
คู่มือการปฏบิัติงาน 

บ าเหน็จบ านาญ 

 

 

นางสาวนฤมล  จวงพันธ ์

ลูกจ้างชั่วคราว 

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 



ค าน า 
 

               คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน
บ าเหน็จบ านาญ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการ
บริการให้แก่ข้าราชการในสังกัด การปฏิบัติหน้าที่ด้านบ าเหน็จบ านาญ ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็น ต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับตัวเงิน และผู้มีสิทธิรับเงิน  
              การจัดท าคู่มือฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ร่วมกันรวบรวมและจัดท าขึ้น ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์หรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือผู้สนใจ
จะน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
    

 

                                                       น.ส.นฤมล จวงพันธ์ 
                      ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
            
             
         

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
เรื่อง                   หน้า  
การจัดท ารายละเอียดการจ่ายหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการบ านาญ      1 
การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จ-บ านาญ(ข้าราชการ) กรณีเกษียณอายุราชการและลาออก    2 
การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ อายุครบ 60  ปี                  3 
การเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ,ผู้รับบ านาญเสียชีวิต                                                   4 
การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด ข้าราชการเสียชีวิต         5 
การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด ผู้รับบ านาญเสียชีวิต       6 
การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด ลูกจ้างประจ าเสียชีวิต       7 
การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ (เพ่ิมเติม) อายุครบ 65 ปี       8 
การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ (เพ่ิมเติม) อายุครบ 70 ปี        9 
การจัดท าหนังสือรับรองบ าเหน็จค้ าประกันในระบบ e-pension     10 
การจ่ายเงิน กบข. ข้าราชการเสียชีวิต         11 
การเบิกจ่ายเงินกบข. ข้าราชการลาออก –เกษียณอายุ       12 
การเบิกจ่ายเงิน กสจ. ลูกจ้างประจ าเสียชีวิต        13 
การเบิกจ่ายเงิน กสจ. ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุ        14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดท ารายละเอียดการจ่ายหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการบานาญ ส่งให ้สพฐ. 
บุคคลที่สาม มีดังนี ้ 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ ากัด  
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ยโสธร จ ากัด  
3. ธนาคารออมสินสาขาอุทุมพรพิสัย 
4. ธนาคารออมสินสาขาราษีไศล 
5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาศรีสะเกษ 
6. ชพค.สกสค.ศรีสะเกษ 
7. ชพส.สกสค.ศรีสะเกษ 
8 .ฌค.ศก. 
9. ชมรมบ าเหน็จบ านาญอ าเภออุทุมพรพิสัย 
10.ชมรมบ าเหน็จบ านาญจังหวัดศรีสะเกษ 
11.เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอ าเภออุทุมพรพิสัย 

 

            ขั้นตอนการด าเนินการ  
               1)  เจ้าหนี้จัดส่งข้อมูลรายการหัก ณ ที่จ่าย          โดยเจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามต้องแจ้ง
รายละเอียดให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2   ภายในวันที ่1 ของทุกเดือน  
               2) ตรวจสอบยอดการหักเงินแต่ละรายการด าเนินการท ารายละเอียด ให้ตรงกับท่ีเจ้าหนี้หรือ
บุคคลที่สามแจ้งไว้  
               3) จัดท าแบบสรุปการหักเงิน (แบบ สรจ.6) เป็นประจ าทุกเดือน    ส่งข้อมูลให้สพฐ.      ภายใน
วันที่ 5 ของทุกเดือน  
               4) ออกรายงานสรุปหนี้ ปรับลดหนี้เฉพาะหนี้บ าเหน็จค้ าประกันเกิน  
      5) สรุปรายงานการเรียกเก็บเงินหนี้บุคลที่สาม ประจ าเดือนส่งให้หน่วยงานทางE-mail 
      6) ปริ้นรายละเอียดทะเบียนจ่ายตรงบ านาญ,บ าเหน็จรายเดือน และหนี้บุคคลที่สามประจ าเดือน 
               7) เมื่อได้รับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง(ประมาณปลายเดือนของทุกเดือน) จัดการโอนเงิน 
ดังกล่าวให้กับเจ้าหนี้บุคคลที่สามต่อไป 
      8)ส่งข้อมูลรายละเอียดการโอนเงินให้หน่วยงานต่างๆทางE-mail 

