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ส่วนราชการผู้ขอ 

จัดท าโดย  

กลุ่มงานบัญชี 

กองคลัง 



 
 

ค ำน ำ 

กำรยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ในปัจจุบันกระทรวงกำรคลัง โดยกรมบัญชีกลำงได้ม ี
กำรพัฒนำระบบกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ได้รับควำมสะดวกในกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญของตนเอง ซ่ึงสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรด ำเนินงำนอนุมัติสั่งจาำยเงิน
บ ำเหน็จบ ำนำญ และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ทุกขั้นตอน มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558  และเป็นกำรเพ่ิมชาองทำงในกำรบริกำร
แกาผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญในด้ำนตาำง ๆ อยาำงเหมำะสม ด้วยกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองผาำนระบบเครือขาำย
ของกรมบัญชีกลำง 

  กรมสางเสริมกำรปกครองท้องถิ่น โดยกองคลัง กลุามงำนบัญชี จึงได้จัดท ำคูามือกำรปฏิบัติงำน      
เพ่ือสนับสนุนและสางเสริมให้ผู้ปฏิบัติงำนในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ ( e – pension) เรื่อง “กำรยื่นเรื่องขอรับเงิน
บ ำเหน็จบ ำนำญ ผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ)” เพ่ือเสริมสร้ำงขีดสมรรถนะระบบ
รำชกำร ให้สำมำรถรองรับตาอโลกแหางกำรเปลี่ยนแปลงได้อยาำงเหมำะสม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบระบบบ ำเหน็จบ ำนำญของหนาวยงำน ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรปฏิบัติงำนในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ
ได้อยาำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ รวมถึงผู้รับบ ำนำญได้รับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญและสวัสดิกำรคาำรักษำพยำบำล
อยาำงตาอเนื่อง เมื่อพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำรแล้ว โดยเนื้อหำภำยในคูามือนี้อธิบำยถึงขั้นตอนกำรใช้งำนโปรแกรม
บันทึก/แก้ไข และกำรค้นหำข้อมูล โดยละเอียด 
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คูามือกำรปฏบิตังิำน 
ชื่อ  กำรยื่นขอรบับ ำเหนจ็บ ำนำญ ผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing     
(สาวนรำชกำรผู้ขอ)  
กองคลัง 
กลุามงำนบัญชี 

กำรวิเครำะห์กระบวนงำน (Input-Output Analsis) : 
กำรยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ในปัจจุบันกระทรวงกำรคลัง โดยกรมบัญชีกลำงได้มี      

กำรพัฒนำระบบกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้มีสิทธิขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ได้รับควำมสะดวกในกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญของตนเอง ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลกำรด ำเนินงำนอนุมัติสั่งจาำยเงิน
บ ำเหน็จบ ำนำญ และเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ทุกขั้นตอน มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ
กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558  และเป็นกำรเพ่ิมชาองทำงในกำรบริกำร
แกาผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญในด้ำนตาำง ๆ อยาำงเหมำะสม ด้วยกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองผาำนระบบ
เครือขาำยของกรมบัญชีกลำง  

เพ่ือให้กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)
เป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ รวมทั้ง ก ำหนดแบบที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้   
สาวนรำชกำรทรำบและถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ดาวนที่สุด ที่ กค 0420.7/ว 63 ลงวันที่        
1 กรกฎำคม 2558 เรื่อง กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filing)    
ซึ่งมีข้ันตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
                   กำรยื่นเรื่องขอรับเงิน 

1. ให้ผู้มีสิทธิยื่นค ำขอรับ ประเภทเงิน เบี้ยหวัดของทหำรกองหนุน, บ ำเหน็จบ ำนำญปกติ  
บ ำเหน็จด ำรงชีพของข้ำรำชกำร, เงิน กบข. ส ำหรับสมำชิก กบข. และบ ำเหน็จ หรือบ ำ เหน็จรำยเดือนของ
ลูกจ้ำงประจ ำ บ ำเหน็จบ ำนำญส ำหรับข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำที่พ้นจำกรำชกำร กรณี ลำออก ให้ออก 
ปลดออก หรือเกษียณอำยุ ตาอสาวนรำชกำรผู้ขอ (สาวนรำชกำรสังกัดสุดท้ำย)  โดยกำรลงทะเบียนขอรหัสผาำน
ส ำหรับเข้ำระบบด้วยตนเองทำงอินเตอร์เน็ตผาำนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th>บ ำเหน็จ บ ำนำญ/
บ ำเหน็จค้ ำประกัน หรือ เข้ำสูา ระบบกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์  โดยตรงด้วย 
http://pws.cgd.go.th/cgd/  โดยด ำเนินกำรลงทะเบียน ดังนี้ 

1.1  ลงทะเบียนขอรหัสผาำน 
                              โดยให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรหัสผาำน ส ำหรับเข้ำระบบ e-filing ด้วยตนเองทำง
อินเตอร์เน็ตผาำนเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th ตำมขั้นตอนที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด โดยกำร
บันทึกรำยกำรเพื่อขอรหัสผู้ใช้งำน (User : ID) และรหัสผาำน (Password) ตำมรำยละเอียดข้อมูลตาำง ๆ  ดังนี้  

- เลขบัตรประชำชน 13 หลัก 
- ชื่อ-สกุล 
- วัน เดือน ปีเกิด(ตำมฐำนจาำยตรงเงินเดือนคาำจ้ำง) 
- เลขบัญชีเงินฝำกธนำคำร (บัญชีที่ใช้รับโอนเงินเดือน/คาำจ้ำงในปัจจุบัน) 
- หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ 

http://pws.cgd.go.th/cgd/
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- E-mail (ยกเว้น Hotmail และ e-mail ที่สาวนรำชกำรออกให้) 
โดยระบบจะท ำกำรตรวจสอบข้อมูลจำกระบบจาำยตรงเงินเดือนและระบบทะเบียนประวัติ (กรณีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง)
หรือตรวจสอบจำกระบบจาำยตรงบ ำเหน็จบ ำนำญฯ (กรณีผู้รับบ ำนำญ) ถ้ำไมาพบข้อมูลหรือข้อมูลไมาตรงกัน   
จะแสดงข้อควำมวาำ “ไมาพบข้อมูล/ข้อมูลไมาตรงกับระบบจาำยตรงเงินเดือน” ถ้ำพบข้อมูลและข้อมูลตรงกับ
ระบบจาำยตรงเงินเดือนและระบบทะเบียนประวัติ หรือระบบจาำยตรงบ ำนำญฯ ระบบจะสร้ำงรหัสผู้ใช้งำน 
(Username) และ รหัสผาำน (Password) โดยแสดงทีห่น้ำจอและสาง รหัสผาำน (Password) ไปใน e-mail ที่ระบุ    
                       1.2  ยื่นเรื่องขอรับเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                              ให้ผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งำน (User ID) และรหัสผาำน (Password) ที่ได้รับจำกกำร
ลงทะเบียนในกำรเข้ำระบบ เพ่ือยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์  ผาำนเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th>บ ำเหน็จ บ ำนำญ/บ ำเหน็จค้ ำประกัน ตำมขั้นตอนที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด  
โดยเลือกประเภทเงินที่ประสงค์จะขอรับ ดังนี้  
                              1.2.1 กำรขอรับบ ำเหน็จปกติ บ ำนำญปกติ บ ำเหน็จด ำรงชีพ ของข้ำรำชกำรให้ใช้  
แบบ 5300 อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือรับรองกำรขอเบิกบ ำเหน็จด ำรงชีพ (แบบ สรจ. 3) อิเล็กทรอนิกส์ 
                              1.2.2 กำรขอรับบ ำเหน็จปกติ บ ำเหน็จรำยเดือน ของลูกจ้ำงประจ ำ ให้ใช้แบบ 
5313 อิเล็กทรอนิกส์ 
                       1.3  กรณีแสดงควำมประสงค์ตำมข้อ 1.2 แล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลประวัติที่มีผลตาอกำร 
ค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ ของผู้มีสิทธิจำกระบบจาำยตรงเงินเดือนและคาำจ้ำงประจ ำของกรมบัญชีกลำง (e-Payroll) 
แสดงในแบบขอรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หำกข้อมูลที่แสดงไมาถูกต้อง หรือไมาครบถ้วน ให้ผู้มีสิทธิกรอกรำยกำร
เพ่ิมเติมหรือแจ้งขอแก้ไขผาำนระบบให้สาวนรำชกำรผู้ขอตรวจสอบและด ำเนินกำร 
                        1.4  ส ำหรับผู้มีสิทธิเป็นสมำชิก กบข. หำกประสงค์จะขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับจำก กบข.  
ผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ e-Pension ให้ระบุในแบบขอรับด้วย 
                       1.5  ผู้มีสิทธิสำมำรถตรวจสอบและติดตำมสถำนะกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งพิมพ์เอกสำร
ทำงด้ำนกำรเงินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                              1.5.1 พิมพ์แบบ 5300 /5313 อิเล็กทรอนิกส์ แล้วแตากรณี ภำยหลังลงทะเบียน
ยื่นเรื่องขอรับเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว 
                              1.5.2 ประวัติกำรจาำยเงิน 
                              1.5.3 หนังสือรับรองภำษีหัก ณ ที่จาำย  
ระบบกำรยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์  จะแสดงข้อมูลผู้ยื่นรับบ ำเหน็จบ ำนำญ    
มำให้ตรวจสอบ/แก้ไข/เพ่ิมเติมบำงสาวน เพ่ือควำมปลอดภัยข้อมูลบำงอยาำงไมาสำมำรถแก้ไขได้ด้วยตนเองทั้งหมด  
ต้องขอแก้ไขผาำนระบบให้สาวนรำชกำรผู้ขอตรวจสอบและด ำเนินกำรตาอไป ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบข้อมูลบุคคล เกี่ยวกับข้อมูลของตนเองในสาวนที่ดึงมำจำกระบบ 
จาำยตรงเงินเดือนและระบบทะเบียนประวัติ แจ้งที่อยูาที่สำมำรถติดตาอได้ และแจ้งควำมประสงค์ที่จะรับข้อมูล
ขาำวสำรจำกกรมบัญชีกลำง  

(2) เลือกประเภทเงินที่ประสงค์จะขอรับ ได้แกา เบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ  
บ ำเหน็จด ำรงชีพ เงิน กบข. แจ้งสถำนะกำรสอบสวนทำงวินัย(มีหรือไมามี) และระบุสาวนรำชกำรผู้เบิกบ ำนำญ 

