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คู่มือการปฏิบัติงาน 
“ การเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญกรณีอายุครบ 60 ปี ’’ 

 

1. วัตถุประสงค์ 
1.2.1  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางในการท างาน สามารถน าไปใช้เป็นคู่มือ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่าย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2527 รวมถึงระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง  
1.2.2  เพ่ือท าให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
1.2.3  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านขอเบิกบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เป็นไปในทางเดียวกัน  
 
2. ขอบเขตการท างาน 

คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญกรณีอายุครบ 60 ปี ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญดังนี้
 2.1  การรับเรื่องจากผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จบ านาญ 

2.2  การตรวจสอบเอกสาร   
 2.3  การจัดท าบันทึกสรุปบ าเหน็จบ านาญให้แก่ผู้มีสิทธิเสนออธิการบดี ลงนามอนุมัติ พร้อมบันทึก
ข้อมูลผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ 

2.4  การจัดส่งเอกสารแบบขอรับบ าเหน็จบ านาญพร้อมเอกสารหลักฐานไปส านักงานคลังเขต 6 
การตรวจสอบข้อมูลในระบบบ าเหน็จบ านาญ พร้อมส่งข้อมูลให้ส านักงานคลังเขต 6 อนุมัติการสั่งจ่าย 
 2.5  การตรวจสอบการสั่งจ่าย 
 2.6  การด าเนินการเบิกจ่าย 

 
3. ค าจ ากัดความ 

บ าเหน็จปกติ  หมายถึง  เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว 
บ านาญปกติ  หมายถึง  เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนกว่าจะถึง

แก่ความตายหรือหมดสิทธิ 
เงินบ าเหน็จ  หมายถึง  เงินที่รัฐจ่ายให้แก่สมาชิก กบข. เพียงครั้งเดียว เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพและมี

เวลาราชการสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทนและมีอายุ
ราชการ 1 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยได้รับจากกระทรวงการคลัง 

เงินบ านาญ  หมายถึง  เงินที่รัฐจ่ายให้แก่สมาชิก กบข. เป็นรายเดือน เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพและมี
เวลาราชการยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ข้ึนไป หรือออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทนและมี
เวลาราชการสิบปีบริบูรณ์โดยได้รับจากกระทรวงการคลัง 



เงินประเดิม  หมายถึง  เงินที่ภาคน าส่งเข้าบัญชีสมาชิก กบข. ที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 
มีนาคม 2540 เพ่ือชดเชยเงินบ านาญที่ลดลง ทั้งนี้สมาชิก กบข. จะมีสิทธิขอรับเงินประเดิมได้เมื่อสิ้นสุด
สมาชิกภาพและต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิรับและเลือกรับบ านาญเท่านั้น 

เงินสะสม  หมายถึง  เงินที่สมาชิกจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งขณะนี้อยู่ในอัตรา 3% 
ของเงินเดือนสมาชิก 

เงินสมทบ  หมายถึง  เงินที่ภาครัฐจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้สมาชิก กบข. ที่สะสมเงิน เข้ากองทุนเป็น
ประจ าทุกเดือน ซึ่งขณะนี้อยู่ในอัตรา 3% ของเงินเดือนสมาชิก 

เงินชดเชย  หมายถึง  เงินที่ภาครัฐน าส่งเข้ากองทุนเป็นประจ าทุกเดือน โดยจ่ายเพ่ิมให้แก่สมาชิก 
กบข. เพ่ือชดเชยสูตรบ านาญที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งขณะนี้อยู่ในอัตรา 2 % ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้สมาชิก 
กบข. จะมีสิทธิได้รับเงินชดเชยก็ต่อเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพและเลือกรับบ านาญเท่านั้น 

เงินส ารอง  หมายถึง  เงินที่ภาครัฐจัดสรรเงินงบประมาณส่งเข้ากองทุนเพ่ือเป็นเงินส ารองส าหรับการ
จ่ายบ าเหน็จบ านาญให้แก่ข้าราชการในยามท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยภาครัฐต้องจัดสรรเงิน
งบประมาณเป็นเงินส ารองเข้ากองทุนเป็นรายปีไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการประจ าปี จนกว่าเงินส ารองและดอกผลจะมีจ านวน 3 เท่าของงบประมาณรายจ่ายบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการประจ าปี 

เงินสะสมส่วนเพิ่ม  หมายถึง  เงินที่สมาชิกแจ้งความประสงค์สะสมเพ่ิมจากอัตราปกติที่ก าหนดไว้ 
โดยสมาชิกสามารถส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ในอัตราไม่เกิน 12% ของเงินเดือนเมื่อรวมกับเงินสะสมเดิมตาม
อัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงแล้วต้องไม่เกิน 15% ของเงินเดือน แต่ภาครัฐยังคมสมทบเงินในอัตรา 3% เท่า
เดิม 

เงินเดือน  หมายถึง  เงินเดือนที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้นๆ รวมทั้งเงินเพ่ิม
พิเศษรายเดือนส าหรับค่าวิชา ส าหรับประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ ส าหรับการสู้รบ หรือส าหรับ
การปราบปรามผู้กระท าผิดแต่ไม่รวมถึงเงินเพ่ิมอย่างอ่ืน 

บ าเหน็จด ารงชีพ  หมายถึง  การน าเงินบ าเหน็จตกทอดซึ่งจะจ่ายให้กับทายาทของผู้รับบ านาญ มา
ให้ผู้รับบ านาญใช้เพ่ือการด ารงชีพ ขณะมีชีวิตอยู่ ครั้งแรกจะจ่ายจ านวน 15 เท่าของอัตราบ านาญ แต่ไม่เกิน
สองแสนบาท และหากค านวณแล้วยังมีเงินเหลือก็สามารถมาขอรับเงิน 
บ าเหน็จด ารงชีพเพ่ิมได้เมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ได้ในส่วนที่เหลือ รวมแล้วไม่เกินสี่แสนบาท 

เวลาราชการ  หมายถึง  เวลาตั้งแต่วันที่ข้าราชการเริ่มรับราชการ จนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงินเดือน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ และให้หมายความรวมถึงการนับเวลาราชการเป็น
ทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการด้วย 
 ช.ค.บ. หมายถึง เพ่ิมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ 
 ช.ร.บ. หมายถึง เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ 



