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เรื่อง ขอความร่ว มมือ ประซาสัม พัน ธ์ใ ห้ข ้า ราชการและลูก จ้า งประจำที่พ ้น จากราขการยื่น ขอรับ บำเหน็จ
บำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๙/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๔๒
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๗/ว ๖๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๓๒.๔/ว ๑๔๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๗/ว ๖๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘
ตามที่กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จ
บำนาญ โดยให ้ข ้า ราช การและลูก จ้า งประจำท ี่พ ้น จากราช การยื่น ข อรับ บำเห น ็จ บำน าญ ด้ว ยตน เอง
ทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (Pensions’

Electronic

Filing) แทนการยืน ขอรับ บำเหน็จ บำนาญทางเอกสาร

ซ ึ่ง ผ ู้ย ื่น เรื่อ งข อ รับ บ ำ เห น ็จ บ ำน าญ ส า ม ารถ ต ิด ต าม ค ว าม ค ืบ ห น ้า ก ารป ฏ ิบ ัต ิง าน ข อ งส ่ว น รา ช ก าร
และกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๓ นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญไปด้วยความรวดเร็ว
ม ีป ระส ิท ธ ิภ า พ จึง ข อค วามร่ว มมือ ให ้ส ่ว น ราช การป ระซ าส ัม พ ัน ธ์ใ ห ้ข ้า ราช การและลูก จ้า งป ระจำ
ที่พ ้น จากราชการทุก กรณี และมีส ิท ธิไ ด้ร ับ เบี้ย หวัด บำเหน็จ บำนาญ ยื่น ขอรับ บำเหน็จ บำนาญด้ว ยตนเอง
ทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ (Pensions’

Electronic

Filing) ทุกราย ทั้งนี้ เพื่อให้ข ้าราชการและลูก จ้างประจำ

ผู้ท ี่พ ้น จากราชการดัง กล่า ว ได้ร ับ บำเหน็จ บำนาญ และสิท ธิส วัส ดิก ารเบ็เ นไปอย่า งต่อ เนื่อ งไร้ร อยต่อ
สามารถติด ตามความคืบ หน้า การปฏิบ ัต ิง านของส่ว นราชการและกรมบัญ ชีก ลางได้ต ลอดเวลา รวมทั้ง
สามารถใช้บ ริก ารตรวจสอบและดูข ้อ มูล ประวัต ิก ารเบิก จ่า ยเงิน บำนาญรายเดือ นและรายปี หรือพิมพ์ห นังสือ
รับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของตนเองผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ
จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดทราบ พร้อมทั้งประซาสัมพัน ธ์ให้ข ้าราชการและลูก จ้างประจำในสังกัด
ที่จะพ้นและพ้นจากราชการทราบด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(บางญาณี แสงศรีจันทร์)
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เรื่อง การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing)
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อำงถึง หนังสือ กระทรวงการคลังด่ว นที่ส ุด ที่ก ค๐๔๒๐.๙/ว ๔ ๓ ล ท ัน ท ี่๒๙ มิถุนายน'๒๔๔๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’ Electronic Filing) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ
ด้วยกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญ และปรับเปลี่ยนขันตอนการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญ ตามหนังสือที่อ้างถึง เพื่อให้การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญเนินไปด้วยความ
รวดเร็ว และมีประสิท ธิภ าพ รวมทั้งผู้มีสิทธิสามารถติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานไต้ตลอดเวลา
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๘
โดยให้ผู้มีสิทธิยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง จึงกำหนดหลัก เกณฑ์และวิธีป ฏิบัต ิใ นการยื่น ขอรับ บำเหน็จบำนาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็ก ทรอนิก ส์'(Pensions’ Electronic Filing) ผ่าบระบบบำเหน็จบำนาญ รวมทังแบบที่ใข้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยนำร่อง
สำหรับข้าราซการและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการใบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๘ เฉพาะหน่วยงานสังกัด
กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ร) กรกฎาคม ๒๔๔๘ เนินต้นไป
ขอแสดงความนิ'นถิอ
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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)
ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ

เพื่อ ให้ก ารยื่น ขอรับ บำเหน็จ บำนาญด้ว ยตนเองทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ (Pensions’ Electronic Filing)
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้ด้งนี้
การยื่นเรื่องขอรับเงิน

๑.

ให้ผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับบำเหน็จ บำนาญปกติ และบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับข้าราชการ และบำเหน็จปกติ

บำเหน็จรายเดือน สำหรับลูกจ้างประจำ ต่อส่วนราชการผู้ขอ โดยดำเนินการตังนี้
๑.๑ ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
. ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรหัสผ่าน สำหรับเข้าระบบด้วยตนเอง เพื่อรักษาความปลอดภัย
และเป็น การยืนยันตัวบุค คล โดยระบบการตรวจสอบบุค คลทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์1
ของกรมบัญชีกลาง
ตามขั้นตอนที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑.๒

ยื่นเรื่องขอรับเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้1ซ้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการลงทะเบียน

ตามข้อ ๑.๑ ในการเข้าระบบ เพื่อยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตบเองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกประเภทเงิน
ที่ประสงค์จะขอรับ ดังนี้
๑.๒.๑ การขอรับบำเหน็จปกติ บำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการให้ใช้ แบบ ๕๓๐๐
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ. ๓) อิเล็กทรอนิกส์

๑.๒.๒ การขอรับ บำเหน็จ ปกติ บำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำ ให้ใช้แบบ ๕๓๑๓
อิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ กรณีแสดงความประสงค์ตามข้อ ๑.๒ แล้ว ระบบจะนำข้อมูลประวัติที่มีผลต่อการคำนวณ
บำเหน็จบำนาญ ของผู้มีสิทธิจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง (e-Payroll) แสดง
ในแบบขอรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

หากข้อมูลที่แสดงไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้มีสิทธิกรอกรายการเพิ่มเติม

หรือแจ้งขอแก้ไข ผ่านระบบให้ส่วนราชการผู้ฃอตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

๑.๔

สำหรับ ผู้ม ีส ิท ธิท ี่เป็น สมาขิก กบข. หากประสงค์จ ะขอรับ เงิน ที่ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ จาก กบข.

ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ e - Pension ให้ระบุในแบบขอรับด้วย

r

-๒๑.๕ ผู้ม ีส ิท ธิส ามารถตรวจสอบและ ติด ตามสถานะ การดำเนินงาน พร้อ มทั้งพิม พ์เอกสาร
ทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง ดังบี้
(ริ).๕.ร) แบบ ๕๓๐๐ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ แบบ ๕๓๑๓ อิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี ภายหลัง

ลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว

๑.๕.๒ .ประวัติการจ่ายเงิน รายเดือน และ รายปี

๑.๕.๓ หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
การรับแบบคำขอและหลักฐานการขอรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
๒ .ให้ส่วนราชการผู้ฃอดำเนินการรับแบบคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การขอรับ เบี้ย หวัด บำเหน็จบำนาญและเงิน อื่นในลัก ษณะเดีย วกัน ซึ่งมีรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน
(Password) ที่กำหนดให้โดยกรมบัญชีกลาง ดำเนินการดังบี้
๒.๑ ตรวจสอบแบบคำขออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับหลักฐานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้นำหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ
ตามหนัง สือ กระทรวงการคลัง ด่ว นที่ส ุด ที่ก ค๐๔๒๐.๙/ว ๕ ๓ ลงวัน ที่๒๙ มิล ุน ายน๒ ๕๕๒ ที่เกี่ยวข้องมาใช้
ปฏิบัติโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์บี้ ให้ครบถ้วนถูกตอง
ทั้ง บี้ ข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ ให้ใช้ข้อมูลจากระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e - Payroll)
กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นให้ดำเนิน■การได้ภายหลังการโอนเงิน
บำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้ว
๒.๒ ให้เ สนอแบบคำขออิเล็ก ทรอนิก ส์ ต,อผู้ม ีอ ำนาจลงนามแล้ว ส่งข้อ มูล ให้ก รมบัญ ชีก ลาง
ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (e - Pension)
สำหรับหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เก็บรักษาไว้ที่ส่วนราชการผู้ฃอเพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป
การอนุ34ตหนังสือสั่งจ่าย

๓. ให้กรมบัญชีกลางดำเนินการ ดังบี้
๓.๑

บันทึกรับเรื่อง บำเหน็จ บำนาญปกติ และบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับข้าราชการ และบำเหน็จปกติ

บำเหน็จรายเตือน สำหรับลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการที่ส่งผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (e - Pension) ตามข้อ ๒

๓.๒

ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล ที่ได้รับจากส่วนราชการผู้ฃอตามข้อ

๓.®ประกอบกับ

ข้อมูลที่ได้รับจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e - Payroll) ซึ่งแสดงในระบบบำเหน็จบำนาญ ตามที่กำหนด
เพื่อ ประโยฃนํใ นการพิจ ารณาอนุม ัต ิส ั่ง จ่า ยและเพี่อ ความถูก ต้อ งครบถ้ว นของข้อ มูล
ประกอบการอนุมัติสั่งจ่าย กรมบัญชีกลางอาจแจ้งให้ส่วนราชการผู้ขอ ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

๓.๓ ...

๓.๓ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งจ่าย ลงนามเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือสั่งจ่ายผ่านระบบ
บำเหน็จบำนาญ (e - Pension)
๓.๔ ให้ส่งหนังสือสั่งจ่ายให้ส่วนราชการผู้ฃอ ส่วนราชการผู้เบิก และผู้มีสิ-ทธิ ผ่านระบบบำเหน็จ
บำนาญ (e - Pension)

๓.๕

กรณีไม่อนุมัติจ่ายรายใด ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการผู้ฃ อและผู้มีสิท ธิท ราบ

ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (e - Pension)
๔. ให้น ำหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิใ นการขอรับ และการจ่ายเบี้ย หวัด บำเหน็จ บำนาญและเงิน อื่น
ในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุต ที่ กค ๐๔๒๐.๙/ว ๕๓
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ มาใช้ปฏิบัติโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้

