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หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 
ส าหรับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีข้ึนไป  

 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยกระทรวงการคลังได้ออกกฏกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. 2562 

สืบเนื่องจากค่าครองชีพภายใต้เศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเป็นล าดับ ท าให้ผู้รับบ านาญได้รับความ
เดือดร้อนในการด ารงชีพสมควรปรับปรุงอัตราบ าเหน็จด ารงชีพ เพ่ือให้ผู้รับบ านาญสามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจจึงจ าเป็นต้องออกกฏกระทรวงนี้ โดยก าหนดให้ผู้รับบ านาญมีสิทธิขอรับ
บ าเหน็จด ารงชีพในอัตราสิบห้าเท่าของบ านาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่ เกิน 500,000 บาท โดยผู้รับบ านาญที่มีอายุ
ตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไปให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกินห้าแสนบาทแต่ถ้าผู้รับบ านาญนั้นได้ใช้สิทธิขอรับบ าเหน็จ
ด ารงชีพ กรณีแรก คือ ผู้รับบ านาญที่มีอายุต่ ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับไม่เกิน 200,000 บาท และกรณีที่สอง 
คือ ผู้รับบ านาญที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับได้ไม่เกิน 400,000 บาท แต่ถ้ารับ 200,000 บาท 
ไปแล้ว ก็ให้ขอรับเพิ่มไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 400,000บาท  ปัจจุบันผู้รับบ านาญที่มี
อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปตามกฏกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. 2562  จะมีสิทธิขอรับ
บ าเหน็จด ารงชีพได้เพ่ิมอีก 100,000 บาท แต่รวมกันไม่เกินในส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิโดยรวมกับที่รับแล้ว (ที่ได้ยื่น
ขอรับฯ เมื่อพ้นจากราชการและเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ไม่เกิน 500,000 บาท (กรณีประสงค์และใช้สิทธิ์
ไปแล้ว เงินส่วนนี้จะถูกน าไปหักออกจากเงินบ าเหน็จตกทอดเมื่อผู้รับบ านาญเสียชีวิต) และในกรณีที่ได้มีการน าสิทธิใน
บ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินไปแล้ว ให้จ่ายบ าเหน็จด ารงชีพผู้รับ
บ านาญตามสิทธิที่จะได้รับแต่ต้องไม่เกินจ านวนที่เหลือจากสิทธิในบ าเหน็จตกทอดที่น าไปเป็นหลักทรัพย์ในการ
ประกันการกูเ้งิน 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพ ส าหรับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปี
ขึ้นไป พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.1/ว 233 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ก าหนดว่า  
การขอรับและการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพของผู้รับบ านาญที่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไปให้
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ โดยให้ผู้รับบ านาญสามารถตรวจสอบค านวณบ าเหน็จด ารงชีพที่ได้รับ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประมาณการในการตัดสินใจเบื้องต้นด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ท าให้ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุ
ตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพหรือไม่ ผู้รับบ านาญหลายท่านสงสัยว่า
เคยได้รับเงินบ าเหน็จด ารงชีพไปแล้วหรือยัง บางท่านก็สงสัยว่าได้รับเงินดังกล่าวไปหมดแล้วหรือไม่ ผู้รับบ านาญมีสิทธิ
ได้รับทุกคนหรือไม่ หากผู้รับบ านาญที่เคยขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ ในอัตรา 15 เท่าของบ านาญรายเดือนที่ได้รับ 
ในช่วงอายุ 60 ปี และ 65 ปีไปแล้ว และยังไม่ครบตามสิทธิซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ให้ผู้รับ
บ านาญที่มีสิทธิขอรับเพ่ิมได้ในจ านวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิสามารถยื่นขอรับบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญ
ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ทั้งแบบไม่มีหนี้บ าเหน็จค้ าประกันและแบบมีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน  

เพ่ือให้ผู้รับบ านาญมีความพร้อมในการเตรียมเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่างๆ ในการขอรับเงิน  
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  ผู้รับบ านาญได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนด 
สามารถลดขั้นตอนหรือข้อผิดพลาด ส่งผลให้งานเสร็จตามก าหนดเวลา และทันตามรอบระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด และผู้รับบ านาญได้รับข้อมูลที่ต้องการถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
จึงได้จัดท าแนวทางการขอรับและการจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป เพ่ือ
เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานต่อไป           

