
 

กรมบัญชีกลาง
โครงการฝกอบรม          

หลักสูตร การยื่นขอรบับําเหน็จบํานาญดวยตนเองทาง

อิเล็กทรอนกิส 

(Pensions’ Electronic Filing)



หนงัสือเวยีน

หนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0432.4/ว153 ลงวนัที่ 17 ธันวาคม 2558

เร่ือง การยื่นขอรับบาํเหน็จบาํนาญด้วยตนเองทางอเิลก็ทรอนิกส์

(Pensions’ Electronic Filng)

เร่ิมใช้ระบบ วันที่ 1 เมษายน 2559

สาํหรับส่วนราชการที่เข้าสู่

ระบบเงนิเดอืนค่าจ้างจ่ายตรง (e-Payroll) แล้ว



แนวคดิกระบวนงาน
ระบบจ่ายตรงเงนิเดือน

ค่าจ้างประจาํ

 (e-Payroll)

ระบบบาํเหน็จบาํนาญ       

(e-Pension)

ยื่นขอรับบาํเหน็จบาํนาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pensions’ Electronic Filing)



การยืน่ขอรับบําเหน็จบํานาญดว้ยตนเอง      
ทางอเิล็กทรอนกิส ์(Pensions’ Electronic Filing)

ประเภทเงนิ
• เบีย้หวดั บําเหน็จบํานาญปกต ิบําเหน็จดํารงชพี ของขา้ราชการ
• เงนิกอ้น กบข. สําหรับสมาชกิ กบข.
• บําเหน็จปกต ิ หรอืบําเหน็จรายเดอืนของลกูจา้งประจํา
• กรณีพน้จากราชการ ทกุกรณี ลาออก ใหอ้อก ปลดออก

เกษียณอายุ



การขอรับเงิน กบข. (เฉพาะสมาชิก กบข.)

ย่ืนขอรับเงิน กบข. พรอมกับการขอรับ

บําเหน็จบํานาญในระบบ e filing

ดําเนินการพรอมกับการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญใน

“ระบบยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส”

บน Website ของกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)

บําเหน็จ

เงินสะสม+สมทบ+ผลประโยชน

บํานาญ

เงินสะสม+สมทบ+ผลประโยชน

เงินประเดิม+ชดเชย+ผลประโยชน

กรณีมีขอสงสัยเก่ียวกับการรับเงินกอน กบข. 

สามารถติดตอสอบถามไดที่ กบข. 

02 6361000 ตอ 241-243

หรือ Call center กบข. 1179 กด 6

http://www.cgd.go.th/


การขอรับบําเหน็จบํานาญดว้ยตนเอง

ประเภทเงนิ
• เบีย้หวดั
• บําเหน็จบํานาญปกติ
• บําเหน็จดํารงชพี
• บําเหน็จรายเดอืน(ลกูจา้ง)
ผูม้สีทิธยิืน่คําขอรับเงนิ ตอ่สว่นราชการ     
โดยการลงทะเบยีนขอรหสัผา่นสําหรับเขา้ระบบดว้ยตนเอง   
ทางอนิเตอรเ์น็ตผา่นเว็บไซดข์องกรมบัญชกีลาง 
• ใหใ้ชบ้ัญชเีงนิฝากธนาคารทีใ่ชโ้อนเงนิเดอืนหรอืคา่จา้งไป

พลางกอ่น



เพยีงทา่นลงทะเบยีนขอรหัสผา่น 
เพยีงครัง้เดยีวเทา่นัน้

บนัทกึรายการเพือ่ขอรหสัผา่น(username และ password)
• เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
• ชือ่ สกลุ
• วนัเดอืนปี เกดิ(ตามฐานจา่ยตรงเงนิเดอืนคา่จา้ง)
• เลขบัญชเีงนิฝากธนาคาร (เลม่ทีใ่ชโ้อนเงนิเดอืน/คา่จา้ง

ในปัจจบุัน)
• เบอรม์อืถอื



การแจง้รหสัผา่น username และ password

กรมบัญชกีลางจะแจง้ใหท้า่นทราบทางหนา้จอ
ทันททีีบ่ันทกึรายการเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้
ทา่นสามารถจด และ จํา หรอื click ขวา พมิพ์
กระดาษออกมาไดด้ว้ย
ใชป้ระโยชนไ์ดม้ากมาย

ทาํหาย หรอืลมืรหสัผา่น 
“ขอใหมไ่ด ้งา่ยนดิเดยีว”



เขา้สูห่นา้จอขอรับบําเหน็จบํานาญ

• ระบบ จะทําการ pop up ขอ้มลูของทา่นมาให ้
ตรวจสอบ

• ทา่นสามารถแกไ้ขเพิม่เตมิดว้ยตนเองได ้
เชน่ ทีอ่ยู่ (Address)เบอรม์อืถอื รายการลดหยอ่น

• แจง้สถานะ การสอบสวนทางวนัิย(ม ีหรอื ไมม่)ี
• ระบสุว่นราชการผูเ้บกิบํานาญ
• เพือ่ความปลอดภยัขอ้มลูบางอยา่งไมส่ามารถ

แกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง



สิทธิในบาํเหน็จบาํนาญ

บาํเหน็จ จ่ายเป็นเงนิก้อนครัง้เดยีว

บาํนาญ จ่ายเป็นรายเดอืนจนกว่าจะถงึแก่ความตาย

+บาํเหน็จดาํรงชีพ

+ชคบ.