               (3) ตรวจสอบเงินเดือนและเวลำรำชกำร เพ่ือใช้ประกอบกำรค ำนวณเงิน 
บ ำเหน็จบ ำนำญ  
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- กรณีผู้ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญไมาเป็นสมำชิก กบข. โปรแกรมจะแสดง 
รำยละเอียดตำรำงอัตรำเงินเดือน เดือนสุดท้ำย ที่ใช้ในกำรค ำนวณเงิน 

- กรณีผู้ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญเป็นสมำชิก กบข. โปรแกรมจะแสดง 
รำยละเอียด ตำรำงข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย ที่ใช้ในกำรค ำนวณเงิน 

(4) บันทึกคาำลดหยาอน โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดข้อมูลคาำลดหยาอนของผู้ยื่นฯ 
โดยอัตโนมัติ และผู้ยื่นฯ สำมำรถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือลบข้อมูล คาำลดหยาอนให้ถูกต้องได้ 

(5) ยืนยันแบบและสางไปยังสาวนรำชกำรผู้ขอ โปรแกรมจะค ำนวณเงินบ ำนำญ  
และบ ำเหน็จด ำรงชีพ (ถ้ำมี) ของผู้ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ โดยอัตโนมัติ และผู้ยื่นฯ ต้องยืนยันข้อมูลทั้งหมดเพ่ือ
สางสาวนรำชกำรผู้ขอ                            
                   - กรณีขอรับเบี้ยหวัด บ ำเหน็จบ ำนำญปกติ บ ำเหน็จด ำรงชีพ บ ำเหน็จตกทอด บ ำนำญพิเศษ 
บ ำเหน็จลูกจ้ำง บ ำเหน็จพิเศษและเงินทดแทนข้ำรำชกำรวิสำมัญออกจำกรำชกำร ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังวาำด้วยกำรขอรับและกำรจาำยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2527 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 - กรณีขอรับเงินท ำขวัญข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงให้ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังวาำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรขอรับเงินท ำขวัญข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง พ.ศ. 2546 และ ระเบียบคณะกรรมกำรวาำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรขอรับเงินท ำขวัญข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง พ.ศ. 2550 
 - ให้ผู้ยื่นฯ สางหลักฐำนเพ่ิมเติมแนบแบบขอรับ ฯ ทำงอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ 
   (๑) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีชื่อและเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่น 
  (๒) ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำร เฉพำะหน้ำที่มีชื่อธนำคำร ชื่อ-นำมสกุล เจ้ำของบัญชี 
และเลขท่ีบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ยื่น 
  (3) กำรขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ ให้แนบหนังสือรับรองและขอเบิกบ ำเหน็จด ำรงชีพ  
(แบบ สรจ.๓ อิเล็กทรอนิกส์) ไปพร้อมกับแบบขอรับเงิน 
                   กำรรับแบบค ำขอและหลักฐำนกำรขอรับเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ให้สาวนรำชกำรผู้ขอด ำเนินกำรรับแบบค ำขอทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผาำนเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th เข้ำระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ e-Pension และตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร
หลักฐำนแบบขอรับเบี้ยหวัดบ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีรหัสผู้ใช้งำน (User ID) และ
รหัสผาำน (Password) ที่ก ำหนดให้โดยกรมบัญชีกลำง ด ำเนินกำรดังนี้ 
 2.๑  ตรวจสอบแบบค ำขออิเล็กทรอนิกส์  ประกอบกับหลักฐำนตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังวาำด้วยกำรขอรับและกำรจาำยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
โดยให้น ำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรขอรับและกำรจาำยเบี้ยหวัดบ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกันผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ดาวนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 53 ลงวันที่ 
29 มิถุนำยน 2552 ที่เกี่ยวข้องมำใช้ปฏิบัติโดยอนุโลมเทาำที่ไมาขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้ ให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังนี้       

(1) กำรรับเรื่องผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ  e-Pension  ในโปรแกรม บันทึก/ 
สอบถำมข้อมูลกำรรับเรื่องของสาวนรำชกำรผู้ขอ (PNSI0011) ใช้ส ำหรับ สาวนรำชกำรผู้ขอบันทึกรับเรื่องจำกกำร 
ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (ระบบยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเอง 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์) และสอบถำมข้อมูลกำรรับเรื่องของสาวนรำชกำรผู้ขอ เมื่อสาวนรำชกำรผู้ขอบันทึกข้อมูล 
กำรรับเรื่องกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ-ผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญแล้ว ระบบจะลงทะเบียนรับเรื่องพร้อม 
ออกเลขรับให้อัตโนมัติ และให้ตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรยื่นแบบค ำขออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นฯ 

http://www.cgd.go.th/
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หำกข้อควำมในแบบค ำขอไมาครบถ้วนสำมำรถตีกลับไปยังผู้ยื่นฯ และให้กรอกข้อควำมให้ครบถ้วนถูกต้องและ 
สางยืนยันแบบมำที่สาวนรำชกำรผู้ขอใหมาได้  
                                    (2) จัดท ำหนังสือถึงหนาวยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอเอกสำรหลักฐำนตำมระเบียบ 
กระทรวงกำรคลังวาำด้วยกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฯ ได้แกา ใบรับรอง 
สมุดประวัติและเวลำทวีคูณระหวาำงประจ ำปฏิบัติหน้ำที่, ข้อมูลกำรด ำเนินกำรทำงวินัย, ทะเบียนประวัติ (กพ.7), 
หนี้สินและเงินอ่ืน ๆ  

  ตรวจสอบกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผู้ยื่นแตาละรำย ประกอบกับเอกสำรหลักฐำนตาำง ๆ ที่ได้รับจำกหนาวยงำนที่เกี่ยวข้อง ในข้อ 2  ดังนี้ 

 สมุดประวัติ/แฟ้มประวัติ (กพ.7),  
 ใบรับรองสมุดประวัติ อัตรำเงินเดือน เงินเพ่ิม (ถ้ำมี) และเวลำทวีคูณ 

ระหวาำงประจ ำปฏิบัติหน้ำที่ในเขตที่ได้ประกำศใช้กฎอัยกำรศึก (แบบ 5302) 
 ส ำเนำค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 กันยำยน ของปีที่ออกจำก 

รำชกำรส ำหรับผู้ที่ครบเกษียณอำยุ 
 ส ำเนำค ำสั่งที่ให้ออก หรืออนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรหรือประกำศ 

กำรมีสิทธิได้นับเวลำทวีคูณ (ยกเว้นกฎอัยกำรศึก) 
 ส ำเนำค ำสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หรือประกำศเกษียณอำยุแล้วแตากรณี 
 ค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณ 

บ ำเหน็จบ ำนำญ กรณีเกษียณอำยุ 
 หลักฐำนกำรตรวจสอบและรับรองเวลำรำชกำร แบบ 5303 หรือ 

แบบ 5304 ประกอบกับแบบ 5300/5313 อิเล็กทรอนิกส์  
ตรวจสอบผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ e-pension และบันทึกข้อมูลกำรรับเงินในแบบขอรับ PNSI0020 : 
บันทึกแบบขอรับให้ครบทุกหมวดข้อมูลดังนี้ 
                             - บันทึกแบบขอรับเงินบ ำนำญปกติ/บ ำนำญสมำชิก กบข. 
โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดข้อมูล ของผู้ยื่นฯ ตั้งแตาเลขที่รับในระบบ วันที่รับ เลขประจ ำตัวประชำชน     
ชื่อ-นำมสกุล วันเดือนปีเกิด ประเภทเงินที่ยื่นขอรับ และสังกัดหนาวยงำน  ประวัติ ที่อยูา จำกฐำนนำยทะเบียน 
ภำครัฐ ของผู้ยื่นฯ มำให้อัตโนมัติ 

2.1.1 หมวดข้อมูล ประวัติ แสดงข้อมูลในแบบขอรับดังนี้ 
  ประวัติ ตรวจสอบ วันเดือนปีเกิด วันที่เริ่มนับเวลำรำชกำร 

เหตุที่ออก วันที่ออกจำกรำชกำร ของผู้ยื่นฯ วาำถูกต้องตรงกับแฟ้มประวัติ กพ.7 หรือไมา ถ้ำตรวจสอบแล้วมี 
ข้อมูลไมาตรงกับแฟ้มประวัติ กพ. 7 ให้แจ้งนำยทะเบียนภำครัฐให้แก้ไขข้อมูลทันที 

   ที่อยูา เป็นที่อยูาปัจจุบันที่ใช้ในกำรรับข้อมูลขาำวสำรได้สะดวก 
    สถำนะแบบขอรับ (จะแสดงสถำนะกำรบันทึกแบบขอรับอยูาขั้นตอนใด 

มี 3 สถำนะ ได้แกา เรียบร้อย ระหวาำงด ำเนินงำน และตีกลับรอกำรแก้ไข ซึ่งแตาละสถำนะจะบอกขั้นตอนดังนี้ 
เรียบร้อย (ใช้คลิกเลือกสถำนะหลังจำกบันทึกข้อมูลในแบบขอรับเรียบร้อยแล้วพร้อมสางข้อมูลให้กรมบัญชีกลำง 
ตรวจสอบแบบขอรับ) ระหวาำงด ำเนินงำน (จะแสดงวาำสถำนะแบบขอรับอยูาในระหวาำงกำรบันทึกข้อมูลในแตาละ 
หมวดข้อมูล) ตีกลับรอกำรแก้ไข (กรณเีอกสำรหรือกำรบันทึกข้อมูลไมาครบถ้วนถูกต้อง กรมบัญชีกลำงจะสางข้อมูล 
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กำรตีกลับให้สาวนรำชกำรทรำบ) 
 ขั้นตอนของเรื่อง (จะแสดงสถำนะขั้นตอนกำรรับเรื่อง/ตรวจสอบและ 

อนุมัติสั่งจาำยของกรมบัญชีกลำงวาำด ำเนินกำรอยูาข้ันตอนใด) 
2.1.2 หมวดข้อมูล แบบขอรับ จะแสดงข้อมูลในแบบขอรับโดยให้ใสาข้อมูลเพ่ิมเติม 

ในสาวนที่เป็น * สีแดง ให้ครบทุกชาอง ดังนี้ 
 *จ ำนวนสมุด/แฟ้มประวัติ 
 *ต ำแหนาง (ต้องเป็นต ำแหนางที่ด ำรงต ำแหนางสุดท้ำยกาอนลำออกหรือเกษียณ 

อำยุรำชกำร และสำมำรถตรวจสอบต ำแหนางได้จำกใบรับรองสมุดประวัติ ฯ แบบ 5302 หรือส ำเนำค ำสั่งที่ให้ 
ออก หรืออนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรหรือประกำศหรือแจ้งควำมเกษียณอำยุ แล้วแตากรณี) 

 *เหตุแหางบ ำเหน็จบ ำนำญ (ให้ระบปุระเภทเหตุแหางบ ำนำญ ได้แกา  
เหตุสูงอำยุ, เหตุรับรำชกำรนำน เป็นต้น)   

