
คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๑

                                                                                                                             
กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

คูมือการปฏิบัติงาน 
ช่ือ  การยื่นขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง  (Pensions’ Electronic 
Filing)  (ผูที่ยื่นขอรับบําเหนจ็บํานาญหรือผูรับบําเหนจ็บํานาญ) 
กองคลัง 
กลุมงานบัญชี 

การวิเคราะหกระบวนงาน (Input-Output Analsis) : 
การย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ ในปจจุบันกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไดมีการพัฒนาระบบ
การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic Filing) เพื่อใหผูมีสิทธิ
ขอรับบําเหน็จบํานาญ ไดรับความสะดวกในการขอรับบําเหน็จบํานาญของตนเองดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
สามารถเขาถึงขอมูลการดําเนินงานอนุมัติสั่งจายเงินบําเหนจ็บํานาญ และเงินอื่นท่ีเก่ียวของไดทุกขั้นตอน และ
มีความ  ถูกตอง รวดเร็ว ครบถวน  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเปนการเพิ่มชองทางในการใหบริการแกผูรับบําเหน็จบํานาญในดานตาง  ๆ
อยางเหมาะสม โดยการเขาใชงานผานระบบบําเหน็จบํานาญของกรมบัญชีกลางดวย Username และ Password 
ที่ไดรับจากการลงทะเบียนเขาใชงานในระบบ e-filing ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบําเหน็จ
บํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic Filing) ผานระบบบําเหน็จบํานาญ ซึ่งมีขั้นตอน
การดําเนินการดังนี้ 

1. การย่ืนเรื่องขอรับเงินดวยตนเอง 
    ผูมีสิทธิรับเงินย่ืนคําขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ และบําเหน็จดํารงชีพ สําหรับขาราชการ  

และบําเหน็จปกติ บําเหน็จรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา ตอสวนราชการผูขอโดยดําเนินการ ดังนี้ 
1. ลงทะเบียนขอรหัสผาน 

                             โดยใหผูมีสิทธิลงทะเบียนขอรหัสผาน สําหรับเขาระบบ e-filing ดวยตนเองทาง
อินเตอรเน็ตผานเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ตามข้ันตอนที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยการ
บันทึกรายการเพื่อขอรหัสผูใชงาน (user : ID) และรหัสผาน (Password) ตามรายละเอียดขอมูลตาง ๆ  ดังนี้  
                             1.  เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
                             2.  ชื่อ-สกุล 
                             3.  วัน เดือน ปเกิด(ตามฐานจายตรงเงินเดือนคาจาง) 

                        4.  เลขที่บัญชีเงนิฝากธนาคาร (บัญชีที่ใชรับโอนเงินเดอืน/คาจางในปจจุบัน) 
                             5.  หมายเลขโทรศพัทมือถือ 
                             6.  E-mail (ยกเวน Hotmail และ e-mail ที่สวนราชการออกให) 

2. ยื่นเรื่องขอรับเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส 
                             ใหผูมีสิทธิใชรหัสผูใชงาน (User ID) และรหัสผาน (Password) ที่ไดรับจากการ
ลงทะเบียนตามขอ ๑ เขาระบบ เพื่อยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งระบบจะแสดง 
pop up ขอมูลของผูมีสิทธิใหตรวจสอบ แบงเปน ๕ สวน ดังน้ี 
                             1.  ตรวจสอบขอมูลบุคคล 
                             2.  เลือกประเภทเงินท่ีประสงคจะขอรับ 
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                             3.  ตรวจสอบเงินเดือนและเวลาราชการ         
                             4.  บันทึกคาลดหยอน 
                             5.  ยืนยันการยื่นแบบ 

2. สอบถามขอมูลการขอรับบําเหน็จบํานาญ 
ระบบนีส้ําหรับผูย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส จะสอบถามขอมูล  

ขั้นตอนของเรื่องที่เคยยื่นแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ 
3. พิมพเอกสารตางๆ   

                             1. พิมพ Slip ลงทะเบียนรับ 
                             2. พิมพแบบ 5300/5313 อิเล็กทรอนิกส 
                             3. พิมพแบบ สรจ.3 อิเล็กทรอนิกส (กรณขีอบําเหน็จดํารงชีพ) 
                             4. พิมพแบบ กบข. รง 008/1/2555 (อิเล็กทรอนิกส) 
                             5. พิมพหนังสือสั่งจาย 
                             6. พิมพรายงานการเบิกจาย 
                             7. พิมพหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 
วัตถุประสงคของการดําเนินงานตามกระบวนงาน 

1. เพื่อเปนคูมือและแนวทางการยื่นขอรับเงิน ในระบบการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง     
ทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic Filing) ไดถูกตอง 

2.  สามารถเขาถึงขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับสิทธิในการไดรับเงิน บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนที่เกี่ยวของ  
ที่ทางราชการจายให ชัดเจน ถูกตอง รวดเร็ว ครบถวน                                                                                  

3.  สามารถตดิตามตรวจสอบกระบวนการพิจารณาอนมุตัิสั่งจายไดทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 
ของทางราชการเพื่อใหไดรับบําเหน็จบํานาญ สวัสดิการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่องเมื่อพนจากราชการ           

4. ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ 
5. ปองกันการเรียกรับผลประโยชนโดยมิชอบ  

ผลลัพธของการดําเนินการที่ตองการ (Output) 
1. เพื่อใหการดําเนินการขอรับบําเหน็จบํานาญเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว โปรงใส และมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถเขาถึงขอมูลการดําเนินงานอนุมัติสั่งจายบําเหน็จบํานาญของตนเองไดทุกข้ันตอนอยางท่ัวถึง 

และเทาเทียมกัน 
3. เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารตาง ๆ รวดเรว็และถูกตอง 

ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินการ (Input) ใหเกิดผล 
1. ผูที่ย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญหรือผูรับบําเหน็จบํานาญ 
2. สวนราชการผูขอ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process) 
          ผูมีสิทธิรับเงิน ยื่นเรื่องขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และบําเหน็จดํารงชีพตอสวนราชการผูขอ โดยการ
ลงทะเบียนเพ่ือขอรับรหัสผานเขาใชงานในระบบดวยตนเองทางอินเตอรเน็ตผานเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง 
www.cgd.go.th>ระบบบําเหน็จบํานาญ/บําเหน็จคํ้าประกัน>ระบบการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic Filing) และสามารถติดตามตรวจสอบกระบวนการพิจารณาการ
อนุมัติสั่งจายไดทุกขั้นตอนการดําเนินงานของทางราชการไดตลอดเวลา โดยมีกระบวนการข้ันตอนการทํางานดังน้ี 
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 ใหครบทุกหมวด  และสงขอมลูให

