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หมวดที่ 1

เกี่ยวกับกองทุน
บำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร (กบข.)
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1. รู้จัก กบข.

 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร (กบข.) เป็นหน่วยง�นของรัฐที่เป็นนิติบุคคลจัดตัง้
ขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 1. เป็นหลักประกันก�รจ่�ยบำ�เหน็จบำ�น�ญและให้ประโยชน์ตอบแทนก�รรับร�ชก�ร
    แก่ข้�ร�ชก�รเมื่อออกจ�กร�ชก�ร
 2. ส่งเสริมก�รออมทรัพย์ของสม�ชิก
 3. จัดสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สม�ชิก

หน้าที่หลักของ กบข. มี 2 ด้าน คือ

 1. ด้�นลงทุน : กบข. มีหน้�ที่บริห�รเงินออมของข้�ร�ชก�รที่เป็นสม�ชิก โดยนำ�เงินที่
รับจ�กสม�ชิกและส่วนร�ชก�รต้นสังกัดของสม�ชิกไปลงทุนภ�ยใต้วัตถุประสงค์และนโยบ�ย
ก�รลงทุนต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด เพื่อสร้�งผลตอบแทนเฉลี่ยระยะย�วที่เหม�ะสมและภ�ยใต้ก�ร
บริห�รคว�มเสี่ยงที่มีประสิทธิภ�พ ซึ่งผลตอบแทนดังกล่�วจะต้องสูงกว่�เงินเฟ้อเฉลี่ยในระยะ
เวล�เดียวกัน

 2. ด้�นสม�ชิก : กบข. มีหน้�ที่บริห�รจัดก�รเกี่ยวกับก�รรับจ่�ยเงินและก�รจัดสรรผล
ประโยชน์ให้แก่สม�ชิก และส่วนร�ชก�รต้นสังกัด  ทำ�ก�รประช�สัมพันธ์เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้
คว�มเข�้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับก�รบริห�รเงินลงทุนและกิจก�รของ กบข. และจัดสวัสดิก�รและ
สิทธิประโยชน์ต่�งๆ ให้แก่สม�ชิก

สมาชิก กบข.

 ข้�ร�ชก�รที่เข้�รับร�ชก�รตั้งแต่วันที่ 27 มีน�คม 2540 ทุกคนต้องเป็นสม�ชิก กบข. ต�ม
ที่พระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร พ.ศ. 2539 กำ�หนด ส่วนข้�ร�ชก�รที่เข้�รับ
ร�ชก�รก่อนวันที่ 27 มีน�คม 2540 มีสิทธิเลือกเป็นสม�ชิกต�มคว�มสมัครใจ

1.  เกี่ยวกับกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร
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ปัจจุบัน สม�ชิก กบข. ประกอบด้วยข้�ร�ชก�ร 12 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ข้�ร�ชก�รพลเรือน 
2. ข้�ร�ชก�รฝ่�ยตุล�ก�ร 
3. ข้�ร�ชก�รฝ่�ยอัยก�ร
4. ข้�ร�ชก�รพลเรือนในสถ�บันอุดมศึกษ� 
5. ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�
6. ข้�ร�ชก�รรัฐสภ�ส�มัญ 
7. ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ
8. ข้�ร�ชก�รทห�ร
9. ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นศ�ลรัฐธรรมนูญ
10. ข้�ร�ชก�รศ�ลปกครอง
11. ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
12. ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ

 เมื่อปี 2549 ได้มีก�รแก้ไขพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร พ.ศ. 2539 
เพื่อให้ครอบคลุมสิทธิของผู้ที่เคยเป็นข้�ร�ชก�รสม�ชิก กบข. ใน 2 กรณี ดังต่อไปนี้ 

กรณีท่ี 1 สม�ชิก กบข. ท่ีโอนย้�ยไปปฏิบัติง�นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต�มท่ีมีกฎหม�ย
           หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้คงเป็นสม�ชิก กบข. ต่อไปได้
กรณีท่ี 2  สม�ชิก กบข. ซ่ึงรับร�ชก�รอยู่ในมห�วิทย�ลัยท่ีแปรสภ�พเป็นมห�วิทย�ลัยในกำ�กับ
             ของรัฐและมีคว�มประสงค์เป็นสม�ชิก กบข. ต่อไป แม้มห�วิทย�ลัยจะไม่เป็นส่วน
   ร�ชก�รแล้วก็ต�ม

จำานวนสมาชิก กบข. นับตั้งแต่ตั้งกองทุนฯ 
(ปี 2540 - 2558)
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นโยบายการลงทุน

 กบข. มีเป้�หม�ยก�รลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อ เพื่อรักษ�ค่�เงินออมและสร้�ง
คว�มเพียงพอของเงินให้กับสม�ชิกไว้ใช้ในวัยเกษียณ  โดยนโยบ�ยก�รลงทุนของ กบข. เน้นคว�ม
สมดุลระหว่�ง “คว�มปลอดภัยของเงินต้น” กับ “ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน” ภ�ยใต้ “คว�มเสี่ยง
ที่เหม�ะสม”

ประเภทของเงินที่มีใน กบข.

 เงินออมในบัญชีของสม�ชิกแยกเป็นเงินส่วนที่รัฐเป็นผู้นำ�ส่งและสม�ชิกนำ�ส่งดังนี้

1.1 เงินประเดิม

1.2 เงินชดเชย

1.3 เงินสมทบ

เงินที่ภ�ครัฐนำ�ส่งให้เฉพ�ะสม�ชิก 
กบข. ที่เป็นข้�ร�ชก�รอยู่ก่อนวันที่ 
27 มีน�คม 2540  โดยนำ�ส่งเป็นเงิน
ก้อนในวันที่สมัครเป็นสม�ชิก กบข. 
คร้ังเดียวเท่�น้ัน เพ่ือชดเชยเงินบำ�น�ญ
ที่ลดลง

เมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ
และเลือกรับบำ�น�ญ
เท่�นั้น

ประเภทเงิน คว�มหม�ย สิทธิได้รับ

1. ส่วนที่รัฐเป็นผู้นำ�ส่ง

เงินที่ภ�ครัฐนำ�ส่งให้สม�ชิกทุกเดือน 
ในอัตร�ร้อยละ 2 ของเงินเดือน
สม�ชิก  เพ่ือชดเชยเงินบำ�น�ญท่ีลดลง

เงินที่ภ�ครัฐนำ�ส่งให้สม�ชิก กบข. 
ที่สะสมเงินเข้�กองทุนทุกเดือน 
ในอัตร�ร้อยละ 3 ของเงินเดือน
สม�ชิก

เมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พและ
เลือกรับบำ�น�ญเท่�นั้น

เมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ
ทุกกรณี

1.  เกี่ยวกับกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร
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2.1 เงินสะสม

2.2 เงินสะสมส่วนเพิ่ม
     (ออมเพิ่ม)

เงินที่สม�ชิกนำ�ส่งทุกเดือน ในอัตร�
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนสม�ชิก ซึ่งเงิน
เดือนดังกล่�วไม่รวมกับเงินเพิ่มพิเศษ
ร�ยเดือนหรือเงินเพิ่มอย่�งอื่น

เมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ
ทุกกรณี

เมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ
ทุกกรณี

ประเภทเงิน คว�มหม�ย สิทธิได้รับ

2. ส่วนที่สม�ชิกเป็นผู้นำ�ส่ง

เงินที่สม�ชิกสมัครใจ สะสมเพิ่มจ�ก
อัตร�ที่กำ�หนดไว้  ในอัตร�ร้อยละ
1 - 12 ของเงินเดือนสม�ชิก

การแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

 เงินที่นำ�ส่งม�ยัง กบข. จะถูกแปลงเป็นหน่วยลงทุน ต�มหลักเกณฑ์ประก�ศคณะกรรมก�ร 
กบข. เรื่อง ก�รจัดสรรผลประโยชน์สุทธิเข้�บัญชีเงินกองทุน และหลักเกณฑ์วิธีก�รคิดมูลค่�
สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสม�ชิกเป็นจำ�นวนหน่วยและมูลค่�ต่อหน่วย (Unitization) ดังนี้  

และวิธีก�รคำ�นวณมูลค่�หน่วยลงทุน คือ

 กบข. จะนำ�เงินท่ีส่งเข้�กองทุนไปลงทุนต�มแผนก�รลงทุนท่ีสม�ชิกเลือก กรณีสม�ชิกไม่ได้
เลือกแผนก�รลงทุน กบข. จะนำ�เงินของสม�ชิกไปลงทุนให้ในแผนหลัก

เงินที่นำ�ส่ง

มูลค่�ต่อหน่วย (NAV/Unit)
= จำ�นวนหน่วยลงทุน

มูลค่�สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสม�ชิก

จำ�นวนหน่วย ของกองทุนส่วนสม�ชิกทั้งหมด 
ณ วันที่คำ�นวณมูลค่�หน่วยลงทุนนั้น



7กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

ผลตอบแทนการลงทุนและมูลค่าต่อหน่วยลงทุน

ผลตอบแทนก�รลงทุนและมูลค่�ต่อหน่วยลงทุน ปี 2540 - 2558 เป็นดังนี้

ผลตอบแทนก�รลงทุน (% ต่อปี)

มูลค่�ต่อหน่วยลงทุน (NAV per unit)

หม�ยเหตุ : มูลค่�ต่อหน่วยในกร�ฟข้�งต้นเกิดจ�กก�รปัดเศษทศนิยม

1.  เกี่ยวกับกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร
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2. สิทธิการรับเงินคืนจาก กบข.

 สิทธิก�รรับคืนเงินจ�ก กบข. เกิดขึ้นเมื่อ สม�ชิกภ�พของสม�ชิกสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นออกจ�ก
ร�ชก�ร

ต�ร�งแสดงเหตุแห่งก�รสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ

7. ให้ออก

8. ปลดออก

9. ไล่ออก

สม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�รโดยส่วนร�ชก�รต้นสังกัด
ให้ออก 

สม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�รโดยส่วนร�ชก�รต้นสังกัด
ให้ออกจ�กโทษท�งวินัย 

สม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�รโดยส่วนร�ชก�รต้นสังกัด
ไล่ออก เนื่องจ�กมีคว�มผิดท�งวินัยร้�ยแรง

4. ทดแทน

5. สูงอ�ยุ

สม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�ร เพร�ะท�งร�ชก�รเลิก หรือ
ยุบตำ�แหน่ง หรือมีคำ�สั่งให้ออกโดยไม่มีคว�มผิด  หรือ
ทห�รซึ่งออกจ�กกองหนุนเบี้ยหวัด

สม�ชิกท่ีล�ออกจ�กร�ชก�รเม่ือมีอ�ยุครบ 50 ปีบริบูรณ์

6. ล�ออก สม�ชิกที่ประสงค์ล�ออกจ�กร�ชก�ร โดยส่วนร�ชก�ร
ต้นสังกัดอนุมัติ

เหตุแห่งก�รสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ คว�มหม�ย

1. เกษียณอ�ยุร�ชก�ร

2. เสียชีวิต

3. ทุพพลภ�พ

สม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�รเมื่อมีอ�ยุครบ 60 ปีบริบูรณ์

สม�ชิกที่เสียชีวิตระหว่�งรับร�ชก�ร

สม�ชิกที่ออกจ�กร�ชก�ร เพร�ะเจ็บป่วย ทุพพลภ�พ 
ซึ่งแพทย์ที่ท�งร�ชก�รรับรองได้ตรวจและแสดงคว�ม
เห็นว่� ไม่ส�ม�รถที่จะรับร�ชก�รในตำ�แหน่งหน้�ที่
ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้
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เหตุแห่งก�รสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ คว�มหม�ย

ล�ออก

ให้ออก

ปลดออก

โอนไปหน่วยง�นของรัฐที่ไม่ใช่
ประเภทข้�ร�ชก�ร ต�ม 
พระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จ
บำ�น�ญข้�ร�ชก�ร พ.ศ. 2539

10.

11. ออกรับเบี้ยหวัด

สม�ชิกที่โอนไปยังหน่วยง�นของรัฐที่ไม่ใช่ข้�ร�ชก�ร
ต�มม�ตร� 3 แห่งพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จ
บำ�น�ญข้�ร�ชก�ร พ.ศ. 2539

สม�ชิกที่เป็นข้�ร�ชก�รทห�ร (ช�ย) ที่ยังไม่พ้นเกณฑ์
กองหนุนเมื่อออกจ�กทห�รกองประจำ�ก�ร ภ�ยใต้
เงื่อนไขและเงื่อนเวล�ที่ข้อบังคับ กระทรวงกล�โหม
ว่�ด้วยเบี้ยหวัด พ.ศ. 2495 กำ�หนดไว้

สิทธิการรับเงินคืน

 สม�ชิก กบข. เมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พจะได้รับเงิน 2 ส่วน ได้แก่

 ส่วนที่ 1 เงินบำ�เหน็จหรือเงินบำ�น�ญร�ยเดือน จ�กกรมบัญชีกล�ง
 ส่วนที่ 2 เงิน กบข. ร�ยละเอียดแตกต่�งต�มเวล�ร�ชก�ร สิทธิและก�รเลือกใช้สิทธิรับ 
                    บำ�เหน็จบำ�น�ญดังนี้

ต�ร�งแสดงร�ยละเอียดเงิน กบข. ที่สม�ชิกจะได้รับเมื่อสิ้นสุดสม�ชิกภ�พด้วยเหตุต่�งๆ

เหตุออกจ�ก
ร�ชก�ร

เวล�ร�ชก�ร
(เวล�รวมวัน

ทวีคูณ)

สิทธิรับ
บำ�เหน็จ
บำ�น�ญ

เงินที่จะได้รับจ�ก

กบข.
กระทรวง
ก�รคลัง

ไม่ถึง 10 ปี

10 ปี ขึ้นไป
แต่ไม่ถึง 25 ปี

ไม่มี

บำ�เหน็จ

ไม่มี

บำ�เหน็จ

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

1.  เกี่ยวกับกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร
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ล�ออก

ให้ออก

ปลดออก

เกษียณ

สูงอ�ยุ

ทุพพลภ�พ

ทดแทน

เสียชีวิต

(ปกติ)

เหตุออกจ�ก
ร�ชก�ร

เวล�ร�ชก�ร
(เวล�รวมวัน

ทวีคูณ)

สิทธิรับ
บำ�เหน็จ
บำ�น�ญ

เงินที่จะได้รับจ�ก

กบข.
กระทรวง
ก�รคลัง

25 ปี ขึ้นไป

ไม่ถึง 1 ปี

ไม่ถึง 1 ปี

1 ปีขึ้นไป

10 ปีขึ้นไป

1 ปีขึ้นไป แต่
ไม่ถึง 10 ปี

กรณีเลือก
บำ�เหน็จ

กรณีเลือก
บำ�น�ญ

กรณีเลือก
บำ�เหน็จ

กรณีเลือก
บำ�น�ญ

ไม่ม่ี

ไม่ม่ี

บำ�เหน็จ

บำ�เหน็จ
ตกทอด

บำ�เหน็จ
ตกทอด

ไม่ม่ี

ไม่ม่ี

บำ�เหน็จ

บำ�น�ญ

บำ�เหน็จ

บำ�เหน็จ

บำ�น�ญ

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

ประเดิม (ถ้�มี) + ชดเชย 
+ สะสม + สมทบ 
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 
+ ผลประโยชน์

ประเดิม (ถ้�มี) + ชดเชย 
+ สะสม + สมทบ 
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ) 
+ ผลประโยชน์
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เสียชีวิต

เพร�ะ

ประพฤติช่ัว

อย่�งร้�ยแรง

ไล่ออก

ออกรับ

เบี้ยหวัด

ย้�ยประเภท

โอนไป

รับเบ้ียหวัดเป็น

รับบำ�เหน็จ

บำ�น�ญ (ต่อ

เน่ืองจ�กออกรับ

เบ้ียหวัด

หน่วยง�นของ

รัฐที่ไม่ใช่

ประเภท

ข้�ร�ชก�ร

ต�ม พ.ร.บ.

