ท กค ๐๔๑๑.๑/ว
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กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
พฤษภาคม ๒๔๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏ๊บัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป
พ.ศ. ๒๔๖๒
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อ ำนวยการ ผู้บัญ ซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลัก เกณ ฑ ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิใ นการขอรับ และการจ่า ยบำเหน็จ ดำรงชีพ สำหรับ ผู้ร ับ บำนาญ
ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๔๖๒
๒. แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป
แบบไม่มีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน (แบบ สรจ. ๓.๑)
แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับ รับบำนาญซึ่ง อ ายุต ั้ง แต่เจ็ด สิบ ขึ้นไป
แบบมีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน (แบบ สรจ. ๓.๒)
๓ .

ผ ู้

ม ี

ป ี

ด้วยกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๔๖๒
จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อกำหนดให้ผู้รับบำนาญมีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพในอัตราสิบห้าเท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ
แต่ไม,เกินห้าแสนบาท ตามวิธีการดังนี้
(๑) ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตํ่ากว่าหกสิบห้าปี ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพไดํไม,เกินสองแสนบาท
(๒)ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม,ถึงเจ็ดสิบปี ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพไดีไม่เกิน
สี่แสนบาท แต่ถ้าผู้รับบำนาญนั้นได้ไซ้สิทธิตาม (๑) ไปแล้ว ให้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพไดํไม,เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ
ของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินสี่แสนบาท
(๓) ผู้รับ บำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบ ปีขึ้น ไปให้ม ีส ิท ธิขอรับ บำเหน็จดำรงชีพ ไดํไม่เกิน ห้าแสนบาท
แต่ถ้าผู้รับบำนาญนั้นได้ไซ้สิทธิตาม (๑) หรือ (๒)ไปแล้ว ให้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม,ครบตามสิทธิของผู้นั้น
แต่รวมกันแล้วไม,เกินห้าแสนบาท และในกรณีที่ผู้รับบำนาญได้มีการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน
การคู้เงินกับสถาบันการเงินไปแล้ว ให้จ่ายบำเหน็จดำรงชีพ ตามสิท ธิท ี่จะได้รับ แต่ต ้อ งไม่เกิน จำนวนที่เหลือ จากสิท ธิ
ในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการคู้เงิน และโดยที่ข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกำViนดอัตราและวิธีการขอรับ
บำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๔๖๒ ทั้งสองฉบับดังกล่าว กำหนดให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบิตเพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว,า เพื่อให้การขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ เป็นไปตามกฎกระทรวง
กำหนดอัตราและวิธีการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๔๖๒ ทั้งสองฉบับ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับ
และการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๔๖๒ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวซ้องทราบ
และถือปฏิบัติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๒ เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ท ี่เกี่ยวซ้อ งทราบและถือ ปฏิบ ัต ิต ่อ ไป
ขอแสดงความนับ ถือ

๘ (นางสาวสุท ธิรัต น์ รัตนโชติ)
กองบริห ารการเบิก จ่ายเงิน เดือ น ค่า จ้าง บ0าเ'หน'จบำนาญ0ฐิน ตีก รมบัณ ? กลาง
โทรศพท ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๒๔๑ ๔๔๑๒ ๔๒๔๐ และ ๔๒๒๑
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๓๓