กรมบัญชีกลาง ผานระบบบําเหน็จบํานาญ 

(e-Pension)  

พรอมบนัทึกขอมูลในแบบขอรับ 

บาํนาญตามทีกํ่าหนด และ 

ดําเนนิการอนุมตัิสัง่จาย 

 

ขอ ๒ 
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  ผูมีสิทธิ  ยื่นเรื่องขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic Filing) 

ผานเว็บไซตกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ดวยการลงทะเบียนขอรหัสผาน ที่ www.cgd.go.th>

ระบบบําเหน็จบํานาญ/บําเหน็จค้ําประกัน>ระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส 

และยื่นเรื่องขอรับเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส โดยการตรวจสอบขอมูลบําเหน็จบํานาญของตนเอง และ

ติดตามสถานะการดําเนินงานของสวนราชการผูขอไดตลอดเวลา และพิมพหนังสือสั่งจายผาน website 

กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

1. ตรวจสอบขอมูลบุคคล  

2. เลอืกประเภทเงินที่ประสงคจะขอรับ  

3. ตรวจสอบเงินเดือนและเวลาราชการ  

4. บันทึกคาลดหยอน  

5. ยืนยันแบบและสงไปยังสวนราชการผูขอ 

 สวนราชการผูขอ (สวนราชการสังกัดสุดทาย) รับแบบคําขอและ 

หลักฐานการขอรับเงินทางอิ เล็กทรอนิกส  ผานเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง  www.cgd.go.th                

ดวยระบบบําเหน็จบํานาญ (e-Pension) ผานโปรแกรมบันทึก/สอบถามขอมูลการรับเรื่องของสวนราชการผูขอ 

โดยตรวจสอบความถูกตองของแบบคําขออิเล็กทรอนิกสประกอบกับหลักฐานตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง

วาดวยการขอรับและจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2527 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงการนําหลักเกณฑ  

และวิธีการปฏิบัติในการขอรับและจายเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันผานระบบ

บําเหน็จบํานาญ (e-Pension) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ที่ กค 0420.9/ว 53 ลงวันที่ 29 

มิถุนายน 2552 มาใชปฏิบัติโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑนี้ ใหครบถวนถูกตอง และสงขอมูล

ใหกรมบัญชีกลางผานระบบบําเหน็จบํานาญ (e-Pension) พรอมทั้งตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติสั่งจาย   

ของกรมบัญชีกลาง เพื่อแจงใหสวนราชการผูเบิกดําเนินการสงขอมูลการขอเบิกผานระบบบําเหน็จบํานาญไปให 

กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 

 รับแบบคําขออิเล็กทรอนิกสผานระบบ บําเหน็จบํานาญ (e-Pension)  

โดยการตรวจสอบขอมูลการยื่นแบบอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนวาครบถวนสมบูรณหรือไม 

 จัดทําหนังสือถึงหนวยงานที ่เกี ่ยวของ  เพื ่อขอเอกสารหลักฐานตาม

ระเบียบ 
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กระทรวงการคลังวาดวยการขอรับบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2527 และที่แกไขเพิ่มเติมฯ ไดแก 

ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหวางประจําปฏิบัติหนาท่ี ขอมูลการดําเนินงานทางวินัย, ทะเบียน

ประวัติ (กพ.7), หนี้สินและเงินอ่ืน ๆ เปนตน 

 บันทึกขอมูลการรับเงินใหผูมีสิทธิแตละราย ตามเลขรับในระบบบําเหน็จบํานาญ  
(e-Pension) ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งระบบจะดึงขอมูลผูมีสิทธิจากระบบยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง

ทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic Filing) และระบบจายตรงเงินเดือนคาจางประจํา (e-Payroll)    

มาใหอัตโนมัติ  ไดแก ระบบทะเบียนประวัติ, ระบบบัญชีถือจาย, ระบบการจาย, ประวัติการรับราชการ, อัตรา

เงินเดือนคาจาง, เงินเพิ่ม เงินลด (ถามี) และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  เปนตน เพื่อสะดวกในการบันทึกและ

สงขอมูลผานระบบบําเหน็จบํานาญ (e-Pension)  ซึ่งสวนราชการผูขอตองตรวจสอบรับรองและตรวจวินัย/

ตองหาคดีตาง ๆ ในแบบขอรับอิเล็กทรอนิกสประกอบกันเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของในการบันทึก

ขอมูลในแตละหมวด  
 จัดทําสรุปการขอรับเงินแตละประเภทใหแกผูมีสิทธิ  

เสนอ หัวหนาสวนราชการ อนุมัติ พรอมบันทึกจัดสงขอมูลใหกรมบัญชีกลาง 

 ตรวจสอบขอมูลในระบบบําเหน็จบํานาญ (e-Pension)  

ตรวจสอบการอนุมัติสั่งจายของกรมบัญชีกลางเพ่ือแจงสวนราชการผูเบิกดําเนินการตอไป 

 กรมบัญชีกลาง  บันทึกรับเรื่องบําเหน็จบํานาญ และบําเหน็จดํารงชีพ ของสวน

ราชการ ที่สงผานระบบบําเหน็จบํานาญ (e-Pension) พรอมตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูลที่
ไดรับจากสวนราชการผูขอ ประกอบกับขอมูลที่ไดรับจากระบบจายตรงเงินเดือน และคาจางประจํา  
(e-Payroll)   ซึ่งแสดงในระบบบําเหน็จบํานาญตามที่กําหนด และประมวลผลพิจารณาการอนุมัติสั่ง
จายเงินดังกลาวใหกับผูมีสิทธิผานระบบบําเหน็จบํานาญ (e-Pension) พรอมสงหนังสือสั่งจายให
สวนราชการผูขอและผูมีสิทธิทราบ      

  สวนราชการผูเบิก ลงทะเบียนขอเบิกเงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นๆ          

ที่เก่ียวของ ตามที่สวนราชการผูขอสงเรื่องใหกรมบัญชีกลางอนุมัติสั่งจาย และบันทึกสงขอมูลการขอเบิกเงิน   

