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สิทธิประโยชนของลูกจางประจําท่ีจะพนจากราชการ 
1. หลักการและเหตุผล 

 บุคลากรภาครัฐ นอกจากขาราชการพลเรือนสามัญแลว ยังมีลูกจางของสวนราชการท่ีปฏิบบัติงานตาม

สวนราชการตางๆ ซ่ึงนับเปนบุคลากรอีกประเภทหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญในการสนับใหการบริหารจัดการภาครัฐมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจางประจํา พ.ศ.2519 หมวด 1 ระบุ 

ลูกจางประจํา หมายความวา ลูกจางรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม จางไวปฏิบัติงาน

ท่ีมีลักษณะประจําไมมีกําหนดเวลาตามอัตราและจํานวนท่ีกําหนดไว โดยจายคาจางจากเงินงบประมาณ ซ่ึง

ลูกจางประจําของทางราชการ นอกจากจะไดรับเงินคาตอบแทนในการปฏิบัติงานเปนคาจางแลว ยังมีสวัสดิการ

และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ จากทางราชการตลอดเวลาท่ีรับราชการอยูจนเม่ือพนจากราชการ 

 ในการนี้  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของงานการเจาหนาท่ีเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง

ลูกจางประจําของสวนราชการท่ีจะพนจากราชการไดมีความรูและความเขาใจสิทธิประโยชนท่ีพึงจะไดรับ  

จึงจัดทําแนวทางสิทธิประโยชนของลูกจางประจําท่ีจะพนจากราชการ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

2. วัตถุประสงค 

  เพ่ือสรางความรูและความเขาใจสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการท่ีจะพนจากราชการ และเปน

แนวทางปฏิบัติของงานการเจาหนาท่ี 

3. หลักเกณฑ และเง่ือนไขสิทธิประโยชนของลูกจางประจําท่ีจะพนจากราชการ 

 3.1 ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537 ระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ.2519 และแกไขเพ่ิมเติม มีดังนี้ 

  (1) บําเหน็จปกติ  

  จายใหกับลูกจางประจําท่ีออกจากงานเนื่องจากทํางานมานาน หรือ ทายาทตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย 

     1.1 ตองเปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ โดยไดรับอนุญาตให  

          ลาออก กับถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 

     1.2 ตองเปนลูกจางประจํามาแลวไมนอยกวา 1 ปบริบูรณ โดย 

     1.2.1 มีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลว 

     1.2.2 ปวยเจ็บไมอาจปฏิบัติหนาท่ีการงานของตนโดยสมํ่าเสมอ หรือโดยมี 

               ใบตรวจแพทยซ่ึงทางราชการรับรองวาไมสามารถหรือไมสมควร 

              ทํางานตอไป 

 

 

 

 

 

            1.2.3 ขาดคุณสมบัติ... 
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    1.2.3 ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับสัญชาติ 

     1.2.4 ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไมเปนผูเสื่อมใสในการปกครองระบอบ 

              ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 

              แหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

     1.2.5 ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหนงกํานัน แพทยประจําตําบล 

              สารวัตร กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบาน 

    1.2.6 ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 

    1.2.7 ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัต ิ

              หนาท่ีไดไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปน 

              โรคตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

     1.2.8 ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไปเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือ 

              เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

    1.2.9 ขาดคุณสมบัติเนื่องจากตกเปนบุคคลลมละลาย 

    1.2.10 ทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง 

    1.2.11 หยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีการงานของตนใหมี 

                ประสิทธิภาพหรือพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีการงาน 

                หรือบกพรองในหนาท่ีดวยเหตุใด 

    1.2.12 ถูกสั่งใหออกจากราชการเนื่องจากมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวา 

                ผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัด 

                พอท่ีจะลงโทษปลดออกหรือไลออกได แตมีมลทินหรือมัวหมองใน 

                กรณีท่ีถูกสอบสวนนั้น ซ่ึงถาใหปฏิบัติงานตอไปอาจจะเปน 

                การเสียหายแกทางราชการ   

     1.2.13 ถูกสั่งใหออกจากราชการเนื่องจากรรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาล 

