


  

 

 
แนวทางการบนัทึกข้อมูลผู้มีสิทธิที่มี 2 สถานะ 

 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนายทะเบียนของส่วนราชการ (นายทะเบียนฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

และนายทะเบียนผู้รับบําเหน็จบํานาญ) ในการบันทึกข้อมูลเจ้าของสิทธิที่มี 2 สถานะ คือ เป็นทั้งข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจํา และในขณะเดียวกันเป็นผู้รับเบี้ยหวัด/บํานาญ/บําเหน็จ หรือผู้รับบําเหน็จรายเดือนด้วย 

 
 

1. กรมบัญชีกลางได้ทําการปรับปรุงหน้าจอเจ้าของสิทธิ โดยเพิ่มประเภทเจ้าของสิทธิจากเดิม 8 ประเภทเป็น
13 ประเภท ดังนี้ 

เดิม (8 ประเภท) ใหม่ (13 ประเภท) 
ข้าราชการ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างประจํา 
ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ ผู้รับเบี้ยหวัด/บํานาญ 
ผู้รับบําเหน็จ ผู้รับบําเหน็จ 
ประชาชนผู้ประสบภัย ผู้รับบําเหน็จรายเดือน 
อาสาสมัครฯ ประชาชนผู้ประสพภัย 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา + ผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ อาสาสมัครฯ 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา + ผู้รับบําเหน็จ ข้าราชการการเมือง 
 พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา + ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา + ผู้รับบําเหน็จ 
ผู้รับบําเหน็จ/ผู้รับบํานาญ + ผู้รับบําเหน็จ/ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



  

 
 
2. รูปแบบความสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิที่มี 2 สถานะ ดังนี้ 

 

 
 
 
 

ตัวอย่าง นาย ก เป็นทหารประทวน จังหวัดทหารบกสระแก้ว กองทัพบก ลาออกจากราชการและได้รับเบี้ยหวัด 
ต่อมากลับเข้ารับราชการเป็นตํารวจ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และได้ทําเรื่องแจ้งต้น
สังกัดเดิมขอ “งดเบิกเบี้ยหวัด” เนื่องจากกลับเข้ารับราชการใหม่เรียบร้อยแล้ว 

 

 ในทางปฏิบัติ ผู้มีสิทธิที่มี 2 สถานะมีได้ทั้งหมด 3 กรณี 14 รูปแบบ ดังนี้ 
สถานะ 2 สถานะ รูปแบบความสัมพันธ์ 2 สถานะ 

ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจํา 

+ 

ผู้รับเบี้ยหวัด หรือ ผู้รับบํานาญ 

1. ข้าราชการ + ผู้รับบํานาญ 

2. ลูกจ้างประจํา + ผู้รับบํานาญ 

3. ข้าราชการ + ผู้รับเบี้ยหวัด 

4. ลูกจ้างประจํา + ผู้รับเบี้ยหวัด 

ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจํา 

+ 

ผู้รับบําเหน็จ หรือ ผู้รับบําเหน็จรายเดือน 

5. ข้าราชการ + ผู้รับบําเหน็จ 

6. ลูกจ้างประจํา + ผู้รับบําเหนจ็ 

7. ข้าราชการ + ผู้รับบําเหน็จรายเดือน 

8. ลูกจ้างประจํา + ผู้รับบําเหนจ็รายเดือน 

ผู้รับบําเหน็จ หรือ ผู้รับบําเหน็จรายเดือน 
หรือผู้รับบํานาญ 

+ 

 
ผู้รับบําเหน็จ หรือ ผู้รับบําเหน็จรายเดือน 

หรือผู้รับเบ้ียหวัด หรือผู้รับบํานาญ  

9. ผู้รับบําเหน็จ + ผู้รับเบี้ยหวัด/ผู้รับบํานาญ 

10. ผู้รับบําเหน็จ + ผู้รับบําเหนจ็/ผู้รับบําเหน็จรายเดือน 

11. ผู้รับบํานาญ + ผู้รับเบี้ยหวัด/ผู้รับบํานาญ 

12. ผู้รับบํานาญ + ผู้รับบําเหน็จ/ผู้รับบําเหน็จรายเดือน 

13. ผู้รับบําเหน็จรายเดือน + ผู้รบัเบี้ยหวัด/ผู้รับบํานาญ 

14.ผู้รับบําเหน็จรายเดือน + ผู้รบับําเหน็จ/ผู้รับบําเหน็จ
รายเดือน 

 



