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 ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จ
บ านาญ  เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบริการให้แก่
ข้าราชการในสังกัด การปฏิบัติหน้าที่ด้านบ าเหน็จบ านาญ ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็น ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง และจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเป็นเรื่องเก่ียวกับตัว
เงิน และผู้มีสิทธิรับเงิน   

การจัดท าคู่มือฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ร่วมกันรวบรวมและจัดท าขึ้น ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์หรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้สนใจจะน าไปใช้
ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป   

 
 

พิมพ์ชนก  ฤกษ์ทายี 
ผู้จัดท า  



 

                                      สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 

การจัดท ารายละเอียดการจ่ายหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการบ านาญ      1 

แผนผังการปฏิบัติงาน           2 

การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จ-บ านาญ(ข้าราชการ) กรณีเกษียณอายุราชการและลาออก    3 

การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด ข้าราชการเสียชีวิต        4 

การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด ผู้รับบ านาญเสียชีวิต       5 

การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด ลูกจ้างประจ าเสียชีวิต       6 

การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ (เพ่ิมเติม) อายุครบ 65 ปี       7 

แผนผังการปฏิบัติงาน           8 

การจัดท าหนังสือรับรองบ าเหน็จค้ าประกันในระบบ e-pension      9 

แผนผังการปฏิบัติงาน          10  

การจ่ายเงิน กบข. ข้าราชการเสียชีวิต        11 

การเบิกจ่ายเงินกบข. ข้าราชการลาออก –เกษียณอายุ      12 

การเบิกจ่ายเงิน กสจ. ลูกจ้างประจ าเสียชีวิต       13 

การเบิกจ่ายเงิน กสจ. ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุ       14 

แผนผังการปฏิบัติงาน          15 



1 
 

 

การจัดท ารายละเอียดการจ่ายหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการบ านาญ ส่งให้ สพฐ. 
 

 

บุคคลที่สาม มีดังนี้ 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 
3. ธนาคารออมสิน 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

1) เจ้าหนี้จัดส่งข้อมูลรายการหัก ณ ที่จ่าย   โดยเจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามต้องแจ้งรายละเอียดให้ 
สพม.33 ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน  

2) ตรวจสอบยอดการหักเงินแต่ละรายการ ให้ตรงกับท่ีเจ้าหนี้หรือบุคคลที่สามแจ้งไว้  
3) จัดท าแบบสรุปการหักเงิน (แบบ สรจ.6) เป็นประจ าทุกเดือน ส่งข้อมูลให้สพฐ.  ภายใน

วันที่ 5 ของทุกเดือน  
4) ออกรายงานสรุปหนี้ ปรับลดหนี้เฉพาะหนี้บ าเหน็จค้ าประกันเกิน  
5) เมื่อได้รับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง(ประมาณปลายเดือนของทุกเดือน) จัดการโอนเงิน 

ดังกล่าวให้กับเจ้าหนี้บุคคลที่สามต่อไป 
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แผนผังการปฏิบัติงาน 

การจัดท ารายละเอียดการจ่ายหนี้บุคคลที่สามของข้าราชการบ านาญ ส่งให้ สพฐ. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดเตรียมข้อมูลหนี้สินรายเดือน 

จัดท ารายการหักหนี้สินตามแบบ สรจ.6 

ดาวน์โหลดหนี้สินและประมวลผลข้อมูลเข้าระบบบ าเหน็จบ านาญ           
ภายใน วันที่ 5 ของทุกเดือน 

ออกรายงานสรุปหนี้ ปรับลดหนี้เฉพาะหนี้บ าเหน็จค้ าประกันเกิน 

กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการบ านาญและโอนหนี้สินให้หน่วย
เบิกจ่าย ก่อนสิ้นเดือน 5 วันท าการ 

สั่งจ่ายช าระหนี้ให้แก่บุคคลที่สาม 
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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. หนังสือรับรองและขอเบิกเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) เรียกข้าราชการที่เกษียณ 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 าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครัง้สุดท้าย ชุด  
6. ส าเนาค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 2 ชุด  
7. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) 2 ชุด  