                 หรือตองไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกใน 

                ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ซ่ึงยังไม 

                ถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออก หรือไลออก  

    1.2.14 ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

 ลูกจางประจําผูใดตายในระหวางรับราชการ ถาลูกจางประจําผูนั้นไดทํางานเปนลูกจางประจํามาแลว

ไมนอยกวา 1 ปบริบูรณ และความตายนั้นมิไดเกิดข้ึนเนื่องจากความพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง ให

จายเงินบําเหน็จปกติเปนจํานวนตามเกณฑคํานวณ แกทายาทผูมีสิทธิไดรับมรดก ตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย เงินบําเหน็จปกติ ใหแบงจายแกผูมิสิทธิตามสัดสวนของเงินมรดก โดยมิตองกันสวนเปนสินสมรส

กอนแบง เนื่องจากเงินดังกลาวไมถือเปนสินสมรส 

 

         ลูกจางประจํา... 
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  ลูกจางประจําผูใด มีกรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือยูใน

ระหวางถูกพักงาน ถาถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยเรื่องท่ีกระทําผิดวินัยหรือกอนคดีอาญาถึงท่ีสุด ให

เจากระทรวงพิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอน จะตองไดรับโทษถึงไลออก หรือไม ถาเห็น

วาผูนั้นจะตองถูกลงโทษถึงไลออก ทายาทของลูกจางประจําผูนั้นไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติ 

 การนับเวลาทํางานของลูกจางประจําสําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกติ 

   1. การนับเวลาสําหรับคํานวณจายบําเหน็จปกตินั้น ใหเริ่มนับตั้งแตวันเริ่มเขาปฏิบัติงานโดย

ไดรับคาจาง แตไมกอนวันท่ีมีอายุครบ 18 ปบริบูรณ จนถึงวันกอนออกจากงานหรือกอนวันพนจากหนาท่ี และ

ไมหลังจากวันสิ้นปงบประมาณของปท่ีอายุครบ 6 ปบริบูรณ หรือจนถึงวันท่ีถึงแกความตายแลวแตกรณี 

   2. ลูกจางประจําผูใดไมไดรับคาจางเพราะลา ขาดงาน ถูกสั่งพัก ใหตัดเวลาทํางานสําหรับ

คํานวณบําเหน็จบํานาญปกติลงตามสวนแหงวันท่ีไมไดรับคาจางนั้น 

   3. ลูกจางประจําผูใดถูกตัดอัตรามาจากขาราชการวิสามัญโดยไมไดรับเงินทดแทน ใหนับเวลา

ราชการตอนเปนขาราชการวิสามัญรวมกับเวลาตอนเปนลูกจางประจํา 

   4. ลูกจางประจําไปรับราชการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารโดยมิไดรับบําเหน็จ 

เม่ือปลดประจําการแลว กลับเขาทํางานเปนลูกจางประจําในสังกัดเดิมภายในกําหนด 180 วัน ก็ใหนับเวลา

ตอนกอนไปรับราชการทหารกองประจําการ และเวลาระหวางรับราชการทหารกองประจําการ รวมเปนเวลา

ทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จปกติได 

   5. ลูกจางประจําผูใดทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวในสวนราชการอ่ืน หรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือองคการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ใหนับเวลาทํางานตามระเบียบ ขอบังคับ รวมเปนเวลา

ทํางานดวย 

  การนับเวลาทวีคูณ 

   เวลาทวีคูณ หรือเวลาท่ีกฎหมายยอมใหนับเพ่ิมอีก 1 เทา ของเวลาท่ีปฏิบัติหนาท่ี หรือรับ

ราชการปกติ  โดยปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางท่ีมีการรบ การสงคราม การ

ปราบปรามจลาจล หรือในระหวางเวลาท่ีมีการประกาศใชกฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน การ

นับเวลาราชการทวีคูณดังกลาวได จะตองมีเวลาท่ีรับราชการปกติกอนจึงจะนับทวีคูณได กรณีท่ีลูกจางประจํามี

เวลาทํางานซ่ึงอาจนับเปนทวีคูณในเวลาเดียวกันไดหลายประการซํ้ากัน ใหนับเวลาระหวางนั้นเปนทวีคูณใหแต

