
 
กระดาษเขียนข่าวราชนาวี   

หน่วย  ………………..………….……………………รับจาก ………………………….........................วัน - เวลา  ……………….……………………………………. 
ระบบ  …………………….....……………………… ผู้ฝาก  …………………………..........................ผู้รับ………………………….……………………………..…….. 
จ่ายให้  ……………………..…………………………ส่งต่อให้ …………………………........................ระบบ ……………………………………………………..…….. 
ผู้จ่าย  ……………………………………………… ผู้รับ  …………………..…………………………..…วันที่ - เวลา  …………………………...……………………… 

ความเร่งด่วน – ผูร้ับปฏิบตั ิ
ปกติ 

ความเร่งด่วน - ผูร้ับทราบ 
ปกติ 

หมู่วันท่ี - เวลา 
 ๐๗๐๘๔๐ พ.ค.๖๑ 

หมู่ค า 

จาก กพ.ทร.                                                                                                                                                                                                     
 ถึง ผู้รับปฏิบัติ  นขต.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. กิจการนันทอุทยานสโมสร และ กบว.ทร.                .                                        
 ผู้รับทราบ  กบก.พธ.ทร.,  รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.,  กบศ.ยศ.ทร.                                                           
                               

ช้ันความลับ 
ไม่ก าหนด 

ที่ของผู้ให้ข่าว  
กทพ. ๒๘/๐๕/๖๑ 

 

หน้า..๑..ของ..๔.. หน้า 

อ้างถึงข่าว…………… 
ช้ันความลับ 

       ก าหนด        ไม่ก าหนด 

ช่ือผู้เขียนข่าว       ต าแหน่ง ผอ.กทพ.สบส.กพ.ทร. 
น.อ.สุรสิทธ์ิ  แสนคราม                โทร. ๕๘๑๖๓ 

นายทหารอนุมตัิข่าว 
ช่ือผู้รับรองข่าว   พล.ร.ต.ธานี  แก้วเก้า 
                              ผอ.สบส.กพ.ทร. 

 

แบบ สส.ทร. ๘ 

            ๑. กพ.ทร.จะจัดการบรรยายและรับเอกสารการขอรับบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ
ใน ๑ ต.ค.๖๑ โดยก าหนดบรรยายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคใต้ ระหว่าง ๒๔ – ๒๕ 
พ.ค.๖๑ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ชั้น ๒ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
ระหว่าง ๗ – ๘ มิ.ย.๖๑ ณ อาคารเรียนรวม รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยมีก าหนดการดังนี้  
               ๑.๑  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร และในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิ.ย.๖๑ ณ อาคาร
เรียนรวม รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
  เวลา ๐๗๐๐    ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
  เวลา ๐๙๐๐  พิธีเปิดการบรรยายฯ 
  เวลา ๐๙๐๕ บรรยายสิทธิประโยชน์เงินฌาปนกิจฯ และสิทธิทหารผ่านศึก โดย จนท.สก.ทร.   
  เวลา ๑๐๓๐ บรรยายการเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ โดย จนท.กง.ทร.   
  เวลา ๑๒๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  เวลา ๑๓๐๐ บรรยายบ าเหน็จบ านาญ โดย จนท.กพ.ทร.   
  เวลา ๑๖๐๐ เสร็จสิ้นการบรรยาย 
              ๑.๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พ.ค.๖๑ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร และในวันศุกร์ที่ ๘ มิ.ย.๖๑ ณ อาคารเรียนรวม 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ระหว่างเวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ การบรรยายและรบัเอกสารการขอรับบ าเหน็จบ านาญ  
           ๒. เพ่ือให้การบรรยายและรับเอกสารฯ ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรับการสนับสนุนจากหน่วยต่าง ๆ 
ดังนี้ 
              ๒.๑ สลก.ทร. กรุณาก าหนดวัน – เวลา สถานที่ เพ่ือบรรยายและรับเอกสารการขอรับบ าเหน็จบ านาญให้แก่
นายทหารชั้นนายพลเรือที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๖๑ ในวันประชุม ผทค.พิเศษ ทร.และ ผทค.ทร. 
              ๒.๒ สก.ทร. กรุณาจัดวิทยากร จ านวน ๑ นาย บรรยายในหัวข้อเรื่อง สิทธิประโยชน์เงินฌาปนกิจฯ และ  
สิทธิทหารผ่านศึก ใน ๒๔ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร และใน ๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๐๓๐ 
ณ อาคารเรียนรวม รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.โดยแจ้งรายชื่อและต าแหน่งวิทยากรให้ กพ.ทร.ทราบ ภายใน ๑๘ พ.ค.๖๑ 
              ๒.๓ กง.ทร. กรุณาจัดวิทยากร จ านวน ๑ นาย บรรยายในหัวข้อเรื่อง การเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ ใน  
๒๔ พ.ค.๖๑ เวลา ๑๐๓๐ - ๑๒๐๐ ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร และใน ๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๐๓๐ - ๑๒๐๐ ณ อาคาร
เรียนรวม รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. โดยแจ้งรายชื่อและต าแหน่งวิทยากรให้ กพ.ทร.ทราบ ภายใน ๑๘ พ.ค.๖๑ 
 