+สวัสดกิาร

+เงนิค่าทาํศพ

+บาํเหน็จตกทอด 



พรบ.บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ.2494

การคาํนวณ

• บาํเหน็จ = เงนิเดอืนเดอืนสุดท้ายxเวลาราชการ

• บาํนาญ= เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย x เวลาราชการ หาร 50

• เศษของปี ถ้าถงึคร่ึงปีให้นับเป็นหน่ึงปี

(เช่น 9 ปี 6 เดอืน ปัดเป็น 10 ปี / 24 ปี 6 เดอืน ปัดเป็น 25 ปี)

• บาํนาญปกตใิห้จาํกัดจาํนวนอย่างสูงไม่เกนิเงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตบิาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ

(ฉบับที่5) พ.ศ.2502

http://www.google.co.th/url?url=http://www.oknation.net/blog/nam-peth/category/02&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uJ52VbDzEcbXmAXRgoDICw&ved=0CBcQ9QEwATg8&usg=AFQjCNEaZBAJ9rimuxGE9YcQ4OqTJbTcYA


เวลาราชการสําหรบัคํานวณบําเหน็จบํานาญ

ประกาศกฎอยัการศกึ
   7  ตค.19 – 5 มค.20  และ  23 กพ.34 – 2 พค.34

ประกาศกฎอยัการศกึ
บางจงัหวดั บางอําเภอ  3 พค.34  - 1 เมย.43

ทหาร   19 กย.49  - 26 มค.50 
ทหารและตาํรวจ    20 พค.57  -  1  เมย.58

ทวคีณู อืน่  เชน่ กอ.รมน. เป็นตน้

หกั   เวลาทีไ่มไ่ดร้บัเงนิเดอืน
หกั   วนัลาในระหวา่งทวคีณู

เวลาปกต ิ+ เวลาทวคีณู 



พรบ.กองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ พ.ศ.2539

(สมาชิก กบข.) 

การคาํนวณ

• บาํเหน็จ = เงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย x เวลาราชการ

• บาํนาญ= เงนิเดอืนเฉล่ียหกสบิเดอืนสุดท้าย x เวลาราชการ
หาร 50

• ไม่เกนิ 70 % ของเงนิเดอืนเฉล่ีย 60 เดอืนสุดท้าย



การนับเวลา ตามพรบ.กองทนุ ฯ

มาตรา 66 วรรคหน่ึง

การนับเวลา

เพื่อให้เกดิสิทธิรับบาํเหน็จบาํนาญ

ให้นับจาํนวนปี                
เศษของปีถ้าถงึคร่ึงปี    

ให้นับเป็นหน่ึงปี

มาตรา 66 วรรคสอง

การนับเวลา

เพื่อคาํนวณจาํนวนบาํเหน็จบาํนาญ

ให้นับจาํนวนปี      
รวมทัง้เศษของปีด้วย

ให้นับสิบสองเดอืน 
เป็นหน่ึงปี

และให้นับสามสิบวัน 
เป็นหน่ึงเดอืน

http://www.google.co.th/url?url=http://health.kapook.com/view15077.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=JGltVfP2B8m_uAST9IHQCA&ved=0CCUQ9QEwCDhQ&usg=AFQjCNHd6IYNJ2FrZm4zxvqKLGz40ImiIw


บาํเหน็จดาํรงชีพ

รับครัง้แรก 

บาํนาญ x 15 เท่า ไม่เกนิสองแสนบาท

รับครัง้ที่สองเม่ืออายุ 65 ปีบริบูรณ์

บาํนาญ x 15 เท่า ไม่เกนิสองแสนบาท 

(รวมกับครัง้แรกไม่เกนิสี่แสนบาท)

รับครั�งที�สามเมื�ออายุ 70 ปีบริบรูณ์

บาํนาญ x 15 เทา่ ไม่เกนิหนึ�งแสนบาท

(รวมรับสามครั�งไม่เกนิหา้แสนบาท)



ตวัอยา่งการคาํนวณบาํเหน็จดาํรงชีพ

  ตวัอย่างท ี� 1  บํานาญ 40,000 x 15 เท่า = 600,000 บาท

• รับครั ้งแรกสองแสนบาท

• รับครั้งที่สอง-อายุครบ 65 ปีสองแสนบาท (รวมสองครั�งไมเ่กินสี�แสนบาท

รบัครั�งที�สาม-อายคุรบ 70 ปีหนึ�งแสนบาท(รวมสามครั�งไมเ่กินหา้แสนบาท)