.— -—

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ
ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒
ด้ว ยได้ม ีก ารประกาศไซ้ก ฎกระทรวงกำหนดอัต ราและวิธ ีก ารรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยข้อ ๓ (๓) กำหนดให้จ ่า ยบำเหน็จ ดำรงชีพ ในอัต ราสิบ ห้า เท่า ของบำนาญ รายเดือ นที่ไ ด้ร ับ แต่ไ ม,เกิน
ห้าแสนบาท โดยผู้ร ับ บำนาญที่ม ีอ ายุต ั้ง แต่เจ็ด สิบ ปีข ึ้น ไปให้ม ีส ิท ธิข อรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ ไดํไ ม่เกิน ห้า แสนบาท
แต่ถ ้าผู้ร ับ บำนาญนั้น ได้ใซ้ส ิท ธิต าม (๑) หรือ (๒) ไปแล้ว ให้ข อรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ ได้ไม,เกินส่วนที่ยังไม,ครบ
ตามสิท ธิข องผู้น ั้น แต่ร วมกัน แล้ว ไม,เกิน ห้า แสนบาท และในกรณ ีท ี่ไ ด้ม ีก ารนำสิท ธิใ นบำเหน็จ ตกทอด
ไปเป็น หลัก ทรัพ ย์ใ นการประกัน การคู้เ งิน กับ สถาบัน การเงิน ไปแล้ว ให้จ ่า ยบำเห น็จ ดำรงซีพ ผู้ร ับ บำนาญ
ตามสิทธิที่จะได้รับแต่ต้องไม,เกินจำนวนที่เหลือจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการคู้เงิน
เพ ื่อ ให ้ก าร ป ฏ ิบ ัต ิเ ป ็น ไ ป ต าม ก ฎ ก ร ะ ท ร ว งท ั้ง ส อ งฉ บ ับ ด ัง ก ล ่า ว ถูก ต้อ ง เห ม าะส ม
และมีป ระสิท ธิภาพ อาศัย อำนาจตามความในข้อ ๖ แห่ง กฎกระทรวงกำหนดอัต ราและวิธ ีก ารรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง ออกตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๗/๑ วรรคสอง แห่ง พระราขบัญ ญัต ิบ ำเหน็จ
บำนาญ ข้า ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม และมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง
แห่ง พระราชบัญ ญัต ิก องทุน บำเหน็จ บำนาญข้า ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ม เติม กรมบัญ ชีก ลาง
จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัตไิ ว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิน ี้เรีย กว่า “หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิใ นการขอรับ และการจ่า ย
บำเหน็จดำรงชีพ สำหรับ ผู้รับ บำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบ ปีขึ้น ไป พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ ในหลักเกณฑ์และวิธีป ฏิบ ัติน ี้
“กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒
“ผู้มีส ิท ธิข อรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ ” หมายความว่า ผู้รับ บำนาญปกติ และหรือ บำนาญพิเศษ
เหตุทุพ พลภาพที่มีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบ ปีขึ้น ไป
“แบบ สรจ. ๓.๑” หมายความว่า แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ
ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบไม่มีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน
“แบบ สรจ. ๓.๒” หมายความว่า แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ
ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบมีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน
“หนังสือรับรองสิทธิ” หมายความว่า หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์
ประกันการคู้เงินที่ออกให้โดยกรมบัญ ชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
“แบบมีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน” หมายความว,า จำนวนหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน กรณีที่ได้นำสิทธิ
ในบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็น หลักทรัพ ย์ในการคํ้าประกัน การกเงิน

“ แบบมีไม1ห น ี้บ ำเห น ็จ คํ้า ป ระกัน ” ห มายความว่า ไม ่ม ีห น ี้อ ยู่ก ับ ส ถ าบ ัน การเงิน
หรือไม,ได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคํ้าประกันการกู้เงิน
“ลดยอดหนี้” หมายความว่า ชำระคืนเงินกู้ให้แก,สถาบันการเงิน
ข้อ ๔ การขอรับ และการจ่า ยบำเหน็จ ดำรงชีพ ของผู้ร ับ บำนาญที่ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ บำเหน็จ ดำรงชีพ
ซึ่ง มีอ ายุต ํ่า กว่า เจ็ด สิบ ปี ให้ถ ือ ปฏิบ ัต ิต ามหนัง สือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๙/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๙
มิถ ุน ายน ๒๔๔๒ หนัง สือ กรมบัญ ชีก ลาง ด่วนที่ส ุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๑๙๔ ลงวัน ที่ ๑๔ มิถ ุน ายน ๒๔๔๔
หนัง สือ กรมบัญ ชีก ลาง ที่ กค ๐๔ ๐๖.๔ /ว ๔๓ ลงวันที่ ๔ กุม ภาพัน ธ์ ๒๔๔๖ หนังสือ กรมบัญ ชีก ลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๖.๔/'ว ๑๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๖ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๗๔
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๔๘
ข้อ ๔ การขอรับ และการจ่า ยบำเหน็จ ดำรงชีพ ของผู้ร ับ บำนาญที่ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับ บำเหน็จ ดำรงชีพ
ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป ให้ถือปฏิบ ัต ิต ามหลักเกณฑ์และวิธีป ฏิบ ัต ิน ี้
หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิใ ดที่ม ิไ ด้ก ำหนดไวิใ นหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิน ี้ ให้ถ ือ ปฏิบ ัต ิ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๙/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๔๔๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถ ุน ายน ๒๔๔๔ หนังสือ กรมบัญ ชีก ลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๓
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๖
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๗๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิก ายน ๒๔๔๘ โดยอนุโลม
ข้อ ๖ ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ
ในแต่ล ะช่ว งอายุไ ด้เพีย งครั้ง เดีย ว หากมิไ ด้ข อรับ ในช่ว งอายุใ ดให้ร วมยื่น ขอรับ ไดในช่ว งอายุท ี่ย ัง มิไ ด้ย ื่น ขอ
ในคราวเดียวกัน
ข้อ ๗ หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีป ฏิบ ัต ิน อกเหนือ จากที่ก ำหนดไว่ใ นระเบีย บนี้ หรือ กำหนดไว้แ ล้ว
แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ขอทำความตกลงกับอธิบดีกรมบัญ ชีกลาง