 *ลักษณะกำรปฏิบัติงำน (ให้ระบปุระเภทลักษณะกำรปฏิบัติงำน ได้แกา 
ข้ำรำชกำรพลเรือน, ข้ำรำชกำรครู, ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร เป็นต้น) 

 ประสงค์ท่ีจะรับข้อมูลขาำวสำรจำกกรมบัญชีกลำง (ไมาเสียคาำใช้จาำย) 
โดยผาำนโทรศัพท์มือถือ หรือ e-mail 

2.1.3 หมวดข้อมูล บันทึกสัญญำค้ ำประกัน จะแสดงข้อมูลในแบบขอรับโดยให้ 
ตรวจสอบข้อมลูกำรสอบสวนทำงวินัย และต้องหำวาำกระท ำผิดอำญำหรือไมา และบันทึกสัญญำค้ ำประกัน (ถ้ำมี) 

2.1.4 หมวดข้อมูล บัญชีธนำคำร จะแสดงข้อมูลในแบบขอรับโดยระบบจะดึง 
ข้อมูลบัญชีธนำคำรจำกระบบ Pensions’ Electronic Filing อัตโนมัติไมาสำมำรถแก้ไขได ้ 

2.1.5 หมวดข้อมูล อัตรำเงินเดือน/เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน (* กบข.) 
จะแสดงข้อมูลในแบบขอรับ 2 กรณี คือ 

 กรณี ผู้รับบ ำนำญไมาได้เป็นสมำชิก กบข. จะแสดงข้อมูลอัตรำเงินเดือน  
เดือนสุดท้ำยของผู้มีสิทธิให้ตรวจสอบเงินเดือนวาำถูกต้องตรงกับข้อมูลปัจจุบันหรือไมา โดยดูได้จำกใบรับรอง 
สมุดประวัติ ฯ, แบบ 5302, หรือส ำเนำค ำสั่งที่ให้ออก หรืออนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรหรือส ำเนำค ำสั่ง       
เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนฉบับลาำสุดที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 

 กรณี ผู้รับบ ำนำญเป็นสมำชิก กบข. จะแสดงข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ย 60 
เดือนสุดท้ำย ให้ตรวจสอบวาำเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อมูลปัจจุบันหรือไมา โดยดูได้จำกแฟ้มประวัติ กพ.7  
ใบรับรองสมุดประวัติ ฯ, แบบ 5302, หรือส ำเนำค ำสั่งที่ให้ออก หรืออนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรหรือส ำเนำ 
ค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนฉบับลาำสุดที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญซ่ึงสำมำรถ 
ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง 5 ปี รวมถึงประวัติเงินเพิ่มได ้

2.1.6 หมวดข้อมูล เวลำรำชกำร จะแสดงข้อมลูในแบบขอรับ โดยแสดงบัญชี 
เวลำรำชกำรปกติตั้งแตาวันเริ่มรับรำชกำร จนถึงวันที่ออกจำกรำชกำร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลวันที่เริ่มรับ 
รำชกำรตรงกับวันที่ระบุไว้ใน แฟ้มประวัติ กพ.7 หรือไมา และเวลำรำชกำรทวีคูณสำมำรถเพ่ิมเติมได้ (ถ้ำมี) 
ตรวจสอบได้จำกเอกสำรหลักฐำนในแฟ้มประวัติ หลักฐำนกำรตรวจสอบและรับรองเวลำรำชกำร แบบ 5303 
หรือ แบบ 5304 ต้องเป็นเอกสำรตัวจริงเทาำนั้นเพื่อใช้ประกอบกำรยื่นเรื่องขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
                             2.1.7  หมวดข้อมูล กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (* กบข.) จะแสดงข้อมูล 
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๙ 

 

ในแบบขอรับ ระบบจะดึงข้อมูลกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรจำก Pensions’ Electronic Filing 
อัตโนมัติไมาสำมำรถแก้ไขได้ แตาสำมำรถพิมพ์แบบ กบข. รง 008/1/2555 อิเล็กทรอนิกส์ ได้ 

2.1.8 หมวดข้อมูล คาำลดหยาอน จะแสดงข้อมูลในแบบขอรับ โดยระบบจะดึง 
ข้อมูลคาำลดหยาอนจำก Pensions’ Electronic Filing ของผู้ยื่นฯ โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ยื่นฯ ได้เพ่ิมหรือลดข้อมูล 
คาำลดหยาอนไว้แล้ว หรือรอให้สาวนรำชกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรเพ่ิมหรือลดให้ ตำมที่แจ้งขอแก้ไขข้อมูลในแบบค ำขอ 
อิเล็กทรอนิกส์   

2.1.9 หมวดข้อมูล หมำยเหตุใบแนบ จะแสดงข้อมูลในแบบขอรับ เป็นข้อมูลที ่
กรมบัญชีกลำง แจ้งให้สาวนรำชกำรทรำบในสาวนท้ำยของหนังสือสั่งจาำยบ ำนำญของผู้ยื่นฯ 

2.1.10 หมวดข้อมูล เอกสำรแนบ 
2.1.11 หมวดข้อมูล ค ำนวณเงิน จะแสดงข้อมูลในแบบขอรับ หลังจำกท่ีบันทึก 

ข้อมูลครบทุกหมวด ให้คลิกค ำนวณเงินและคลิกบันทึก ระบบจะค ำนวณเงินบ ำนำญให้อัตโนมัติ 
                             - บันทึกแบบขอรับเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ 
โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดข้อมูล ของผู้ยื่นฯ มำให้อัตโนมัติ เหมือนกับแบบขอรับบ ำนำญข้ำงต้น ประกอบด้วย 
5 หมวดข้อมูล ได้แกา ประวัติ แบบขอรับ บัญชีธนำคำร หมำยเหตุใบแนบ เอกสำรแนบ และค ำนวณบ ำเหน็จ 
ด ำรงชีพ ให้ท ำกำรตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในแตาละหมวดให้ครบทุกหมวด และคลิกค ำนวณเงินบ ำเหน็จ 
ด ำรงชีพและบันทึก ระบบจะค ำนวณเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพให้อัตโนมัติ 
                              ***ในกำรตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในแตาละหมวดข้อมูล ต้องคลิกปุ่มบันทึกข้อมูล 
ทุกครั้งเพ่ือให้ระบบบันทึกข้อมูลใหมาให้เรียบร้อย เมื่อระบบค ำนวณบ ำนำญแล้ว ให้เปลี่ยนสถำนะแบบขอรับ 
เป็นเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มบันทึก เพ่ือรอสางข้อมูลให้กรมบัญชีกลำงเพื่อตรวจสอบตาอไป 
                        2.2  เสนอแบบ 5300 และ สรจ. 3 อิเล็กทรอนิกส์ ตาอผู้มีอ ำนำจลงนำมและสางข้อมูลให้
กรมบัญชีกลำงผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ (e-Pension) โดยเลือกข้อมูลที่จะสางให้ครบทุกรำยกำร คลิกบันทึก
สางข้อมูล และพิมพ์รำยงำนสรุปแบบค ำขอเก็บแนบเรื่องขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรเพ่ือรอกำรตรวจสอบ
ในระบบ e-pension จำกกรมบัญชีกลำง 
                              ***กำรสาง เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นเรื่องขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ ให้
กรมบัญชีกลำงหลังจำกสางข้อมูลในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. สมุดประวัติ/แฟ้ม กพ.7 
2. ใบรับรองสมุดประวัติ อัตรำเงินเดือน เงินเพ่ิม (ถ้ำมี) และเวลำทวีคูณ ระหวาำง 

ประจ ำปฏิบัติหน้ำที่ในเขตที่ได้ประกำศใช้กฎอัยกำรศึก (แบบ 5302) 
3. ส ำเนำค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 กันยำยน ของปีที่ออกจำกรำชกำรส ำหรับ 

ผู้ที่ครบเกษียณอำยุ 
4. ส ำเนำค ำสั่งที่ให้ออก หรืออนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรหรือประกำศกำรมีสิทธิ 

ได้นับเวลำทวีคูณ (ยกเว้นกฎอัยกำรศึก) 
5. ส ำเนำค ำสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หรือประกำศเกษียณอำยุแล้วแตากรณี 
6. ค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนเพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จ 

บ ำนำญ กรณีเกษียณอำยุ  
7. หลักฐำนกำรตรวจสอบและรับรองเวลำรำชกำร แบบ 5303 หรือ แบบ 5304  

(ถ้ำมี) ต้องเป็นเอกสำรฉบับจริงเทาำนั้น 
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๑๐ 

 

ส ำหรับหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้เก็บรักษำไว้ที่สาวนรำชกำรผู้ขอเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบตาอไป 
                               ให้สาวนรำชกำรผู้ขอ ตรวจสอบกำรพิจำรณำอนุมัตสิั่งจาำยในระบบ e-pension  
ของกรมบัญชีกลำง วาำได้ตรวจสอบแบบค ำขอถึงขั้นตอนใด หรือมีกำรตีกลับแบบขอรับ กรณีบันทึกไมาถูกต้อง 
ให้รีบด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้อง และสางข้อมูลกลับไปยังกรมบัญชีกลำง หรือมีกำรขอเอกสำรเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบ    
กำรยื่นขอรับเงินดังกลาำว เชาน ค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ 
กรณีเกษียณอำยุ, ค ำสั่งรับโอนพนักงำนสาวนท้องถิ่นและเจ้ำหน้ำที่ของหนาวยงำนอ่ืนของรัฐ ให้แจ้งหนาวยงำน   
ที่เกี่ยวข้องทรำบในกำรหำเอกสำรเพ่ิมเติมดังกลาำว และจัดสางให้กรมบัญชีกลำงเพ่ิมเติม ถ้ำแบบค ำขอรับของ  
ผู้ยื่นฯ ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติสั่งจาำยจำกกรมบัญชีกลำงแล้ว ให้แจ้งสาวนรำชกำรผู้เบิก (กลุามงำนกำรเงิน)  
เพ่ือด ำเนินกำรเบิกจาำยตาอไป  
                    กำรอนุมัติหนังสือสั่งจาำย 
                   3.  กรมบัญชีกลำงบันทึกรับเรื่องบ ำเหน็จบ ำนำญ และบ ำเหน็จด ำรงชีพ ของสาวนรำชกำรที่
สางผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ (e-Pension) ตำมที่สาวนรำชกำรผู้ขอสางข้อมูลให้ พร้อมตรวจสอบควำมครบถ้วน
ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจำกสาวนรำชกำรผู้ขอ ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจำกระบบจาำยตรงเงินเดือนและคาำจ้ำง
ประจ ำ (e-Payroll) ซึ่งแสดงในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญตำมที่ก ำหนด และพิจำรณำกำรอนุมัติสั่งจาำย  
                   4.  ให้น ำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรขอรับและกำรจาำยเบี้ยหวัดบ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกันผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ดาวนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 53   
ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2552 มำใช้ปฏิบัติโดยอนุโลมเทาำที่ไมาขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้ 

วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนงำน 
1. เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำใจกระบวนงำนตาำงๆ ของกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเอง 

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ e-Pension 
2. เพ่ือเป็นคูามือและแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของกำรยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร      

(ในสาวนรำชกำรผู้ขอ) ได้ถูกต้องและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
     3.  ชาวยลดขั้นตอนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนให้มีควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น ในกำร 
จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญและสางข้อมูลผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ e-Pension 

ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรที่ต้องกำร (Output) 
1. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อยาำงมีประสิทธิภำพ  

ถูกต้อง รวดเร็ว และยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญได้ทันตำมก ำหนดเวลำ  
2. กำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ผู้ขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญได้รับสิทธิสวัสดิกำร 

รักษำพยำบำลอยาำงตาอเนื่องเมื่อพ้นจำกรำชกำร  

ทรัพยำกรที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร (Input) ให้เกิดผล 
1. นำยทะเบียนภำครัฐ 
2. ผู้พ้นจำกรำชกำร 
3. สาวนรำชกำรผู้ขอ 
4. สาวนรำชกำรผู้เบิก 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (Process) 
          กระบวนกำรในกำรยื่นขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pensions’ Electronic Filing) ผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ 

1. ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ (ผู้มีสิทธิ) ยื่นเรื่องขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ และบ ำเหน็จด ำรงชีพ  
ตาอสาวนรำชกำรผู้ขอ โดยกำรลงทะเบียนเพ่ือขอรับรหัสผาำนเข้ำใช้งำนในระบบด้วยตนเองทำงอินเตอร์เน็ตผาำน
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th>ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ/บ ำเหน็จค้ ำประกัน>ระบบกำรยื่นขอรับ
บ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) เพ่ือยื่นเรื่องกำรขอรับเงินฯ   
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
                      1. ตรวจสอบข้อมูลบุคคล เกี่ยวกับข้อมูลของตนเองซึ่งระบบดึงข้อมูลมำจำกระบบจาำยตรง
เงินเดือนมำให้ตรวจสอบ และให้แจ้งที่อยูาที่สำมำรถติดตาอได้รวมถึงกำรประสงค์ขอรับขาำวสำรจำกกรมบัญชีกลำง 
                      2. เลือกประเภทเงินที่ประสงค์จะขอรับ ได้แกา เบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ บ ำเหน็จด ำรงชีพ 
เงิน กบข. รับรองสถำนะภำพสอบสวนทำงวินัยของตนเอง และเลือกสาวนรำชกำรผู้เบิก ที่ผู้ยื่นขอรับเงินฯ 
ต้องกำรไปใช้เบิกเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ คาำรักษำพยำบำล และคาำเลาำเรียนบุตร   
                      3. ตรวจสอบเงินเดือนและเวลำรำชกำร ของตนเอง 
                      4. บันทึกคาำลดหยาอน โดยให้ป้อนข้อมูลคาำลดหยาอนของตนเองวาำต้องกำรเพ่ิมหรือลบข้อมูล    
คาำลดหยาอน เงื่อนไขแตาละประเภทคาำลดหยาอนและป้อนจ ำนวนเงินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
                      5. ยืนยันแบบและสางไปยังสาวนรำชกำรผู้ขอ โดยระบบจะค ำนวณเงินบ ำนำญ และบ ำเหน็จ
ด ำรงชีพ (ถ้ำมี) ของผู้ยื่นขอรับเงินฯ โดยอัตโนมัติ และต้องยืนยันข้อมูลทั้งหมดเพ่ือสางสาวนรำชกำรผู้ขอ 
โดยสำมำรถติดตำมตรวจสอบกระบวนกำรพิจำรณำอนุมัติสั่งจาำยได้ทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของสาวนรำชกำร
ได้ตลอดเวลำ รวมถึงกำรพิมพ์ แบบ 5300/5313 อิเล็กทรอนิกส์ แบบ สรจ. 3 อิเล็กทรอนิกส์ และเอกสำรตาำง ๆ 
ผาำน website กรมบัญชีกลำง 

2. สาวนรำชกำรผู้ขอรับแบบค ำขอรับเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ e-Pension 
พร้อมตรวจสอบควำมถูกต้องของแบบขอรับฯ ทั้งเงินบ ำนำญ และเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ ประกอบกับหลักฐำน
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังวาำด้วยกำรขอรับและจาำยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2527 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม รวมถึงกำรน ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรขอรับและจาำยเบี้ยหวัดบ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกันผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ (e-Pension) ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ดาวนที่สุด ที่ กค 
0420.9/ว 53 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2552 ที่เกี่ยวข้องมำใช้ปฏิบัติโดยอนุโลมเทาำที่ไมาขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้ 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง บันทึกและสางข้อมูลให้กรมบัญชีกลำงผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ (e-Pension) พร้อมทั้ง
ตรวจสอบกำรพิจำรณำอนุมัติสั่งจาำยของกรมบัญชีกลำง รวมถึงตรวจสอบกำรตีกลับแบบขอรับฯ ของกรมบัญชีกลำง 
กรณีแจ้งให้สาวนรำชกำรเพ่ิมหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือขอเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นขอรับเงินฯ เพ่ิมเติม 
หลังจำกได้รับกำรอนุมัติสั่งจาำยเงินดังกลาำวแล้ว ต้องแจ้งให้สาวนรำชกำรผู้เบิกด ำเนินกำรสางข้อมูลกำรขอเบิก
ผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญไปให้ กรมบัญชีกลำงตาอไป 

3. กรมบัญชีกลำงบันทึกรับเรื่อง บ ำเหน็จบ ำนำญ และบ ำเหน็จด ำรงชีพ ของสาวนรำชกำรที่สางผาำน 
ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ (e-Pension) ตำมที่สาวนรำชกำรผู้ขอสางข้อมูลให้ พร้อมตรวจสอบควำมครบถ้วนถูกต้อง
ของข้อมูลที่ได้รับจำกสาวนรำชกำรผู้ขอ ประกอบกับข้อมูลที่ได้รับจำกระบบจาำยตรงเงินเดือนและคาำจ้ำงประจ ำ 
(e-Payroll) ซึ่งแสดงในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญตำมที่ก ำหนด และพิจำรณำกำรอนุมัติสั่งจาำยเงินดังกลาำวให้กับผู้มี
สิทธิ ผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ (e-Pension) พร้อมสางหนังสือสั่งจาำยให้สาวนรำชกำรผู้ขอ และผู้มีสิทธิทรำบ  
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 (กรณีตีกลับในระบบ e-filing) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กองคลัง กลุามงำนบัญชี รับแบบ 5300 อิเล็กทรอนิกส์, แบบ สรจ.3 
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสำรประกอบกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ และ
บ ำเหน็จด ำรงชีพ เชาน ส ำเนำบัตรประชำชน, ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, ส ำเนำ
สมุดเงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์ 
รับบ ำเหน็จบ ำนำญ บ ำเหน็จด ำรงชีพ  

ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนตาำง ๆ ได้แกา 
สมุดประวัติ/แฟ้ม กพ.7, ใบรับรองสมุดประวิติ (แบบ 5302), ส ำเนำ
ค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน (ลาำสุด), หลักฐำนกำรตรวจสอบและรับรองเวลำ
รำชกำร แบบ 5303 หรือแบบ 5304 เป็นต้น ตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
- ตำม พ.ร.บ. บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- ตำม พ.ร.บ. กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 
- ตำม พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551  
- ตำมกฎกระทรวงก ำหนดอัตรำและวิธีกำรรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ พ.ศ. 
2546 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
- ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังวาำด้วยกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ พ.ศ. 
2527  
- ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ดาวนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 53    และ กค 
0420.7/ว 63 และ ที่ กค 0432.4/ว 153 

จัดท ำหนังสือถึงหนาวยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอ
เอกสำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังวาำด้วยกำร
ขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2527 
ได้แกา ใบรับรองสมุดประวัติและเวลำทวีคูณระหวาำง
ประจ ำปฏิบัติหน้ำที่,  ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย, ทะเบียนประวัติ, หนี้สินและเงินอื่น ๆ  
เป็นต้น 
ภำยใน 20 วันท ำกำร 

 

ลงทะเบียนรับเรื่องกำรยื่น e-filing    
ในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ e-Pension 
และบันทึกข้อมูลในหมวดข้อมูลตาำง ๆ  
ให้ครบทุกหมวด โดยตรวจสอบกับ
เอกสำรหลักฐำนตาำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญและบ ำเหน็จ
ด ำรงชีพ  ภำยใน 1 วันท ำการ หลงัจาก 

ได้รับเอกสารครบถ้วน 

จัดท ำบันทึกสรุปกำรขอรับเงินแตาละประเภทให้แกา
ผู้ยื่นแบบขอรับฯ  เสนอ กรม อนุมัติพร้อมบันทึก
ข้อมูลผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ และจัดสางข้อมูล
ให้กรมบัญชีกลำงภำยใน 2 วันท ำกำร 

ตรวจสอบข้อมูลในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ 
(e-pension) และตรวจสอบกำรอนุมัติสัง่จา่ย 

ของกรมบัญชีกลำงภำยใน  3 สัปดำห์ 

แจ้งกลุามงำนกำรเงิน 
ด ำเนินกำรเบิกจาำย 

 ภำยใน 1 วันท ำกำร หลังจำก 
ที่กรมบัญชีกลำงอนุมัติสั่งจาำยและ 

แจ้งหนังสือสางออก 
 

เก็บเอกสำรเข้ำแฟ้ม 

 1 

4 

2 

3 
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กำรรับเรือ่งกำรยื่นขอรบับ ำเหนจ็บ ำนำญดว้ยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing ) ผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ 
e-Pension ของสาวนรำชกำรผู้ขอ  แสดงรำยละเอียดดังนี้  

1. เข้ำสูาเว็บไซด์กรมบัญชีกลำง www.cgd.go.th  คลิก บ ำเหน็จ บ ำนำญ/บ ำเหน็จค้ ำประกัน  
ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 1

 
รูปที่ 1 

2. Logjn เข้ำระบบ e-pension โดยใช้ username และ password เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
ระดับหัวหน้ำงำน หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบระดับปฎิบัติงำน  ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 2,3,4 

 
รูปที่ 2 

http://www.cgd.go.th/
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 เข้ำระบบโดยใช้ username และ password เจ้ำหน้ำที่ผู้รับชอบระดับปฏิบัติงำน ขึ้นต้น 80xxxxx    

