
ท กค ๐ ๔ ๑๑.๑ /ว &า กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

พฤษภาคม ๒๔๖๒
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏ๊บัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป 

พ.ศ. ๒๔๖๒
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญซาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ห ล ัก เกณ ฑ ์และว ิธ ีป ฏ ิบ ัต ิใน การขอร ับ และการจ ่ายบ ำเห น ็จดำรงช ีพ ส ำห ร ับ ผ ู้ร ับ บ ำน าญ  

ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๔๖๒
๒. แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป 

แบบไม่มีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน (แบบ สรจ. ๓.๑)
๓ .  แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผ ู้รับบำนาญซึ่งม ีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบป ข้ึีนไป 

แบบมีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน (แบบ สรจ. ๓.๒)
ด้วยกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๔๖๒ 

จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อกำหนดให้ผู้รับบำนาญมีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพในอัตราสิบห้าเท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ 
แต่ไม,เกินห้าแสนบาท ตามวิธีการดังนี้

(๑) ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตํ่ากว่าหกสิบห้าปี ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพไดํไม,เกินสองแสนบาท 
(๒ )ผู้รับบำนาญซ่ึงมีอายุต้ังแต่หกสิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม,ถึงเจ็ดสิบปี ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพไดีไม่เกิน 

ส่ีแสนบาท แต่ถ้าผู้รับบำนาญนั้นได้ไซ้สิทธิตาม (๑) ไปแล้ว ให้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพไดํไม,เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ 
ของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินสี่แสนบาท

(๓) ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไปให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพไดํไม่เกินห้าแสนบาท 
แต่ถ้าผู้รับบำนาญน้ันได้ไซ้สิทธิตาม (๑) หรือ (๒)ไปแล้ว ให้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกินส่วนท่ียังไม,ครบตามสิทธิของผู้น้ัน 
แต่รวมกันแล้วไม,เกินห้าแสนบาท และในกรณีท่ีผู้รับบำนาญได้มีการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกัน 
การคู้เงินกับสถาบันการเงินไปแล้ว ให้จ่ายบำเหน็จดำรงชีพตามสิทธิที่จะได้รับแต่ต้องไม่เกินจำนวนที่เหลือจากสิทธิ 
ในบำเหน็จตกทอดท่ีนำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการคู้เงิน และโดยท่ีข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกำViนดอัตราและวิธีการขอรับ 
บำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๔๖๒ ท้ังสองฉบับดังกล่าว กำหนดให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบิตเพื่อปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว,า เพื่อให้การขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ เป็นไปตามกฎกระทรวง 
กำหนดอัตราและวิธีการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๔๖๒ ท้ังสองฉบับ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับ 
และการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๔๖๒ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวซ้องทราบ 
และถือปฏิบัติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ -  ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๒ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวซ้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ .— -—

๘ (นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บ0าเ'หน'จบำนาญ0ฐินตีกรมบัณ?กลาง 
โทรศพท ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๒๔๑ ๔๔๑๒ ๔๒๔๐ และ ๔๒๒๑ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๓๓



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ 

ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยได้ม ีการประกาศไซ้กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยข ้อ ๓ (๓) กำห น ดให ้จ ่ายบ ำเห น ็จดำรงช ีพ ใน อ ัต ราส ิบ ห ้าเท ่าของบ ำน าญ รายเด ือน ท ี่ได ้ร ับ แต ่ไม ,เกิน 
ห้าแสนบาท โดยผู้ร ับบำนาญที่ม ีอายุต ั้งแต่เจ็ดสิบปีข ึ้นไปให้ม ีส ิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพไดํไม่เก ินห้าแสนบาท 
แต่ถ้าผู้ร ับบำนาญนั้นได้ใซ้ส ิทธิตาม (๑) หรือ (๒) ไปแล้ว ให ้ขอรับบำเหน็จดำรงช ีพ ได้ไม,เกินส่วนที่ยังไม,ครบ 
ตามส ิทธ ิของผ ู้น ั้น  แต ่รวมก ันแล ้วไม,เก ิน ห ้าแส น บ าท  และใน กรณ ีท ี่ได ้ม ีการน ำส ิท ธ ิใน บ ำเห น ็จตกท อด 
ไปเป ็น ห ล ักท ร ัพ ย ์ใน การป ระก ัน การค ู้เง ิน ก ับ ส ถาบ ัน การเง ิน ไป แล ้ว  ให ้จ ่ายบ ำเห น ็จด ำรงซ ีพ ผ ู้ร ับ บ ำน าญ  
ตามสิทธิท่ีจะได้รับแต่ต้องไม,เกินจำนวนที่เหลือจากสิทธิในบำเหน็จตกทอดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการคู้เงิน 