  

 

ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูลผู้มีสิทธิที่มี 2 สถานะ 
ขั้นตอนที่ 1 นายทะเบียนฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี (ต้นสังกัดใหม่) ทําการ

เพิ่มข้อมูลของนายกเข้าระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ โดยใช้เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบบ
จะแจ้งว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชน 3xxxxxxxxxxxxx นี้มีอยู่ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐแล้ว ดังนั้น จึงไม่
สามารถเพิ่มข้อมูลได้ 

ขั้นตอนที่ 2 ให้นายทะเบียนฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี แจ้งนาย ก(ผู้มีสิทธิ)ว่า
มีข้อมูลของนาย ก ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐแล้ว ขอให้นาย ก ไปดําเนินการติดต่อนายทะเบียน          
ผู้รับบําเหน็จบํานาญ จังหวัดทหารบกสระแก้ว (ต้นสังกัดเดิม) เพื่อให้ทําการบันทึกข้อมูล นาย ก เป็นบุคคล  
2 สถานะโดยเปลี่ยนประเภทบุคลากรภาครัฐจากเดิม“ผู้รับเบี้ยหวัด”เป็น“ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา + ผู้รับ
เบี้ยหวัด/บํานาญ” 

ขั้นตอนที่ 3  เมื่อนายทะเบียนบําเหน็จบํานาญ จังหวัดทหารบกสระแก้ว ได้รับแจ้งจากนาย ก ว่าได้กลับ
เข้ารับราชการตํารวจ จะทําการเปลี่ยนประเภทบุคลากรภาครัฐของนาย ก จาก “ผู้รับเบ้ียหวัด”เป็น 
“ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา + ผู้รับเบี้ยหวัด/บํานาญ” และเลือกรูปแบบความสัมพันธ์ด้านขวาของประเภท
บุคลากรภาครัฐ ว่านายกเป็น “ข้าราชการ + ผู้รับเบี้ยหวัด” แล้วดําเนินการบันทึกข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 4 ภายหลังจากที่นายทะเบียนผู้รับบําเหน็จบํานาญ จังหวัดทหารบกสระแก้ว ดําเนินการบันทึก
ข้อมูลแล้ว จะปรากฏหน้าจอ 2 สถานะ โดยด้านขวามือของหน้าจอเป็นประวัติ (ผู้รับเบ้ียหวัด) ของจังหวัด
ทหารบกสระแก้ว (ต้นสังกัดเดิม) ส่วนทางด้านซ้ายมือจะเป็นด้านของการบรรจุกลับเข้ารับราชการตํารวจของ
ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี (ต้นสังกัดใหม่) ให้นายทะเบียนผู้รับบําเหน็จบํานาญ จังหวัดทหารบกสระแก้ว 
ดําเนินการบันทึกข้อมูลทางด้านซ้ายมือ (ด้านข้าราชการ) โดยกรอกข้อมูลสังกัดกรม /จังหวัด /หน่วยนาย
ทะเบียนสังกัดใหม่ (ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี) และกดบันทึกความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลให้เรียบร้อย  

 ขั้นตอนที่ 5 เมื่อนายทะเบียนผู้รับบําเหน็จบํานาญจังหวัดทหารบกสระแก้ว ได้ทําการบันทึกข้อมูลแล้ว 
ให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี (ต้นสังกัดใหม่) เรียกข้อมูลของข้าราชการ (นายก ) 
และทําการตรวจสอบ เพิ่มเติม  ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันพร้อม “ยืนยัน
ความถูกต้อง”และ“ความสมบูรณ์ของข้อมูล” 

หากนายทะเบียนผู้รับบําเหน็จบํานาญจังหวัดทหารบกสระแก้ว (ต้นสังกัดเดิม) ไม่บันทึกข้อมูลทางด้าน
ซ้ายมือ จะทําให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี (ต้นสังกัดใหม่) ไม่สามารถเรียก
ข้อมูลของ นาย กเพื่อทําการตรวจสอบ เพิ่มเติม ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลของนาย ก ได้ 

อนึ่ง เมื่อทําการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี (ต้นสังกัดใหม่) จะต้องจัดทําหนังสือถึง
กรมบัญชีกลาง สํานักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ เพื่อขอคืนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้นาย ก 
เนื่องจากกลับเข้ารับราชการใหม่ และนายทะเบียนได้ทําการปรับปรุงข้อมูลเป็นบุคคล 2 สถานะ ให้กับ
ข้าราชการรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