กบข.

เหตุออกจ�ก
ร�ชก�ร

เวล�ร�ชก�ร
(เวล�รวมวัน

ทวีคูณ)

สิทธิรับ
บำ�เหน็จ
บำ�น�ญ

เงินที่จะได้รับจ�ก

กบข.
กระทรวง
ก�รคลัง

-

-

-

-

-

-

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

กรณีเลือก
บำ�เหน็จ

กรณีเลือก
บำ�น�ญ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เบี้ยหวัด

บำ�เหน็จ

บำ�น�ญ

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

สะสม + สมทบ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

ประเดิม (ถ้�มี)
+ ชดเชย + ผลประโยชน์

ไม่มี

1.  เกี่ยวกับกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร



12 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

หม�ยเหตุ :  สม�ชิกที่รับร�ชก�รอยู่ก่อนวันที่ 27 มีน�คม 2540 และเลือกไม่สะสมเงินเข้�กองทุน  
เมื่อพ้นสม�ชิกภ�พและเลือกรับบำ�น�ญจะได้เงินชดเชย เงินประเดิม และผลประโยชน์ของเงินดัง
กล่�วจ�ก กบข. สม�ชิกเลือกรับบำ�เหน็จจะได้เพียงเงินบำ�เหน็จจ�กกรมบัญชีกล�ง

หม�ยเหตุ : กรณีสม�ชิกพ้นสภ�พด้วยเหตุเกษียณอ�ยุร�ชก�ร ส�ม�รถยื่นเรื่องขอรับเงินผ่�น ส่วน
ร�ชก�รต้นสังกัดได้ล่วงหน้� 8 เดือน โดย กบข. จะดำ�เนินก�รจ่�ยเงินคืนให้สม�ชิกหลังจ�กวันพ้น
สภ�พ (วันที่ 1 ตุล�คมของปีที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร)

ขั้นตอนจ่ายเงินคืนเมื่อสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ

 1. ส่วนร�ชก�รต้นสังกัด แจ้งสม�ชิก/ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงินยื่นแบบขอรับเงิน
 2. สม�ชิก/ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงินยื่นแบบขอรับเงินและหลักฐ�นต่�งๆ
 3. ส่วนร�ชก�รต้นสังกัด ตรวจสอบสิทธิและเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ
 4. กบข. ได้รับข้อมูล/ เอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ และตรวจสอบถูกต้อง ก่อนทำ�ก�รจ่�ยเงินคืน 
     (โอนเงิน / เช็ค / ธน�ณัติ)
 5. สม�ชิก/ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงิน ได้รับเงินต�มวิธีท่ีระบุในแบบขอรับเงิน

ช่องทางการขอรับแบบขอรับเงินคืนจาก กบข.

 1. ด�วน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th 
 2. ฝ่�ยสื่อส�รและกิจกรรม โทร. 1179 กด 0 ผ่�นเครื่องโทรส�ร
 3. ฝ่�ยทะเบียนสม�ชิกด้�นจ่�ย  0 2636 1000 ต่อ  241-246  
        เพื่อแจ้งคว�มประสงค์ให้เจ้�หน้�ที่ กบข. ดำ�เนินก�รจัดส่งแบบฟอร์มให้ท�งไปรษณีย์

การติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงิน

 1. ฝ่�ยสื่อส�รและกิจกรรม โทร. 1179 
 2. E–mail : member@gpf.or.th
 3. เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service” 
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3. บริการ กบข.

 กบข.  ได้จัดให้มีบริก�รเพื่อมอบท�งเลือกในก�รบริห�รเงนิให้กับสม�ชิก บริก�รที่สำ�คัญ  
ได้แก่ บริก�รออมเพิ่ม บริก�รแผนท�งเลือกก�รลงทุน และบริก�รออมต่อ

บริการออมเพิ่ม

 บริก�รออมเพิ่ม คือบริก�รที่เปิดโอก�สให้สม�ชิกออมเงินกับ กบข. ได้ม�กกว่�อัตร�ก�ร
ออมปกติ ร้อยละ 3 ของเงินเดือน  โดยมีอัตร�ก�รออมเพิ่มให้เลือกได้ตั้งแต่ ร้อยละ 1 ถึง 12 ของ
เงินเดือนสม�ชิก และเมื่อรวมกับอัตร�ออมปกติแล้วไม่เกิน ร้อยละ 15 ของเงินเดือนสม�ชิก โดยรัฐ
ยังคงส่ง “เงินสมทบ” ในอัตร� ร้อยละ 3 และ “เงินชดเชย” ร้อยละ 2 ของเงินเดือนสม�ชิกเช่นเดิม

ประโยชน์ของก�รออมเพิ่ม
 1.  ผลประโยชน์จ�กก�รลงทุน  เช่นเดียวกับเงินออมอื่นๆ ของสม�ชิก กบข. สม�ชิกจะได้ผลตอบแทน
จ�กก�รลงทุนต�มผลตอบแทนในปีนั้นๆ ทั้งนี้ ก�รคำ�นวณผลประโยชน์จะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่หน่วยง�นนำ�ส่ง
เงินออมเพิ่มเข้�ม�ยัง กบข.
 2. สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษ ี ได้รับยกเว้นภ�ษีในส่วนของเงินสะสมที่นำ�ส่งเข้�ม�ยังกองทุน ได้ไม่เกิน 
500,000 บ�ท เมื่อรวมกับกองทุนรวมเพื่อก�รเลี้ยงชีพ (RMF) ในปีภ�ษีนั้น
 3. สร้�งวินัยในก�รออม ช่วยสร้�งวินัยก�รออมให้สม�ชิก กบข. โดยหน่วยง�นต้นสังกัดของสม�ชิกนำ�
ส่งเงินออมเพิ่มให้ กบข. เป็นประจำ�ทุกเดือน ทำ�ให้สม�ชิกมีก�รออมเงินอย่�งสมำ่�เสมอ

แผนทางเลือกการลงทุน

 แผนท�งเลือกก�รลงทุนกับ กบข. คือ แผนบริห�รเงินออมของสม�ชิก โดยสม�ชิกทุกคน
ส�ม�รถแจ้งคว�มประสงค์ให้ กบข. นำ� “เงินสะสม” “เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ออมเพิ่ม)” และ “เงิน
สมทบ” พร้อมผลประโยชน์ของเงินดังกล่�ว ไปบริห�รต�มแผนก�รลงทุนที่สม�ชิกเลือกได้

1. แผนหลัก  “ดอกผลพอเพียง บนคว�มเสี่ยงพอเหม�ะ” 
 เป็นแผนที่ใช้ในก�รบริห�รเงินของสม�ชิกตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน สม�ชิกที่ไม่ได้แจ้งคว�ม
ประสงค์เปลี่ยนแผน กบข. จะนำ�เงินออมม�บริห�รอยู่ในแผนหลัก หลักก�รสำ�คัญของก�รลงทุน
ต�มแผนหลัก คือ ก�รลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงสูงไม่ตำ่�กว่� ร้อยละ 60 และมีเป้�หม�ยผลตอบแทน
ก�รลงทุนที่ชนะเงินเฟ้อ ภ�ยใต้คว�มเสี่ยงที่พอเหม�ะ