 
กระดาษเขียนข่าวราชนาวี   

หน่วย  ………………..………….……………………รับจาก ………………………….........................วัน - เวลา  ……………….……………………………………. 
ระบบ  …………………….....……………………… ผู้ฝาก  …………………………..........................ผู้รับ………………………….……………………………..…….. 
จ่ายให้  ……………………..…………………………ส่งต่อให้ …………………………........................ระบบ ……………………………………………………..…….. 
ผู้จ่าย  ……………………………………………… ผู้รับ  …………………..…………………………..…วันที่ - เวลา  …………………………...……………………… 

ความเร่งด่วน – ผูร้ับปฏิบตั ิ
ปกติ 

ความเร่งด่วน - ผูร้ับทราบ 
ปกติ 

หมู่วันท่ี - เวลา 
 ๐๗๐๘๔๐ พ.ค.๖๑ 

หมู่ค า 

จาก กพ.ทร.                                                                                                                                                                                                     
 ถึง ผู้รับปฏิบัติ  นขต.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. กิจการนันทอุทยานสโมสร และ กบว.ทร.                .                                        
 ผู้รับทราบ  กบก.พธ.ทร.,  รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.,  กบศ.ยศ.ทร.                                                           
                               

ช้ันความลับ 
ไม่ก าหนด 

ที่ของผู้ให้ข่าว  
กทพ. ๒๘/๐๕/๖๑ 

 

หน้า..๒..ของ..๔.. หน้า 

อ้างถึงข่าว…………… 
ช้ันความลับ 

       ก าหนด        ไม่ก าหนด 

ช่ือผู้เขียนข่าว       ต าแหน่ง ผอ.กทพ.สบส.กพ.ทร. 
น.อ.สุรสิทธ์ิ  แสนคราม                โทร. ๕๘๑๖๓ 

นายทหารอนุมตัิข่าว 
ช่ือผู้รับรองข่าว   พล.ร.ต.ธานี  แก้วเก้า 
                              ผอ.สบส.กพ.ทร. 

 

