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การเริ่มต้นใช้งานระบบ 

1.1 การเข้าใช้งานระบบ (Login) 
การเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้ต้องระบุ “ชื่อผู้ใช้งานระบบ” และ “รหัสผ่าน” ซึ่งผู้ใช้งานสามารถทำได้โดยเปิด Browser แล้วพิมพ ์URL https://www.cgd.go.th/ จะปรากฏ

หน้าจอดังรูป 

   

https://www.cgd.go.th/
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1. เลือก เงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ 
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2. เลือก ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) จะปรากฎหน้าจอดังรูป 
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3. เลือก ระบบบำเหน็จบำนาญ สำหรับกรมบัญชีกลาง/ส่วนราชการ ระบบแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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4. กรณีตรวจสอบ “ชื่อผู้ใช้งานระบบ” และ “รหัสผ่าน” ถูกต้อง เข้าสู่ “หน้าแรก” ระบบแสดงเมนูหลัก
ระบบงานตามสิทธิของผู้ใช้งาน พร้อมรายการแจ้งเตือนและรายการงาน จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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1.2 การลืมรหัสผ่าน 

กรณ๊ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านสามารถคลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 

• ระบุรหัสผู้ใช้งานและ อีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน  

• คลิกปุ่ม    เมื่อต้องการให้ระบบส่งลิงก์สำหรับเปลี่ยนรหัสให้ 
 
1.3 การแจ้งเตือน 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนการทำงานระบบ โดยคลิก   เพื่อตรวจสอบรายการ  
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1.4 การตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว 
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้งานบริเวณมุมบนขวามือ จากน้ันคลิกที่เมนู 

“ข้อมูลส่วนตัว”  จะปรากฏหน้าจอดังรูป  

 
 
        จากน้ันคลิกที่เมนู “ข้อมูลส่วนตัว”  จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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1.5 การตรวจสอบติดตามสถานะ 
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบติดตามสถานะ  กรณีส่งคำขอเพิ่มกลุ่มสิทธิ หรือส่งคำขอแก้ไขกลุ่มสิทธิ โดยคลิก

ที่ชื่อผู้ใช้งานบริเวณมุมบนขวามือ  

 
 
จากน้ันคลิกที่เมนู “ติดตามสถานะ”  จะปรากฏหน้าจอดังรูป  

 
 
1.6 การดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ 

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ หรือ ปฏิทินการทำงานได้ ซึ่งเป็นเอกสารใน
รูปแบบไฟล์ PDF ได้ โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้งานบริเวณมุมบนขวามือ จากน้ันคลิกที่เมนู “คู่มือ” ดังรูป 
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1.7 การออกจากระบบ 
ผู้ใช้งานสามารถออกจากระบบ เพื่อหยุดการใช้งานระบบ โดยคลิกที่ชื่อผู้ใช้งานบริเวณมุมบนขวามือ 

จากน้ันคลิกที่เมนู “ออกจากระบบ” ดังรูป 
 



 

  หน้าท่ี 2-1 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

  

การใช้งานระบบขอเบิกเงิน 

2.1 PPSP1010 บันทึกขอโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก  
โปรแกรมน้ีสำหรับการขอโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิกบันทึกคำขอโอนย้ายที่ผู้รับบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือนยื่นคำร้อง โดยผู้รับบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือนสามารถ

ลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ดังน้ี 
1) ยื่นคำร้องที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบันทึกลงทะเบียนรับคำร้อง  
2) ยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Filing 

ข้ันตอนการทำงาน 
การขอโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “บันทึกขอโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก”  
2. เมื่อเปิดโปรแกรมระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 
 



 

  หน้าท่ี 2-2 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

  



 

  หน้าท่ี 2-3 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การเพิ่มข้อมูล  

3.1 กดปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอระบุรายละเอียดข้อมูล 
3.2 กรณีย้ายภายในกรม ระบุส่วนราชการผู้เบิก 

 

3.2.1 ระบุ เลขประจำตัวประชาชนและประเภทเงิน  
3.2.2 กดปุ่ม “ค้นหา”ระบบแสดงระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาและส่วนราชการผู้เบิกเดิม 



 

  หน้าท่ี 2-4 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-5 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.2.3 ระบุรายละเอียด 

 



 

  หน้าท่ี 2-6 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.2.4 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

3.2.5 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบสร้างเลขที่คำขอโอนย้ายและแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

3.2.6 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 
  



 

  หน้าท่ี 2-7 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.3 กรณีย้ายต่างกรม เลือก ระบุส่วนราชการ จังหวัด ส่วนราชการผู้เบิก เลขที่หนังสือ วันที่ และแนบไฟล์ลายเซ็น 

 
3.3.1 ระบุ เลขประจำตัวประชาชนและประเภทเงิน  
3.3.2 กดปุ่ม “ค้นหา”ระบบแสดงระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหาและส่วนราชการผู้เบิกเดิม 

 



 

  หน้าท่ี 2-8 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-9 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.3.3 ระบุรายละเอียด  

 



 

  หน้าท่ี 2-10 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
3.3.4 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

3.3.5 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบสร้างเลขที่คำขอโอนย้ายและแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

3.3.6 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 
  



 

  หน้าท่ี 2-11 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การค้นหาข้อมูล  
4.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
4.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  

 



 

  หน้าท่ี 2-12 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.3 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงาน 
 



 

  หน้าท่ี 2-13 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงิน 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.4 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 

 



 

  หน้าท่ี 2-14 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5. การแก้ไขข้อมูล  

5.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
5.2 ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

 



 

  หน้าท่ี 2-15 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5.2.1 กรณี ส่วนราชการผู้เบิก เป็นผู้บันทึกข้อมูล ขั้นตอนของเรื่อง คือ รอโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก 
1) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

2) กดปุ่ม “ตกลง” ระบบสร้างเลขที่คำขอโอนย้ายและแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

3) กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 
5.2.2 กรณี ยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Filing ขั้นตอนของเรื่อง คือ รอโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก เมื่อส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “ส่ง

อนุมัติ” เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกระดับหัวหน้าอนุมัติรายการคำต่อไป 
  



 

  หน้าท่ี 2-16 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5.3 การยืนยันส่งกรมบัญชีกลางสำหรับหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก  
5.3.1 หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  

 



 

  หน้าท่ี 2-17 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5.3.2 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อมูล 
5.3.3 แนบไฟล์ ลายเซ็น 

 



 

  หน้าท่ี 2-18 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5.3.4 กดปุ่ม “ยืนยันส่งกรมบัญชีกลาง”  

 
 

5.3.5 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-19 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6. การยกเลิกโอนย้าย กรณีขั้นตอนของเรื่อง รอโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก 
6.1 หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  

 



 

  หน้าท่ี 2-20 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6.2 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล เพื่อตรวจสอบข้อมูล 

 
 



 

  หน้าท่ี 2-21 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6.3 กดปุ่ม “ยกเลิกโอนย้าย” ระบบแสดงข้อความ “ยกเลิกคำขอโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิกเสร็จสิ้น” 

 

 

6.4 กดปุ่ม “ตกลง” แสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-22 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6.5 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  

  



 

  หน้าท่ี 2-23 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.2 PPSP1011 อนุมัติขอโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก 
โปรแกรมน้ีสำหรับการอนุมัติคำขอโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก เมื่อส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบและยืนยันส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว กรมบัญชีกลางทำการอนุมัติคำขอ

โอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก 
ข้ันตอนการทำงาน 
      การอนุมัติขอโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “อนุมัติขอโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก”  
2. เมื่อเปิดโปรแกรมระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-24 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การค้นหาข้อมูล  
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้ 

 



 

  หน้าท่ี 2-25 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล อนุมัติและไม่อนุมัติ 

4.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 

 



 

  หน้าท่ี 2-26 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.2 เลือก Tab อนุมัติ ข้อมูล ระบบแสดงข้อมูลวันที่ปัจจุบัน 
1) อัปโหลดลายเซ็น 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-27 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2) กดปุ่ม “อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความยืนยันการอนุมัติข้อมูล “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่” 

 

3) กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงกล่องข้อความ ระบุ ยืนยัน PINCODE  

 

 

4) กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-28 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5) กรณีระบุ PINCODE แล้ว ระบบตรวจสอบพบว่า หน่วยงานที่ขอโอนย้ายไป ไม่มีสถานะเปน็ส่วนราชการผู้เบิก ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน  

 
4.3 เลือก Tab ไม่อนุมัติ  

1) ระบุสาเหตุการไม่อนุมัติและรายละเอียด กดปุ่ม “ไม่อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความ “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่”  
2) กดปุ่ม “ตกลง” เมื่อต้องการไม่อนุมัติ 
3) กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-29 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.4 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  



 

  หน้าท่ี 2-30 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.5 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 

 



 

  หน้าท่ี 2-31 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.3 PPSP1020 บันทึกเปลี่ยนแปลงเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร 
โปรแกรมน้ีสำหรับการขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ส่วนราชการผู้เบิกบันทึกคำขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้รับบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จราย

เดือนยื่นคำร้อง 
ข้ันตอนการทำงาน 

การบันทึกเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “บันทึกเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-32 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การเพิ่มข้อมูล 

3.1 กดปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอระบุรายละเอียดข้อมูล 
3.2 ระบุ เลขประจำตัวประชาชน ประเภทเงิน และเลขประจำตัวประชาชนทายาทในกรณีที่ประเภทเงินน้ันจ่ายให้ทายาท 



 

  หน้าท่ี 2-33 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.3 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบค้นหาข้อมูลรายการเบิกจ่ายล่าสุด 
3.3.1 ระบุรายละเอียดข้อมูล 



 

  หน้าท่ี 2-34 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.3.2 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

3.3.3 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

3.3.4 เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ขั้นตอนของเร่ือง คือ บันทึกร่าง



 

  หน้าท่ี 2-35 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การค้นหาข้อมูล  
4.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
4.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา 
4.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

 



 

  หน้าท่ี 2-36 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5. การแก้ไขข้อมูล  
5.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
5.2 ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

 

 



 

  หน้าท่ี 2-37 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5.3 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ส่งอนุมัติ” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 

 
 

5.4 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-38 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

1.1 เมื่อส่งอนุมัติแล้ว ขั้นตอนของเรื่อง คือ รออนุมัตPPSP1021 อนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 
โปรแกรมน้ีสำหรับการอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เมื่อส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบและยืนยันส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว กรมบัญชีกลางทำการ 

อนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 
ข้ันตอนการทำงาน 

การอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “อนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-39 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การค้นหาข้อมูล  
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้ 

 



 

  หน้าท่ี 2-40 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล อนุมัติและไม่อนุมัติ 

4.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 

 



 

  หน้าท่ี 2-41 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.2 เลือก Tab อนุมัติ   ข้อมูล วันที่อนุมัติ ระบบแสดงข้อมูลวันที่ปัจจุบัน กดปุ่ม “อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความ “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่”  

 
 

4.2.1 กดปุ่ม “อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความยืนยันการอนุมัติข้อมูล 

 
 

4.2.2 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบสร้างเลขที่คำขอโอนย้ายและแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-42 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.3 เลือก Tab ไม่อนุมัติ ระบุสาเหตุการไม่อนุมัติและรายละเอียด กดปุ่ม “ไม่อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความ “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่” 
4.3.1 กดปุ่ม “ไม่อนุมัติ” ระบไม่อนุมัติข้อมูล 
4.3.2 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

  



 