ผู้มีสิทธิ  หมายถึง  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน รวมทั้ง
ทายาท หรือบุคคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว้ ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2539 แล้วแต่กรณี 

ส่วนราชการผู้ขอ  หมายถึง  ส่วนราชการต้นสังกัดหรือจังหวัดซึ่งผู้ขอรับเงินหรือ ผู้ตาย รับราชการ
ครั้งสุดท้าย หรือที่ซึ่งผู้รับเบี้ยหวัด บ านาญ เบิกเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ 
 ส่วนราชการผู้เบิก  หมายถึง  ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรม หรือหน่วยเบิกต้นสังกัดในส่วนภูมิภาค 
ที่ขอเบิกเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือเงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ของผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ หรือที่ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินแสดงเจตนาขอรับบ าเหน็จตกทอดหรือบ านาญพิเศษกรณี
ข้าราชการตาย 

นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ  หมายถึง  ข้าราชการ ยกเว้น ข้าราชการที่ช่วยราชการ ที่ได้รับแต่งตั้ง
จากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลาง หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีรหัสผู้ใช้งาน (User 
ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ก าหนดให้โดยกรมบัญชีกลาง เพ่ือท าหน้าที่ดูแลประวัติของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และบุคคลในครอบครัวของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 

นายทะเบียนผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  หมายถึง  ข้าราชการ ยกเว้น ข้าราชการที่ช่วยราชการ ที่ได้รับ
แต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลาง หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีรหัสผู้ใช้งาน 
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ก าหนดให้โดยกรมบัญชีกลาง เพ่ือท าหน้าที่ดูแลประวัติของผู้มีสิทธิรับ
เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิรับเงิน
ดังกล่าว 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่
อธิการบดี อนุมัติในแบบค าขอ 5300 
หัวหน้างานการเงิน 1. สอบทานพร้อมตรวจสอบแบบค าขอ 5300 
 2. ท าการส่งขอมูลการเบิกเงินผ่านระบบบ าเหน็จ

บ านาญไปให้กรมบัญชีกลางภายในเวลาที่ก าหนด 
(ตามปฏิทินการจ่ายเงิน) 

 3. หลังจากส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางแล้วท าการ
เปิดรอบและปิดรอบทุกครั้ง 

ผู้ปฏิบัติงานการเงิน 1. ท าการตรวจสอบแบบค าขอ (แบบ 5300) ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ให้เสนอแบบค าขอ และหลักฐาน
ประกอบการขอรับเงินต่อผู้มีอ านาจลงนามในแบบ
ค าขอ ก่อนน าไปบันทึกข้อมูล 



ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ 
 2. เข้าระบบบ าเหน็จบ านาญฯ ในส่วนราชการผู้ขอ 

(เจ้าหน้าที่) เพ่ือท าการกรอกข้อมูล 
3. ในกรณีฐานข้อมูลบุคคลในระบบบ าเหน็จบ านาญ
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้ส่งเรื่องในนายทะเบียน
แก้ไขเพ่ิมเติมฐานข้อมูลทันที ดังนี้  
- นายทะเบียนผู้รับบ าเหน็จบ านาญ กรณีเป็นผู้ที่พ้น
จากราชการแล้ว 
- นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ กรณีเป็นข้าราชการ
ซึ่งยังไม่พ้นจากราชการยื่นเรื่องขอรับเงินล่วงหน้า 
เช่น เป็นข้าราชการที่จะเกษียณอายุซึ่งสามารถยื่น
เรื่ องขอรับเงินล่ วงหน้าได้  8 เดือน ในปีที่ จะ
เกษียณอายุ เป็นต้น 

 4. ติดตามผลการขอเบิกบ าเหน็จบ านาญ 
 5.ท าการขอเบิกรอบสองหลังจากกรมบัญชีกลาง

อนุมัติสั่งจ่าย 
กรมบัญชีกลาง 1. ท าหน้าที่ตรวจสอบการขอเบิกบ าเหน็จบ านาญ 

ให้ถูกต้องครบถ้วน 
 2. เมื่อข้อมูลถูกต้องก็ท าการอนุมัติสั่งจ่าย 

 
 
5. การตรวจเอกสาร 
 5.1  กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจการปฏิบัติงานการขอเบิกบ าเหน็จ
บ านาญ   
  5.1.1.  พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในบ าเหน็จบ านาญปกติของผู้มีสิทธิ เวลาราชการและการนับ
เวลาราชการส าหรับค านวณบ าเหน็จบ านาญ วิธีการค านวณบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จบ านาญพิเศษ 
บ าเหน็จด ารงชีพ การน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน  บ าเหน็จตก
ทอด การพิจารณาสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญ การเสียสิทธิรับบ านาญ 

 5.1.2  พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ว่าด้วยเรื่องการจัดตั้งกองทุน และลักษณะของกิจการกองทุน การควบคุมและการบริหาร 
สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก การรับข้าราชการซึ่งโอนไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นสมาชิก การ



รับพนักงานมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐเป็นสมาชิก การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ การควบคุมก ากับ
การจัดการกองทุน บทก าหนดโทษ 
 5.1.3  กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 ว่าด้วยเรื่องการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพให้จ่ายในอัตราสิบห้าเท่าของบ านาญรายเดือนที่ได้รับแต่
ไม่เกินสี่แสนบาท โดยให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญมีอายุต่ ากว่าหกสิบปีบริบูรณ์ ให้มี
สิทธิรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกินสองแสนบาท ส ารับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้มี
สิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกินสี่แสนบาท แต่ถ้าผู้รับบ านาญใช้สิทธิตามข้างตนไปแล้ว ให้ขอรับบ าเหน็จ
ด ารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินสี่แสนบาท 
 5.1.4  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการพ.ศ. 
2527 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ว่าด้วยการยื่นเรื่องราวขอรับบ าเหน็จบ านาญ การส่งเรื่องราวขอรับบ าเหน็จบ านาญ การสั่งจ่าย
บ าเหน็จบ านาญ การเบิกบ าเหน็จบ านาญ การหักบ านาญพิเศษและหรือบ าเหน็จตกทอดจากผู้ที่ได้รับเกินสิทธิ
หรือไม่มีสิทธิ 
 5.1.5  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 53  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552  



 

 



6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
 
 

ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
1. 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
        
          ไม่ครบถ้วน 

5  นาท ี
 
 
 
 
 
 
 