หมวด ๒
แบบไม่มีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน
ข้อ ๘ ผู้ร ับ บำนาญซึ่ง มีอ ายุต ั้ง แต่เจ็ด สิบ ปีข ึ้น ไป ที่ม ีส ิท ธิแ ละประสงค์จ ะขอรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ
ให้ตรวจสอบสิท ธิการได้รับ บำเหน็จดำรงชีพ จากแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพ เบื้อ งด้น ได้ท ี่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๒ เป็นต้นไป
ข้อ ๙ ให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญจัดทำแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้น จากระบบบำเหน็จบำนาญ
ให้ผู้รับบำนาญใช้สำหรับตรวจสอบสิทธิ และประกอบการตัดสิน ใจในการยื่น ขอรับ บำเหน็จดำรงชีพ
ผู้ร ับ บำนาญสามารถขอรับ แบบคำนวณบำเหน็จ ดำรงชีพ เบื้อ งต้น ได้โ ดยตรงผ่า นระบบ
การยื่น ขอรับ บ ำเห น ็จ บ ำน าญ ด้ว ยตน เองทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (Pensions' Electronic Filing) ได้ต ั้ง แต่ว ัน ที่
๑ กรกฎาคม ๒๔๖๒ เป็นต้นไป เช่นเดียวกัน
ข้อ ๑๐ เมื่อ ผู้ร ับ บำนาญได้ต รวจสอบสิท ธิต ามข้อ ๙ แล้ว เป็น ผู้ม ีส ิท ธิข อรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ
กรณีไ ม่ม ีห นี้บ ำเหน็จ คํ้า ประกัน กับ สถาบัน การเงิน และประสงค์จ ะขอรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ ให้ย ื่น คำขอรับ ที่
ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญโดยกรอกรายการในแบบ สรจ. ๓.๑ ที่กำหนดแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

