
 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  กลุมงานระบบขอมูลบุคคล ฯ   โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๙๐ – 3  

ที ่ ยธ  ๐๒๐๐๒/๓๑๐๗ วันที่       ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  

เร่ือง  การตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  

เรียน ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ - ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 

ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี ยธ 02002/ว 16 ลงวันท่ี ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจงเวียนใหผูมีสิทธิ ในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม ทราบแนวทางการตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ พรอมดําเนินการตรวจสอบ 
และยืนยันความถูกตองของขอมูลตนเองและบุคคลในครอบครัวผานทางระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
ดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส นั้น  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานระบบขอมูลบุคคลฯ พิจารณาแลว เพ่ือใหการตรวจสอบ
ขอมูลของผูท่ีมีสิทธิในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เกิดความเรียบรอยและเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอแจงแนวทางการตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ 
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ผูมีสิทธิ ซ่ึงเปนผู ท่ีสามารถลงทะเบียนเพ่ือตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ ไดแก 
ขาราชการ ลูกจางประจํา ผูรับเบี้ยหวัด ผูรับบํานาญ 

๒. การตรวจสอบขอมูลบุคลากรภาครัฐผานทางระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง
ทาง อิ เล็ กทรอนิกส  (http://pws.cgd.go.th/EFiling/) สํ าหรับผู ท่ี ยั ง ไม มีรหั สผู ใช ง านและรหัสผ าน 
ตองดําเนินการลงทะเบียนในระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกสกอน 

๓. การลงทะเบียนในระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๓.๑ กรณียังไมมีรหัสผูใชงานและรหัสผาน ใหผู มีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือขอรับรหัสผาน  

โดยกรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปเกิด เลขท่ีบัญชีธนาคารหาหลักสุดทาย 
ท่ีรับเงินเดือน/เบี้ยหวัด/บํานาญ ใหถูกตองครบถวน ระบบจะแจงรหัสผานใหทราบ หากกรอกขอมูลไมตรงกับ
ฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐท่ีนายทะเบียนของสวนราชการไดเคยบันทึกไว จะปรากฏขอความบนหนาจอ
แสดงผลว า “ไมพบขอมูล ระบบทะเบียนประวัติ  กรุณาติดตอนายทะเบียน ท่ีสั ง กัด” ใหผู มีสิทธ ิ
ติดตอนายทะเบียนเพ่ือตรวจสอบขอมูลของตนเอง ไดท่ีกลุมงานระบบขอมูลบุคคล คาตอบแทนและบําเหน็จ
ความชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานกังานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 ๓.๒ กรณีลืมรหัสผาน ใหผูมีสิทธิเลือกหัวขอ “ขอรหัสผานใหม” 
๔. การเขาสูระบบฯ ใหผูมีสิทธิกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนและรหัสผานท่ีไดรับ 
๕. เม่ือเขาสูระบบฯ แลว ใหผูมีสิทธิดําเนินการดังนี้ 
 ๕.๑ ตรวจสอบขอมูลและแกไขท่ีอยู เบอรโทรศัพท และ e-mail ของตนเองใหถูกตอง  

เม่ือดําเนินการเรียบรอยแลวใหเลือกหัวขอ “บันทึกปรับปรุงท่ีอยู” 
 ๕.๒ เลือกหัวขอ “ตรวจสอบทะเบียนประวัติ” เพ่ือดําเนินการตรวจสอบขอมูลทะเบียน

ประวัติของตนเองและบุคคลในครอบครัว หากตรวจสอบขอมูลแลวปรากฏวา 
๕.๒.๑ ขอมูลถูกตอง ใหเลือกหัวขอ “ถูกตอง” 
 
 

๕.๒.๒ ขอมูล... 
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๕.๒.๒ ขอมูลไมถูกตอง หรือตองการเพ่ิมเติมขอมูล ใหเลือกหัวขอ “พิมพแบบ 7127” 
เพ่ือพิมพแบบคําขอเพ่ิม/ปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ และกรอกขอมูลท่ีตองการปรับปรุงแกไข  
หรือเพ่ิมเติม พรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ยื่นตอ 
นายทะเบียนของสวนราชการท่ีสังกัด (กลุมงานระบบขอมูลบุคคล คาตอบแทน และบําเหน็จความชอบ) 