15 นาท ี

-  รับเรื่องขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ปกติ  
/พร้อมเอกสารประกอบ / 
และลงทะเบียนรับ 
 
 
- ตรวจสอบความถกูตอ้งของ
แบบขอรับเงิน และเอกสารของ
ผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ถ้าเอกสาร
ไม่ถูกตอ้ง ครบถ้วนต้องเรียกผูร้ับ
บ านาญมาแก้ไข  

 

1. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
 
 
 
1. พ.ร.บ. บ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราการ พ.ศ. 2494 และที ่
แก้ไขเพิม่เตมิ 
2.พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการขอรับ และการจ่าย 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2527 
4 .กฏกระทรวงก าหนดอัตราและ
วิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 
 

1.แบบ 5300  
2.ส าเนาค าสั่งเกษียณ/ลาออก 
3.ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน 2 
ฉบับ 
4.ส าเนาบัตรข้าราชการ จ านวน 2 
ฉบับ 
5.ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 2 
ฉบับุ 
6.ส าเนาหน้าสมุดธนาคาร (ยกเว้น
ประเภทเงินฝากประจ า) จ านวน 2 
ฉบับ 
7.ใบรับรองสมุดประวัติและเวลา
ทวีคูณฯ จ านวน 2 ฉบับ 
8.แบบ สรจ. 1 ถ้ามีส าเนากรมธรรม์
ประกันชีวิตเพื่อหักลดหย่อนภาษีให้
แนบด้วย จ านวน 2 ฉบับ  
9.แบบ สรจ.3 ถ้าบ านาญประสงค์
รับเงิน (ธรุการให้ติ๊กในช่องไมเ่กนิ 

65 ปี จ านวนไมเ่กนิ 200,000 บาท 
อาวุโสให้ติก๊ในชอ่งตั้งแต ่65 ปี 
จ านวนเงนิไม่เกิน 400,000 บาท 
พร้อมรายละเอียดบัญช ี

1. เจ้าหน้าที่การเงนิ 

 
 
 
 
1. เจ้าหน้าที่การเงนิ 

        รับเร่ืองพร้อมเอกสาร       
ประกอบการพิจารณา 

             
            ตรวจสอบเอกสาร 

ครบถว้น 



ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
3.  

 
 
 

45  นาท ี การจัดท าบันทึกสรุปบ าเหน็จ
บ านาญให้แก่ผู้มีสิทธิเพื่อเสนอ
คลังเขตอนุมัติ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบว่าเป็นสมาชิก กบข.
หรื่อไม่ 
2. สอบทานในแบบขอรับเบ้ีย
หวัด บ าเหน็จ บ านาญ (แบบ 
5300) ให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วลง
ชื่อแสดงเจตนาขอรับเบ้ียหวัด 
บ า เ หน็ จปกติ  บ าน าญปกติ  
บ าเหน็จด ารงชีพ หรือบ าเหน็จ
แทนบ านาญ และระบุชื่อส่วน
ราชการผู้เบิกในช่องขอรับเงิน 
เพื่อเป็นสถานที่ซ่ึงผู้มีสิทธิรับเงิน
จะไปติดต่อเพื่อขอเบิกเงินและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมแนบ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อ
ข อ ง ผู้ รั บ เ บ้ี ย ห วั ด บ า เ ห น็ จ 
บ านาญปกติ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ข อ งผู้ รั บ เ บ้ี ยห วั ด  บ า เ หน็ จ 
บ านาญปกติ 
-  ส า เ น า สมุ ด บัญ ชี เ งิ น ฝ า ก
ธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขที่
บัญชีเงินฝาก ของผู้รับเบ้ียหวัด 
บ าเหน็จบ านาญปกติ ประเภท 
ออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ หรือ
กระแสรายวัน ยกเว้น บัญชีเงิน
ฝากประเภทประจ า 

1. พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการ พ.ศ.2494 และทีแ่ก้ไข

เพิ่มเตมิ (กรณีไมเ่ป็นสมาชิก กบข.) 
หรือ พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ พ.ศ.2539 (กรณีเป็น

สมาชิก กบข.) 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการขอรับ และการจ่ายบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการ พ.ศ.2527 
3. .กฏกระทรวงก าหนดอัตราและ
วิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 
4. บันทึกข้อมูลผ่านระบบบ าเหน็จ
บ านาญ ภายใต้การควบคุมระบบของ

ส านักงานคลังเขต 6 
 

1.แบบค าขอขอรับบ าเหน็จบ านาญ 

(แบบ 5300)  พร้อมเอกสาร
ประกอบ 
2..แบบ สรจ. 1 
3. แบบ สรจ.3 

1. เจ้าหน้าที่การเงนิ 

2. เจ้าหน้าที่ผู ้
ได้รับมอบหมาย 
ท าหน้าที่หัวหน้า 
งานบ าเหน็จบ านาญ 
3. หัวหน้าฝ่าย 
ทะเบียนประวัต ิ
และบ าเหนจ็บ านาญ 

จดัท าบนัทึกสรุปบ าเหน็จบ านาญ ใหแ้ก่
ผูมี้สิทธิ  แลว้น าเสนอกรมอนุมติั พร้อม
บนัทึกขอ้มูลผา่นระบบบ าเหน็จบ านาญ   

( e – pension ) 



ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
 

3. ค านวณบ าเหน็จ
บ านาญ/บ าเหน็จด ารงชีพ
(ยื่นพร้อมกับการขอรับ
บ านาญ)ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

4. จัดท ารายละเอียด
เกี่ยวกับการเริ่มนับเวลา
ราชการและวันสิ้นสุด 
พร้อมหลักฐานการนับ
เวลาราชการทวีคูณ 

5. จัดท าแบบหนังสือแจ้ง
รายการหักเงินช าระหนี ้
6. แนบแบบแจ้งรายการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้
ส าหรับผู้รับเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จบ านาญปกติ 
(แบบสรจ.1) 
7. เสนออธิการบดี ลงนาม
อนุมัต ิ
 
 
 



ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
4.    