ทางเดียวเทานั้น 

 การหักเวลาราชการ 

   1. ลูกจางประจําผูใดไมไดรับคาจางเพราะลา ขาดงาน ถูกสั่งพัก ใหตัดเวลาทํางานสําหรับ

คํานวณบําเหน็จบํานาญปกติลงตามสวนแหงวันท่ีไมไดรับคาจางนั้น 

   2. ลูกจางประจําผูมีสิทธิไดรับเวลาทวีคูณกฎอัยการศึก ถาไมไดมาปฏิบัติหนาท่ีระหวางเวลา

ซ่ึงไดนับทวีคูณ เชน ปวย ลา ขาด พักราชการ หรือลาศึกษา ฝกอบรม ไมมีสิทธิไดรับเวลาทวีคูณแมจะไดรับ

คาจางเต็มจํานวน 

 

            วิธีการ... 
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  วิธีการคํานวณบําเหน็จปกต ิ

   1. การนับเวลาทํางานเพ่ือใหเกิดสิทธิรับบําเหน็จปกติ และกรณีถึงแกความตาย ตองมีเวลา

ทํางานเปนลูกจางประจําโดยไมนําเวลาทวีคูณมารวม แตเม่ือเกิดสิทธิแลว ถามีเวลาทวีคูณใหนําเวลาทวีคูณมารวม

เพ่ือคํานวณบําเหน็จดวย 

   2. การนับเวลาทํางานใหนับเปนจํานวนเดือน สําหรับจํานวนวัน สําหรับเวลาทํางานถามี

หลายระยะ ใหนับ เวลาทํางานรวมกันโดยคิด 30 วันเปนหนึ่งเดือน เศษของเดือนถาถึง 15 วัน ใหนับเปน  

1 เดือน ถาไมถึง 15 วัน ใหปดท้ิง 

   3. บําเหน็จปกติ คํานวณโดยใชคาจางเดือนสุดทาย คูณดวยจํานวนเดือนท่ีทํางานแลวหาร 12 

ถามีเศษของบาทใหปดท้ิง 

  การเสียสิทธิในการรับบําเหน็จปกติ 

   กรณีหรือตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรืออยูในระหวางถูก

พักงาน ถาถึงแกความตายกอนไดรับการวินิจฉัยเรื่องท่ีกระทําผิดวินัยหรือกอนคดีอาญาถึงท่ีสุด ใหเจากระทรวง

พิจารณาวินิจฉัยวา ถาผูนั้นไมถึงแกความตายเสียกอน จะตองไดรับโทษถึงไลออก หรือไม ถาเห็นวาผูนั้นจะตอง

ถูกลงโทษถึงไลออก ทายาทของลูกจางประจําผูนั้นไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จปกติ 

  อายุความในการขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ 

   สิทธิในการขอรับบําเหน็จบํานาญปกติใหมีอายุความ 3 ป 

  (2) บําเหน็จรายเดือน  

  ลูกจางประจําผูมีสิทธิรับบําเหน็จปกติ ซ่ึงมีเวลาทํางานตั้งแต 25 ปบริบูรณข้ึนไปจะแสดงความประสงค

ขอรับเปนบําเหน็จรายเดือนแทนก็ได ในกรณีท่ีลูกจางประจําไดรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จรายเดือนจาก

สวนราชการผูเบิกไปแลวจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงคอีกไมได 

 วิธีการคํานวณบําเหน็จรายเดือน 

   ใหนําบําเหน็จปกติท่ีคํานวณได หารดวย 50 

  (3) บําเหน็จพิเศษ  

  ลูกจางประจําผูใดไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาท่ีหรือถูกประทุษรายเพราะ

เหตุกระทําการตามหนาท่ี ซ่ึงแพทยท่ีทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงวาไมสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ี

ตอไปไดอีกเลย นอกจากจะไดรับบําเหน็จปกติตามท่ีกําหนดแลว ใหไดรับบําเหน็จพิเศษดวย เวนแตอันตรายท่ี

ไดรับหรือการปวยเจ็บนั้นเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของตนเอง 