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลข และลงข้อมูลในระบบ e-pension 
4) ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ 5300) ให้ คลัง เขต 3  
5) ถ้ามีการตีกลับเอกสาร แก้ไขตามการตีกลับ  
6) เมื่อคลังอนุมัติแล้ว ด าเนินการลงทะเบียนขอเบิกต่อไป และปิดรอบตามปฏิทิน  
7) พิมพ์แบบสรุปการขอเบิกเงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (สรจ.10) เสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม ไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
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การขอรับเงินบ าเหน็จตกทอด ข้าราชการเสียชีวิต 

เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้ 

1. แบบ 5309  
2. ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้รับ ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) เรียกทายาทที่มีชีวิตอยู่มากรอกแบบ 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 1 ชุด  
5. ส าเนาค าสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 2 ชุด  
6. ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครัง้สุดท้าย ชุด  
ทายาท  
1. ส าเนาบัตรประชาชนคนละ2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านคนละ2 ชุด  
3. ส าเนาใบทะเบียนสมรส 2 ชุด  
4. ใบ ปค.14 ออกโดยที่ว่าการอ าเภอ คนละ 1 ชุด  
5. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) คนละ2 ชุด 

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลข และลงข้อมูลในระบบ e-pension 
4) ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ 5309) ให้ กรมบัญชีกลาง  
5) ถ้ามีการตีกลับเอกสาร แก้ไขตามการตีกลับ  
6) เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว ด าเนินการลงทะเบียนขอเบิกต่อไป และปิดรอบตามปฏิทิน  
7) พิมพ์แบบสรุปการขอเบิกเงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (สรจ.10) เสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม ไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
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การขอรับเงินบ าเหน็จตกทอด ผูร้ับบ านาญเสียชีวิต 

เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้ 

1. แบบ 5309  

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) เรียกทายาทที่มีชีวิตอยู่มากรอกแบบ 5309 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. ใบ ปค.14 คนละ 1 ชุด  
5. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) คนละ2 ชุด 

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลข และลงข้อมูลในระบบ e-pension 
4) ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ 5309) ให้ กรมบัญชีกลาง  
5) ถ้ามีการตีกลับเอกสาร แก้ไขตามการตีกลับ  
6) เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว ด าเนินการลงทะเบียนขอเบิกต่อไป และปิดรอบตามปฏิทิน  
7) พิมพ์แบบสรุปการขอเบิกเงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (สรจ.10) เสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม ไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
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การขอรับเงินบ าเหน็จตกทอด ลูกจ้างประจ าเสียชีวิต 

เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้ 

1. แบบ 5313  
2. ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างประจ าปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้รับ ประกาศใช้กฎอัยการศึก
ของลูกจ้างประจ า 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) เรียกทายาทที่มีชีวิตอยู่มากรอกแบบ 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 1 ชุด  
5. ส าเนาค าสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 2 ชุด  
6. ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครัง้สุดท้าย ชุด  
ทายาท  
1. ส าเนาบัตรประชาชนคนละ2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านคนละ2 ชุด  
3. ส าเนาใบทะเบียนสมรส 2 ชุด  
4. ใบ ปค.14 ออกโดยที่ว่าการอ าเภอ คนละ 1 ชุด  
5. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) คนละ2 ชุด 

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลข และลงข้อมูลในระบบ e-pension 
4) ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ 5313) ให้ คลัง เขต 3  
5) ถ้ามีการตีกลับเอกสาร แก้ไขตามการตีกลับ  
6) เมื่อคลังอนุมัติแล้ว ด าเนินการลงทะเบียนขอเบิกต่อไป และปิดรอบตามปฏิทิน  
7) พิมพ์แบบสรุปการขอเบิกเงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (สรจ.10) เสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม ไว้เพ่ือการตรวจสอบ 
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การขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ (เพิ่มเตมิ)อายุครบ 65 ปี 

เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้ 

1. แบบ 5316 
2. แบบ สรจ.3 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับบ านาญที่มีอายุ 65 ปี บริบูรณ์ มากรอกแบบ 5316, สรจ. 3 โดยมีเอกสาร ประกอบดังนี้ 
1. ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด  
3. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) 2 ชุด  

2) ตรวจสอบสิทธิและเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม 
3) ออกเลข และลงข้อมูลในระบบ e-pension 
4) ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ 5316) ให้ คลัง เขต 3 
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แผนผังการปฏิบัติงาน 

การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ และบ าเหน็จตกทอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีสิทธิยื่นเรื่อง
ขอรับเงิน 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน              
ตรวจสอบแบบขอรับ
เงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ท าบันทึกเสนอผู้บังคับบญัชา 

ตรวจสอบการอนุมัตสิั่งจ่ายในระบบ e-pension 

ผู้มีสิทธิไดร้ับเงินโอนเข้า
บัญชีตามที่

กรมบัญชีกลางอนุมัต ิ

บันทึกการขอเบิกในระบบ e-pension              
และปิดรอบส่งกรมบัญชีกลางตามปฏิทินประจ าเดือน 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

- บันทึกออกเลขหนังสือส่งในระบบ MY Office 

- บันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินในระบบ e-pension 

-จัดส่งแบบขอรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง
ส านักงานคลังเขต3,กรมบญัชีกลาง และกบข./กสจ. 
 

แจ้งผู้มีสทิธิให้สง่เอกสารเพิ่มเตมิ 

เพื่อประกอบการขอรับเงินตอ่ไป 

- ตรวจสอบรายการตีกลบัในระบบ  
e-pension 

- แก้ไขข้อมลูให้ถกูต้องตามที่ได้รับ
แจ้งจากส านกังานคลงัเขต/
กรมบญัชีกลาง 

ไม่ถูกต้อง 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

ถูกต้อง 

อนุมัต ิ
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การน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรพัย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร             
(บ าเหน็จค้ าประกัน) 

เอกสารประกอบการขอหนังสือรับรองบ าเหน็จค้ าประกันมีดังนี้ 

1. แบบค ารองขอหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใชเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน  
2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบ าเหน็จตกทอด 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) ผู้รับบ านาญ มากรอกแบบค าร้อง โดยมีเอกสาร ประกอบดังนี้ 
1. ส าเนาบัตรประชาชนผู้รับบ านาญ 1 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับบ านาญ 1 ชุด  
3. ส าเนาทะเบียนสมรส  1 ชุด 
4. ส าเนาทะเบียนบานของทายาททุกคน (ไดแก บิดา มารดา คูสมรส บุตร และบุตรบุญธรรม) 

 คนละ 1 ชุด   
5. ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีทายาทถึงแกกรรมไปกอนแลว) 1 ฉบับ 
6. ส าเนาทะเบียนบานของผูรับบ าเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนา 2 ชุด 

2) ตรวจสอบสิทธิและเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง  
3) ลงข้อมูลในระบบ e-pension 
4) ปริ๊นใบรับแบบค าร้องหนังสือรับรองบ าเหน็จค้ าประกันให้กับข้าราชการบ านาญ 
5) บันทึกส่งข้อมูลในระบบ e-pension ไปยังส านักงานคลังจังหวัด 
6) ผู้รับบ านาญไปรับหนังสือรับรองสิทธิฯ จากส านักงานคลังหวัด 
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แผนผังการปฏิบัติงาน 

การน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร (บ าเหน็จค้ าประกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบ านาญยื่นค าร้อง
ขอหนังสือรับรองสิทธิ 

ผู้รับบ านาญไปรับหนังสือรับรอง
สิทธิฯ จากส านักงานคลังจังหวัด 

เมื่อผู้รบับ านาญ มารับใบแบบค ารอ้งขอหนังสือรับรองฯ
และรายละเอียดผู้ขอรับหนังสือรบัรองบ าเหน็จค้ าประกัน
ที่บันทึกจากระบบ e-pension แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีการเงิน
บันทึกส่งข้อมูลในระบบ ไปยังส านกังานคลังจังหวัด  