 
 

5 นาท ี 1. จัดท าหนงัสือพร้อมแนบแบบ
ขอรับบ าเหน็จบ านาญ ไป
ส านักงานคลังเขต 6  
 

1. พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการ พ.ศ.2494 และทีแ่ก้ไข

เพิ่มเตมิ (กรณีไมเ่ป็นสมาชิก กบข.) 
หรือ พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ พ.ศ.2539 (กรณีเป็น

สมาชิก กบข.) 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการขอรับ และการจ่ายบ าเหนจ็

บ านาญข้าราชการ พ.ศ.2527 
 

1.แบบค าขอขอรับบ าเหน็จบ านาญ 

(แบบ 5300)  พร้อมเอกสาร
ประกอบ 
2..แบบ สรจ. 1 
3. แบบ สรจ.3 

1. เจ้าหน้าที่การเงนิ 

2. เจ้าหน้าที่ผู ้
ได้รับมอบหมาย 
ท าหน้าที่หัวหน้า 
งานบ าเหน็จ 
บ านาญ 

5.  
 
 
 
 
 

15 นาท ี -  ตรวจสอบความถกูตอ้งของ
ข้อมูลในระบบบ าเหนจ็บ านาญ 
และส่งขอ้มูลให้ส านกังานคลังเขต 
6 เพื่อพจิารณาอนมุัติการสั่งจ่าย
บ าเหน็จบ านาญ 

การส่งข้อมลูผ่านระบบบ าเหน็จ 
บ านาญ ภายใต้การควบคุมระบบ 
ของส านักงานคลังเขต 6 

1.แบบค าขอขอรับบ าเหน็จบ านาญ 

(แบบ 5300)  พร้อมเอกสาร
ประกอบ 
2..แบบ สรจ. 1 
3. แบบ สรจ.3 

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ 
มอบหมายท า 
หน้าที่หัวหนา้ 
งานบ าเหน็จบ านาญ 

จดัส่งแบบขอรับบ าเหน็จ
บ านาญ พร้อมเอกสารไป 
ส านกังานคลงัเขต 6 และ
จดัท ำบนัทกึ 

 

ตรวจสอบขอ้มูล 
ในระบบบ าเหน็จ 
บ านาญ พร้อมส่ง 
ขอ้มูลเพื่ออนุมติั
การสัง่จ่าย 
 



ล าดับที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
6.  

 
 
 
 
 

10 นาท ี -  ด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของข้อมูล 
การสั่งจ่ายในระบบบ าเหนจ็
บ านาญอกีครั้ง 
หลังจาก ส านกังานคลังเขต6 
อนุมตัิหนังสอื 
สั่งจ่ายแล้ว 

การสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญภายใต ้
การควบคุมระบบของกรม 
บัญชีกลาง 

1.แบบค าขอขอรับบ าเหน็จบ านาญ 

(แบบ 5300)  พร้อมเอกสาร
ประกอบ 
2..แบบ สรจ. 1 
3. แบบ สรจ.3 

1. เจ้าหน้าที ่
2. เจ้าหน้าที่ผู ้
ได้รับมอบหมาย 
ท าหน้าที่หัวหน้า 
งานบ าเหน็จ 
บ านาญ 

7.  10 นาท ี -  บันทึกส่งข้อมูลแบบขอรับ
บ าเหน็จบ านาญรอบสองผ่าน
ระบบ(e - pension) เพ่ือ
ด าเนินการเบิกจา่ย 
- กรมบัญชีกลางจะด าเนินการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ
ข้าราชการ 

1. ระเบียบกรมบัญชกีลาง 1. แบบค าขอขอรับบ าเหน็จบ านาญ 

(แบบ 5300)  พร้อมเอกสาร
ประกอบ 
2..แบบ สรจ. 1 
3. แบบ สรจ.3 

1. เจ้าหน้าที ่
2. เจ้าหน้าที่ผู ้
ได้รับมอบหมาย 
ท าหน้าที่หัวหน้า 
งานบ าเหน็จ 
บ านาญ 
3.เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง 

 

     ตรวจสอบ 
       การสัง่จ่าย 

ลงทะเบียนส่งขอ้มูลด าเนินการ
เบิกจ่าย 



7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ 7.1  รับเรื่องลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสาร  เมื่อได้รับเรื่องแล้วลงทะเบียน และ
ตรวจสอบเอกสารมีข้ันตอน ดังนี้ 

  7.1.1  บันทึกแบบค าขอรับบ าเหน็จบ านาญ ( แบบ 5300 ) เลือกประเภทของผู้รับบ านาญเข้า
ตามเกณฑ์พรบ.ใด  ชื่อสกุลผู้รับบ านาญ วันเดือนปีเกิด วันบรรจุ วันพ้นจากราชการ ชื่อต าแหน่ง สถานะภาพของผู้
ถึงรับบ านาญ เหตุที่ออก ส่วนราชการครั้งสุดท้าย  เหตุแห่งบ านาญ  ที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ของผู้รับบ านาญ  ระบุ
สถานที่ขอรับเงินที่ใด  เวลาราชการ  อัตราเงินเดือนสุดท้ายและลายมือชื่อผู้ขอรับเงิน 

  7.1.2.  หลักฐานเกี่ยวกับการรับราชการ สมุดประวัติ  หรือแฟ้มประวัติ และ ก.พ.7  
  7.1.3  ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาราชการทวีคูณระหว่างเวลาปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ประกาศใช้
กฎอัยการศึก 
  7.1.4.  หลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาราชการทวีคูณส าหรับผู้ปฏิบัติราชการปราบปราม
ผู้ก่อการร้าย 
คอมมิวนิสต์ ซึ่งรับรองโดยกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ถ้ามี) 
  7.1.5.  ตรวจสอบการเป็นสมาชิก กบข. (เฉพาะข้าราชการ)  
  กรณีไม่เป็นสมาชิก ให้ด าเนินการขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ 
พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  กรณีเป็นสมาชิก ให้ด าเนินการขอรับบ าเหน็จหรือบ านาญตามพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญ พ.ศ. 2539  
  7.1.6.  การลาโดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง และการลาในเวลาที่มีการประกาศใช้กฏอัยการ
ศึก 
  7.1.7.  ส าเนาประกาศข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  จ านวน   
  7.1.8.  ส าเนาค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
  7.1.9.  หนังสือยินยอมให้หักบ าเหน็จบ านาญเพื่อช าระหนี้ของส่วนราชการผู้ขอ 
  7.1.10.   แนบแบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ส าหรับผู้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญปกติ 
(แบบสรจ.1) 
  7.1.11.  บัตรตรวจจ่ายเงินเดือน พร้อมลงลายมือชื่อ และต าแหน่งของผู้เบิกทุกหน้า 
  7.1.12.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
  7.1.13.  ส าเนาทะเบียนบ้าน   