ปัจจุบัน กบข. มีแผนท�งเลือกก�รลงทุนให้สม�ชิกเลือกได้ 5 แผน ดังนี้

1.  เกี่ยวกับกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร
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2. แผนผสมหุ้นทวี  “เสี่ยงสูงขึ้น เพื่อลุ้นผลตอบแทนด้วยตร�ส�รทุน”  
 เป็นแผนก�รลงทุนที่มีสัดส่วนของตร�ส�รทุน (หุ้น) ม�กกว่�แผนก�รลงทุนหลัก แต่ก็มี
ก�รกระจ�ยลงทุนในหลักทรัพย์หล�ยประเภท  และด้วยสัดส่วนก�รลงทุนที่มีตร�ส�รทุนม�ก จึง
อ�จมีคว�มผันผวนของร�ค�สูงในแต่ละช่วง (ในระยะสั้นมีโอก�สข�ดทุนได้) เพื่อแลกกับโอก�ส
ในก�รทำ�กำ�ไรที่สูงในระยะย�ว  เหม�ะสำ�หรับสม�ชิกที่อ�ยุน้อยหรือมีระยะเวล�ในก�รลงทุนย�ว 
สม�ชิกที่เลือกแผนนี้ควรเป็นผู้ที่มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเรื่องก�รลงทุนพอสมควร ส�ม�รถยอมรับ
คว�มเสี่ยงได้สูงกว่�ผู้ที่เลือกลงทุนในแผนอื่น 

3. แผนตร�ส�รหนี้ “เสี่ยงน้อยๆ ค่อยๆ ออม”  
 เป็นแผนก�รลงทุนที่ต้องก�รผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนที่สมำ่�เสมอ แผนนี้ลงทุนเฉพ�ะ
หลักทรัพย์ประเภทตร�ส�รแสดงสิทธิในหนี้ (ระยะสั้นและระยะย�ว) เท่�นั้น ไม่มีก�รลงทุนใน
ตร�ส�รทุน ทำ�ให้มีคว�มเสี่ยงจ�กก�รลงทุนค่อนข้�งตำ่� ซึ่งก็หม�ยถึงโอก�สสร้�งผลตอบแทน
ที่น้อยด้วยเช่นกัน แผนนี้เหม�ะกับสม�ชิกที่ต้องก�รคว�มเสี่ยงตำ่� รับได้กับก�รค่อยๆ สะสม
ผลตอบแทนทีละเล็กทีละน้อย 

4. แผนตล�ดเงิน  “ดอกผลเรื่องรอง  คุ้มครองเงินต้น”  
 เป็นแผนก�รลงทุนที่มุ่งเน้นคว�มปลอดภัยของเงินต้นเป็นสำ�คัญ มีคว�มเสี่ยงตำ่�ที่สุดจ�ก
แผนก�รลงทุนที่กล่�วม�แล้วทั้งหมด แผนนี้จะลงทุนในตร�ส�รแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้นเท่�นั้น 
ผลตอบแทนที่ค�ดหวังจ�กก�รลงทุนในรูปแบบนี้จึงน้อยกว่�แผนก�รลงทุนอื่นทุกแบบ และมี
โอก�สท่ีผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนอ�จตำ�่กว่�อัตร�เงินเฟ้อ  จึงเหม�ะกับสม�ชิกท่ีเหลือระยะเวล�
ในก�รลงทุนน้อยหรือใกล้เกษียณอ�ยุร�ชก�ร ซึ่งเป็นกลุ่มที่รับคว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนในก�ร
ลงทุนได้น้อย 

5. แผนสมดุลต�มอ�ยุ  “อ�ยุน้อยเสี่ยงม�ก อ�ยุม�กเสี่ยงน้อย”
 เป็นแผนก�รลงทุนใหม่ที่เปิดตัวไปเมื่อมีน�คม 2556 แผนนี้เป็นแผนท�งเลือกก�รลงทุน
ที่แตกต่�งจ�ก 4 แผนที่กล่�วข้�งต้น หลักก�รสำ�คัญคือ มีก�รปรับลดคว�มเส่ียงของสินทรัพย์
ลงทุนเม่ือสม�ชิกอ�ยุเพ่ิมข้ึนแผนนี้ถือเป็นแผนที่เหม�ะสมสำ�หรับสม�ชิกทุกคน เพร�ะมีก�รปรับ
คว�มเสี่ยงของแผนให้สม�ชิกอัตโนมัติ สม�ชิกเลือกเปลี่ยนแผนนี้เพียงครั้งเดียวก็ไม่ต้องกังวลต่อไป
ว่�ถึงเวล�เปล่ียนแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับอ�ยุท่ีเพ่ิมข้ึนหรือไม่อย่�งไร โดยแผนน้ีมีก�รจัดก�รรองรับ
สม�ชิกที่เกษียณอ�ยุแตกต่�งกันคือ 60 ปี 65 ปี และ 70 ปี 
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ก�รแจ้งคว�มประสงค์และเงื่อนไขก�รเปลี่ยนแผนก�รลงทุน

 1. ทำ�แบบประเมินคว�มเสี่ยงได้ที่ www.gpf.or.th เมนูสม�ชิก เพื่อประเมินระดับคว�ม
เสี่ยงที่เหม�ะสม สำ�หรับใช้เป็นข้อมูลประกอบก�รเลือกเปลี่ยนแผนก�รลงทุน
 2. ห�กไม่ประสงค์เปลี่ยนแผนก�รลงทุน กบข. จะดูแลเงินของสม�ชิกในแผนหลัก
 3. ประเภทเงินออมที่ส�ม�รถเปลี่ยนแผนก�รลงทุนได้คือ เงินสะสม เงินสมทบ เงินออม
เพิ่ม (สมัครใจ) พร้อมผลประโยชน์ของเงินดังกล่�ว
 4. เลือกได้ครั้งละ 1 แผน เท่�นั้น 
 5. ส�ม�รถเปลี่ยนแผนได้ปีละ 2 ครั้ง ในรอบปีปฏิทิน (เดือนใดก็ได้)
 6. สม�ชิกกรอกแบบแสดงคว�มประสงค์เลือกเปลี่ยนแผนก�รลงทุน ส่งแบบฟอร์มพร้อม
แนบสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือสำ�เน�บัตรข้�ร�ชก�ร พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้องม�ที่ 
กบข. ตู้ปณ. 12 ปณ.ส�ทร กรุงเทพฯ 10341 (ไม่ต้องผ่�นส่วนร�ชก�ร) และส�ม�รถแจ้งผ่�นระบบ 
GPF Web Service หรือระบบ Mobile Application โดยเลือกแผนก�รลงทุนที่ต้องก�รในระบบ 
 7. เมื่อ กบข. ได้รับแบบฟอร์มพร้อมเอกส�รหรือได้รับคำ�สั่งจ�กระบบและตรวจสอบคว�ม
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะดำ�เนินก�รเปลี่ยนแผนให้ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป และจะส่งหนังสือ
ยืนยันก�รเปลี่ยนแผนก�รลงทุนไปยังสม�ชิก ทั้งนี้  ถ้�วันดังกล่�วเป็นวันหยุดทำ�ก�รของ กบข. (วัน
หยุดธน�ค�รต�มประก�ศธน�ค�รแห่งประเทศไทย) กบข. จะดำ�เนินก�รให้ต�มคว�มประสงค์ของ
สม�ชิกในวันทำ�ก�รถัดไปของ กบข. หรือกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ต�ม
คว�มประสงค์ของสม�ชิกในวันดังกล่�ว กบข. จะดำ�เนินก�รให้ในวันทำ�ก�รแรกของ กบข. หลัง
จ�กเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง

 ห�กสม�ชิกไม่ได้รับหนังสือดังกล่�วภ�ยในสิ้นเดือนถัดจ�กเดือนที่ส่งแบบฯ  สม�ชิกส�ม�รถ
ตรวจสอบผลก�รเปลี่ยนแผนได้ที่ www.gpf.or.th เมนู GPF Web Service หรือ ติดต่อ
ฝ่�ยสื่อส�รและกิจกรรม  โทร. 1179

บริการออมต่อ

 บริก�รออมต่อ คือ บริก�รบริห�รเงินออมสำ�หรับสม�ชิกที่สิ้นสุดสม�ชิกภ�พ แต่ยัง
ประสงค์จะให้ กบข. บริห�รเงินต่อให้เพื่อสร้�งผลตอบแทนต่อเนื่อง

รูปแบบของก�รออมต่อ
 สม�ชิกที่ประสงค์จะออมต่อกับ กบข. ส�ม�รถเลือกใช้บริก�รออมต่อได้ 4 รูปแบบ ให้
สอดคล้องกับคว�มต้องก�รใช้เงินที่ต่�งกัน ดังนี้ 

1.  เกี่ยวกับกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร
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1. บริห�รต่อทั้งจำ�นวน
 เป็นก�รแจ้งคว�มประสงค์ให้ กบข. บริห�รเงินออมทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของท่�นต่อเน่ือง
ต่อไป กรณีน้ีเหม�ะกับสม�ชิกท่ียังไม่มีคว�มประสงค์จะนำ�เงินออกไปใช้ โดยสม�ชิกส�ม�รถม�แจ้ง
คว�มประสงค์นำ�เงินออกจ�ก กบข. เมื่อใดก็ได้ที่ต้องก�ร (เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่ กบข. กำ�หนด)

2. ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิรับเป็นงวดๆ 
 เป็นก�รแจ้งคว�มประสงค์ขอรับเงินเป็นงวดๆ โดยสม�ชิกส�ม�รถแจ้งคว�มประสงค์ให้
กบข. โอนเงินเข้�บัญชีธน�ค�รเป็นร�ยงวดต�มคว�มประสงค์ ได้แก่ ร�ยเดือน, ร�ย 3 เดือน, ร�ย 
6 เดือน หรือ ร�ยปี กรณีนี้เหม�ะกับสม�ชิกที่ว�งแผนก�รใช้จ่�ยเงินอย่�งต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน
ก็ยังได้ผลประโยชน์ที่งอกเงยจ�กเงินก้อนที่ยังออมต่ออีกด้วย

3. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบ�งส่วน ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริห�รต่อ
 เป็นก�รแจ้งคว�มประสงค์เลือกรับเงินก้อนออกไปก่อนส่วนหนึ่ง ที่เหลือออมต่อ กรณีนี้
เหม�ะกับสม�ชิกท่ีมีแผนก�รใช้เงินเพียงจำ�นวนเดียว และต้องก�รให้ กบข. บริห�รเงินส่วนท่ีเหลือให้ 

4. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบ�งส่วน และส่วนที่เหลือขอรับเป็นงวดๆ 
 เป็นก�รแจ้งคว�มประสงค์ขอรับเงินก้อนออกไปก่อนส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือขอทยอยรับเป็น
งวดๆ กรณีนี้เหม�ะกับสม�ชิกที่มีแผนก�รใช้เงินก้อนเพียงจำ�นวนเดียวก่อน จ�กนั้นต้องก�รมี
เงินใช้ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ยังได้ผลประโยชน์ที่งอกเงยจ�กเงินที่ยังออมต่ออีกด้วย

ประโยชน์ของก�รออมต่อ
 1. สร้�งคว�มต่อเนื่องในก�รบริห�รเงินออมให้งอกเงย
 2. เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจ�ก กบข. และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจ�กก�รออมต่อจะ
ได้รับยกเว้นภ�ษีในกรณีสม�ชิกสิ้นสุดสม�ชิกภ�พด้วยเหตุเกษียณ สูงอ�ยุ ทดแทน ทุพพลภ�พ 
หรือเสียชีวิต  กรณีพ้นสภ�พด้วยเหตุอื่นๆ เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจ�ก กบข. และผล
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจ�กก�รออมต่อจะได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�ในกรณีฝ�กเงินที่มี
สิทธิได้รับให้กองทุนบริห�รต่อทั้งจำ�นวน แล้วต่อม�ได้รับเงินหรือผลประโยชน์หลังจ�กสม�ชิก
ผู้นั้นเสียชีวิต ทุพพลภ�พ หรืออ�ยุครบ 60 ปีบริบูรณ์
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 1. สม�ชิกกรอกแบบขอรับเงินคืนจ�กกองทุน (แบบ กบข.รง 008/1/2555) โดยเลือก
ขอฝ�กเงินให้กองทุนบริห�รต่อ และระบุรูปแบบบริห�รต่อที่ต้องก�ร จ�กนั้นนำ�ส่งเอกส�รที่ส่วน
ร�ชก�รเจ้�สังกัด เพื่อตรวจสอบสิทธิและเอกส�รหลักฐ�น และยื่นเรื่องขอรับเงินม�ยัง กบข. หรือ
ยื่นผ่�นระบบ e-pension ของกรมบัญชีกล�ง เมื่อ กบข. ตรวจสอบเอกส�รข้อมูลที่ได้รับจ�กส่วน
ร�ชก�รเจ้�สังกัด ห�กครบถ้วนและถูกต้อง กบข. จะดำ�เนินก�รต�มคว�มประสงค์ของสม�ชิกโดย
ห�กสม�ชิกขอรับเงินบ�งส่วน กบข. จะโอนเงินเข้�บัญชีของสม�ชิกภ�ยใน 7 วันทำ�ก�ร ห�ก
สม�ชิกขอทยอยรับเงินเป็นงวดๆ กบข. จะโอนเงินเข้�บัญชีของสม�ชิกในวันทำ�ก�รสุดท้�ยของเดือนที่
เริ่มรับงวดแรก
 2. สม�ชิกส�ม�รถแจ้งเปลี่ยนแปลงก�รขอรับเงินคืนได้ ปีละ 2 ครั้งต�มปีปฏิทิน โดยใช้
แบบแจ้งคว�มประสงค์เปล่ียนแปลงข้อมูลผู้แจ้งคว�มประสงค์ให้กองทุนบริห�รต่อหรือขอ
ทยอยรับเงิน (แบบ กบข. บต. 002/1/2555)
 3. กรณีเลือกใช้บริก�รรูปแบบที่ 1 (บริห�รต่อทั้งจำ�นวน) และรูปแบบที่ 3 (ขอรับเงินท่ีมี
สิทธิได้รับบ�งส่วน ส่วนท่ีเหลือให้ กบข. บริห�รต่อ) ต้องมียอดเงินในบัญชีไม่ตำ่�กว่� 35,000 บ�ท
ณ วันที่ยื่นคำ�ขอโดยมีเอกส�รหลักฐ�นถูกต้องครบถ้วน
 4. กรณีเลือกใช้บริก�รรูปแบบที่ 4 (ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบ�งส่วน และส่วนท่ีเหลือขอรับ
เป็นงวดๆ) ต้องมียอดเงินส่วนท่ีเหลือขอทยอยรับในบัญชีไม่ตำ่�กว่� 35,000 บ�ท ณ วันที่ยื่นคำ�ขอ
โดยมีเอกส�รหลักฐ�นถูกต้องครบถ้วน
 5. ก�รขอทยอยรับ ต้องรับเป็นร�ยงวดๆ และเท่�ๆ กัน โดยอ�จเลือกรับเป็นร�ย 1 เดือน 
3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได้ แต่ต้องมีจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ร�ยงวดไม่ตำ่�กว่�งวดละ 3,000 บ�ท

ก�รแจ้งคว�มประสงค์และเงื่อนไขในก�รใช้บริก�รออมต่อ

ศึกษ�ร�ยละเอียดบริก�รออมต่อได้ที่ www.ออมต่อ.com

1.  เกี่ยวกับกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร
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4. สวัสดิการสมาชิก กบข.