แบบ สส.ทร. ๘ 

              ๒.๔ พธ.ทร. กรุณาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมเจ้าหน้าที่บริการ ให้กับผู้เข้ารับฟัง
การบรรยายที่อาคารนันทอุทยานสโมสร ระหว่าง ๒๔ – ๒๕ พ.ค.๖๑ 
              ๒.๕ ขส.ทร. กรุณาจัด  
  ๒.๕.๑ รถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก จ านวน ๑ คัน รับส่งเจ้าหน้าที่ กพ.ทร. พร้อมอุปกรณ์ 
ระหว่าง ๒๔ – ๒๕ พ.ค.๖๑ จาก บก.ทร. พ้ืนที่วังนันทอุทยาน – อาคารนันทอุทยานสโมสร  โดยขอให้รถพร้อมที่บริเวณ
หน้า บก.ทร. วังนันทอุทยาน ใน ๒๔๐๖๒๐ พ.ค.๖๑ และใน ๒๕๐๗๒๐ พ.ค.๖๑  
  ๒.๕.๒ รถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดกลาง จ านวน ๑ คัน รับส่งเจ้าหน้าที่ กพ.ทร. พร้อมอุปกรณ์ 
ระหว่าง ๖ – ๘ มิ.ย.๖๑ เส้นทาง บก.ทร. พ้ืนที่วังนันทอุทยาน - รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. โดยขอให้รถพร้อมที่บริเวณหน้า 
บก.ทร. วังนันทอุทยาน ใน ๐๖๐๘๔๕ มิ.ย.๖๑ 
             ๒.๖ ยศ.ทร.  
  ๒.๖.๑ กรุณาจัดเจ้าหน้าที่บันทึกภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์  ระหว่างการบรรยายและรับเอกสารฯ  
ณ อาคารนันทอุทยานสโมสร ระหว่าง ๒๔ – ๒๕ พ.ค.๖๑ 
     ๒.๖.๒ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. กรุณาจัด 
      ๒.๖.๒.๑ อาคารเรียนรวม ส าหรับใช้เป็นสถานที่บรรยาย ระหว่าง ๗ – ๘ มิ.ย.๖๑ 
      ๒.๖.๒.๒ จัดเจ้าหน้าที่บันทึกภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ระหว่างการบรรยายและรับเอกสารฯ 
ระหว่าง ๗ – ๘ มิ.ย.๖๑ 
      ๒.๖.๒.๓ จัดสถานที่และเจ้าหน้าที่จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้เข้ารับฟัง
การบรรยายฯ ระหว่าง ๗ – ๘ มิ.ย.๖๑ 
      ๒.๖.๒.๔ จัดบ้านพักรับรองส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๐ นาย ระหว่าง ๖ – ๗ มิ.ย.๖๑ 
             ๒.๗ กบว.ทร. กรุณาประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และวิทยุกระจายเสียง ทร. เกี่ยวกับการบรรยายและรับ
เอกสารฯ  “กพ.ทร.จัดการบรรยายและรับเอกสารการขอรับบ าเหน็จบ านาญของผู้ เกษียณอายุราชการใน  
๑ ต.ค.๖๑ โดยพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จัดที่อาคารนันทอุทยานสโมสร ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และภาคใต้ ใน ๒๔ – ๒๕ พ.ค.๖๑ พ้ืนที่ภาคตะวันออก จัดที่อาคารเรียนรวม รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.ใน  
๗ – ๘ มิ.ย.๖๑ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภาคตะวันออก” 
             ๒.๘ กิจการนันทอุทยานสโมสร กรุณาจัดห้องพิไชยญาติ ชั้น ๒ ระหว่าง ๒๔ - ๒๕ พ.ค.๖๑ เพ่ือใช้เป็นสถานที่
จัดการบรรยายและรับเอกสารฯ  
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 ๒.๙ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร.  
    ๒.๙.๑ น าเรียนนายทหารชั้นนายพลเรือ ที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๖๑  เพ่ือเข้ารับฟังการบรรยาย
และยื่นเอกสารการขอรับบ าเหน็จบ านาญในวันประชุม ผทค.พิเศษ ทร.และ ผทค.ทร. ตามที่ สลก.ทร. จะประสานให้ 
กพ.ทร. ทราบต่อไป 
        ๒.๙.๒ กรุณาแจ้งข้าราชการในสังกัดที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๖๑ (ชั้นยศต่ ากว่านายพลเรือ) 
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายตามวัน-เวลาในข้อ ๑  
         ๓. ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน ๑ ต.ค.๖๑ สามารถค านวณประมาณการบ านาญในเบื้องต้นได้ที่ 
ระบบงานก าลังพล หัวข้อวันทวีคูณ หรือhttp://hrmiss.navy.mi.th และด าเนินการดังนี้ 
               ๓.๑ ตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างของกรมบัญชีกลางโดยให้ปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้อง ระบบ Pensions’ Electronic Filing จะดึงข้อมูลจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง e – payroll 
รวมทั้งแก้ไขที่อยู่ในระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลางเพ่ือให้ส่งจดหมายไปถึง (ตรวจสอบได้ที่ก าลังพลหน่วย) 
             ๓.๒ กรอกข้อมูลในระบบ Pensions’ Electronic Filing ของกรมบัญชีกลางเพ่ือยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดคู่มือการใช้ระบบงานระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบประวัติ  ได้ที่เว็บไซต์กรมก าลังพลทหารเรือ สิทธิข้าราชการ ทร.ที่ออกจาก
ราชการ หัวข้อ องค์ความรู้ขอรับสิทธิเมื่อออกจากราชการ หรือ http://www.person.navy.mi.th  
             ๓.๓ วิธีการกรอกข้อมูลให้เข้าเว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/cgd/ โดยใช้เว็บเบราเซอร์ Chrome ลงทะเบียน
แล้วกรอกข้อมูล เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัญชีธนาคารที่ได้รับเงินเดือนปัจจุบัน และ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพ่ือขอรหัสผ่าน จากนั้นให้น า username และ password เพ่ือเข้าสู่ระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จ
บ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ยื่นขอรับสิทธิ โดยมีรายละเอียด วันที่เริ่มนับเวลาราชการ 
สถานะสมาชิก กบข. เหตุที่ออก วันที่ออกจากราชการ ต าแหน่ง สังกัดสุดท้าย จังหวัด ข้อมูลบัญชีธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคาร เงินเดือน ทั้งนี้ผู้ยื่นขอรับสิทธิต้องตรวจสอบข้อมูลและกรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เมื่อออกจากราชการไปแล้ว  
(ไม่จ าเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) เลือกประเภทเงินที่ประสงค์ขอรับ ส าหรับส่วนราชการผู้เบิก ห้ามผู้เบิกที่
เดียวกับผู้ขอ ในช่องจังหวัดให้ใส่รหัส ๑๐๐๐ (กรุงเทพมหานคร) หน่วยงานย่อย ๐๒๐๐๕๐๐๐๗๖ (กรมการเงินทหารเรือ) 
ตรวจสอบเงินเดือนและเวลาราชการ บันทึกค่าลดหย่อนที่มีสิทธิลดหย่อนภาษี ยืนยันแบบและส่งไปยังส่วนราชการผู้ขอ 
โปรแกรมจะค านวณเงินเบี้ยหวัดบ านาญและบ าเหน็จด ารงชีพ (ถ้ามี) โดยอัตโนมัติ และพิมพ์แบบ 5300 อิเล็กทรอนิกส์ 
 