๕.๒.๓ กรณีเลือกหัวขอ “พิมพแบบ ๗๑๒๗” แลว จะไมสามารถเลือกซํ้าไดอีก  
หากผูมีสิทธิประสงคจะพิมพแบบคําขอฯ ใหม ใหเลือกหัวขอ “ถูกตอง” กอน จึงจะดําเนินการได 

๖. กรณีพบขอขัดของในการใชงานระบบฯ ใหผูมีสิทธิติดตอกรมบัญชีกลาง เบอรโทรศัพท  
0 2127 7000 ตอ 4100 4684 4371 และ 4318 

๗. หากผูมีสิทธิไมสามารถท่ีจะดําเนินการตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐผานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสได ใหติดตอนายทะเบียนสวนราชการท่ีตนสังกัดเพ่ือดําเนินการตอไป 

๘. กรมบัญชีกลางไดกําหนดรอบการประมวลผลการข้ึนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ  
ในวันท่ี 4 และ 18 ของทุกเดือน หากมีการปรับปรุง แกไข หรือเพ่ิมเติมขอมูลของผูมีสิทธิ ภายหลังการ
ประมวลผล ในแตละรอบจะสงผลใหการข้ึนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการมีผลในรอบถัดไป 

ดังนั้น เพ่ือใหฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐประจําป พ.ศ. 2561 มีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน  
และเปนปจจุบัน จึงขอความรวมมือ ใหผูมีสิทธิดําเนินการตรวจสอบขอมูลตนเองผานทางเว็บไซต และสามารถ 
Download คูมือการใชงานไดท่ี http://pws.cgd.go.th/EFiling/ หัวขอ information ท้ังนี้หากผูมีสิทธิพบวา
ขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพ่ิมเติมขอมูล ใหผูมีสิทธิพิมพแบบ 7127 แลวกรอกขอมูลท่ีตองการปรับปรุง 
แกไข หรือเพ่ิมเติม พรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง มายื่นตอ
กลุมงานระบบขอมูลบุคคล คาตอบแทนและบําเหน็จความชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัด 
กระทรวงยุตธิรรม ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงขอมูลตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการ  
 

 
(นายสํารวม บุญเสริม) 

ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

.................................ผูตรวจ 

.................................ผูตรวจ/หัวหนากลุม 

.................................เจาของเรื่อง 
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สวนราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  กลุมงานระบบขอมูลบุคคล ฯ   โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๑๙๐ – 3  

ที ่ ยธ  ๐๒๐๐๒/๓๑๐๗ วันที่       ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  

เร่ือง  การตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  

เรียน ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ  วิศิษฏสรอรรถ - ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 

ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี ยธ 02002/ว 16 ลงวันท่ี ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจงเวียนใหผูมีสิทธิ ในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม ทราบแนวทางการตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ พรอมดําเนินการตรวจสอบ 
และยืนยันความถูกตองของขอมูลตนเองและบุคคลในครอบครัวผานทางระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญ
ดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส นั้น  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุมงานระบบขอมูลบุคคลฯ พิจารณาแลว เพ่ือใหการตรวจสอบ
ขอมูลของผูท่ีมีสิทธิในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เกิดความเรียบรอยและเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอแจงแนวทางการตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ 
ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

๑. ผูมีสิทธิ ซ่ึงเปนผู ท่ีสามารถลงทะเบียนเพ่ือตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ ไดแก 
ขาราชการ ลูกจางประจํา ผูรับเบี้ยหวัด ผูรับบํานาญ 

๒. การตรวจสอบขอมูลบุคลากรภาครัฐผานทางระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเอง
ทาง อิ เล็ กทรอนิกส  (http://pws.cgd.go.th/EFiling/) สํ าหรับผู ท่ี ยั ง ไม มีรหั สผู ใช ง านและรหัสผ าน 
ตองดําเนินการลงทะเบียนในระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกสกอน 

๓. การลงทะเบียนในระบบการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๓.๑ กรณียังไมมีรหัสผูใชงานและรหัสผาน ใหผู มีสิทธิลงทะเบียนเพ่ือขอรับรหัสผาน  

โดยกรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปเกิด เลขท่ีบัญชีธนาคารหาหลักสุดทาย 
ท่ีรับเงินเดือน/เบี้ยหวัด/บํานาญ ใหถูกตองครบถวน ระบบจะแจงรหัสผานใหทราบ หากกรอกขอมูลไมตรงกับ
ฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐท่ีนายทะเบียนของสวนราชการไดเคยบันทึกไว จะปรากฏขอความบนหนาจอ
แสดงผลว า “ไมพบขอมูล ระบบทะเบียนประวัติ  กรุณาติดตอนายทะเบียน ท่ีสั ง กัด” ใหผู มีสิทธ ิ
ติดตอนายทะเบียนเพ่ือตรวจสอบขอมูลของตนเอง ไดท่ีกลุมงานระบบขอมูลบุคคล คาตอบแทนและบําเหน็จ
ความชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 ๓.๒ กรณีลืมรหัสผาน ใหผูมีสิทธิเลือกหัวขอ “ขอรหัสผานใหม” 
๔. การเขาสูระบบฯ ใหผูมีสิทธิกรอกเลขบัตรประจําตัวประชาชนและรหัสผานท่ีไดรับ 
๕. เม่ือเขาสูระบบฯ แลว ใหผูมีสิทธิดําเนินการดังนี้ 
 ๕.๑ ตรวจสอบขอมูลและแกไขท่ีอยู เบอรโทรศัพท และ e-mail ของตนเองใหถูกตอง  

เม่ือดําเนินการเรียบรอยแลวใหเลือกหัวขอ “บันทึกปรับปรุงท่ีอยู” 
 ๕.๒ เลือกหัวขอ “ตรวจสอบทะเบียนประวัติ” เพ่ือดําเนินการตรวจสอบขอมูลทะเบียน

ประวัติของตนเองและบุคคลในครอบครัว หากตรวจสอบขอมูลแลวปรากฏวา 
๕.๒.๑ ขอมูลถูกตอง ใหเลือกหัวขอ “ถูกตอง” 
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๕.๒.๒ ขอมูลไมถูกตอง หรือตองการเพ่ิมเติมขอมูล ใหเลือกหัวขอ “พิมพแบบ 7127” 
เพ่ือพิมพแบบคําขอเพ่ิม/ปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ และกรอกขอมูลท่ีตองการปรับปรุงแกไข 
หรือเพ่ิมเติม พรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ยื่นตอ 
นายทะเบียนของสวนราชการท่ีสังกัด (กลุมงานระบบขอมูลบุคคล คาตอบแทน และบําเหน็จความชอบ) 

๕.๒.๓ กรณีเลือกหัวขอ “พิมพแบบ ๗๑๒๗” แลว จะไมสามารถเลือกซํ้าไดอีก 
หากผูมีสิทธิประสงคจะพิมพแบบคําขอฯ ใหม ใหเลือกหัวขอ “ถูกตอง” กอน จึงจะดําเนินการได 

๖. กรณีพบขอขัดของในการใชงานระบบฯ ใหผูมีสิทธิติดตอกรมบัญชีกลาง เบอรโทรศัพท 
0 2127 7000 ตอ 4100 4684 4371 และ 4318 

๗. หากผูมีสิทธิไมสามารถท่ีจะดําเนินการตรวจสอบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐผานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสได ใหติดตอนายทะเบียนสวนราชการท่ีตนสังกัดเพ่ือดําเนินการตอไป 

๘. กรมบัญชีกลางไดกําหนดรอบการประมวลผลการข้ึนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
ในวันท่ี 4 และ 18 ของทุกเดือน หากมีการปรับปรุง แกไข หรือเพ่ิมเติมขอมูลของผูมีสิทธิ ภายหลังการ
ประมวลผล ในแตละรอบจะสงผลใหการข้ึนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการมีผลในรอบถัดไป 

ดังนั้น เพ่ือใหฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐประจําป พ.ศ. 2561 มีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน 
และเปนปจจุบัน จึงขอความรวมมือ ใหผูมีสิทธิดําเนินการตรวจสอบขอมูลตนเองผานทางเว็บไซต และสามารถ 
Download คูมือการใชงานไดท่ี http://pws.cgd.go.th/EFiling/ หัวขอ information ท้ังนี้หากผูมีสิทธิพบวา
ขอมูลใดไมถูกตอง หรือตองการเพ่ิมเติมขอมูล ใหผูมีสิทธิพิมพแบบ 7127 แลวกรอกขอมูลท่ีตองการปรับปรุง 
แกไข หรือเพ่ิมเติม พรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง มายื่นตอ
กลุมงานระบบขอมูลบุคคล คาตอบแทนและบําเหน็จความชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัด 
กระทรวงยุตธิรรม ภายในวันท่ี 3๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงขอมูลตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

(นายสํารวม บุญเสริม) 
ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

.................................ผูตรวจ 

.................................ผูตรวจ/หัวหนากลุม 

.................................เจาของเรื่อง 



 