พร้อมทั้งแจ้งให้กรมบัญ ชีกลางโอนเงินบำเหน็จดำรงชีพ เข้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารที่ใช้ในการโอนเงิน บำนาญรายเดือน
ในระบบบำเหน็จบำนาญ หรือบัญชีอื่น
บ ัญ ช ีอ ื่น ให ้ใ ช้ไ ด้เ ฉ พ าะบ ัญ ช ีเ งิน ฝากธน าคาร ป ระเภ ท อ อ ม ท รัพ ย์ สะสมทรัพ ย์
หรือกระแสรายวัน เท่านั้น
ส ำห รับ ก ารใช ้บ ัญ ช ีอ ื่น ต าม วรรค ส อ งให ้ร ะบ ุซ ื่อ ธน าค าร ส าข าแ ล ะ เล ข ท ี่บ ัญ ช ี
เงิน ฝากธนาคาร ในแบบ สรจ. ๓.๑ พร้อ มแนบสำเนาบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารที่ผ ู้รับ บำนาญรับ รองสำเนาถูก ต้อ งแล้ว
ข้อ ๑๑ เมื่อ ผู้ร ับ บำนาญได้ด ำเนิน การตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้ส ่ว นราชการผู้เบิก บำนาญตรวจสอบ
แบบและหลัก ฐาน เมื่อถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ท ี่ได้รับ มอบหมายลงซื่อเฉพาะหน้าแรกในแบบ สรจ. ๓.๑ และจัดทำ
สำเนาภาพถ่าย เฉพาะหน้าดังกล่าว ให้ผู้รับบำนาญเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วเสนอให้หัวหน้าส่วนราขการผู้เบิกบำนาญ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนามในหน้าสอง และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังนี้
(๑) บันทึกข้อมูลการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จดำรงชีพ กรณีไม,มีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน โดยใช้บัญชี
เงิน ฝากธนาคารที่ใช้ในการโอนเงิน บำนาญรายเดือนในระบบบำเหน็จบำนาญ สำหรับกรณีท ี่ใช้บ ัญ ชีอ ื่น ให้เจ้าหน้าที่
ส่วนราชการผู้เบิกบัน ทึกลงในระบบบำเหน็จบำนาญ
(๒) ส่งข้อมูลการขอรับบำเหน็จดำรงชีพตาม (๑) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ ให้กรมบัญชีกลาง
หรือสำนักงานคลังเขต ๑-๙ แล้วแต่กรณี
(๓) จัดทำและส่งแบบขอรับเงินเพิ่ม (แบบ ๕๓๑๖) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแล้ว ให้กรมบัญชีกลาง
หรือสำนักงานคลังเขต ๑ - ๙ แล้วแต่กรณี ทางไปรษณีย์
(๔) ให้ส ่ว นราชการผู้เบิก บำนาญเก็บ รัก ษา แบบ สรจ. ๓ . ๑ และหลัก ฐานที่เกี่ย วข้อ งไว้
สำหรับใช้ในการตรวจสอบต่อไป
ข้อ ๑๒ เมื่อกรมบัญ ชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต ๑ - ๙ ได้ร ับ ข้อ มูล จากระบบบำเหน็จ บำนาญ
และแบบขอรับเงินเพิ่ม (แบบ ๕๓๑๖) ตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังนี้
(๑) ตรวจสอบความถูก ต้อ งของข้อ มูล การขอรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ และแบบขอรับ เงิน เพิ่ม
(แบบ ๕๓๑๖) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๒) เมื่อ ข้อ มูล และแบบตาม (๑) ถูกต้องแล้ว ให้เสนอผู้ม ีอ ำนาจพิจ ารณาอนุม ัต ิส ั่ง จ่ายและ
ลงนามเป็น ลายมือซื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือสั่งจ่ายผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ
(๓) แจ้งหนังสือสั่งจ่ายให้ส ่วนราชการผู้เบิกบำนาญผ่านระบบบำเหน็จ บำนาญ
(๔) จัด พิม พ์ห นัง สือ สั่งจ่ายจากระบบบำเหน็จ บำนาญ ส่งให้ผู้รับบำนาญทางไปรษณีย์ หรือ
รับด้วยตนเอง
ข้อ ๑๓ ให้ก รมบัญ ชีก ลางโอนเงิน บำเหน็จ ดำรงชีพ เข้า บัญ ชีเงิน ฝากของผู้ร ับ บำนาญที่แ จ้ง ไวใน
ข้อ ๑๐ ตามเวลาที่กรมบัญ ชีกลางกำหนด