เพ่ือรับเรื่องกำรยื่นขอบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing ตำมข้ันตอน  
ดังรูป 3.1-3.3 

 

รูปที่ 3 

  1.  คลิก ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ  ดังรูป 3.1 

 

รูปที่ 3.1 
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 2. คลิก บันทึกข้อมูล ดังรูป 3.2 

 

รูปที่ 3.2 

 

 3. คลิก PNSI0011 : บันทึก/สอบถำมข้อมูลกำรรับเรื่องสาวนรำชกำรผู้ขอ ดังรูป 3.3 

 

 

รูปที่ 3.3 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๑๖ 

 

 เข้ำระบบโดยใช้ username และ password เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบระดับหัวหน้ำงำน ขึ้นต้น 89xxxxx 

เพ่ือรับเรื่องกำรยื่นขอบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing ตำมข้ันตอน  
ดังรูป 4.1-4.3 
 

 

รูปที่ 4 

 

 1.  คลิก ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ   ดังรูป 4.1 

 

รูปที่ 4.1 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๑๗ 

 

 2.  คลิก บันทึกข้อมูล   ดังรูป 4.2 

 

รูปที่ 4.2 

 

 3.  คลิก PNSI0011 : บันทึก/สอบถำมข้อมูลกำรรับเรื่องสาวนรำชกำรผู้ขอ ดังรูป 4.3 

 

รูปที่ 4.3 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๑๘ 

 

 
 ๓. คลิกระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ คลิกบันทึกข้อมูล คลิก PNSI0011 : บันทึก/สอบถำมข้อมูล      

กำรรับเรื่องของสาวนรำชกำรผู้ขอ โปรแกรมบันทึก/สอบถำมข้อมูลฯ (PNSI0011) ใช้ส ำหรับสาวนรำชกำรผู้ขอบันทึก 

รับเรื่องจำกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (ระบบยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์) และสอบถำมข้อมูลกำรรับเรื่องของสาวนรำชกำรผู้ขอ ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 5 
 

 

รูปที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๑๙ 

 

 
 ขั้นตอนกำรบันทึก/สอบถำมข้อมูลกำรรับเรื่องของสาวนรำชกำรผู้ขอ 

1. คลิกบันทึก/สอบถำมข้อมูลกำรรับเรื่องของสาวนรำชกำรผู้ขอ ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 6 
 

 
 

รูปที่ 6 
2. ป้อนเงื่อนไขกำรค้นหำข้อมูล 

เลือก วิธีกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ สำมำรถสอบถำมข้อมูลกำรรับเรื่องของสาวนรำชกำรผู้ขอ  
ได้จำกกำรบันทึกผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ หรือ ผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing ได้ 3 รูปแบบดังนี้ 

1. ผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ 
2. ผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing 
3. ผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญและผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing  

 
ในคูามอืนี ้ขอแสดงเฉพำะกรณเีลือก กำรยื่นขอรบับ ำเหนจ็บ ำนำญ-ผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing 
ขั้นตอนกำรท ำงำน  
 

 คลิก      ผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing 
 

 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๒๐ 

 

 สถำนะกำรลงรับเรื่อง เลือก      รอสาวนรำชกำรผู้ขอรอรับเรื่อง  และคลิกปุ่ม    
 

 
 

หรือ ค้นหำจำกข้ันตอนของเรื่อง และคลิกปุ่ม    
 

 
 

หรือ เลือกประเภทเงิน/เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน และคลิกปุ่ม    
 

 
  

ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 7 
 

 

รูปที่ 7 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๒๑ 

 

 ตำรำงรับเรื่องจะแสดงข้อมูล ดังนี้ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ชื่อ-นำมสกุล หนาวยงำนผู้ขอ ประเภทเงิน 
ประเภทเรื่อง วันที่ยื่นแบบผาำนระบบ E-Filing วันที่ สรก.รับเรื่อง/วันที่ สรก.ลงทะเบียนรับ เลขที่รับ ขั้นตอนของเรื่อง 
หมำยเหตุ รำยกำรที่มี *** หมำยถึง ผู้ยื่นขอรับบ ำนำญขอแก้ไขข้อมูล จำกกำรบันทึกยื่นแบบผาำนระบบ Pensions’ 
Electronic Filing สำมำรถคลิกเพ่ือดูข้อควำมที่ผู้ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญขอแก้ไขข้อมูลไว้ เชาน  
 

 
 
รำยกำรที่มี  #  หมำยถึง ค ำเตือนจำกระบบ Pensions’ Electronic Filing จำกกำรบันทึกยื่นแบบฯ ผู้ใช้สำมำรถคลิก 
เพ่ือดูข้อควำมท่ีระบบแจ้งเตือนไว้ เชาน ไมาสำมำรถค ำนวณเงินได้เนื่องจำก : เวลำท ำงำนไมาครบ 25 ปี บริบูรณ ์
สาวนรำชกำรผู้ขอสำมำรถรับเรื่องที่มีกำรบันทึกยื่นแบบผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing ได้ 2 แบบ ดังนี้ 
 แบบที่ 1 

  คลิก   ที่หัวตำรำงรับเรื่องเพ่ือเลือกทั้งหมด หรือ คลิก  หน้ำรำยกำรที่ต้องกำรรับเรื่อง 

  คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกรับเรื่องเข้ำสูาระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ 
 

 
 คลิกปุ่ม       เพ่ือรับทรำบกำรบันทึกรับเรื่องเรียบร้อยแล้ว 
 ระบบจะออกเลขทีร่ับ ให้อัตโนมัติ ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 8 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๒๒ 

 

 

 
รูปที่ 8 

 

  สำมำรถค้นหำเลขที่รับจำกระบบได้ดังนี้ 

1. คลิก  ค้นหำ  คลิกเลือก       เลขที่รับ   หรือ        เลขประจ ำตัวประชำชน 

 
 
 2. เลือกเง่ือนไข ให้สอดคล้องกับกำรค้นหำ 

 

 3. คลิกปุ่ม   
 
จะปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 9, 10 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๒๓ 

 

ค้นหำจำกเลขที่รับ 
 

 
รูปที่ 9 

 
ค้นหำจำกเลขประจ ำตัวชำชน 
 

 
รูปที่ 10 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๒๔ 

 

 
แบบที่ 2 

 คลิกท่ีรำยกำรในตำรำง ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 11 
 

 
 

รูปที่ 11 
 

 คลิก              เพ่ือรับเรื่องที่มีกำรบันทึกยื่นแบบผาำนระบบ E-Filing 

 คลิก      เพ่ือพิมพ์แบบ 5300/5313  
อิเล็กทรอนิกส์ 

 คลิก    เพ่ือตีกลับรำยกำรยื่นแบบฯ ในกรณีเปลี่ยนประเภทเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๒๕ 

 

 
3. กำรพิมพ์รำยงำน 

 สำมำรถคลิก      เพ่ือพิมพ์รำยงำน จะแสดงข้อมูลในรูปแบบ pdf  ดังรูปที่ 12 
 

 
 

รูปที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๒๖ 

 

 
 กำรตรวจสอบแบบขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ 

1. จำกกำรค้นหำข้อมูลรำยกำรที่สาวนรำชกำรผู้ขอรับเรื่องแล้ว คลิกเลือกรำยกำรที่ต้องกำรจำกตำรำง 
ตำมหน้ำจอรูปที่ 9 หรือ 10 (หน้ำ 19-20) คลิกปุ่ม      ก็สำมำรถบันทึกแบบขอรับได้ดังนี้ ปรำกฏหน้ำจอ 
ดังรูปที่ 13 

 PNSI0020 : บันทึกแบบขอรับ 

 บันทึกแบบขอรับเงินบ ำนำญปกติ, บ ำนำญสมำชิก กบข. 
 หมวดข้อมูล ประวัติ โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดข้อมูล ของผู้ยื่นฯ ตั้งแตาเลขที่รับในระบบ วันที่รับ  
เลขประจ ำตัวประชำชน ชื่อ-นำมสกุล วันเดือนปีเกิด ประเภทเงินที่ยื่นขอรับ และสังกัดหนาวยงำน  ประวัติ ที่อยูา  
จำกฐำนนำยทะเบียนภำครัฐ ของผู้ยื่นฯ มำให้อัตโนมัติ 
*** ให้ตรวจสอบ ข้อมูลประวัติ วันที่เริ่มนับเวลำรำชกำร เป็นข้อมูลที่ตรงกับในแฟ้มประวัติ กพ.7 หรือไมา 

สถำนะแบบขอรับ จะเป็น ระหวาำงด ำเนินงำน 
 ขั้นตอนของเรื่อง จะเป็น ลงทะเบียนรับ 

 

 
 

รูปที่ 13 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๒๗ 

 

 
 กำรยื่นแบบผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing จะแสดงปุ่ม ดังนี้ 

 1.    
ให้คลิกปุ่ม พิมพ์5300/5313 อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูล จะแสดงรำยงำนในรูปแบบ pdf ปรำกฏหน้ำจอ 
ดังรูปที่ 14 และ 15 

 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๒๘ 

 

 

 
 

รูปที่ 14 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๒๙ 

 

 

*** กรณีเลือก  ระบบจะพิมพ์แบบ สรจ.3 มำให้อัตโนมัติ 

 
รูปที่ 15 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๓๐ 

 

 

 2.    
ให้คลิกปุ่ม *** ผู้ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญขอแก้ไขข้อมูล เพ่ือตรวจสอบข้อมูล (ถ้ำมี) 
ข้อมูลที่ผู้ยื่นฯ แก้ไขข้อมูล ปรำกฏหน้ำจอดังรูป 16 
 

 
 

รูปที่ 16 
 

 3.    
เพ่ือตีกลับรำยกำรยื่นแบบฯ กรณีเปลี่ยนประเภทเงิน ดังรูป 
 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๓๑ 

 

2. โปรแกรมจะแสดงหมวดข้อมูลตำมประเภทเงินที่ขอรับ เชาน ประวัติ, แบบขอรับ, บันทึกสัญญำค้ ำประกัน, 
บัญชีธนำคำร, อัตรำเงินเดือน/เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน (กรณีเป็นสมำชิก กบข.), เวลำรำชกำร, คาำลดหยาอน, หมำยเหตุ 
ใบแนบ, เอกสำรแนบ และค ำนวณเงิน สำมำรถท ำตำมขั้นตอนดังนี้ 

 คลิกเลือกหมวดข้อมูล โดยคลิกปุ่ม เพ่ือเลือกหมวดข้อมูล  

 
 

 คลิก     ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 17 และ 18 

 