 สวัสดิก�รสม�ชิก กบข. คือ บริก�รสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณภ�พชีวิตของ
สม�ชิกให้ดียิ่งขึ้น โดยมีนโยบ�ยจัดสวัสดิก�รสำ�คัญ 3 ด้�น คือ สวัสดิก�รลดร�ยจ่�ย เพิ่มร�ยได้ 
และสร้�งคว�มสุข

สวัสดิการลดรายจ่าย 

 คือ สวัสดิก�รท่ีช่วยลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยของสม�ชิก อ�ทิ ค่�ใช้จ่�ยประจำ�วัน และสินเช่ือต่�งๆ 
ปัจจุบันสวัสดิก�รลดร�ยจ่�ย ประกอบด้วย

1. สินเชื่อบ้�น
 - โครงก�รสินเชื่อบ้�น ธนช�ต
 - โครงก�รบ้�น ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อ�ศัยข้�ร�ชก�ร

2. สินเชื่ออื่นๆ
 - โครงก�รสินเชื่อเช่�ซื้อรถยนต์ และ รถจักรย�นยนต์ ธนช�ต เพื่อสม�ชิก กบข.
 - โครงก�รสินเช่ือเช่�ซ้ือรถยนต์ และ รถจักรย�นยนต์ กรุงศรี ออโต้ เพื่อสม�ชิก

3. ประกันชีวิต/ประกันภัย
 - โครงก�รประกันชีวิตเปี่ยมสุข บริษัทที่ร่วมโครงก�รคือ บริษัท เอ ไอ เอ จำ�กัด บริษัท ไทย
ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
 - โครงก�รประกันภัย เพื่อสม�ชิก กบข. บริษัทที่ร่วมโครงก�รคือ บริษัท ทิพยประกันภัย 
จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

4. ลดภ�ระค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ 
 - ส่วนลดพิเศษ ร้�น SE-ED Book Center ร้�นหนังสือน�ยอินทร์
 - สิทธิพิเศษศึกษ�ภัณฑ์พ�ณิชย์ เพื่อสม�ชิก กบข.
 - สิทธิประโยชน์บัตรบ�งจ�ก – กบข.
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สวัสดิการเพิ่มรายได ้

 คือ สวัสดิก�รท่ีส่งเสริมให้สม�ชิกมีร�ยได้เพ่ิมม�กข้ึน ปัจจุบันสวัสดิก�รเพ่ิมร�ยได้ประกอบด้วย
 - โครงก�ร กบข. อบรมอ�ชีพเสริมร�ยได้ 
 - โครงก�รตล�ดนัด กบข.                                                                                                                                             
                                                                                                                             

สวัสดิการสร้างความสุข 

 คือ สวัสดิก�รที่ส่งเสริมให้สม�ชิกได้รับสิทธิพิเศษด้�นสันทน�ก�รเพิ่มขึ้น  ปัจจุบันสวัสดิก�ร
สร้�งคว�มสุข ประกอบด้วย
 - โครงก�รเที่ยวสบ�ยๆ กับ กบข. 
 - โครงก�รบัตรชมภ�พยนตร์เมเจอร์ – กบข.

 สม�ชิกส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู 
“สม�ชิก” หัวข้อ “สวัสดิก�ร” หรือที่ฝ่�ยสื่อส�รและกิจกรรม โทร. 1179 

1.  เกี่ยวกับกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร
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5. ช่องทางติดต่อ กบข.

1. GPF Web 
    Service

3. เว็บไซต์ กบข.

2. GPF Mobile
   Application

เข้�ใช้บริก�รผ่�นเว็บไซต์ กบข. 
www.gpf.or.th เลือกเมนู 
GPF Web Service

คลิกไปที่ www.gpf.or.th

ใส่รหัสประจำ�ตัว (รหัส
ประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลัก) 
และรหัสผ่�นที่ได้รับจ�ก กบข.

ด�วน์โหลดโปรแกรมได้
ท�ง App Store และ 
Play Store โดยพิมพ์คำ�ว่� 
“GPF Service”

ใส่รหัสประจำ�ตัว (รหัสประ
จำ�ตัวประช�ชน 13 หลัก) 
และรหัสผ่�นที่ได้รับจ�ก 
กบข. เดียวกับก�รใช้บริก�ร
ผ่�น GPF Web Service

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
ตรวจสอบยอดเงิน
บริก�รออมเพิ่ม
บริก�รเปลี่ยนแผนก�รลงทุน
กิจกรรมสม�ชิก

ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับ กบข. ทุก
สื่อประช�สัมพันธ์  ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และต�ร�ง
ก�รบรรย�ยพร้อมเอกส�รประกอบ
ก�รบรรย�ย

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
ตรวจสอบยอดเงิน
บริก�รออมเพิ่ม
บริก�รเปลี่ยนแผนก�รลงทุน
โปรแกรมประม�ณก�รคว�ม
เพียงพอของเงินใช้หลังเกษียณ
ข่�วส�ร กบข.

ช่องท�งให้บริก�ร บริก�รวิธีก�รใช้บริก�ร

4. Email ส่งข้อคว�มที่ 
member@gpf.or.th

สอบถ�มข้อมูลและให้
ข้อเสนอแนะ
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ช่องท�งให้บริก�ร บริก�รวิธีก�รใช้บริก�ร

5. โทร 1179 โทร.1179 (วันจันทร์ - ศุกร์ 
เวล� 8.00 -  17.30 น. )
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดธน�ค�ร

สม�ชิกส�ม�รถสอบถ�มข้อมูล
ผ่�นระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 
1179

กด 0
กด 1
กด 2

กด 3
กด 4
กด 5
กด 6 

ขอเอกส�รผ่�นเครื่องโทรส�ร
ก�รขอรับเงินคืน
ใบแจ้งยอดเงิน/แก้ไขข้อมูล
สม�ชิก
บัตรสม�ชิก
ตรวจสอบยอดเงิน
มูลค่�ต่อหน่วย (NAV)
เรื่องอื่นๆ

6. โทรส�ร ส่งเอกส�รที่ 
0 2636 0700 
หรือ 0 2636 1649

ส่งข้อสอบถ�ม แบบฟอร์ม และ
คำ�ร้องต่�งๆ ม�ยังโทรส�ร โดย
เจ้�หน้�ที่จะดำ�เนินก�รตอบ
ข้อสอบถ�มกลับไป

1.  เกี่ยวกับกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร
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หมวดที่ 2

ก�รปฏิบัติง�น
ของเจ้�หน้�ที่
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1. งานด้านการนำาส่งเงิน

1. งานจัดการข้อมูลการนำาส่งเงินและงานตั้งเบิกเงินเดือน  

1.1 งานจัดการข้อมูลการนำาส่งเงิน

 เจ้�หน้�ที่ผู้ที่ได้รับมอบหม�ยเรื่องง�นเงินเดือน เป็นผู้มีหน้�ที่จ่�ยเงินเดือนให้แก่ข้�ร�ชก�ร
ในสังกัด หักเงินสะสมจ�กเงินเดือนสม�ชิก และเบิกเงินสมทบและเงินชดเชยนำ�ส่งเข้�กองทุน    
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในก�รจัดทำ�ข้อมูลสม�ชิก และนำ�ส่งเงินเข้�กองทุนผ่�นระบบท่ี กบข. 
พัฒน�ขึ้น (MCS-WEB) หรือระบบที่กรมบัญชีกล�งบังคับใช้ (ระบบจ่�ยตรงเงินเดือนและค่�จ้�ง
ประจำ�)

