




รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม 

 

ชื่อโครงการฝึกอบรม : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับ        
                               ผู้รบับ านาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 

วันที่เข้ารับการอบรม : วันศุกร์ที่  21  มิถุนายน  2562 

ชื่อวิทยากร :  กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบ าเหน็จบ านาญ 

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม :  

1. ได้รับความรู้เกีย่วกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเงิน
บ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป 

2. ได้รับความรู้ความเข้าในเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในระบบบ าเหน็จบ านาญ
เกี่ยวกับการขอรับและการจ่ายเงินบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญ ซึ่งมี
อายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป 

3. สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อได้ 
 

  ด้วยได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ.  
2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2562 โดยมีสาระส าคัญ คือ ขยายเพดานวงเงินบ าเหน็จด ารงชีพส าหรับผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่
เจ็ดสิบปีขึ้นไป  เพ่ิมอีกหนึ่งแสนบาท จากเดิมให้ขอรับได้ในอัตราสิบห้าเท่าของบ านาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่
เกินห้าแสนบาท โดยหากผู้รับบ านาญได้เคยขอรับบ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว ให้ขอรับได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบ
ตามสิทธิ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินห้าแสนบาท ซึ่งโดยเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการ
ช่วยเหลือผู้รับบ านาญได้บรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น ให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือด้าน
ค่าครองชีพแก่ผู้สูงอายุ  

กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. 2562 

บ าเหน็จด ารงชีพ ให้จ่ายในอัตราสิบห้าเท่าของบ านาญรายเดือนที่ได้รับแต่ไม่เกินห้าแสนบาท โดยให้มี
สิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุต่ ากว่าหกสิบห้าปี ให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกินสองแสนบาท 

2. ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่หกสิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม่ถึงเจ็ดสิบปี ให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่ 
              เกินสี่แสนบาท แต่ถ้าผู้รับบ านาญนั้นได้ใช้สิทธิตาม ข้อ 1. ไปแล้ว ให้ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่  
              เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินสี่แสนบาท 



3. ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกินห้าแสนบาท แต่ 
              ถ้าผู้รับบ านาญนั้นได้ใช้สิทธิตาม ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ไปแล้ว ให้ขอรับบ าเหน็จด ารงชีพได้ไม่เกินส่วน 
              ที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกินห้าแสนบาท 

 ตัวอย่างการค านวณบ าเหน็จด ารงชีพ ตามช่วงอายุ 

     อัตราบ านาญเดือนละ 40,000 บาท x 15 = 600,000 บาท มีสิทธิรับได้ไม่เกิน จ านวน 500,000 บาท  

 1. อายุต่ ากว่า 65 ปี มีสิทธิได้รับ    จ านวน 200,000 บาท 

2. อายุ 65 ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี มีสิทธิได้รับอีก  จ านวน 200,000 บาท 

 3. อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับอีก   จ านวน  100,000 บาท  
 
 ในกรณีที่ได้มีการน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบัน
การเงินไปแล้ว ให้จ่ายบ าเหน็จด ารงชีพแก่ผู้รับบ านาญตามสิทธิที่จะได้รับ แต่ต้องไม่เกินจ านวนที่เหลือจาก
สิทธิในบ าเหน็จตกทอดที่น าไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน  
 การขอรับ และการจ่ายบ าเหน็จด ารงชีพของผู้รับบ านาญที่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จด ารงชีพซึ่งมีอายุตั้งแต่
เจ็ดสิบปีขึ้นไป ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 
  1. แบบไม่มีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน 

1.1 ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป ที่มีสิทธิและประสงค์จะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพให้
ตรวจสอบสิทธิการได้รับบ าเหน็จจากแบบค านวณบ าเหน็จด ารงชีพเบื้องต้นได้ที่ส่วนราชการผู้เบิ กบ านาญได้
ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

