


หนงัสอืกระทรวงการคลงั 
ที ่กค 0432.4/ว153 ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2558
เร ือ่ง การยืน่ขอรบับําเหน็จบํานาญดว้ยตนเองทาง

อเิล็กทรอนกิส(์Pensions’ Electronic Filng)

เร ิม่ใชร้ะบบ วนัที ่1 เมษายน 2559
สําหรบัสว่นราชการทีเ่ขา้สู่

ระบบเงนิเดอืนคา่จา้งจา่ยตรง (e payroll) แลว้



วตัถปุระสงค์

 การนําฐานข้อมูลเงนิเดอืน ค่าจ้าง จ่ายตรงท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด

 จูงใจให้ส่วนราชการนําเข้าข้อมูลในโครงการจ่ายตรงเงนิเดอืนค่าจ้าง

(รัฐมีฐานข้อมูลบุคลากรครบถ้วน สมบูรณ์)

 ลดข้ันตอน ลดภาระงาน ลดค่าใช้จ่าย    (กระดาษ ค่าไปรษณีย์ OT.) ของส่วนราชการ

 เพิม่ช่องทางในการบริการ เป็นการอาํนวยความสะดวก

 สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน

 สอดคล้องกบั พรบ.การอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ.2558

 สอดคล้องกบัโครงการ e payment ของรัฐบาล



แนวคดิกระบวนงาน
ระบบจ่ายตรงเงนิเดือน

ค่าจ้างประจาํ

(e-Payroll)

ระบบบาํเหน็จบาํนาญ

(e-Pension)

ยื่นขอรับบาํเหน็จบาํนาญด้วย
ตนเองทางอเิล็กทรอนิกส์ 
(Pensions’ Electronic Filing)

Presenter
Presentation Notes




กระบวนการทาํงาน ของระบบ e filing

ระบบทะเบียนประวตัิ

ระบบบัญชีถือจ่าย

ระบบการจ่าย

ระบบ e-Payroll
ระบบ e-Pension

ประวัตกิารรับราชการ

อัตราเงนิเดือน/ค่าจ้าง

ข้อมูลลดหย่อน

เลขท่ีบัญชีเงนิฝากธนาคาร

ส่วนราชการผู้ขอ

(2)ตรวจวนัิย/ต้องหาคดี

(5)  สรจ.ประมวลผลเบกิจ่าย

Web service

(6) โอนเงนิเข้าบัญชีผู้มี

สิทธิ

(1) ข้าราชการ/ลูกจ้างประจาํย่ืนขอรับบาํเหน็จ/บาํนาญ  

ตดิตามสถานะได้ตลอดเวลา/พมิพ์หนังสือส่ังจ่าย

ผ่าน website กรมบัญชีกลาง

เงนิเพิ่ม/เงนิลด (ถ้ามี)

กบข.
(7) กบข. โอนเงนิก้อนและ

ผลประโยชน์ ให้ผู้มีสิทธิ

(4) กงบ..และคลังเขตอนุมัติ

ส่งหนังสือออก

สวัสดกิาร (3) รับรอง 

ส่วนราชการผู้เบกิ

Presenter
Presentation Notes




การยืน่ขอรับบาํเหน็จบาํนาญดว้ยตนเอง ทางอิเลก็ทรอนิกส์

(Pensions’ Electronic Filing)

ประเภทเงิน

 เบ้ียหวดั ของทหารกองหนุน

 บาํเหน็จบาํนาญปกติ บาํเหน็จดาํรงชีพ ของขา้ราชการ

 เงินกอ้น กบข. สาํหรับสมาชิก กบข.

 บาํเหน็จ(เงินกอ้น) หรือบาํเหน็จรายเดือนของลูกจา้งประจาํ

สาํหรับขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํท่ีพน้จากราชการ                              
กรณี ลาออก ใหอ้อก ปลดออก หรือเกษียณอาย ุ



เพียงท่านลงทะเบียนขอรหสัผา่นเพียงคร้ังเดียวเท่านั้น

บันทกึรายการเพือ่ขอรหัสผ่าน(username และ password)

 เลขบตัรประชาชน 13 หลกั

 ช่ือ สกลุ

 วนัเดือนปี เกิด(ตามฐานจ่ายตรงเงินเดือนค่าจา้ง)

 เลขบญัชีเงินฝากธนาคาร (เล่มท่ีใชโ้อนเงินเดือน / ค่าจา้ง ในปัจจุบนั)

 เบอร์มือถือ



การแจง้รหสัผา่น username และ password

กรมบญัชีกลางจะแจง้ใหท่้านทราบทางหนา้จอทนัทีท่ีบนัทึกรายการเสร็จเรียบร้อยแลว้

ท่านสามารถจด และ จาํ หรือ click ขวา เพื่อพิมพก์ระดาษออกมาไดด้ว้ย

ใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย

ทําหาย หรอืลมืรหสัผา่น 
“ขอใหมไ่ด ้งา่ยนดิเดยีว”