 ระบบจ่�ยตรงเงินเดือนและค่�จ้�งประจำ� ที่กรมบัญชีกล�ง พัฒน�ขึ้นเป็นก�รจัดทำ�
ข้อมูลเงินเดือนของข้�ร�ชก�รทั้งสังกัด โดยเจ้�หน้�ที่ผู้ได้รับมอบหม�ยง�น กบข. มีหน้�ที่จัดทำ�
ข้อมูลในระดับกรม หน่วยเบิกจ่�ยส่วนภูมิภ�คไม่ต้องดำ�เนินก�รใดๆ นอกจ�กนี้ข้อมูลก�รนำ�ส่ง
เงิน กบข. จะถูกคำ�นวณออกม�จ�กระบบโดยอัตโนมัติ และกรมบัญชีกล�งจะเป็นผู้นำ�ส่งเงินและ
รวบรวมข้อมูลนำ�ส่งให้ กบข.  เป็นประจำ�ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง

 1.1.1 คว�มแตกต่�งของลักษณะง�นของหน่วยง�นในระบบจ่�ยตรงกับระบบ MCS-WEB

 ระบบ Member Collection System – WEB (MCS-WEB) ที่ กบข. พัฒน�ขึ้น
เป็นก�รจัดทำ�ข้อมูลด้วยระบบ MCS-WEB แยกต่�งห�กจ�กระบบเงินเดือน ดังนั้นเจ้�หน้�ที่
ผู้รับผิดชอบง�นหน่วยง�น จึงต้องทำ�ก�รบันทึกข้อมูล ให้สอดคล้องกับข้อมูลในระบบเงินเดือน
เพื่อให้ก�รนำ�ส่งเงินเข้�กองทุนฯ  ถูกต้องและสอดคล้องกับเงินที่สม�ชิกได้รับ ซึ่งก�รจัดทำ�ข้อมูล
ในระบบ MCS-WEB นี้เป็นก�รจัดทำ�ข้อมูลในรูปแบบ Online ผ่�น Internet โดยแบ่งลักษณะ
ของหน่วยง�นเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 หน่วยง�นที่ตัดโอนเงินอัตโนมัติผ่�นธน�ค�รกรุงไทย
 เป็นหน่วยง�นที่ยังไม่ได้เข้�ระบบจ่�ยตรงฯ จึงต้องจัดทำ�ข้อมูลและนำ�ส่งเงินผ่�นระบบที่ 
กบข. พัฒน�ขึ้น (MCS-WEB) และเมื่อจัดทำ�ข้อมูลในระบบเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง
ธน�ค�รกรุงไทยเพ่ือตัดโอนเงินจ�กบัญชีหน่วยง�นเข้�บัญชี กบข. ซ่ึงก�รตัดโอนเงินดังกล่�วเป็นไป
ต�มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร ที่ได้ทำ�ไว้กับธน�ค�รกรุงไทย ทั้งนี้ ก�รจัดทำ�ข้อมูล
และนำ�ส่งเงินนั้นจะเป็นหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กส่วนร�ชก�รให้ดำ�เนินก�ร
โดยมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่�น ในก�รเข้�ระบบทุกครั้ง  

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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 กลุ่มที่ 2 หน่วยง�นที่ไม่ได้ตัดโอนเงินอัตโนมัติ
 เป็นหน่วยง�นท่ีเกิดจ�กกฎหม�ยหรือมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้มีก�รถ่�ยโอนภ�รกิจก�ร
ให้บริก�รส�ธ�รณะที่รัฐดำ�เนินก�รอยู่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และให้สม�ชิกซึ่งโอน
ไปเป็นข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นยังคงมีสม�ชิกภ�พของสม�ชิกต่อไป  ดังนั้น หน่วยง�นจะต้องจัดทำ�
ข้อมูลสม�ชิกนำ�ส่ง กบข. ด้วยระบบ MCS-WEB สำ�หรับก�รนำ�ส่งเงินนั้น ปัจจุบันนำ�ส่งโดยก�ร
จัดทำ�เช็คสั่งจ่�ย และส่งให้ กบข. ท�งไปรษณีย์พร้อมกับเอกส�รที่เกี่ยวข้อง 

 ก�รจัดทำ�ข้อมูลและก�รนำ�ส่งเงินสม�ชิกเข้�กองทุนที่แตกต่�งกันใน 2 ระบบ ส�ม�รถ
อธิบ�ยได้จ�กต�ร�งต่อไปนี้

1. ก�รจัดทำ�ข้อมูล   
   สม�ชิกและก�ร
   นำ�ส่งเงิน

2. ระดับก�รจัดทำ�  
   ข้อมูล

3. ผู้จัดทำ�ข้อมูล 
   ก�รนำ�ส่งเงิน

4. ก�รนำ�ส่งเอกส�ร
    ให้ กบข.

5. ก�รนำ�ส่งเงินและ
   ข้อมูลร�ยเดือน 
   ให้ กบข. 

ผ่�นระบบจ่�ยตรงฯ

หน่วยเบิกจ่�ยระดับ “กรม”

จัดทำ�โดยกองก�รเงิน

เฉพ�ะเอกส�รก�รปรับปรุงฐ�น
ข้อมูลจ�กกองก�รเจ้�หน้�ที่

กรมบัญชีกล�งจะโอนเงินให้ 
กบข. ต�มข้อมูลที่บันทึกใน
ระบบจ่�ยตรงฯ และรวบรวม
ข้อมูลนำ�ส่งให้ กบข. 
ณ สิ้นเดือน

ผ่�นระบบ MCS-WEB

หน่วยง�นทุกหน่วยทั่วประเทศ

จัดทำ�โดยเจ้�หน้�ที่กองก�รเงิน
หรือกองก�รเจ้�หน้�ที่ ต�มที่
หน่วยง�นมอบหม�ย

เอกส�รทั้งหมดที่กำ�หนดให้นำ�ส่ง
ต�มระบบ MCS-WEB

ข้อมูลถูกส่งให้ กบข. ในรูปแบบ 
Online และโอนเงินผ่�นระบบโอน
เงินอัตโนมัติของธน�ค�รกรุงไทย 
ต�มวันที่ ที่หน่วยง�นระบุไว้
ในระบบ 

ลักษณะง�น หน่วยง�นยังไม่เข้�ระบบจ่�ยตรงหน่วยง�นในระบบจ่�ยตรงฯ
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 ก�รจัดทำ�ข้อมูลเป็นก�รจัดเตรียมข้อมูลก�รนำ�ส่งเงินของสม�ชิกภ�ยในหน่วยง�นนำ�ส่งให้ 
กบข.เป็นประจำ�ทุกเดือน โดยผ่�นระบบ MCS-WEB ข้อมูลดังกล่�วจะถูกส่งผ่�นระบบ Online ไป
ยัง กบข. โดยข้อมูลก�รนำ�ส่งเงินนี้ต้องสอดคล้องกับก�รตั้งเบิกเงินเดือนของหน่วยง�น ซึ่งข้อมูล
ก�รนำ�ส่งเงินแยกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1) ง�นประจำ�เดือน  เป็นง�นที่ต้องจัดทำ�เป็นประจำ�ทุกเดือน   
 2) ง�นระหว่�งเดือน เป็นง�นที่อ�จมีหรือไม่มีในเดือนนั้นๆ ก็ได้ เช่น ก�รตกเบิก เป็นต้น

 ก�รเข้�ใช้ง�นระบบ MCS-WEB นั้น ผู้ใช้จะต้องเป็นเจ้�หน้�ที่ผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�ก
หน่วยง�นโดยหน่วยง�นจะเป็นผู้แจ้งร�ยละเอียดของผู้ได้รับมอบหม�ยก�รจัดทำ�ข้อมูลและนำ�ส่งเงิน 
ในระบบ MCS-WEB  ในแบบฟอร์ม “แบบแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�ข้อมูลก�รนำ�ส่งเงิน
สม�ชิก กบข.” (MCS-WEB 1) และนำ�ส่งให้ กบข. ซึ่งเมื่อ กบข. ตรวจสอบแล้วก็จะนำ�ส่งรหัสผู้ใช้
ง�นและรหัสผ่�นเฉพ�ะบุคคลสำ�หรับก�รเข้�ใช้ระบบ MCS-WEB ให้บุคคลต�มที่ระบุในแบบแจ้งฯ 
ต่อไป

