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การย่ืนเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญพร้อมการย่ืนเรื่องขอรับเงิน กบข.ของสมาชิก กบข. 
 

ตามท่ีกรมบัญชีกลางได้ดําเนินการโครงการจ่ายตรงเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืนใน
ลักษณะเดียวกัน ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ต่อมาได้พัฒนาโครงการจ่ายตรงดังกล่าวให้ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ได้พัฒนาระบบเพ่ิมข้ึน 3 เรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
คือ  การยื่นเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญพร้อมการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. (เงินสะสม สมทบ 
ประเดิม ชดเชยและเงินผลประโยชน์)  ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ (e – Pension)  การบันทึกสถานะ  
การสอบสวนทางวินัยและต้องหาว่ากระทําผิดทางอาญารวมท้ังการบันทึกข้อมูลการทําสัญญาคํ้าประกัน
เพ่ือการขอรับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญ  และการบันทึกสถานะการบังคับคดี (อายัดเบ้ียหวัดบํานาญ) 
กรณีผู้มีสิทธิรับเงินมีคําพิพากษาศาลคดีล้มละลายหรือให้ชําระค่าเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพในคดีเยาวชนและ
ครอบครัว   
 

หลักเกณฑ์การย่ืนเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญพร้อมการย่ืนเรื่องขอรับเงิน กบข. ของ
สมาชิก กบข. 
 

1. การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. (เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ของ 
เงินดังกล่าว) ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ (e-Pension) ให้ยื่นเรื่องพร้อมการยื่นเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัด 
บําเหน็จบํานาญ กรณีไม่ประสงค์ยื่นเรื่องพร้อมกัน ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดยื่นขอรับเงิน กบข. เป็นเอกสาร 

2. ผู้มีสิทธิขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ (e-Pension) คือ ข้าราชการท่ีสมาชิกภาพ 
กบข. สิ้นสุดลง และมีสิทธิขอรับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญ 

3. ส่วนราชการเจ้าสังกัดของสมาชิกท่ีรับผิดชอบการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ (e-Pension) คือ ส่วนราชการเจ้าสังกัดของสมาชิก ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ   
การยื่นเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญของข้าราชการในระบบบําเหน็จบํานาญ (e-Pension) 

4. เจ้าหน้าท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดท่ีมีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยผ่าน 
ระบบบําเหน็จบํานาญ (e-Pension) คือ เจ้าหน้าท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบการยื่นเรื่อง
ขอรับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญ และมีรหัสผ่าน (Username   Password) ในระบบบําเหน็จบํานาญ 
(e-Pension) ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการเจ้าสังกัดยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ (e- 
Pension) เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวต้องยินยอมให้กรมบัญชีกลางส่งข้อมูล คือ ชื่อนามสกุล ตําแหน่ง ชื่อ
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail address ท่ีมีอยู่ในระบบบําเหน็จบํานาญ (e-Pension)             
ให้ กบข. 
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ผังแสดงข้ันตอนการทํางานของระบบการย่ืนเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญพร้อมการย่ืนเรื่อง
ขอรับเงิน กบข.ของสมาชิก กบข. 
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ข้ันตอนการย่ืนเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญพร้อมการย่ืนเรื่องขอรับเงิน กบข. ของสมาชิก 
กบข. 
 
1. ข้ันตอนการทํางานของส่วนราชการผู้ขอ 

ส่วนราชการผู้ขอมีหน้าท่ี 
1.1 บันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน  พร้อม

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอรับเงินเบ้ียหวัด  บําเหน็จ  บํานาญและ
เงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

1.2 บันทึกข้อมูลการขอรับเงินสะสม สมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย กบข. ของผู้ท่ีพ้นจากราชการ  
     เข้าระบบบําเหน็จบํานาญ (e – Pension)  
 

2. ข้ันตอนการทํางานของกรมบัญชีกลาง (สํานักบริหารการจ่ายเงิน 1-4 / คลังเขต) 
กรมบัญชีกลาง (สํานักบริหารการจ่ายเงิน 1-4 / คลังเขต) มีหน้าท่ีบันทึกรับเรื่องและเอกสาร      
แบบขอรับ ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับจากส่วนราชการ รวมถึงตรวจสอบการคํานวณเงิน ตาม
ประเภทเงินในแบบขอรับเงิน  เพ่ืออนุมัติและลงนามในหนังสือสั่งจ่ายเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันเท่านั้น เม่ือลงนามเรียบร้อยแล้วทําการลงทะเบียนส่งหนังสือออกให้กับ
ส่วนราชการผู้ขอ ส่วนราชการผู้เบิกและผู้มีสิทธิรับเงิน ต่อไป พร้อมกันนี้ข้อมูลการขอรับเงินสะสม 
สมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย กบข. ท่ีส่วนราชการผู้ขอบันทึกไว้จะส่งให้กองทุน กบข. รวมท้ังข้อมูล
ของเจ้าหน้าท่ีท่ีดําเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าว คือ ชื่อนามสกุล ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน เบอร์
โทรศัพท์  e-mail address ท่ีมีอยู่ในระบบบําเหน็จบํานาญ  (e – Pension)  เพ่ือกองทุน กบข.
ดําเนินการต่อไป 
 

3. ข้ันตอนการทํางานของส่วนราชการผู้เบิก 
ส่วนราชการผู้เบิกมีหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูลการสั่งจ่าย และบันทึกลงทะเบียนขอเบิกเบ้ียหวัด บําเหน็จ
บํานาญ เพ่ือดําเนินการขอเบิกต่อไป 
 

4. กองทุน กบข. ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการขอรับเงินสะสม สมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย       
เงินผลประโยชน์ท่ีส่วนราชการผู้ขอบันทึกไว้และส่งให้กองทุน กบข. ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ   
(e – Pension) เพ่ือดําเนินการจ่ายเงินสะสม สมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย เงินผลประโยชน์ต่อไป 
กรณีมีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือมีข้อสงสัย เจ้าหน้าท่ีกองทุน กบข. รับผิดชอบประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี       
ส่วนราชการผู้ขอท่ีบันทึกและส่งข้อมูลโดยตรงต่อไป  
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ข้ันตอนการเข้าระบบงาน 
 