 

 



การขอรับเงินบ าเหน็จ-บ านาญ (ข้าราชการ) 
กรณีเกษียณอายุราชการและลาออก 

เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้  
 
1. แบบ 5300  
2. ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตท่ีได้รับ ประกาศใช้กฎอัยการศึก  
3. บันทึกรับรองสมุดประวัติ  
4. หนังสือรับรองการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับรับราชการครั้งแรก  
6. แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ส าหรับผู้รับเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญปกติ (สรจ.1)  
7. หนงัสือรับรองและขอเบิกเงินบ าเหน็จด ารงชีพ  
8.ค ารับรองการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งแรก 
9.บันทึกรับรองสมุดประวัติ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ  
1) ประสานให้ข้าราชการที่เกษียณ หรือ ลาออก มากรอกแบบ 5300โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้  

1. ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด  
3. กพ.7 ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด  
4. ส าเนาค าสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 2 ชุด  
5. ส าเนาค าสั่งเลื่อนเงินเดือนครั้งสุดท้าย 2 ชุด  
6. ส าเนาค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 2 ชุด  
7. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) 2 ชุด  
8. ส าเนาประกาศเกษียณ 2 ชุด 

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น พิมพ์ข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลขหนังสือ และออกเลขในระบบ กรอกข้อมูลในระบบ e-pension ส่งข้อมูลในระบบกรมบัญชีกลาง 
4) ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ 5300) ให้ คลัง เขต 3  
5) ถ้ามีการตีกลับเอกสาร แก้ไขตามการตีกลับ ระบบ e-pension 
6) เมื่อคลังอนุมัติแล้ว ด าเนินการลงทะเบียนขอเบิกต่อไป และปิดรอบตามปฏิทินรอบการจ่ายเงิน  
7) พิมพ์แบบสรุปการขอเบิกเงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (สรจ.10) เสนอ

ผู้บังคับบัญชาลงนาม ไว้เพ่ือการตรวจสอบ 



การขอรับเงินชว่ยพิเศษกรณีข้าราชการ,ผู้รับบ านาญเสียชีวิต 

เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้ 
ขั้นตอนการด าเนินการ  

1) ประสานทายาทที่มีชีวิตอยู่มาสอบปากค า โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้  
 

ผู้เสียชีวิต  
1. ส าเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 2 ชุด  
3. ส าเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด  

ทายาท (คู่สมรส,บุตร) 
1. ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด  
3. ส าเนาใบทะเบียนสมรส 2 ชุด  
4. สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) คนละ 2 ชุด  

2.)  ตรวจสอบเอกสารข้างต้นพิมพ์ข้อมูลตามแบบ พิมพ์ฎีกาขอเบิกเงิน  ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้า

ส่วนราชการลง 

3).ด าเนินการจ่ายเงินช่วยพิเศษให้กับทายาท  โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารทายาท 

 

 

 

 

 

 

 



การขอรับเงินบ าเหน็จตกทอด ข้าราชการเสียชีวิต 
เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้ 
 1. แบบ 5309  
      1) ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้รับ     ประกาศใช้กฎ
อัยการศึก  
ขั้นตอนการด าเนินการ  
          ประสานทายาทท่ีมีชีวิตอยู่มากรอกแบบ 5309 โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้  

 
ผู้เสียชีวิต  

1. ส าเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 2 ชุด  
3. ส าเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด  
4. กพ.7 ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด  
5. ส าเนาค าสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 2 ชุด  
6. ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย 2 ชุด  
7. ส าเนาใบมรณะหรือหนังสือรับรองการตาย (กรณีบิดามารดาเสียชีวิต)  

