
 

        
 

 “ลูกจ้างประจ า” เป็นบุคลากรภาครัฐประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการนัน้ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรยีบร้อย บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ  ซึ่ง ก.พ. ได้จัดต าแหน่งลูกจ้างประจ าตามลักษณะงานออกเป็น 4 
กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการพ้ืนฐาน (งานให้บริการเป็นหลัก) กลุม่งานสนับสนุน(งานช่วย
ปฏิบัติหรือสนับสนุนผูป้ฏิบัติภารกิจหลัก) กลุม่งานช่าง (การปฏิบัติงานช่าง) และกลุ่มงาน
เทคนิคพิเศษ (ใช้ความสามารถทักษะความเชีย่วชาญเฉพาะตัว)  
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 “ลูกจ้างประจ า” ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา หรือส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดมิเรา
จะคุ้นเคยกับค าวา่ “นักการภารโรง” นั้น ปัจจุบันต าแหน่งนี้ไม่มีแลว้ เพราะตั้งแต่ปี 2553 ได้
ปรับก็มีประเภทต าแหนง่ ตามที่ ก.พ. ก าหนด แต่จะก าหนดให้มีต าแหน่งใดขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
ของส่วนราชการนั้นๆ หากเป็นสถานศึกษา หรือหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีการก าหนดต าแหน่งลกูจ้างประจ าใน 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบรกิาร
พื้นฐาน ได้แก่ พนักงานรักษาความปลอดภยั(ยาม) แม่บ้าน พนักงานบริการ พนักงานโสตทัศน
ศึกษา เป็นต้น กลุ่มงานสนับสนุน ได้แก่ พนักงานพิมพ์ดีด พนกังานห้องสมุด ครูช่วยสอน 
พนักงานขับรถยนต์ เปน็ต้น กลุ่มงานช่าง ได้แก่ ช่างไฟฟา้ ช่างไม ้ช่างปูน ช่างครุภัณฑ์ พนักงาน
ขับเครื่องกลขนาดกลาง เป็นต้น    

กฎหมายที่ก าหนดการเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจ า 

“เจ้าหน้าที่ภาครัฐ” ทุกประเภทต าแหน่ง มีกฎหมายก าหนดการเกษียณอายรุาชการไว้
เป็นการเฉพาะ “ลูกจ้างประจ า” ก็ท านองเดยีวกัน การเกษียณอายรุาชการ ก าหนดไว้ใน
ข้อ 57(2) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของสว่นราชการ พ.ศ. 2537 โดยมี
สาระส าคัญว่า “ลูกจ้างประจ าออกจากราชการเมื่อพ้นจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างฯ..” ซึ่ง ตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 
พ.ศ. 2519 ก าหนดว่า “ลูกจ้างประจ าซึ่งมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์แลว้เป็นอันพ้นจากงานเมือ่
สิ้นปีงบประมาณที่อายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์นั้น” จึงสรุปได้ว่า ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ
ในปีที่มีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ และในวันที ่1 ตุลาคม ของปีนั้น ๆ (ผู้เกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ 2559  คือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที ่2 ตุลาคม 2489-วันที่ 1 ตุลาคม 2499  หรือผู ้

เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2560 คือ ผูท้ี่เกิดระหว่างวันที ่2 ตุลาคม 2499-
วันที่ 1 ตุลาคม 2500)   
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เงินตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ที่ลูกจ้างประจ าจะได้จากราชการเมือ่เกษียณอายุราชการ 

การเกษียณอายรุาชการด้วยความเรยีบร้อย ถือว่าเป็นเรื่องดีทีค่นในวงการราชการพึง
ปรารถนา เพราะเป็นเงือ่นไขที่จะท าให้ได้รับเงนิตอบแทน และสิทธิประโยชน์ทีท่างราชการจะ
มอบให้ เพื่อเป็นการตอบแทนที่ท าคุณประโยชน์ให้กับราชการตลอดรับราชการมา ส าหรับ
ลูกจ้างประจ าที่เกษยีณอายรุาชการ จะได้รับเงนิตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากทางราชการ 
ดังน้ี  