  หน้าท่ี 2-43 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.4 PPSP1031 ขอหนังสือรับรองเงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือนอิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรมน้ีสำหรับการบันทึก/อนุมัติขอหนังสือรับรองเงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนราชการผู้เบิกบันทึกคำขอที่ผู้รับบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือนยื่น 

โดยผู้รับบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือนสามารถยื่นคำขอได้ 2 ช่องทาง ดังน้ี 
1) ยื่นคำขอที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบันทึกคำขอ 
2) ยื่นคำขอผ่านระบบ e-Filing 

ข้ันตอนการทำงาน 
การบันทึก/อนุมัติขอหนังสือรับรองเงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือนอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “ขอหนังสือรับรองเงินบำนาญ/บำเหน็จรายเดือนอิเล็กทรอนิกส์” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 



 

  หน้าท่ี 2-44 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
 



 

  หน้าท่ี 2-45 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การเพิ่มข้อมูล  

3.1 กดปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอระบุรายละเอียดข้อมูล 

 

3.2 ระบุ เลขประจำตัวประชาชนและประเภทเงิน ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบทะเบียนประวัติและระบบอนุมัติสั่งจ่าย  
3.2.1 กรณีไม่พบข้อมูล ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูล” 
3.2.2 กรณีพบข้อมูลสิทธิรับบำนาญ หรือ บำเหน็จรายเดือน ระบบแสดงข้อมูลจากระบบทะเบียนประวัติและระบบอนุมัติสั่งจ่าย  



 

  หน้าท่ี 2-46 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.2.3 ระบุรายละเอียด

 
 



 

  หน้าท่ี 2-47 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.2.4 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

3.2.5 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

4. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ขั้นตอนของเร่ือง คือ บันทึกร่าง



 

  หน้าท่ี 2-48 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การค้นหาข้อมูล  
4.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
4.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
4.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

 



 

  หน้าท่ี 2-49 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5 การแก้ไขข้อมูลกดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
5.1 ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

 



 

  หน้าท่ี 2-50 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5.2 เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ส่งอนุมัติ” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 
 

 
 

5.3 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

5.4 เมื่อส่งอนุมัติแล้ว ขั้นตอนของเรื่อง คือ รออนุมัติ 
5.5 กรณี ยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Filing ขั้นตอนของเรื่อง คือ บันทึกร่าง เมื่อส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “ส่งอนุมัติ” เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิก 

ระดับหัวหน้าอนุมัติรายการคำขอต่อไป 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-51 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6. หัวหน้าส่วราชการผู้เบิก ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล อนุมัติและไม่อนุมัติ 
6.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 

 



 

  หน้าท่ี 2-52 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6.2 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-53 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6.3 เลือก Tab อนุมัติข้อมูล ระบบแสดงวันที่อนุมัติเป็นวันที่ปัจจุบันและอัปโหลดลายเซ็น จากน้ันกดปุ่ม “อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความ “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่”  
6.3.1 กดปุ่ม “ตกลง” เมื่อต้องการส่งข้อมูล 
6.3.2 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

 



 

  หน้าท่ี 2-54 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6.3.3 กดปุ่ม “อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความยืนยันการอนุมัติข้อมูล “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่” 

 
 

6.3.4 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-55 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6.4 เลือก Tab ไม่อนุมัติ ระบุสาเหตุการไม่อนุมัติและรายละเอียด กดปุ่ม “ไม่อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความ “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่”  
6.4.1 กดปุ่ม “ตกลง” เมื่อต้องการไม่อนุมัติ 
6.4.2 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

 

 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-56 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6.5 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  

 



 

  หน้าท่ี 2-57 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6.6 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 

 



 

  หน้าท่ี 2-58 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.5 PPSP1070 ขอเบิก/อนุมัติเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 
โปรแกรมน้ีสำหรับการขอเบิก/อนุมัติเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ส่วนราชการผู้เบิกบันทึกคำขอที่ผู้รับบำนาญ/ผู้รับบำเหน็จรายเดือนยื่น โดยผู้รับบำนาญ/ผู้รับ

บำเหน็จรายเดือนสามารถยื่นคำขอได้ 2 ช่องทาง ดังน้ี 
1) ยื่นคำขอที่ส่วนราชการผู้เบิกที่รับบำนาญ/บำเหน็จรายเดือน เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบันทึกคำขอ 
2) ยื่นคำขอผ่านระบบ e-Filing 

ข้ันตอนการทำงาน 
การขอเบิก/อนุมัติเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “ขอเบิก/อนุมัติเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 

 



 

  หน้าท่ี 2-59 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การเพิ่มข้อมูล  

3.1 กดปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอระบุรายละเอียดข้อมูล 
3.2 ระบุ เลขประจำตัวประชาชน ระบบค้นหาข้อมูล 

 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-60 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.2.1 กรณีตรวจสอบแล้ว ไม่มีสิทธิรับเงินช.ค.บ. ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน 

 



 

  หน้าท่ี 2-61 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.2.2 กรณีพบข้อมูลสิทธิรับบำนาญ หรือ บำเหน็จรายเดือน ระบบแสดงข้อมูลจากรอบการจ่าย
ล่าสุดมาแสดง และ คำนวณเงินช่วยค่าครองชีพ (ช.ค.บ.) ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ได้รับให้อัตโนมัติ 

 



 

  หน้าท่ี 2-62 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.2.3 เมื่อระบุรายละเอียดแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึก 
3.2.4 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

3.2.5 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียร้อย” 

 
 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-63 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การค้นหาข้อมูล  
4.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
4.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา 
4.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-64 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5 การแก้ไขข้อมูลกดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

 
5.1.1 กรณี ส่วนราชการผู้เบิก เป็นผู้บันทึกข้อมูล ขั้นตอนของเรื่อง คือ บันทึกร่าง 



 

  หน้าท่ี 2-65 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

1) เมื่อส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “ส่งอนุมัติ” เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิก ระดับหัวหน้าอนุมัติรายการคำขอ ระบบแสดงข้อความ 
“ยืนยันส่งอนุมัติข้อมูล”  

 
 

2) กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” ขั้นตอนของเรื่องคือ รออนุมัติ 

 
 

5.1.2 กรณี ยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Filing ขั้นตอนของเรื่อง คือ บันทึกร่าง เมื่อส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “ส่งอนุมัติ” เพื่อให้ส่วน
ราชการผู้เบิก ระดับหัวหน้าอนุมัติรายการคำขอต่อไป 

 



 

  หน้าท่ี 2-66 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6 การตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล อนุมัติและไม่อนุมัติ 

6.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 



 

  หน้าท่ี 2-67 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6.2 เลือก Tab อนุมัติข้อมูล ระบบแสดงวันที่อนุมัติเป็นวันที่ปัจจุบันและอัปโหลดลายเซ็น 

 

 

1) กดปุ่ม “อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความยืนยันการอนุมัติข้อมูล “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่” 

  



 

  หน้าท่ี 2-68 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6.3 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  

 



 

  หน้าท่ี 2-69 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6.4 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 

 



 

  หน้าท่ี 2-70 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6.5 เลือก Tab ไม่อนุมัติ ระบุสาเหตุการไม่อนุมัติและรายละเอียด กดปุ่ม “ไม่อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความ “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่”  
6.5.1 กดปุ่ม “ตกลง” เมื่อต้องการไม่อนุมัติ 
6.5.2 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-71 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.6 PPSP1130 อนุมัติคำขอปรับปรุงค่าลดหย่อน 
โปรแกรมน้ีสำหรับการอนุมัติคำขอปรับปรุงค่าลดหย่อน เมื่อมีการยื่นคำขอผ่านระบบ e-Filing ส่วนราชการผู้เบิกทำการยืนยันข้อมูล 

ข้ันตอนการทำงาน 
การอนุมัติคำขอปรับปรุงค่าลดหย่อน มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “ปรัปรุงค่าลดหย่อน” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-72 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 

3. กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 

  
 

4. กดปุ่ม ยีนยัน อนุมัติคำขอ 
  



 

  หน้าท่ี 2-73 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.7 PPSP1131 บันทึกค่าลดหย่อน 
โปรแกรมน้ีสำหรับการบันทึกค่าลดหย่อน ส่วนราชการผู้เบิกบันทึกค่าลดหย่อน 

ข้ันตอนการทำงาน 
การบันทึกค่าลดหย่อนมีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “บันทึกค่าลดหย่อน” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-74 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การค้นหาข้อมูล  
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา 

 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-75 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.3 กดปุ่ม   ระบบแสดงหน้าจอระบุรายละเอียดข้อมูล 

 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-76 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.1 กดปุ่ม  เพิ่ม ระบบแสดงหน้าจอระบุรายละเอียดข้อมูล 

 
 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-77 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.1.1 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

3.1.2 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-78 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.8 PPSP2010 จัดการรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย 
   เมื่อระบบทำการประมวลผลจัดทำข้อมูลขอเบิกประจำรอบการจ่ายให้อัตโนมัติแล้ว โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกจัดทำข้อมูลรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย ซึ่ง
มีขั้นตอนการทำงาน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

   ขั้นตอนที่ 1 จัดการจำนวนรายการ 
   ขั้นตอนที่ 2 จัดการรายรับ 
   ขั้นตอนที่ 3 จัดการรายจ่าย 

        ขั้นตอนที่ 4 ปิดรอบข้อมูลพร้อมตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล 
        ขั้นตอนที่ 5 ส่งส่วนราชการระดับกรม 

ข้ันตอนการทำงาน 
การจัดการรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “จัดการรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-79 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-80 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.8.1 ข้ันตอนท่ี 1 จัดการจำนวนรายการ  
ระบบแสดงจำนวนรายการข้อมูลตรวจสอบรายการขอเบิกรายการใหม่ประจำรอบการจ่าย ซึ่งได้จากการประมวลผลรายการขอเบิกประจำรอบ ประกอบด้วย 
1. ตรวจสอบและจัดการข้อมูลรายการขอเบิกไม่ปกติ 
2. ข้อมูลการขอเบิกและรับโอน  

2.1. ยอดยกมา 
2.1.1. ระบบประมวลผลสร้างรายการยอดยกมาจากเดือนก่อน กรณีตรวจสอบพบรายการอนุมัติสั่งจ่ายเพิ่ม ระบบทำการรวมยอดเงินเพิ่มให้อัตโนมัติ

และแสดงเคร่ืองหมาย “*” 

2.1.2.  สร้างรายการขอเบิก – สร้างรายการงดเบิกที่สามารถจ่ายรอบเดือนปัจจุบันได้ 

2.1.3.  จ่ายไม่เต็มเดือน ปรับยอดรายการจ่าย กรณีมีการงดเบิกในเดือนน้ันๆ 
2.2. ขอเบิกเงิน 

2.2.1. ระบบประมวลผลสร้างรายการขอเบิกใหม่ 

2.2.2.  เพิ่มรายการขอเบิก - ปรับสถานะรายการรอขอเบิกเข้ารอบการจ่ายรอบเดือนปัจจุบันได้ 

2.2.3.  ลดรายการขอเบิก - ปรับสถานะรายการขอเบิกเป็นรอขอเบิก 
2.3. รับโอน ระบบแสดงจำนวนรายการที่รับโอน 

3. ข้อมูลการงดเบิกและโอนออก 
3.1. งดเบิกเงิน 

3.1.1. ระบบประมวลผลงดเบิกอัตโนมัติ 

3.1.2.  รายการงดเบิก - งดเบิกรายการขอเบิกของรอบการจ่ายรอบเดือนปัจจุบัน 
3.2. เสียชีวิต 