วัตถุประสงค์... 
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2. วัตถุประสงค ์
เพ่ือจัดท าแนวทางการขอรับและการจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปี ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป 
พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ 
 สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 
70 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.1/ว 233 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 

1. บ าเหน็จด ารงชีพ หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบ านาญ เพ่ือให้ผู้รับบ านาญสามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ 

2. ผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ คือ ข้าราชการที่ออกจากราชการ และขอรับบ านาญ  ในกรณีที่ข้าราชการ
หรือข้าราชการซึ่งออกจากราชการ มีกรณีหรือต้องหาว่ากระท าความผิดวินัยหรืออาญา ก่อนออกจากราชการจะขอรับ
บ าเหน็จด ารงชีพได้ เมื่อกรณีหรือคดีถึงที่สุดและมีสิทธิรับบ านาญ 
 3. อัตราในการจ่าย ไม่เกินสิบห้าเท่าของบ านาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกินห้าแสนบาท ตามวิธีการดังนี้ 

(1) ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุต ่ากว่าหกสิบห้าปี ให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกินสองแสนบาท  
(2) ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงเจ็ดสิบปี ให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกิน 

สี่แสนบาท แต่ถ้าผู้รับบ านาญนั้นได้ใช้สิทธิตาม (1) ไปแล้ว ให้ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ 
ของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินสี่แสนบาท 

(3) ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไปให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกินห้าแสนบาท แต่ถ้า
ผู้รับบ านาญนั้นได้ใช้สิทธิตาม (1) หรือ (2) ไปแล้ว ให้ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของ  
ผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินห้าแสนบาท  
 4. การค านวณบ าเหน็จด ารงชีพ 

4.1 ผู้รับบ านาญ ซึ่งมีอายุต่ ากว่า 65 ปี ให้มีสิทธิได้รับไม่เกิน 200,000 บาท 
ตัวอย่าง ให้ได้รับ = เงินบ านาญ x 15 
  40,000 x 15 = 600,000   *** มีสิทธิได้รับจ านวน  200,000 บาท 

4.2 ผู้รับบ านาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต ่65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี ให้มีสิทธิได้รับไม่เกิน 400,000 บาท แต่ถ้า
ผู้รับบ านาญนั้นได้ใช้สิทธิตาม (1) ไปแล้ว ให้ขอรับได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้นแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 
400,000 บาท 

ตัวอย่าง 40,000 x 15 = 600,000 – 200,000 = 400,000 *** มีสิทธิได้รับจ านวน  200,000 บาท 
4.3 ผู้รับบ านาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับไม่เกิน 500,000 บาท แต่ถ้าผู้รับบ านาญนั้น

ได้ใช้สิทธิตาม (1) หรือ (2) ไปแล้ว ให้ขอรับได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้นแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท 
ตัวอย่าง 40,000 x 15 = 600,000 – 400,000 = 200,000 *** มีสิทธิได้รับจ านวน  100,000 บาท 

4. การยื่นเรื่องขอรับเงิน 
1. กรณีไม่มีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน ผู้รับบ านาญประสงค์จะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพให้ยื่นความประสงค์ขอรับที่

กองการเจ้าหน้าที่ โดยกรอกเอกสารในแบบ สรจ.3.1 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแบบ สรจ.3.1 เมื่อถูกต้องเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อเฉพาะหน้าแรก ในแบบ สรจ.3.1 และถ่ายส าเนาให้ผู้รับบ านาญไว้เป็นหลักฐานแล้วเสนอผู้มี
อ านาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนามในแบบ สรจ. 3.1 หน้าสอง 

 
 2. กรณีมี... 
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2. กรณีมีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน ผู้รับบ านาญประสงค์จะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพให้ยื่นความประสงค์ขอรับที่
กองการเจ้าหน้าที่ โดยกรอกเอกสารในแบบ สรจ.3.2 และไม่ต้องระบุเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร เนื่องจากต้องใช้เลข
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงิน เพ่ือใช้ในการโอนเงินแบบมีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน เมื่อเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจสอบแบบ สรจ.3.2 เมื่อถูกต้องเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อเฉพาะหน้าแรก ในแบบ สรจ.3.2 และถ่าย
ส าเนาให้ผู้รับบ านาญไว้เป็นหลักฐานแล้วเสนอผู้มีอ านาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนามในแบบ สรจ. 3.2 
หน้าสอง5.2  
 3. จัดท าแบบขอรับเงินเพ่ิม (แบบ 5316) ทั้งกรณีไม่มีหนี้บ าเหน็จค้ าประกันและกรณีมีหนี้บ าเหน็จ 
ค้ าประกันเสนอให้ผู้มีอานาจลงนามแล้ว 
 4. บันทึกข้อมูลการขอรับเหน็จด ารงชีพ 