1. สิทธิประโยชน์ขณะที่ลูกจ้างประจ ามีชีวิตอยู่ 

    1.1 เงินบ าเหน็จลูกจ้าง ลูกจ้างประจ าที่เกษยีณอายุราชการมีสทิธิ์ไดร้ับเงินบ าเหน็จปกติ 
หรือ เงินบ าเหน็จรายเดอืน (หากเป็นข้าราชการเรียกเงินบ านาญ) โดยให้สิทธิ์เลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม กลา่วคอื 

      1) บ าเหน็จปกต ิ คือ เงินตอบแทนของลูกจ้างประจ าที่ออกจากงานเนือ่งจากท างานมา
นาน โดยจ่ายก้อนเดียว ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างประจ า เงินเดือนสุดท้าย 18,000 บาท มีเวลา
ราชการ 38 ปี 7 เดือน 

          วิธีค านวณ 18,000 X (38X 12) + 7 หาร 12 = 694,500 บาท (จ่ายเงินเป็นก้อนเดียว) 

        2) บ าเหน็จรายเดือน คือ เงินตอบแทนของลกูจ้างประจ าที่ออกจากงานเนื่องจากท างาน
มานาน และต้องมีเวลาท างานตั้งแต่ยีส่ิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป จ่ายเป็นรายเดือนไปจนกว่าผูร้ับ
บ าเหน็จรายเดือนจะถึงแก่กรรม (แก้ไขโดยระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552 เดิมจะได้รับเฉพาะบ าเหน็จปกติ) 

           การค านวณบ าเหน็จรายเดือน ให้ค านวณจากคา่จ้างเดือนสุดท้ายคูณดว้ยจ านวนเดือนที่
ท างาน หารด้วยสิบสอง แล้วหารด้วยห้าสิบอีกครั้ง ถ้ามเีศษของบาทให้ปัดทิ้ง (บ าเหน็จราย
เดือน คือ บ าเหน็จปกติหารด้วย 50 นั่นเอง) ตัวอยา่งเช่น ลูกจ้างประจ าเงินเดือน
สุดท้าย 18,000 บาท เวลาราชการ 38 ปี 7 เดือน 

          วิธีค านวณ 18,000 X (38X 12) + 7 หาร 12 = 694,500 = 694,500 หาร 50 = 
13,890  (จ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 13,890 บาท) 
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  1.2 เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า (กสจ.) 

        พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ให้มีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลีย้งชีพลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียน (กสจ.) เพื่อเปน็การส่งเสริมการออมให้แก่ลูกจ้างประจ า ได้มเีงิน
ไว้ใช้เมื่อยามออกจากราชการ หรือ เมือ่พ้นวัยท างาน และเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่
ครอบครัวหากสมาชิกเสียชีวิต ลูกจ้างประจ าทีเ่ป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลีย้งชีพลูกจ้างประจ า 
และนายจ้าง (ส่วนราชการ)จะต้องส่งเงินสะสม(หักจากค่าจ้าง) และเงนิสมทบ(นายจ้างจ่าย
สมทบ) เขา้กองทุนฯ และเมือ่ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ถอืว่าสิ้นสมาชิกภาพการเป็น
สมาชิก กสจ. มีสทิธิได้รบัเงินผลประโยชน์ตามขอ้บังคับกองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ ประกอบด้วย เงนิสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์สะสม และ
ผลประโยชน์สมทบ ซึ่งผลตอบแทนที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับมากหรอืน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่าง ๆ เช่น ยอดเงินต้นที่น าส่งเขา้กองทุนฯ ซึ่งค านวณตามอัตราคา่จ้างของสมาชิก และ
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก กสจ. ที่เริ่มต้นการสมัครเป็นสมาชิก กสจ.ไม่พรอ้มกัน ในปีที่
ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุราชการ เมื่อได้รับประกาศหรอืค าสั่งเกษียณอายรุาชการแล้ว สามารถ
ยื่นเรื่องขอรับเงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพลูกจ้างประจ า (กสจ.) มายัง ส านักงานฯ กสจ. ได้ (กรณี
ลูกจ้างประจ าของสถานศึกษา หน่วยราชการผู้เบิกจะนัดหมายมาท าเรือ่งพรอ้มกับการขอรับ
บ าเหน็จรายเดือน) 