กรณไีมาเป็นสมำชิก กบข. หมวดข้อมูลจะแสดงอัตรำเงินเดือน 

 

รูปที่ 17 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๓๒ 

 

กรณีเป็นสมำชิก กบข. หมวดข้อมูลจะแสดงข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน 

 

 

รูปที่ 18 

 

 

 

 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๓๓ 

 

หมวดข้อมูล แบบขอรับ 

โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดข้อมูลแบบขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ สำมำรถแก้ไขข้อมูลที่ต้องกำรหรือตรวจสอบ
ประวัติเงินเดือน ณ 26 มี.ค. 2540  ส ำหรับผู้ที่เป็นสมำชกิ กบข. โดยคลิกที่  

( *  สีแดง หมำยถึงต้องมีข้อมูลห้ำมปลาอยวาำง)  
แบบขอรับ  เพ่ิมรำยกำรดังนี้ 

1.  เพ่ิมจ ำนวนสมุด/แฟ้มประวัติ  โดยระบุจ ำนวน     
2.  ต ำแหนาง ให้ใสาต ำแหนางปัจจุบันของผู้ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 

3.  เหตุแหางบ ำนำญ ให้คลิกแวานขยำย    เพ่ือเลือกรหัสเหตุแหางบ ำนำญ  
 

        
 4. ลักษณะกำรปฏิบัติงำน ให้คลิกแวานขยำย    เพ่ือเลือกรหัสลักษณะกำรปฏิบัติงำน 
 

 
 
 ***หนาวยงำนผูเ้บิก  เพ่ิมหนาวยงำน, จังหวัด และหนาวยเบิก (ระบบ จะดึงข้อมูลจำกระบบ e-filing อัตโนมัติ  
ในกรณีทีผู่้ยื่นแจ้งหนาวยงำนผู้เบิกแล้ว) 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๓๔ 

 

*** หลังจำกเพิม่ขอ้มลูเสรจ็เรยีบร้อยแลว้ให ้คลิกปุ่ม     
ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 19  
 

 
 

รูปที่ 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๓๕ 

 

 
 หมวดข้อมูล บันทึกสัญญำค้ ำประกัน 
 โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดข้อมูลสถำนะกำรสอบสวนทำงวินัยฯ และกำรบันทึกสัญญำค้ ำประกัน (ถ้ำมี) 
โดยระบบจะดึงข้อมูลกำรรับรองสถำนะกำรสอบสวนทำงวินัย และต้องหำวาำกระท ำผิดอำญำของตนเอง จำกระบบ  
e-filing อัตโนมัติ  ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 20  และคลิกปุ่ม 
  

 
 

 
 

รูปที่ 20 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๓๖ 

 

 หมวดข้อมูล บัญชีธนำคำร 
 โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดข้อมูลบัญชีธนำคำร ข้อมูลบัญชี โดยระบบจะดึงข้อมูลบัญชีธนำคำรจำกระบบ 
จาำยตรงเงินเดือนให้อัตโนมัติ ตำมท่ีผู้ยื่นฯ แจ้งข้อมูลบัญชีธนำคำรในขั้นตอนกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเอง        
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 21, 22  และคลิกปุ่ม  
 
กรณีไมาเป็นสมำชิก กบข.  
 

 
 
กรณียื่นแบบผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing ไมาสำมำรถแก้ไขข้อมูลได ้
 

 
 

รูปที่ 21 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๓๗ 

 

 
กรณีเป็นสมำชิก กบข. 
 

 
  
กรณียื่นแบบผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing ไมาสำมำรถแก้ไขข้อมูลได ้
 

 
 

รูปที่ 22 
 

 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๓๘ 

 

 
 หมวดข้อมูลอัตรำเงินเดือน (กรณีไมาเป็นสมำชิก กบข.) 
   โปรแกรมจะแสดงข้อมูลอัตรำเงินเดือน เดือนสุดท้ำย สำมำรถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลอัตรำเงินเดือน  
ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 23 

*** โดยให้ตรวจสอบเงินเดือนเดือนสุดท้ำยวาำเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อมูลปัจจุบัน สำมำรถดูได้จำกใบรับรอง 
สมุดประวัติ ฯ, แบบ 5302, หรือส ำเนำค ำสั่งที่ให้ออก หรืออนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรหรือส ำเนำค ำสั่งเลื่อนขั้น 
เงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนฉบับลาำสุดที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
  
*** กำรแก้ไขข้อมูล  ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมำยบวกหรือลบ       เพ่ือแก้ไขข้อมูล แล้วคลิกปุ่มบันทึก    
 
 

 
 
  
 กรณียื่นแบบผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing สำมำรถ ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง 5 ปี  
และประวัติเงินเพ่ิมได้ โดยคลิกปุ่มท่ีต้องกำรตรวจสอบ 
 

 
 

รูปที่ 23 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๓๙ 

 

หมวดข้อมูล เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน (กรณีเป็นสมำชิก กบข.) 
          โปรแกรมจะแสดงข้อมูลอัตรำเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน สำมำรถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลอัตรำเงินเดือน  
ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 24   

***โดยให้ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้ำย วาำถูกต้องตรงกับข้อมูลปัจจุบัน สำมำรถดูได้จำก 
แฟ้มประวัติ กพ.7, ใบรับรองสมุดประวัติ ฯ, แบบ 5302, หรือส ำเนำค ำสั่งที่ให้ออก หรืออนุญำตให้ลำออก 
จำกรำชกำรหรือส ำเนำค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนฉบับลาำสุดที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จ 
บ ำนำญ  
 
*** กำรแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมำยบวกหรือลบ  เพ่ือแก้ไขข้อมูล  แล้วคลิกปุ่มบันทึก 
  

 

         
  
 กรณียื่นแบบผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing สำมำรถ ตรวจสอบประวัติย้อนหลัง 5 ปี  
และประวัติเงินเพ่ิมได้ โดยคลิกปุ่มท่ีต้องกำรตรวจสอบ 

 
 

รูปที่ 24 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๔๐ 

 

 
 หำกต้องกำรตรวจสอบ สำมำรถท ำตำมขั้นตอนดังนี้ 

    คลิก     ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 25 

 
รูปที่ 25 

 

   คลิก    ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 26 
 

 
รูปที่ 26 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๔๑ 

 

 
หมวดข้อมูล เวลำรำชกำร 
 โปรแกรมจะแสดงเวลำรำชกำรปกติและเวลำรำชกำรที่ได้นับทวีคูณ (ถ้ำมี)  สำมำรถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูล 
เวลำรำชกำร ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ ๒7 

*** โดยตรวจสอบเวลำรำชกำร ในสาวนเวลำปกติเรื่องวันที่เริ่มปฏิบัติรำชกำรจะต้องตรงกับวันที่ในแฟ้มประวัติ 
กพ. 7 และเวลำรำชกำรทวีคูณ (ถ้ำมี) ตรวจสอบได้จำกเอกสำรหลักฐำนในแฟ้มประวัติ, หลักฐำนกำรตรวจสอบ 
และรับรองเวลำรำชกำร แบบ 5303 หรือแบบ 5304 และต้องเป็นเอกสำรตัวจริงเทาำนั้นเพื่อใช้ประกอบกำรยื่น 
เรื่องขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ  

***กำรแก้ไขข้อมูล   ให้คลิกปุ่มเครื่องหมำยบวกหรือลบ            เพ่ือแก้ไขข้อมูล แล้วคลิกปุ่มบันทึก    
 

 
 

 

 
 
 

 

  
 

รูปที่ 27 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๔๒ 

 

 
 หมวดข้อมูล กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กรณีเป็น สมำชิก กบข.) 
 โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดข้อมูลจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ตำมท่ีผู้ยื่นฯ แจ้งควำมประสงค ์
ไว้ในระบบ e-filing  ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 28 และคลิกปุ่ม  
  
 

มุมบนด้ำนขวำจะแสดงแถบพิมพ์แบบ กบข.รง 008/1/2555 อิเล็กทรอนิกส์ และระบุเลขท่ีรับ กบข. มำให้อัตโนมัติ 
 

 
 
ข้อมูลสาวนรำชกำรระบุวันเริ่มนับเวลำรำชกำรเพ่ือค ำนวณเงินประเดิม และเงินเดือน ณ วันที่ 26 มีนำคม 2540 
 

 
 
ข้อมูลบัญชีธนำคำรดึงข้อมูลมำจำกระบบ e-filing ของผู้ยื่นฯ 
 

 
 
ข้อมูลสถำนะกำรรับเงินจำกกองทุน : อยูาระหวาำงรอสางข้อมูลให้ กบข. ดึงข้อมูลมำจำกระบบ e-filing ของผู้ยื่นฯ 
 

 
  



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๔๓ 

 

 
 กรณียื่นแบบผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing  ไมาสำมำรถแก้ไขข้อมูลได ้
 

 
 

รูปที่ 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๔๔ 

 

 
 สำมำรถพิมพ์แบบ กบข. รง 008/1/2555  อิเล็กทรอนิกส์ โดยคลิกปุ่ม 

 

      จะแสดงรำยงำนในรูปแบบ pdf   
ดังรูปที่ 29 
 

 
รูปที่ 29 

 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๔๕ 

 

 
 หมวดข้อมูล คาำลดหยาอน 
 โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดข้อมูลคาำลดหยาอน สำมำรถเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลคาำลดหยาอน ปรำกฏ 
หน้ำจอดังรูปที่ 30 โดยระบบจะดึงข้อมูลคาำลดหยาอนจำกระบบ Pensions’ Electronic Filing ของผู้ยื่นฯ 
โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ยื่นฯ ได้เพ่ิมหรือลดข้อมูลคาำลดหยาอนไว้ หรือขอให้สาวนรำชกำรผู้ขอเป็นผู้ด ำเนินกำรเพิ่ม 
หรือลดให้ ในแบบขอรับ ฯ ที่แจ้งขอแก้ไขข้อมูลไว้   
 
*** กำรแก้ไขข้อมูล  ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมำยบวกหรือลบ       เพ่ือแก้ไขข้อมูล แล้วคลิกปุ่มบันทึก    
 

 
 
 

 
 

รูปที่ 30 
 
 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๔๖ 

 

 
 หมวดข้อมูล หมำยเหตุใบแนบ   ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 31, 32, 33 
***เป็นข้อมูลที่กรมบัญชีกลำง แจ้งให้สาวนรำชกำรทรำบ หรือในรำยละเอียดแบบขอรับ ในหมวดข้อมูลหมำยเหตุใบแนบ  
หรือในสาวนท้ำยของหนังสือสั่งจาำยบ ำนำญ 
 

 
 

 
  

 
รูปที่ 31 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๔๗ 

 

ข้อมูลที่แสดง หมำยเหตุใบแนบ ในรำยละเอียดแบบขอรับ ของผู้ยื่นฯ ดังรูป 

 
 