การยืน่เรือ่งขอรับบําเหน็จบํานาญดว้ยตนเอง

 ผูม้สีทิธยิืน่คําขอรับเงนิตอ่สว่นราชการสงักดัสดุทา้ย 
 โดยการลงทะเบยีนขอรหสัผา่นสําหรับเขา้ระบบดว้ย

ตนเองทางอนิเตอรเ์น็ตผา่นเว็บไซดข์องกรมบญัชกีลาง 
 ใหใ้ชบ้ญัชเีงนิฝากธนาคารทีใ่ชโ้อนเงนิเดอืนหรอื

คา่จา้งสําหรับการรับเงนิในเดอืนแรกไปพลางกอ่น



เขา้สูห่นา้จอขอรับบําเหน็จบํานาญ
 ระบบ จะทําการ pop up ขอ้มลูของทา่นมาใหต้รวจสอบ

 เลอืกขอรับเบีย้หวดั บําเหน็จ บํานาญ  บําเหน็จดํารงชพี                                       
เงนิกอ้น กบข.

 ทา่นสามารถแกไ้ขเพิม่เตมิดว้ยตนเองได ้                                               
เชน่ ทีอ่ยู่ (Address)เบอรม์อืถอื รายการลดหยอ่น

 แจง้สถานการณ์สอบสวนทางวนัิย(ม ีหรอื ไมม่)ี

 ระบสุว่นราชการผูเ้บกิบํานาญ

 เพือ่ความปลอดภยัขอ้มลูบางอยา่งไมส่ามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง

 สามารถพมิพแ์บบขอรับเงนิ (แบบ 5300 อเิล็กทรอนกิส)์ ไดด้ว้ย                        



การขอรับบาํเหน็จบาํนาญด้วยตนเอง

1

ผูมี้สิทธิ

2

ส่วนราชการ

สงักดัสุดทา้ย 3

กรมบญัชีกลาง

4-5

ส่วนราชการ                      

ผูเ้บิกบํานาญ

6

ธนาคาร

Pensions’ Electronic 
Filing



สวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาล
สําหรับตนเองและบคุคลในครอบครัว

กรณีทีก่รมบญัชกีลางสัง่จา่ยและสง่หนังสอืบํานาญออก
จากระบบ 
 กอ่นวันที ่15 ของเดอืนใด                                            
สทิธคิา่รักษาพยาบาลของทา่นจะเกดิขึน้                       
ในวันที ่18 ของเดอืนนัน้
 กอ่นวันสดุทา้ยของเดอืนใด                                   
สทิธคิา่รักษาพยาบาลของทา่นจะเกดิขึน้                                
ในวันที ่4 ของเดอืนถัดไป



การใชบ้รกิารในระบบ e-filing 

 สําหรับผูรั้บบํานาญ หรอืบําเหน็จรายเดอืน
ไมเ่คยมรีหสัผา่น หรอื เคยมแีลว้ + ลมืแลว้ + จําไมไ่ด ้

 ตรวจสอบและดขูอ้มลูประวัติ

การเบกิจา่ยเงนิบํานาญ  เงนิ ชคบ. / บําเหน็จรายเดอืน                           

 การพมิพห์นังสอืรับรองภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย ของตนเอง

 ดปูระมาณการขอรับบําเหน็จดํารงชพีเพิม่ กรณีอาย ุ70 ปี

 โดยการลงทะเบยีนเพือ่ขอรับรหัสผา่นไดท้ี ่

www.cgd.go.th > ระบบบําเหน็จบํานาญ/บําเหน็จค้ําประกนั >
ระบบการยืน่ขอรับบําเหน็จบํานาญดว้ยตนเองทางอเิล็กทรอนกิส์



ระบบการยืน่ขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองทางอเิลก็ทรอนิกส์ E Filing

ต้องเข้าผ่าน Google Chrome เท่านัน้



โดยเข้าสู่เวบ็ไซต์  www.cgd.go.th>ระบบบาํเหน็จบาํนาญ/บําเหน็จค้าประกนั เพือ่เข้าสู่หน้าจอ                                                           

“การยืน่ขอรับบาํเหน็จบาํนาญด้วยตนเองทางอเิลก็ทรอนิกส์”

คลิก บําเหน็จบํานาญ/บําเหน็จค้า้ประกนั

คลกิที ่เมนู บาํเหน็จบาํนาญ/บาํเหน็จคํา้ประกนั เมือ่เข้าไปในระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอดงัรูป

หรือ จะเข้าสู่ระบบการยืน่ขอรับบาํเหน็จบาํนาญด้วยตนเองทางอเิลก็ทรอนิกส์ ด้วยการเปิดโปรแกรม 



ขั้นตอนการเข้าระบบงาน การเข้าสู่ระบบการยืน่ขอรับบาํเหน็จบาํนาญด้วยตนเองทางอเิลก็ทรอนิกส์ทาํ ได้โดยเปิดโปรแกรม                     