ทายาท  
1. ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด  
3. ส าเนาใบทะเบียนสมรส 2 ชุด  
4. ใบ ปค.14 ออกโดยที่ว่าการอ าเภอ 1 ชุด (กรณีข้าราชเสียชีวิต เป็น สมาชิก กบข.) ส าเนา 1 ชุด 
5. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย)  2 ชุด  

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลขหนังสือ และออกเลขในระบบกรอกข้อมูลในระบบ e-pension ส่งข้อมูลในระบบกรมบัญชีกลาง 
4) ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ 5309) ให้ กรมบัญชีกลาง  
5) ถ้ามีการตีกลับเอกสาร แก้ไขตามการตีกลับ ในระบบ e-pension 
6) เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว ด าเนินการลงทะเบียนขอเบิกต่อไป และปิดรอบตามปฏิทิน  
7) พิมพ์แบบสรุปการขอเบิกเงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (สรจ.10) เสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม ไว้เพ่ือการตรวจสอบ  



การขอรับเงินบ าเหน็จตกทอด ผู้รับบ านาญเสียชีวิต                                        
เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้  

1. แบบ 5309  
ขั้นตอนการด าเนินการ  
1) ประสานให้ทายาทที่มีชีวิตอยู่มากรอกแบบ 5309 โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้  

ผู้เสียชีวิต  
1. ส าเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 2 ชุด  
3. ส าเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด  
4. ส าเนาใบมรณะหรือหนังสือรับรองการตาย (กรณีบิดามารดาเสียชีวิต) 

ทายาท  
1. ส าเนาบัตรประชาชน  2 ชดุ  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  2 ชุด  
3. ส าเนาใบทะเบียนสมรส 2 ชุด  
4. ใบสอบปากค า ปค.14   2  ชุด  
5. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) 2 ชุด  
2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลขหนังสือ ออกเลขในระบบตามประเภทเงินและลงกรอกข้อมูลและส่งในระบบ e-pension  
4) ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ 5309) ให้ กรมบัญชีกลาง  
5) ถ้ามีการตีกลับเอกสาร แก้ไขตามการตีกลับ  
6) เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว ด าเนินการลงทะเบียนขอเบิกต่อไป และปิดรอบตามปฏิทิน  
7) พิมพ์แบบสรุปการขอเบิกเงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (สรจ.10) 

เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม ไว้เพ่ือการตรวจสอบ  
 

2.) เจ้าหน้าที่ด าเนินการท าหนังสือของดเบิกบ านาญและแบบ ส.ร.จ.12 ไปที่กรมบัญชีกลาง   



การขอรับเงินบ าเหน็จตกทอด ลูกจ้างประจ าเสียชีวิต 
เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้  
 
1. แบบ 5313  
2. ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้รับ ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ของลูกจ้างประจ า  
ขั้นตอนการด าเนินการ  
1) ประสานทายาทท่ีมีชีวิตอยู่มากรอกแบบ 5313 โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้  

ผู้เสียชีวิต  
1. ส าเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 2 ชุด  
3. ส าเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด  
4. กพ.7 ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด  
5. ส าเนาค าสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 2 ชุด  
6. ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งสุดท้าย 2 ชุด  
ทายาท  
1. ส าเนาบัตรประชาชน  2 ชดุ  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  2 ชุด  
3. ส าเนาใบทะเบียนสมรส 2 ชุด  
4. ใบ ปค.14 คนละ 2 ชุด  
5. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) 2 ชุด  

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลขหนังสือ และออกเลขในระบบกรอกข้อมูลในระบบ e-pension ส่งในระบบกรมบัญชีกลาง 
4) ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ 5313) ให้ คลัง เขต 3  
5) ถ้ามีการตีกลับเอกสาร แก้ไขตามการตีกลับ  
6) เมื่อคลังอนุมัติแล้ว ดาเนินการลงทะเบียนขอเบิกต่อไป และปิดรอบตามปฏิทิน  
7) พิมพ์แบบสรุปการขอเบิกเงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (สรจ.10) เสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม ไว้เพ่ือการตรวจสอบ   
 



การขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ อายุครบ 65 ปี (เรื่องเพิ่ม) 
เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้  
1. แบบ 5316  
2. แบบ สรจ.3  
ขั้นตอนการด าเนินการ  
1) ผู้รับบ านาญที่มีอายุ 65 ปี บริบูรณ ์มากรอกแบบ 5316, สรจ. 3 โดยมีเอกสาร ประกอบดังนี้  

1. ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด  
3. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) 2 ชุด  

2) ตรวจสอบสิทธิในระบบกรมบัญชีกลางและเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง      เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ลงนาม  
3) ออกเลขหนังสือ และออกเลขในระบบกรอกข้อมูลในระบบ e-pension ส่งข้อมูลในระบบกรมบัญชีกลาง 
4) ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ 5316) ให้ คลัง เขต 3  



การขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ อายุครบ 70 ปี 
เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้  
1. แบบ 5316  
2. แบบ สรจ.3.1 (แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปี
ขึ้นไป แบบไม่มีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน) 
3. แบบ สรจ.3.2 (แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปี
ขึ้นไป แบบมีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน) 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ  
1)  ผู้รับบ านาญที่มีอายุ 70 ปี บริบูรณ ์มากรอกแบบ 5316, สรจ. 3.1 และสรจ. 3.1  โดยมีเอกสาร ประกอบ
ดังนี้  

1. ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด  
3. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) 2 ชุด  

2)  ตรวจสอบสิทธิระบบกรมบัญชีกลางและเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3)  ออกเลขหนังสือ และออกเลขในระบบกรอกข้อมูลในระบบ e-pension ส่งข้อมูลในระบบกรมบัญชีกลาง 
4)  ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ 5316) ให้ คลัง เขต 3  
5.) กรณีมีหนี้บ าเหน็จค้ าประกันให้ไปที่คลังจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือขอรับหนังสือรับรองสิทธิใหม่ และไปที่
ธนาคารเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลใหม่ ถึงจะสามารถส่งเรื่องไปที่คลังเขต 3 ได้ 



การน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรพัย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร 
(บ าเหน็จค้ าประกัน)  
เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองบ าเหน็จค้าประกันมีดังนี้  
1. แบบค ารอ้งขอหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพยป์ระกันการกู้เงิน  
2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด  
ขั้นตอนการด าเนินการ  
1) ผู้รับบ านาญ  กรอกแบบค าร้อง โดยมีเอกสาร ประกอบดังนี้  

1. ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับบ านาญ 1 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับบ านาญ 1 ชุด  
3. ส าเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด  
4. ส าเนาทะเบียนบานของทายาททุกคน (ไดแ้ก่บิดา มารดา คูส่มรส บุตร) 1 ชุด  
5. ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีทายาทถึงแก่กรรมไปก่อนแล้ว) 1 ฉบับ  
6. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบ าเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนา 1 ชุด หรือบุคคลที่สาม  

2) ตรวจสอบสิทธิและเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง  
3) ลงข้อมูลในระบบ e-pension  
4) ปริ๊นใบรับแบบค าร้องหนังสือรับรองบ าเหน็จค้าประกันให้กับข้าราชการบ านาญ  
5) บันทึกส่งข้อมูลในระบบ e-pension ส่งไปยังส านักงานคลังจังหวัด  
6) ผู้รับบ านาญไปรับหนังสือรับรองสิทธิฯ จากส านักงานคลังจังหวัด และไปท่ีธนาคาร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การขอรับเงิน กบข.ข้าราชการเสียชีวิต 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ประสานทายาทที่มีชีวิตอยู่ กรอกแบบกบข. รง.008/2/2562  จ านวน 2 ชุด โดยมีเอกสารประกอบ 
ดังนี้  

ผู้เสียชีวิต  
1. ส าเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 2 ชุด  
3. ส าเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด  
4.ส าเนาใบมรณะหรือหนังสือรับรองการตาย (กรณีบิดามารดาเสียชีวิต) 

ทายาท  
1. ส าเนาบัตรประชาชนคนละ2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านคนละ2 ชุด  
3. ส าเนาใบทะเบียนสมรส 2 ชุด  
4. ใบ ปค.14 ออกจากที่ว่าการอ าเภอ คนละ 1 ชุด พร้อมส าเนา 1 ชุด 
5. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) คนละ2 ชุด  

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลขหนังสือ ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบกบข. รง.008/2/2562 )ให้ กบข.  
 



