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1. วัตถุประสงค 
 

เพ่ือใหการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการท่ีพนจากราชการเปนไปโดยสะดวก 

รวดเร็ว และถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ พ.ศ. 2527 

2.  ขอบเขต 

 

ครอบคลุมขาราชการที่พนจากราชการ ที่ปฏิบัติงานในสวนกลาง สํานักงานสรรพสามิตภาค 

และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ 

 

3.  คําจํากัดความ 
 

ขาราชการ  หมายความวา  ทหารและขาราชการพลเรือน 
เวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ  หมายความวา  เวลาราชการท่ีขาราชการรับ

ราชการมาตั้งแตตนจนถึงวันสุดทายที่ ได รับเ งินเดือนตามเกณฑ และวิธีการท่ีบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติ 

บําเหน็จ  หมายความวา  เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซ่ึงจายคร้ังเดียว 
บํานาญ  หมายความวา  เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซ่ึงจายเปนรายเดือน 

 
4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 

 

 เจาพนักงานธุรการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจขาราชการที่จะเกษียณอายุ

ราชการในแตละปงบประมาณ จัดทําคําส่ังเกษียณอายุราชการ เสนอแบบขอรับบําเหน็จบํานาญพรอม

แนบหลักฐานที่เก่ียวของของขาราชการเกษียณอายุ เม่ือผูมีอํานาจลงนามแลว นําแบบขอรับบําเหน็จ

บํานาญบันทึกลงในระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) กอนสงไปกรมบัญชีกลาง เพ่ือดําเนินการตอไป 

  นักทรัพยากรบุคคล  มีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลประวัติของผูมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ 

รวมท้ังบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิรับเงินดังกลาว ตรวจสอบความถูกตองและบันทึกสงขอมูลใน

ระบบบําเหน็จบํานาญ 
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5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

การขอรับบําเหน็จบํานาญ แบงออกเปน 2 กรณี คือ 

  1. กรณีขาราชการเกษียณอายุสวนกลาง 
  2. กรณีขาราชการเกษียณอายุสวนภูมิภาค 

  1. กรณีขาราชการเกษียณอายุสวนกลาง 
  1. ขาราชการที่เกษียณอายุราชการย่ืนหลักฐาน พรอมเอกสารที่เก่ียวของในการขอรับ

บําเหน็จบํานาญสงใหเจาพนักงานธุรการ ท่ีสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล (สวนวิชาการบริหารทรัพยากร 

บุคคล) 
  2. เจาพนักงานธุรการตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของเอกสาร 

  3. ในกรณีครบถวน ใหเจาพนักงานธุรการพิมพแบบคําขอ และนําเอกสารท่ีเก่ียวของ 

กับการขอรับบําเหน็จบํานาญ ใหผูขอรับบําเหน็จบํานาญลงลายมือชื่อ และเสนอผูมีอํานาจลงนาม  
  4. กรณีไมครบถวน แจงขาราชการท่ีเกษียณอายุราชการ เพ่ือนําหลักฐานมาเพ่ิมเติม 
  5. เมื่อผูมีอํานาจลงนามไดลงนามแลว เจาพนักงานธุรการบันทึกแบบคําขอรับ

บําเหน็จบํานาญลงในระบบบําเหน็จบํานาญ แลวนําสงเรื่องตอกรมบัญชีกลาง เพื่ออนุมัติเงินบําเหน็จ

บํานาญ และสงหนังสือส่ังจายบําเหน็จบํานาญใหสวนราชการผูเบิก 
  6. เจาพนักงานธุรการทําบันทึกสงหนังสือส่ังจายเสนอตอสํานักบริหารการคลังและ

รายได เพ่ือจะไดดําเนินการในการเบิกจายเงินเขาบัญชีผูรับบําเหน็จบํานาญตอไป 

  7. นําเสนอตอสํานักบริหารการคลังและรายไดเพ่ือจะไดดําเนินการในการเบิก

จายเงินเขาบัญชีผูรับบําเหน็จบํานาญตอไป 
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แผนผังแสดงการขอรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการ (กรณีขาราชการเกษยีณอายุสวนกลาง) 
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   2. กรณีขาราชการเกษียณอายุสวนภูมิภาค 

 1. ขาราชการเกษียณอายุของสํานักงานสรรพสามิตภาค/สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี

ย่ืนหลักฐาน พรอมเอกสารที่เก่ียวของในการขอรับบําเหน็จบํานาญ 
 2. กรณีสํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ี ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบหลักฐาน 

พิมพแบบขอรับเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ บํานาญพิเศษ บําเหน็จดํารงชีพ หรือ เงินทดแทน

ขาราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300) หากเปนกรณีสํานักงานสรรพสามิตภาค ให

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบพิมพแบบคําขอและเอกสารที่เก่ียวของกับการขอรับบําเหน็จบํานาญ และใหผู

ขอรับบําเหน็จบํานาญลงลายมือช่ือ 

 3. กรณีสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ี ใหเสนอตอสรรพสามิตพ้ืนท่ี เพ่ือสงแบบคําขอฯ 

ไปยังสํานักงานสรรพสามิตภาค กรณีสํานักงานสรรพสามิตภาคใหรวบรวมแบบคําขอของสํานักงาน

สรรพสามิตพ้ืนท่ี และสํานักงานสรรพสามิตภาค เสนอผูมีอํานาจลงนาม (สรรพสามิตภาค) บันทึก

แบบขอรับลงในระบบบําเหน็จบํานาญ กอนสงไปยังคลังเขตเพื่อดําเนินการตอไป 
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 แผนผังแสดงการขอรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการ 
 (กรณีขาราชการเกษียณอายุสวนภูมิภาค สํานักงานสรรพสามิตภาค) 
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แผนผังแสดงการขอรับบําเหน็จบํานาญของขาราชการ 
 (กรณีขาราชการเกษียณอายุสวนภูมิภาค สํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ี) 
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6.  เอกสารอางอิง 
 

-  พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 
-  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการขอรับและจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2527 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอแกไขวัน เดือน ป เกิดในทะเบียนประวัติ

ขาราชการ พ.ศ. 2548 

7.  แบบฟอรมท่ีใช 

 -  แบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญ (แบบ 5300)  

 

8. เอกสารบันทึก 

 

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ  ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
แบบคําขอรับบําเหน็จบํานาญ 

(แบบ 5300) 
เจาพนักงานธุรการ สวนวิชาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
5 ป 
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