4.1 กรณีไม่มีหนี้บ าเหน็จค้ าประกันลงในระบบบ าเหน็จบ านาญและส่งข้อมูลการขอรับเหน็จด ารงชีพผ่าน
ระบบ าเหน็จบ านาญ 

4.2 กรณีมีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน บันทึกลงทะเบียนขอรับบ าเหน็จด ารงชีพในระบบ าเหน็จบ านาญพร้อม  
บันทึกข้อมูลการขอยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิฉบับเดิม และออกหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ในระบบ าเหน็จบ านาญ
และส่งข้อมูลการขอยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิฉบับเดิม และออกหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ผ่านระบบบ าเหน็จ  
ค้ าประกันให้กรมบัญชีกลาง (แล้วแต่กรณี) เมื่อได้รับแจ้งเลขบัญชีเงินฝากธนาคารจากสถาบันการเงินผ่านระบบ
บ าเหน็จค้ าประกันจึงส่งข้อมูลผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญไปให้กรมบัญชีกลาง 
 5. ส่งแบบขอรับเงินเพ่ิม (แบบ 5316) ซึ่งผู้มีอ านาจลงนามแล้วให้กรมบัญชีกลาง 
 6. กรณีผู้รับบ านาญไม่มีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน กรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขอรับ
บ าเหน็จด ารงชีพและแบบขอรับเงินเพ่ิม (แบบ 5316) เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้วเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย
และลงนามเป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือสั่งจ่ายผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ แล้ วแจ้งหนังสือสั่งจ่ายให้ส่วน
ราชการผู้เบิกบ านาญผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ และจัดพิมพ์หนังสือสั่งจ่ายจากระบบบ าเหน็จบ านาญส่งให้ผู้รับ
บ านาญทางไปรษณีย์หรือรับด้วยตนเอง 

7. กรณีผู้รับบ านาญที่มีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน กรมบัญชีกลางจะต้องท าการยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิฉบับ
เดิม และออกหนังสือรับรองสิทธิบ าเหน็จค้ าประกันฉบับใหม่จากระบบบ าเหน็จค้ าประกันให้กับผู้มีสิทธิ และมีการ
ตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ด าเนินการเสนอให้ผู้มีอ านาจลงนามใน
หนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ แล้วแจ้งหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ให้ผู้รับบ านาญทราบไปรษณีย์ หรือรับด้วยตนเอง 
เพ่ือน าไปยื่นกับธนาคารเดิมที่มีหนี้บ าเหน็จค้ าประกันค้างอยู่ เพ่ือให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลและด าเนินการในระบบ
เกี่ยวกับยอดหนี้ของผู้รับบ านาญ แล้วธนาคารจะแจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญทราบ เพ่ือด าเนินการขอให้
กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายและโอนบ าเหน็จด ารงชีพให้ผู้รับบ านาญต่อไป 

8. กรมบัญชีกลางโอนเงินบ าเหน็จด ารงชีพเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับบ านาญภายในเวลาที่ก าหนด ตามปฏิทิน
การจ่าย 

รอบท่ี 1 กรณียื่นขอรับสิทธิภายในวันที่ 3 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 10 ของเดือน  
รอบท่ี 2 กรณียื่นขอรับสิทธิภายในวันที่ 12 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 23 ของเดือน  
รอบท่ี 3 กรณียื่นขอรับสิทธิภายในวันที่ 23 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 31 ของเดือน  
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5. แผนภูมิขั้นตอนการขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 

ล าดับ กระบวนการ จุดควบคุมความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1  
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบสังกัดของผู้รับบ านาญ 
2. ตรวจสอบการได้รับบ าเหน็จด ารง
ชี พตามสิ ท ธิ  เ พื่ อป ระกอบกา ร
ตัดสินใจในการยื่นขอรับบ าเหน็จ
ด ารงชีพ 
3. ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน  
5 นาที 