หมวด ๓
แบบมี'หนี้'บำเหน็จคํ้าประกัน
ข้อ ๑๔ ผู้รับ บำนาญซึ่งมีอ ายุต ั้งแต่เจ็ด สิบ ปีข ึ้น ไป ที่ม ีส ิท ธิแ ละประสงค์จ ะขอรับ บำเหน็จดำรงชีพ
ให้ตรวจสอบสิท ธิการได้รับ บำเหน็จดำรงชีพ จากแบบคำนวณบำเหน็จดำรงซีพ ฌื้องต้นได้ท ี่ส ่วนราชการผู้เบิกบำนาญ
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๑๕ให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญจัดทำแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้น จากระบบบำเหน็จบำนาญ
ให้ผู้รับบำนาญใช้สำหรับตรวจสอบสิทธิ และประกอบการตัดสิน ใจในการยื่น ขอรับ บำเหน็จดำรงชีพ
ผู้ร ับ บำนาญสามารถขอรับ แบบคำนวณบำเหน็จ ดำรงชีพ เบื้อ งต้น ได้โ ดยตรงผ่า นระบบ
การยื่น ขอรับ บ ำเห น ็จ บ ำน าญ ด้ว ยตน เองทางอิเ ล็ก ทรอน ิก ส์ (Pensions' Electronic Filing) ได้ต ั้ง แต่ว ัน ที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนินต้นไป เซ่นเดียวกัน
ข้อ ๑๖ เมื่อ ผู้ร ับ บำนาญได้ต รวจสอบสิท ธิต ามข้อ ๑๕ แล้ว เนิน ผู้ม ีส ิท ธิข อรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ
กรณีมีหนี้'บำเหน็จคํ้า'ประกันกับสถาบันการเงิน และประสงค์จะขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ให้ยื่นคำขอรับที่ส่วนราชการ
ผู้เบิก บำนาญโดยกรอกรายการในแบบ สรจ. ๓.๒ ที่กำหนดแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
โดยไม่ต้องระบุเลขที่บัญ ชีเงินฝากรนาคาร เนื่องจากต้องใช้เลขที่บ ัญ ชีเงิน ฝากธนาคารที่ได้รับ แจ้งจากสถาบันการเงิน
เพื่อใช้ในการโอนเงินแบบมีหนี้บำเหน็จคํ้าประกันเท่านั้น
ข้อ ๑๗ เมื่อ ผู้ร ับ บำนาญได้ด ำเนิน การตามข้อ ๑๖ แล้ว ให้ส ่ว นราชการผู้เบิก บำนาญตรวจสอบ
หลักฐาน หากถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อเฉพาะหน้าแรกในแบบ สรจ. ๓.๒ และจัด ทำสำเนาภาพถ่า ย
เฉพาะหน้าดังกล่าว ให้ผู้รับบำนาญเก็บไว้เนินหลักฐาน แล้วเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือผู้ที่ไต้รับมอบหมาย
พิจารณาลงนามในหน้าสองและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังนี้
(๑) บัน ทึก ลงทะเบีย นขอรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ พร้อ มการบัน ทึก ข้อ มูล การขอยกเลิก หนัง สือ
รับรองสิทธิฉบับเดิม และออกหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหมในระบบบำเหน็จบำนาญ
(๒) ส่งข้อมูลการขอยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิฉบับเดิม และออกหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่
ผ่านระบบบำเหน็จคํ้าประกัน ให้กรมบัญ ชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ เมื่อ กรมบัญ ชีก ลางหรือ สำนัก งานคลัง จัง หวัด แล้ว แต่ก รณี ได้ร ับ ข้อ มูล การขอยกเลิก
หนังสือรับรองสิทธิฉบับเดิม และออกหนังสือรับ รองสิท ธิฉบับ ใหม่ตามข้อ ๑๗ ของส่ว นราชการผู้เบิก บำนาญจาก
ระบบบำเหน็จ คํ้าประกัน ให้ตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ในระบบบำเหน็จคํ้าประกัน
เมื่อ ถูก ต้อ ง ให้พ ิม พ์ห นัง สือ รับ รองสิท ธิฉ บับ ใหม่จ ากระบบบำเหน็จ คํ้า ประกัน เสนอให้
ผู้มีอำนาจลงนามเนินลายมือซื่อในหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่แล้วแจ้งหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหมให้ผู้รับบำนาญทราบ
ทางไปรษณีย์ หรือรับด้วยตนเอง สำหรับส่วนราชการผู้เบิกบำนาญให้แจ้งผ่านระบบบำเหน็จคํ้าประกัน
ทั้งนี้ หนัง สือ รับ รองสิท ธิฉ บับ ใหม่จ ะมีจ ำนวนหลัก ทรัพ ย์ค ํ้า ประกัน ลดลงจากเดิม เท่ากับ
จำนวนเงิน บำเหน็จ ดำรงชีพ ที่ผ ู้ร ับ บำนาญมีส ิท ธิไ ด้ร ับ โดยจะอ้า งอิง รหัส ตามหนัง สือ รับ รองสิท ธิฉ บับ เดิม
และกำหนดเงื่อนไขในหนังสือรับ รองสิท ธิฉบับ ใหม่ให้ม ีผลต่อเมื่อได้มีการโอนเงิน บำเหน็จดำรงชีพ เข้าบัญ ชีเงิน ฝาก
ธนาคารของผู้รับ บำนาญ ตามที่ได้รับ แจ้งจากสถาบัน การเงิน ผ่านระบบบำเหน็จคํ้าประกัน แล้ว
ข้อ ๑๙ เมื่อ ผู้รับ บำนาญได้รับ หนังสือ รับ รองสิท ธิฉ บับ ใหม่ต ามข้อ ๑๘ จากกรมบัญ ชีก ลาง หรือ
สำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ผู้รับบำนาญนำเอกสารดังกล่าวไปติดต่อที่สถาบันการเงินทันที เพื่อให้สถาบันการเงิน
บัน ทึก ยืน ยัน การได้ร ับ หนัง สือ รับ รองสิท ธิฉ บับ ใหม่ และให้บ ัน ทึก เลขที่บ ัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของผู้ร ับ บำนาญ
ที่สถาบันการเงินกำหนดให้ส่วนราชการผู้เบิกผ่านระบบบำเหน็จคํ้าประกัน
ข้อ ๒๐ เมื่อ ส่ว นราชการผู้เบิก บำนาญได้ร ับ การยืน ยัน การได้ร ับ หนัง สือ รับ รองสิท ธิฉ บับ ใหม่
และเลขที่บ ัญ ชีเงิน ฝากธนาคารของผู้ร ับ บำนาญจากสถาบัน การเงิน ในระบบบำเหน็จ คํ้า ประกัน ตามข้อ ๑๙ แล้ว
ให้ดำเนินการดังนี้
(๑) ให้ส ่ง ข้อ มูล ที่ไ ด้บ ัน ทึก การลงทะเบีย นเพื่อ ขอรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ ไว้แ ล้ว ตามข้อ ๑๗
ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต ๑ - ๙ แล้วแต่กรณี