การเข้าระบบงานทําได้โดยการป้อน URL ผ่านโปรแกรม Browser หลังจากนั้นท่ีหน้าจอ Web 
Browser ให้ป้อน http://www.cgd.go.th จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
• คลิกท่ี เมนู บําเหน็จบํานาญ/บําเหน็จคํ้าประกัน  เม่ือเข้าไปในระบบแล้ว  ให้คลิก เมนู 

ระบบบําเหน็จบํานาญ  (e – Pension)/ระบบบําเหน็จคํ้าประกัน  อีกครั้ง จะปรากฏหน้าจอ
ดังรูป 

 
หน้าจอการเข้าระบบงาน 

 

คลิก บําเหน็จบํานาญ/บําเหน็จคํ้าประกัน 
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• ผู้มีสิทธิเข้าระบบ คือ เจ้าหน้าท่ี ท่ีมี Username และ Password ระบบบําเหน็จบํานาญ  

จากนั้น คลิกปุ่ม    จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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ข้ันตอนการส่ังจ่ายเงิน สําหรับส่วนราชการผู้ขอ 
ลงทะเบียนรับ (PNSI0010) 

โปรแกรมนี้ ใช้สําหรับส่วนราชการผู้ขอ ระดับปฏิบัติงาน มีหน้าท่ีบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงิน 
เบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต่างๆ 
ของผู้ท่ีพ้นจากราชการ 
 

  

 
ข้ันตอนการลงทะเบียนรับ  

1. คลิกท่ี ลงทะเบียนรับ  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

คลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

คลิก ลงทะเบียนรับ 
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2. ป้อนเลขประจําตัวประชาชน คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้รับบํานาญ 

 
• ผู้ใช้งานป้อนข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน 

      กรณีเป็นสมาชิก กบข./กสจ.  ระบบจะทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเงินท่ี
ขอรับกับสถานะการเป็นสมาชิก กบข./กสจ.ด้วย 

คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
� กรณีประเภทเงิน และ ข้อมูลการเป็นสมาชิก กบข./กสจ. ไม่สัมพันธ์กัน  ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือน ดังรูป 
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� คลิกปุ่ม   เพ่ือทําการตรวจสอบข้อมูล และแจ้งนายทะเบียนบุคลากร
ภาครัฐ เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติต่อไป 

 
3. กรณีประเภทเงินและข้อมูลการเป็นสมาชิก กบข./กสจ. สมัพันธ์กัน ระบบจะทําการบันทึกข้อมูล

ลงทะเบียนรับเรื่องเรียบร้อย  
� ระบบจะแสดงสถานะของข้ันตอนเป็น  “ลงทะเบียนรับ” 
� ระบบจะทําการสร้างเลขท่ีรับให้โดยอัตโนมัติ เพ่ือเป็นเลขอ้างอิงในการบันทึกแบบขอรับ 
ต่อไป จะปรากฏหน้าจอดังรูป  

 
 

4. คลิกท่ี  เพ่ือบันทึกรายละเอียดต่าง ๆของผู้รับเงินเบ้ียหวัด 
บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน หรือ เข้าโปรแกรม PNSI0020 บันทึกแบบขอรับ 
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บันทึกแบบขอรับ  (PNSI0020) 
โปรแกรมบันทึกแบบขอรับ ใช้สําหรับส่วนราชการผู้ขอ ระดับปฏิบัติงาน ในการบันทึกรายละเอียด

ต่าง ๆ ของผู้รับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ตามหมวดข้อมูลท้ังหมด  
 

 
ส่วนท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติม:  

1. หมวดข้อมูล เพ่ิมหมวด กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
2. หมวดข้อมูล บันทึกสัญญาคํ้าประกัน มีการปรับปรุงรายละเอียดการบันทึกข้อมูลเพ่ิมข้ึน 
3. หมวดข้อมูล บัญชีธนาคาร ปรับปรุงรายละเอียดการบันทึกข้อมูลเพ่ิมข้ึน 
4. เพ่ิมการบันทึกข้อมูล หมวด กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
5. รายงานรายละเอียดแบบขอรับ เพ่ิมแสดงรายละเอียดข้อมูลท่ีบันทึกเพ่ิม 

 

ข้ันตอนการบันทึกแบบขอรับ  
1. คลิกท่ี บันทึกแบบขอรับ  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

คลิก บันทึกแบบขอรับ 
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2. ป้อนเลขท่ีรับ คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ขอรับเงิน ในหมวดข้อมูลประวัติ 

 
� กรณีผู้ขอรับเงินเป็นสมาชิก กบข. และ ลงทะเบียนประเภทเงินท่ีประกอบด้วย 

• เบ้ียหวัด (ประเภทเงิน 01) 
• บําเหน็จสมาชิก กบข. (ประเภทเงิน 10) 
• บํานาญสมาชิก กบข. (ประเภทเงิน 11) 

� ระบบจะแสดง หมวดข้อมูล กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เพ่ิม ดังรูป 
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3. หมวดข้อมูล บันทึกสัญญาคํ้าประกัน  

 
ผู้ใช้งานทําการตรวจสอบข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน เก่ียวกับสถานะการสอบสวนทางวินัย และต้อง
หาว่ากระทําผิดทางอาญา จากนั้นจึงทําการป้อนรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 คลิกเลือก ‘ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย และต้องหาว่ากระทําผิดทางอาญา’   
3.2 คลิกเลือก ‘อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย และต้องหาว่ากระทําผิดทางอาญา’ ผู้ใช้งานป้อน

ข้อมูล  ดังนี้ 
3.2.1 กรณีมีการทําสัญญาคํ้าประกันแล้ว ให้คลิกเลือก ‘กรณีทําสัญญาคํ้าประกัน’  
ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลดังนี้ 

3.2.1.1 เลขท่ีสัญญา (รายการบังคับให้บันทึก) 
3.2.1.2 ลงวันท่ี (รายการบังคับให้บันทึก) 
3.2.1.3 คํ้าประกันต้ังแต่วันท่ี (รายการบังคับให้บันทึก) 
3.2.1.4 ถึงวันท่ี (รายการบังคับให้บันทึก)  ถ้าระบุถึงวันท่ีเกิน 3 ปี นับจาก 