เพ ื่อ ใ ห ้ก าร ป ฏ ิบ ัต ิเป ็น ไ ป ต า ม ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ท ั้ง ส อ ง ฉ บ ับ ด ัง ก ล ่า ว  ถ ูก ต ้อ ง  เห ม าะ ส ม  
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ ึ่งออกตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๗/๑ วรรคสอง แห่งพระราขบ ัญญ ัต ิบำเหน็จ 
บ ำน าญ ข ้าราช ก าร พ .ศ. ๒๔๙๔ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่ม เต ิม  และมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง 
แห ่งพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิกองท ุน บ ำเห น ็จบ ำน าญ ข ้าราชการ พ .ศ. ๒๕๓๙ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่ม เต ิม  กรมบ ัญช ีกลาง 
จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธปีฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด ๑ 
บททั่วไป

ข้อ ๑ หลักเกณฑ ์และวิธ ีปฏ ิบ ัต ิน ี้เร ียกว่า “หลักเกณฑ์และวิธ ีปฏ ิบ ัต ิในการขอรับและการจ่าย 
บำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้

“กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
“ผู้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพ” หมายความว่า ผู้รับบำนาญปกติ และหรือบำนาญพิเศษ 

เหตุทุพพลภาพที่มีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป
“แบบ สรจ. ๓.๑ ” หมายความว่า แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ 

ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบไม่มีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน
“แบบ สรจ. ๓.๒” หมายความว่า แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ 

ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบมีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน
“หนังสือรับรองสิทธิ” หมายความว่า หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ 

ประกันการคู้เงินที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
“แบบมีหน้ีบำเหน็จค้ําประกัน” หมายความว,า จำนวนหน้ีท่ีมีอยู่กับสถาบันการเงิน กรณีท่ีได้นำสิทธิ 

ในบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคํ้าประกันการกเงิน



“ แบบมีไม1ห น ี้บ ำเห น ็จ ค ํ้าป ร ะ ก ัน ” ห ม ายค วาม ว ่า  ไ ม ่ม ีห น ี้อ ย ู่ก ับ ส ถ าบ ัน ก าร เง ิน  
หรือไม,ได้นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคํ้าประกันการกู้เงิน

“ลดยอดหนี้” หมายความว่า ชำระคืนเงินกู้ให้แก,สถาบันการเงิน
ข้อ ๔ การขอรับ และการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพของผู้ร ับบำนาญที่ม ีส ิทธิได ้ร ับบำเหน็จดำรงชีพ 

ซ ึ่งม ีอายุต ํ่ากว่าเจ ็ดส ิบปี ให้ถ ือปฏิบัต ิตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๐.๙/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๙ 
ม ิถ ุนายน ๒๔๔๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔ ๐๖.๔ /ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๔ ม ิถ ุนายน ๒๔๔๔ 
หนังส ือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐ ๔ ๐ ๖ .๔ /ว ๔๓ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/'ว ๑๖๒ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๖ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๗๔ 
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๘

ข้อ ๔ การขอรับ และการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพของผู้ร ับบำนาญที่ม ีส ิทธิได ้ร ับบำเหน็จดำรงชีพ 
ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้

หล ักเกณฑ์และวิธ ีปฏ ิบ ัต ิใดท ี่ม ิได ้กำหนดไวิในหลักเกณฑ์และวิธ ีปฏ ิบ ัต ิน ี้ ให้ถ ือปฏิบ ัต ิ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๐.๙/ว ๔๓ ลงวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๔๔๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๔๔ หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔ ๐๖.๔ /ว ๔๓ 
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๖ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๖๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๖ 
และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๗๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ โดยอนุโลม