Web Browser (ระบบจะแสดงผลได้ดบีนเวบ็เบราเซอร์ Chrome) ป้อน http://pws.cgd.go.th/cgd/ จะปรากฏหน้าจอดงัรูป

คลิกท่ี ระบบการย่ืนขอรบับําเหน็จบํานาญ

ดว้ยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์



การลงทะเบยีน 

สาํหรับผูท่ี้ยงัไม่มีรหสัผูใ้ชง้าน และ รหสัผา่น สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรหสัผูใ้ชง้าน และ 

รหสัผา่น ไดโ้ดยคลิกท่ี link 



จะปรากฏหนา้จอดงัรูป 



การลงทะเบยีน

กรอกข้อมูล ให้ครบถ้วนตามทีก่าํหนด ดงัรูป



เมือ่กรอกข้อมูลครบถ้วน จะขึน้รหัสผ่าน ตามทีป่รากฏ ดงัภาพ



ผูมี้สิทธิกรอกรหสัผูใ้ชง้าน (User ID) และรหสัผา่น (Password) จากนั้น คลิกปุ่ม เขา้สู่ระบบ

เลขบตัรประชาชน

รหัสผ่านที่ได้รับ



จากนั้น คลิกปุ่ม                        จะปรากฏหนา้จอดงัรูป 

คลกิเลอืก



คลิกปุ่ม                                                                            โปรแกรมจะปรากฏหนา้จอยืน่ขอรับบาํเหน็จบาํนาญดว้ยตนเองทางอิเลก็ทรอนิกส์ ดงัรูป 



1. ตรวจสอบข้อมูลบุคคล



2. เลอืกประเภทเงนิทีป่ระสงค์จะขอรับ 



กรณผู้ียืน่ขอรับบาํเหน็จบาํนาญเป็นสมาชิก กบข. 



3. ตรวจสอบเงนิเดอืนและเวลาราชการ 



• กรณีผูย้ืน่ขอรับบาํนาญเป็นสมาชิก กบข. 

โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด ตารางขอ้มูลเงินเดือนเฉล่ีย 60 เดือน และตารางเวลาราชการ ดงัรูป 



• กรณีผูย้ืน่ขอรับบาํเหน็จเป็นลูกจา้ง 

โปรแกรมจะแสดงรายละเอียด ตารางขอ้มูลอตัราเงินค่าจา้ง และตารางเวลาทา้งาน ดงัรูป 



4. บนัทกึค่าลดหย่อน 



5. ยนืยนัแบบและส่งไปยงัส่วนราชการผู้ขอ 

โปรแกรมจะคาํนวณเงินบาํนาญ และบาํเหน็จดาํรงชีพ (ถา้มี) ของผูย้ืน่ขอรับบาํเหน็จบาํนาญ โดยอตัโนมติั และผูย้ืน่ขอรับบาํเหน็จบาํนาญ ตอ้งยนืยนัขอ้มูลทั้งหมด

เพ่ือส่งส่วนราชการผูข้อ 

• กรณีขอ้มูลถูกตอ้งและไม่มีการแจง้รายละเอียดเพ่ิมเติมใหส่้วนราชการผูข้อทราบช่องยนืยนัขอ้มูล จะปรากฏหนา้จอดงัรูป 



- ตวัอยา่งแบบ 5300 อิเลก็ทรอนิกส์ กรณีไม่เป็นเป็นสมาชิก กบข.                หนา้ท่ี.....1..... 



- ตวัอยา่งแบบ 5300 อิเลก็ทรอนิกส์ กรณีไม่เป็นเป็นสมาชิก กบข.                หนา้ท่ี.....2..... 



หน้าจอของส่วนราชการผู้ขอ: ให้คลกิเลอืกเมนูตามกรอบสีแดง จะปรากฏรูปดงัภาพถัดไป



ให้ส่วนราชการผู้ขอ กดรูป            จะปรากฏดงัภาพด้านล่างนี้

123456789025      นายกรม  กระทรวง     กรมทดสอบ  กรุงเทพฯ

123456789025      นายกรม  กระทรวง     กรมทดสอบ  กรุงเทพฯ



การส่งเอกสาร / หลักฐาน

สมุดประวติั / แฟ้ม ก.พ.7

คําสัง่ใหพ้น้จากราชการ หรือประกาศเกษียณอายุ

แลว้แต่กรณี

หลกัฐานการมีสิทธิไดร้บัเวลาทวีคณู

ยกเวน้กฎอยัการศึก

และคําสัง่เล่ือนขัน้เงินเดือน/ค่าจา้ง



สอบถามปัญหาการเข้าทาํงานในระบบ ได้ที่

กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจา้ง บาํเหน็จบาํนาญ

กลุ่มงานเบิกจ่ายบาํเหน็จบาํนาญ 1

เบอรโ์ทร   02 127 7000

ต่อ 4512 4543 4216



สอบถามปัญหาต่าง ๆ 

สอบถามวนัท่ีโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร 

ไดท่ี้กรมบญัชีกลาง

Call Center 
โทร. 0-2270-6400-3
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