 
กระดาษเขียนข่าวราชนาวี   

หน่วย  ………………..………….……………………รับจาก ………………………….........................วัน - เวลา  ……………….……………………………………. 
ระบบ  …………………….....……………………… ผู้ฝาก  …………………………..........................ผู้รับ………………………….……………………………..…….. 
จ่ายให้  ……………………..…………………………ส่งต่อให้ …………………………........................ระบบ ……………………………………………………..…….. 
ผู้จ่าย  ……………………………………………… ผู้รับ  …………………..…………………………..…วันที่ - เวลา  …………………………...……………………… 

ความเร่งด่วน – ผูร้ับปฏิบตั ิ
ปกติ 

ความเร่งด่วน - ผูร้ับทราบ 
ปกติ 

หมู่วันท่ี - เวลา 
 ๐๗๐๘๔๐ พ.ค.๖๑ 

หมู่ค า 

จาก กพ.ทร.                                                                                                                                                                                                     
 ถึง ผู้รับปฏิบัติ  นขต.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. กิจการนันทอุทยานสโมสร และ กบว.ทร.                .                                        
 ผู้รับทราบ  กบก.พธ.ทร.,  รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.,  กบศ.ยศ.ทร.                                                           
                               

ช้ันความลับ 
ไม่ก าหนด 

ที่ของผู้ให้ข่าว  
กทพ. ๒๘/๐๕/๖๑ 

 

หน้า..๔..ของ..๔.. หน้า 

อ้างถึงข่าว…………… 
ช้ันความลับ 

       ก าหนด        ไม่ก าหนด 

ช่ือผู้เขียนข่าว       ต าแหน่ง ผอ.กทพ.สบส.กพ.ทร. 
น.อ.สุรสิทธ์ิ  แสนคราม                โทร. ๕๘๑๖๓ 

นายทหารอนุมตัิข่าว 
ช่ือผู้รับรองข่าว   พล.ร.ต.ธานี  แก้วเก้า 
                              ผอ.สบส.กพ.ทร. 

 

แบบ สส.ทร. ๘ 

            ๓.๔ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ กพ.ทร. (รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารของตนเอง 
ทุกหน้า) ดังนี้ 
ที ่ รายการ จ านวน 
1.  ค าร้องขอรับเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ 1 
2.  รายการค านวณเวลาราชการขอรับเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ (แบบ บ.)  (เมื่อตรวจสอบแล้วหากไม่ถูกต้องให้

เขียนแก้ไขพร้อมแนบเอกสาร แล้วถ่ายเอกสารเพ่ิมอีก ๑ แผ่น เพ่ือส่งให้ จนท.ประวัติ น าไปแก้ไข) 
๑ 

3.  ส าเนาใบจ่ายเงินเดือน เม.ย.๖๑ ๒ 
4.  ส าเนาทะเบียนบ้านของตนเอง ๒ 
5.  ส าเนาบัญชีธนาคารที่ได้รับเงินเดือนปัจจุบัน (ชื่อ ชื่อสกุล ภาษาไทย) ๒ 
6.  แบบขอรับเงินจากกองทุน (เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก กบข.) ๑ 
7.  แบบ 5300 อิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์จากระบบงานการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง (E-filing) ๑ 
8.  ส าเนาค าสั่ง พ.ส.ร.ที่ได้รับทุกค าสั่ง (หน้าแรก หน้าที่ชื่อตนเองและหน้าสุดท้าย) ๑ 
9.  ส าเนา สด.๓ หรือ สด.๘ ๑ 
10.  ประวัติรับราชการเล่มต้นสังกัด (เขียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่หน้าปกประวัติ) 1 
 ๔. การแต่งกาย เครื่องแบบชุดปฏิบัติงาน  
        ๕. รายละเอียดการปฏิบัติกรุณาประสานกับ น.ท.ยงยุทธ  ค าประสิทธิ์ หน.เบี้ยหวัดและบ านาญ กทพ.สบส.กพ.ทร. 
 โทรศัพท์ ทร. หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๘๑๖๓, ๐ ๒๔๗๕ ๔๖๙๖ หรือโทรศัพท์มือถือหมายเลข ๐๖ ๕๕๖๓ ๖๐๘๑ 
 