1.2 ให้ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญจัดท าแบบค านวณบ าเหน็จด ารงชีพเบื้องต้น จากระบบบ าเหน็จ
บ านาญให้ผู้รับบ านาญใช้ส าหรับตรวจสอบสิทธิ และประกอบการตัดสินใจในการยื่นขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 

ผู้รับบ านาญสามารถขอรับแบบค านวณบ าเหน็จด ารงชีพเบื้องต้นได้โดยตรงผ่านระบบการยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ได้ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 
2562 เป็นต้นไป เช่นเดียวกัน 

1.3 เมื่อผู้รับบ านาญได้ตรวจสอบสิทธิตามข้อ 1.2 แล้ว เป็นผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพกรณีไม่มี
หนี้บ าเหน็จค้ าประกันกับสถาบันการเงิน และประสงค์จะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ ให้ยื่นค าขอรับที่ส่วนราชการ
ผู้เบิกบ านาญ โดยกรอกรายการในแบบ สรจ. 3.1 ที่ก าหนดแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน พร้อมทั้งแจ้งให้กรมบัญชีกลางโอนเงินบ าเหน็จด ารงชีพเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้ในการโอนเงิน
บ านาญรายเดือนในระบบบ าเหน็จบ านาญ หรือบัญชีอ่ืน พร้อมแนบส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้รับบ านาญ
รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 

1.4 ให้ส่วนราชการตรวจสอบแบบหลักฐาน เมื่อถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อเฉพาะ
หน้าแรกในแบบ สรจ. 3.1 และจัดท าส าเนาภาพถ่าย เฉพาะหน้าดังกล่าว ให้ผู้รับบ านาญเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
แล้วเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบ านาญหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนามในหน้าสอง และ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 



 2. แบบมีหนี้บ าเหน็จค้ าประกัน 
 
2.1 ผู้รับบ านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป ที่มีสิทธิและประสงค์จะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพให้

ตรวจสอบสิทธิการได้รับบ าเหน็จจากแบบค านวณบ าเหน็จด ารงชีพเบื้องต้นได้ที่ส่วนราชการผู้เบิ กบ านาญได้
ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

2.2 ให้ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญจัดท าแบบค านวณบ าเหน็จด ารงชีพเบื้องต้น จากระบบบ าเหน็จ
บ านาญให้ผู้รับบ านาญใช้ส าหรับตรวจสอบสิทธิ และประกอบการตัดสินใจในการยื่นขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ 

ผู้รับบ านาญสามารถขอรับแบบค านวณบ าเหน็จด ารงชีพเบื้องต้นได้โดยตรงผ่านระบบการยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ได้ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 
2562 เป็นต้นไป เช่นเดียวกัน 

2.3 เมื่อผู้รับบ านาญได้ตรวจสอบสิทธิตามข้อ 2.2 แล้ว เป็นผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีมีหนี้
บ าเหน็จค้ าประกันกับสถาบันการเงิน และประสงค์จะขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ ให้ยื่นค าขอรับที่ส่วนราชการผู้
เบิกบ านาญโดยกรอกรายการในแบบ สรจ. 3.2 ที่ก าหนดแนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน โดยไม่ต้องระบุเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร เนื่องจากต้องใช้เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้รับแจ้งจาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการโอนเงินแบบมีหนี้บ าเหน็จค้ าประกันเท่านั้น 

2.4 เมื่อผู้รับบ านาญได้ด าเนินการตามข้อ 2.3 แล้ว ให้ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญตรวจสอบหลักฐาน 
หากถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อเฉพาะหน้าแรกในแบบ สรจ. 3.2 และจัดท าส าเนาภาพถ่าย
เฉพาะหน้าดังกล่าวให้ผู้รับบ านาญเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบ านาญหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนามในหน้าสองและด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้รับบ านาญจะมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จด ารงชีพอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
(1) เป็นตัวเงินเต็มจ านวน 
(2) เป็นตัวเงินส่วนหนึ่งและน าไปลดยอดหนี้อีกส่วนหนึ่ง 
(3) น าไปลดยอดหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินทั้งจ านวน 
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