(๒) จ ัด ท ำแ ล ะ ส ่ง แ บ บ ข อ ร ับ เงิน เพ ิ่ม (แบบ ๕ ๓๑๖) ซ ึ่ง ผ ู้ม ีอ ำน าจ ล งน าม แ ล ้ว
ให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต ๑ - ๙ แล้วแต่กรณี ทางไปรษณีย์
ข้อ ๒๑ เมื่อ กรมบัญ ชีก ลาง หรือ สำนัก งานคลังเขต ๑ - ๙ ได้รับ ข้อ มูล และแบบตามข้อ ๒๐ แล้ว
ให้ต รวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ เมื่อถูกต้อง ให้เสนอผู้ม ีอ ำนาจพิจารณาอนุม ัต ิส ั่งจ่าย
และลงนามเป็น ลายมือ ขื่อ อิเล็ก ทรอนิก ส์ใ นหนัง สือ สั่ง จ่า ยผ่า นระบบบำเหน็จ บำนาญ และแจ้ง ส่ว นราชการ
ผู้เบิก บำนาญผ่านระบบบำเหน็จ บำนาญ สำหรับผู้รับบำนาญส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือรับด้วยตนเอง
ข้อ ๒๒ ให้ก รมบัญ ชีก ลางโอนเงิน บำเหน็จ ดำรงชีพ ตามเวลาที่ก รมบัญ ชีก ลางกำหนด เข้าบัญ ชี
เงินฝากธนาคารของผู้รับบำนาญที่สถาบันการเงินแจ้งไว้ในระบบบำเหน็จคํ้าประกัน
ทั้งนี้ ผู้รับ บำนาญจะมืส ิท ธิได้รับ เงิน บำเหน็จดำรงชีพ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
(๑) เป็น ตัวเงิน เต็ม จำนวน
(๒) เป็นตัวเงินส่วนหนึ่งและนำไปลดยอดหนี้อีกส่วนหนึ่ง
(๓) นำไปลดยอดหนี้ท ี่ม ือยู่กับ สถาบัน การเงิน ทั้งจำนวน
ประกาศ ณ วันที่ V -9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวสุท ธิรัต นี้ รัดนโขติ)
อธิบ ดีก รมบัญ ชีก ลา'3