ใหกรมบัญชีกลางพิจารณาอนมุตัิการจายเงนิใหแกผูรบับําเหน็จบํานาญตอไป 

        ธนาคาร โอนเงินเขาบญัชีผูมีสิทธิ  

ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pensions’ Electronic 

Filing) ผานระบบบําเหน็จบํานาญของผูมีสิทธิรับบาํเหนจ็บํานาญ   



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๖

          ใหผูมีสิทธิย่ืนคําขอรับบําเหน็จบํานาญปกติ และบําเหน็จดํารงชีพสําหรับขาราชการ และบําเหน็จปกติ 

บําเหน็จรายเดือนสาํหรับลูกจางประจํา ตอสวนราชการผูขอโดยดําเนินการดังน้ี  

1. ลงทะเบียนขอรหัสผาน  โดยดําเนินการดังนี้ 

               ใหผูมีสิทธิลงทะเบียนขอรหัสผาน สําหรับเขาระบบ e-Filing ดวยตนเอง เพื่อรักษาความปลอดภัย  

และเปนการยืนยันตัวบุคคล โดยระบบการตรวจสอบบุคคลทางอินเตอรเน็ตผานเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง

กําหนดโดยเขาสูเว็บไซดกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th >ระบบบําเหน็จบํานาญ/บําเหน็จค้ําประกัน เพื่อเขาสูหนาจอ  

“การยื่นขอรับบําเหนจ็บํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส”  

 1.คลิกที่เมนู บําเหน็จบํานาญ/บําเหน็จค้ําประกัน เมื่อเขาไปในระบบแลว ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 

 2.คลิก ระบบการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนกิส  ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 

2 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๗ 

 
รูปที่ 2 

 3.ขอ Username และ Password  ไดที่  Link ลงทะเบียน  ปรากฏหนาจอดังรปูท่ี 3 

 
รูปที่ 3 

 4.ปอนรายละเอียดขอมูล ตางๆ เพื่อขอ Username และ Password  ปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 4

  



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๘

 

รูปที่ 4 

 

รายละเอียดขอมูลเพื่อขอรหัสผาน (username และ password) ประกอบดวย  

 เลขประจําตัวประชาชน  

 ชื่อ-นามสกุล (ไมตองใสคํานําหนาช่ือ) 
 วันเดือนปเกิด (รปูแบบ วว/ดด/ปปปป) 

 เลขบัญชีเงินฝากธนาคาร (เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ไดรับเงินเดือนปจจุบัน  

    ใสติดกันไมตองเวนวรรค หรือ ขีด 

 หมายเลขโทรศัพทมือถือ (ปอนใหครบ 10 หลัก) 

     E-mail (ยกเวน Hotmail และ e-mail ที่สวนราชการออกให) 

      5.คลิกปุม  ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลจากระบบจายตรงเงนิเดอืนและระบบ

ทะเบียนประวัติ (กรณขีาราชการ/ลูกจาง) หรือตรวจสอบจากระบบจายตรงบําเหน็จบํานาญฯ (กรณีผูรับบํานาญ) ถาไมพบ

ขอมูลหรือขอมูลไมตรงกัน จะแสดงขอความวา “ไมพบขอมูล/ขอมูลไมตรงกับ ระบบจายตรงเงินเดอืน” ถาพบขอมูลและ

ขอมูลตรงกับระบบจายตรงเงนิเดอืนและระบบทะเบียนประวัติ หรือระบบจายตรงบําเหน็จบํานาญฯ ระบบจะสรางรหัส

ผูใชงาน Username และ รหัสผาน Password โดยแสดงท่ีหนาจอและสง Password ไปใน e-mail ท่ีระบุ ปรากฏหนาจอ

ดังรูปท่ี 5 

6.คลิกปุม   เพื่อรับทราบการลงทะเบียนใชงานเปนที่เรียบรอย 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๙ 

******ถาไมพบขอมูลใหติดตอสวนราชการผูขอ (หนวยงานสังกัดสุดทายกอนเกษียณ)***** 

 

 
 

รูปที่ 5 

 กรณีจํา Password ไมได  

 ผูยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ สามารถขอ Password ใหม ไดที่ Link                         

ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 6 

 

 

รูปที่ 6 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๑๐ 

 ปอนรายละเอียดขอมูลตาง ๆ เพื่อขอรหัสผานใหม  ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 7  

 

 

รูปที่ 7 

o ปอนรายการขอมูลใหม 

 เลขประจําตัวประชาชน 

 ชื่อ-นามสกุล (ไมตองใสคํานําหนาช่ือ) 

วันเดือนปเกิด (รูปแบบ วว/ดด/ปปปป) 

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร (เลขที่บัญชีเงนิฝากธนาคารที่ไดรับเงินเดือนปจจุบัน 

                                             ใสติดกันไมตองเวนวรรค หรือขีด) 

o คลิกปุม    ระบบจะทาํการตรวจสอบขอมูลจากที่เคยลงทะเบียนไว  

ถาไมเคยมีการลงทะเบียนมากอน ระบบจะแสดงขอความวา “ยังไมมีการลงทะเบียน ในระบบ กรุณาตรวจสอบการ

ลงทะเบียนอีกครั้ง” ถามีการลงทะเบียนแลว ระบบจะสราง Password ที่หนาจอและสง Password ไปใน e-mail  

ที่เคยระบุไวตอนลงทะเบียน 

 

 

 

 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๑๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การยื่นขอรับบําเหนจ็บํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส  

ใหผูมีสิทธิใชรหัสผูใชงาน (User ID) และรหัสผาน (Password) ท่ีไดจากการลงทะเบียนในการเขาระบบ       

เพื่อยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส โดยเขาสูเว็บไซต www.cgd.go.th>ระบบบําเหน็จบํานาญ/

บําเหน็จค้ําประกัน  เพื่อเขาสูหนาจอ “การย่ืนขอรบับําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส” ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 8 

 

 
รูปที่ 8 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๑๒

 1.คลิกที่ เมนู บําเหน็จบํานาญ/บําเหน็จคํ้าประกัน  เมื่อเขาระบบแลว จะปรากฏหนาจอดงัรูป  

หรือจะเขาสูระบบการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส ดวยการเปดโปรแกรม Web Browser  

ปอน http://pws.cgd.go.th/cgd/   ปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 9 

 

   
รูปที่ 9 

 2. คลิก    ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 10 

 ผูมีสิทธิ กรอกรหัสผูใชงาน (User ID) และรหัสผาน (Password) 

 

   
 

 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๑๓

 

รูปที่ 10 

 