  7.1.14.  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร   
  7.1.15.  ด าเนินการคิดเวลาราชการปกติ เวลาราชการทวีคูณ เพื่อค านวณบ าเหน็จบ านาญ/
บ าเหน็จด ารงชีพ 
  กรณีข้าราชการไม่เป็นสมาชิก กบข. ให้ด าเนินการตามพ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.
2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 
  วิธีค านวณบ าเหน็จ 
  = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จ านวนปีเวลาราชการ 
 
  วิธีค านวณบ านาญ 
  = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จ านวนปีเวลาราชการ 
                                                       50 
  หมายเหตุ  เศษของปีถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
 
  กรณีข้าราชการเป็นสมาชิก กบข. ให้ด าเนินการตามพ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
พ.ศ.2539  
 
  วิธีค านวณบ าเหน็จ 
  = เงินเดือนเดือนสุดท้าย × จ านวนปีเวลาราชการ 
 
  วิธีค านวณบ านาญ 
  = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย × จ านวนปีเวลาราชการ 
                                                               50 
  ( ไม่เกิน 70%ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ) 
 
  หมายเหตุ  เวลาราชการหมายถึง เศษของเดือนและวันด้วย 
  
 

ขั้นตอนที่ 2  การบันทกึแบบขอรับในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e - pension) 



2.1. บันทึกข้อมูลประวัติ 

นายทะเบียน ภาครัฐ บ าเหน็จบ านาญ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ที่อยู่ (เป็นข้อมูลเดียวกับแบบค า
ขอ)  

         2.ค านาหน้า (คลิกแว่นขยาย)  

3.วันเดือนปีเกิด  

4.สมาชิก คลิก (เป็น, ไม่เป็น)  

5.วันเดือนปีท่ีเข้ารับราชการ  

6.วันเดือนปีท่ีออกจากราชการ  

7.เหตุที่ออก คลิก  

 

 



 

   2.2  ขั้นตอนการบันทึกแบบขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
ขั้นตอนการด าเนินการระบบบ าเหน ็จบ านาญ (e-pension) 

- ต ้องมีรหสัของผู ้ปฏิบัติงาน ( XXXX )  และรหสผู้อนุม ัต ิ ( XXXXX )  ท ั้งใน ส่วนของผู้ขอและผู้เบิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

1. เลือกระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 

2. ใส่ User Name และ Password 

 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. คลิกเลือกระบบบ าเหน็จบ านาญ 
 



 

 
4. เลือกระบบจัดการข้อมูล หัวข้อบันทึกข้อมูล 

 
 
 

5. ในหัวข้อชื่อโปรแกรมให้เลือกลงทะเบียนรับ 

 



 

 
 

6. เมื่อปรากฏหน้าจอลงทะเบียนรับให้บันทึกเลขประจ าตัวประชาชน 

และเลือกเพ่ิมข้อมูล 

 
 



 

 
 
 
 

 



 

7. เมื่อปรากฏหน้าจอลงทะเบียนรับ ให้ด าเนินการดังนี้ 
- ตรวจสอบประวัติ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เหตุที่ออก 
- ใส่ประเภทเงิน (บ าเหน็จบ านาญ) 
- ใส่ประเภทเรื่อง (บ าเหน็จบ านาญปกติ) 
- ใส่เลขท่ีหนังสือที่ผู้มีอ านาจลงนามในแบบขอรับ (5300) 
- คลิกเลือกบ าเหน็จด ารงชีพ 
- คลิกเลือกหน่วยงานผู้ขอ 
- คลิกบันทึก ก็จะได้เลขลงทะเบียนรับ 

- คลิกออกจากระบบ 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
2.3.1 ขั้นตอนการบันทึกแบบขอรับ 



 

              ให้คลิกท่ีหัวข้อ บันทึกแบบขอรับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. หน้าจอก็จะปรากฏข้อมูลค้นหาเลขที่รับ 
12. ให้บันทึกเลขที่รับลงในช่องดังรูป และเลือกค าสั่งค้นหา 



 

 
 

 

คลิก 



 

13. หน้าจอจะปรากฏ บันทึกแบบขอรับและหมวดข้อมูล ให้ใส่รายละเอียดในหมวดข้อมูลได้แก่ 
- ประวัติ 
- แบบขอรับ 
- บันทึกสัญญาค้ าประกัน 
- บัญชีธนาคาร 
- เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน 
- เวลาราชการ 
- กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
- ค่าลดหย่อน 
- หมายเหตุในแบบ 
- เอกสารแนบ 

- ค านวณเงิน 

เมื่อเจ้าหน้าที่ใส่รายละเอียดในหมวดข้อมูลแต่ละประเภทแล้ว ได้แก่ ประวัติ แบบขอรับ บัญชี
ธนาคารเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เวลาราชการ ค่าลดหย่อน และค านวณเงิน ต้องเลือกค าว่าบันทึก 
ทุกครั้งหลังจากใส่รายละเอียดทุกหมวดข้อมูลแล้ว ให้เลือกในหมวดประวัติ หน้าจอก็จะปรากฏ 
สถานะแบบขอรับ เลือกท่ีเรียบร้อย และเลือกบันทึก ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งข้อมูลส านักงานคลัง
เขต6 โดยจะแสดงข้อมูลในแต่ละหมวดข้อมูลดังนี้ 



 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2  ขั้นตอนการบันทึกแบบขอรับบ าหน็จด ารงชีพ 
 
6. ระบบจัดการข้อมูล ให้เลือกหัวข้อบันทึกข้อมูล และบันทึกแบบขอรับ 



 

 
 

7. เมื่อปรากฏหน้าจอบันทึกแบบขอรับ ในช่องค้นหาเลขที่รับให้บันทึกเลขที่รับ แล้วเลือกค าสั่ง 
ค้นหาเพื่อบันทึกแบบขอรับ (เลขที่รับบ าเหน็จด ารงชีพจะต่อเนื่องกับเลขที่รับบ าเหน็จบ านาญ เพราะ 

เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในหน้าต่างลงทะเบียนรับต้องคลิกเลือกขอบ าเหน็จด ารงชีพด้วย) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. หน้าจอแสดงข้อมูลแบบขอรับ 



 

 
 