3.2.1. ระบบประมวลผลงดเบิกเสียชีวิตจากทะเบียนราษฎร์อัตโนมัติ 

3.2.2.  รายการงดเบิกเสียชีวิต 



 

  หน้าท่ี 2-81 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.2.3.  รายการงดเบิกเสียชีวิต 
3.3. โอนออก ระบบแสดงจำนวนคนที่โอนออก 

4. สรุปรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย 
4.1. รวมรายการข้อมูลการขอเบิกและรับโอน 
4.2. รวมรายการข้อมูลการงดเบิกและโอนออก 
4.3. จำนวนคงเหลือ 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-82 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

1) PPSP2011-ตรวจสอบและจัดการข้อมูลรายการขอเบิกไม่ปกติ  
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบและจัดการข้อมูลรายการขอเบิกไม่ปกติเพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลสามารถกลับมาเบิกจ่ายได้หรืองดเบิกข้อมูล  

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบและจัดการข้อมูลรายการขอเบิกไม่ปกติ มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กดปุ่ม “ตรวจสอบและจัดการข้อมูลรายการขอเบิกไม่ปกติ” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 
3. การค้นหาข้อมูล 

3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 



 

  หน้าท่ี 2-83 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-84 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การบันทึกปรับสถานะข้อมูล 
4.1. กรณีสถานะตรวจสอบรายการคือ Reject เดือนก่อนกับกรมบังคับคดี สถานะข้อมูลสีเหลือง ส่วนราชการผู้เบิกต้องตรวจสอบการติดบังคับคดี หาก

พบว่ามีสถานะติดบังคับคดี ให้ทำการงดเบิก หากไม่มีสถานะการติดบังคับคดีหรือไม่มีการตรวจสอบและทำการงดเบิก ข้อมูลจะถูกนำไปประมวลผล
เบิกจ่ายตามปกติ 

4.2. กรณีสถานะตรวจสอบรายการคือ กลับเข้ารับราชการ สถานะข้อมูลสีเหลือง ส่วนราชการผู้เบิกต้องทำการงดเบิกการจ่าย หากไม่มีการตรวจสอบและทำ
การงดเบิก ข้อมูลจะถูกนำไปประมวลผลเบิกจ่ายตามปกติ 

4.3. กรณีสถานะตรวจสอบรายการคือ พบข้อมูลเงินสะสมประจำเดือน กบข. สถานะข้อมูลสีเหลือง ส่วนราชการผู้เบิกต้องตรวจสอบสถานะการกลับเข้ารับ
ราชการ หากพบว่ามีสถานะเป็นกลับเข้ารับราชการให้ทำการงดเบิก หากไม่มีกลับเข้ารับราชการหรือไม่มีการตรวจสอบและทำการงดเบิก ข้อมูลจะถูก
นำไปประมวลผลเบิกจ่ายตามปกติ 

4.4. กรณี สัญญาค้ำประกันหมดอายุ สถานะข้อมูลสีแดง ส่วนราชการผู้เบิกต้องทำการบันทึกข้อมูลสัญญาค้ำประกัน หากไม่บันทึกข้อมูลดังกล่าว ส่วน
ราชการผู้เบิกจะไม่สามารถยืนยันจำนวนรายการขอเบิกได้ 

4.5. กรณี ติดบังคับคดี สถานะข้อมูลสีแดง ส่วนราชการผู้เบิกต้องตรวจสอบการติดบังคับคดี หากพบว่ามีสถานะติดบังคับคดีให้ทำการงดเบิกหรือ
เปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีให้เป็นเลขที่บัญชีของกรมบังคับคดี เมื่อเปลี่ยนเลขที่บัญชีเป็นของกรมบังคับคดีแล้ว ข้อมูลจะถูกนำไปประมวลผลเบิกจ่าย
ตามปกติ แต่หากไม่มีการตรวจสอบ งดเบิกหรือบันทึกเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีให้เป็นของกรมบังคับคดี ส่วนราชการผู้เบิกจะไม่สามารถยืนยันจำนวน
รายการขอเบิกได้ 

  



 

  หน้าท่ี 2-85 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.6. กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

 
4.7. กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  

 

5. กดปุ่ม  ย้อนกลับหน้า จัดการรายการจำนวน  



 

  หน้าท่ี 2-86 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2) PPSP2020 – ยอดยกมา ตรวจสอบรายการยอดยกมา (ทะเบียนรายการขอเบิก) 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกทำการตรวจสอบยอดยกมาจากเดือนก่อน ซึ่งได้จากการประมวลผลรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย 

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายละเอียดยอดยกมา มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กลุ่มยอดยกมา กดกล่องข้อมูลยอดยกมา 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 
3. การค้นหาข้อมูล  

3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 



 

  หน้าท่ี 2-87 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 

 



 

  หน้าท่ี 2-88 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.4 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูล 

 

 

 



 

  หน้าท่ี 2-89 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 

3.5 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

 
3.6 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  

3.7 กดปุ่ม  ย้อนกลับหน้า จัดการรายการจำนวน 



 

  หน้าท่ี 2-90 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3) PPSP2012 – ยอดยกมา สร้างรายการขอเบิก (สร้างรายการเดือนปัจจุบัน) 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกทำการตรวจสอบรายการที่มีการงดเบิกและต้องการขอเบิกใหม่ เพื่อสร้างรายการขอเบิกเดือนปัจจุบัน  

ข้ันตอนการทำงาน 
การสร้างรายการขอเบิกเดือนปัจจุบัน มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กลุ่มยอดยกมา กด  สร้างรายการ 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 
3. การเพิ่มข้อมูล 



 

  หน้าท่ี 2-91 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.1.  กดปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอระบุรายละเอียดข้อมูล 
3.2. ระบุ ประเภทเงิน เลขประจำตัวประชาชน กรณีที่ประเภทเงินน้ันจ่ายให้ทายาทจะต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนทายาทด้วย  

 

 

3.3. กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบค้นหาข้อมูลประวัติการจ่ายล่าสุด 
3.3.1. กรณีไม่พบข้อมูล ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “ไม่พบข้อมูล” 
3.3.2. กรณีพบข้อมูลสิทธิรับบำนาญ หรือ บำเหน็จรายเดือน ระบบแสดงข้อมูลจากระบบทะเบียนประวัติ  



 

  หน้าท่ี 2-92 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
3.3.3. เมื่อระบุรายละเอียดแล้ว กดปุ่ม “สร้างรายการเดือนปัจจุบันและตกเบิก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 



 

  หน้าท่ี 2-93 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
 

3.3.4. ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

3.3.5. กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-94 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การค้นหาข้อมูล  
4.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
4.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  

 
  



 

  หน้าท่ี 2-95 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5. การแก้ไขข้อมูล  

5.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอทะเบียนรายการขอเบิก 

  



 

  หน้าท่ี 2-96 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4) PPSP2020 – จ่ายไม่เต็มเดือน 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกทำการตรวจสอบรายการที่มีการงดเบิกในเดือนน้ัน ต้องปรับยอดรายการเบิกจ่ายไม่เต็มเดือน  

ข้ันตอนการทำงาน 
การสร้างรายการขอเบิกเดือนปัจจุบัน มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กลุ่มยอดยกมา กด   ตรวจสอบยอดจ่ายไม่เต็มเดือน 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 
3. การค้นหาข้อมูล  



 

  หน้าท่ี 2-97 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  

 
  



 

  หน้าท่ี 2-98 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การแก้ไขข้อมูล  
4.1 ระบุเงื่อนไข เลขประจำตัวประชาชน สถานะข้อมูลทั้งหมด ที่ต้องการแก้ไขรายการจ่ายไม่เต็มเดือน  



 

  หน้าท่ี 2-99 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.2 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอทะเบียนรายการขอ
เบิก 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-100 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.3 เลือก Tab จัดการรายรับ 
4.4 ระบุรายละเอียด กรณีจ่ายไม่เต็มเดือน 



 

  หน้าท่ี 2-101 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.5 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

4.6 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-102 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.7 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  

 



 

  หน้าท่ี 2-103 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5) PPSP1040 – ขอเบิกเงิน ขอเบิกใหม่ (ตรวจสอบรายการขอเบิกรายการใหม่ประจำรอบการจ่าย) 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบรายการขอเบิกใหม่ประจำรอบการจ่าย ที่มีการอนุมัติสั่งจ่ายใหม่ 

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายการขอเบิกใหม่ประจำรอบการจ่าย มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กลุ่มขอเบิกเงิน กดกล่องข้อมูลขอเบิกใหม่ 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 
3. การค้นหาข้อมูล ขอเบิกรายการใหม่ประจำรอบการจ่าย 

3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  



 

  หน้าท่ี 2-104 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   



 

  หน้าท่ี 2-105 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.3 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

 
3.4 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  

 



 

  หน้าท่ี 2-106 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6) PPSP1040 - ขอเบิกเงิน เพ่ิมรายการขอเบิก (ตรวจสอบรายการขอเบิกรายการใหม่ประจำรอบการจ่าย) 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกเพิ่มรายการขอเบิกใหม่ประจำรอบการจ่าย ที่มีการอนุมัติสั่งจ่ายใหม่หลังจากประมวลผลรายการขอเบิกประจำรอบแล้ว 

ข้ันตอนการทำงาน 
การเพิ่มรายการขอเบิกใหม่ประจำรอบการจ่าย มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กลุ่มขอเบิกเงิน กด  เพิ่ม 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 
3. การค้นหาข้อมูล รอขอเบิก 

3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  



 

  หน้าท่ี 2-107 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 

3.3 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 



 

  หน้าท่ี 2-108 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
 

3.4 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-109 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

7) PPSP1040 - ขอเบิกเงิน ลดรายการขอเบิก (ตรวจสอบรายการขอเบิกรายการใหม่ประจำรอบการจ่าย) 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกลดรายการขอเบิกใหม่ที่มีการประมวลผลรายการขอเบิกประจำรอบแล้ว และยังไม่ต้องการขอเบิกในรอบการจ่ายปัจจุบัน 

ข้ันตอนการทำงาน 
การลดรายการขอเบิกใหม่ประจำรอบการจ่าย มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กลุ่มขอเบิกเงิน กด  ลด 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 
3. การค้นหาข้อมูล ขอเบิกรายการใหม่ประจำรอบการจ่าย 

3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  



 

  หน้าท่ี 2-110 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   



 

  หน้าท่ี 2-111 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.3 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

3.4 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-112 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

8) PPSP2021 - รับโอน ตรวจสอบรายการยอดยกมา (ทะเบียนรายการขอโอนย้าย) 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกทำการตรวจสอบรายการขอโอนย้าย ที่มีการอนุมัติโอนย้ายและประมวลผลรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย 

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายละเอียดรับโอน มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กลุ่มยอดยกมา กดกล่องข้อมูลรับโอน 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป  

2.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
2.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
2.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

 



 

  หน้าท่ี 2-113 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-114 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

9) PSP2020 - งดเบิกอัตโนมัติ ตรวจสอบรายการยอดยกมา (ทะเบียนรายการขอเบิก) 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกทำการตรวจสอบยอดงดเบิกอัตโนมัติ ซึ่งได้จากการประมวลผลรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย  

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายละเอียดยอดยกมางดเบิกอัตโนมัติ มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กลุ่มงดเบิกอัตโนมัติ กดกล่องข้อมูลยอดยกมา 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

2.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
2.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
2.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

 



 

  หน้าท่ี 2-115 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-116 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