นอกจากนั้นกฎหมายยังก าหนดให้ผู้รับบ าเหน็จรายเดอืนสามารถน าสทิธิในบ าเหน็จตก
ทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้
ความส าคัญกับลูกจ้างประจ า จึงได้ดูแลให้ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
อย่างเหมาะสมและเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่องมาโดยตลอด 

แต่การปรับจ านวนเงินบ าเหน็จรายเดือนเพิ่มขึน้ เช่นเดียวกับการปรับเงินเดือน หรือเงินค่าครอง
ชีพให้แก่ข้าราชการหรือผู้รับบ านาญเพิ่มขึ้น เมือ่มีการปรับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น 
ผู้รับบ าเหน็จรายเดือนยงัไม่ได้สทิธิ์นี้ เนื่องจากการด าเนินการดังกลา่วจะมีผลกระทบกับภาระ
งบประมาณในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องมีการศกึษาถึงความเป็นไปไดโ้ดยละเอียดก่อน ในอนาคต
อาจมีการแก้ไขให้ปรับเพิ่มได ้ 
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2. บ าเหน็จตกทอด; สทิธิประโยชน์กรณีลูกจ้างประจ าเสียชีวิต 

     ลูกจ้างประจ าที่เกษยีณอายรุาชการและรับบ าเหน็จรายเดือน ตอ่มาถึงแก่ความตาย 
กฎหมายก าหนดให ้“ทายาท” เป็นผู้มีสิทธิได้รบับ าเหน็จตกทอดจ านวน 15 เท่าของบ าเหนจ็
รายเดือนที่ได้รับอยูไ่ด้ ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลกูจ้าง (ฉบับ
ที่ 9) พ.ศ. 2554 ดังน้ี 

      2.1) จ านวนเงินบ าเหน็จตกทอด  มีสูตรการค านวณ คือ บ าเหน็จตกทอด = บ าเหน็จราย
เดือน X 15 ตัวอย่างเช่น ลูกจ้างประจ ารับบ าเหน็จรายเดือนๆ ละ 13,890 บาท 

           บ าเหน็จตกทอด = 13,890 X 15  ทายาทจะได้รับเงินบ าเหน็จตกทอด = 208,350 บาท 

      2.2) ทายาทผู้มสีิทธิ์ไดร้ับเงินบ าเหน็จตกทอด ดังน้ี 

           1) บุตร ให้ได้รับ 2 ส่วน (ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ไดร้ับ 3 ส่วน) 

           2) สามีหรอืภรยิาให้ได้รับ 1 ส่วน 

           3) บิดามารดาให้ได้รับ 1 ส่วน 

           หากไม่มีบุคคลในล าดับข้อใด ก็ให้แบ่งตามส่วนของบคุคลในล าดบัที่เหลือ ถ้าไม่มีบุคคลใน
ล าดับข้อต่าง ๆ ให้จ่ายแก่บุคคลทีผู่้ตายได้แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินไว้ต่อส่วนราชการก่อน
ตาย ถ้าไม่มีบุคคลตาม 1) -3) และผู้ตายไม่ได้แสดงเจตนาระบุตัวผูร้ับสิทธิ์ไว้ ให้บ าเหน็จตก
ทอดนั้นเป็นอันยุติ(ตกไป)      

3. สิทธิ์ที่เสียไปเมื่อพันจากราชการเป็นผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 

    สวัสดิการและสิทธิประโยชน์บางอย่างที่เคยได้รบัจากราชการขณะเป็นลูกจ้างประจ าจะ
เสียไปเมื่อเกษียณอายรุาชการเป็นที่ผู้รับบ าเหนจ็รายเดือน ทั้งนี้เพราะเงื่อนไขของกฎหมาย แต่
ในขณะที่ผูเ้กษียณอายุราชการที่เคยเป็นข้าราชการ(ผู้รับบ านาญ) ยังคงมีสิทธิ์ สิทธิ์ที่ที่ผู้รับ
บ าเหน็จรายเดือนเสียไป มีดังนี ้