คํ้าประกันต้ังแต่วันท่ี ระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 

 
 กรณีเลือก ‘อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย และต้องหาว่ากระทําผิดทางอาญา’ แต่ไม่ได้
ทําสัญญาคํ้าประกันหรือไม่คลิกเลือก‘กรณีทําสัญญาคํ้าประกัน’ ระบบจะส่งข้อมูลให้ส่วนราชการ
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ผู้เบิกทราบและ lock ระบบไว้  ไม่ให้ส่วนราชการผู้เบิกทําการขอเบิกเงิน จนกว่าส่วนราชการ   
ผู้เบิกหรือส่วนราชการผู้ขอ แล้วแต่กรณี บันทึกการทําสัญญาคํ้าประกันเข้าระบบ 

3.2.2 คลิกเลือก ‘กรณีคดีถึงท่ีสุดมีหนังสือตอบรับทราบผลการพิจารณาคดี’ ผู้ใช้งานต้อง 
ป้อนข้อมูลดังนี้ 

3.2.2.1 เลขท่ี (รายการบังคับให้บันทึก) 
3.2.2.2 ลงวันท่ี (รายการบังคับให้บันทึก) 
3.2.2.3 คลิกเลือก ผล (รายการบังคับให้บันทึก) 

• เลือก ‘จ่ายได้’  
• เลือก ระงับการจ่าย’ ให้ระบุสาเหตุ (รายการบังคับให้บันทึก) 

 
4 หมวดข้อมูล บัญชีธนาคาร  

 
ผู้ใช้งานทําการป้อนรายละเอียด ดังนี้ 
4.1 ธนาคาร (รายการบังคับให้บันทึก)  
4.2 เลขท่ีบัญชีธนาคาร (รายการบังคับให้บันทึก) 
4.3 สาขา (รายการบังคับให้บันทึก) 
4.4 คลิกเลือก ข้อมูลบัญชี (รายการบังคับให้บันทึก) ให้ถูกต้องตรงกับเลขท่ีบัญชีท่ีบันทึกไว้

ข้างต้น 
• บัญชีตนเอง คลิกเลือก ‘ใช้รับเงิน กบข.’ หรือ ‘ไม่ใช้รับเงิน กบข.’ (ตามแบบ กบข. รง 

008/1/2555) 
• บัญชีร่วม ให้ระบุชื่อ (รายการบังคับให้บันทึก) 
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• บัญชีผู้อ่ืน ให้ระบุชื่อ และ เหตุผล (รายการบังคับให้บันทึก) 
• บัญชีกรมบังคับคดี 
• บัญชีผู้จัดการมรดก 
การเลือกข้อมูลบัญชี มีผล ดังนี้ 

4.4.1 กรณีเลือก “ใช้รับเงิน กบข.” ข้อมูลบัญชีธนาคารจะไปปรากฏท่ีหมวดกองทุน
บําเหน็จบํานาญ เพ่ือใช้เป็นบัญชีในการโอนเงินจากกองทุน กบข. 

4.4.2 กรณีเลือก “ไม่ใช้รับเงิน กบข.” แสดงว่า ไม่ประสงค์จะให้โอนเงิน กบข. เข้า
บัญชีธนาคารนี้ 

4.4.3 กรณีเลือก บัญชีร่วม บัญชีอ่ืน บัญชีกรมบังคับคดี บัญชีผู้จัดการมรดก ข้อมูล
บัญชี จะไม่ไปปรากฏในหมวดข้อมูลกองทุนบําเหน็จบํานาญ 

4.4.4 กรณีถูกบังคับคดี(อายัดเงินเบ้ียหวัด บํานาญ) ให้บันทึกเลขท่ีบัญชีกรมบังคับคดี
และเลือก “ บัญชีกรมบังคับคดี” 

 4.5 สถานะถูกบังคับคดี  กรณีผู้มีสิทธิรับเงินมีคําพิพากษาศาลคดีล้มละลาย หรือให้ชําระ   ค่า
เลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพในคดีเยาวชนและครอบครัวการบันทึกการบังคับคดี  ให้เลือก ‘ถูกบังคับคดี
(อายัดเงินเบ้ียหวัด บํานาญ)’  และเลือกข้อมูลดังนี้ 

• ชําระหนี้ในคดีล้มละลาย 
• ชําระค่าเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ ในคดีเยาวชนและครอบครัว 

ข้อมูลดังกล่าวจะส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกและกรมบัญชีกลางทราบด้วย และผู้มีสิทธิรับเงินรายใด 
‘ถูกบังคับคดี (อายัดเงินเบ้ียหวัด บํานาญ)’ จะไม่มีสิทธิขอหนังสือรับรองบําเหน็จตกทอดเพ่ือเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และเงินท่ีได้รับตามสิทธิหลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ท่ีจ่าย จะโอนเข้า
บัญชีกรมบังคับคดี 
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5 หมวดข้อมูล กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

 
5.1 ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงินท่ีเป็นสมาชิก กบข. ซ่ึงส่วนราชการได้บันทึกเข้าระบบ

ไว้แล้ว ให้โดยอัตโนมัติ ดังนี้ 
• วันท่ีเริ่มนับเวลาราชการเพ่ือคํานวณเงินประเดิม 
• จํานวน ปี/ด/ว ท่ีถูกหักออกจากราชการ 
• เงินเดือน ณ 26 มีนาคม 2540 
• ท่ีอยู่ 

5.2 ระบบแสดงสถานะการรับเงินจากกองทุน  
• กรณีอยู่ระหว่างดําเนินการบันทึกแบบขอรับจนถึงข้ันตอน ‘ส่งหนังสืออก’ ระบบจะ

แสดงข้อความสีแดง “อยู่ระหว่างรอส่งข้อมูลให้ กบข.”  
• กรณีดําเนินการจนถึงข้ันตอน ‘ส่งหนังสือออก’ และมีการส่งข้อมูลให้ กบข. แล้ว ระบบ

