
รายละเอียดแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 344                             
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 

เรื่อง ให้ข้าราชการและลกูจ้างประจํารายเดือนพ้นจากราชการ 
เพราะเกษียณอายุราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

*********************************** 
                       1. ให้หน่วยงานแจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจําที่จะครบเกษียณอายุราชการประจําปี          
พ.ศ. 2565 ในสังกัดทราบ  
           2. ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจําที่จะครบเกษียณอายุราชการประจําปี 2565 ทุกราย            
ย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ผ่านระบบบําเหน็จ
บํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) 
                     3. ให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจําย่ืนแบบขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จดํารงชีพ           
เงินคืนจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) และเงินคืนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจําของ              
ส่วนราชการ (กสจ.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน จํานวน 4 ชุด ดังน้ี   

     3.1 สําเนาประกาศเกษียณอายุราชการประจําปี พ.ศ.2565  
                          3.2 สําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ทั้งน้ี หากมีการเลื่อน 
เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 และวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องดําเนินการย่ืน        
ขอรับบํานาญเพ่ิมต่อไป 
                          3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
                          3.4 สําเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีช่ือ และเลขประจําตัวประชาชน  
                          3.5 หนังสือรับรองวันลาป่วย ลากิจ การลาประเภทอื่น ๆ และการขาดราชการ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันบรรจุถึงปัจจุบัน หรือตั้งแต่วันที่มีข้อมูลถึงปัจจุบัน (เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจําสังกัด
ส่วนกลาง (กอง/สํานัก) เท่านั้น)) สามารถขอได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของหน่วยงานในสังกัด และขอให้หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้ลงนามรับรองข้อมูล จํานวน 1 ชุด  
                          3.6  สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ ใช้ ในการรับเงินเดือนในปัจจุบันเท่านั้น          
เฉพาะหน้าที่มีชื่อสกุล และเลขที่บัญชี 

ส่วนภูมิภาค สังกัดสํานักงานเกษตรจังหวัด/สํานักงานเกษตรอําเภอ ย่ืนแบบขอรับเงิน และ 
เอกสารตามข้อ 2 ที่สํานักงานเกษตรจังหวัด ได้ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน – วันที่ 30 มิถุนายน 2565   

ส่วนกลาง                 - 
สังกัดสํานัก/กอง ย่ืนแบบขอรับเงินและเอกสารตามข้อ 2 ที่กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จ 

ความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ต้ังแต่วันที่ 2 – 30 เมษายน 2565  
                    - สังกัดสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร/ศูนย์ปฏิบัติการ ย่ืนแบบขอรับเงินตามข้อ 2           
ที่สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ได้ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน – วันที่ 30 มิถุนายน 2565    
  4. ให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสํานักงานเกษตรจังหวัด ดําเนินการ             
ย่ืนเอกสารขอรับเงินดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมบันทึกแบบขอรับเงินในระบบบําเหน็จ
บํานาญของกรมบัญชีกลาง เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565  
 

ทั้งน้ี... 
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ทั้งนี้ ขอให้บันทึกเวลาราชการปกติ เวลาราชการตอนเป็นทหาร (ถ้ามี) เวลาราชการ 
ทวีคูณปราบปรามคอมมิวนิสต์ (กอ.รมน.) (ถ้ามี) เวลาราชการทวีคูณตามประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร 
เวลาราชการทวีคูณตามประกาศกฎอัยการศึกในเขต 21 จังหวัด (ถ้ามี) และเวลาราชการทวีคูณอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
ให้ครบ  พร้อมแนบหนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณต่าง ๆ  กับแบบขอรับเงินบํานาญ (แบบ 5300) ด้วย  
   

สําหรับการบันทึกเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หรือเงินเดือนสุดท้าย กรณีมีเงินเพิ่ม 
พิเศษเพื่อการสู้รบ (พสร.) ให้บวกเพิ่มในการบันทึกไปด้วย โดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าเป็นสมาชิก กบข.หรือไม่ 
เพราะหากเป็นสมาชิก กบข. ระบบบําเหน็จบํานาญ (E-pension) จะตัดอายุราชการเหลือไม่เกิน 35 ปี 
โดยอัตโนมัติตามสูตรในการคํานวณเงินบํานาญสําหรับสมาชิก กบข. เพื่อประโยชน์ในการเป็นข้อมูลใน      
ส่วนของอายุราชการของผู้เกษียณอายุทุกคน 