 

 

 

 

 คลิกปุม    ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 11   

ระบบจะใหผูมีสิทธิดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๑๔ 

 

รูปที่ 11 

 

 

 

  2.1       ปรากฏหนาจอดังรูปที่  12 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๑๕ 

 

รูปที่ 12 

 

ขอมูลที่ปรากฏเปน ขอมูลจากระบบจายตรงเงินเดือน ณ วันที่ 15/02/2560 ดังรูป ถามีการ 

แกไขเปลี่ยนแปลง เงินเดือน เวลาราชการ สวนราชการผูขอจะปรับปรุงขอมูลใหตอไป (ซึ่งเปนขอมูลที่กรมบัญชีกลาง 

ดึงขอมูลผูมีสิทธิไวกอนที่จะมีการยื่นขอรับดวยตนเองเงนิทางอิเล็กทรอนิกส ) 

 

 
 

                   โปรแกรมจะแสดงขอมูลของผูยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ มาใหตรวจสอบ/เพ่ิม/แกไขขอมูลโดยอัตโนมัติ 

ประกอบดวยขอมูล 5 สวน ไดแก ขอมูลบุคคล ที่อยูที่ติดตอได ประสงคจะรับขอมูลขาวสารจากกรมบัญชีกลางโดยผาน 

ขอแกไขขอมูลดังนี้ และหนาถัดไป 

 

1. ตรวจสอบขอมูลบุคคล  (ขอมูลที่ดึงมาจากระบบจายตรงเงินเดือนและระบบทะเบียนประวัติ)  

ประกอบดวย วันที่เริ่มนับเวลาราชการ, สถานการณเปนสมาชิก กบข. หรือไมเปนสมาชิก กบข., เหตุที่ออก, วันที่ออกจาก

ราชการ, ตําแหนง, สังกัดสุดทาย, จังหวัด, ธนาคาร, สาขา, เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร และที่อยู 

 ***ใหผูมีสิทธิ ตรวจสอบขอมูลบุคคลของตนเองวาถูกตองหรือไม*** 

 

1 

2 

3 

4 

5 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๑๖

  
 

2. ปอนที่อยูที่ติดตอได  เปนที่อยูปจจุบันท่ีผูยื่น ฯ ประสงคจะใหกรมบัญชีกลางจัดสงหนังสือสั่งจาย 

บําเหน็จบํานาญใหหลังจากเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการแลว ปอนรายละเอียดเพ่ิมเตมิดังน้ี  

(รายการที่มีเคร่ืองหมาย * หมายถึงขอมูลที่จําเปนตองบันทึก) 

 
 บานเลขที่ * 

 หมูที่/หมูบาน 

 อาคาร 

 หอง 

 ซอย 

 ถนน 

 จังหวัด * 

 เขต/อําเภอ * 

 แขวง/ตําบล 

 รหัสไปรษณีย * (ปอนใหครบ 5 หลัก)   

 

 

3.  ประสงคที่จะรับขอมูลขาวสารจากกรมบัญชีกลาง (ไมเสียคาใชจาย)  ผูยื่น ฯ ตองการรบั

ขาวสาร 

จากกรมบัญชีกลางใหปอนเบอรโทรศพัทมือถือหรือ e-mail  



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๑๗ 

 
 โทรศพัทมือถือ และ คลิก  ทาง SMS 

 e-mail และ คลิก  ทาง e-mail 

4. กรณีพบขอมูลไมถูกตองหรือไมครบถวน  ในสวนของขอมูลบุคคล ใหผูยื่นฯ แจงรายละเอียด 

เพิ่มเติมใหสวนราชการผูขอทราบ โดยปอนรายละเอียดไดที่   

5. คลิกปุม    เพื่อดําเนนิการในข้ันตอนถดัไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๑๘

2.2    ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 13 

 

  
 

รูปที่ 13 

 

โปรแกรมจะแสดงขอมูลของผูยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ มาใหตรวจสอบ/เพิ่ม/แกไขขอมูลโดยอัตโนมัติ 

ประกอบดวยขอมูล 6 สวน ไดแก สถานะภาพสอบสวนทางวินัยและตองหาวากระทําผิดทางอาญา, ประเภทเงิน,  

สวนราชการผูขอ, สวนราชการผูเบิก, ขอแกไขขอมูลดังนี้ และหนาถัดไป (รายการที่มีเคร่ืองหมาย * หมายถึง 

ขอมูลท่ีจําเปนตองปอน) 

1. รบัรองสถานะการสอบสวนทางวินัย และตองหาวากระทําผิดทางอาญาของตนเอง โดยการเลือก 

 คลิก  เลือกไมเปนผูอยูระหวางสอบสวนทางวินัย หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา 

 คลิก  เลือกอยูระหวางสอบสวนทางวินัย หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา 

 
2. เลือกประเภทเงิน (ระบบตรวจสอบสถานะการเปนสมาชิก กบข. จากระบบทะเบียนประวัติใหอัตโนมัติ) 
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คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๑๙ 

 
 ขาราชการ ไมเปนสมาชิก กบข. สามารถเลือกประเภทเงินท่ีประสงคจะขอรับได ดังน้ี บํานาญปกติหรือ

บําเหน็จปกติ 

 ขาราชการเปนสมาชิก กบข. สามารถเลือกประเภทเงินที่ประสงคจะขอรับได ดังน้ี บํานาญสมาชิก กบข.

หรือบําเหน็จสมาชิก กบข. 

 ลูกจางประจาํ สามารถเลือกประเภทเงินที่พึงประสงคจะขอรับได ดังนี้ บําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จ

ลูกจาง 

      หมายเหต ุ

 หาก คลิก  ไมเปนผูอยูระหวางการสอบสวนทางวินัย และ เลือกประเภทเงินบํานาญปกติ หรือ 

บํานาญสมาชิก กบข. โปรแกรมจะเลือก ขอบําเหน็จดํารงชีพ ใหโดยอัตโนมัติ 

 หากคลิก  อยูระหวางสอบสวนทางวินัย และเลือกประเภทเงินบํานาญปกติ หรือ บํานาญสมาชิก กบข.  