ข้อ ๖ ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพตามที่กำหนดในกฎกระทรวงให้ขอรับบำเหน็จดำรงชีพ 
ในแต ่ละช ่วงอาย ุได ้เพ ียงคร ั้งเด ียว หากม ิได ้ขอรับในช่วงอายุใดให ้รวมยื่นขอรับไดในช่วงอายุท ี่ย ังม ิได ้ย ื่นขอ 
ในคราวเดียวกัน

ข้อ ๗ ห ล ักเกณ ฑ ์และว ิธ ีปฏ ิบ ัต ินอกเห น ือจากท ี่กำห นดไว ่ในระเบ ียบน ี้ หรือกำหนดไว้แล ้ว 
แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ขอทำความตกลงกับอธิบดีกรมบัญชีกลาง

หมวด ๒
แบบไม่มีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน

ข้อ ๘ ผู้ร ับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป ที่ม ีสิทธิและประสงค์จะขอรับบำเหน็จดำรงชีพ 
ให้ตรวจสอบสิทธิการได้รับบำเหน็จดำรงชีพจากแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพเบื้องด้นได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ 
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๙ ให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญจัดทำแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้น จากระบบบำเหน็จบำนาญ 
ให้ผู้รับบำนาญใช้สำหรับตรวจสอบสิทธิ และประกอบการตัดสินใจในการยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพ

ผู้ร ับบำนาญสามารถขอรับแบบคำนวณบำเหน็จดำรงช ีพเบ ื้องต ้นได ้โดยตรงผ่านระบบ 
ก ารย ื่น ข อ ร ับ บ ำเห น ็จบ ำน าญ ด ้วยต น เอ งท างอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ (Pensions' E lectronic Filing) ได ้ต ั้งแต ่ว ันท ี่ 
๑ กรกฎาคม ๒๔๖๒ เป็นต้นไป เช่นเดียวกัน

ข้อ ๑๐ เม ื่อผู้ร ับบำนาญได้ตรวจสอบสิทธิตามข้อ ๙ แล้ว เป ็นผู้ม ีส ิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพ 
กรณีไม ่ม ีหน ี้บำเหน็จคํ้าประกันกับสถาบันการเงิน และป ระส งค ์จะขอร ับ บ ำเห น ็จดำรงช ีพ  ให ้ย ื่นคำขอร ับท ี่ 
ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญโดยกรอกรายการในแบบ สรจ. ๓.๑ ที่กำหนดแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน



พร้อมทั้งแจ้งให้กรมบัญชีกลางโอนเงินบำเหน็จดำรงชีพเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินบำนาญรายเดือน 
ในระบบบำเหน็จบำนาญ หรือบัญชีอื่น

บ ัญ ช ีอ ื่น ให ้ใช ้ไ ด ้เฉ พ าะ บ ัญ ช ีเง ิน ฝ าก ธ น าค าร  ป ร ะ เภ ท อ อ ม ท ร ัพ ย ์ ส ะส มท ร ัพ ย ์ 
หรือกระแสรายวัน เท่านั้น

ส ำห ร ับ ก าร ใ ช ้บ ัญ ช ีอ ื่น ต าม ว ร ร ค ส อ งใ ห ้ร ะ บ ุซ ื่อ ธ น าค าร  ส าข าแ ล ะ เล ข ท ี่บ ัญ ช ี 
เงินฝากธนาคาร ในแบบ สรจ. ๓.๑ พร้อมแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้รับบำนาญรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ข้อ ๑๑ เม ื่อผู้ร ับบำนาญได้ดำเน ินการตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้ส่วนราชการผู้เบ ิกบำนาญตรวจสอบ 
แบบและหลักฐาน เมื่อถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงซื่อเฉพาะหน้าแรกในแบบ สรจ. ๓.๑ และจัดทำ 
สำเนาภาพถ่าย เฉพาะหน้าดังกล่าว ให้ผู้รับบำนาญเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วเสนอให้หัวหน้าส่วนราขการผู้เบิกบำนาญ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนามในหน้าสอง และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังนี้

(๑) บันทึกข้อมูลการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จดำรงชีพ กรณีไม,มีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน โดยใช้บัญชี 
เงินฝากธนาคารที่ใช้ในการโอนเงินบำนาญรายเดือนในระบบบำเหน็จบำนาญ สำหรับกรณีที่ใช้บัญชีอื่นให้เจ้าหน้าที่ 
ส่วนราชการผู้เบิกบันทึกลงในระบบบำเหน็จบำนาญ

