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ประเภทเงิน 32 บ าเหน็จตกทอดค  าประกัน 

การจัดฝึกอบรมการขอรับเงินบ้าเหน็จตกทอดค ้าประกัน (ประเภทเงิน 32) สามารถสร้างข้อมูลส้าหรับ
ฝึกอบรมได ้2 กลุ่ม  
 กลุ่ม บ้าเหน็จค ้าประกัน กลุ่มย่อย บ้านาญ กบข. 
 กลุ่ม บ้าเหน็จค ้าประกัน กลุ่มย่อย บ้านาญไม่เป็นกบข. 
 
ผังแสดงกลุ่มการจัดฝึกอบรม 

 
 

การจัดฝึกอบรม ประเภทเงิน 32 บ าเหน็จตกทอดค  าประกัน จะต้องจัดฝึกอบรมการขอรับ  
และการออกหนังสือรับรองสิทธิในบ้าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินก่อน  เมื่อผู้รับ
บ้านาญน้าหนังสือรับรองสิทธิฯดังกล่าวไปขอกู้เงินกับสถาบันการเงิน  และได้รับการอนุมัติให้กู้เงินแล้ว
ด้าเนินการหักเงินบ้านาญผ่อนช้าระเงินกู้  ต่อมาหากผู้รับบ้านาญไม่ผ่อนช้าระและสถาบันการเงินพิจารณา
เป็นผิดนัดช้าระเงิน   หรือเป็นกรณีผู้รับบ้านาญเสียชีวิตก่อนสัญญาการกู้เงินสิ นสุด  สถาบันการเงินมีสิทธิ
ขอรับบ้าเหน็จตกทอดที่ใช้ค ้าประกันได้  จึงจัดฝึกอบรมกรณีสถาบันการเงินขอรับบ้าเหน็จตกทอดกรณีผิด
สัญญาการกู้เงินหรือกรณีเสียชีวิต  สามารถจัดฝึกอบรมทีละกลุ่มการจัดฝึกอบรม คือ จะจัดฝึกอบรม  
กลุ่ม บ้าเหน็จค ้าประกัน กลุ่มย่อย บ้านาญ กบข.  ก่อนหรือหลังการจัดฝึกอบรม  กลุ่ม บ้าเหน็จค ้า
ประกัน กลุ่มย่อย บ้านาญไม่เป็นกบข.  ก็ได้  หรือจัดฝึกอบรมเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวก็ได้  ให้
เป็นไปตามความประสงค์ของผู้จัด ( วิทยากร ) โดยมีขั นตอนดังนี  

1. กลุ่ม บ้าเหน็จค ้าประกัน กลุ่มย่อย บ้านาญ กบข.   
1.1 จัดฝึกอบรมขอรับประเภทเงิน 11 บ้านาญสมาชิก กบข. และรับบ้าเหน็จด้ารงชีพ ประเภท 

เงิน 15 บ้าเหน็จด้ารงชีพ กบข แล้ว  ( อาจมีกรณียังไม่ได้ขอรับบ้าเหน็จด้ารงชีพ ก็ได้ )
ด้าเนินการขอรับหนังสือรับรองสิทธิฯ  ต่อมา ผิดนัดช้าระหรือเสียชีวิต  ด้าเนินการขอรับ
ประเภทเงิน 32 บ้าเหน็จตกทอดค ้าประกัน   

1.2 จัดฝึกอบรมขอรับประเภทเงิน 25 บ้านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพและรับบ้าเหน็จด้ารงชีพ 
ประเภทเงิน 15 บ้าเหน็จด้ารงชีพ กบข แล้ว  ( อาจมีกรณียังไม่ได้ขอรับบ้าเหน็จด้ารงชีพ ก็
ได้ ) ด้าเนินการขอรับหนังสือรับรองสิทธิฯ  ต่อมา ผิดนัดช้าระหรือเสียชีวิต  ด้าเนินการ
ขอรับประเภทเงิน 32 บ้าเหน็จตกทอดค ้าประกัน   
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2. กลุ่ม บ้าเหน็จค ้าประกัน กลุ่มย่อย บ้านาญไม่เป็นกบข. 
2.1 จัดฝึกอบรมขอรับประเภทเงิน 03 บ้านาญปกติ และรับบ้าเหน็จด้ารงชีพ ประเภทเงิน 14  

บ้าเหน็จด้ารงชีพ แล้ว  ( อาจมีกรณียังไม่ได้ขอรับบ้าเหน็จด้ารงชีพ ก็ได้ ) ด้าเนินการขอรับ
หนังสือรับรองสิทธิฯ  ต่อมา ผิดนัดช้าระหรือเสียชีวิต  ด้าเนินการขอรับประเภทเงิน 32 
บ้าเหน็จตกทอดค ้าประกัน   

2.2 จัดฝึกอบรมขอรับประเภทเงิน 25 บ้านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพและรับบ้าเหน็จด้ารงชีพ  
ประเภทเงิน 14 บ้าเหน็จด้ารงชีพ แล้ว ( อาจมีกรณียังไม่ได้ขอรับบ้าเหน็จด้ารงชีพ ก็ได้ )
ด้าเนินการขอรับหนังสือรับรองสิทธิฯ  ต่อมา ผิดนัดช้าระหรือเสียชีวิต  ด้าเนินการขอรับ
ประเภทเงิน 32 บ้าเหน็จตกทอดค ้าประกัน 