สําเนาสง 

๑. ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ  วศิิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๒. นายวิทยา  สุริยะวงค รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๓. นายธวัชชัย  ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๔. นางกรรณิการ  แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๕. พันตํารวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๖. พันโท เอนก  ยมจินดา ผูตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
๗. นายวิตถวัลย สุนทรขจิต ผูตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
๘. นายเพ่ิมพูน  พ่ึงประสิทธิ์ ผูตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
๙. นายวสันต  สิงคเสลิต ผูตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
๑๐. พันตํารวจโท พงษธร  ธัญญสิริ ผูตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
๑๑. นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผูตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
๑๒. พันตํารวจเอก สุชาติ  วงศอนันตชัย ผูตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
๑๓. พันตํารวจเอก ประเวศน  มูลประมุข ท่ีปรึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๑๔. นายนิมิต ทัพวนานนต ผูชวยปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๑๕. น.ส.รววิรรณ ศรีวนาภิรมย ผูชวยปลัดกระทรวงยุติธรรม 
๑๖. นางสาวฉวีวรรณ  แสนทว ี ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑๗. หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 
๑๘. ผูอํานวยการกองกลาง 
๑๙. ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
๒๐. ผูอํานวยการกองการตางประเทศ 
๒๑. ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง 
๒๒. ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒๓. ผูอํานวยการกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม 
๒๔. ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 
๒๕. ผูอํานวยการกองออกแบบและกอสราง 
๒๖. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒๗. ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 
๒๘. ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนยุติธรรม 
๒๙. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
๓๐. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงยุติธรรม 
๓๑. หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
๓๒. หัวหนาสํานักผูตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
๓๓. หัวหนาศูนยบริการรวมกระทรวงยตุิธรรม 

 
 
 

34. ยุติธรรมจังหวัด... 
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๓๔. ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓๕. ยุติธรรมจังหวัดขอนแกน 
๓๖. ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
๓๗. ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
๓๘. ยุติธรรมจังหวัดปตตานี 
๓๙. ยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 
๔๐. ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔๑. ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก 
๔๒. ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา 
๔๓. ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี 
๔๔. ยุติธรรมจังหวัดชลบุร ี
๔๕. ยุติธรรมจังหวัดสงขลา  
๔๖. ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย 
๔๗. ยุติธรรมจังหวัดลพบุรี 
๔๘. ยุติธรรมจังหวัดสกลนคร 
๔๙. ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 
๕๐. ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
๕๑. ยุติธรรมจังหวดันครสวรรค 
๕๒. ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต 

 













ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่าน “ระบบการยื่นขอรับ 
บ า เ ห น็ จ บ า น า ญ ด้ ว ย ต น เ อ ง ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ” ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 

http://pws.cgd.go.th/EFiling ซึ่งหากเป็นการเข้าใช้งานเป็นครั้งแรก จะต้อง

ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งานก่อน  

หลังจากไดร้ับรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบโดยกรอกรหัสผู้ใช้ 
คือ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน เมื่อเข้า
ระบบเรียบร้อยให้คลิกเลือกหัวข้อ “สอบถามข้อมูลทะเบียนประวัติ” เพื่อปรับปรุง 
แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่อยู่ของตนเองให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นกดบันทึกปรับปรุงที่อยู่ 

ส าหรับการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของตนเอง และบุคคลในครอบครัว ให้
เลือกที่หัวข้อ “ตรวจสอบทะเบียนประวัติ” ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 

1. กรณีที่ข้อมูลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ให้พิมพ์ แบบค ำขอ เพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ  
(แบบ 7127) น ามากรอกรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการแก้ไข พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว และน าไปยื่นที่กลุ่มข้อมูลฯ  
กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

2. กรณีที่ข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวมีความถูกต้อง ครบถ้วน  
มีสถานะสมบูรณ์ และไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆ ขอให้กดปุ่ม ถูกต้อง เพื่อยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูล และข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  
เพื่อน าไปใช้งานต่อไป 

ทั้งนี้ หากต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำน
ได้ที่ http://pws.cgd.go.th/EFiling/ หัวข้อ information หรือสอบถามเพิ่มเติมได้
ที่กรมบัญชีกลาง โทร.02-1277000 ต่อ 4100, 4684, 4371 และ 4318 

 

สอบถามเพิ่มเตมิ 
กลุ่มงานระบบข้อมูลบุคคล คา่ตอบแทนและบ าเหน็จความชอบ 

กองการเจ้าหน้าที่ ส านกังานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 
โทร 0 2141 5190 - 93 



 
 

 
แบบ 7127 

แบบค าขอเพ่ิม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

เขียนที่............................................................. 
วันที่ .......................................... 