5 นาที ผู้รับบ านาญ 
 

2  1. ตรวจสอบเลขประจ าตัวประชาชน
ของผู้รับบ านาญ ในระบบ e-pension 

5 นาที ปนัฐวรรณ 

3  1. ผู้รับบ านาญกรอกแบบ สรจ. 3.1 
กรณีไม่มีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน 
2. ผู้รับบ านาญกรอกแบบ สรจ. 3.2 
กรณีมีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน 
3. แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ใน
กรณีขอเปลี่ยนธนาคารในการขอรับ
เงินบ าเหน็จด ารงชีพ 
4.  ตรวจสอบความถูกต้ องของ
เอกสารที่ได้รับ 

15 นาที ผู้รับบ านาญ 
 

4  1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร (แบบ สรจ.
3.1/แบบ สรจ.3.2) 

960 นาที ปนัฐวรรณ 

5  1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและตรวจทาน
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
ก่อนเสนอผู้มีอ านาจ 
2. เสนอหนังสือให้ผู้มีอพนาจลงนาม 
 
 
 
 
 
 

1,440 
นาท ี

ปนัฐวรรณ 

ผู้รับบ านาญตดิต่อขอรับข้อมลู
ส าหรับตรวจสอบการไดร้ับ

บ าเหน็จด ารงชีพตามสิทธิโดย
โปรแกรมแบบค านวณบ าหน็จ

ด ารงชีพเบื้องต้น (ประมาณการ) 
 

 

 

จัดท าข้อมูลค านวณบ าเหน็จด ารงชีพเบื้องต้น
ในระบบ e-pension ให้ผู้รับบ านาญ 

 

รับแบบ สรจ. 3.1 / แบบ สรจ. 3.2 
และจัดท าแบบขอรับบ าเหน็จด ารงชีพเพิ่ม 

(แบบ 5316) 

เสนอผูม้ีอ านาจ
พิจารณาลงนามในแบบ
ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ

เพิ่ม (แบบ 5316) 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 

ผู้รับบ านาญที่ประสงค์ขอรับเงินบ าเหน็จ
ด ารงชีพยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ี 
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ล าดับ กระบวนการ จุดควบคุมความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6  
 
 
 
 

1. ลงทะเบียนและบันทึกแบบขอรับ
เงินบ าเหน็จด ารงชีพในระบบบ าเหน็จ
บ านาญให้แล้วเสร็จภายใน 1 – 2 
วัน 

960 นาท ี ปนัฐวรรณ 

7 

 
 
 
 
 

1. ส่งแบบขอรับเงินเพิ่ม (แบบ 
5316) พร้อมหลักฐานไป
กรมบัญชีกลาง 

960 นาท ี ปนัฐวรรณ 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กรมบัญชีกลางตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลหลังจากที่ส่งแบบ
ขอรับเงินเพิ่ม (แบบ 5316) ให้
ก รมบัญชี ก ล า ง  ประมาณ 2 -3 
สัปดาห์ 
2. กรณีมีข้อผิดพลาด กรมบัญชีกลาง
ตีเร่ืองกลับมาในระบบ าเหน็จบ านาญ 
3. กรณีไม่มีข้อผิดพลาดอนุมัติสั่งจ่าย 

 

กรม 
บัญชีกลาง 

9 

 
 
 
 

1. พิมพ์ส าเนารายละเอียดแบบขอรับ
จากระบบ e –pension เพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
2. ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน 
 

480 นาท ี ปนัฐวรรณ 

10 

 
 
 
 

1. น าหนังสือสัง่จ่ายจากระบบฯ รวม
เร่ืองเดิมและจัดเก็บเร่ืองเข้าแฟ้มโดย
เรียงตามปีงบประมาณ 
2. ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วัน 

480 นาท ี ปนัฐวรรณ 

          
ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 

1 กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2 กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
โทรศัพท์ 0 2590 4146   โทรสาร 0 2591 8205 

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

4 กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 

ลงทะเบียนและบันทึกแบบขอรับเงิน
บ าเหน็จบ านาญลงในระบบ e-pension 

 

จัดส่งเอกสารไปยังกรมบญัชีกลาง 

กรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบความถูกต้อง
และอนุมัติการสั่งจ่าย 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 

 

พิมพ์หนังสือสั่งจ่าย 

 

 

เก็บเรื่องเข้าแฟ้ม 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบ กฏหมาย ที่เกีย่วข้อง 
- พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  
http://person.anamai.moph.go.th/article_attach/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8

%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%B3
%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0
%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202494.pdf 

- พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
http://person.anamai.moph.go.th/article_attach/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9A.%E0%B8