(๒) ส่งข้อมูลการขอรับบำเหน็จดำรงชีพตาม (๑) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ ให้กรมบัญชีกลาง 
หรือสำนักงานคลังเขต ๑-๙ แล้วแต่กรณี

(๓) จัดทำและส่งแบบขอรับเงินเพิ่ม (แบบ ๕๓๑๖) ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแล้ว ให้กรมบัญชีกลาง 
หรือสำนักงานคลังเขต ๑ - ๙ แล้วแต่กรณี ทางไปรษณีย์

(๔) ให ้ส ่วนราชการผู้เบ ิกบำนาญเก ็บรักษา แบบ สรจ. ๓ .๑ และหลักฐานที่เก ี่ยวข้องไว้ 
สำหรับใช้ในการตรวจสอบต่อไป

ข้อ ๑๒ เมื่อกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต ๑ -  ๙ ได้รับข้อมูลจากระบบบำเหน็จบำนาญ 
และแบบขอรับเงินเพิ่ม (แบบ ๕๓๑๖) ตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังนี้

(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ และแบบขอรับเงินเพิ่ม 
(แบบ ๕๓๑๖) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

(๒) เมื่อข้อมูลและแบบตาม (๑) ถูกต้องแล้ว ให้เสนอผู้ม ีอำนาจพิจารณาอนุมัติสั่งจ่ายและ 
ลงนามเป็นลายมือซื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือสั่งจ่ายผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ

(๓) แจ้งหนังสือสั่งจ่ายให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ
(๔) จัดพิมพ์หนังสือสั่งจ่ายจากระบบบำเหน็จบำนาญ ส่งให้ผู้รับบำนาญทางไปรษณีย์ หรือ

รับด้วยตนเอง
ข้อ ๑๓ ให้กรมบัญชีกลางโอนเงินบำเหน็จดำรงชีพเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ร ับบำนาญที่แจ้งไวใน 

ข้อ ๑๐ ตามเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด
หมวด ๓

แบบมี'หน้ี'บำเหน็จค้ําประกัน

ข้อ ๑๔ ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป ที่มีสิทธิและประสงค์จะขอรับบำเหน็จดำรงชีพ 
ให้ตรวจสอบสิทธิการได้รับบำเหน็จดำรงชีพจากแบบคำนวณบำเหน็จดำรงซีพฌื้องต้นได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ 
ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป



ข้อ ๑๕ให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญจัดทำแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้น จากระบบบำเหน็จบำนาญ 
ให้ผู้รับบำนาญใช้สำหรับตรวจสอบสิทธิ และประกอบการตัดสินใจในการยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพ

ผู้ร ับบำนาญสามารถขอรับแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพเบ ื้องต้นได้โดยตรงผ่านระบบ 
ก ารย ื่น ข อ ร ับ บ ำเห น ็จบ ำน าญ ด ้วยต น เอ งท างอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ (Pensions' E lectronic Filing) ได ้ต ั้งแต ่ว ันท ี่ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เนินต้นไป เซ่นเดียวกัน

ข้อ ๑๖ เมื่อผู้ร ับบำนาญได้ตรวจสอบสิทธิตามข้อ ๑๕ แล้ว เน ินผู้ม ีส ิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพ 
กรณีมีหนี้'บำเหน็จคํ้า'ประกันกับสถาบันการเงิน และประสงค์จะขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ให้ยื่นคำขอรับที่ส่วนราชการ 
ผ ู้เบ ิกบำนาญโดยกรอกรายการในแบบ สรจ. ๓.๒ ที่กำหนดแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
โดยไม่ต้องระบุเลขที่บัญชีเงินฝากรนาคาร เนื่องจากต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงิน 
เพื่อใช้ในการโอนเงินแบบมีหนี้บำเหน็จคํ้าประกันเท่านั้น