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................นามสกุล............................................ต าแหน่ง.....................................

สังกัดกรม............................................จังหวัด.................................หน่วยเบิก..............................................มีความประสงค์ขอ 

  เพิ่มข้อมูล   ตนเอง 
   บุคคลในครอบครัว   บิดา   มารดา   คู่สมรส 
    บุตรล าดบัที่.......... 
  ปรับปรุงข้อมูล   ตนเอง 
   บุคคลในครอบครัว   บิดา   มารดา   คู่สมรส 
    บุตรล าดบัที่......... 

เพื่อให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญด าเนนิการเพิ่ม/ปรบัปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของ
กลมบัญชีกลางให้เป็นปัจจุบนั  ตามมาตรา 5 วรรคสอง  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  
ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลของนายทะเบยีนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบยีนบ าเหน็จบ านาญแล้ว  และขอรับรองว่า 
ข้อความและเอกสารที่แจ้งเป็นจริงทุกประการ 

ข้าพเจ้าตกลงยนิยอมให้กลมบัญชีกลางเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าและบุคคลในครอบครัวเพื่อประโยชน์ในการ
จัดบริการด้านสาธรณสุข  การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  การแพทย์  และการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ที่กรมบญัชีกลางรับผิดชอบ 

 

ลงชื่อ......................................................................ผู้ยื่นแบบ 

(.....................................................................) 

 

 

 

 

หมายเหตุ-  โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง    ที่เลือก 
 

 
 
 
 
 



หน้า 1 
แบบ 7127 

แบบเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

ประเภทบุคลากร   ข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า   ผู้รับเบี้ยหวัด/บ านาญ 
ผู้มีสิทธ ิ เลขประจ าตัวประชาชน :          
1.  ข้อมูลสถานะทางราชการ 

รหัสส่วนราชการ : ....................................................................... ณ จังหวัด : ............................................................................. 
ชื่อส่วนราชการสังกัดกรม : ......................................................... กระทรวง : .............................................................................. 
หน่วยเบิกนายทะเบียน : .............................................................   สะสม 
วันเดือนปีทีบ่รรจุเข้ารับราชการ :        สมาชิก กบข./กสจ. :   เป็น 

     ไม่สะสม 
   ไม่เป็น 

2.  ข้อมูลตัวบุคคล 
ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
เพศ :    ชาย   หญิง วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
ต าแหน่ง : ...............................................................................................  ระดับ/หมวด : .................................................................... 
ฝ่าย/กลุ่มงาน : .......................................  กลุ่ม : ......................................  ส านัก/สถาบัน/ศนูย ์: ..................................................... 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : (เฉพาะบ านาญ) ....................................................... 
สถานภาพการมีชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 
   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 
สถานภาพการสมรส :   โสด 
   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หม้าย มรณบัตรเลขที่            .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 

3.  ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขที่ : .............  หมู่ที่ : .......  หมู่บ้าน : ..............  อาคาร : ............  ห้อง : .......  ตรอก/ซอย : ..............  ถนน : .................... 
แขวง/ต าบล : ...................................................  เขต/อ าเภอ : ............................................  จังหวัด : ............................................... 
รหัสไปรษณีย์ :  โทรศัพท์ : ......................................... E-mail  Address : ................................................. 
 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว 
คู่สมรส เลขประจ าตัวประชาชน :          
ข้อมูลตัวบุคคล 

ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
เพศ :    ชาย   หญิง วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : ................................................................................. 
สถานภาพการมีชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 
   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 
สถานภาพการสมรส :   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  

หมายเหตุ – กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ช่องที่ให้เลือกโปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง  )   
(ต่อหน้า 2) 



หน้า 2 
แบบ 7127 

ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ) 
บิดา เลขประจ าตัวประชาชน :          
ข้อมูลตัวบุคคล 

ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : ................................................................................. 
เป็นบิดาโดย :  

  บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  บิดารับรองบตุรตามแบบ คร.11 หนังสือรับรองบุตรเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  บิดาอยู่กับมารดา ก่อนวันที ่1 ตุลาคม 2478  หนังสือรับรองเลขที่ ...............  เมื่อวันที่ ..............  ณ จังหวัด ...................... 
  โดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดวา่เป็นบตุรชอบด้วยกฎหมาย  หมายเลขคดีแดงเลขที่ .............................  เมื่อวันที่ ......................... 
  โดยการยก/รับเปน็บุตรบญุธรรม  เอกสารอ้างอิงที่ ...............................  เมื่อวันที่ ......................  ณ จังหวัด ...................... 

สถานภาพการชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 
   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 
สถานภาพการสมรส :   โสด 
   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หม้าย มรณบัตรเลขที่            .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
 

มารดา เลขประจ าตัวประชาชน :          
ข้อมูลตัวบุคคล 

ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : ................................................................................. 
เป็นมารดาโดยสายเลือด :  

  ทะเบียนบ้าน เอกสารอ้างอิงเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................   
  สูติบัตร เอกสารอ้างอิงเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................   
  โดยการยก/รับเปน็มารดาบญุธรรม  เอกสารอ้างอิงเลขที่ .......................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 

สถานภาพการชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 
   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 
สถานภาพการสมรส :   โสด 
   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หม้าย มรณบัตรเลขที่            .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
 

หมายเหตุ – กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ช่องที่ให้เลือกโปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง  )   
(ต่อหน้า 3) 
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ข้อมูลบุคคลในครอบครัว (ต่อ) 
บุตรคนที่ ...... เลขประจ าตัวประชาชน :          
ข้อมูลตัวบุคคล 

ค าน าหนา้ชื่อ/ยศ/ฐานันดร : .........................  ชื่อ : .....................................................  สกุล : ........................................................... 
เพศ :    ชาย   หญิง วันเดือนปีเกิด :      อายุ : ......................... ปี 
สัญชาติ : .......................................  ศาสนา : ......................................  อาชีพ : ................................................................................. 
อาศัยในจังหวัด : …………………………………………………………………………  รหัสไปรษณีย์ :   
เป็นบุตรโดย :  

ผู้มีสิทธิเป็นบดิา 
  บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  โดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดวา่เป็นบตุรชอบด้วยกฎหมาย  หมายเลขคดีแดงเลขที่ .............................  เมื่อวันที่ ......................... 
  บิดารับรองบตุรตามแบบ คร.11 หนังสือรับรองบุตรเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
  โดยการยก/รับเปน็บุตรบญุธรรม  เอกสารอ้างอิงที่ ...............................  เมื่อวันที่ ......................  ณ จังหวัด ...................... 

ผู้มีสิทธิเป็นมารดา 
  ทะเบียนบ้าน เอกสารอ้างอิงเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................   
  สูติบัตร เอกสารอ้างอิงเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................   
  โดยการยก/รับเปน็มารดาบญุธรรม  เอกสารอ้างอิงเลขที่ .......................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 

สถานภาพการชีวิต :   มีชีวิต จ านวนบุตร : ................................ คน 
   เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .........................  ณ จังหวัด .......................... 
   สาบสูญ ค าสั่งศาลเลขที่ ............................  เมื่อวันที่ .......................... 

  บุตรไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ  หมายเลขคดีแดงเลขที่ ................  เมื่อวันที่ ................. 
สถานภาพการสมรส :   โสด 
   สมรส ใบส าคัญการสมรสเลขที่ .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หย่า ใบส าคัญการหย่าเลขที่   .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
   หม้าย มรณบัตรเลขที่            .....................  เมื่อวันที่ ...................  ณ จังหวัด ........................ 
 

หมายเหตุ -   กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ช่องที่ให้เลือกโปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง  ) 
 -  กรอกบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายทุกคน  โดยเรียงล าดับการเกิด (เรียงตามอายุบุตรจากมากไปน้อย) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 7127 
เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

 
ผู้มีสิทธิ  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบบั) 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจา้หน้าที่ของรัฐ 
(ข) ส าเนาทะเบียนบา้น 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

บุคคลในครอบครัว  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
1.  บิดา 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของบดิา 
(ข) ส าเนาใบส าคัญการสมรสของบดิา หรือส าเนาใบส าคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับมารดาของผู้มีสิทธิ) หรือส าเนา

การจดทะเบียนรับรองบุตรว่าผูม้ีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.11) หรือส าเนาค าสั่งศาล หรือ
ส าเนาค าพิพากษาของศาลถึงทีสุ่ดว่าผู้มสีิทธิเปน็บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายของบิดา 