จะไมสามารถเลือก ขอบําเหน็จดํารงชีพได 

3. สวนราชการผูขอ   

 
                โปรแกรมแสดงสวนราชการผูขอใหอัตโนมัติ โดยตรวจสอบกับขอมูลท่ีกองบริหารการเบิกจายเงนิเดือน  

คาจาง บําเหน็จบํานาญ กรมบัญชีกลาง  

4. สวนราชการผูเบิก   

 
                 กรณีท่ีสวนราชการผูเบิกและสวนราชการผูขอเปนท่ีเดียวกัน คลิก  ผูเบิกที่เดียวกับผูขอ หรือ  

เลอืกสวนราชการผูเบิกโดยระบุ จังหวัด*  และ หนวยงานยอย* 

 

 

5. กรณีพบขอมูลไมถูกตองหรือไมครบถวน   ในสวนที่ตองการแกไข ใหผูยื่นฯ แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๒๐ 

ใหสวนราชการผูขอทราบ โดยปอนรายละเอียดไดท่ี      

6. คลิกปุม    เพื่อดําเนนิการในข้ันตอนถดัไป 

  หากตองการลบขอมูลการยื่นแบบที่ไดทําการบันทึกไว สามารถลบขอมูลไดในกรณีที่ยังไมไดกดยื่นแบบฯ 

เทานั้น โดยการคลิกปุม    (ระบบจะใหเริ่มบันทึกใหมที่หนา ตรวจสอบขอมูล) 

  เมื่อดําเนินการในข้ันตอนถัดไปเปนท่ีเรยีบรอย หากตองการยอนกลบัมาแกไขประเภทเงินที่ประสงคจะขอรับ 

คลิกแถบ      จากนั้นทําการแกไขขอมูลที่ตองการแลว คลกิปุม   เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนถัดไป 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรณีผูยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญเปนสมาชิก กบข. 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๒๑

      - กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (แสดงขอมูล กรณี เลือกประเภทเงินที่เปนสมาชิก กบข. ดังรูปท่ี 14) 

 

 
***กรณีเปนสมาชิก กบข. จะเพิ่มขอมูลสมาชิก กบข. มาใหตรวจสอบ*** 

 
 

รูปที่ 14 

 หนาจอจะแสดงสวนที่เปนขอมูลสมาชิก กบข. ดงันี้ 
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คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๒๒

1. ขอมูลสวนราชการ  จะระบุวันท่ีเริ่มนับเวลาราชการเพื่อคํานวณเงินประเดิม :  วว/ดด/ปปปป  เปน

ขอมูล  

ณ วันที่ 26 มีนาคม 2540  และอัตราเงินเดือน 0000.00  บาท 

2. ขอมูลบัญชีธนาคาร  ขอมูลบัญชีธนาคาร,  เลขท่ีบัญชีธนาคาร และสาขา  

 
 

 สถานะการรับเงินจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 

 

 
  

               

 ระบบจะเลือก   ประสงคยื่นแบบขอรับเงิน กบข. ผานทางระบบบําเหน็จบํานาญ ใหอัตโนมัติ  

ซึ่งสามารถเลือก รูปแบบการขอรับเงินไดดงันี้  

คลิก   1. ขอรับเงินคนืท้ังจํานวน 

         คลิก   2. ขอโอนเงินไปยังกองทุนอ่ืน (กรณีน้ีใหยื่นขอรับเงิน กบข. ทางเอกสาร) 

         คลิก   3. ขอฝากให กบข. บริหารตอ หรือทยอยรับเงนิ  



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๒๓

2.3       ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 15 และ 16 

     กรณีผูยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญไมเปนสมาชิก กบข. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด ตารางขอมูลอัตรา 

เงนิเดอืนและตารางเวลาราชการ ดังรปูที่ 15 

 

 
 

รูปที่ 15 

 

 โปรแกรมจะแสดงขอมูลของผูย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญ มาใหตรวจสอบ/เพิ่ม/แกไขขอมูลโดยอัตโนมัติ 

ประกอบดวยขอมูล 4 สวน ไดแก ไดแก อัตราเงินเดือน เวลาราชการ ขอแกไขขอมูลดังนี้ และหนาถัดไป 

1.  ตรวจสอบอัตราเงินเดือน ระบบจะแสดงตารางขอมูลอัตราเงินเดือน เงินเดือนเดือนสุดทายที่ใชในการ 

คํานวณเงินมาใหตรวจสอบวาเปนเงินเดือนท่ีถูกตองปจจุบันหรือไม 
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คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๒๔

2. ตรวจสอบเวลาราชการ  ระบบจะแสดงตารางเวลาราชการ  ประกอบดวยเวลาราชการปกติและ 

เวลาราชการท่ีไดนับเวลาทวีคูณมาใหตรวจสอบ  

 เวลาราชการเวลาปกติ  ระบบจะแสดงชวงเวลาราชการตั้งแตวันที่เริ่มรับราชการจนถึงวันสุดทายของการ 

รับราชการ โดยระบบคิด จํานวนป วัน เดือน มาใหอัตโนมัติ 

 เวลาราชการที่ไดนับเวลาทวีคณู ระบบจะแสดงเวลาทวีคูณ กฎอัยการศกึ พ.ศ. 2534  

(23 ก.พ. 34-2 พ.ค. 34) **สําหรับผูที่รับราชการกอนวันที่ 23 ก.พ. 2534 ท่ัวประเทศ 

     หมายเหตุ  สาํหรับเวลาทวคูีณ ปราบปรามคอมมิวนิสต หรือเวลาทวีคูณอ่ืน ๆ ที่ผูมีสิทธิไดนับเวลาราชการ

นั้นๆ สามารถแจงในชองขอแกไขขอมูลใหสวนราชการผูขอทราบเพิ่มเติม พรอมสงเอกสารหลักฐานตัวจริงประกอบการ

ขอรับเงินบําเหน็จบํานาญใหสวนราชการผูขอแนบเรื่องสงกรมบัญชีกลางตรวจสอบตอไป 

 

 
 

3. กรณีพบขอมูลไมถูกตองหรือไมครบถวน  ในสวนของอัตราเงินเดือนและเวลาราชการ  ใหผูยื่นฯ  

แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหสวนราชการผูขอทราบ โดยปอนรายละเอียดไดที่  

 

4. คลิกปุม   เพื่อดําเนินการในข้ันถัดไป 

   หากตองการลบขอมูลการย่ืนแบบที่ไดทําการบันทึกไว สามารถลบขอมูลไดในกรณีท่ียังไมไดกดย่ืนแบบฯ  

เทานั้น โดยการคลิกปุม    (ระบบจะใหเริ่มบันทึกใหมที่หนา ตรวจสอบขอมูล) 