%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80
%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0
%B8%8D%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8
%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202539.pdf   

 - กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ ๒๕62 
http://person.anamai.moph.go.th/article_attach/%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8

%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%20%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8
%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5
%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0
%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9
%87%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E
%20%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.%202562.PDF 

 - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญ  
ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 

http://person.anamai.moph.go.th/article_attach/1.%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E
0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B
8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9
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(แบบ สรจ.๓.๑) 
 

แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จด ารงชีพ 

ส าหรับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบไม่มีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน 
 
 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ                 (๑) 
เลขประจ าตัวประชาชน               วัน/เดือน/ปี เกิด              . 
ปัจจุบันอายุ       ป ี เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้                 . 
มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป  ได้รบัทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในบ าเหน็จด ารงชีพที่มีสิทธิได้รับ
ในแบบค านวณบ าเหน็จด ารงชีพเบื้องต้นแล้ว  ประสงค์จะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ  จ านวน         บาท 
 

 ขอโอนเงินบ าเหน็จด ารงชีพ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังนี้ 
  บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินบ านาญรายเดือน ในระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) 
หรือ  บัญชีเงินฝากธนาคาร    ชื่อบัญชี     

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร    (ประเภทออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น) 
 
 
 

      ลงชื่อ            (ผู้รับบ านาญ) 

      ลงชื่อ                      (เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย) 

วันที่       เดือน     พ.ศ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อหน้า (๒) 
 
 
 

ให้จัดท าส าเนาภาพถ่าย เฉพาะหน้านี้ 
ให้ผู้รับบ านาญ 

เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

- ตัวอย่าง - 



(2) 
 

ส่วนราชการ       
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค าขอและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอรับรองว่า  
นาย/นาง/นางสาว/ยศ           (๑)ไม่เป็นบุคคลที่มีกรณีหรือต้องหา
ว่ากระท าความผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการและหรือกรณีคดียังไม่ถึงที่สุด และเป็นผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพ  
จึงขอให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  กรณีที่      (๑) 
ถึงแก่ความตาย จะแจ้งให้กรมบัญชีกลาง (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ) ทราบทันที 
 
 
 
 
     ลงช่ือ             หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

         (        )  

ต าแหน่ง                

วันที่   เดือน        พ.ศ.  
 
 
 
 

การกรอกแบบขอรับเงิน 

 (๑) หมายถึง ชื่อผู้ขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ (ผู้รับบ านาญ) 
 
หมายเหตุ  - ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  ที่ใช้ 

- กรณีใช้บัญชีอื่น ให้แนบส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้รับบ านาญได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
- ให้ส่วนราชการผู้เบิก เก็บรักษาแบบหนงัสือฉบบันี้และหลักฐานที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป 
- ให้จัดท าส าเนาภาพถา่ย เฉพาะหน้าแรก มอบให้ผู้รับบ านาญเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

- ตัวอย่าง - 



(แบบ สรจ.๓.๒) 
 

แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบ าเหน็จด ารงชีพ 

ส าหรับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบมีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน 
 
 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ                   (๑) 
เลขประจ าตัวประชาชน        วัน/เดือน/ปี เกิด       . 
ปัจจุบันอายุ     ป ี เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้          . 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในบ าเหน็จด ารงชีพกรณีมีหนี้ค้ าประกัน ที่มีสิทธิได้รับในแบบค านวณ
บ าเหน็จด ารงชีพเบื้องต้นแล้ว  ว่ามีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพ 

  แบบได้รับเงินเต็มจ านวน 

  แบบได้รับเงินส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งน าไปลดยอดหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน 

  แบบน าไปลดยอดหนี้บ าเหน็จค้ าประกันทั้งจ านวน 

 ข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยยอดหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ และ
ขอให้ส่วนราชการผู้เบิกด าเนินการ ดังนี้ 
  แจ้งธนาคาร        (๒) เปิดเผยยอดหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน 

 ยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิฉบับเดิม และออกหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ เพ่ือลดจ านวนหลักทรัพย์  
ค้ าประกันที่มีอยู่อยู่ในหนังสือรับรองฉบับเดิม 

 โอนบ าเหน็จด ารงชีพเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร         (๒)  
ตามท่ีสถาบันการเงินก าหนด ในระบบบ าเหน็จค้ าประกัน 
 
 

      ลงชื่อ             (ผู้รับบ านาญ) 

      ลงชื่อ      (เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย) 