(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบิดา (ถ้าม)ี 
(ง) ส าเนาใบมรณบัตร 

2.  มารดา 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของมารดา 
(ข) ส าเนาสูติบตัรของผู้มีสิทธิ หรือส าเนาทะเบียนบา้นของผู้มสีิทธิ 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของมารดา (ถ้าม)ี 
(ง) ส าเนาใบส าคัญการสมรสของมารดา หรือส าเนาใบส าคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับบดิาของผู้มีสิทธิ) 
(จ) ส าเนาใบมรณบัตร 

3.  คู่สมรส 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของคู่สมรส 
(ข) ส าเนาใบส าคัญการสมรสของผูม้ีสิทธิกับคู่สมรส หรือส าเนาใบส าคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่าร้างกับผู้มสีิทธิ) 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของคู่สมรส (ถ้าม)ี 
(ง) ส าเนาใบมรณบัตร 

4.  บุตร 
4.1  กรณีผู้มีสิทธิเป็นหญิง 

(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของบตุร 
(ข) ส าเนาสูติบตัรของบุตร 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี) 
(ง) ส าเนาค าสั่งศาล หรือส าเนาค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดวา่บตุรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ (ในกรณีที่บุตรของผู้มีสิทธิเปน็บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ) 
(จ) ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 

4.2  กรณีผู้มีสิทธิเป็นชาย 
(ก) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบา้นของบตุร 
(ข) ส าเนาสูติบตัรของบุตร 
(ค) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี) 
(ง) ส าเนาใบส าคัญการสมรสของผูม้ีสิทธิ หรือส าเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าเปน็บตุรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 

หรือส าเนาค าสั่งศาล หรือส าเนาค าพิพากษาวา่บุตรเปน็บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสทิธ ิหรือส าเนาใบมรณบัตร 
(จ) ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 



 
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ e-Filing 

คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)   1 
 

 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
ส าหรบัข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

และผู้รบัเบี้ยหวัด บ านาญ 
 
 
 
 



 
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ e-Filing 

คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)   2 
 

การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ผ่านระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 
 
 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและผู้รับเบี้ยหวัด บ านาญสามารถตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ผ่านระบบการยื่น
ขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ได้ โดยการเข้าสู่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางด้วยโปรแกรม 
Web Browser ป้อน www.cgd.go.th จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คลิก ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล หรือ 
เข้าสู่ระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรงด้วย 
http://pws.cgd.go.th/EFiling/ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 
 

http://www.cgd.go.th/
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การลงทะเบียนเพ่ือขอรับรหัสผ่าน 
ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีรหสัผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ได้โดยคลิก

ที่ link     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
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ป้อนรายละเอียดข้อมลูตา่งๆ ดังนี ้
1. เลขประจ าตัวประชาชน (ป้อนให้ครบ 13 หลัก ใส่ติดกันไมต่้องเว้นวรรคหรือขีด หากป้อนไม่ครบ 13 หลัก 

โปรแกรมจะแสดงเป็นค่าว่าง) 
2. ช่ือ-นามสกุล (ไมต่้องใส่ค าน าหน้าช่ือ) 
3. วันเดือนปีเกิด (รูปแบบ วว/ดด/ปปปป ตัวอย่าง 01/01/2497) 
4. เลขท่ีบัญชีธนาคาร (เลขท่ีบัญชีธนาคารที่ได้รับเงินเดือนปัจจุบัน ใสต่ดิกันไมต่้องเว้นวรรค หรือ ขีด) 
5. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ป้อนให้ครบ 10 หลัก หากป้อนไม่ครบ 10 หลัก จะปรากฏกล่องข้อความดงัรูป) 

 
6. E-mail (ยกเว้น e-mail ที่ส่วนราชการออกให้) 

7. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการป้อนข้อมลูลงทะเบยีนใช้งาน 

8. คลิกปุ่ม   เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

9. กดปุ่ม  ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวตัิ  
9.1 หากไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลไมต่รงกัน จะปรากฏกล่องข้อความดงัรูป 
 

 

 
9.2 หากพบการลงทะเบียนใช้งานซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่มีแล้วในฐานข้อมูล จะปรากฏกล่องข้อความดังรูป 
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9.3 หากพบข้อมูลทะเบียนประวตัิ ระบบจะสร้าง รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน  โดยแสดง รหัสผ่าน ที่หน้าจอ
และด าเนินการส่ง รหัสผ่าน ไปใน e-mail ที่ระบุ จะปรากฏกล่องข้อความดังรูป 