 วิธีการคํานวณบําเหน็จพิเศษ 

   1. การกําหนดอัตราบําเหน็จพิเศษ ใหเจาสังกัดเปนผูกําหนดตามสมควรแกเหตุการณ 

ประกอบกับความพิการทุพพลภาพของผูนั้น ตามอัตราดังตอไปนี้ 

    1.1 ปฏิบัติหนาท่ีในเวลาปกติ ใหมีอัตราตั้งแต 6 ถึง 24 เทาของอัตราคาจางเดือนสุดทาย 

 

 

           1.2 ปฏิบัติหนาท่ี... 
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   1.2 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดในระหวางเวลาท่ีมีการรบ 

          การสงคราม การปราบปรามการจลาจล หรือในระหวางท่ีมีการประกาศใช 

          กฎอัยการศึก หรือประกาศสถานการณฉุกเฉิน ใหมีอัตราตั้งแต 36 ถึง 40  

          เทาของอัตราคาจางเดือนสุดทาย 

  2. ลูกจางประจํา ผูไดรับอันตรายฯ ถาถึงแกความตายเพราะเหตุนั้นกอนไดรับบําเหน็จพิเศษไป ให

จายบําเหน็จพิเศษแกทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยอนุโลม ตามอัตราดังตอไปนี้ 

    2.1 ปฏิบัติหนาท่ีในเวลาปกติ เปนจํานวนเทากับอัตรคาจางเดือนสุดทาย 30 เดือน 

    2.2 ปฏิบัติหนาท่ีในเวลาตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด เปนจํานวนเทากับอัตรา 

          คาจางเดือนสุดทาย 48 เดือน 

  เงินบําเหน็จพิเศษ ใหแบงจายแกทายาทผูมีสิทธิตามสัดสวนของเงินมรดก โดยมิตองกันสวนเปน

สินสมรสกอนแบง เนื่องจากเงินดังกลาวไมถือเปนสินสมรส 

 (4) บําเหน็จพิเศษรายเดือน 

  ลูกจางประจําผูมีสิทธิรับบําเหน็จพิเศษจะแสดงความประสงค ขอรับเปนบําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได  

ในกรณีท่ีลูกจางประจําไดรับบําเหน็จพิเศษ หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนจากสวนราชการผูเบิกไปแลว จะขอ

เปลี่ยนแปลงความประสงคอีกไมได  

 วิธีการคํานวณบําเหน็จพิเศษรายเดือน 

  ใหนําบําเหน็จพิเศษท่ีคํานวณได หารดวย 50 

 กรณีลูกจางประจําไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บฯ หรือถึงแกความตายกอนไดรับบําเหน็จพิเศษ หรือบําเหน็จ

พิเศษรายเดือน ถาลูกจางประจําผูนั้นหรือทายาทแลวแตกรณี มีสิทธิไดรับท้ังบําเหน็จพิเศษ เงินสงเคราะห

ผูประสบภัยตามกฎหมายวาดวยสงเคราหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือ

การปฏิบัติตามหนาท่ีมนุษยธรรม เงินคาทดแทน ตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จ

ความชอบในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต หรือเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจาก

หนวยงานอ่ืนท่ีทางราชการสั่งใหไปปฏิบัติงาน ใหเลือกรับไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งแลวแตจะเลือก 

  (5) บําเหน็จตกทอด 

    กรณีท่ีผูรับบําเหน็จรายเดือน หรือผูรับบํานาญพิเศษรายเดือนถึงแกความตายใหจายบําเหน็จ

ตกทอดเปนจํานวน 15 เทาของบําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน ในการคํานวณบําเหน็จตกทอด 

ถามีเศษของบาทใหปดท้ิง สําหรับทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑ มีดังนี้ 

   5.1 บุตรใหไดรับ 2 สวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแต 3 คนข้ึนไปใหไดรับ 3 สวน 

   5.2 สามีหรือภริยาใหไดรับ 1 สวน 

   5.3 บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวิตอยูใหไดรับ 1 สวน 

  กรณีท่ีไมมีทายาทท้ังสามขอดังกลาว ใหจายแกบุคคลซ่ึงผูตายไดแสดงเจตนาไวตอสวนราชการเจา

สังกัดตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 

            กรณีท่ีได... 
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  กรณีท่ีไดมีการจายบําเหน็จตกทอดไปแลว หากปรากฏวามีบุตรซ่ึงไดมีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตร

ชอบดวยกฎหมายของผูตาย ซ่ึงไดมีการฟองคดีขอใหรับเด็กเปนบุตรกอนหรือภายใน 1 ป นับแตวันท่ีบิดาตาย

หรือนับแตวันท่ีไดรู หรือควรไดรูถึงความตายของบิดาเพ่ิมข้ึน ใหแบงบําเหน็จตกทอดนั้นใหมระหวางทายาทผูมี

สิทธิโดยถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตามคําพิพากษานั้นเปนทายาทผูมีสิทธิตั้งแตวันตายของลูกจางประจํา

ผูไดรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน แลวแตกรณี ในกรณีเชนนี้ใหกระทรวงการคลังเรียกคืน

บําเหน็จตกทอดจากทายาทซ่ึงรับบําเหน็จตกทอดไปกอนแลว กรณีไมสามารถเรียกคืนบําเหน็จตกทอดท่ีจายให

ทายาทซ่ึงรับเกินไปในสวนของตน กระทรวงการคลังไมตองรับผิดชอบจายเงินบําเหน็จตกทอดใหแกบุตร 

  3.2 พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 5 ใหเจาหนาท่ีของรัฐมี

บัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญมีสิทธิขอมีบัตรประจําตัวสําหรับ

เจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญได และใหสวนราชการเจาสังกัดออกบัตรประจําตัวดังกลาวให การขอมี

บัตรประจําตัว การออกบัตรประจําตัว และลักษณะของบัตรประจําตัว ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

แบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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4. แผนภูมิข้ันตอนสิทธิประโยชนของลูกจางประจําท่ีจะพนจากราชการ 

ลําดับ กระบวนการ จุดควบคุมความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

1  

 

 

 

 

 ผูท่ีจะพนจาก

ราชการ 

2  

 

 

 

 

 

 งานการ

เจาหนาที่ 

สํานัก/กอง/ศูนย 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสารแบบขอรับเงินและเอกสาร 

หลักฐานท่ีเก่ียวของ 

5 นาที ปนัฐวรรณ 

เสง่ียมจิตร กจ. 

/งานการ

เจาหนาที่ ศูนย

อนามัย 

4  

 

 

 

 

ตรวจทานหนังสือกอนเสนอ 30 นาที ปนัฐวรรณ 

เสง่ียมจิตร กจ. 

/งานการ

เจาหนาที่ ศูนย

อนามัย 

5  

 

 

 

 

 

1. เจาหนาท่ีตรวจสอบและตรวจทานความถูกตอง
ครบถวนของเอกสารกอนเสนอผูมอํีานาจ 
2. เสนอหนังสือใหผูมีอพนาจลงนาม 
 
 
 

1,440 

นาที 

ปนัฐวรรณ 

เสง่ียมจิตร กจ. 

/งานการ

เจาหนาที่ ศูนย

อนามัย 

6  

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนและบันทึกแบบขอรับเงินในระบบ  
e-pension 

960 นาที ปนัฐวรรณ 

เสง่ียมจิตร กจ. 

/งานการ

เจาหนาที่ ศูนย

อนามัย 

 

            7. จัดสง… 

ผูที่จะพนจากราชการ/

ทายาทของผูถึงแกกรรม 

ยื่นเร่ือง 

หนวยงานตนสังกัดของผูที่จะ 

พนจากราชการแจงหนังสือถึง 

กองการเจาหนาที/่คลังเขต 

 

ลงทะเบียนและบันทึกแบบขอรับ

เงินในระบบ e-pension 

ผูมีอํานาจลงนาม 

ผาน 

ไมผาน 

เสนอหนังสือตอ 

ผูมีอํานาจลงนาม 

 

ตรวจสอบเอกสาร 

ผาน 

ไมผาน 
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ลําดับ กระบวนการ จุดควบคุมความเสี่ยง 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ 

7  

 

 

 

 

จัดสงแบบขอรับเงินและเอกสารหลักฐานไปยัง

สํานักงานคลังเขต/กรมบัญชีกลาง 

960 นาที ปนัฐวรรณ 

เสง่ียมจิตร 

กจ. 