จะแสดงข้อความสีแดง “กรมบัญชีกลางส่งข้อมูลให้ กบข. แล้ว” 
• กรณีอยู่ระหว่าง กบข. ดําเนินการ ทาง กบข. จะส่งข้อมูลข้ันตอนการดําเนินงานของ 

กบข. มายังระบบ ระบบจะแสดงข้อความสีแดงตามข้ันตอนการดําเนินการของ กบข. 
พร้อมรายละเอียด มีดังนี้ 
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ข้ันตอนการดําเนินการ ตัวอย่างรายละเอียด 
� กบข.กําลังดําเนินการ ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง 
� กบข.รอประสานงาน รอประสานงานในการตรวจสอบข้อมูล 
� กบข.ยกเลิก o สาเหตุเนื่องจาก.................. 

o ไม่พบเลขประจําตัวประชาชนในฐานข้อมูล กบข. 
o ไม่มีเงินคงเหลือในบัญชี 
o สมาชิกเสียชีวิตก่อนพ้นสภาพ 

� กบข.ส่งข้อมูลให้ธนาคาร ส่งข้อมูลการโอนเงินแล้ววันท่ี 99/99/9999 
� กบข.ดําเนินการเสร็จสิ้น o โอนเงินแล้ววันท่ี 99/99/9999 

o ธนาคารแจ้งจ่ายไม่ได้วันท่ี 99/99/9999 
o ดําเนินการเรียบร้อยแต่จ่ายเงินสมาชิกไม่ได้วันท่ี

99/99/9999 
 

5.3 ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะการสอบสวนทางวินัย และต้องหาว่ากระทําผิดทางอาญา ให้ตาม
ข้อมูลหมวดบันทึกสัญญาคํ้าประกัน ดังนี้ 
• ‘ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย และต้องหาว่ากระทําผิดทางอาญา’  
• ‘ผู้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย และต้องหาว่ากระทําผิดทางอาญา’ 

5.4 คลิกเลือก ‘ประสงค์ยื่นแบบขอรับเงิน กบข. ทางเอกสาร’ ผู้ใช้งานไม่ต้องป้อนข้อมูล ต่อไป 
5.5 คลิกเลือก‘ประสงค์ยื่นแบบขอรับเงิน กบข. ผ่านทางระบบบําเหน็จบํานาญ’  ให้บันทึกข้อมูล

ต่อไป 
5.5.1 ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีธนาคาร ให้ตามข้อมูลหมวดบัญชีธนาคาร ดังนี้ 

5.5.1.1 กรณี เลือก ‘บัญชีตนเอง’ ระบบจะแสดงข้อความสีแดง ‘บัญชีตนเอง’ 

� เลือก ‘ใช้รับเงิน กบข.’ ระบบแสดงข้อมูล ธนาคาร เลขท่ีบัญชีธนาคาร       
      สาขาให้อัตโนมัติ และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

� เลือก ‘ไม่ใช้รับเงิน กบข.’ ระบบจะไม่แสดงข้อมูล   ผู้ใช้งานต้องป้อน
ข้อมูลบัญชีธนาคารของตนเองเพ่ือการโอนเงิน กบข. ดังนี้  
• ธนาคาร (รายการบังคับให้บันทึก) 
• เลขท่ีบัญชีธนาคาร (รายการบังคับให้บันทึก) 
• สาขา (รายการบังคับให้บันทึก) 

5.5.1.2 กรณีผู้มีสิทธิรับเงินเลือกขอรับเงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญเข้าบัญชี ‘บัญชีร่วม’ 
หรือ ‘บัญชีผู้อ่ืน’ หรือ ‘บัญชีกรมบังคับคดี’ หรือ ‘บัญชีผู้จัดการมรดก’  ระบบจะไม่
แสดงข้อมูลบัญชีดังกล่าวให้ แต่จะแสดงข้อความสีแดง ‘บัญชีท่ีระบุชื่อของตนเอง 
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เท่านั้น (ห้ามใช้บัญชีร่วมกับบัญชีผู้อ่ืน)’  ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลบัญชีท่ีเป็นของตนเอง
เท่านั้นท่ีจะใช้ในการโอนเงิน กบข.  ดังนี้  

• ธนาคาร (รายการบังคับให้บันทึก) 
• เลขท่ีบัญชีธนาคาร (รายการบังคับให้บันทึก) 
• สาขา (รายการบังคับให้บันทึก) 

5.5.2 คลิกเลือก ‘ขอรับเงินคืนท้ังจํานวน’ ผู้ใช้งานไม่ต้องป้อนข้อมูลต่อไป 
5.5.3 ‘ขอโอนเงินไปยังกองทุนอ่ืน (กรณีนี้ให้ยื่นขอรับเงิน กบข. ทางเอกสาร)’ ให้ยื่นเรื่อง 
          ด้วยเอกสารโดยส่งทางไปรษณีย์ (กรณีนี้ไม่ให้มีการบันทึก)  
5.5.4 คลิกเลือก ‘ขอฝากให้ กบข. บริหารต่อ หรือทยอยรับเงิน’ ผู้ใช้งานป้อนข้อมูล ดังนี้ 

5.5.4.1 ถ้าเลือก ‘ขอฝากเงินให้กองทุนบริหารต่อท้ังจํานวน’ ผู้ใช้งานไม่ต้องป้อนข้อมูล
ต่อไป 

5.5.4.2 ถ้าเลือก ‘ขอทยอยรับเงินท่ีมีสิทธิเป็นงวดๆ’ ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลดังนี้ 
○ จํานวนงวด  (รายการบังคับให้บันทึก)  
o จํานวนเงินงวดละ  (รายการบังคับให้บันทึก) 
o เริ่มงวดแรกเดือนปี (รายการบังคับให้บันทึก) 

5.5.4.3 ถ้าเลือก ‘ขอรับเงินท่ีมีสิทธิได้รับบางส่วนและส่วนท่ีเหลือบริหารท้ังจํานวน’  
             ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลดังนี้ 

○ จํานวนเงินบางส่วน  (รายการบังคับให้บันทึก) 
5.5.4.4 ถ้าเลือก ‘ขอรับเงินท่ีมีสิทธิได้รับบางส่วนและส่วนท่ีเหลือทยอยรับเงินท่ีมีสิทธิ 
             เป็นงวดๆ’  ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลดังนี้ 