รูปที่ 32 
ข้อมูลที่แสดง หมำยเหตุใบแนบ ในสาวนท้ำยใบสั่งจาำยบ ำนำญ ของผู้ยื่นฯ ดังรูป 
 

 
รูปที่ 33 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๔๘ 

 

 
 หมวดข้อมูล เอกสำรแนบ 
 โปรแกรมจะแสดงรำยละเอียดหมวดข้อมูล เอกสำรแนบ ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 34 
 

 
 

รูปที่ 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๔๙ 

 

 หมวดข้อมูล ค ำนวณเงิน 
 โปรแกรมจะแสดงข้อมูลกำรค ำนวณเงินมำให้อัตโนมัติ โดยคลิกปุ่มค ำนวณเงิน ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 35 

 คลิกปุ่ม     เพ่ือค ำนวณอัตรำเงินบ ำนำญและคลิกปุ่ม 
           

            
 
 

 
 

รูปที่ 35 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๕๐ 

 

 
 บันทึกแบบขอรับเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ 

 1. คลิก     ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 36, 37 
 

 
 

รูปที่  36 
 

 
 

รูปที่ 37 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๕๑ 

 

  
 2. ระบุเลขที่รับบ ำเหน็จด ำรงชีพ ที่ได้จำกกำรลงทะเบียนรับเรื่องจำกข้ำงต้น ในชาองค้นหำเลขที่รับ  

และคลิกปุ่ม      ปรำกฏหน้ำจอตำมรูปที่ 38, 39 
 

 
 

 
รูปที่ 38 

 

 
รูปที่ 39 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๕๒ 

 

 3. บันทึกแบบขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ ในหมวดข้อมูลตาำง ๆ ได้แกา ประวัติ แบบขอรับ บัญชีธนำคำร  
หมำยเหตุใบแนบ เอกสำรแนบ และค ำนวณเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ  ให้ครบทุกหมวด  

โดย คลิก เครื่องหมำย     เลือกหัวข้อบันทึกในแตาละหมวด  และคลิกปุ่ม            
 

 
 
ปรำกฏหน้ำจอตำมรูปที่ 40 
 

 
รูปที่ 40 

  
 
 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๕๓ 

 

 
 หมวดข้อมูล แบบขอรับ  
 เพ่ิมรำยกำรข้อมูล ในสาวนที่เป็น *   ตำมหน้ำจอรูปที่ 16  (หน้ำ28-29) และคลิกปุ่ม   
ปรำกฏหน้ำจอตำมรูปที่ 41 
 

 
รูปที่ 41 

 หมวดข้อมูล บัญชีธนำคำร 
 โปรแกรมแสดงรำยละเอียดเหมือนกับแบบขอรับเงินฯ ตัวอยาำงรูปที่ 21, 22 (หน้ำ 33-34) และ  คลิกปุ่ม   
ปรำกฏหน้ำจอตำมรูปที่ 42 
 

 
รูปที่ 42 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๕๔ 

 

 หมวดข้อมูล หมำยเหตุใบแนบ 
 รำยละเอียดข้อมูล เหมือนกับแบบขอรับฯ ตัวอยาำงรูปที่ 31, 32, 33 (หน้ำ 43-44) และ  คลิกปุ่ม   
ปรำกฏหน้ำจอตำมรูปที่ 43 

 
รูปที่ 43 

 
 หมวดข้อมูล เอกสำรแนบ  หน้ำจอปรำกฏตำมรูปที่ 44 

 
รูปที่ 44 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๕๕ 

 

 
 หมวดข้อมูล ค ำนวณเงิน 
 รำยละเอียดข้อมูล เหมือนกับแบบขอรับฯ ตัวอยาำงรูปที่ 35 (หน้ำ 47)  

 โดย คลิกปุ่ม    เพ่ือค ำนวณเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ และคลิกปุ่ม  
ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที ่45 

 
รูปที่ 45 

  
 

3. สำมำรถคลิก    เพ่ือพิมพ์รำยงำน รำยละเอียดแบบขอรับ ได้ที่หมวดข้อมูลแบบขอรับ  
จะแสดงข้อมูลในรูปแบบ pdf  ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 46 (หน้ำ 53-56), 47 (หน้ำ 57-58) 
 
กรณียื่นแบบผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing จะแสดงข้อมูลที่ผู้ยื่นขอรับบ ำนำญขอแก้ไขข้อมูล (ถ้ำมี) 
ท้ำยรำยละเอียดแบบขอรับ ดังนี้

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๕๖ 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๕๗ 

 

 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๕๘ 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๕๙ 

 

 
 

รูปที่ 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๖๐ 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๖๑ 

 

 
รูปที่ 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๖๒ 

 

 
 กำรออกจำกระบบ 
 คลิกปุ่ม    เพ่ือออกจำกระบบ 
  
 รำยงำน PNSR0011 

 ให้คลิกโปรแกรม รำยงำนกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ ผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing/ 
ระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 48 
 

 
 

รูปที่ 48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๖๓ 

 

  
 สำมำรถพิมพ์รำยงำนข้อมูลที่ยื่นผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ และผาำนระบบ Pension’ Electronic Filing 
ระบบจะแสดง สาวนรำชกำร จังหวัด สาวนรำชกำรผู้ขอ ให้อัตโนมัติ  
 หำกต้องกำรเฉพำะข้อมูลที่ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ ผาำนระบบ E-Filing ให้เลือก 

 
 สถำนะกำรลงรับเรื่อง เลือก    คือ ข้อมูลผู้ที่ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ 
E-Filing แตายังไมาได้กดปุ่มยื่นแบบ ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 49 
 ระบุ ประเภทเงิน เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่ต้องกำรสอบถำม (หำกไมาระบุ พิมพ์ทั้งหมด) 
 

 
 

รูปที่ 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๖๔ 

 

 
 
 หำกต้องกำรเฉพำะข้อมูลที่ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ ผาำนระบบ E-Filing ให้เลือก 

 
 สถำนกำรณ์ลงรับเรื่อง เลือก    คือ ข้อมูลผู้ที่ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ 
E-Filing และกดปุ่มยื่นแบบ ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 50 
 ระบุ ประเภทเงิน เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่ต้องกำรสอบถำม (หำกไมาระบุ พิมพ์ทั้งหมด) 
 

 
 

รูปที่ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๖๕ 

 

 หำกต้องกำรเฉพำะข้อมูลที่ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ ผาำนระบบ E-Filing ให้เลือก 

 
 สถำนกำรณ์ลงรับเรื่อง เลือก    คือ ข้อมูลผู้ที่ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ผาำนระบบ E-Filing และ สาวนรำชกำรรับเรื่องแล้ว ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 51 
 ระบุ ขั้นตอนของเรื่อง ชาวงวันที่ลงรับเรื่อง ประเภทเงิน เลขที่รับ เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่ต้องกำรสอบถำม 
(หำกไมาระบุ พิมพ์ทั้งหมด) 
 

 
 

รูปที่ 51 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

                     



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๖๖ 

 

ตัวอยาำง รำยงำนกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ ผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing – สาวนรำชกำรผู้ขอ       
รับเรื่องแล้ว ขั้นตอน ลงทะเบียนรับ ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 52 

 

รูปที่ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๖๗ 

 

 ***  เมื่อตรวจสอบแบบค ำขออิเล็กทรอนิกส์และบันทึกข้อมูลในแบบค ำขอรับครบทุกหมวดข้อมูล
ประกอบกับหลักฐำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังวาำด้วยกำรขอรับและกำรจาำยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร   
พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เรียบร้อยแล้ว  ให้เสนอแบบค ำขออิเล็กทรอนิกส์ตาอผู้มีอ ำนำจลงนำมแล้ว      
สางข้อมูลให้กรมบัญชีกลำงผาำนระบบ e-Pension  ตาอไป  

 *** กำรสางเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นเรื่องขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญที่ต้องจัดสางให้กรมบัญชีกลำง/  
คลังเขต หลังจำกสางข้อมูลในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ (เอกสำรประกอบขึ้นอยูากับนโยบำยของ
กรมบัญชีกลำง/คลังเขต) 

1. สมุดประวัติ/แฟ้ม กพ.7 
2. ใบรับรองสมุดประวัติ อัตรำเงินเดือน เงินเพ่ิม (ถ้ำมี) และเวลำทวีคูณระหวาำงประจ ำปฏิบัติหน้ำที่           

ในเขตที่ได้ประกำศใช้กฎอัยกำรศึก (แบบ 5302) 
3. ส ำเนำค ำสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 กันยำยน ของปีที่ออกจำกรำชกำรส ำหรับผู้ที่ครบเกษียณอำยุ 
4. ส ำเนำค ำสั่งที่ให้ออก หรืออนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรหรือประกำศกำรมีสิทธิได้นับเวลำทวีคูณ 

 (ยกเว้นกฎอัยกำรศึก) 
5. ส ำเนำค ำสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หรือประกำศเกษียณอำยุแล้วแตากรณี 
6. ค ำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนเงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญ  

กรณีเกษียณอำยุ  
7. หลักฐำนกำรตรวจสอบและรับรองเวลำรำชกำร แบบ 5303 หรือ แบบ 5304 (ถ้ำมี)  

ต้องเป็นเอกสำรฉบับจริงเทาำนั้น 
 

         *** ส ำหรับหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้เก็บรักษำไว้ที่สาวนรำชกำรผู้ขอเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบตาอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๖๘ 

 

กำรสางขอ้มลูบ ำเหนจ็บ ำนำญผาำนระบบ e-Pension มีขัน้ตอนดงันี้ 
1. เปลี่ยนสถำนะแบบขอรับ ในหมวดข้อมูล ประวัติ  ของผู้ยื่นฯ แตาละรำย  เป็นเรียบร้อย ทั้งแบบ 

ขอรับเงินบ ำนำญ และแบบขอรับเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ   เมื่อเปลี่ยนสถำนะแบบขอรับ เรียบร้อย  พร้อมบันทึก 
สางข้อมูลให้กรมบัญชีกลำง ขั้นตอนของเรื่องจะขึ้นสถำนะ สางกรมบญัชกีลำง  ปรำกฏหนำ้จอดังรูปที่ 53, 54   
 
สถำนะแบบขอรับ จะแสดงสถำนะ 3 ขั้นตอน แตาละสถำนะจะขึ้นปุ่มสี วาำอยูาขั้นตอนใด 
 

 
  1. เรียบร้อย กรณีบันทึกข้อมูลเรียบร้อยพร้อมบันทึกสางข้อมูลให้กรมบัญชีกลำง 
  2. ระหวาำงด ำเนินงำน อยูาระหวาำงกำรบันทึกข้อมูลในแตาละหมวดข้อมูล 
  3. ตีกลับรอกำรแก้ไข กรณทีี่กรมบัญชีกลำงแจ้งแก้ไขข้อมูลในแบบขอรับ สางให้       
สาวนรำชกำรทรำบในกำรแก้ไขข้อมูล 
 