/งานการ

เจาหนาที่ 

ศูนยอนามัย 

8  

 

 

 

 

 

1. กรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลหลังจากท่ีสงแบบขอรับเงินใหกรมบัญชีกลาง 
2. กรณีมีขอผิดพลาด กรมบัญชีกลางตีกลับมาใน
ระบบบําเหน็จบํานาญ 
3. กรณีไมมีขอผิดพลาดอนุมัติสั่งจาย 

 กรม 

บัญชีกลาง/

คลังเขต 

9  

 

 

 

 

พิมพสําเนารายละเอียดแบบขอรบัจากระบบ  
e –pension เพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานใน 
การตรวจสอบ 
 

480 นาที ปนัฐวรรณ 

เสง่ียมจิตร 

กจ. 

/งานการ

เจาหนาที่ 

ศูนยอนามัย 

10  

 

 

 

 

นําหนังสือสั่งจายจากระบบฯ รวมเรื่องเดิมและ

จัดเก็บเรื่องเขาแฟมโดยเรยีงตามปงบประมาณ 

480 นาที ปนัฐวรรณ 

เสง่ียมจิตร 

กจ. 

/งานการ

เจาหนาที่ 

ศูนยอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           5. เอกสาร... 

กรมบัญชีกลางตรวจสอบ

ความถกูตองและอนุมตั ิ

การส่ังจาย 

ผาน

 

ไมผาน 

 

เก็บเร่ืองเขาแฟม 

พิมพหนังสือส่ังจาย 

จัดสงเอกสารไปยัง 

กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลังเขต 
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5. เอกสารและหลักฐานประกอบการย่ืนขอรับเงิน  

กรณีลาออก เกษียณ ปลดออก 

ลําดับ เอกสารหลักฐาน จํานวน 
1 แบบขอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน ลูกจาง (แบบ 5313) 2 
2 ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหวางประจํา ปฏิบัติหนาท่ีในเขตท่ีไดรับ

ประกาศใชกฎอัยการศึก (แบบ 5302) 
2 

3 แบบแจงรายการลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับผูรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญปกติ  
(แบบ สรจ.1) 

2 

4 บัตรจายคาจาง (สังกัดสวนกลางอยูท่ี กองคลัง ยกเวนสํานักสงเสริมสุขภาพ  
สังกัดสวนภูมิภาคอยูท่ี ศูนยอนามัย) 

2 

5 บัญชีวันลา ตามปงบประมาณ (ตั้งแตเริ่มบรรจุ) 1 
6 แบบ กสจ.004/1 (กรณีเปนสมาชิก กสจ.) 2 
7 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดของลูกจางประจํา (แบบ 1) 2 
8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรเจาหนาท่ีของรัฐ 2 
9 สําเนาทะเบียนบาน 2 

10 สําเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา (ถามี) 2 
11 สําเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) 2 
12 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีรับเงินเดือน/คาจาง 2 
13 สําเนาคําสั่งบรรจุ 2 
14 สําเนาคําสั่งลาออก 2 
15 คําสั่งเลื่อนคาจาง 2 
16 ประกาศเกษียณ 2 
17 หนังสือรับรองเวลาราชการทหาร (ถามี) 2 
18 สําเนาคําสั่งบรรจุกลับ (ถามี) 2 
19 เอกสารท่ีเก่ียวของกับการลาทุกประเภท เชน การลาโดยไมไดรับเงินเดือน,ลาศึกษา 

เปนตน (ถามี) 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

           กรณีถึงแก... 