5. หน่วยงานที่ต้องการยืม ก.พ.7 จากกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือใช้ประกอบการขอรับ 
บําเหน็จบํานาญ สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 
เมษายน  2565 เป ็นต้นไป  (ทั ้งนี ้ กรุณาส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้เกษียณปี 2565 ที่จะขอยืม ก.พ.7             
มาทางโทรสารหมายเลข 0 2940 6035 ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียม ก.พ.7 ด้วย และ     
หากหน่วยงานส่งเบิกเงินจากสํานักงานคลังเขตแล้ว และได้รับหนังสือสั่งจ่ายเงินบํานาญ และเงินอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
เรียบร้อยแล้วให้ส่งคืน ก.พ. 7 ที่ยืมจากกรมส่งเสริมการเกษตรด้วย) 

6. ให้หน่วยงานดําเนินการถ่ายเอกสาร จํานวน 2 ชุด ดังนี้                   
    6.1 ก.พ. 7 ของข้าราชการ และลูกจ้างประจําที่จะครบเกษียณอายุราชการ ประจําปี 2565  

(ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) 
    6.2 ประกาศเกษียณอายุราชการ ประจําปี พ.ศ. 2565 พร้อมบัญชีรายชื่อแนบท้าย  

(เฉพาะหน้าที่มีชื่อของผู้เกษียณอายุราชการตาม ก.พ. 7)  
     6.3 คําสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 และ วันที่ 30 กันยายน 2565  (ถ้ามี) 

มอบให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จํานวน 1 ชุด                 
เพื่อประกอบการทําธุรกรรมในอนาคตของผู้เกษียณ และ/หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้สํานักงาน
เกษตรจังหวัด/สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเก็บรักษาไว้ จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป  

7. ผู้เกษียณอายุราชการประจําปี 2565 ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุก 
ระดับช้ันเหรียญตรา ให้ส่งคืนที่ กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรทุกสํานักงาน หรือสํานักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดที่สังกัด  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 (ยกเว้น 
เหรียญจักรพรรดิมาลา และใบกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ไม่ต้องส่งคืน) และขอให้หน่วยงานที่รับคืนเคร่ืองราชย์
อิสริยาภรณ์จัดทําหนังสือรับคืนมอบให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจําเกษียณปี 2565 ด้วย และทําบัญชีรายช่ือ
บุคคล และชนิดเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่ส่งคืนให้กรมส่งเสริมการเกษตร                                   
  8. ข้าราชการเกษียณอายุราชการประจําปี 2565 สามารถย่ืนขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับบําเหน็จบํานาญได้ที่ กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สํานักงานเกษตร
จังหวัดที่สังกัด พร้อมแนบรูปถ่ายสี ชุดปกติขาว และติดเข็ม นก. (นอกราชการ) ปกเสื้อข้างขวา ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป  
ได้ต้ังแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป 

9. ลูกจ้างประจํา... 
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                    9. ลูกจ้างประจําเกษียณอายุราชการประจําปี 2565 ที่รับบําเหน็จรายเดือน สามารถย่ืนขอมีบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญได้ที่ กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่  
หรือ สํานักงานเกษตรจังหวัดที่สังกัด พร้อมแนบรูปถ่ายสี ชุดสากล หรือชุดไทยพระราชทาน ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 
ได้ต้ังแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป   
        10. ให้ข้าราชการเกษียณอายุราชการประจําปี 2565 เขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
บําเหน็จตกทอด และหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน กรณีถึงแก่กรรม จํานวน 2 ชุด โดย
เก็บไว้ที่ต้นสังกัด จํานวน 1 ชุด และเก็บไว้ที่ตนเอง จํานวน 1 ชุด (กรอกแบบฟอร์มนี้พร้อมกับย่ืนเรื่องขอรับเงิน
บําเหน็จบํานาญ) 
        11. ให้ลูกจ้างประจําเกษียณอายุราชการประจําปี 2565 ที่รับบําเหน็จรายเดือน เขียนหนังสือ
แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบําเหน็จตกทอด จํานวน 2 ชุด เก็บไว้ที่ต้นสังกัด จํานวน 1 ชุด และเก็บไว้ที่ตนเอง   
จํานวน 1 ชุด ทั้งน้ี เงินช่วยพิเศษ 3 เดือน กรณีถึงแก่กรรมไม่มี (กรอกแบบฟอร์มนี้พร้อมกับย่ืนเรื่องขอรับเงิน
บําเหน็จรายเดือน) 
 
 

   
****************************************** 

 
 
 
 
 

กลุ่มทะเบยีนประวัตแิละบําเหน็จความชอบ  
กองการเจ้าหน้าที่ กรมสง่เสริมการเกษตร 

โทร. 0 2579 3699 
มีนาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