10) PPSP1050 - งดเบิกอัตโนมัติ เพ่ิมรายการงดเบิก (งดเบิกเพ่ิมเติมประจำรอบการจ่าย) 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกงดเบิกเพิ่มเติมประจำรอบการจ่ายหลังจากประมวลผลรายการขอเบิกประจำรอบแล้ว 

ข้ันตอนการทำงาน 
การเพิ่มรายการงดเบิกประจำรอบการจ่าย มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กลุ่มของดเบิกอัตโนมัติ กด  เพิ่ม 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

2.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
2.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา 
2.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

 



 

  หน้าท่ี 2-117 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
  



 

  หน้าท่ี 2-118 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การแก้ไขข้อมูล 

3.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
3.2 ระบุรายละเอียดการงดเบิก ส่วนราชการผู้เบิก เป็นผู้บันทึกข้อมูล ขั้นตอนของเร่ือง คือ บันทึกร่าง 

 



 

  หน้าท่ี 2-119 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.3 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

3.4 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-120 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.5 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  



 

  หน้าท่ี 2-121 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.6 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 

 
 



 

  หน้าท่ี 2-122 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การยืนยันส่งกรมบัญชีกลาง 

4.1 กดปุ่ม  รายการขั้นตอน “บันทึกงดเบิก”ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 

 



 

  หน้าท่ี 2-123 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.2 เมื่อส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “ยืนยันส่งกรมบัญชีกลาง” ระบบแสดงข้อความ “ยืนยันส่งกรมบัญชีกลาง”  

 

 

4.3 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-124 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.4 หน้าจอค้นหาระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา ขั้นตอนของเรื่องคือ “ส่งกรมบัญชีกลางรับรอง” 

 



 

  หน้าท่ี 2-125 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

11) PPSP2020 - เสียชีวิต ตรวจสอบรายการเสียชีวิตจากทะเบียนราษฎร์ (ทะเบียนรายการขอเบิก) 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกงดเบิกเพิ่มเติมประจำรอบการจ่ายหลังจากประมวลผลรายการขอเบิกประจำรอบแล้ว 

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายละเอียดยอดยกมา มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กลุ่มเสียชีวิต กดกล่องข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

2.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
2.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
2.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

 
 



 

  หน้าท่ี 2-126 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-127 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

12) PPSP1050 - เสียชีวิต  เพ่ิมรายการเสียชีวิต (งดเบิกเพ่ิมเติมประจำรอบการจ่าย) 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกเพิ่มรายการงดเบิกเสียชีวิตประจำรอบการจ่ายหลังจากประมวลผลรายการขอเบิกประจำรอบแล้ว 

ข้ันตอนการทำงาน 
การเพิ่มรายการงดเบิกเสียชีวิตประจำรอบการจ่าย มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กลุ่มเสียชีวิต กด  เพิ่ม 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

2.1. ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
2.2. กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา 



 

  หน้าท่ี 2-128 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
 



 

  หน้าท่ี 2-129 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การแก้ไขข้อมูล 

3.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
3.2 ระบุรายละเอียดการงดเบิก ส่วนราชการผู้เบิก เป็นผู้บันทึกข้อมูล ขั้นตอนของเร่ือง คือ บันทึกร่าง 

 



 

  หน้าท่ี 2-130 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.3 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

3.4 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-131 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การยืนยันส่งกรมบัญชีกลาง 
4.1 ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

  



 

  หน้าท่ี 2-132 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.2 กดปุ่ม  รายการขั้นตอน “บันทึกงดเบิก”ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 

 



 

  หน้าท่ี 2-133 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.3 เมื่อส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “ยืนยันส่งกรมบัญชีกลาง” ระบบแสดงข้อความ “ยืนยันส่งกรมบัญชีกลาง”  

 

 

4.4 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-134 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.5 หน้าจอค้นหาระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา ขั้นตอนของเรื่องคือ “ส่งกรมบัญชีกลางเพื่อรับรอง” 

 
 



 

  หน้าท่ี 2-135 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

13) PPSP2020 - เสียชีวิต ลดรายการเสียชีวิต (ทะเบียนรายการขอเบิก) 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกลดรายการงดเบิกเสียชีวิตประจำรอบการจ่ายหลังจากประมวลผลรายการขอเบิกประจำรอบแล้ว 

ข้ันตอนการทำงาน 
การลดรายการงดเบิกเสียชีวิตประจำรอบการจ่าย มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กลุ่มเสียชีวิต กด  ลด 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 



 

  หน้าท่ี 2-136 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
 



 

  หน้าท่ี 2-137 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การแก้ไขข้อมูล 

3.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 

 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-138 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.2 ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไขจาก งดเบิก เป็น เบิกจ่าย 

 

 
 

 



 

  หน้าท่ี 2-139 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.3 ตรวจสอบสถานะการเบิกจ่าย ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-140 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

14) PPSP2021 - โอนออก ตรวจสอบรายการยอดยกมา (ทะเบียนรายการขอโอนย้าย) 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกทำการตรวจสอบรายการโอนออก ที่มีการอนุมัติโอนออกและประมวลผลรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย 

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายละเอียดรับโอน มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. จากหน้าจอจัดการจำนวนรายการ กลุ่มโอนออก กดกล่องข้อมูลโอนออก 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 
3. การค้นหาข้อมูล  

3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 



 

  หน้าท่ี 2-141 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-142 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

15) ยืนยันจำนวนรายการสรุปการขอเบิก 
1) กรณีพบข้อมูลรายการขอเบิกไม่ปกติ ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน “ไม่สามารถยืนยันจำนวนรายการขอเบิกได้ กรุณาตรวจสอบและจัดการข้อมูลรายการ

ขอเบิกไม่ปกติ” 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-143 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2) ตรวจสอบรายการขอเบิกไม่ปกติ  

 



 

  หน้าท่ี 2-144 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3) เมื่อแก้ไขรายการขอเบิกไม่ปกติ 

 



 

  หน้าท่ี 2-145 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4) กดปุ่ม  

 

  



 

  หน้าท่ี 2-146 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5) กดปุ่ม  

 

  



 

  หน้าท่ี 2-147 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6) กดปุ่ม ยืนยันจำนวนรายการสรุปรายการขอเบิก ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-148 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.8.2 ข้ันตอนท่ี 2 จัดการรายรับ 
1. หลังจากยืนยันจำนวนรายการเรียบร้อยแล้วส่วนราชการผู้เบิกกดปุ่ม “ถัดไป” 
2. ระบบแสดงหน้าจอสรุปยอดเงินจัดการรายรับ  

 



 

  หน้าท่ี 2-149 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

1) PPSP2020 – จัดการรายรับ 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกทำแก้ไขข้อมูลรายการรับ ผ่านโปรแกรมทะเบียนรายการขอเบิก 

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลทะเบียนรายการขอเบิกจัดการรายรับ มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. หลังจากยืนยันจำนวนรายการเรียบร้อยแล้วส่วนราชการผู้เบิกกดปุ่ม “จัดการรายรับ”  
2. ระบบแสดงหน้าจอทะเบียนรายการขอเบิกดังรูป



 

  หน้าท่ี 2-150 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

  



 

  หน้าท่ี 2-151 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การแก้ไขข้อมูล  

3.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
3.2 ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

1) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูลระบบแสดง
ข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

2) กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 
3.3 หมวดข้อมูล บัญชีธนาคารและยอดเงิน 

 
 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-152 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.4 หมวดข้อมูล จัดการรายรับ 

 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-153 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

1) กดปุ่ม ประวัติการปรับปรุงเงินช.ค.บ. 

 
 

2) กดปุ่ม เพิ่ม รายการตกเบิก 

 



 

  หน้าท่ี 2-154 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3) กดปุ่ม เพิ่ม รายการตกเบิกช.ค.บ. 

 

 

4) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-155 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5) กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อมูลตกเบิก 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-156 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

7) กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-157 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

8) กรณีจ่ายไม่เต็มเดือน  

 



 

  หน้าท่ี 2-158 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

9) ตรวจสอบทะเบียนรายการขอเบิก  

 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-159 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

10) กดปุ่ม “ยกเลิก” กลับหน้าตารางผลการค้นหา 

 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-160 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

11) กดปุ่ม  ย้อนกลับหน้า จัดการรายรับ 

 



 

  หน้าท่ี 2-161 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.5 ยืนยันจัดการรายรับ 
เมื่อแก้ไขรายรับเรียบร้อย กดปุ่ม ยืนยันจัดการรายรับ ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-162 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.8.3 ข้ันตอนท่ี 3 จัดการรายจ่าย 
1. หลังจากยืนยันจัดการรายรับเรียบร้อยแล้วส่วนราชการผู้เบิกกดปุ่ม “ถัดไป” 
2. ระบบแสดงหน้าจอสรุปยอดเงินจัดการรายจ่าย 

 



 

  หน้าท่ี 2-163 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. เมื่อจัดการรายรับเรียบร้อยแล้วส่วนราชการผู้เบิกกดปุ่ม “จัดการรายจ่าย” 
4. ระบบแสดงหน้าจอทะเบียนรายการขอเบิก ส่วนราชการผู้เบิกแก้ไขข้อมูลรายจ่าย 
5. เมื่อจัดการรายจ่ายแล้วส่วนราชการผู้เบิกกดปุ่ม “บันทึกข้อมูลหน้ี” 
6. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลหน้ี ส่วนราชการผู้เบิกหรือส่วนราชการระดับกรมบันทึกหักหน้ี 
7. เมื่อจัดการหน้ีเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบข้อมูลการผ่อนชำระหน้ีบำเหน็จค้ำประกัน โดยกดปุ่ม “ตรวจสอบบำเหน็จค้ำประกัน” 
8. ระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบข้อมูลการผ่อนชำระหน้ีบำเหน็จค้ำประกัน ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบข้อมูลการผ่อนชำระหน้ีบำเหน็จค้ำประกัน 

 

 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-164 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

1) PPSP2020 – จัดการรายจ่าย 
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกทำแก้ไขข้อมูลรายการจ่าย ผ่านโปรแกรมทะเบียนรายการขอเบิก 

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลทะเบียนรายการขอเบิกรายการจ่าย มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. หลังจากยืนยันจัดการรายรับเรียบร้อยแล้วส่วนราชการผู้เบิกกดปุ่ม “จัดการรายจ่าย”  
2. ระบบแสดงหน้าจอทะเบียนรายการขอเบิกดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-165 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-166 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การแก้ไขข้อมูล  

3.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
3.2 ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

1) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูลระบบแสดง
ข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

2) กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 
3.3 หมวดข้อมูล บัญชีธนาคารและยอดเงิน 

 
 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-167 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.4 หมวดข้อมูล จัดการรายจ่าย 

 
 

1) กดปุ่ม “ยกเลิก” กลับหน้าตารางผลการค้นหา 

2) กดปุ่ม  ย้อนกลับหน้า จัดการรายจ่าย 
 
 
 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-168 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2) PPSP2030 - โหลดข้อมูลหนี้  
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกหรือส่วนราชการระดับกรมทำโหลดข้อมูลหน้ี 

ข้ันตอนการทำงาน 
การโหลดข้อมูลหน้ี มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. ส่วนราชการผู้เบิกตรวจข้อมูลหน้ี กดปุ่ม “โหลดข้อมูลหน้ี”  
2. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลหน้ีดังรูป 

 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-169 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การเพิ่มข้อมูล  

4.1 กดปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอระบุรายละเอียดข้อมูล 
4.2 ระบุ ประเภทไฟล์  

 

ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลหน้ีปัจจุบัน กรณีที่ไม่ต้องการดาวน์โหลดเลือก  จากน้ันกดปุ่ม “ถัดไป” 

 

 

กรณีไม่พบรายกาข้อมูลหน้ีปัจจุบันระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน 

 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-170 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

ขั้นตอนที่ 2 อัปโหลดข้อมูลหน้ีประจำรอบการจ่าย 

 
 

1) Browse ไฟล์ที่ต้องการนำเข้า 

 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-171 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2) ไฟล์สหกรณ์ 

 

3) ไฟล์หน้ีอื่นๆ 

 

 

4) กดปุ่ม    

 
 



 

  หน้าท่ี 2-172 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
5) ระบบแสดงข้อความ ยืนยันการนำเข้าไฟล์ข้อมูลหน้ี   

 

 
 
 

6) การนำเข้าไฟล์มี 2 กรณี ดังน้ี 
6.1) กรณีนำเข้าไฟล์หน้ีอื่นๆ ระบบแสดงข้อความยืนยันปรับปรุงข้อมูล 

- กดปุ่ม ยืนยันปรับปรุงหน้ีสหกรณ์และหน้ีอื่นๆ คือ นำข้อมูลหน้ีสหกรณ์จาก
ไฟล์ที่นำเข้าปรับปรุงข้อมูลหน้ีสหกรณ์ที่มีอยู่แล้วด้วย 

           - กดปุ่ม ยืนยันหน้ีอื่นๆ คือ นำข้อมูลหน้ีอื่นๆจากไฟล์ที่นำเข้าปรับปรุงข้อมูล 
           หน้ีอื่นๆเท่านน้ันที่มีอยู่แล้วด้วย 
6.2) กรณีนำเข้าไฟล์สหกรณ์ ระบบนำข้อมูลหน้ีสหกรณ์จากไฟล์ที่นำเข้าปรับปรุง

หน้ีสหกรณ์ 
7) ระบบกลับสู่หน้าค้นหา และแสดงข้อความแจ้งเตือน 

 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-173 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

ขั้นตอนที่ 3 ระบบแสดงรายการที่รูปแบบไฟล์หรือข้อมูลการหักหน้ีไม่ถูกต้อง ส่วนราชการผู้เบิกหรือส่วนราชการ

ระดับกรมกดปุ่ม “ดาวน์โหลดผลการตรวจสอบรูปแบบไฟล์และข้อมูลการหักหน้ี” เพื่อตรวจสอบรายการไม่ถูกต้อง

ทั้งหมด กรณีที่พบข้อมูลไม่ถูกต้อง ส่วนราชการผู้เบิกหรือส่วนราชการระดับกรมอัปโหลดไฟล์ข้อมูลหน้ีเฉพาะ

รายการที่ไม่ถูกต้องใหม่ได้เมื่อข้อมูลหน้ีถูกต้องทั้งหมดแล้ว กดปุ่ม “ถัดไป” 

1) กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  

 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-174 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2) กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 

 
 
 

3) กดปุ่ม   
 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-175 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4) นำเข้าไฟล์ปรับปรุง 

 
 

5) กดปุ่ม “ถัดไป”. 

 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-176 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6) กดปุ่ม  
1) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
 

2) กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

3) กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  

 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-177 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

ขั้นตอนที่ 4 ระบบทำการตรวจสอบผลการหักหน้ีว่าสามารถหักหน้ีได้หรือไม่ กรณีที่พบรายการที่ยอดหน้ีมากกว่า
รายรับ ระบบแสดงรายการดังกล่าวที่หน้าจอ ส่วนราชการผู้เบิกหรือส่วนราชการระดับกรมทำการแก้ไฟล์หน้ีและ
อัปโหลดเข้ามาใหม่ เมื่อข้อมูลถูกต้องทั้งหมดแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลหน้ีที่รายการขอเบิก ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

1) กดปุ่ม  
 
 

 
 
 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-178 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3) PPSP2033 - บันทึกข้อมูลหนี้  
โปรแกรมน้ีสำหรับส่วนราชการผู้เบิกหรือส่วนราชการระดับกรมทำบันทึกปรับปรุงข้อมูลหน้ี 

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลหน้ี มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. ส่วนราชการผู้เบิกตรวจข้อมูลหน้ี กดปุ่ม “บันทึกข้อมูลหน้ี”  
2. ระบบแสดงหน้าจอบันทึกข้อมูลหน้ีดังรูป 

2.1  Tab เบิกจ่าย 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-179 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.2 Tab งดเบิก 

 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-180 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การแก้ไขข้อมูล  
3.1 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขจำนวนหน้ีที่รายการที่ค้นหาขึ้นมาแล้วกดบันทึก 

 

 

3.2 กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 

3.3 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 



 

  หน้าท่ี 2-181 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.4 หรือกดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียด
ข้อมูล 

3.5 ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 
1) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูลระบบแสดง

ข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 
2) กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

 

 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-182 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3) กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงใน
ตารางข้อมูลผลการค้นหา 



 

  หน้าท่ี 2-183 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4) PPSP2031- ตรวจสอบข้อมูลการผ่อนชำระหนี้บำเหน็จค้ำประกัน  
การตรวจสอบรายละเอียดบำเหน็จค้ำประกัน ส่วนราชการผู้เบิกทำการตรวจสอบข้อมูลการผ่อนชำระหน้ีบำเหน็จค้ำประกัน  

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลทะเบียนรายการขอเบิก มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “ตรวจสอบข้อมูลการผ่อนชำระหน้ีบำเหน็จค้ำประกัน” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-184 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การแก้ไขข้อมูล  

3.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
3.2 ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

1) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูลระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 
2) กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

4. กดปุ่ม  ย้อนกลับหน้า จัดการรายจ่าย 
 



 

  หน้าท่ี 2-185 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 

  



 

  หน้าท่ี 2-186 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5. ยืนยันจัดการรายจ่าย 
เมื่อแก้ไขรายจ่ายเรียบร้อยกดปุ่ม ยืนยันจัดการรายจ่าย ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-187 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.8.4 ข้ันตอนท่ี 4 ปิดรอบข้อมูลพร้อมตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล 
1. หลังจากยืนยันจัดการรายรับเรียบร้อยแล้วส่วนราชการผู้เบิกกดปุ่ม “ถัดไป” 

 



 

  หน้าท่ี 2-188 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2. ระบบแสดงหน้าจอปิดรอบข้อมูลพร้อมตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล 
3. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการผู้เบิกกดปุ่ม “ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูล” 
4. ระบบทำการประมวลผลตรวจสอบข้อมูล  

4.1 กรณีที่พบความผิดปกติของข้อมูล ระบบแสดงรายละเอียดรายการที่ผิดปกติส่วนราชการผู้เบิกต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องจากน้ันจึงกลับมา
ตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลอีกคร้ัง 

4.2 กรณีไม่พบข้อมูลผิดปกติ ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย ไม่พบความผิดปกติของข้อมูล” 

 



 

  หน้าท่ี 2-189 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.8.5 ข้ันตอนท่ี 5 ส่งส่วนราชการระดับกรม 
1. หลังจากปิดรอบข้อมูลพร้อมตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่วนราชการผู้เบิกกดปุ่ม “ถัดไป” 
2. ระบบแสดงหน้าจอยืนยันส่งส่วนราชการระดับกรม 

 



 

  หน้าท่ี 2-190 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. เมื่อตรวจสอบรายการขอเบิกแยกตามประเภทเงิน ส่วนราชการผู้เบิกกดปุ่ม “ส่งส่วนราชการระดับกรม”  

 

 

4. ระบบแสดงข้อความ “ยืนยันส่งส่วนราชการระดับกรมเสร็จสิ้น” 

 
 

 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-191 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.9 PPSP1040 ตรวจสอบรายการขอเบิกรายการใหม่ประจำรอบการจ่าย 
โปรแกรมน้ีสำหรับการตรวจสอบรายการขอเบิกรายการใหม่ประจำรอบการจ่าย ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบรายการขอเบิกรายการใหม่ประจำรอบการจ่ายได้ ดังน้ี 

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายการขอเบิกรายการใหม่ประจำรอบการจ่าย มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “ตรวจสอบรายการขอเบิกรายการใหม่ประจำรอบการจ่าย” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 



 

  หน้าท่ี 2-192 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การค้นหาข้อมูล ขอเบิกรายการใหม่ประจำรอบการจ่าย 
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล  
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  



 

  หน้าท่ี 2-193 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.3 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

3.4 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  

 
 

3.5 กดปุ่ม “รอขอเบิก” ที่รายการ ระบบสถานะเป็นรอขอเบิก และแสดงข้อมูล “ดำเนินการเรียบร้อย” 



 

  หน้าท่ี 2-194 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การค้นหาข้อมูล รอขอเบิก 
4.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
4.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  

 

4.3 กดปุ่ม “ขอเบิก” ที่รายการ ระบบสถานะเป็นขอเบิก และแสดงข้อมูล “ดำเนินการเรียบร้อย” 



 

  หน้าท่ี 2-195 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.10 PPSP1050 บันทึกงดเบิกเพ่ิมเติมประจำรอบการจ่าย 
โปรแกรมน้ีสำหรับการบันทึกงดเบิกประจำรอบการจ่าย ส่วนราชการผู้เบิกบันทึกรายการงดเบิกเพิ่มเติมประจำรอบการจ่ายจากน้ันจึงส่งให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้อนุมัติ

รายการงดเบิกเพิ่มเติม 
ข้ันตอนการทำงาน 

การบันทึกงดเบิกเพิ่มเติมประจำรอบการจ่าย มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “บันทึกงดเบิกเพิ่มเติมประจำรอบการจ่าย” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 
 



 

  หน้าท่ี 2-196 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การค้นหาข้อมูล  
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

 



 

  หน้าท่ี 2-197 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.4 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 

 
 

 



 

  หน้าท่ี 2-198 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การแก้ไขข้อมูล 

4.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
4.2 ระบุรายละเอียดการงดเบิก ส่วนราชการผู้เบิก เป็นผู้บันทึกข้อมูล ขั้นตอนของเร่ือง คือ บันทึกร่าง 

 



 

  หน้าท่ี 2-199 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

1) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูล 

 
2) กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
 

3) เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ขั้นตอนของเร่ือง คือ บันทึกร่าง



 

  หน้าท่ี 2-200 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5. การยืนยันส่งกรมบัญชีกลาง 
5.1 ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

5.2 กดปุ่ม  รายการขั้นตอน “บันทึกงดเบิก”ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 

 



 

  หน้าท่ี 2-201 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5.3 เมื่อส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “ส่งกรมบัญชีกลางพิจารณา” ระบบแสดงข้อความ “ยืนยันส่งกรมบัญชีกลาง”  

 
 

5.4 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-202 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5.5 หน้าจอค้นหาระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา ขั้นตอนของเรื่องคือ “ส่งกรมบัญชีกลางเพื่อรับรอง” 

 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-203 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.11 PPSP2020 ทะเบียนรายการขอเบิก 
โปรแกรมน้ีสำหรับ ส่วนราชการผู้เบิกทำการแก้ไขข้อมูลรายรับ รายจ่าย ค่าลดหย่อน เบิกเกินส่งคืนและสัญญาค้ำประกัน 

ข้ันตอนการทำงาน 
การแก้ไขข้อมูลทะเบียนรายการขอเบิก มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “ทะเบียนรายการขอเบิก” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 
3. การค้นหาข้อมูล  

3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้



 

  หน้าท่ี 2-204 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-205 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การแก้ไขข้อมูล 

4.1. กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
4.2. ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

1) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูลระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการ
เรียบร้อย” 

2) กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 
4.3. หมวดข้อมูล บัญชีธนาคารและยอดเงิน 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-206 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.4. หมวดข้อมูล จัดการรายรับ 

 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-207 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.5. หมวดข้อมูล จัดการรายจ่าย 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-208 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.6. หมวดข้อมูล ค่าลดหย่อน 

 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-209 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.7. หมวดข้อมูล บันทึกเบิกเกินนำส่งคืนคลัง 

 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-210 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.8. หมวดข้อมูล สัญญาค้ำประกัน 

 
 



 

  หน้าท่ี 2-211 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.12 PPSP2021 ทะเบียนรายการขอโอนย้าย 
โปรแกรมน้ีสำหรับการตรวจสอบทะเบียนรายการขอโอนย้าย ส่วนราชการผู้เบิกทำตรวจสอบรายการขอโอนย้าย 

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบทะเบียนรายการขอโอนย้าย มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “ทะเบียนรายการขอโอนย้าย” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-212 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การค้นหาข้อมูล  
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

 



 

  หน้าท่ี 2-213 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.13 PPSP2030 โหลดข้อมูลหนี้ 
โปรแกรมน้ีสำหรับการโหลดข้อมูลหน้ี ส่วนราชการผู้เบิกหรือส่วนราชการระดับกรมโหลดข้อมูลหน้ีเพื่อใช้ในการประมวลผลรายการขอเบิก  

ข้ันตอนการทำงาน 
การโหลดข้อมูลหน้ี มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “โหลดข้อมูลหน้ี” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-214 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การค้นหาข้อมูล  
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา 
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 



 

  หน้าท่ี 2-215 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-216 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.4 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูล 

 



 

  หน้าท่ี 2-217 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.14 PPSP2033 บันทึกข้อมูลหนี้ 
โปรแกรมน้ีสำหรับการบันทึกข้อมูลหน้ี ส่วนราชการผู้เบิกหรือส่วนราชการระดับกรมทำบันทึกปรับปรุงข้อมูลหน้ี 

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลทะเบียนรายการขอเบิก มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 

1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “บันทึกข้อมูลหน้ี” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-218 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การค้นหาข้อมูล  
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

1) Tab เบิกจ่าย 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-219 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2) Tab งดเบิก 

 



 

  หน้าท่ี 2-220 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การแก้ไขข้อมูล  
4.1. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขจำนวนหน้ีที่รายการที่ค้นหาขึ้นมาแล้วกดบันทึก 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-221 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.2. หรือกดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 

 



 

  หน้าท่ี 2-222 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.15 PPSP2031 ตรวจสอบข้อมูลการผ่อนชำระหนี้บำเหน็จค้ำประกัน 
โปรแกรมน้ีสำหรับการตรวจสอบรายละเอียดบำเหน็จค้ำประกัน ส่วนราชการผู้เบิกทำการตรวจสอบข้อมูลการผ่อนชำระหน้ีบำเหน็จค้ำประกัน  

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายละเอียดหรือแก้ไขข้อมูลทะเบียนรายการขอเบิก มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “ตรวจสอบข้อมูลการผ่อนชำระหน้ีบำเหน็จค้ำประกัน” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-223 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การค้นหาข้อมูล  
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

3.4 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูล 
4. การแก้ไขข้อมูล  

4.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
4.2 ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 

4.2.1 ส่วนราชการผู้เบิกบันทึกข้อมูล 
1) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูลระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 
2) กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-224 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.16 PPSP1120 บันทึก Pay-in Slip นำส่งคืนคลัง 
โปรแกรมน้ีสำหรับการการบันทึก Pay-in Slip นำส่งคืนคลัง ส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้บันทึกกรณีที่มีการโอนเงินไม่สำเร็จและนำเงินคืนส่วนราชการระดับกรมเรียบร้อยแล้ว 

ข้ันตอนการทำงาน 
การบันทึก Pay-in Slip นำส่งคืนคลัง มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “บันทึก Pay-in Slip นำส่งคืนคลัง” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-225 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การค้นหาข้อมูล  
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
3.2 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

4. การแก้ไขข้อมูล 

4.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
4.2 ระบุรายละเอียด Pay-in Slip ส่วนราชการผู้เบิก เป็นผู้บันทึกข้อมูล 

1) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูลระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 
2) กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

 
 
  



 

  หน้าท่ี 2-226 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.17 PPSP1110 บันทึกขอแก้ไขข้อมูลส่วนราชการ 
โปรแกรมน้ีสำหรับการบันทึกขอแก้ไขข้อมูลส่วนราชการ ส่วนราชการระดับกรมบันทึกคำขอแก้ไข 

ข้ันตอนการทำงาน 
การบันทึกขอแก้ไขข้อมูลส่วนราชการ มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “บันทึกขอแก้ไขข้อมูลส่วนราชการ” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-227 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การเพิ่มข้อมูล 

3.1 กดปุ่ม  ระบบแสดงหน้าจอระบุรายละเอียดข้อมูล 
3.2 ระบุ ส่วนราชการ จังหวัดและส่วนราชการผู้เบิก  

 
3.3 จากน้ันกดปุ่ม “ค้นหา” ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบข้อมูลตารางมาตรฐาน 

3.3.1 ระบบค้นหาข้อมูลจากระบบข้อมูลตารางมาตรฐาน 



 

  หน้าท่ี 2-228 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-229 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.3.2 กดปุ่ม “อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความยืนยันการอนุมัติข้อมูล “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่” 

 

 

3.3.3 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-230 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การค้นหาข้อมูล  
4.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
4.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
4.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

5. การแก้ไขข้อมูล  
5.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
5.2 ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ส่วนราชการระดับกรม เป็นผู้บันทึกข้อมูล ขั้นตอนของเรื่อง คือ บันทึกร่าง 

1) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูลระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 
2) กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

5.3 เมื่อส่วนราชการระดับกรมตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว กดปุ่ม “ยืนยันส่งกรมบัญชีกลาง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 



 

  หน้าท่ี 2-231 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.18 PPSP1111 อนุมัติขอแก้ไขข้อมูลส่วนราชการ 
โปรแกรมน้ีสำหรับการอนุมัติขอแก้ไขข้อมูลส่วนราชการ เมื่อส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบและยืนยันส่งกรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว กรมบัญชีกลางทำการอนุมัติคำขอแก้ไข

ข้อมูลส่วนราชการ 
ข้ันตอนการทำงาน 

การอนุมัติขอแก้ไขข้อมูลส่วนราชการ มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “อนุมัติขอโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-232 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-233 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การค้นหาข้อมูล  
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา 
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้ 

4. การตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล อนุมัติและไม่อนุมัติ 

4.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
4.2 เลือก Tab อนุมัติ ข้อมูล ระบบแสดงข้อมูลวันที่ปัจจุบัน อัปโหลดลายเซ็นแล้วกดปุ่ม “อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความ “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่” 

4.2.1 กดปุ่ม “ตกลง” เมื่อต้องการส่งข้อมูล 
4.2.2 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

4.3 เลือก Tab ไม่อนุมัติ ระบุสาเหตุการไม่อนุมัติและรายละเอียด กดปุ่ม “ไม่อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความ “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่” 
4.3.1 กดปุ่ม “ตกลง” เมื่อต้องการไม่อนุมัติ 
4.3.2 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-234 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.19 PPSP3011 ตรวจสอบการขอเบิกเงินของส่วนราชการผู้เบิก 
โปรแกรมน้ีสำหรับการตรวจสอบรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการระดับกรมทำการตรวจสอบและอนุมัติหรือส่งคืนรายขอเบิกของส่วนราชการผู้เบิก 

ข้ันตอนการทำงาน 
การตรวจสอบรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการผู้เบิก มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการผู้เบิก” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-235 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การค้นหาข้อมูล  
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา  
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

 



 

  หน้าท่ี 2-236 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.4 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูล 

 

3.5 กดปุ่ม ตรวจสอบแล้ว เพื่อกลับสู่หน้าจอค้นหา 



 

  หน้าท่ี 2-237 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การตรวจสอบและอนุมัติรายการขอเบิก  
4.1 กดปุ่ม “อนุมัติรายการขอเบิก”  

กรณีส่วนราชการผู้เบิกบางหน่วย ยังไม่ดำเนินการส่งข้อมูลขอเบิกให้ส่วนราชการระดับกรม ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนดังรูป  

 

 



 

  หน้าท่ี 2-238 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.2 กดปุ่ม “ส่งคืนรายการขอเบิก”  
1) กรณีไม่ได้เลือกส่วนราชการผู้เบิกที่ต้องการส่งคืน ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนดังรูป 

 

 

  



 

  หน้าท่ี 2-239 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2) กรณีเลือกส่วนราชการผู้เบิกที่ต้องการส่งคืน ดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-240 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3) กดปุ่ม “ส่งคืนรายการขอเบิก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการส่งคืนข้อมูล 

 

4) ระบบกล่องข้อความ ระบุสาเหตุการส่งคืน” 

 

 

5) กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 



 

  หน้าท่ี 2-241 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-242 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.3 ส่วนราชการผู้เบิกตรวจสอบรายการส่งคืนที่โปรแกรม PPSP2010 จัดการรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย ทำการแก้ไขและยืนยันส่งส่วนราชการระดับกรมอีกคร้ัง 

 



 

  หน้าท่ี 2-243 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4.4 ส่วนราชการระดับกรม กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขการค้นหา โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา 

 



 

  หน้าท่ี 2-244 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 

1) กดปุ่ม “อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความยืนยันการอนุมัติข้อมูล “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่” 

 
 

2)  กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงกล่องข้อความ เพื่อระบุ Pin Code และอัปโหลดลายเซ็นของผู้อนุมัติ 



 

  หน้าท่ี 2-245 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 

3) กดปุ่ม “ตกลง” ระบบแสดงข้อความ “บันทึกรายการขอเบิกเสร็จสิ้น” 

 
5. กดปุ่ม รายงานขอเบิกจ่ายตามส่วนราชการผู้เบิก 



 

  หน้าท่ี 2-246 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
 
 



 

  หน้าท่ี 2-247 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

6. กดปุ่ม หนังสือขอเบิก 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-248 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.20 PPSP1080 บันทึกเรียกคืนและนำส่งคืนคลัง 
โปรแกรมน้ีสำหรับการบันทึกงดเบิกประจำรอบการเรียกคืนและนำส่งคืนคลัง ส่วนราชการผู้เบิกนำรายการที่งดเบิกแล้วมาบันทึกเรียกคืนและนำส่งคืนคลัง  

ข้ันตอนการทำงาน 
การบันทึกเรียกคืนและนำส่งคืนคลัง มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “บันทึกเรียกคืนและนำส่งคืนคลัง” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการค้นหาข้อมูลดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-249 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การค้นหาข้อมูล  
3.1 ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล 
3.2 กดปุ่ม “ค้นหา” เรียกคืนและนำส่งคืนคลัง โดยแสดงในตารางข้อมูลผลการค้นหา 
3.3 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขการค้นหาที่เคยระบุไว้ 

3.4 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูล 

 



 

  หน้าท่ี 2-250 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.5 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหาเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ 

 
 



 

  หน้าท่ี 2-251 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

4. การแก้ไขข้อมูล 

4.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
4.2 ระบุรายละเอียดการเรียกคืนและนำส่งคืนคลัง 