○ จํานวนเงินบางส่วน  (รายการบังคับให้บันทึก) 
○ จํานวนงวด  (รายการบังคับให้บันทึก) 
○ จํานวนเงินงวดละ  (รายการบังคับให้บันทึก) 
○ เริ่มงวดแรกเดือนปี  (รายการบังคับให้บันทึก) 

5.6 เม่ือป้อนข้อมูลครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึก
ข้อมูล 

5.6.1 กรณีตรวจสอบเง่ือนไขการบันทึกข้อมูล จํานวนเงินงวดละ ข้ันตํ่า ณ ปัจจุบัน 
ไม่ถูกต้อง  ระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 
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5.6.2 กรณีตรวจสอบเง่ือนไขงวดแรกท่ีจะบันทึกได้อย่างน้อยท่ีสุดต้อง “เป็นเดือนถัด
จากเดือนท่ีพ้นสภาพหรือเดือนท่ีถัดจากเดือนท่ีบันทึกข้อมูล แล้วแต่อย่างใดจะ
มากกว่า” กรณีบันทึกไม่ถูกต้องตามเง่ือนไข  ระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 

 
           เม่ือบันทึกข้อมูลหมวดข้อมูลกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เรียบร้อยแล้ว  ข้อมูลดังกล่าว
รวมท้ังข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีท่ีดําเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าว คือ ชื่อนามสกุล ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 
เบอร์โทรศัพท์  e-mail address ท่ีมีอยู่ในระบบบําเหน็จบํานาญ  (e – Pension)  จะส่งให้กองทุน กบข. 
เม่ือกรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญและลงทะเบียนส่งหนังสือออกเรียบร้อยแล้ว  

กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือเจ้าหน้าท่ีกองทุน กบข. มีข้อสงสัย เจ้าหน้าท่ีกองทุน กบข. จะ 
รับผิดชอบประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการผู้ขอท่ีบันทึกและส่งข้อมูลโดยตรงต่อไป  

กรณีไม่มีการบันทึกข้อมูลในหมวดข้อมูลสัญญาคํ้าประกัน หรือ หมวดบัญชีธนาคาร หรือ ยัง 
ไม่ได้คลิกเลือก ‘ประสงค์ยื่นแบบขอรับ กบข. ทางเอกสาร’ แล้วกดปุ่มบันทึกระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 

 
 
หมวดข้อมูล ประวัติ  
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เม่ือผู้ใช้งานป้อนข้อมูลตามแบบขอรับครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คลิก 

เลือกสถานะแบบขอรับ ‘เรียบร้อย’ คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึก ระบบจะทําการตรวจสอบว่าเป็นสมาชกิ
กบข. และมีการบันทึกข้อมูลหมวดข้อมูล กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือไม่  

� ถ้าไม่พบข้อมูลระบบจะแสดงข้อความสอบถามดังรูป 

 
o คลิก  ระบบทําการจัดเก็บข้อมูลประสงค์ยื่นแบบขอรับเงิน กบข. ทาง

เอกสาร ให้โดยอัตโนมัติ 

o คลิก   เพ่ือไปบันทึกข้อมูลหมวดข้อมูลกองทุนบําเหน็จบํานาญอีกครั้ง 
การพิมพ์รายงาน   

คลิกปุ่ม    เพ่ือพิมพ์รายงาน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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บันทึกส่งข้อมูล (PNSI0030) 
 โปรแกรมบันทึกส่งข้อมูล ใช้สําหรับส่วนราชการผู้ขอ ระดับหัวหน้างานบันทึกส่งข้อมูล   
แบบขอรับ ให้กับกรมบัญชีกลาง ดําเนินการอนุมัติสั่งจ่ายต่อไป 
 

 
 

 
 

คลิก บันทึกส่งข้อมูล 
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ข้ันตอนการส่ังจ่ายเงิน สําหรับกรมบัญชีกลาง 
บันทึกรับเรื่อง (PNSI0040) 
 โปรแกรมบันทึกรับเรื่อง ใช้สําหรับกรมบัญชีกลางรับเรื่องแบบขอรับ ท่ีทางส่วนราชการผู้ขอจัดทํา
ข้อมูลและดําเนินการส่งให้กับกรมบัญชีกลาง 
 

 
 

 

คลิก บันทึกรับเร่ือง 
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บันทึกรับเอกสาร (PNSI0260) 
 โปรแกรมบันทึกรับเอกสาร ใช้สําหรับกรมบัญชีกลางดําเนินการรับเอกสารของผู้ขอท่ีทางส่วนราชการ
ผู้ขอส่งเอกสารมาให้กรมบัญชีกลาง 
 

 
 

 
 

คลิก บันทึกรับเอกสาร 
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บันทึกอนุมัติสั่งจ่าย (PNSI0060) 
 โปรแกรมบันทึกอนุมัติสั่งจ่าย (PNSI0060)  ใช้สําหรับกรมบัญชีกลางดําเนินการอนุมัติสั่งจ่ายเงิน 
 

 
 

 

คลิก บันทึกอนุมัติสั่งจ่าย 
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ยกเลิกอนุมัติสั่งจ่าย (PNSI0070) 
 โปรแกรมยกเลิกอนุมัติสั่งจ่าย ใช้สําหรับกรมบัญชีกลางดําเนินการ ดําเนินการยกเลิกอนุมัติสั่งจ่าย 
 

 
ส่วนท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติม: เพ่ิมระบุสาเหตุการยกเลิกอนุมัติสั่งจ่าย 
 
ข้ันตอนการยกเลิกอนุมัติสั่งจ่าย  

1. คลิกท่ี ยกเลิกอนุมัติสั่งจ่าย  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 

คลิก บันทึกยกเลิกอนุมัติสั่งจ่าย 
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บันทึกลงนามในหนังสือสั่งจ่าย ระดับหัวหน้าสาย (PNSI0080) 
 โปรแกรมบันทึกลงนามในหนังสือสั่งจ่าย ระดับหัวหน้าสาย ใช้สําหรับหัวหน้าสายลงนาม เพ่ือออก
หนังสือสั่งจ่าย 
 