   เมื่อดําเนินการในข้ันตอนถัดไปเปนที่เรียบรอย หากตองการยอนกลับแกไขเงินเดือนและเวลาราชการ  

คลิกแถบ    จากนั้นทาํการแกไขขอมูลที่ตองการแลว คลิกปุม   เพื่อดําเนินการในขั้นตอนถัดไป 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๒๕ 

   กรณีผูยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญเปนสมาชิก กบข. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด ตารางขอมูล 

เงนิเดอืนเฉลี่ย 60 เดือน และตารางเวลาราชการ ดังรูปท่ี 16 

 

 

 
 

 

รูปที่ 16 

 

 โปรแกรมจะแสดงขอมูลของผูยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ มาใหตรวจสอบ/เพิ่ม/แกไขขอมูลโดยอัตโนมัติ 

ประกอบดวยขอมูล 4 สวน  ไดแก เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน เวลาราชการ ขอแกไขขอมูลดังนี้ และหนาถัดไป 

1. ตรวจสอบเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน ระบบจะแสดงตารางเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน มาใหอัตโนมตัิ 

เปนขอมูลเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน หรือขอมูลเงินเดือนยอนหลัง 5 ป มาใหตรวจสอบวาถูกตองเปนปจจุบันหรือไม  
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คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๒๖

2. ตรวจสอบเวลาราชการ ระบบจะแสดงตารางเวลาราชการ  ประกอบดวยเวลาราชการปกติและ 

เวลาราชการที่ไดนับเวลาทวีคูณมาใหตรวจสอบ  

 เวลาราชการเวลาปกติ  ระบบจะแสดงชวงเวลาราชการตั้งแตวันที่เริ่มรับราชการจนถึงวันสุดทาย 

ของการรับราชการ โดยระบบคิด จํานวนป วัน เดือน มาใหอัตโนมัติ 

 เวลาราชการที่ไดนับเวลาทวีคูณ ระบบจะแสดงเวลาทวีคูณ กฎอัยการศึก พ.ศ. 2534  

(23 ก.พ. 34-2 พ.ค. 34) **สําหรับผูที่รับราชการกอนวันที่ 23 ก.พ. 2534 ท่ัวประเทศ 

     หมายเหตุ  สําหรับเวลาทวีคูณ ปราบปรามคอมมิวนิสต หรือเวลาทวีคูณอ่ืน ๆ ที่ผูมีสิทธิไดนับเวลาราชการ

นั้นๆ สามารถแจงในชองขอแกไขขอมูลใหสวนราชการผูขอทราบเพิ่มเติม พรอมสงเอกสารหลักฐานตัวจริงประกอบให  

สวนราชการผูแนบเรื่องสงกรมบัญชีกลางตรวจสอบตอไป 

 

 

 
 

3.  กรณีพบขอมูลไมถูกตองหรือไมครบถวน  ในสวนขอมูลอัตราเงินเดือนและเวลาราชการ ใหผูย่ืนฯ  

แจงรายละเอียดเพิ่มเตมิใหสวนราชการผูขอทราบ โดยปอนรายละเอียดไดที่  

 

4. คลิกปุม   เพื่อดําเนินการในขั้นถัดไป 

 หากตองการลบขอมลูการยื่นแบบที่ไดทําการบันทึกไว สามารถลบขอมูลไดในกรณีที่ยังไมไดกดย่ืนแบบฯ  

เทานั้น โดยการคลิกปุม    (ระบบจะใหเริ่มบันทึกใหมที่หนา ตรวจสอบขอมูล) 

 เมื่อดําเนินการในขั้นตอนถัดไปเปนที่เรียบรอย หากตองการยอนกลับแกไขตรวจสอบเงินเดือนและเวลาราชการ  

คลิกแถบ    จากนั้นทาํการแกไขขอมูลที่ตองการแลว คลิกปุม   เพื่อดําเนินการในขั้นตอนถัดไป 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๒๗ 

   2.4  คลิก     ปรากฏหนาจอดังรูปท่ี 17 

 

 
 

รูปที่ 17 

 

    โปรแกรมจะแสดงขอมูลของผูย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญ มาใหตรวจสอบ/เพิ่ม/แกไขขอมูลโดยอัตโนมัติ 

ประกอบดวยขอมูล 3 สวน ไดแก คาลดหยอน ขอแกไขขอมูลดังนี้ และหนาถัดไป 

1. รายละเอยีดขอมูลคาลดหยอน  เปนขอมูลคาลดหยอนของผูย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญ ผูย่ืนฯ สามารถ 

แกไข เพิ่มเติม หรือลบขอมูลใหถูกตองได   

 
 

  

 

 

 

 

 การเพิ่มขอมูลคาลดหยอน 

1 

2 

3 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๒๘

 คลิกปุม    ที่ตารางคาลดหยอน ปรากฏหนาจอดังรูป 

 
 

 ปอนคาลดหยอน หรือ คลิก  เพื่อเลือกขอมูลคาลดหยอน เงื่อนไขคาลดหยอนแตละประเภท 

ดังนี้ 

o 01 ลดหยอนตนเอง จํานวนเงินตองไมเกิน 60,000 บาท (แสดงใหอัตโนมัติ ไมสามารถ

แกไข/ลบได) 

o 02 ลดหยอนคูสมรส จํานวนเงินตองไมเกิน 60,000 บาท 

o 03 บุตรท่ีกําลังศึกษา 

o 04 บุตรท่ีไมศึกษา 

o 05 ดอกเบี้ยเงินกู  จํานวนเงินตองไมเกิน 100,000 บาท 

o 06 เบี้ยประกันชีวิต จํานวนเงินตองไมเกิน 100,000 บาท 

o 07 ลดหยอนบิดามารดา จํานวนเงินตองไมเกิน 60,000 บาท 

 ปอนจํานวนเงิน หรือ จํานวนบุตร 

 คลิกปุม   เพื่อยกเลิกการบันทึกขอมูล 

 คลิกปุม      เพื่อปดหนาจอ 

 คลิกปุม      เพื่อบันทึกขอมูล จะปรากฏกลองขอความ “บนัทึกขอมูลเรียบรอย” 

 

 

 

 

 

 

 การแกไขขอมูลคาลดหยอน 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๒๙ 

 จากตารางคาลดหยอน คลิกเลือกรายการที่ตองการแกไข ปรากฏหนาจอดังรูป 

 

 
o แกไขขอมูล เชน จํานวนเงิน หรือ จํานวนบุตร 

o คลิกปุม  เพื่อแกไขขอมูล จะปรากฏกลองขอความ “แกไขขอมูล

เรียบรอย” 