ตวัอย่างที่ 2  บํานาญ  20,000 บาท x 15 เท่า = 300,000 บาท

• รับครั ้งแรกสองแสนบาท

• รับครั ้งท่ีสองเม่ืออายคุรบ 65 ปี หนึง่แสนบาท

  ตวัอย่างที ่3  บํานาญ 13,000 บาท x 15 เทา่ = 195,000 บาท

• รับค ร ั�งแรก 195,000 บาท

• ไม่มสีิทธิรับครั�งที่สองเมื ่ออายคุรบ 65 ป ี

•



หนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอด     

เพือ่ใช้เป็นหลกัทรัพย์ประกนัการกู้เงนิ (บําเหน็จคํา้ประกนั)

คุณสมบตัิ:-
• เป็นผู้รับบาํนาญที่ได้ทาํหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาํเหน็จตกทอด

ตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาํหนดแล้ว

• ไม่เป็นผู้รับบาํนาญซ่ึงถูกศาลส่ังพทิกัษ์ทรัพย์ และหรือถูกศาลพพิากษาล้มละลาย

วธีิการ:-
• ยื่นคาํร้องขอให้ออกหนังสือรับรองสิทธิ ได้ที่ส่วนราชการผู้เบกิบาํนาญ

• นําหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับไปยื่นกู้กับธนาคารตามจาํนวนเงนิ

ไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิ

• การพจิารณาให้กู้เป็นจาํนวนเท่าใดเป็นสิทธิของธนาคารผู้ให้กู้

• กรณีที่ยื่นคาํร้องแล้ว ไม่มีสิทธิยื่นขอบาํเหน็จดาํรงชีพ

    เว้นแต่ได้ยกเลิกคาํร้องฉบับดังกล่าว 



การชาํระหน้ีบาํเหน็จคํ้าประกนั

กรณีที่มีหนีเ้งนิกู้บาํเหน็จคํา้ประกัน 

• ส่วนราชการผู้เบิกบาํนาญจะแจ้งกรมบัญชีกลาง

• เพื่อหกัเงนิต้นและดอกเบีย้จากบาํนาญทุกเดอืน

• ให้กับธนาคารผู้ให้กู้   จนกว่าจะชําระหนีห้มด

กรณีที่ผู้กู้ ผิดนัด 

• กรมบญัชีกลางจะจ่ายบาํเหน็จตกทอดให้แก่ธนาคารตามจาํนวนหนี ้

ที่ค้างชําระทนัททีี่ได้รับแจ้งจากธนาคาร

กรณีผู้กู้ตายก่อนชําระหนีห้มด 

• กรมบญัชีกลางจะจ่ายบาํเหน็จตกทอดให้แก่ธนาคารตามจาํนวนหนี ้

ที่ค้างชําระ

• จ่ายบาํเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทหลังจากชําระหนีธ้นาคารหมดแล้ว



ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง       
(ฉบบัที ่8) พ.ศ.2552

บาํเหน็จรายเดอืน
มเีวลาราชการปกตริวมกบัเวลาทวคีณู 
ต ัง้แต ่25 ปี 

การคาํนวณ
คา่จา้งเดอืนสดุทา้ย คณูดว้ยจํานวนเดอืนทาํงาน
หารดว้ย 12 แลว้หารดว้ย 50 
(เศษของบาทใหป้ดัท ิง้)

(เขา้ระบบ e filing แลว้)



ผูร้บับาํเหน็จรายเดอืน โปรดทราบ

• ไมม่สีวสัดกิาร
• ไมม่เีงนิ ชคบ.
• ไมม่คีา่ทาํศพ
• มบีําเหน็จตกทอด
• มกีารทาํหนงัสอืแสดงเจตนาระบตุวัผูร้บั

บําเหน็จตกทอด
• ไมม่กีารทาํหนงัสอืแสดงเจตนาระบตุวัผูร้บั

เงนิชว่ยพเิศษ(คา่ทาํศพ)



หนังสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.4/ว 21 

ลงวันที่ 14 มกราคม 2559

เร่ือง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบกิจ่ายเงนิ

บาํนาญด้วยตนเอง

คุณสมบตัิ : ผู้รับบาํนาญ หรือบาํเหน็จรายเดือนทกุท่าน

              : ไม่มีรหสัผ่าน(username และ password) ในระบบ e filing

ลงทะเบยีนเพื่อขอรับรหสัผ่านได้ที่ 

www.cgd.go.th > ระบบบาํเหน็จบาํนาญ/บาํเหน็จคํา้ประกัน > ระบบการย่ืน

ขอรับบาํเหน็จบาํนาญด้วยตนเองทางอเิลก็ทรอนิกส์

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ท่านสามารถดาํเนินการได้ด้วยตนเอง

• ตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการเบกิจ่าย เงนิบาํนาญ เงนิ ชคบ. 

หรือบาํเหน็จรายเดือน 

• พมิพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของตนเองผ่านระบบบาํเหน็จบาํนาญ

ของกรมบัญชีกลาง 
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