 
 

 

คลิก บันทึกลงนามในหนังสือสั่งจ่าย ระดับหัวหน้าสาย 
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บันทึกลงนามในหนังสือสั่งจ่าย ระดับหัวหน้าฝ่าย (PNSI0081) 
 โปรแกรมบันทึกลงนามในหนังสือสั่งจ่าย ระดับหัวหน้าฝ่าย ใช้สําหรับหัวหน้าฝ่าย ลงนามเพ่ือออก
หนังสือสั่งจ่าย 
 

 
 

 
 

คลิก บันทึกลงนามในหนังสือสั่งจ่าย ระดับหัวหน้าฝ่าย 



 
 

ระบบการย่ืนเร่ืองขอรับเงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญพร้อมการย่ืนเร่ืองขอรับเงิน กบข.ของสมาชิก กบข. 

คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  29  
 

พิมพ์หนังสือสั่งจ่าย (PNSR0060)        
 โปรแกรมพิมพ์หนังสือสั่งจ่าย ใช้สําหรับการพิมพ์หนังสือสั่งจ่าย 
 

 
ส่วนท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติม: รายงานหนังสือสั่งจ่าย เพ่ิมหมายเหตุ “การอยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัยและ  
ต้องหาว่ากระทําผิดทางอาญาและการทําสัญญาคํ้าประกัน” 
 

 
 
 

คลิก พิมพ์หนังสือสั่งจ่าย 
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สอบถามบัตรกลาง (PNSQ0020) 
 โปรแกรมสอบถามบัตรกลาง ใช้สําหรับการสอบถามข้อมูล 
 

 
ส่วนท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติม: รายงานรายละเอียดแบบบัตรกลาง เพ่ิมแสดงรายละเอียดข้อมูลท่ีบันทึกเพ่ิม 
 

 
 

คลิก สอบถามบัตรกลาง 
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คลิกท่ีรายการ เพ่ือพิมพ์รายงาน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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ลงทะเบียนหนังสือส่งออก (PNSI0100) 
 โปรแกรมลงทะเบียนหนังสือส่งออก  ใช้สําหรับกรมบัญชีกลางดําเนินการลงทะเบียนหนังสือส่งออก 
 

 
 

 
เม่ือลงทะเบียนส่งหนังสือออกเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลในหมวดกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

รวมท้ังข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีท่ีดําเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าว คือ ชื่อนามสกุล ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 
เบอร์โทรศัพท์  e-mail address ท่ีมีอยู่ในระบบบําเหน็จบํานาญ  (e – Pension)  จะส่งให้กองทุน กบข. 
กรณีข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือเจ้าหน้าท่ี กองทุน กบข. มีข้อสงสัย เจ้าหน้าท่ีกองทุน กบข. จะ
รับผิดชอบประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีส่วนราชการผู้ขอท่ีบันทึกและส่งข้อมูลโดยตรงต่อไป  
 
 

คลิก ลงทะเบียนหนังสือส่งออก 
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ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงิน สําหรับส่วนราชการผู้เบิก 
ลงทะเบียนขอเบิก (PNSI0120) 
 โปรแกรมลงทะบียนขอเบิก  ใช้สําหรับส่วนราชการผู้เบิก ระดับปฏิบัติงาน ดําเนินการลงทะเบียนขอ
เบิกให้กับผู้ขอรับเงิน 
 

 
 
ส่วนท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติม:  เพ่ิมการแสดงข้อมูลสถานะสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาว่ากระทําความผิด
อาญา และตรวจสอบข้อมูลสัญญาคํ้าประกัน  
ข้ันตอนการลงทะเบียนขอเบิก  

1. คลิกท่ี ลงทะเบียนขอเบิก จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

คลิก ลงทะเบียนขอเบิก 
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2. ป้อนเง่ือนไขในการค้นหาข้อมูล คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
3. คลิก  ท่ีช่องบนเพ่ือเลือกท้ังหมด หรือ คลิก  เพ่ือเลือกรายการท่ีต้องการ  

คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
� กรณีพบข้อมูลบางรายการมีสถานะ อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย หรือต้องหาว่ากระทํา
ความผิดอาญา แต่ไม่พบข้อมูลการทําสัญญาคํ้าประกัน เลขท่ีสัญญา และวันท่ีสัญญา   ระบบจะ
แสดงข้อความแจ้งเตือน ดังรูป 

 
 

� คลิกปุ่ม   เพ่ือทําการตรวจสอบข้อมูล และดําเนินการจัดทําสัญญาคํ้า
ประกันและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ   การปรับปรุงข้อมูลสถานะการสอบสวนทางวินัย 
และต้องหากระทําผิดทางอาญา สามารถปรับปรุงข้อมูลโดยเข้าโปรแกรม PNSI0111 
บันทึกปรับปรุงข้อมูลสถานะการสอบสวนทางวินัย และต้องหากระทําผิดทางอาญา  
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� กรณีข้อมูลครบถ้วน ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลลงทะเบียนขอเบิกรายนั้น   ระบบจะแสดง
ข้อความแจ้งเตือน ดังรูป 
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บันทึกปรับปรุงข้อมูลสถานะการสอบสวนทางวินัย และต้องหากระทําผิดทางอาญา (PNSI0111) 
 โปรแกรมบันทึกปรับปรุงข้อมูลสถานะการสอบสวนทางวินัย และต้องหากระทําผิดทางอาญาใช้
สําหรับส่วนราชการผู้เบิก ระดับปฏิบัติงาน ทําการปรับปรุงข้อมูลสถานะการสอบสวนทางวินัย และต้อง
หากระทําผิดทางอาญาให้ถูกต้อง เพ่ือดําเนินการลงทะเบียนขอเบิกต่อไป 
 

 
 
ส่วนท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติม: เพ่ิมโปรแกรมปรับปรุงข้อมูล 
ข้ันตอนการปรับปรุงข้อมูลสถานะการสอบสวนทางวินัย และต้องหากระทําผิดทางอาญา 