4.2.1 ส่วนราชการผู้เบิก เป็นผู้บันทึกข้อมูล ขั้นตอนของเรื่อง คือ รออนุมัติ 
1) กดปุ่ม “บันทึก” ระบบแสดงข้อความยืนยันการบันทึกข้อมูลระบบแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 
2) กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

5. การตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล และอนุมัติโดยกรมบัญชีกลาง 

5.1 กดปุ่ม  ในตารางข้อมูลผลการค้นหา ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดข้อมูล 
5.2 เลือก Tab อนุมัติ   ข้อมูล วันที่อนุมัติ ระบบแสดงข้อมูลวันที่ปัจจุบัน กดปุ่ม “อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความ “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่”  

 

 

5.3 กดปุ่ม “อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความยืนยันการอนุมัติข้อมูล 



 

  หน้าท่ี 2-252 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 

5.4 กดปุ่ม “ตกลง” ระบบสร้างเลขที่คำขอโอนย้ายและแสดงข้อความ “ดำเนินการเรียบร้อย” 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-253 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

5.5 เลือก Tab ไม่อนุมัติ ระบุสาเหตุการไม่อนุมัติและรายละเอียด กดปุ่ม “ไม่อนุมัติ” ระบบแสดงข้อความ “ท่านต้องการทำรายการหรือไม่”  
5.5.1 กดปุ่ม “ไม่อนุมัติ” ระบไม่อนุมัติข้อมูล 
5.5.2 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบยกเลิกการทำรายการ 

 
 
 



 

  หน้าท่ี 2-254 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

  



 

  หน้าท่ี 2-255 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.21 PPSP5110 รายงานสรุปการลงทะเบียนขอเบิกประจำเดือน 
โปรแกรมน้ีสำหรับการแสดงผลรายงานสรุปการลงทะเบียนขอเบิกประจำเดือน ส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการระดับกรม และกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบข้อมูลสรุปการ

ลงทะเบียนขอเบิกประจำเดือน 
ข้ันตอนการทำงาน 

รายงานสรุปการลงทะเบียนขอเบิกประจำเดือน มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกงิน >> เลือกเมนู “รายงานสรุปการลงทะเบียนขอเบิกประจำเดือน” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงผลรายงานดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-256 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การแสดงผลรายงาน 
3.1 ระบุเงื่อนไขการแสดงผลรายงาน 

3.2 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

3.3 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  
3.4 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้ 



 

  หน้าท่ี 2-257 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
 



 

  หน้าท่ี 2-258 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
 



 

  หน้าท่ี 2-259 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-260 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.22 PPSP5120 รายงานตรวจสอบการเบิกจ่าย 
โปรแกรมน้ีสำหรับการแสดงผลรายงานตรวจสอบการเบิกจ่าย ส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการระดับกรม และกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบการเบิกจ่าย 

ข้ันตอนการทำงาน 
รายงานตรวจสอบการเบิกจ่าย มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “รายงานตรวจสอบการเบิกจ่าย” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงผลรายงานดังรูป 

 
 

3. การแสดงผลรายงาน 



 

  หน้าท่ี 2-261 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.1 ระบุเงื่อนไขการแสดงผลรายงาน 

3.2 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

3.3 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  
3.4 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้ 

 
 



 

  หน้าท่ี 2-262 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
 



 

  หน้าท่ี 2-263 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
 



 

  หน้าท่ี 2-264 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
  



 

  หน้าท่ี 2-265 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.23 PPSP5130 รายงานตรวจสอบการงดเบิก 
โปรแกรมน้ีสำหรับการแสดงผลรายงานตรวจสอบการงดเบิก ส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการระดับกรม และกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบการงดเบิก 

ข้ันตอนการทำงาน 
รายงานตรวจสอบการงดเบิก มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “รายงานตรวจสอบการงดเบิก” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงผลรายงานดังรูป 

 
 
 

3. การแสดงผลรายงาน 



 

  หน้าท่ี 2-266 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.1 ระบุเงื่อนไขการแสดงผลรายงาน 

3.2 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

3.3 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  
3.4 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้ 



 

  หน้าท่ี 2-267 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
  



 

  หน้าท่ี 2-268 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.24 PPSP5140 รายงานสรุปการผ่อนชำระหนี้บำเหน็จค้ำประกัน 
โปรแกรมน้ีสำหรับการแสดงผลรายงานสรุปการผ่อนชำระหน้ีบำเหน็จค้ำประกัน ส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการระดับกรม และกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบสรุปการผ่อนชำระ

หน้ีบำเหน็จค้ำประกัน 
ข้ันตอนการทำงาน 

รายงานสรุปการผ่อนชำระหน้ีบำเหน็จค้ำประกัน มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “รายงานสรุปการผ่อนชำระหน้ีบำเหน็จค้ำประกัน” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงผลรายงานดังรูป 

 



 

  หน้าท่ี 2-269 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การแสดงผลรายงาน 
3.1 ระบุเงื่อนไขการแสดงผลรายงาน 

3.2 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

3.3 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  
3.4 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้ 

 



 

  หน้าท่ี 2-270 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
 



 

  หน้าท่ี 2-271 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.25 PPSP5160 รายงานตรวจสอบรายการขอเบิกจ่าย 
โปรแกรมน้ีสำหรับการแสดงผลรายงานตรวจสอบรายการขอเบิกจ่าย ส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการระดับกรม และกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบรายการขอเบิกจ่าย 

ข้ันตอนการทำงาน 
รายงานตรวจสอบรายการขอเบิกจ่าย มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “รายงานตรวจสอบรายการขอเบิกจ่าย” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงผลรายงานดังรูป 

 

 
3. การแสดงผลรายงาน 



 

  หน้าท่ี 2-272 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.1 ระบุเงื่อนไขการแสดงผลรายงาน 

3.2 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

3.3 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  
3.4 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้ 

 
 
 



 

  หน้าท่ี 2-273 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 



 

  หน้าท่ี 2-274 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

  



 

  หน้าท่ี 2-275 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.26 PPSP5170 รายงานรายละเอียดรายได้และภาษี 
โปรแกรมน้ีสำหรับการแสดงผลรายงานรายละเอียดรายได้และภาษี ส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการระดับกรม และกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบรายละเอียดรายได้และภาษี 

ข้ันตอนการทำงาน 
รายงานรายละเอียดรายได้และภาษี มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “รายงานรายละเอียดรายได้และภาษี” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงผลรายงานดังรูป 

 
 

  



 

  หน้าท่ี 2-276 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การแสดงผลรายงาน 
3.1 ระบุเงื่อนไขการแสดงผลรายงาน 

3.2 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

3.3 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  
3.4 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้ 

 



 

  หน้าท่ี 2-277 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.27 PPSP5180 รายงานตกเบิก 
โปรแกรมน้ีสำหรับการแสดงผลรายงานตรวจสอบรายการตกเบิก ส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการระดับกรม และกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบรายการตกเบิก 

ข้ันตอนการทำงาน 
รายงานตกเบิก มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “รายงานตรวจสอบรายการตกเบิก” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงผลรายงานดังรูป 

 
 
 

3. การแสดงผลรายงาน 



 

  หน้าท่ี 2-278 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.1 ระบุเงื่อนไขการแสดงผลรายงาน 

3.2 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

3.3 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  
3.4 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้ 

  



 

  หน้าท่ี 2-279 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.28 PPSP5190 รายงานโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก 
โปรแกรมน้ีสำหรับการแสดงผลรายงานโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการระดับกรม และกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบรายการโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก 

ข้ันตอนการทำงาน 
รายงานโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “รายงานตรวจสอบรายการโอนย้ายส่วนราชการผู้เบิก” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงผลรายงานดังรูป 

 

 
3. การแสดงผลรายงาน 



 

  หน้าท่ี 2-280 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3.1 ระบุเงื่อนไขการแสดงผลรายงาน 

3.2 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

3.3 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  
3.4 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้ 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-281 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.29 PPSP5200 รายงานรายละเอียดหนี้ 
โปรแกรมน้ีสำหรับการแสดงผลรายงานรายละเอียดหน้ี ส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการระดับกรม และกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบรายละเอียดหน้ี 

ข้ันตอนการทำงาน 
รายงานรายละเอียดหน้ี มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “รายงานรายละเอียดหน้ี” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงผลรายงานดังรูป 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-282 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การแสดงผลรายงาน 
3.1 ระบุเงื่อนไขการแสดงผลรายงาน 

3.2 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

3.3 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  
3.4 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้ 

 
 



 

  หน้าท่ี 2-283 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
  



 

  หน้าท่ี 2-284 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.30 PPSP5310 รายงานใบโอนเงิน 
โปรแกรมน้ีสำหรับการแสดงผลรายงานใบโอนเงิน ส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการระดับกรม และกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบใบโอนเงิน 

ข้ันตอนการทำงาน 
รายงานใบโอนเงิน มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “รายงานใบโอนเงิน” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงผลรายงานดังรูป 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-285 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การแสดงผลรายงาน 
3.1 ระบุเงื่อนไขการแสดงผลรายงาน 

3.2 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

3.3 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  
3.4 กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้  



 

  หน้าท่ี 2-286 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 
 



 

  หน้าท่ี 2-287 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

2.31 PPSP5230 พิมพ์แบบ สรจ.7 – 8 
โปรแกรมน้ีสำหรับการแสดงผล สรจ. 7-8 ส่วนราชการผู้เบิก ส่วนราชการระดับกรม และกรมบัญชีกลางพิมพ์แบบสรจ. 7-8 

ข้ันตอนการทำงาน 
แบบสรจ. 7-8 มีหน้าจอและขั้นตอนการทำงานดังน้ี 
1. เลือก ระบบขอเบิกเงิน >> เลือกเมนู “พิมพ์แบบ สรจ. 7-8” 
2. ระบบแสดงหน้าจอเงื่อนไขการแสดงผลรายงานดังรูป 

 
  



 

  หน้าท่ี 2-288 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

3. การแสดงผลรายงาน 
3.1 ระบุเงื่อนไขการแสดงผลรายงาน 

3.2 กดปุ่ม   ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ PDF  

3.3 กดปุ่ม  ระบบแสดงผลรายงานในรูปแบบ Excel  
4. กดปุ่ม “ยกเลิก” ระบบล้างข้อมูลเงื่อนไขที่เคยระบุไว้ 



 

  หน้าท่ี 2-289 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
   

 

 
 



 

  หน้าท่ี 2-290 คู่มือการใช้ระบบงาน 
ระบบขอเบิกเงินสำหรับส่วนราชการ 

 

 กรมบัญชีกลาง โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
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การเบิกจายสวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตร 

โครงการ ONE  STOP  SERVICE 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  จัดทำ
โครงการ One Stop  service  สำหรับเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและสวัสดิการคาการศึกษาบุตร   
มีวัตถุประสงคเพื่อเนนการบริการ  การเบิกเงินใหแกผูมีสิทธิ  ผูรับเงิน ขาราชการและลูกจางประจำในสังกัด  
ไดรับเงินรวดเร็ว  เนนการบรรเทาความเดือดรอนเกี่ยวกับคาครองชีพ  โดยกำหนดทำการจายทุกวันอังคาร   
ต้ังแตเวลา 08.30-15.30 น. โดยผูมีสิทธิตองย่ืนเอกสารหลักฐานการขอเบิกดวยตนเองเทาน้ัน ใชเวลาจายเงิน
ไมเกิน 5 นาที และรวบรวมใบเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบตุรเสนอผูบรหิารอนุมัติทุกสิ้น
วัน บันทึกสงใชเงินทดรองราชการไมเกิน 3 วันทำการ ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการเบิกจาย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกแบบฟอรม พรอมสงใบเสร็จและเอกสารที่เก่ียวของ 

เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน และหลกัฐานอื่น ๆ 
แลวแตกรณี ครบถวนถูกตอง 

จายเงิน ผูมีสิทธิ์ลงช่ือรับเงินในทะเบียนคุม 

เจาหนาทีร่วบรวมใบเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและ 
คาการศึกษาบุตร เสนอผูบริหารอนุมัติ 

เจาหนาทีร่วบรวมใบเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและ 
คาการศึกษาบุตร วางเบิกสงใชเงินทดรองราชการ 
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การเบิกจายสวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตร 

การเบิกจายในระบบปกต ิ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
รวบรวมหลักฐานใบเบิกเงินเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและสวัสดิการคาการศึกษาบุตร  ที่โรงเรียนจัดสงผาน
งานอำนวยการ (ธุรการ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวนของเอกสาร  หลักฐานใบเบิกเงินเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและสวัสดิการคาการศึกษาบุตร   
ที่ถูกตอง ครบถวน จะรวบรวบขออนุมัติและวางเบิกในระบบ GFMIS ทุกวันพุธ และจายเขาบัญชีใหแกผูมีสิทธิ  
ขาราชการและลูกจางประจำ ขาราชการบำนาญ ในสังกัด ทุกวันศุกร   ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการ
เบิกจาย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงแบบฟอรม พรอมสงใบเสร็จและเอกสารที่เก่ียวของ 
ใหเจาหนาที่ธุรการ 

เจาหนาที่รับเอกสารจากเจาหนาที่ธุรการ 
ตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานอื่น ๆ  

เอกสาร ถูกตอง 
ครบถวน 

เอกสาร ไมถูกตอง 
ครบถวน 

ทุกวันพุธ รวบรวมเอกสาร
จัดทำหนางบใบสำคัญเสนอ

ผูบริหารอนุมัติ 

โทรประสานงานให
แกไข หรือสงเอกสาร

เพ่ิมเติม 

รับเอกสารแกไข 
หรือเอกสารเพ่ิมเติม 

วางเบิกในระบบ GFMIS 
และสงเอกสารใหฝาย

จายเงิน 
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แนวทางและข้ันตอนการเบิกเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร 

      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอเบิกเงินคาการศึกษาบุตร 

๑. สำหรบัขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

๑.๑ กรอกแบบฟอรมคำขอเบิกเงินสวัสดิการคาการศึกษาบตุร (แบบ ๗๒๒๓) ใหครบถวน พรอม 

เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบกิ 

๒. สำหรบัขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

๒.๑ หนังสือนำสงสวัสดิการเกี่ยวกับคาการศึกษาบุตร (กรณีผูรบับำนาญไมตองใช) 

๒.๒ หนางบใบสำคัญสวัสดิการเกี่ยวกับคาการศึกษาบุตร จำนวน ๒ ฉบับ (ผูอำนวยการโรงเรียน 

ลงนามผูเบิก 

๒.๓ กรอกแบบฟอรมคำขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัคาการศึกษาบตุร (แบบ ๗๒๒๓) ใหครบถวน 

พรอมเอกสารประกอบการขอเบิก 
  -  ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากสถานศึกษา ใหแนบประกาศจัดเก็บของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอื่น เพื่อตรวจสอบรายการที่เบิกไมไดตามระเบียบ การเบิกเงิน
สวัสดิการคาการศึกษาบุตร ใบเสรจ็รบัเงินมีอายุ ๑ ป นับจากวันเปดภาคเรียน บุตรทีส่ามารถนำมา เบิกคาการศึกษา
บุตรต้ังแต ๓ ปบริบรูณ - ๒๕ ปบริบรูณ 

เอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการเบิกเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร 

   ๑. แบบฟอรมคำขอเบิกเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร (แบบ ๗๒๒๓) ที่กรอกขอมลูครบถวนถูกตอง  
๒. แนบเอกสารใบเสรจ็รบัเงินและหลกัฐานอื่น ๆ แลวแตกรณีใหครบถวน 
๓. กรณีบิดาเบกิใหบุตร ตองแนบเอกสารดังน้ี 

- สำเนาทะเบียนบานของผูเบิก (ขาราชการ) 
- สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบานของบุตร 
- สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาหนังสือรบัรองบุตร หรือ สำเนาคำพิพากษาศาลวาเปนบุตรที่ ขอบ

ดวยกฎหมาย หรือ สำเนาทะเบียนหยา 
- ใบเปลี่ยน ข่ือ-สกลุ (ถามี) 

๔. กรณีมารดา เบิกบุตรตองแนบเอกสารดังน้ี 
- สำเนาทะเบียนของผูเบกิ (ขาราซการ) 
- สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนของบุตร 
- กรณีที่คูสมรสของฝายหญิงเปนขาราซการ แตมารดามีความประสงคจะขอเบิกเงินสวัสดิการ คา

การศึกษาบุตร ใหแนบเอกสารขอใชสิทธ์ิทกุครั้งที่ขอรบัเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร 
- กรณีที่คูสมรสของฝายหญิงเปนขาราชการ แตจดทะเบียนหยาใหแนบสำเนาบันทกึการหยาเพื่อดู วา

บุตรอยูในความปกรองของฝายใด



 

 
12 

ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียนในสถานศึกษารัฐบาล 

ลำดับ ระดับการศึกษา จำนวนเงิน 

๑ ระดับอนุบาล / เทยีบเทา ปละไมเกิน 5,800 

๒ ระดับประถมศึกษา / เทียบเทา ปละไมเกิน 4,000 

๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน / เทียบเทา ปละไมเกิน 4,800 

4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเทา ปละไมเกิน 4,800 

๕ ระดับอนุปรญิญา/เทียบเทา ปละไมเกิน 13,700 

๖ ระดับปรญิญาตรี ปละไมเกิน 25,000 

 
 

ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียนในสถานศึกษาเอกชน  
(ที่ไมรับเงินอุดหนุน) 

ลำดับ ระดับการศึกษา จำนวนเงิน 

๑ ระดับอนุบาล / เทียบเทา ปละไมเกิน 13,600 

๒ ระดับประถมศึกษา / เทียบเทา ปละไมเกิน 13,200 

๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน / เทียบเทา ปละไมเกิน 15,800 

4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเทา ปละไมเกิน 16,200 

๕ ระดับ ปวซ. / ปวส. ดูตามประเภทวิชาหรอืสายวิชา - 

๖ ระดับปรญิญาตรี (ครึ่งหน่ึงของที่จายจรงิตามใบเสร็จ) ปละไมเกิน 25,000 
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ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียนในสถานศึกษาเอกชน 

(ที่รับเงินอุดหนุน) 
 

ลำดับ ระดับการศึกษา จำนวนเงิน 

๑ ระดับอนุบาล / เทียบเทา ปละไมเกิน 4,800 

๒ ระดับประถมศึกษา / เทียบเทา ปละไมเกิน 4,200 

๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน / เทียบเทา ปละไมเกิน 3,300 

4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / เทียบเทา ปละไมเกิน 3,200 

๕ ระดับ ปวซ. / ปวส. ดูตามประเภทวิชาหรอืสายวิชา - 

๖ ระดับปรญิญาตรี (ครึ่งหน่ึงของที่จายจรงิตามใบเสร็จ) ปละไม 
เกิน 

 
25,000 
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แบบติดใบเสร็จเงินประกอบการเบิกเงินสวัสดิการคาการศกึษาบุตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนใบเสร็จ.....................ฉบบั  เปนเงินท้ังสิ้น.......................บาท(................................................) 

 

ลงชื่อ........................................ผูขอเบิก 

(..........................................................) 
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ตัวอยางหนังสือแจงขอใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการแทนคูสมรสฯ 

     แบบ 7210 
 
ที่.................................                                                สวนราชการ......................................................... 

 
วันที่ ...............เดือน.......................พ.ศ. .................... 

 
เรื่อง  แจงการใชสิทธิเบกิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล/เงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบุตร 

เรียน ...................................................... (หัวหนาสวนราชการของผูใชสิทธ์ิเบิกอยูเดิม) 

  ดวย................................(ผูใชสทิธิเดิม)...............ซึ่งเปนคูสมรสของ........................(ผูขอใชสิทธิเบกิ
แทนคูสมรส)...........................................ตำแหนง.................................................................สงักัด 
..........................................................................ประสงคจะเปนผูใชสทิธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารกัษาพยาบาล 
และคาการศึกษาบุตร  

      จึงเรียนมาเพือ่ทราบ และงดใหเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล / เงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรใหแก..............................ผูใชสทิธ์ิ.....................................และแจงตอบรบัหนังสือแจงการ
ใชสิทธิเพื่อโรงเรียน....................................ทราบตอไปดวย  

    

                
                ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
กลุมงานการเงินและสินทรพัย 
โทร 077-576714 ตอ 18 
โทรสาร 077-576253 ตอ 29 
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ตัวอยางหนังสือตอบรับ 

     แบบ 7211 
 
ที่.................................                                                        สวนราชการ........................................... 

 
วันที่ ...............เดือน.......................พ.ศ. .................... 

 
เรื่อง  ตอบรับการใชสทิธิเบกิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร 

เรียน ...................................................... (หัวหนาสวนราชการของผูขอใชสิทธ์ิเบิกแทนคูสมรส) 

อางถึง  หนังสือโรงเรียน................................................................. 

  ตามหนังสือทีอ่างถึงโรงเรียน...............................................ไดแจงการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรกัษาพยาบาลและการศึกษาบุตรของ.....................(ผูใชสิทธิเบิกเดิม).................................น้ัน 

  บัดน้ี...................(สวนราชการ).......................รบัทราบแลว  และไดงดเวนการเบกิเงินสวัสดิการ
ดังกลาวใหแก.........................(ผูใชสิทธิเดิม)...............................แลว  ทั้งน้ี  ไดเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรครัง้สุดทาย  สำหรับภาคการศึกษาที.่.......................................ปการศึกษา
................แลว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                
          ขอแสดงความนับถือ 

 
 

            (...................................................) 
ตำแหนง....................................................... 

 
 
 
 
 

 
กลุมงานการเงินและสินทรพัย 
โทร 077-576714 ตอ 18 
โทรสาร 077-576253 ตอ 29 
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การบันทึกขอเบิกเงินคาการศึกษาบุตรในระบ GFMIS 
 

รายการ ขาราชการ/ลูกจางประจำ ขาราชการบำนาญ หมายเหตุ 
คำสั่ง ZFB60_KL √  
รหสัผูขาย A200400185 √  
วันที่ วันที่วางเบิก √  
เลขที่อางอิง Pxxตามทะเบียนคุม √  
จำนวนเงิน ตามจำนวนที่ขอเบิก √  
ขอความ รายการที่เบิก √  
รหสัจงัหวัด 8600 √  
ธนาคารคูคา 0002 √  
ภาษีหัก ณ ที่จาย ลบออก ไมม ี √  
บัญชี GL  5101030101 5101040202  
ศูนยตนทุน เขต 2000400185 

รร. 2000400186 
2000400185  

แหลงของเงิน xx10210 xx10210  
กิจกรรมหลัก 9090986000000 9090986000000  
รหสังบประมาณ 90909xxxxxxxxx 90909xxxxxxxxx  
กิจกรรมยอย เขต 860020004162 

รร. 860020004170 
ไมมี  

 
หมายเหตุ : xx ปงบประมาณ เชน ปงบประมาณ 2563 แหลงของเงิน 6310210 
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