-10- 

กรณีถึงแกกรรม 

ลํา
ดับ 

เอกสารหลักฐาน จํานวน 
ผูถึง 

แกกรรม 
ทายาท 

1 แบบขอรับบํานาญพิเศษและหรือบําเหน็จตกทอดกรณีถึงแกความตาย (แบบ 
5309) 

2   

2 ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหวางประจํา ปฏิบัติหนาท่ีในเขตท่ี
ไดรับประกาศใชกฎอัยการศึก (แบบ 5302) 

2   

3 แบบแจงรายการลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับผูรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญปกติ (แบบ 
สรจ.1) 

2   

4 บัตรจายคาจาง (สังกัดสวนกลางอยูท่ี กองคลัง  
ยกเวนสํานักสงเสริมสุขภาพ สังกัดสวนภูมิภาคอยูท่ี ศูนยอนามัย) 

2   

5 บัญชีวันลา ตามปงบประมาณ (ตั้งแตเริ่มบรรจุ) 1   
6 แบบ กสจ.004/1 (กรณีเปนสมาชิก กสจ.) 2   
7 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดของลูกจางประจํา (แบบ 1) 2   
8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรเจาหนาท่ีของรัฐ 2   

9 สําเนาทะเบียนบาน ประทับตรา “ตาย” 2   
10 สําเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา (ถามี)  2   

11 สําเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)  2   

12 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 2   

13 สําเนาคําสั่งบรรจุ 2   
11 คําสั่งเลื่อนคาจาง (ยกเวนผูรับบําเหน็จรายเดือน) 2   
14 ใบมรณะบตัร 2   
15 แบบสอบสวนทายาท (ปค.14) ตามทะเบยีนบานของทายาท 2   

16 หนังสือรับรองเวลาราชการทหาร (ถามี) 2   
17 สําเนาคําสั่งบรรจุกลับ (ถามี) 2   
18 เอกสารท่ีเก่ียวของกับการลาทุกประเภท เชน การลาโดยไมไดรับเงินเดือน, 

ลาศึกษา เปนตน (ถามี) 
2   

 

6. ชองทางการรองเรียน/แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน/แนะนําบริการ 

1 กองการเจาหนาท่ี อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2 กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจาหนาท่ี 
โทรศัพท 025904079   โทรสาร 025918205 

3 เว็บไซต http://person.anamai.moph.go.th/main.php?filename=dmkm05 

4 กองการเจาหนาท่ี อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทุบรี 11000 

 

http://person.anamai.moph.go.th/main.php?filename=dmkm05


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจาง พ.ศ.2519 

http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=3583&filename=Privilege 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ.2537 

http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=3583&filename=Privilege 

3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจาง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2552 

http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=3583&filename=Privilege 

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจาง (ฉบับท่ี 9) พ.ศ.2554 

http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=3583&filename=Privilege 

5. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยบําเหน็จลูกจาง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2557 

http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=3583&filename=Privilege 

6. คําสั่งมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=3583&filename=Privilege
http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=3583&filename=Privilege
http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=3583&filename=Privilege
http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=3583&filename=Privilege
http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=3583&filename=Privilege


แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 

แบบขอรับบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือน ลูกจาง 5313 อิเล็กทรอนิกส    

          

 

 

 



ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหวางประจํา ปฏิบัติหนาท่ีในเขตท่ีไดรับประกาศใชกฎอัยการศึก 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



บัญชีวันลา 

บัญชีวันลาของ .................................. 

ตําแหนง.................................... 

สังกัด............................. 

พ.ศ. 

วันลาในรอบป 

พ.ศ. 
วันลาในรอบป 

ลา
ปวย 

ลา
กิจ 

ลา
พักผอน 

มา
สาย 

ขาด
ราชการ 

หมาย
เหต ุ

ลา
ปวย 

ลา
กิจ 

ลา
พักผอน 

มา
สาย 

ขาด
ราชการ 

หมาย
เหต ุ

              
              
              
 

        ขอรับรองวาถูกตอง 

 

        (......................................................) 

        ........................................................ 

 

หมายเหตุ  

  - พ.ศ. ตามปงบประมาณ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบแจงรายการลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับผูรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญปกติ (แบบ สรจ.1) 

 

 
 

 

 



หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอดของลูกจางประจํา (แบบ 1) 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



แบบสอบสวนการเปนทายาทโดยธรรมตาม ป.พ.พ. (กรณีไมไดตั้งผูจัดการมรดกหรือไมไดทําพินัยกรรมไว) 

(ป.ค.14) 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