 

 ตองการลบขอมูลคาลดหยอน 

 จากตารางคาลดหยอน คลิกเลือกรายการที่ตองการใหแสดงเครื่องหมาย    ดังรูป 

 

o คลิก    เพื่อลบขอมูลคาลดหยอน  

o คลิกปุม  ตกลง  เพื่อยืนยันการลบขอมูลคาลดหยอน จะปรากฏกลองขอความ  

“แกไขขอมูลเรียบรอย” 

 

 

 

2.  กรณีรายละเอยีดขอมูลไมถูกตอง  หรือตองการแจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหสวนราชการผูขอทราบ 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๓๐

สามารถปอนรายละเอียดไดที่  

 

3. คลิกปุม   เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

  หากตองการลบขอมูลการย่ืนแบบที่ไดทําการบันทึกไว สามารถลบขอมูลไดในกรณีท่ียังไมไดกดย่ืนแบบฯ  

เทานั้น โดยการคลิกปุม    (ระบบจะใหเริ่มบันทึกใหมที่หนา ตรวจสอบขอมูล) 

  เมื่อดําเนินการในข้ันตอนถัดไปเปนที่เรียบรอย หากตองการยอนกลับแกไขบันทึกคาลดหยอน  

คลิกแถบ    จากนั้นทําการแกไขขอมูลท่ีตองการแลว คลิกปุม   เพื่อดําเนินการในขั้นตอนถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๓๑

2.๕      ปรากฏหนาจอดังรูปที่ 18 และ 19 

 

 ( กรณีผูยื่นไมไดเปนสมาชิก กบข.) 

 

 
 

 

รูปที่ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(กรณีผูย่ืนเปน สมาชิก กบข.) 

1 

2 3 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๓๒

 

 
 

รูปที่ 19 

 

     โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดขอมูลการคํานวณเงินบํานาญเบื้องตน ของผูยื่นขอรับ ฯ ใหอัตโนมัติ 

ประกอบดวยขอมูล 3 สวน ไดแก คํานวณเงินเบื้องตน ยื่นแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ และพิมพแบบ 5300 

อิเล็กทรอนิกส หรือพิมพแบบ กบข. รง 008/1/2555 อิเล็กทรอนิกส (กรณีเปนสมาชิก กบข.)   

1. การรับรองขอมูลบุคคลที่ปรากฏในหนาจอ เปนการคํานวณเงินบํานาญเบื้องตน เก่ียวกับจํานวนเงนิ 

บํานาญรายเดือนและบําเหน็จดํารงชีพ (ถามี) โดยผูยื่นฯ ตองยืนยันการตรวจสอบขอมูลบุคคลท่ีปรากฏในหนาจอ ใหถูกตอง 

เพื่อสงสวนราชการผูขอ 

 คลิก      

 
2. การยืนยันแบบและสงไปยังสวนราชการผูขอ ผูใชสามารถคลิก 

1 

2 
3 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๓๓

 คลิก     เพื่อยืนยันแบบ และ คลิกปุม  เพื่อยื่นแบบขอรับ 

บําเหน็จบํานาญไปยังสวนราชการผูขอ 

 คลิกปุม   ยกเลิก   เพื่อยกเลิกการย่ืนแบบ 

 คลิกปุม    เพื่อยื่นแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ 

      หากตองการยกเลิกการย่ืนแบบฯ หลังจากทีไ่ดย่ืนแบบฯ เรียบรอยแลว (กอนท่ีสวนราชการผูขอจะรับเรื่อง)  

สามารถดําเนินการไดโดย  คลิกปุม  

 คลิกปุม   ยกเลิก   เพื่อยกเลิกการย่ืนแบบ 

 คลิกปุม    เพื่อยกเลิกยื่นแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ 

 

3.  คลิกปุม  

 กรณีไมไดเปนสมาชิก กบข. แสดงตัวอยาง แบบ 5300 อิเล็กทรอนิกส  

(รูปที่ 19-20 หนา 32-33) 

 กรณีเปนสมาชิก กบข. แสดงตัวอยาง แบบ 5300 อิเล็กทรอนิกส  

(รูปที่ 21-22 หนา 34-35) 

      คลิกปุม   

 กรณีเปน สมาชิก กบข. แสดงตัวอยาง พิมพแบบ กบข. รง 008/1/2555 (อิเล็กทรอนิกส) 

(รูปที 23 หนา 36)  

 

หมายเหตุ 

 ตรวจสอบแลวพบวาขอมูลไมถูกตองหรือไมครบถวน สามารถแจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหสวนราชการผูขอทราบ  

ชองยืนยัน 

ขอมูล จะ แสดงขอความวา “ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลบุคคลที่ปรากฏในหนาจอแลว ขอแกไขขอมูลตามรายการท่ีแจง” 

  กรณีขอมูลถูกตองและไมมีการแจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหสวนราชการผูขอทราบ 

ชองยืนยันขอมูล จะแสดงขอความวา “ขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลบุคคลท่ีปรากฏในหนาจอแลว ขอรับรองวาถูกตอง” 

 

 

 

 

ตัวอยาง รายงานการย่ืนขอรบับําเหน็จบํานาญกรณไีมเปนสมาชิก กบข. จะแสดงรูปแบบไฟลเปน pdf ดังรูปที่ 19      

และรูปที่ 20   



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๓๔ 

 
รูปที่ 19 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๓๕ 

 

รูปที่ 20 

  

 

  

   

   

 

 

    

  

 

 

 

 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๓๖

ตัวอยาง รายงานการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญ กรณีเปนสมาชิก กบข. ดังรูปที่ 21 และรูปที่ 22 

 

รูปที่ 21 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๓๗ 

 

รูปที่ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๓๘

ตัวอยาง   แบบ กบข. รง008/1/2555 (อิเล็กทรอนิกส)  ดังรูปท่ี 23

รูปที่ 23 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๓๙ 

 2 .  สอบถามขอมูลการขอรับบําเหน็จบํานาญ 

  ผูมีสิทธิสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการดาํเนินงานของสวนราชการ และสอบถามขอมูล

ขั้นตอนของเรื่องท่ีเคยยื่นแบบขอรับบําเหน็จบํานาญ โดยคลิกสอบถามขอมูลการขอรับบาํเหน็จบํานาญ 

โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที่ 24  

 

 

รูปที่ 24 

 

 