 

 



  

ตัวอย่างหน้าจอบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิที่มี 2 สถานะ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทะเบียนผู้รับบําเหน็จบํานาญ (เดิม) ต้องเป็นผู้ดําเนินการเปลี่ยน “ประเภทบุคลากรภาครัฐ”เป็น(บุคคล 
2 สถานะ)โดยเลือกรูปแบบความสัมพันธ์และกรอกข้อมูลทางด้านซ้ายมือสังกัดกรม/จังหวัด/หน่วยเบิก
ปัจจุบัน  เพื่อให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐที่เป็นหน่วยเบิกในปัจจุบัน สามารถเรียกดูข้อมูล และทําการ
ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องต่อไป 

1.เลือกประเภทบุคลากรภาครัฐที่มี 2 สถานะ 

2.เลือกรูปแบบความสัมพันธ์ 



  

 
แนวทางการเพิ่มข้อมูลการต่ออายรุาชการ 

 
 กรมบัญชีกลางพบว่า มีข้าราชการจํานวนหนึ่งได้รับการต่ออายุราชการภายหลังอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์ เช่น ผู้พิพากษา อัยการ เป็นต้น โดยส่วนราชการจะออกคําสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวปฏิบัติราชการ
ต่อไปจนกว่าจะครบกําหนดวันที่ระบุในคําสั่ง ซึ่งสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลยังคงได้รับในฐานะ
เป็นข้าราชการต่อไป ภายหลังจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  

เงื่อนไขการเพิ่มข้อมูลการต่ออายุราชการได้ ประกอบด้วย 
1. ผูม้ีสิทธิจะต้องเป็น “ข้าราชการ” 
2. ข้าราชการดังกล่าวจะต้องมีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
3. นายทะเบยีนบคุลากรภาครฐัเปน็ผูด้าํเนินการปรับปรุงข้อมูลการต่ออายุราชการ เนื่องจากบุคคล

ดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็นข้าราชการ 
 

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลการต่ออายุราชการ 
 

ขั้นตอนที่ 1 นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐเรียกข้อมูลของบุคคลที่มีคําสั่งให้ต่ออายุราชการขึ้นมา 
ขั้นตอนที่ 2 นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐเลือกหัวข้อ “ต่ออายุราชการ” (อยู่ภายใต้ “เหตุที่ออก”)  
ขึ้นตอนที่ 3  ระบบจะแสดงหัวข้อให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐทําการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมจํานวน 3 หัวข้อคือ 

- เลขที่คําสั่งหมายถึงเลขที่หนังสือราชการที่มีคําสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวต่ออายุราชการ 
- วันที่คําสั่งหมายถึง วัน เดือน ปี ที่ระบุในหนังสือราชการที่มีคําสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวต่อ

อายุราชการ 
- วันที่สิ้นสุดต่ออายุราชการ หมายถึง วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดการต่ออายุราชการตามที่ระบุใน

หนังสือราชการที่มีคําสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวต่ออายุราชการ 
ขั้นตอนที่ 4 นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐดําเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทําการบันทึกข้อมูลพร้อม

ยืนยันความ “สมบูรณ์” ของข้อมูล 
 
 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะดําเนินการขยายสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการที่    
ต่ออายุราชการ และบุคคลในครอบครัวต่อไปจนถึงวันที่สิ้นสุดการต่ออายุราชการตามที่นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ
บันทึกในระบบ อนึ่ง ในช่วงต่ออายุราชการนั้น การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลของข้าราชการดังกล่าว 
และบุคคลในครอบครัวยังคงเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ  
  

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 



  

ตัวอย่างหน้าจอการเพิ่มข้อมูลการต่ออายุราชการ 
 

 

 

 

อายุ 59 ปบีรบิูรณข์ึ้นไป 

นายทะเบยีนฐานข้อมลูบคุลากรภาครัฐทาํการเลือกหัวขอ้“ต่ออายุราชการ” และ
กรอกข้อมูลเลขที่คําสั่ง/วันทีค่ําสั่ง/วันที่สิน้สดุต่ออายุราชการ ใหค้รบถว้น พร้อม

บนัทกึ และยนืยันความสมบรูณ์ของข้อมลู ให้เรียบร้อย 
 