 
ขั นตอนการขอรับหนังสือรับรองสิทธิฯ 

1. เมื่อผู้รับบ้านาญ ที่มีสิทธิขอหนังสือรับรองบ้าเหน็จค ้าประกันเดินทางมาที่ส่วนราชการผู้เบิกที่
สังกัดจังหวัดไหนก็ได้ โดยส่วนราชการผู้เบิกรับค้าร้องขอหนังสือรับรองสิทธิบ้าเหน็จค ้าประกัน 
ด้าเนินการบันทึกข้อมูลลงทะเบียนรับค้าร้อง เมื่อบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จึงด้าเนินการออก 
slip คืนให้กับผู้รับบ้านาญที่มายื่นค้าร้อง เพ่ือเป็นหลักฐานในการด้าเนินการ ทางส่วนราชการผู้
เบิกเมื่อด้าเนินการลงทะเบียนรับเสร็จสิ น ก็ด้าเนินการบันทึกส่งข้อมูลไปที่ สรจ./คลังจังหวัด ที่
หน่วยงานตัวเองสังกัดจังหวัดอยู่  

2. เมื่อทางส่วนราชการผู้ เบิกส่งข้อมูลแล้ว  สรจ./คลังจังหวัดจะด้าเนินการบันทึกรับข้อมูล 
ด้าเนินการตรวจสอบข้อมูลพร้อมอนุมติข้อมูลบ้าเหน็จค ้าประกัน ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องจะ
ด้าเนินการบันทึกข้อมูลการตีกลับ เมื่ออนุมติข้อมูลเรียบร้อยจึงจะด้าเนินการบันทึกออกหนังสือ
รับรองสิทธิฯ  ถ้าข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิฯไม่ถูกต้อง แล้วต้องการออกหนังสือรับรองฉบับ
ใหม่ จะต้องบันทึกยกเลิกการอนุมัติ แต่ถ้าเกิดข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิฯ ถูกต้องก็ด้าเนินการ
ยืนยันผ่านสายบังคับบัญชา โดยบันทึกการยืนยันโดยระดับผู้ช่วยคลังจังหวัด/หัวหน้าฝ่าย และ 
บันทึกการยืนยันโดยระดับคลังจังหวัด/ผู้อ้านวยการส่วน ตามล้าดับ พร้อมทั งลงนามเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในหนังสือรับรองสิทธิฯ  เมื่อเสร็จขั นตอนการยืนยันตามระดับบังคับบัญชาเรียบร้อย
ก็ด้าเนินการลงทะเบียนหนังสือส่งออกพร้อมออกซองจดหมาย ทางสรจ./คลังจังหวัด จะ
ด้าเนินการส่งไปรษณีย์ไปให้ผู้รับบ้านาญที่ยื่นค้าร้องไว้ 

 
ขั นตอนการด าเนินการเมื่อผิดนัด/เสียชีวิต 

เมื่อผู้รับบ้านาญฯได้รับหนังสือรับรองสิทธิบ้าเหน็จตกทอดจากกรมบัญชีกลางแล้ว ผู้รับบ้านาญ 
สามารถน้าไปยื่นต่อสถาบันการเงิน เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาขอกู้เงิน จากสถาบันการเงินที่
เข้าร่วมโครงการได้ตามวงเงินที่กรมบัญชีกลางได้รับรองสิทธิ สถาบันการเงินจะท้าการพิจารณาเอกสาร
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หลักฐานต่างๆและ ตรวจสอบสิทธิและวงเงินคงเหลือในบ้าเหน็จตกทอด online ผ่านระบบ ณ ขณะนั น 
ว่าผู้ยื่นกู้มีสิทธิในการขอกู้หรือไม่  หรือข้อมูล ณ ปัจจุบันตรงกับข้อมูลในหนังสือรับรองสิทธิหรือไม่ จาก
การตรวจสอบกรณีที่ผู้รับบ้านาญไม่มีสิทธิในการกู้เงิน สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการจะแจ้งต่อผู้รับ
บ้านาญ เพื่อขอหนังสือรับรองสิทธิใหม่ แล้วน้ามายื่นขอกู้เงินอีกครั ง เมื่อสถาบันการเงินรับเรื่องไว้แล้ว จะ
เป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุมัติเงินกู้ หรือไม่อนุมัติ พร้อมระบุสาเหตุที่ไม่อนุมัติ กรณีที่สถาบันการเงินอนุมัติกู้
และท้าการบันทึกรายละเอียดการกู้เงินผ่านระบบ เช่น วงเงินที่ให้กู้, อัตราดอกเบี ย  เป็นต้น  หลังจากนั น 
สถาบันการเงินจะรวบรวมและท้าการบันทึกยอดหนี รายเดือนที่จะน้ามาหักบ้านาญรายเดือนของผู้รับ
บ้านาญ และส่งข้อมูลทั งหมดเข้าระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน  
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กรณีผู้รับบ้านาญผิดนัดหรือเสียชีวิต   สถาบันการเงินต้องส่งข้อมูลขอรับบ้าเหน็จตกทอดช้าระ 
หนี เงินกู้รอบการจ่ายที่ 1 หรือ รอบการจ่ายที่ 3 เข้าระบบบ้าเหน็จค ้าประกัน จากนั นหากผู้รับบ้านาญไม่
ช้าระหนี จนสถาบันการเงินพิจารณาเป็นผิดนัด หรือผู้รับบ้านาญเสียชีวิต สถาบันการเงินจะขอรับบ้าเหน็จ
ตกทอดกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะท้าการตรวจสอบการขอรับบ้าเหน็จตกทอดช้าระหนี  หาก
ถูกต้อง ระบบจะท้าการสร้างข้อมูลประเภทเงิน 32 - บ้าเหน็จตกทอดช้าระหนี  และให้ผู้มีอ้านาญลงนาม
ในหนังสือสั่งจ่าย พิมพ์หนังสือสั่งจ่าย และเข้าสู่กระบวนการจ่ายตรง โดยใช้หมวดรายจ่าย 832 – 
บ้าเหน็จตกทอดช้าระหนี  