 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อรับทราบการลงทะเบียนใช้งานเป็นท่ีเรียบร้อย 
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การขอรหัสผ่านใหม่ 

กรณผีู้ใช้งาน จ ารหัสผ่านไม่ได้ สามารถขอรหสัผ่านใหม่ได้ที่ link   จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
ป้อนรายละเอียดข้อมลูตา่งๆ ดังนี ้
1. เลขประจ าตัวประชาชน (ป้อนให้ครบ 13 หลัก ใส่ติดกันไมต่้องเว้นวรรคหรือขีด หากป้อนไม่ครบ 13 หลัก 

โปรแกรมจะแสดงเป็นค่าว่าง) 
2. ช่ือ-นามสกุล (ไมต่้องใส่ค าน าหน้าช่ือ) 
3. วันเดือนปีเกิด (รูปแบบ วว/ดด/ปปปป ตัวอย่าง 01/01/2497) 
4. เลขท่ีบัญชีธนาคาร (เลขท่ีบัญชีธนาคารที่ได้รับเงินเดือนปัจจุบัน ใสต่ดิกันไมต่้องเว้นวรรค หรือ ขีด) 

5. คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการป้อนข้อมลู 

6. คลิกปุ่ม   เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า 

7. คลิกปุ่ม  ระบบจะท าการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน 
7.1 หากไม่พบการลงทะเบยีนในระบบ จะปรากฏกล่องข้อความดังรูป 

 

 
 

7.2 หากพบการลงทะเบียนแล้ว ระบบจะสร้างรหสัผ่านใหม่ โดยแสดงรหัสผ่านใหม่ที่หน้าจอและด าเนินการส่ง 
รหัสผ่านใหม่  ไปใน e-mail ที่เคยระบไุว้ ตอน ลงทะเบียน 
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การสอบถามข้อมูลทะเบียนประวัติ           

 ผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญที่มี รหัสผู้ใช้งาน และ 
รหัสผ่าน ระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ป้อนเลขประจ าตัวประชาชนและรหัสผ่าน จากนั้น คลิกปุ่ม     
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 กรณีเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 
 กรณีเป็นผู้รับเบี้ยหวัด บ านาญ จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
 

 
 
 คลิก สอบถามข้อมูลทะเบียนประวัติ   
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โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงข้อมูลเจ้าของสิทธิ บุคคลในครอบครัว สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลตามรอบการประมวลผลและที่อยู่ 
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การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  
 
สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
 
1. ตรวจสอบที่อยู่ :  

กรณีพบว่าที่อยู่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม 

 เพื่อบันทึกที่อยู่  
 

2. ตรวจสอบทะเบียนประวัติ :  

กดปุ่ ม   เพื่ อพิมพ์ รายงานทะเบียนประวัติ  ส าหรับตรวจสอบ
รายละเอียดต่างๆ ของตนเองและบุคคลในครอบครัว โปรแกรมจะแสดงรายงานดังรูป 
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2.1 กรณีตรวจสอบพบว่าข้อมูลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวรายการใดไม่ถูกต้อง หรือต้องการแก้ไข

เพิ่ ม เติ ม  ให้ กดปุ่ ม   (แบบค าขอ เพิ่ ม /ปรับปรุ งข้อมู ล ในฐานข้อมู ลบุคลากรภาครัฐ )                
กรอกรายละเอียดต่างๆ ท่ีต้องการแก้ไข และน าไปยื่นแก่นายทะเบียนส่วนราชการต้นสังกัดพร้อมแนบรายงานทะเบียน
ประวัติ เพื่อให้นายทะเบียนด าเนินการแก้ไขในระบบทะเบียนประวัติต่อไป  โปรแกรมจะแสดงแบบค าขอฯ ดังรูป 
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2.2 กรณีตรวจสอบพบว่าข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวทุกรายการครบถ้วน ถูกต้อง มีสถานะ

สมบูรณ์ และไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆ กรุณายืนยันความถูกต้องของข้อมูลโดย กดปุ่ม  โปรแกรมจะแสดง
ข้อความดังรูป 

 

 
 

กดปุ่ม  เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โปรแกรมจะแสดงข้อความดังรูป 
 

 
 
 
 
การออกจากโปรแกรม 

คลิกปุ่ม    เพื่อออกจากโปรแกรม 
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