9. เมื่อปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลแบบขอรับและหมวดข้อมูล ทุกหมวดข้อมูลจะเชื่อมโยงกับข้อมูล 
แบบขอรับบ าเหน็จบ านาญ ดังนั้นให้เลือกค านวณเงินบ าเหน็จด ารงชีพ ได้ตามโปรแกรมที่ปรากฏ 
ในหมวดข้อมูล หากเลือกค านวณเงินบ าเหน็จด ารงชีพจะปรากฏหน้าจอ ให้เลือกท่ีหัวข้อค านวณเงิน 
และเลือกค าสั่งบันทึก 



 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 

 



 

ขั้นตอนการด าเนินงานส าหรบัเรื่องเพิ่ม 
 ด าเนินการเช่นเดียวกับเรื่องปกติเพียงแต่เปลี่ยนประเภทเรื่องเป็นเรื่องเพ่ิม ยกเว้น ถ้าเป็นบ าเหน็จ
ด ารงชีพเพ่ิมให้ด าเนินการในหมวดข้อมูล “ค านวณเงิน” เลือกและค านวณเงิน บันทึกข้อมูล 

ประเภทเรื่องเพ่ิม 
- รวมเรื่องเพ่ิม 
- เรื่องเพ่ิมครั้งล่าสุด 
- เรื่องเพ่ิมบ านาญพิเศษ 
- เรื่องเพ่ิมไม่เกิน 400,000 บาท 
- ระบุเงินบ านาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3.3  ขั้นตอนการบันทึกส่งข้อมูล 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
   

เอกสารที่ใช้ประกอบขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
เพื่อท าการตรวจสอบ 

ตรวจสอบเอกสาร 

1.1 บันทึกแบบค าขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
 ( แบบ 5300 ) 

ตรวจรายการที่บันทึกของผู้มีสิทธิรับเงินในแบบฟอร์มตาม
รายการดังนี้  
-  เลือกประเภทของผู้รับบ านาญเข้าตามเกณฑ์ พรบ.ใด   
- ชื่อสกุลผู้รับบ านาญ วันเดือนปีเกิด วันที่บรรจุเข้ารับ
ราชการ  
ชื่อต าแหน่ง สถานะภาพของผู้รับบ านาญ เหตุที่ออกจาก
ราชการ  
- ส่วนราชการครั้งสุดท้าย  เหตุแห่งบ านาญ  ที่อยู่ที่สามารถ
ติดต่อได้ของผู้รับบ านาญ 
- ระบุสถานที่ขอรับเงินที่ใด 
- เวลาราชการ  อัตราเงินเดือนสุดท้าย 
มีการบันทึกถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่  

       
1.2. หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ  - มีการบันทึกถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่  
  

 
 
- มีการบันทึกถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตรงตามข้อมูล
แฟ้มประวัติกพ. 7           

1.3. แบบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ
ระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าที่ในเขตพ้ืนที่ได้
ประกาศใช้กฏอัยการศึก    
  

 
      1.4 หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จ
ด ารงชีพ          
      

- ตรวจทานการบันทึกในแบบฟอร์มของผู้มีสิทธิรับเงินว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
- ตรวจทานรายการการบันทึกรายละเอียดข้อมูลลดหย่อน
ภาษีหรือไม่ 



 

เอกสารที่ใช้ประกอบขอรับบ าเหน็จบ านาญ 
เพื่อท าการตรวจสอบ 

ตรวจสอบเอกสาร 

     1.5 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้ส าหรับผู้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญปกติ      
 

 

       1. การบันทึกแบบขอรับบ าเหน็จ
บ านาญในระบบ 
 
 

- ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการบันทึกข้อมูลตาม
หมวดในแบบขอรับในระบบ  
( e – pension ) 

 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 กระบวนการเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญกรณ๊ครบอายุ 60 ปีถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก  กล่าวคือ 
การด าเนินการให้กับผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จบ านาญจะต้องกระท าอย่างโดยเร็ว  หลังจากที่บุคคลเหล่านั้น
เกษียณอายุราชการเพื่อจะได้รับบ าหน็จบ านาญต่อเนื่อง ซึ่งขั้นตอนการท างานการขอเบิกจ่ายต้องท าให้
ถูกต้องและครบถ้วน  เพื่อลดการตีกลับของเอกสาร ซึ่งการตรวจสอบเอกสารจะต้องอาศัยระเบียบต่างๆ
ดังนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

1. พ.ร.บ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2539 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.

2527 
4. บันทึกข้อมูลผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญและการส่งข้อมูลภายใต้การควบคุมระบบของ

กรมบัญชีกลาง 
 
10. ระบบติดตามประเมินผล 



 

 10.1  มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ย่ืนขอรับบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จ
ด ารงชีพ และเอกสารผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนจะต้องส่งคืนส านักกอง ให้ผู้มีสิทธิรับ
เงินด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
 10.2  ท าหน้าที่ควบคุม และตรวจสอบการค านวณเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินให้เป็นไปตามระเบียบ 
 10.3  ตรวจสอบความถูกต้องแบบขอรับเงิน พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิให้ถูกต้อง 
 10.4  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล การส่งข้อมูลและการแก้ไขผ่านระบบบ าเหน็จ
บ านาญ 
 10.5  ติดตามผลการเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญกับกรมบัญชีกลางและส านักงานคลังเขตหลังจาก
จัดส่งเอกสาร และตรวจสอบการสั่งจ่ายบ าเหน็จบ านาญในระบบ 

 
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

11.1    พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
11.2 กฏกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
11.3  พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
11.4  กฎกระทรวง ( พ.ศ.2540 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 
11.5  กฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 ( พ.ศ.2540 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
11.6  กฎกระทรวง ฉบับท่ี 3 ( พ.ศ.2540 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
11.7  กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ( พ.ศ.2548 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
11.8  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2527 

 
12. แบบฟอร์มที่ใช้ในการเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญ 

12.1  แบบขอรับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จด ารงชีพ หรือเงินทดแทน
ข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ ( แบบ 5300 ) 

12.2  หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการ 
12.3  หนังสือรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าที่ในเขตท่ีได้ประกาศใช้กฏ

อัยการศึก 
12.4  หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จด ารงชีพ 
12.5  แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ส าหรับผู้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญปกติ 



 

12.6  แบบขอรับเงินจากกองทุน ( กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน ) 
 
 
 
13. ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/  
ลดความเสี่ยง 

1 ระเบียบหลักเกณฑ์ 
 

-  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับบ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการมีจ านวนมาก 
-  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับบ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการมีมานานท าให้คณะ
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ยากใน
การค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 
-  ขาดการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ
และเข้าใจตรงกัน 
 
 

-  ควรมีการรวบรวมระเบียบ
และหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ
เพ่ือศึกษาไว้อย่างชัดเจน  และ
เข้าใจง่าย 
-  จัดประชุมชี้แจงสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบให้ทุก
ฝ่ายเข้าใจตรงกัน 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ของงานการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการ
ไม่ครบถ้วนทุกระเบียบหลักเกณฑ์ 
 
-  ขาดการประชุมชี้แจงระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีเกิดขึ้นใหม่ เนื่องจาก
งานบางอย่างมีการมอบหมาย
ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่บาง

-  จัดประชุมชี้แจงระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีเกิดขึ้นใหม่ให้
เจ้าหน้าที่ของงานการเงินทุก
คนได้รับทราบ  ระดมความ
คิดเห็นและก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและแนวทาง
เดียวกัน 
-  ก าหนดแผนงานในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ



 

 
 
 
 
ที ่

 
 
 
 

ผังกระบวนการ 

คนเท่านั้น จึงไม่สามารถปฏิบัติงาน
บางอย่างแทนกันได้ 
-  ขาดการทบทวนการด าเนินงาน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

หน่วยงานและแจ้งให้
บุคคลากรทุกคนทราบ 
 
 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ 
ลดความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-  ขาดการวางแผนเพื่อให้
เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับบ าเหน็จบ านาญของ
ข้าราชการ 
-  ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการใช้ระบบบ าเหน็จบ านาญ  
( e – pension ) 

-  จัดบุคคลากรเพ่ือเข้าร่วมรับ
ฟังการประชุมชี้แจงการใช้
ระบบบ าเหน็จบ านาญ  
(e - pension) 
 

3. 
 
 
 
 

ผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
 
 
 
 
 
 

-  ไม่ค่อยได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
จากต้นสังกัด 
 
 
 
 

-  จัดท าเอกสารข้อมูลข่าวสาร
แจ้งไปยังผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
14. บรรณานุกรม 
 
กระทรวงการคลัง. 2494. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม. 
กระทรวงการคลัง. 2539. พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2539. 
กระทรวงการคลัง. 2546. กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ.2546. 
สวัสดิการกรมบัญชีกลาง. ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง. ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์   
 คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,2557. 
 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
กรมบัญชีกลาง.2560  http://sarablaw.cgd.go.th/CGDWeb. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 พฤษาภาคม 2560. 
กรมบัญชีกลาง.2560 http://123.242.156.83/klang7/data/UserFiles/File/Nuch/E-
Pension_manual_Jan_14.pdf สืบค้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sarablaw.cgd.go.th/CGDWeb.%20สืบค้นเมื่อวันที่%2014%20พฤษาภาคม%202560
http://123.242.156.83/klang7/data/UserFiles/File/Nuch/E-Pension_manual_Jan_14.pdf
http://123.242.156.83/klang7/data/UserFiles/File/Nuch/E-Pension_manual_Jan_14.pdf


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

 ง.  ประวัติของผู้จัดท า  

 
ประวัติผู้จัดท า 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล  นางสาววรรณภา  หอมค าแหง 
วันเดือนปีเกิด  09 มิถุนายน 2530 
สถานที่เกิด  อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่อยู่   บ้านเลขท่ี 119 ม.14 ต าบลวังไทร อ าเภอคลองขลุง     จังหวัดก าแพงเพชร 
สถานที่ท างาน  งานการเงิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   69 หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2553  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

สาขาวิชาการเงินการธนาคาร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก.  
ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ 1 ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาราชการทวีคูณระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ 

ประกาศใช้กฎอัยการศึกของข้าราชการ 
ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาราชการทวีคูณระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าที่ 

ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกของข้าราชการ 
(ผู้รับรองจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการชั้นอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) 

สถานที่ ..................................................................... 
วันที่ ............เดือน...........................................พ.ศ. ......................... 

ข้าพเจ้า......................................................................ต าแหน่ง................................................................. 
ขอรับรองสมุดประวัติและเวลาราชการทวีคูณของ..................................................................ต าแหน่ง 

................................................................สังกัดกรมหรือจังหวัด.....................................................กระทรวง 
   ....................................................................... ดังนี้.- 



 