1. คลิกท่ี บันทึกปรับปรุงข้อมูลสถานะการสอบสวนทางวินัย และต้องหากระทําผิดทางอาญา  จะ
ปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 

คลิก บันทึกปรับปรุงข้อมูลสถานะการสอบสวนทางวินยั  

และต้องหากระทําผดิทางอาญา 
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2. ป้อนเง่ือนไขการค้นหา คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูป 

 
 

3. เลือกคลิกท่ีรายการ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
� ผู้ใช้งานทําการตรวจสอบข้อมูลของผู้รับบํานาญ จากนั้นจึงทําการป้อนรายละเอียด
สถานะการสอบสวนทางวินัย และต้องหาว่ากระทําผิดทางอาญา ดังนี้ 
3.1 คลิกเลือก ‘ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย และต้องหาว่ากระทําผิดทางอาญา’   
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3.2 คลิกเลือก ‘ผู้อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย และต้องหาว่ากระทําผิดทางอาญา’ ผู้ใช้งานป้อน
ข้อมูล  ดังนี้ 
3.2.1 คลิกเลือก ‘กรณีทําสัญญญาคํ้าประกัน’ ผู้ใช้งานต้องป้อนข้อมูลดังนี้ 

3.2.1.1 เลขท่ีสัญญา (รายการบังคับให้บันทึก) 
3.2.1.2 ลงวันท่ี (รายการบังคับให้บันทึก) 
3.2.1.3 คํ้าประกันต้ังแต่วันท่ี (รายการบังคับให้บันทึก) 
3.2.1.4 ถึงวันท่ี (รายการบังคับให้บันทึก)  ถ้าระบุถึงวันท่ีเกิน 3 ปี นับจากคํ้า

ประกันต้ังแต่วันท่ี ระบบจะแจ้งเตือนดังรูป 

 
 

3.2.2 คลิกเลือก ‘กรณีคดีถึงท่ีสุดมีหนังสือตอบรับทราบผลการพิจารณาคดี’ ผู้ใช้งาน
ต้องป้อนข้อมูลดังนี้ 

3.2.2.1 เลขท่ี (รายการบังคับให้บันทึก) 
3.2.2.2 ลงวันท่ี (รายการบังคับให้บันทึก) 
3.2.2.3 คลิกเลือก ผล (รายการบังคับให้บันทึก) 

• เลือก ‘จ่ายได้’  
• เลือก ระงับการจ่าย’ ให้ระบุสาเหตุ (รายการบังคับให้บันทึก) 
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บันทึกเปลี่ยนแปลงเลขท่ีบัญชีธนาคาร 
โปรแกรมบันทึกเปลี่ยนแปลงเลขท่ีบัญชีธนาคารใช้สําหรับส่วนราชการผู้เบิก ระดับปฏิบัติงาน ทํา 

การเปลี่ยนแปลงเลขท่ีบัญชีธนาคารและข้อมูลบัญชีของผู้ขอรับเงินท่ีพร้อมจ่ายในเดือนและรอบนั้น ๆ 
 

 
ส่วนท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติม: เพ่ิมการแสดงข้อมูลบัญชีธนาคาร และ ปรับปรุงข้อมูลบัญชีธนาคาร 
 
ข้ันตอนการบันทึกเปลี่ยนแปลงเลขท่ีบัญชีธนาคาร 

1. คลิกท่ี บันทึกเปลี่ยนแปลงเลขท่ีบัญชีธนาคาร  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 

คลิก บันทึกเปลี่ยนแปลงเลขท่ีบัญชีธนาคาร 
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2. ป้อนเลขประจําตัวประชาชน คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ขอรับเงิน ดังรูป 

 
2.1 ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีธนาคารเดิมให้โดยอัตโนมัติ ดังนี้  

• ธนาคาร 
• เลขท่ีบัญชีธนาคาร 
• สาขา 
• ข้อมูลบัญชี 
• สถานะถูกบังคับคดี 
• ปลดบังคับคดี 

2.2 กรณีต้องการแก้ไขเลขท่ีบัญชีธนาคาร  ข้อมูลบัญชี สถานะถูกบังคับคดี ให้ไปท่ี “บัญชี
ธนาคารท่ีถูกต้อง” ผู้ใช้งานทําการป้อนรายละเอียดให้ถูกตรงกับหลักฐานท่ีมีและข้อมูลต้อง
ต้องสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
2.2.1 ธนาคาร (รายการบังคับให้บันทึก) 
2.2.2 เลขท่ีบัญชีธนาคาร (รายการบังคับให้บันทึก) 
2.2.3 สาขา (รายการบังคับให้บันทึก) 
2.2.4 คลิกเลือก ข้อมูลบัญชี (รายการบังคับให้บันทึก) 

• บัญชีตนเอง  
• บัญชีร่วม ให้ระบุชื่อ (รายการบังคับให้บันทึก) 
• บัญชีผู้อ่ืน ให้ระบุชื่อ และ เหตุผล (รายการบังคับให้บันทึก) 
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• บัญชีกรมบังคับคดี 
• บัญชีผู้จัดการมรดก 

2.2.5 สถานะถูกบังคับคดีเลือก ‘ถูกบังคับคดี(อายัดเงินเบ้ียหวัด บํานาญ)’  ผู้ใช้งาน เลือก
ข้อมูลดังนี้ 

2.2.5.1 คลิกเลือก ‘ชําระหนี้ในคดี’ 
• ชําระหนี้ในคดีล้มละลาย 
• ชําระค่าเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ ในคดีเยาวชนและครอบครัว 

2.2.5.2 คลิกเลือก ‘สถานะการกู้เงินบําเหน็จคํ้าประกัน’ 
• ก่อนกู้เงินบําเหน็จคํ้าประกัน  คือ ถูกบังคับคดีก่อนการกู้เงินบําเหน็จ

คํ้าประกัน 
• หลังกู้เงินบําเหน็จคํ้าประกัน  คือ ถูกบังคับคดีหลังการกู้เงินบําเหน็จคํ้า

ประกัน 
2.2.6 กรณีบัญชีธนาคารเดิมเป็นบัญชีกรมบังคับคดีและสถานะถูกบังคับคดี เป็น ‘ถูก 
บังคับคดี’ หากมีการปลดบังคับคดีแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเลือก สถานะ ‘ปลดบังคับคดี(ถอน
อายัด)’ ได้ และป้อนรายละเอียด ดังนี้  

2.2.6.1 เลขท่ีหนังสือ (รายการบังคับให้บันทึก) 
2.2.6.2 ลงวันท่ี (รายการบังคับให้บันทึก) 
กรณีบัญชีธนาคารเดิมเป็นบัญชีกรมบังคับคดีและสถานะถูกบังคับคดี เป็น ‘ถูก 

บังคับคดี’ หากยังไม่มีการปลดบังคับคดี จะไม่สามารถแก้ไขเลขท่ีบัญชีเป็นกรณีอ่ืนได้ 
  



 
 

ระบบการย่ืนเร่ืองขอรับเงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญพร้อมการย่ืนเร่ืองขอรับเงิน กบข.ของสมาชิก กบข. 

คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  45  
 

อนุมัติแก้ไขบัญชีธนาคาร (PNSI0170) 
 โปรแกรมอนุมัติแก้ไขบัญชีธนาคาร ใช้สําหรับส่วนราชการผู้เบิก ระดับหัวหน้างาน ดําเนินการอนุมัติ
แก้ไขบัญชีธนาคารให้ผู้รับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 

 
 

ข้ันตอนการอนุมัติแก้ไขบัญชีธนาคาร 

1. คลิกท่ี อนุมัติแก้ไขบัญชีธนาคาร จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

คลิก อนุมัติแก้ไขบัญชีธนาคาร 
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2. ป้อนเง่ือนไข คลิกปุ่ม  เพ่ือค้นหาข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลในตารางรายละเอียด พร้อมท้ัง
แสดงรอบการแก้ไขข้อมูลท่ีมุมบนด้านขวา ดังรูป 

 
 

3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการอนุมัติแก้ไขบัญชีธนาคาร ระบบจะแสดงข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเป็นผู้แก้ไข เลขบัญชีธนาคารเดิม และเลขบัญชีธนาคารใหม่ โดยแสดงสถานะรายการอยู่
ระหว่างตรวจสอบ ดังรูป 

 

4. คลิกเลือก สถานะ คลิกปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล  
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บันทึกส่งข้อมูลการขอเบิก (PNSI0210) 
โปรแกรมบันทึกส่งข้อมูลการขอเบิก (PNSI0210) ใช้สําหรับส่วนราชการผู้เบิก ระดับหัวหน้างานใน 

การปิดรอบและส่งข้อมูลการขอเบิกให้กรมบัญชีกลาง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

คลิก บันทึกส่งข้อมูลขอเบิก 
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ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงิน สําหรับกรมบัญชีกลาง 
ทะเบียนจ่ายตรง (PNSI0130) 

โปรแกรมทะเบียนจ่ายตรงใช้สําหรับกรมบัญชีกลาง ระดับปฏิบัติงาน ทําการประมวลผลข้อมูลท่ี 
พร้อมจ่ายในเดือนและรอบนั้น ๆ และบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น บันทึกกรณีพิเศษ บันทึกเงินเบิกหักผลักส่ง 
บันทึกเงินเบิกเกินส่งคืน ฯลฯ 

 
 
ส่วนท่ีปรับปรุงเพ่ิมเติม: เพ่ิมการแสดงข้อมูลบัญชีธนาคาร หมวดข้อมูลบัญชีธนาคารและยอดเงินต่างๆ 
 
ข้ันตอนทะเบียนจ่ายตรง 

1. คลิกท่ี ทะเบียนจ่ายตรง  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

คลิก ทะเบียนจ่ายตรง 
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2. ป้อนเง่ือนไขการค้นหา คลิกปุ่ม  ระบบจะแสดงข้อมูลดังรูป 

 
 

3. เลือกคลิกท่ีรายการ ระบบจะแสดงข้อมูลในหมวดข้อมูลทะเบียนจ่ายตรง จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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� หมวดข้อมูล คลิกเลือก บัญชีธนาคารและยอดเงินต่างๆ 

 
 
จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีธนาคารให้โดยอัตโนมัติ โดยเพ่ิมเติมการแสดงข้อมูล  
• ข้อมูลบัญชี 
• สถานะถูกบังคับคดี 
• ปลดบังคับคดี 
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ข้ันตอนการทํางานของ กบข.  
พิมพ์หนังสือสั่งจ่ายสําหรับ กบข. (PNSR0390)        
 โปรแกรมพิมพ์หนังสือสั่งจ่ายสําหรับเจ้าหน้าท่ี กบข ผู้มีรหัสผ่านเข้าระบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

 
 
ข้ันตอนการพิมพ์หนังสือสั่งจ่ายสําหรับ กบข. 
1. คลิกท่ี พิมพ์หนังสือสั่งจ่ายสําหรับ กบข.  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

2. ป้อนเลขประจําตัวประชาชน คลิกปุ่ม    เพ่ือพิมพ์รายงาน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

คลิก พิมพ์หนังสือสั่งจ่ายสําหรับ กบข. 
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การรับ – ส่งข้อมูล กบข. ผ่าน Web Service  
         กรมบัญชีกลางกับกองทุน กบข. ดําเนินการรับ – ส่งข้อมูลการแจ้งความประสงค์การขอรับเงิน
ของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ในหมวดข้อมูลกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  ข้ันตอน     
การดําเนินการจ่ายเงิน กบข ให้แก่สมาชิก กบข. และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  ผ่าน Web Service  ดังนี้ 

• Web Service เพ่ือส่งข้อมูลการขอรับเงิน กบข ของสมาชิก กบข. ในทุกสิ้นวัน  
• Web Service เพ่ือส่งข้อมูลผู้รับบําเหน็จบํานาญสมาชิก กบข. ท่ีมีการเปลี่ยนเลขประจําตัว

ประชาชน สําหรับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ในทุกสิ้นวัน 
• Web Service เพ่ือให้กองทุน กบข. ส่งรายละเอียดการดําเนินงานการจ่ายเงินกองทุน กบข.  

เข้าระบบบําเหน็จบํานาญ 
 

 

 
 
 