การขอรับเงินกบข. ข้าราชการลาออก –เกษียณอาย ุ
เอกสารประกอบการทาการเบิกจ่ายมีดังนี้  
(ส่งในระบบกรมบัญชีกลางพร้อมขอรับเงินบ านาญ) 

1. แบบ กบข. รง 008/1/2551  
 

ขั้นตอนการด าเนินการ  
 
1) ประสานข้าราชการที่เกษียณ หรือ ลาออก กรอกแบบ กบข. รง 008/1/2551 โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้  

1. ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด  
3. ส าเนาค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 2 ชุด  
4. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) 2 ชุด  

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลขหนังสือ ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ รง 008/1/2551) ให้ กบข.  
 



การขอรับเงิน กสจ. ลูกจ้างประจ าเสียชีวิต 
เอกสารประกอบการทาการเบิกจ่ายมีดังนี้  

1. แบบ กสจ. 004/2  
 

ขั้นตอนการด าเนินการ  
 

1) ประสานทายาทที่มีชีวิตอยู่มากรอกแบบ กสจ. 004/2 โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้  
 

ผู้เสียชีวิต  
1. ส าเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย” 2 ชุด  
3. ส าเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด  
 

ทายาท  
1. ส าเนาบัตรประชาชนคนละ2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านคนละ2 ชุด  
3. ส าเนาใบทะเบียนสมรส 2 ชุด  
4. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) คนละ2 ชุด  

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลขหนังสือ ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ กสจ. 004/2) ให้ กสจ.   
 



การขอรับเงิน กสจ. ลูกจ้างประจ าเกษียณอาย ุ
เอกสารประกอบการทาการเบิกจ่ายมีดังนี้  

1. แบบ กสจ. 004/1  
ขั้นตอนการด าเนินการ  
1) ประสานลูกจ้างประจ าที่เกษียณ หรือ ลาออก มากรอกแบบ กสจ. 004/1 โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้  

1. ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด  
3. ส าเนาคาสั่งให้ลูกจ้างประจาออกจากราชการ 2 ชุด  
4. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) 2 ชุด  

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลขหนังสือ ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ กสจ. 004/1) ให้ กสจ.  
 

 



การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ อายุครบ 65 ป (เรื่องเพ่ิม) 
เอกสารประกอบการทำการเบิกจายมีดังนี้  

1. แบบ 5316  

2. แบบ สรจ.3  

ข้ันตอนการดำเนินการ  

1) ผูรับบำนาญท่ีมีอายุ 65 ป บริบูรณ มากรอกแบบ 5316, สรจ. 3 โดยมีเอกสาร ประกอบดังนี้  

1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  

2. สำเนาทะเบียนบาน 2 ชุด  

3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) 2 ชุด  

ภายในระยะเวลา 5 นาที 

2) ตรวจสอบสิทธิในระบบกรมบัญชีกลางและเอกสารขางตน ครบถวน ถูกตอง   

          -  ดำเนินการพิมพแบบ 5316 และแบบ สรจ.3 ใหผูรับบำนาญ ลงลายมือชื่อในแบบ สรจ.3 

 ภายในระยะเวลา 5 นาที  

          -  เสนอหัวหนาสวนราชการลงนาม ภายในระยะเวลา 5 นาที 

3) ออกเลขหนังสือ และออกเลขในระบบกรอกขอมูลในระบบ e-pension สงขอมูลในระบบกรมบัญชีกลาง

ภายในระยะเวลา 10 นาที 

4) สงเอกสารฉบับจริง (แบบ 5316) ให คลัง เขต 3 ภายในระยะเวลา 2-5 นาที 

 