1. รับรองสมุดประวัติ 
1.1 สมุดประวัติที่ลงไว้นี้ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
1.2 มีวัน ป่วย ลา ขาด หรือพักราชการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน 
ตั้งแต่วันที่..........เดือน ........................พ.ศ.......... ถึงวันที่ ........... เดือน.....................พ.ศ............. 
ตั้งแต่วันที่..........เดือน ........................พ.ศ.......... ถึงวันที่ ........... เดือน.....................พ.ศ............. 
มีวัน ป่วย ลา ขาด หรือพักราชการโดยได้รับเงินเดือนครึ่งหนึ่งหรือได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือน 
ตั้งแต่วันที่..........เดือน ........................พ.ศ.......... ถึงวันที่ ........... เดือน.....................พ.ศ............. 
ตั้งแต่วันที่..........เดือน ........................พ.ศ.......... ถึงวันที่ ........... เดือน.....................พ.ศ............. 
1.3 เงินเดือนเดือนสุดท้าย ....................บาท เงินเพ่ิม........................บาท รวม ........................บาท 
เบิกถึงวันที.่............เดือน .....................พ.ศ. .......... ได้รับจริงในเดือนนี้ ..............................บาท 
1.4 เคยขอเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ แล้ว ตามหนังสือที.่.................................................................... 
1.5 ส่งส าเนาค าสั่งเลื่อนเงินเดือนเดือนสุดท้าย (ส าหรับผู้เบิกจ่ายเงินเดือนเป็นเงินก้อน) มาด้วยแล้ว 
2. รับรองเวลาราชการทวีคูณระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก 
2.1 พ.ศ. 2494 (ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต ่30 มิถุนายน 2494 ถึง 5 กันยายน 2494 รวม 2 เดือน 6 วัน) 
ตั้งแต่วันที่........................................ ถึงวันที่ ....................................... รวม...........เดือน..............วัน 
หัก วันลาป่วย (..................วนั) วันลากิจ (....................วัน) รวม...........เดือน..............วัน 
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.1 รวม...........เดือน..............วัน 
2.2 พ.ศ. 2500 (ในเขต 26 จังหวัด ตั้งแต ่17 กันยายน 2500 ถึง 9 มกราคม 2501 รวม 3 เดือน 23 วัน) 
ตั้งแต่วันที่........................................ ถึงวันที่ ....................................... รวม...........เดือน..............วัน 
หัก วันลาป่วย (..................วนั) วันลากิจ (....................วัน) รวม...........เดือน..............วัน 
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.2 รวม...........เดือน..............วัน 
- 2 - 
2.3 พ.ศ. 2500 (นอกเขต 26 จังหวัด ตั้งแต ่17 กันยายน 2500 ถึง 3 ตุลาคม 2500 รวม 17 วัน) 
ตั้งแต่วันที่........................................ ถึงวันที่ ....................................... รวม...........เดือน..............วัน 
หัก วันลาป่วย (..................วนั) วันลากิจ (....................วัน) รวม...........เดือน..............วัน 
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.3 รวม...........เดือน..............วัน 
2.4 พ.ศ. 2501 (ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต ่21 ตุลาคม 2501 ถึง 28 ตุลาคม 2508 รวม 7 ปี - เดือน 9 วัน) 
ตั้งแต่วันที่...................................... ถึงวันที่ ..............................รวม...........ปี...........เดือน..............วัน 
หัก วันลาป่วย (..................วนั) วันลากิจ (....................วัน) รวม...........ปี...........เดือน..............วัน 
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.4 ...........ป.ี..........เดือน..............วัน 
2.5 พ.ศ. 2519 (ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต ่7 ตุลาคม 2519 ถึง 5 มกราคม 2520 รวม 3 เดือน) 
ตั้งแต่วันที่........................................ ถึงวันที่ ....................................... รวม...........เดือน..............วัน 
หัก วันลาป่วย (..................วนั) วันลากิจ (....................วัน) รวม...........เดือน..............วัน 



 

คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.5 รวม...........เดือน..............วัน 
2.6 พ.ศ. 2534 (ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต ่23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง 2 พฤษภาคม 2534 รวม 2 เดือน 8 วัน) 
ตั้งแต่วันที่........................................ ถึงวันที่ ....................................... รวม...........เดือน..............วัน 
หัก วันลาป่วย (..................วนั) วันลากิจ (....................วัน) รวม...........เดือน..............วัน 
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.6 รวม...........เดือน..............วัน 
2.7 พ.ศ. 2534 (ในเขต 21 จังหวัด ตั้งแต ่23 กุมภาพันธ์ 2534 ถึง.............................................................) 
ตั้งแต่วันที่........................................ ถึงวันที่ ..............................รวม...........ปี...........เดือน.............วัน 
หัก วันลาป่วย (..................วนั) วันลากิจ (....................วัน) รวม...........ปี...........เดือน.............วัน 
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.7 ............ปี...........เดือน.............วัน 
2.8 พ.ศ. 2547 (ในเขต 3 จังหวัด ตั้งแต.่........................................ ถึง.....................................................) 
ตั้งแต่วันที่........................................ ถึงวันที่ ........................... รวม............ป.ี..........เดือน.............วัน 
หัก วันลาป่วย (..................วนั) วันลากิจ (....................วัน) รวม...........ปี............เดือน.............วัน 
คงเหลือเวลาราชการทวีคูณตาม 2.8 ............ปี...........เดือน..............วัน 
รวมเป็นเวลาราชการทวีคูณทั้งสิ้น .............ป.ี..........เดือน.............วัน 

 
(ลงชื่อ) .....................................................................ผู้รับรอง 

(.........................................................................) 
ต าแหน่ง .......................................................................__ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(แบบ สรจ.3) 
หนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จด ารงชีพ 

 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ
.............................................................................................................................................(1) 
เลขท่ีประจ าตัวประชาชน........................................วัน เดือน ปีเกิด.................................................ปัจจุบันอายุ
................................ป ี
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้................................................... 
 ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ กรณ ี

   อายุต่ ากว่า 65 ปีบริบูรณ์  ขอรับเงิน 
    จ านวนตามสิทธิไมเ่กิน 200,000 บาท  หรือ 
   จ านวน.........................................บาท (.......................................................................) ไม่เกิน 
200,000 บาท 

   อายุ ตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์  ขอรับเงิน 
   จ านวนตามสิทธิไม่เกิน 400,000 บาท  หรือ 
   จ านวน.........................................บาท (.......................................................................) ไม่เกิน 
400,000 บาท 

โดยขอให้โอนเงินบ าเหน็จด ารงชีพเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................................สาขา
...................................................... 
ช่ือบัญชี................................................................................บัญชีเลขท่ี
.............................................................................................(2) 
 

(ลงช่ือ)..........................................................ผูร้ับ
บ านาญ 

             (.....................................................) 
         วันท่ี  ................................................ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------
-------- 

          ส่วนราชการ
............................................................................. 
  
 ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว  ขอรับรองว่า 
นาย/นาง/นางสาว/ยศ
......................................................................................................................................................................(1)  
ไม่เป็นบุคคลที่มีกรณหีรือ ต้องหาว่ากระท าความผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการและกรณหีรอืคดียังไม่ถึงที่สดุ    
และเป็นผู้มสีิทธิไดร้ับบ าเหน็จด ารงชีพ 
 จึงขอให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามทีร่ะบไุวข้้างต้น 



 

 กรณีที่..................................................................................................................(1) ถึงแก่กรรม จะแจ้งให้
กรมบัญชีกลาง     
(ส านักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ทราบทันที  
 

     
  (ลงช่ือ)................................................หัวหน้า
ส่วนราชการผู้ขอ 

                หรือผู้ที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

            (...............................................) 
ต าแหน่ง............................................... 
วันท่ี.............เดือน....................พ.ศ.............. 
 

หมายเหตุ :  (1) ช่ือผู้ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ผู้รับบ านาญ) 
     (2) ช่ือธนาคาร ช่ือบัญชี และเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รบับ านาญ เฉพาะประเภทออมทรพัย์/สะสมทรัพย์/ 
เผื่อเรยีก/กระแสรายวัน พร้อมแนบส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารซึ่งผูร้ับบ านาญไดร้ับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
กฎระเบียบ/ค าสั่ง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