ข้อ ๑๗ เมื่อผู้ร ับบำนาญได้ดำเน ินการตามข้อ ๑๖ แล้ว ให้ส่วนราชการผู้เบ ิกบำนาญตรวจสอบ 
หลักฐาน หากถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อเฉพาะหน้าแรกในแบบ สรจ. ๓.๒ และจัดทำสำเนาภาพถ่าย 
เฉพาะหน้าดังกล่าว ให้ผู้รับบำนาญเก็บไว้เนินหลักฐาน แล้วเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือผู้ที่ไต้รับมอบหมาย 
พิจารณาลงนามในหน้าสองและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังนี้

(๑) บันทึกลงทะเบียนขอรับบำเหน็จดำรงชีพพร้อมการบันทึกข้อมูลการขอยกเลิกหนังสือ 
รับรองสิทธิฉบับเดิม และออกหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหมในระบบบำเหน็จบำนาญ

(๒) ส่งข้อมูลการขอยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิฉบับเดิม และออกหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ 
ผ่านระบบบำเหน็จคํ้าประกันให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๘ เม ื่อกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ได ้ร ับข ้อม ูลการขอยกเล ิก 
หนังสือรับรองสิทธิฉบับเดิม และออกหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ตามข้อ ๑๗ ของส่วนราชการผู้เบ ิกบำนาญจาก 
ระบบบำเหน็จคํ้าประกัน ให้ตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ในระบบบำเหน็จคํ้าประกัน

เม ื่อถ ูกต้อง ให ้พ ิมพ ์หนังส ือรับรองสิทธิฉบ ับใหม่จากระบบบำเหน็จค ํ้าประกันเสนอให ้ 
ผู้มีอำนาจลงนามเนินลายมือซื่อในหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่แล้วแจ้งหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหมให้ผู้รับบำนาญทราบ 
ทางไปรษณีย์ หรือรับด้วยตนเอง สำหรับส่วนราชการผู้เบิกบำนาญให้แจ้งผ่านระบบบำเหน็จคํ้าประกัน

ทั้งนี้ หนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่จะมีจำนวนหลักทรัพย์ค ํ้าประกันลดลงจากเดิมเท ่าก ับ 
จำนวนเง ินบำเหน ็จดำรงช ีพท ี่ผ ู้ร ับบำนาญ ม ีส ิทธ ิได ้ร ับ  โดยจะอ ้างอ ิงรห ัสตามหน ังส ือร ับรองส ิทธ ิฉบ ับ เด ิม  
และกำหนดเงื่อนไขในหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ให้มีผลต่อเมื่อได้มีการโอนเงินบำเหน็จดำรงชีพเข้าบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารของผู้รับบำนาญ ตามที่ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงินผ่านระบบบำเหน็จคํ้าประกันแล้ว

ข้อ ๑๙ เมื่อผู้รับบำนาญได้รับหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ตามข้อ ๑๘ จากกรมบัญชีกลาง หรือ 
สำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ผู้รับบำนาญนำเอกสารดังกล่าวไปติดต่อที่สถาบันการเงินทันที เพื่อให้สถาบันการเงิน 
บ ันทึกยืนยันการได้ร ับหนังส ือรับรองสิทธิฉบับใหม่ และให ้บ ันท ึกเลขที่บ ัญชีเง ินฝากธนาคารของผู้ร ับบำนาญ 
ที่สถาบันการเงินกำหนดให้ส่วนราชการผู้เบิกผ่านระบบบำเหน็จคํ้าประกัน

ข้อ ๒๐ เม ื่อส ่วนราชการผ ู้เบ ิกบำนาญได้ร ับการยืนยันการได้ร ับหนังส ือรับรองสิทธิฉบ ับใหม่ 
และเลขที่บ ัญชีเง ินฝากธนาคารของผู้ร ับบำนาญจากสถาบันการเงินในระบบบำเหน็จคํ้าประกันตามข้อ ๑๙ แล้ว 
ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ให้ส ่งข้อมูลที่ได้บ ันทึกการลงทะเบียนเพื่อขอรับบำเหน็จดำรงชีพ ไว้แล้วตามข้อ ๑๗ 
ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต ๑ -  ๙ แล้วแต่กรณี



(๒) จ ัด ท ำ แ ล ะ ส ่ง แ บ บ ข อ ร ับ เง ิน เพ ิ่ม  (แบบ ๕ ๓ ๑๖) ซ ึ่ง ผ ู้ม ีอ ำน าจ ล ง น าม แ ล ้ว  
ให้กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต ๑ - ๙ แล้วแต่กรณี ทางไปรษณีย์