(แบบ สรจ. ๓.๑)

แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ
สำหรับผู้รับบำนาญฃึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป แบบ'ไม1มีหนี้'บำเหน็จคํ้าประกัน

ข้า พเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ........................................................................................................................................(๑)
เลขประจำตัว ประซาซน................................................................... วัน /เดือ น/ปี เกิด ..........................................................................
ปีจจุ'บัน อายุ.....................ปี เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..........................................................................................................................
มีสิทธิซ อรับ บำเหน็จดำรงชีพ กรณี อายุต ั้ง แต่ ๗๐ ปีขึ้นไป ได้รับ ทราบข้อมูล เกี่ยวกับ สิท ธิในบำเหน็จดำรงชีพ ที่ม ีส ิท ธิได้รับ
ในแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพ เบื้อ งต้น แล้ว ประสงค์จะซอรับ บำเหน็จดำรงชีพ จำนวน................................................ บาท
ขอไหโอนเงินบำเหน็จดำรงชีพ เข้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังนี้
ญ ชีเงิน ฝากธนาคารที่ใซในการโอนเงิน บำนาญรายเดือ น ในระบบบำเหน็จ บำนาญ ( e-Pension)
หรือ
ญ ซีเงิน ฝากธนาคาร......................................................... ซื่อบัญ ชี...................................................................................
เลขที่บ ัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร.............................................................(ประเภทออมทรัพ ย์ สะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เท่านั้น)

0บั
0บั

ให้จัดทำสำเนาภาพถ่าย เฉพาะหน้านี้
ให้ผู้รับบำนาญ

ลงซื่อ........

...............................(ผ้รับบำนาณ)

ลงซื่อ........

..................................(เจ้าหน้าที่ที่!ด้รับมอบหมาย)

วัน ที.่ ......... ....... เดือ น.................................พ.. ศ .............................

เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ต่อ หน้า (2)

(2)

ส่วนราซการ....................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบคำขอและหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อ งแล้ว ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว / ยศ........................................................................................................ (๑) ไม่เป็น บุค คลที่ม ีก รณีห รือ ต้อ งหา
ว่ากระทำความผิด วิน ัยหรือ อาญาก่อ นออกจากราชการและหรือ กรณีค ดียังไม,ถึงที่สุด และเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพ
จึงขอให้กรมบัญ ชีกลางโอนเงิน เข้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร กรณีท ี่.................................................................................................(๑)
ถึงแก่ค วามตาย จะแจ้งให้กรมบัญ ชีกลาง (กองบริห ารการเบิก จ่ายเงิน เดือ น ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ) ทราบทันที

ลงซื่อ

.หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(

ตำแหน่ง
วัน ที่............เดือ น..............................พ.ศ

การกรอกแบบขอรับเงิน
(๑) หมายถึง ซื่อ ผู้ฃอรับบำเหน็จดำรงชีพ (ผู้รับ บำนาญ)

หมายเหตุ

- ให้ใส่เครื่องหมาย/ในซ่อง o

ที่ใช้

- กรณีใช้บัญชีอื่น ให้แ นบสำเนาบัญ ชีเงิน ฝากธนาคารที่ผ ู้รับ บำนาญได้รับ รองสำเนาถูก ต้อ งแล้ว
- ให้ส่วนราชการผู้เบิก เก็บรักษาแบบหนังสือฉบับนี้และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป
- ให้จัดทำสำเนาภาพถ่าย เฉพาะหน้าแรก มอบให้ผู้รับบำนาญเก็บไว้เป็นหลักฐาน

(แบบ สรจ. ๓.๒)

แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ
สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบมีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน
ข้า พเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ......................................................................................................................(๑)
เลขประจำตัว ประขาชน..................................................................วัน /เดือ น/ปี เกิด .......................................................................
ปัจ จุบ ัน อายุ.....................ปี เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้......................................................................................................................
ข้า พเจ้า ได้ร ับ ทราบข้อ มูล เกี่ย วกับ สิท ธิใ นบำเหน็จ ดำรงชีพ กรณีม ีห นี้บ ำเหน็จ คํ้า ประกัน ที่มีสิทธิได้รับ
ในแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพ เบื้อ งต้น แล้ว ว่ามีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพ
o แบบได้รับเงินเต็มจำนวน
o แบบได้รับเงินส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งนำไปลดยอดหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน
o แบบนำไปลดยอดหนี้บ ำเหน็จคํ้าประกันทั้งจำนวน
ข้า พเจ้า ยิน ยอมเปิด เผยยอดหนี้บ ำเหน็จ คํ้า ประกัน เพื่อ ประโยซนํใ นการยื่น เรื่อ งขอรับ บำเหน็จ ดำรงชีพ
และขอให้ส ่วนราขการผู้เบิกดำเนิน การ ดังนี้
o แจ้งธนาคาร......................................................................................(๒) เปิดเผยยอดหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน
o ยกเลิก หนัง สือ รับ รองสิท ธิฉ บับ เดิม และออกหนัง สือ รับ รองสิท ธิฉ บับ ใหม่ เพื่อ ลดจำนวนหลัก ทรัพ ย์
คํ้าประกันที่มีอยู่ในหนังสือรับรองสิทธิฉบับเดิม
o โอนเงิน บำเหน็จ ดำรงชีพ เข้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร...........................................................................(๒)
ตามที่ส ถาบัน การเงินกำหนด ในระบบบำเหน็จคํ้าประกัน เท่านั้น

ให้จัดทำสำเนาภาพถ่าย เฉพาะหน้านี้
ให้ผู้รับบำนาญ
เก็บไว้เป็นหลักฐาน

ลงซอ........

................................(ผ้รับบำนาณ)

ลงซื่อ.........

..................................(เจ้าหน้าทีท่ ี่!ด้รับมอบหมาย)

วัน ที่.......... ....... เดือ น................. ................. พ .ศ .............................
ต่อหน้า (2)

(2)

ส่วนราชการ....................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ต รวจสอบคำขอและหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อ งแล้ว ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว / ยศ........................................................................................................ (๑) ไม,เป็น บุค คลที่ม ีก รณีห รือ ต้อ งหา
ว่ากระทำความผิด วิน ัย หรือ อาญาก่อ นออกจากราชการและหรือ กรณีค ดีย ังไม่ถ ึงที่ส ุด และเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพ
จึงขอให้กรมบัญ ชีกลางโอนเงิน เข้าบัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร กรณีท ี่.................................................................................................(๑)
ถึงแก่ค วามตาย จะแจ้งให้กรมบัญ ชีกลาง (กองบริห ารการเบิก จ่ายเงิน เดือ น ค่า จ้าง บำเหน็จ บำนาญ) ทราบทันที

ลงซื่อ ................................................................หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(...................... )

ตำแหน่ง..............................................................
วัน ที่........เดือ น.............................พ.ศ..............

การกรอกแบบขอรับเงิน
(๑) หมายถึง ซื่อ ผู้ฃอรับบำเหน็จดำรงชีพ (ผู้รับ บำนาญ)
(๒) หมายถึง ซื่อ สถาบัน การเงิน ที่ให้กู้เงิน บำเหน็จคํ้าประกัน
คำอธิบาย
*ยอดหนี้ หมายความว่า จำนวนหนี้ที่ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงิน
*จำนวนหลัก ทรัพ ย์ค ํ้า ประกัน หมายความว่า จำนวนบำเหน็จ ตกทอดคงเหลือ ในหนัง สือ รับ รองสิท ธิท ี่ผ ู้ร ับ บำนาญ
นำไปใช้เป็นหลักทรัพ ย์ในการคํ้าประกันการกู้เงิน กับ สถาบัน การเงิน

หมายเหตุ

ให้ใส่เครื่องหมาย/ในซ่อง o

ที่ใช้

ให้ส่วนราชการผู้เบิก เก็บรักษาแบบหนังสือฉบับนี้และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไว้เพื่อใซในการตรวจสอบต่อไป
ให้จัดทำสำเนาภาพถ่าย เฉพาะหน้าแรก มอบให้ผู้รับบำนาญเก็บไว้เป็นหลักฐาน