- บันทึกประวัติข้อมูลของผูร้ับบ านาญ,บุคคลใน
ครอบครัวและบุคคลอื่น ลงในระบบ e-pension 

- ลงทะเบียนรับค าร้องขอหนังสือรบัรองสิทธิฯ      
ในระบบ e-pension 

 

แจ้งผู้มีสทิธิให้สง่เอกสารเพิ่มเตมิ 

เพื่อประกอบการขอรับเงินตอ่ไป 

ไม่ถูกต้อง 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
- ตรวจสอบสิทธิและจ านวนเงินในบ าเหน็จตกทอด 
จากบัตรกลางของผู้รับบ านาญในระบบ e-pension 
- ตรวจสอบข้อมลูหลักฐาน/เอกสารของผู้รับบ านาญ 
บุคคลในครอบครัว และบคุคลอื่น 
 

ถูกต้อง 
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การขอรับเงิน กบข. ขา้ราชการเสียชีวิต 

เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้ 

1. แบบ กบข. รง 008/2/2551 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) เรียกทายาทที่มีชีวิตอยู่มากรอกแบบ รง.008/2/2551 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. ใบ ปค.14 ออกจากที่ว่าการอ าเภอ คนละ 1 ชุด  
5. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) คนละ2 ชุด 

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลข ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ รง.008/2/2551) ให้ กบข. 
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การขอรับเงินกบข. ข้าราชการลาออก –เกษยีณอาย ุ

เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้ 

1. แบบ กบข. รง 008/1/2551 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) เรียกข้าราชการที่เกษียณ หรือ ลาออก มากรอกแบบ 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) ออกเลข ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ รง 008/1/2551) ให้ กบข.  
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การขอรับเงิน กสจ. ลกูจ้างประจ าเสียชีวิต 

เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้ 

1. แบบ กสจ. 004/2 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) เรียกทายาทที่มีชีวิตอยู่มากรอกแบบ 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. ใบ ปค.14 ออกจากที่ว่าการอ าเภอ คนละ 1 ชุด  
5. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) คนละ2 ชุด 

2) ตรวจสอบเอกสารข้างต้น ครบถ้วน ถูกต้อง แล้ว เสนอหัวหน้าส่วนราชการลงนาม  
3) ออกเลข ส่งเอกสารฉบับจริง (แบบ กสจ. 004/2) ให้ กสจ. 
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การขอรับเงิน กสจ. ลกูจ้างประจ าเกษียณอาย ุ

เอกสารประกอบการท าการเบิกจ่ายมีดังนี้ 

1. แบบ กสจ. 004/1 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1) เรียกลูกจ้างประจ าที่เกษียณ หรือ ลาออก มากรอกแบบ กสจ. 004/1 โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้  
1. ส าเนาบัตรประชาชน 2 ชุด  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด  
3. ส าเนาค าสั่งให้ลูกจ้างประจ าออกจากราชการ 2 ชุด  
4. ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย) 2 ชุด  

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

การขอรับเงิน กบข. และ กสจ. เม่ือสมาชิกพ้นสภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกยื่นเรื่องขอรับคืนเงิน 

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ
แบบขอรับคืนเงิน กบข./

กสจ. และเอกสารที่
เกี่ยวขอ้ง 

ท าบันทึกเสนอผู้บังคับบญัชา 

สมาชิกได้รับเงินคืนจาก กบข./
กสจ. โดยการโอนเข้าบัญชีสมาชิก 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

- บันทึกออกเลขหนังสือส่งในระบบ MY Office 

- จัดส่งแบบขอรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง
กบข./กสจ. 
 

แจ้งสมาชิกให้สง่เอกสารเพิ่มเติม 

เพื่อประกอบการขอรับเงินตอ่ไป 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

อนุมัต ิ