วันที่       เดือน     พ.ศ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อหน้า (๒) 
 
 
 

ให้จัดท าส าเนาภาพถา่ย เฉพาะหน้านี้ 
ให้ผู้รับบ านาญ 

เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

- ตัวอย่าง - 



(2) 
 
 

ส่วนราชการ       
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค าขอและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอรับรองว่า  
นาย/นาง/นางสาว/ยศ          (๑)ไม่เป็นบุคคลที่มีกรณีหรือต้องหา 
ว่ากระท าความผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการและหรือกรณีคดียังไม่ถึงที่สุด และเป็นผู้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพ  
จึงขอให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  กรณีที่      (๑) 
ถึงแก่ความตาย จะแจ้งให้กรมบัญชีกลาง (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ) ทราบทันที 
 
 
 
 

     ลงชื่อ         หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

         (        )  

ต าแหน่ง                

วันที่   เดือน        พ.ศ.  
 
 
 
 
การกรอกแบบขอรับเงิน 
 (๑) หมายถึง ชื่อผู้ขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ (ผู้รับบ านาญ) 
 (๒) หมายถึง ชื่อสถาบันการเงินที่ให้กู้เงินบ าเหน็จค้ าประกัน 

ค าอธิบาย 
 *ยอดหนี้ หมายความวา่ จ านวนหนี้ที่ได้รบัแจ้งจากสถาบนัการเงิน 
 *จ านวนหลักทรัพย์ค้ าประกัน หมายความวา่ จ านวนบ าเหน็จตกทอดคงเหลือในหนังสือรับรองสิทธิที่ผู้รบับ านาญ
น าไปใช้เปน็หลักทรัพย์ในการค้ าประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน 

หมายเหตุ - ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  ที่ใช้ 
- กรณีใช้บัญชีอื่น ให้แนบส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้รับบ านาญได้รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
- ให้ส่วนราชการผู้เบิก เก็บรักษาแบบหนงัสือฉบบันี้และหลักฐานที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบต่อไป 
- ให้จัดท าส าเนาภาพถา่ย เฉพาะหน้าแรก มอบให้ผู้รับบ านาญเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 

- ตัวอย่าง - 



 

(แบบ 5316) 
 

แบบขอรับเงินเพ่ิม 
เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ บ านาญพิเศษ บ าเหน็จตกทอดของข้าราชการหรอืลูกจ้าง 

     

ที่ สธ 0902.05/xxxxx      กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข     

วันที่         xxxxxxxxxxxx  2563                 

เรื่อง   ขอให้สั่งจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพ (เพ่ิม) 

เรียน  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

โปรดพิจารณาสั่งจ่ายเงิน  บ าเหน็จด ารงชีพ          (1) เพ่ิมให้แก่  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   (2)   
 ข้าราชการบ านาญ   ลูกจ้างประจ า สังกัด  กรมอนามัย   เนื่องจากมเีงินเดือน        -        (3) เพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงเดิมได้เคยมีหนงัสอืขอให้สัง่จ่ายไปแล้วตามหนงัสือ ท่ี     - ลงวันที่    -       และกรมบัญชีกลาง 
ได้สั่งจ่ายให้แล้วตามหนังสือ ที่        -            ลงวันที่ -         พร้อมนี้ ได้ส่งหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี้ 
    ส าเนาค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง  รวม - ฉบับ 
    หนังสือรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร  รวม - ฉบับ 
    หนังสือรับรองเวลาราชการทวีคูณ  รวม  - ฉบับ 
    อ่ืน ๆ  หนังสือรับรองและขอบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป        

 

ขอแสดงความนับถือ 
 

       (ลงชื่อ)      (4) 
                  (           )    
       ต าแหน่ง 1   
 
    
กองการเจ้าหน้าที่ 
โทร. 0 2590 xxxx 
โทรสาร 0 2591 xxxx   

 

การกรอกแบบขอรับเงินเพ่ิม 
(1)  ให้ระบุประเภทของเงินที่ขอรับเงินเพ่ิม 
(2)  ให้ระบุชื่อของข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งออกจากราชการหรือถึงแก่กรรม 
(3)  ให้ระบุเหตุที่ขอเพิ่ม เช่น  เวลาราชการเพ่ิม เงินเดือนเพ่ิม  เป็นต้น 
(4)  หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม 

หมายเหตุ   ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  ที่ใช้ 

- ตัวอย่าง - 