 3.1) สวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เป็นเงินที่ทางราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส าหรับตัวผูม้ีสทิธิ์เอง(ลูกจ้างประจ า) และบุคคลในครอบครัว 
ได้แก่ บุตร คู่สมรส บิดา มารดา เมื่อพ้นจากราชการไป กฎหมายให้สิทธิ์เฉพาะผูไ้ด้รับบ านาญ 
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ตามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการเทา่นั้น (เฉพาะข้าราชการ)ทีเ่กิดสิทธิ์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แต่หากเป็นลูกจ้างประจ าที่
เกษียณอายุราชการ(บ าเหน็จรายเดือนมใิช่รบับ านาญ) ไม่จัดว่าเปน็ผู้รับบ านาญตาม
กฎหมายว่าด้วยสวัสดกิารเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นจึงท าให้ลูกจ้างประจ าซึ่งเดิมทีเป็น
ผู้มีสิทธิเ์บิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวได้ เมื่อเป็นผู้
เกษียณอายุราชการและเป็นผู้รับบ าเหน็จรายเดือนจึงท าให้สิทธิ์นี้เสียไป 

         แต่ก็สามารถใช้สิทธิ์เข้ารักษาพยาบาล ของส านกังานประกันสุขภาพแหง่ชาติ (สป.สช.) 
ในฐานะเหมือนประชาชนทั่วไปได ้แต่หากมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือผู้รับ
บ านาญ ก็เปลี่ยนไปใช้สิทธิ์ในฐานะบุคคลในครอบครัวของคู่สมรสได้ โดยไปติดต่อขอ
เปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิ์ทีส่่วนราชการผู้เบิกน้ัน ๆ 

        3.2) สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  เป็นเงินที่ทางราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับบุตรข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า หรือผู้ไดร้ับบ านาญตามกฎหมายว่า
ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายวา่ด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเท่านั้น 
จึงจะเกิดสิทธิ์ตามระเบยีบและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร แต่หากเป็นลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ(รับบ าเหน็จรายเดือน
มิใช่รับบ านาญ) ไม่จดัว่าเป็นผู้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร ดังนั้นจึงท าให้ลูกจ้างประจ าซึ่งเดมิทีเปน็ผู้มีสิทธิ์เบิกสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ เมื่อเป็น
ผู้เกษียณอายุราชการและเป็นผู้รับบ าเหน็จรายเดือนจึงท าให้สิทธิ์นี้เสียไป 

         แตห่ากมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือเป็นผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ ก็
สามารถเปลี่ยนสิทธิ์การเบิกค่าการศึกษาบุตรให้กับคู่สมรสได้ โดยไปติดต่อขอเปลี่ยนแปลงผูใ้ช้
สิทธิ์ทีส่่วนราชการผู้เบกิน้ัน ๆ         

  จะเห็นว่า ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการไป หรือลาออก หากรบัราชการมาครบ 25 ปี 
(รวมเวลาทวีคณู)ก็จะไดร้ับเงินบ าเหน็จรายเดอืนทุกเดือนเลีย้งชีพไปจนวันตาย(ข้าราชการเรียก
เงินก้อนนี้ว่าบ านาญ) หากรับราชการครบ 10 ปี (รวมเวลาทวคีูณ) ก็ได้บ าเหน็จปกติ(รับเงินครั้ง
เดียว ข้าราชการเรยีกว่าบ าเหน็จ) อยา่งไรก็ตามสิทธิ์ประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและ 



7 

การศึกษาบุตรของผู้รับบ าเหน็จปกติและบ าเหน็จรายเดือนจะเสยีไป ซึ่งเป็นสิทธิทีส่ าคญัมี 

ผลกระทบต่อกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูร่วมทั้งอนาคตของบุตรหลานด้วย ดังนั้นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคญั สร้างความมั่นคง เหมือนกับข้าราชการทกุด้าน อันจะส่งผลให้ผู้รบั
บ าเหน็จรายเดือนเป็นผูสู้งอายุที่มคีุณภาพของสังคม  โดยทบทวน พิจารณาหาทางออกกฎหมาย
คืนสิทธิเ์บิกค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณ สทิธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรหลังเกษียณ สทิธิที่จะได้รับ
การปรับเบี้ยหวัดบ านาญเพิ่มตามมติ คณะรัฐมนตรี  ซึ่งเช่ือว่านี่คอืความหวังของลูกจ้างประจ า
และผู้รับบ าเหน็จรายเดอืนตั้งตารอ 

 

 

************************************* 