 
ขั้นตอนของเรือ่ง จะข้ึนแถบแสดงขั้นตอนตาำงๆ ของกรมบัญชีกลำง ให้สาวนรำชกำรทรำบวาำอยูาระหวาำงข้ันตอนใด
ในกำรด ำเนินกำร 

 

   

 

 

 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๖๙ 

 

 คลิก        แบบขอรับเงินบ ำนำญ และคลิกปุ่ม   

 

รูปที่ 53 

 
 

คลิก      แบบขอรับเงินบ ำเหน็จด ำรงชีพ และคลิกปุ่ม 

 

รูปที่ 54 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๗๐ 

 

 

 2.  บันทึกสางข้อมูล ให้กรมบัญชีกลำง เพ่ือรอกำรตรวจสอบกำรยื่นขอรับ ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 55, 56  
***ใช้ Username และ Password ระดับหัวหน้ำงำน ในกำรบันทึกสางข้อมูล 

1. คลิก  

2. คลิก    
 

 

 

 
รูปที่ 55 

 

 

รูปที่ 56 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๗๑ 

 

3.   เลือกข้อมูลที่จะน ำสางให้ครบทุกรำยกำร โดยระบุเงื่อนไขดังนี้  ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 57 

   1. เงื่อนไข * วันที่รับเรื่อง 00/00/0000   *ถึงวันที่รับเรื่อง  00/00/0000 และคลิกปุ่ม    

 

  2.  เลือกข้อมูลที่เรียบร้อยพร้อมสางข้อมูล ให้ครบทุกรำยกำร โดย คลิกเครื่องหมำย         
                   หน้ำเลขท่ีรับ 

 

 

 

 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๗๒ 

 

3.  คลิกปุ่ม 

ในระบบจะแสดงข้อควำม บันทึกข้อมูลสางเรียบร้อย ดังรูป 

 

     

 

 
 

รูปที่ 57 

 

 

 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๗๓ 

 

4.  พิมพ์รำยงำนสรุปแบบค ำขอเก็บแนบเรื่องขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร โดยเลือกโปรแกรม 
พิมพ์รำยงำนสรุปแบบค ำขอ ดังนี้  ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 58  

 1.  คลิก    

2.  คลิก    
 

 
 

รูปที่ 58 
 

3.  เลือกสถำนะแบบขอรับ  
 

 
 

4.  เลือกสถำนะบันทึกสางข้อมูล 
 

 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๗๔ 

 

 
5.  ระบุเงื่อนไข *ชาวงวันที่รับเรื่องตั้งแตา 00/00/0000  *ถึงวันที่ 00/00/0000 

 

 
 

 
   

6.  คลิกปุ่ม    
 
ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 59, 60 
 

 
 

รูปที่ 59 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๗๕ 

 

 

รูปที่  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๗๖ 

 

 5. ตรวจสอบกำรตีกลับแบบขอรับในระบบ โดยเลือกโปรแกรมตรวจสอบกำรตีกลับแบบขอรับ 
ระบุเงื่อนไขวันที่ตีกลับหรือจำกเลขที่ลงทะเบียนรับ ของผู้ยื่นฯ แตาละรำย  ดังนี้ ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 61, 62 
  1.  คลิก   
  2.  คลิก     

 
รูปที่ 61 

  3.  ระบุเงื่อนไขโดยเลือกจำก เรียงข้อมูลตำม   วันที่ตีกลับ     เลขที่รับ และคลิกปุ่ม   
 

 

 

รูปที่ 62 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๗๗ 

 

หรือสำมำรถตรวจสอบได้จำกหน้ำบันทึกแบบขอรับ ในหมวดข้อมูล ประวัติ จะแสดงสถำนะของแบบขอรับ ถ้ำมี
จะขึ้นข้อควำมสีแดง * แก้ไขครั้งที่......  ข้ำงลาำง ตีกลับรอกำรแก้ไข ให้คลิกรำยละเอียดเพ่ือดูเรื่องที่แจ้งให้แก้ไขข้อมูล 
ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 63 
 

 

 

 

รูปที่ 63 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๗๘ 

 

  6. ตรวจสอบกำรสั่งจาำยในระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ  โดยเลือกโปรแกรมตรวจสอบกำรสั่งจาำย(ผู้ขอ)   
ดังนี้  ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 64  
  1.  คลิก   

  2.  คลิก    

 

รูปที่ 64 

 

  3.  เลือกเงื่อนไขกำรค้นหำ    

 

 

  4.  เลือกเงื่อนไขกำรขอเบิก 

 

 

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๗๙ 

 

  5.  เลือกเงื่อนไข 

 

  6.  คลิกปุ่ม       

ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 65 

 

รูปที่ 65 

***ดูจำกข้อมูล ของผู้ยื่นฯ  หัวแถบตำรำงจะแสดงแถบ ข้อมูล เลขที่รับ เลขประจ ำตัวประชำชน ประเภทเงิน ชื่อ-สกุล      
เหตุที่ออก วันที่ออก สถำนะ วันที่อนุมัติ หนังสืออก กำรขอเบิก  โดยตรวจดูสถำนะ กำรอนุมัติสั่งจาำยเงินบ ำนำญของ
กรมบัญชีกลำง วาำได้อนุมัติและสางหนังสืออกแล้วหรือยัง เพ่ือจะได้จัดสางข้อมูลให้สาวนรำชกำรผู้เบิก (กลุามงำนกำรเงิน)  
เพ่ือด ำเนินกำรขอเบิกในระบบตาอไป  

 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๘๐ 

 

หรือสำมำรถตรวจสอบกำรอนุมัติสั่งจาำยได้จำกหน้ำบันทึกแบบขอรับ ในหมวดข้อมูล ประวัติ แสดงขั้นตอนของเรื่อง 
/ตรวจสอบและอนุมัติสั่งจาำยของกรมบัญชีกลำงวาำด ำเนินกำรอยูาข้ันตอนใด ปรำกฏหน้ำจอดังรูปที่ 66 

 
 
 

 
 

รูปที่ 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๘๑ 

 

 
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทำงที่ก ำหนดในกำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
 1. พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
 2. พระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                        3. พ.ร.ฎ.กำรจาำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 4. กฎกระทรวงก ำหนดอัตรำและวิธีกำรรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                  5. กฎกระทรวงก ำหนดอัตรำและวิธีกำรรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
 6. ระเบียบกระทรวงกำรคลังวาำด้วยกำรขอรับและจาำยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2527         
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                   7. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ดาวนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 53 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2552 
เรื่อง กำรขอรับและกำรจาำยเบี้ยหวัด บ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ (e-pension) 
 8. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ดาวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๗/ว ๖๓ ลงวันที ่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘          
เรื่อง กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filing) 
 9. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0432.4/ว 153 ลงวนัที่ 17 ธันวำคม 2558             
เรื่อง กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filing) 
                  10. หนังสือกรมบัญชีกลำง ดาวนที่สุด ที่ กค 0432.4/ว 21 ลงวันที่ 14 มกรำคม 2559 
เรื่อง ขอควำมราวมมือประชำสัมพันธ์กำรตรวจสอบข้อมูลกำรเบิกจาำยบ ำนำญด้วยตนเอง 
 

ระบบกำรติดตำมประเมินผล 
 กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ ผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing นั้น 
มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทุกข้ันตอน เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอยาำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง ครบถ้วน  
รวดเร็ว ดังนี้ 

1. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนตาำง ๆ ประกอบกำรยื่นเรื่องขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ 
Pensions’ Electronic Filing ของผู้ยื่นฯ  

2. ตรวจสอบข้อมูลตาำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ e-Pension กาอนค ำนวณเงิน 
3. ตรวจสอบกำรอนุมัติสั่งจาำยของกรมบัญชีกลำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูามือ กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic Filing (สาวนรำชกำรผู้ขอ) 

    กลุามงำนบัญชี  กองคลัง   

๘๒ 

 

อำ้งองิ 
 

1. พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
2. พระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พ.ร.ฎ.กำรจาำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
4. กฎกระทรวงก ำหนดอัตรำและวิธีกำรรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. กฎกระทรวงก ำหนดอัตรำและวิธีกำรรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
6. ระเบียบกระทรวงกำรคลังวาำดว้ยกำรขอรับและจาำยบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2527 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
7. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ดาวนที่สุด ที่ กค 0420.9/ว 53 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2552  

            เรื่อง กำรขอรับและกำรจาำยเบี้ยหวัด บ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันผาำนระบบบ ำเหน็จบ ำนำญ  
               (e-Pension) 

8. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ดาวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๗/ว ๖๓ ลงวันที่  ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘           
               เรื่อง กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filing) 

9. หนังสือกระทรวงกำรคลัง ที่ กค 0432.4/ว 153 ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2558              
               เรื่อง กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filing) 

10. หนังสือกรมบัญชีกลำง ดาวนที่สุด ที่ กค 0432.4/ว 21 ลงวันที่ 14 มกรำคม 2559 
               เรื่อง ขอควำมราวมมือประชำสัมพันธ์กำรตรวจสอบข้อมูลกำรเบิกจาำยบ ำนำญด้วยตนเอง 

11. กลุามงำนบัญชี กองคลัง โทร. 0-2241-9000 ตาอ 1123-4, 0-2243-2225 
12. ส ำนักบริหำรกำรรับ-จาำยเงินภำครัฐ สาวนบริหำรกำรจาำยเงิน 4 กรมบัญชีกลำง โทร. 0-2127-7000    

               ตาอ 4207, 4204, 4205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คณะผู้จัดท ำ “คูามือกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญผาำนระบบ Pensions’ Electronic filing” 

(สาวนรำชกำรผู้ขอ) 
 

กลุามงำนบัญชี  กองคลัง  
1. นำงสำวบำนชื่น  วิจิตรกำนต์วงศ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
2. นำงสำวสุดินำ  แก้วดี  ผู้อ ำนวยกำรกลุามงำนบัญชี  
3. นำงวำสนำ  โหมดวาองไว  นักวิชำกำรคลังช ำนำญกำร  
4. นำงสำวพิกุล  นำคช ำนำญ  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  
5. นำงสำวน้ ำอ้อย  สัตย์ธรรม  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  
6. นำงภคมน  บึงไสย์   นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  
7. นำงสำววิลำวัลย์  พูนวุฒิพงศ์ นักวิชำกำรคลังปฏิบัติกำร  
8. นำงสำวจันทนี  พิมพำ  พนักงำนวิชำกำรเงินและบัญชี  

 
 

 


