปนหนังสือย่ืนตอ

เลขาธิการตามแบบที่กําหนด 
• แตถาพนักงานไมไดแสดงเจตนาไว หรือบุคคลที่ผูมีสิทธิแสดงเจตนาเสียงชีวิตกอนมี

การจายเงิน ก็ใหมอบแกบุคคลตามลาํดับ ดังนี้

1) คูสมรส
2) บุตร ถาผูมีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษตามวรรคในวรรคสอง
ในลําดับเดียวกันมีหลายคนใหจายใหแกผูซ่ึงบุคคลในลําดับนั้น
มอบหมายเปนหนังสือ
3) บิดามารดา
ถาทายาทในลําดับใดมีชีวิตอยู บุคคลในลําดับถัดไปจะไมมีสิทธิ
ไดรับเงินชวยพิเศษ

ย่ืนขอรับเงิน
ชวยเหลือพิเศษ

ทายาทรวบรวม
เอกสาร

เบิกจายเงิน
ชวยเหลือพิเศษ

จายเช็คหรือโอนเงิน
ใหแกทายาท
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ขอพึงระวัง

การเบิกจายเงินบําเหน็จตกทอด ทายาทของพนักงาน
ผูเสียชีวิตตองมีการสอบทายาทสํานักทะเบียนทองที่

เพ่ือยืนยันการเปนทายาทตามกฎหมาย

บุตรนอกสมรส หากไมมีหนังสือรับรองบุตร 
จะตองมีคําสั่งศาลยืนยันความเปนทายาท

กรณีมีภรรยาเกินหนึ่งคนจะตองดูการจดทะเบียนสมรส 
หากจดซอนตองดูวาใครจดกอน สวนคนจดทีหลังถือ
เปนการจดทะเบียนซอนไมมีสิทธิไดรับเงินบําเหน็จ
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ขอควรรูสาํหรับผูรับบาํเหน็จ

1) ย่ืนแบบแสดงผลรายการภาษีเงินไดประจําป ภงด. 90, ภงด.91
ก. เงินไดประจําปภาษีน้ัน เชน เงินเดือน 9 เดือน, รายไดอื่น -> 

คํานวณจํานวนภาษีที่ตองชําระโดยหักลดหยอนคาใชจายตางๆที่มีตาม
ประกาศของสรรพากร

ข.เงินบําเหน็จรับจากเหตุเกษียณอายุ -> คํานวณภาษีเงินไดที่ตอง
ชําระในใบแนบ ภงด. 90 หรือภงด. 91

ค. นําผลลัพธจากขอ ก. รวมกับขอ ข. เปนจํานวนภาษีเงินไดที่ตอง
ชําระในปภาษีที่เกษียณอายุ

ง. หากมีการรับเงินคืนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ไดรับการ
ยกเวน การนําเงินดังกลาวไปรวมคํานวณเสียภาษี แตตองแสดงเงินจํานวน
นี้ไวในใบแนบ ภงด. 90 หรือภงด. 91

เพื่อประโยชนของผูเกษียณตองรับเงินบําเหน็จ และเงินจากกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ (ถามี) ภายในปภาษีเดียวกัน

1) เงินบําเหน็จตองนําไปย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินได
ประจําป โดยคํานวณรวมกับเงินไดประจําป (เงินเดือน) ไมไดรับสิทธิ
คํานวณตามหลักเกณฑของใบแนบ ภงด. 90 หรือ ภงด. 91

หากแยกรับคนละปภาษี (รับปถัดไปจากปท่ีเกษียณอายุ) 

รับบําเหน็จในปภาษีท่ีเกษียณอายุ
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