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กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
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เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อ ขอกำหนดสิท ธิเข้าใช้งานในระบบบำเหน็จ บำนาญและสวัส ดิก ารรัก ษาพยาบาล
(ระบบ Digital Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
เรียน

ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มข้อมูลของพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบทะเบียนประวัติ
ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital
Pension) เพื่อ บูร ณาการฐานข้อ มูล บุค ลากรภาครัฐ ด้ว ยการเชื่อ มโยงข้อ มูล จากระบบจ่า ยตรงเงิน เดือ นและ
ค่าจ้างประจำ (ระบบ e - Payroll) ไปยังระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
และเชื่อมโยงข้อมูลต่อไปยังระบบบำเหน็จบำนาญ (ระบบ e - Pension) ซึ่งการดำเนินการในระบบ Digital Pension
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลของผู้มีสิทธิสำหรับการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจะเป็นการดำเนินการโดย
“นายทะเบีย นสวัส ดิก ารรัก ษาพยาบาล” ซึ่งเป็น การรวมนายทะเบีย นบุค ลากรภาครัฐ และนายทะเบีย นผู้ร ับ
บำเหน็จบำนาญไว้ด้วยกัน และการปฏิบัต ิงานของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลจะเป็น การดำเนิน การ
บนระบบทะเบียนประวัติแทนระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐเดิม
กรมบัญ ชีกลาง ขอเรีย นว่า เพื่อ ให้น ายทะเบียนสวัส ดิก ารรัก ษาพยาบาลสามารถปฏิบ ีต งาน
บนระบบทะเบียนประวัติที่อยู่ภายใต้ระบบ Digital Pension ได้อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการ
ด้งนิ
๑. แต่ง ตั้ง นายทะเบีย นสวัส ดิก ารรัก ษาพยาบาล หน่วยงานละไม,เกิน ๒ คน เพื่อ ทำหน้าที่
ตรวจสอบ บันทึก เพิ่ม เติม ปรับปรุง หรือแกิไขข้อมูลของผู้มีสิทธิในลังกัด ได้แก่ ข้า ราชการ ลูกจ้างประจำ
ผู้ร ับ เบี้ย หวัด และผู้ร ับ บำนาญ รวมถึง บุค คลในครอบครัว ของบุค คลดังกล่าว ลงในระบบทะเบียนประวัต ิ
โดยการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและควบคุมภายใน
ของส่วนราขการนั้น ควรระบุขอบเขตหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งตั้งอย่างซัดเจน สำหรับรายละเอียดของผู้ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย
๑.๑ กรณีส่วนราชการผู้เบิกระดับกรม ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค และส่วนราชการ
ที่ม ิใช่ส ่วนราชการผู้เบิก แต่ได้ร ับ รหัส ผู้ใข้แ ละรหัส ผ่านของนายทะเบียนบุค ลากรภาครัฐ จากกรมบัญ ชีก ลาง
ให้แต่งตั้งข้าราชการที่ปฏิบัติราชการประจำ ณ สำนักงาน เป็น นายทะเบีย นสวัส ดิก ารรัก ษาพยาบาลเท่านั้น
ห้ามมิให้แต่งตั้งข้าราฃการที่มาช่วยราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราว เป็นนายทะเบียน
สวัสดิการรักษาพยาบาล
๑.๒ กรณีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ) ให้แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ปฏิบัติราชการประจำ ณ สำนักงาน/ข้าราขการซึ่งเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ส่ง กบข. ต่อ /
ผู้รับ บำนาญที่ม ีส ถานภาพเป็น พนัก งานมหาวิท ยาลัย หรือพนัก งานมหาวิท ยาลัย เป็นนายทะเบียนสวัสดิการ
รัก ษาพยาบาล กรณีมีความจำเป็น ต้องแต่งตั้งพนักงานมหาวิท ยาลัยเป็น นายทะเบียนสวัส ดิก ารรัก ษาพยาบาล
ต้องดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ให ้...