ข้อ ๒๑ เมื่อกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต ๑ -  ๙ ได้รับข้อมูลและแบบตามข้อ ๒๐ แล้ว 
ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ เมื่อถูกต้อง ให้เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติสั่งจ่าย 
และลงนามเป ็นลายม ือข ื่ออ ิเล ็กทรอน ิกส ์ในหน ังส ือส ั่งจ ่ายผ ่านระบบบำเหน ็จบำนาญ  และแจ้งส ่วนราชการ 
ผู้เบิกบำนาญผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ สำหรับผู้รับบำนาญส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือรับด้วยตนเอง

ข้อ ๒๒ ให้กรมบัญชีกลางโอนเงินบำเหน็จดำรงชีพตามเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด เข้าบัญชี 
เงินฝากธนาคารของผู้รับบำนาญที่สถาบันการเงินแจ้งไว้ในระบบบำเหน็จคํ้าประกัน

ทั้งนี้ ผู้รับบำนาญจะมืสิทธิได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
(๑) เป็นตัวเงินเต็มจำนวน
(๒) เป็นตัวเงินส่วนหนึ่งและนำไปลดยอดหนี้อีกส่วนหนึ่ง 
(๓) นำไปลดยอดหนี้ที่มือยู่กับสถาบันการเงินทั้งจำนวน

ประกาศ ณ วันที่ V - 9  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวสุทธิรัตนี้ รัดนโขติ) 
อธิบดีกรมบัญชีกลา'3



(แบบ สรจ. ๓.๑)

แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 
สำหรับผู้รับบำนาญฃึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป แบบ'ไม1มีหนี้'บำเหน็จค้ําประกัน

ข้าพเจ ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ........................................................................................................................................(๑)
เลขประจำตัวประซาซน................................................................... ว ัน/เด ือน/ปี เก ิด..........................................................................
ปีจจุ'บันอายุ.....................ปี เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..........................................................................................................................
มีสิทธิซอรับบำเหน็จดำรงชีพ กรณี อายุต ั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในบำเหน็จดำรงชีพที่มีสิทธิได้รับ 
ในแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้นแล้ว ประสงค์จะซอรับบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน................................................ บาท

ขอไหโอนเงินบำเหน็จดำรงชีพ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังนี้ 
0บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใซในการโอนเงินบำนาญรายเดือน ในระบบบำเหน็จบำนาญ ( e-Pension)

หรือ 0บัญซีเงินฝากธนาคาร......................................................... ซื่อบัญชี...................................................................................
เลขที่บ ัญชีเงินฝากธนาคาร............................................................. (ประเภทออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น)

ให้จัดทำสำเนาภาพถ่าย เฉพาะหน้านี ้
ให้ผู้รับบำนาญ

เก็บไว้เป็นหลักฐาน

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

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

วันที.่......... ....... เด ือน.................................พ ..ศ .............................

ต่อหน้า (2)



(2)

ส่วนราซการ....................................................................................................

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคำขอและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว /  ยศ........................................................................................................ (๑) ไม่เป็นบุคคลที่มีกรณีหรือต้องหา
ว่ากระทำความผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการและหรือกรณีคดียังไม,ถึงที่สุด และเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพ
จึงขอให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีที่.................................................................................................(๑)
ถึงแก่ความตาย จะแจ้งให้กรมบัญชีกลาง (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) ทราบทันที

ลงซื่อ .หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(

ตำแหน่ง

วันที่............เดือน..............................พ.ศ

การกรอกแบบขอรับเงิน
(๑) หมายถึง ซื่อผู้ฃอรับบำเหน็จดำรงชีพ (ผู้รับบำนาญ)

หมายเหตุ - ให้ใส่เครื่องหมาย/ในซ่อง o  ที่ใช้
- กรณีใช้บัญชีอื่น ให้แนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้รับบำนาญได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
- ให้ส่วนราชการผู้เบิก เก็บรักษาแบบหนังสือฉบับนี้และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบต่อไป
- ให้จัดทำสำเนาภาพถ่าย เฉพาะหน้าแรก มอบให้ผู้รับบำนาญเก็บไว้เป็นหลักฐาน



(แบบ สรจ. ๓.๒)

แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ 
สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบมีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน

ข้าพเจ ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ...................................................................................................................... (๑)
เลขประจำตัวประขาชน..................................................................ว ัน/เด ือน/ปี เก ิด.......................................................................
ป ัจจุบ ันอายุ..................... ปี เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้......................................................................................................................

ข ้าพเจ ้าได ้ร ับทราบข ้อม ูลเก ี่ยวก ับส ิทธ ิในบำเหน ็จดำรงช ีพกรณีมีหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน ที่มีสิทธิได้รับ 
ในแบบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพเบื้องต้นแล้ว ว่ามีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพ 

o  แบบได้รับเงินเต็มจำนวน
o  แบบได้รับเงินส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งนำไปลดยอดหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน 
o  แบบนำไปลดยอดหนี้บำเหน็จคํ้าประกันทั้งจำนวน

ข ้าพเจ ้าย ินยอมเป ิดเผยยอดหน ี้บำเหน ็จค ํ้าประก ัน เพ ื่อประโยซนํในการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จดำรงชีพ 
และขอให้ส่วนราขการผู้เบิกดำเนินการ ดังนี้

o  แจ้งธนาคาร...................................................................................... (๒) เปิดเผยยอดหนี้บำเหน็จคํ้าประกัน
o  ยกเล ิกหนังส ือรับรองสิทธิฉบ ับเด ิม และออกหนังสือรับรองสิทธิฉบับใหม่ เพ ื่อลดจำนวนหลักทรัพย ์ 

คํ้าประกันที่มีอยู่ในหนังสือรับรองสิทธิฉบับเดิม
o  โอนเงินบำเหน็จดำรงชีพเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร........................................................................... (๒)

ตามที่สถาบันการเงินกำหนด ในระบบบำเหน็จคํ้าประกันเท่านั้น

ให้จัดทำสำเนาภาพถ่าย เฉพาะหน้านี ้
ให้ผู้รับบำนาญ

เก็บไว้เป็นหลักฐาน

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

ลงซื่อ......... ..................................(เจ้าหน้าทีท่ี่!ด้รับมอบหมาย)

วันที่.......... ....... เด ือน................. ................. พ .ศ .............................

ต่อหน้า (2)



ส่วนราชการ....................................................................................................

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคำขอและหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว /  ยศ........................................................................................................ (๑) ไม,เป็นบุคคลที่มีกรณีหรือต้องหา
ว่ากระทำความผิดวินัยหรืออาญาก่อนออกจากราชการและหรือกรณีคดียังไม่ถึงที่ส ุด และเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพ
จึงขอให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีที่.................................................................................................(๑)
ถึงแก่ความตาย จะแจ้งให้กรมบัญชีกลาง (กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ) ทราบทันที

(2)

ลงซ ื่อ................................................................หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

(......................)

ตำแหน่ง..............................................................
วันที่........เดือน.............................พ.ศ..............

การกรอกแบบขอรับเงิน
(๑) หมายถึง ซื่อผู้ฃอรับบำเหน็จดำรงชีพ (ผู้รับบำนาญ)
(๒) หมายถึง ซื่อสถาบันการเงินที่ให้กู้เงินบำเหน็จคํ้าประกัน 

คำอธิบาย
*ยอดหนี้ หมายความว่า จำนวนหนี้ที่ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงิน
*จำนวนหลักทรัพย์ค ํ้าประกัน หมายความว ่า จำนวนบำเหน็จตกทอดคงเหลือในหนังสือรับรองสิทธิท ี่ผ ู้ร ับบำนาญ 

นำไปใช้เป็นหลักทรัพย์ในการคํ้าประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน

หมายเหตุ ให้ใส่เครื่องหมาย/ในซ่อง o  ที่ใช้
ให้ส่วนราชการผู้เบิก เก็บรักษาแบบหนังสือฉบับน้ีและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไว้เพ่ือใซในการตรวจสอบต่อไป 
ให้จัดทำสำเนาภาพถ่าย เฉพาะหน้าแรก มอบให้ผู้รับบำนาญเก็บไว้เป็นหลักฐาน