คลิก 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๔๐

 เมื่อ  คลิก    

 

 โปรแกรมจะแสดงข้ันตอนการย่ืนขอรับบําเหนจ็บํานาญ โดย จะแสดงสถานะข้ันตอนดวยปุมสี ดังรูปที่ 25 

 เขียวกระพริบ หมายถึง ขั้นตอนการขอรับบําเหน็จบํานาญอยูในข้ันตอนนี้ พรอมแสดง

ขอมูล 

เพื่อติดตอเจาหนาที่หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามข้ันตอนน้ัน ๆ 

 สีน้ําเงิน หมายถึง ผานข้ันตอนการขอรับบําเหน็จบํานาญนั้นมาแลว 

 การออกจากโปรแกรม 

  คลิกปุม     เพื่อออกจากโปรแกรม 

 

 

 

รูปที่ 25 

 

 

แสดงขั้นตอนการขอย่ืน

ขอรับบําเหนจ็บํานาญ 

โดยแสดงสถานะข้ันตอน

ดวยปุมส ี



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๔๑ 

 

 3. การพิมพเอกสารตาง ๆ โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูปที่ 26 

 

 
รูปที่ 26 

 

 *** กรณี ผูย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส เปนสมาชิก กบข. จะสามารถ

พมิพแบบ กบข. รง 008/1/2555 (อิเล็กทรอนิกส) ได 

 *** การพิมพหนังสือส่ังจาย, พิมพรายงานการเบิกจาย และพิมพหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่

จาย  

จะสามารถพิมพไดเมื่อสถานะเปนขาราชการบํานาญเทานั้น 

คลกิพมิพ

เอกสาร 



คูมือการย่ืนขอรับเงนิบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๔๒

 

 

 สามารถคลิกเพ่ือใชงานข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 

1. การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (แสดงรายละเอียดขั้นตอนการย่ืน ฯ 

ดังหนา 13-37) 

2. สอบถามขอมูลการขอรับบําเหน็จบํานาญ (แสดงรายละเอียดขั้นตอนการสอบถามฯ ดังหนา 38-39) 

3. พิมพเอกสารตาง ๆ 

 พิมพ Slip ลงทะเบียนรับ (ตัวอยางเอกสารหนา 42) 

 พิมพแบบ 5300/5313 อิเล็กทรอนิกส (ตัวอยางเอกสารหนา 43-44) 

 พิมพแบบ สรจ.3 อิเล็กทรอนิกส (กรณ ีขอบําเหน็จดํารงชีพ) (ตัวอยางเอกสารหนา 45) 

 พิมพแบบ กบข. รง 008/1/2555 (อิเล็กทรอนิกส) (ตัวอยางเอกสารหนา 46) 

 พิมพหนังสือสั่งจาย (ตัวอยางเอกสารหนา 47-48) 

 พิมพรายงานการเบิกจาย (ตวัอยางเอกสารหนา 49) 

 พิมพหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย (ตัวอยางเอกสารหนา 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๔๓ 

 

 

1. พิมพ Slip ลงทะเบียนรับ คลิก โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูป 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๔๔

 

2. พิมพแบบ 5300/5313 อิเล็กทรอนิก คลิก โปรแกรมจะแสดงหนาดังรูป 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๔๕

 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๔๖ 

 
 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๔๗

3. พิมพแบบ สรจ.3 อิเล็กทรอนิกส คลิก โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูป 

 
 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๔๘ 

4. พิมพแบบ กบข. รง 008/1/2555 (อิเล็กทรอนิกส)  

โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูป 

 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๔๙

5. พิมพหนังสือสั่งจาย คลิก โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูป 

 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๕๐

 
 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๕๑ 

6. พิมพรายงานการเบิกจาย คลกิ โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูป 

 



คูมือการย่ืนขอรับเงินบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๕๒ 

7. พิมพหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย คลิก โปรแกรมจะแสดงหนาจอดังรูป

 



คูมือการย่ืนขอรับเงนิบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๕๓ 

   
ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการทีเ่ก่ียวกับหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนดในขอรับบาํเหน็จบาํนาญดวย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pension’s Electronic Filing) 

 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส      
(Pensions’ Electronic Filing) ผานระบบบําเหน็จบํานาญ   

 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ที่ กค ๐๔๒๐.๗/ว ๖๓ ลงวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘               
เรื่อง การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pension’s Electronic Filing) 

 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0432.4/ว 153 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2558                      
เรื่อง การยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (Pension’s Electronic Filing) 

 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0432.4/ว 21 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559              
เรื่อง ขอความรวมมอืประชาสมัพันธการตรวจสอบขอมูลการเบิกจายเงินบํานาญดวยตนเอง 

 

ระบบการติดตามประเมินผล 
 การตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบการย่ืนขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส 
(Pensions’ Electronic Filing) มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกตองครบถวน  รวดเร็ว ดังนี้ 

1. ตรวจสอบฐานขอมูลภาครัฐของมีผูมีสิทธิ ใหถูกตองตรงกันกับระบบจายตรงเงนิเดือน 
2. ตรวจสอบขอมูลบุคคลของตนเอง เวลาราชการปกติ เวลาราชการทวีคูณ เพื่อคํานวณบําเหน็จ

บํานาญและบําเหน็จดํารงชีพ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



คูมือการย่ืนขอรับเงนิบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) 

    กองคลัง  กลุมงานบญัช ี 

 

 ๕๔

คณะผูจัดทํา “คูมือการย่ืนขอรับบําเหนจ็บํานาญดวยตนเอง (Pensions’ Electronic filing) 

(ผูที่ยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญหรือผูรับบําเหน็จบํานาญ)” 

 

กองคลัง กลุมงานบัญชี 

1. นางสาวบานชื่น  วิจิตรกานตวงศ ผูอํานวยการกองคลัง 

2. นางสาวสุดนิา  แกวด ี  ผูอํานวยการกลุมงานบัญชี 

3. นางสาววาสนา  โหมดวองไว นักวิชาการคลังชํานาญการ 

4. นางสาวพิกุล  นาคชาํนาญ  นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการ 

5. นางสาวนํ้าออย  สัตยธรรม  นักวิชาการเงนิและบัญชีชาํนาญการ 

6. นางภคมน  บึงไสย   นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการ 

7. นางสาววิลาวัลย  พูนวุฒพิงศ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 

8. นางสาวจันทนี  พิมพา  พนักงานวิชาการเงนิและบัญชี 

 

 