-๒๒. ให้บายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๑ ดำเนินการดังนี้
๒.๑ ศึก ษารายละเอีย ดขั้น ตอนการลงทะเบีย นเพื่อ ขอกำหนดสิท ธิเข้า ใช้ง านในระบบ
Digital Pension ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล จากซ่องทางดังต่อไปนี้
(๑) คู'มือ ลงทะเบีย นสำหรับ นายทะเบีย น (User M anual) โดยการดาวน์โ หลด
จากเว็บ ไซต์ก รมบัญ ฃีก ลาง www.cgd.go.th/ร ัก ษ าพ ยาบ าล/ข ้อ ม ูล น ่า รู้เ กี่ย วกับ ด่า รัก ษ าพ ยาบ าล /
หนัง สือ เวีย นที่เกี่ย วข้อ งกับ ระบบ Digital Pension/ค ู่ม ือ ลงทะเบีย นสำหรับ นายทะเบีย น (User Manual)
หรือดาวน์โหลดจาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้
(๒) ระบบ e - learning สำหรับ การลงทะเบีย นของนายทะเบีย น สามารถศึก ษา
ได้จาก https://dps.cgd.go.th/e-learning/register/ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้
๒.๒ ลงทะเบีย นขอกำหนดสิท ธิเข้า ใช้ง านในระบบ Digital Pension เพื่อ ปฏิบ ัต ิง าน
บนระบบทะเบียนประวัติด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นด้นไป โดยซ่องทางการลงทะเบียน
สามารถดำเนินการผ่าน https://dps.cgd.go.th/pension/ ซี่งระบบสามารถใช้งานได้ดีบน Microsoft Edge
Opera (๓๕+) Chrome (๔๘+) Firefox (๔๔+) Safari (lOS/Mac)
ทั้งนี้ เอกสารที่ต ้อ งแนบเพื่อ ขอกำหนดสิท ธิเข้าใช้ง านในระบบ Digital Pension
ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย
(๑) ดำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
(๒) แบบคำขอการลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล
ที่ม ืล ายมือ ขื่อ ของหัว หน้า หน่ว ยงานหรือ ผู้ท ี,ไ ด้ร ับ มอบหมาย และลายมือ ขื่อ ของผู้ล งทะเบีย นขอใช้ง าน
โดยครบถ้วน
(๓) สัญ ญาจ้างเป็น พนัก งานมหาวิท ยาลัย กรณีผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน
สวัสดิการรักษาพยาบาลมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในระหว่างที่ระบบ Digital Pension ยังไม่เริ่มใช้งาน การดำเนินการใดที่เกี่ยวช้องกับนายทะเบียน
ขอให้ส่วนราซการถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๓๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๙
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๑๙๖ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ จนกว่ากรมบัญชีกลาง
จะมืหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
๓ .

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องในลังกัดดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

( 'บ า

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานก0ากับและตรวจสอบระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต,อ ๔๓๖๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๒
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คู่มือลงทะเบียนสำหรับนายทะเบียน
(User Manual)

\

ระบบ e-learning
สำหรับการลงทะเบียนของนายทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มข้อมูลของพนักงานมหาวิทยาลัย
ในระบบทะเบียนประวิติ
กรณีม หาวิท ยาลัย ในกำกับ ของรัฐ (มหาวิท ยาลัย ออกนอกระบบ) มีค วามจำเปีน
ต้อ งแต่ง ตั้ง พนัก งานมหาวิท ยาลัย เป็น นายทะเบีย นสวัส ดิก ารรัก ษาพยาบาล เนื่อ งจากบุค คลดัง กล่า ว
ไม่มีข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการดังนี้
๑. มีห นัง สือ แจ้ง กรมบัญ ชีก ลางให้จ ัด ทำฐานข้อ มูล ของพนัก งานมหาวิท ยาลัย ที่ไ ต้ร ับ
การแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล พร้อมแนบเอกสารตามรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ แบบเพิ่มข้อมูลของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ (เอกสารแนบ)
๑.๒ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
๑.๓ สำเนาสัญ ญาจ้างเป็น พนักงานมหาวิท ยาลัย
๑.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประซาขนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
๒. กรมบัญ ชีก ลางแจ้ง ผลการดำเนิน การทางไปรษณีย ์อ ิเล็ก ทรอนิก ส์ (E-mail) ของ
นายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
นายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลลงทะเบียนเพื่อขอกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบ
Digital Pension ในส่ว นของระบบทะเบีย นประวัต ิด ้ว ยตนเอง ผ่า น https://dps.cgd.go.th/pension/
ภายหลังจากไต้รับแจ้งผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง
๓

.

เอกสารแนบ

แบบเพิ่มข้อมูลของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ประ๓ ทบุคลากรภาครัฐ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลส่วนบุคคล
เลขบัตรประจำตัวประชาขน................................................................................................................
คำนำหน้าซื่อ.............................................. ซื่อ.......................................................นามสกุล..............
วันเดือนปีเกิด........................................................................................................................................
วันเดือนปีการจ้างงานตามสัญญาจ้าง

เริ่มต้นวันที่...................................................................
สิ้นสุดวันที่...................................................................

หมายเลขโทรศัพท์ (สำนักงาน)............................................................. (มือถือ).................................
E-mail...................................................................................................................................................

ข้อมูลส่วนราชการผู้เบิก
รหัสส่วนราชการ........................................................ซื่อส่วนราชการสังกัดกรม...............................
ณ จังหวัด..............................................................................................................................................
หน่วยเบิกนายทะเบียน........................................................................................................................
โดยแนบสำเนาเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
2. สำเนาสัญญาจ้างเปีนพนักงานมหาวิทยาลัย
3. สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

ลงซื่อ
(...........................................................

)

นายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล

หมายเหตุ กรณีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ) ซี่งมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยทำหน้าที่
นายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล

