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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการขอรับบาเหน็จดารงชีพข้าราชการบานาญ
กรณีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
“บำเหน็จดำรงชีพ” หมำยควำมว่ำ เงินที่จ่ำยให้แก่ผู้รับบำนำญเพื่อช่วยเหลือกำร
ดำรงชีพโดยจ่ำยครั้งเดียวไม่เกิน 15 เท่ำ ของเงินบำนำญรำยเดือน (แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บำท)
“บำเหน็จดำรงชีพข้ำรำชกำรบำนำญ อำยุครบ 65 ปี” หมำยควำมว่ำ เงินที่จ่ำยให้แก่
ผู้รับบำนำญ เพื่อช่วยเหลือกำรดำรงชีพโดยจ่ำยครั้งเดียว ไม่เกิน 15 เท่ำ ของเงินบำนำญรำยเดือน โดย
เป็นกำรจ่ำยเพิ่มเติม เมื่อผู้รับบำนำญมีอำยุครบ 65 ปี

ผู้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนำญที่มีอำยุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้มีอำยุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2. เป็นผู้ได้รับเงินบำนำญโดยไม่รวมเงินเพิ่มใด ๆ ตั้งแต่ 13,340 บำท ขึ้นไป
ตัวอย่ำงเช่น
2.1 ผู้รับบำนำญเมื่อออกจำกรำชกำร ได้รับเงินบำนำญเดือนละ 10,000 บำท
คำนวณ 15 เท่ำ เป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน 150, 000 บำท ถ้ำขอรับไปแล้วก็จะไม่ได้รับ
บำเหน็จดำรงชีพอีก
2.2 ผู้รับบำนำญเมื่อออกจำกรำชกำร ได้รับเงินบำนำญเดือนละ 15,000 บำท
คำนวณ 15 เท่ำ เป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน 225,000 บำท ขอรับบำเหน็จดำรงชีพตอนออกจำก
รำชกำรไปแล้ว 200,000 บำท เมื่ออำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำมำรขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มได้
อีก 25,000 บำท
2.3 ผู้รับบำนำญเมื่อออกจำกรำชกำร ได้รับเงินบำนำญเดือนละ 28,000 บำท
คำนวณ 15 เท่ำ เป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ จำนวน 420,000 บำท ขอรับบำเหน็จดำรงชีพตอนออก
จำกรำชกำรไปแล้ว 200,000 บำท เมื่อมีอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป สำมำรถขอรับบำเหน็จดำรงชีพ
ได้อีก 200,000 บำท

ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ
1. ผู้มีสิทธิขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีมีอำยุตั้งแต่ 65 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ยื่นเอกสำร
เพื่อขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ เอกสำร ประกอบด้วย
1.1 กรอกรำยกำรในหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3)
1.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
1.3 สำเนำทะเบียนบ้ำน
1.4 สำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร ของตนเอง
* เอกสำรทุกรำยกำรใช้ รำยกำรละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
2. ขั้นตอนกำรตรวจเอกสำรและรวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเสนอขออนุมัติต่อผู้
มีอำนำจพิจำรณำ
2.1 กรณีไม่ถูกต้อง /หรือเป็นผู้ไม่มีสิทธิ แจ้งรับเอกสำรคืน
2.2 กรณีถูกต้อง
- จัดทำหนังสือขอรับเงินเพิ่ม (แบบ 5316)
- จัดทำหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3)
2.3 ตรวจสอบสิทธิ์ในระบบ e – pension

3. เจ้ำหน้ำที่ นำเรื่องเสนอ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือผู้มีอำนำจปฏิบัติงำนแทนพิจำรณำ
ลงนำม
4. ผู้มีอำนำจลงนำมในเอกสำรเรียบร้อย
5. กำรบันทึกรำยกำรในระบบ e - pension
5.1 เจ้ำหน้ำทีบ่ ันทึกข้อมูลลงในระบบเหน็จบำนำญ (e – pension) ของ
กรมบัญชีกลำง
5.2 ผู้มีอำนำจบันทึกส่งข้อมูลในระบบ e – pension (โดยผู้มีอำนำจส่ง) จำกนั้น
เจ่ำหน้ำที่ รวบรวมเอกสำร ส่งสำนักงำนคลังเขต 6 เพื่อรออนุมัติสั่งจ่ำย
5.3 กรณีมีข้อผิดพลำด สำนักงำนคลังเขต ตีเรื่องกลับในระบบ เพื่อดำเนินแก้ไข
และส่งใหม่
6. สำนักงำนคลังเขต อนุมัติสั่งจ่ำย โดยจัดส่งใบสั่งจ่ำยให้ผู้ขอรับโดยตรง เจ้ำหน้ำที่
พิมพ์หนังสือสั่งจ่ำย จำกระบบ e – pension เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำน
7. จัดเก็บสำเนำเอกสำร

แผนผังการปฏิบัติงาน
การขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพ อายุ 65 ปีบริบูรณ์
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ผู้รับบำนำญผู้มิสิทธิยื่นเอกสำรขอรับเงินฯ

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร

เจ้ำหน้ำที่นำเสนอขออนุมัติ

ผู้มีอำนำจอนุมัติ

บันทึกรำยกำรลงในระบบ e - pension

ขั้นที่ 6

คลังเขต อนุมัติสั่งจ่ำย

ขั้นที่ 7

รวบรวมเอกสำรจัดเก็บเรื่อง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำน

1. ผู้มีสิทธิรับเงินยื่นเอกสำรขอเบิก
2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจเอกสำร/สิทธิ์
3. เจ้ำหน้ำที่บันทึกเสนอขออนุมัติเบิกเงินต่อ
ผู้มีอำนำจอนุมัติ

3 นำที
5 นำที
5 นำที

4. ผู้มีอำนำจอนุมัติ
5. ขั้นตอบกำรบันทึกขอมูลขอเบิกลงใน
ระบบ e – pension
6. เมื่อจัดส่งเอกสำรและข้อมูลในระบบ
e – pension รอคลังเขตอนุมัติสั่งจ่ำย
7. รวบรวมเอกสำรจัดเก็บ

หมำยเหตุ

3 นำที
ประมำณ 3 สัปดำห์
3 นำที

ตำมรอบกำรทำงำนของ
กรมบัญชีกลำง

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ / เพิ่มฐานข้อมูล / แก้ไขข้อมูล
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
1. พิมพ์กรมบัญชีกลำง
2. คลิ๊กระบบบำเหน็จบำนำญ
3. หน้ำจอขึ้น Login
- พิมพ์ User Name นำยทะเบียนบำเหน็จบำนำญ ในช่องสี่เหลี่ยม
- พิมพ์ password นำยทะเบียนบำเหน็จบำนำญ ในช่องสี่เหลี่ยม
4. ขึน้ หน้ำจอใหม่ คลิ๊ก ระบบทะเบียนประวัติ
5. คลิ๊ก บันทึกข้อมูล
6. คลิ๊ก ทะเบียนประวัติ
7. หน้ำจอขึ้นใหม่ กรอกเลขประจำตัวประชำชน ของผู้ที่มำติดต่อ คลิ๊ก ค้นหำ
8. หน้ำจอขึ้นใหม่ เห็นข้อมูล - ประวัติของผู้มำติดต่อ
- ที่อยู่
- บุคคลในครอบครัว
- บุคคลอื่น
ให้คลิ๊กตรวจสอบดูแต่ละหัวข้อว่ำ กรอกรำยละเอียดครบถ้วนถูกต้องแล้วหรือยัง ถ้ำไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
ให้ขอหลักฐำนที่เกี่ยวข้องจำกผู้มีสิทธิในฐำนข้อมูล เพื่อนำหลักฐำนนั้นมำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง
ต่อไป
9. หลังจำกแก้ไขฐำนข้อมูลตำมหลักฐำนที่ได้รับแล้ว ให้คลิ๊กคำว่ำ บันทึกทุกครั้ง ที่มุมบน
ขวำมือ
10. คลิ๊ก “ปิด” เพื่อออกจำกโปรแกรม
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ขั้นตอนการเรียก หนังสือสั่งจ่ายเงินบาเหน็จดารงชีพ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
1. พิมพ์กรมบัญชีกลำง
2. คลิ๊กระบบบำเหน็จบำนำญ
3. หน้ำจอขึ้น Login
- พิมพ์ User Name ผู้ปฏิบัติงำน ในช่องสี่เหลี่ยม
- พิมพ์ password ผู้ปฏิบัติงำน ในช่องสี่เหลี่ยม
4. ขึ้นหน้ำจอใหม่ คลิ๊ก ระบบบำเหน็จบำนำญ
5. คลิ๊ก สอบถำม
6. คลิ๊ก ตรวจสอบกำรสั่งจ่ำย (ผู้ขอ) บรรทัดสุดท้ำย
7. หน้ำจอขึ้นใหม่ ไปเลือกค้นหำ คลิ๊ก กรอกเลขประจำตัวประชำชน คลิ๊ก ค้นหำ
8. หน้ำจอขึ้นใหม่ คลิ๊ก เครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ประบุประเภทเงิน บำเหน็จ
ดำรงชีพ
กบข (ปกติ)
9. คลิ๊ก พิมพ์ มุมบนขวำมือ เสร็จแล้ว สั่งพิมพ์ จำนวน 2 แผ่น เพื่อแนบกับ แบบ 5316
และทรำบได้ว่ำเป็นสมำชิก กบข. หรือ ไม่เป็นสมำชิก กบข.
10. คลิ๊ก ออกจำกโปรแกรม
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ขั้นตอนการตรวจสอบ เงินบาเหน็จดารงชีพ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
1. พิมพ์กรมบัญชีกลำง คลิ๊ก ระบบบำเหน็จบำนำญ
2. หน้ำจอขึ้น Login - พิมพ์ User Name ผู้ปฏิบัติงำน ในช่องสี่เหลี่ยม
- พิมพ์ password ผู้ปฏิบัติงำน ในช่องสี่เหลี่ยม
3. ระบบบำเหน็จบำนำญ  สอบถำม  สอบถำมบัตรกลำง
4. หน้ำจอขึ้นใหม่ กรอกเลขประจำตัวประชำชน คลิ๊ก ค้นหำ มุมขวำมือด้ำนบน
5. หน้ำจอขึ้นใหม่ ดับเบิล้ คลิก๊ ที่ ข้อมูลของผู้ที่แสดงควำมประสงค์
6. หน้ำจอขึ้นใหม่ จะเห็นข้อมูลกำรได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพไปแล้วเท่ำใด
7. หำกอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์ จะได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพอีกเท่ำใด แต่หำกกู้เงิน
บำเหน็จ
ค้ำประกันไปก่อนอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์แล้ว ไม่มีสิทธิกู้เงินบำเหน็จดำรงชีพอีก เนื่องจำกเงินที่เหลือ
ทั้งหมด
นำไปค้ำกันกำรกู้เงินไปแล้ว
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ขั้นตอนการตรวจสอบว่าเงินบาเหน็จดารงชีพที่ส่งไป “ได้รับอนุมตั หิ รือยัง”
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
1. คลิ๊ก กรมบัญชีกลำง  ระบบบำเหน็จบำนำญ
2. หน้ำจอขึ้น Login
- พิมพ์ User Name ผู้ปฏิบัติงำน ในช่องสี่เหลี่ยม
- พิมพ์ password ผู้ปฏิบัติงำน ในช่องสี่เหลี่ยม
3. ขึ้นหน้ำจอใหม่ คลิ๊ก ระบบบำเหน็จบำนำญ  บันทึกข้อมูล  บันทึกแบบขอรับ
4. หน้ำจอขึ้นใหม่ ให้ใส่เลขที่รับจำกใบที่สั่งพิมพ์ออกมำ เช่น 95 แล้ว คลิ๊ก ค้นหำ
5. หน้ำจอขึ้นใหม่ เลื่อนดูที่ “ ขั้นตอนกำรรับเรื่อง” ระบุว่ำ “ส่งหนังสือออก” แสดงว่ำ
ได้รับอนุมัติแล้ว ถ้ำระบุว่ำ “กรมรับเรื่องรอเอกสำร” แสดงว่ำ ยังไม่ได้รับอนุมัติ
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การเรียก “ใบสั่งจ่าย” ของกรมบัญชีกลาง
เพื่อดูรายละเอียดการสั่งจ่าย
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน มีรำยละเอียด ดังนี้
1. คลิ๊ก กรมบัญชีกลำง  ระบบบำเหน็จบำนำญ
2. พิมพ์รหัสผู้ปฏิบัติงำน  รหัสผู้ปฏิบัติงำน
3. คลิ๊กที่สอบถำม  ตรวจสอบกำรสั่งจ่ำย (ผู้ขอ)  กรอกเลขประจำตัวประชำชน 
ค้นหำ
4. ขึ้นหน้ำจอใหม่
5. คลิ๊ก เครื่องหมำย  ลงในช่อง   สั่งพิมพ์ออกมำเพื่อตรวจสอบได้
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การตรวจสอบการขอรับเงิน
“บาเหน็จบานาญข้าราชการ บาเหน็จดารงชีพของผู้มีสิทธิ”
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน มีรำยละเอียด ดังนี้
1. พิมพ์รหัสผู้ปฏิบัติงำน
2. หน้ำจอขึ้น Login
- พิมพ์ User Name ผู้ปฏิบัติงำน ในช่องสี่เหลี่ยม
- พิมพ์ password ผู้ปฏิบัติงำน ในช่องสี่เหลี่ยม
3. ขึ้นหน้ำจอใหม่ คลิ๊ก ระบบบำเหน็จบำนำญ  สอบถำม  สอบถำมบัตรกลำง
4. คลิ๊กเลือก เลขประจำตัวประชำชน  เงื่อนไข กรอกเลขประจำตัวประชำชน
5. คลิ๊ก ค้นหำ  หน้ำจอขึน้ ใหม่ เห็นชื่อของผู้มีสิทธิที่ต้องกำร  ดับเบิล้ คลิก๊ ทีช่ อ่ื นัน้
6. หน้ำจอขึ้นใหม่ ดูด้ำนล่ำง พบรำยละเอียดข้อมูลของผู้มีสิทธิตำมต้องกำร
7.  ออกจำกโปรแกรม

เอกสำรหลักฐำนที่ดำเนินกำร

(แบบ 5316)

แบบขอรับเงินเพิม่
เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ บำนำญพิเศษ บำเหน็จตกทอดของข้ำรำชกำรหรื อลูกจ้ำง
ที่ ศธ 04106/

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
ถนนสระบุรี – หล่มสัก พช 67000
วันที่

........................................

เรื่ อง ขอให้สั่งจ่ำยเงินเพิ่มบำนำญสมำชิก กบข.
เรี ยน คลังเขต 6
โปรดพิจำรณำสั่งจ่ำยเงินบำนำญสมำชิก กบข. เพิ่มให้แก่ .........................................................
 ผูร้ ับบำนำญ  ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1
เนื่องจำกมีกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่ งเดิมมีหนังสื อกรมบัญชีกลำง ได้สั่งจ่ำยให้แล้วตำมหนังสื อที่
กค ............................... ลงวันที่ ................................... พร้อมนี้ ได้ส่งหลักฐำนเพิ่ม ดังนี้
 สำเนำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน / ค่ำจ้ำง รวม 1 ชุด
 หนังสื อรับรองเวลำรำชกำรตอนเป็ นทหำร รวม ฉบับ
 หนังสื อรับรองเวลำรำชกำรทวีคูณ รวม......................ฉบับ
 อื่น ๆ .........................................................................................................................
ขอแสดงควำมนับถือ

กลุ่มบริ หำรงำนกำรเงินและสิ นทรัพย์
โทร 056 737086
โทรสำร 056 737086
กำรกรอกแบบขอรับเพิ่ม
(1) ให้ระบุประเภทของเงินที่ขอรับเพิม่
(2) ให้ระบุชื่อของข้ำรำชกำร หรื อลูกจ้ำง ซึ่งออกจำกรำชกำรหรื อถึงแก่กรรม
(3) ให้ระบุเหตุที่ขอเพิ่ม เช่น เวลำรำชกำรเพิ่ม เงินเดือนเพิ่ม เป็ นต้น
(4) หัวหน้ำส่ วนรำชกำรเจ้ำสังกัด หรื อผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัดลงนำม
หมำยเหตุ ให้ใส่เครื่ องหมำย / ในช่อง  ที่ใช้

หลักฐำนที่ใช้ในกำรยืน่ ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ
อำยุครบ 65 ปี และ 70 ปี บริ บูรณ์
1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน 2 ฉบับ
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน
2 ฉบับ
3. สำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร 2 ฉบับ

รับรองสำเนำ
ถูกต้อง