กระบวนก�รนำ�ส่งเงินผ่�นระบบ MCS – WEB

เจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�ร
- บันทึกข้อมูลก�รเปลี่ยนแปลง
  ของสม�ชิกในหน่วยง�น เช่น
  สม�ชิกบรรจุใหม่, สม�ชิกโอน  
  ย้�ยเข้�, สม�ชิกปรับอัตร�
  เงินเดือน
- จัดทำ�ง�นประจำ�เดือน
- กำ�หนดวันที่โอนเงิน ในระบบ
  MCS-WEB

ระบบ MCS-WEB
- ประมวลผลข้อมูลที่ส่วนร�ชก�ร
  จัดทำ�เข้�ม�
- ออกคำ�สั่งให้ธน�ค�รตัดโอนเงิน
  จ�กหน่วยง�น ต�มที่หน่วยง�น
  ระบุไว้
- รับและตรวจสอบผลก�รโอนเงิน
  ที่ธน�ค�รส่งกลับม�ผ่�นระบบ
  MCS-WEB

ธน�ค�ร
- ตัดโอนเงินต�มคำ�สั่งที่ระบบ
  MCS-WEB ส่งม�
- แจ้งผลก�รโอนเงินผ่�นระบบ
  MCS-WEB

เอกส�ร
และคำ�สั่งต่�งๆ คำ�สั่งโอนเงิน

ผลก�รโอนเงิน

 1.1.2 ก�รใช้ง�นระบบ MCS-WEB

ส่วนร�ชก�ร ระบบ MCS-WEB ธน�ค�ร

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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 รหัสผู้ใช้และรหัสผ่�นเฉพ�ะบุคคลที่ได้รับจ�ก กบข. นั้น ถือเป็นสิ่งสำ�คัญในก�รเข้�ใช้ง�น
ระบบ MCS-WEB เพื่อบันทึกข้อมูลฐ�นทะเบียนสม�ชิกให้ถูกต้อง พร้อมจัดทำ�ร�ยง�นก�ร
นำ�ส่งเงิน และยังรวมถึงก�รกำ�หนดวันที่โอนเงิน เพื่อสั่งให้ระบบตัดโอนเงินจ�กบัญชีหน่วยง�นเข้�
บัญชี กบข. อีกด้วย ฉะนั้น ห�กมีก�รแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ รวมถึงต้องก�รเพิ่มเติมหรือยกเลิกผู้ใช้ง�น
ระบบ ขอให้ท่�นแจ้งต่อ กบข. ด้วยแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องดังนี้

 ทั้งนี้ กบข. ได้มอบคู่มือระบบ MCS-WEB ให้แก่เจ้�หน้�ที่ก�รเงินผู้ปฏิบัติง�น กบข. 
ทุกหน่วยง�นแล้ว ห�กหน่วยง�นต้องก�รคู่มือดังกล่�วเพิ่มเติม ส�ม�รถด�วน์โหลดได้จ�ก 
www.gpf.or.th โดยคลิกเลือกที่หัวข้อ MCS-WEB จ�กนั้นเลือกที่ “คู่มือ MCS-WEB” 

ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลสม�ชิกกองทุน 
 เป็นขั้นตอนและร�ยละเอียดก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นที่จัดทำ�ข้อมูลนำ�ส่งเงินเข้�
กองทุนผ่�นระบบ MCS-WEB เท่�นั้น ส่วนก�รแก้ไขข้อมูลของหน่วยง�นที่ผ่�นระบบจ่�ยตรงฯ 
เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถเปลี่ยนแปลงประวัติข้�ร�ชก�รสม�ชิก เช่น ก�รเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล สถ�นะ 
ยศ-ฐ�นันดร หรือก�รแก้ไขที่อยู่ของสม�ชิก ฯลฯ ผ่�นโปรแกรมระบบจ่�ยตรงฯ และข้อมูลเหล่�นั้น
จะถูกนำ�ส่งให้ กบข. เดือนละ 1 ครั้ง

 ผู้ใช้ส�ม�รถเข้�ระบบ MCS-WEB ผ่�นท�งเว็บไซต์ของ กบข. http://www.gpf.or.th/
web/index.asp  หัวข้อ MCS-WEB โดยระบบจะให้ผู้ใช้ทำ�ก�รกรอก “รหัสผู้ใช้” และ  “รหัสผ่�น”
เพื่อเข้�ใช้ง�น

เพื่อความสมบูรณ์ในการใช้ระบบ MCS-WEB
ควรใช้งานด้วย Web-Browser ของ Internet Explorer เท่านั้น

แบบ MCS-WEB 1  แบบแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�ข้อมูลก�รนำ�ส่งเงินสม�ชิก กบข.
แบบ MCS-WEB 2  แบบคำ�ขอรหัสผ่�นในก�รจัดทำ�ข้อมูลก�รนำ�ส่งเงินสม�ชิก กบข.  
       (กรณีทำ�ใบแจ้งรหัสผ่�นห�ยหรือลืมรหัสผ่�น)
แบบ MCS-WEB 3  แบบแจ้งยกเลิกสิทธิผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�ข้อมูลก�รนำ�ส่งเงิน
   สม�ชิก กบข.  
แบบ MCS-WEB 4  แบบคำ�ขอแก้ไขข้อมูลผู้จัดทำ�ข้อมูลก�รนำ�ส่งเงินสม�ชิก กบข.
   (กรณีผู้จัดทำ�ข้อมูลก�รนำ�ส่งเงินสม�ชิก กบข.แก้ไขประวัติส่วนตัว)
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เมื่อผู้ใช้ทำ�ก�ร Login ก็จะพบกับหน้�จอประวัติหน่วยง�น ซึ่งแสดงร�ยละเอียดของหน่วยง�น

หน้าจอ ประวัติหน่วยงาน

หน้าจอ Login  ระบบ MCS-WEB

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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 เมื่อตรวจสอบข้อมูลหน่วยง�นเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เข้�สู่ระบบ” อีกครั้ง ก็จะพบ
เมนูหลัก ที่ใช้จัดทำ�ฐ�นข้อมูลสม�ชิกในระบบ MCS-WEB เพื่อเข้�สู่โปรแกรม

1. การปรับฐานสมาชิก ผ่านโปรแกรม MCS-WEB
 ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลสม�ชิกด้วยระบบ MCS-WEB เป็นก�รปรับฐ�นข้อมูลให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน โดยลักษณะข้อมูลที่ต้องปรับปรุง ประกอบด้วย
 • ลงทะเบียนสม�ชิกบรรจุใหม่
 • สม�ชิกโอนย้�ยเข้�
 • สม�ชิกโอนย้�ยออก
 • สม�ชิกพ้นสม�ชิกภ�พ
 • แก้ไขประวัติส่วนตัวสม�ชิก
 • ปรับอัตร�เงินเดือน
 • สม�ชิกหยุดนำ�ส่งเงินชั่วคร�ว
 • ขอเริ่มนำ�ส่งเงินให้แก่สม�ชิกที่หยุดนำ�ส่งเงินชั่วคร�ว
 • สม�ชิกส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม

ลักษณะรายการปรับฐานข้อมูลที่จัดทำาผ่านระบบ MCS-WEB

 หน้าจอ เมนูหลัก
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 กรณีสมาชิกบรรจุใหม่ 
 ขอให้ทำ�ร�ยก�ร “ลงทะเบียนสม�ชิกบรรจุใหม่” โดยก�รกรอกข้อมูลของสม�ชิกบรรจุใหม่
ให้ครบถ้วน โดยเฉพ�ะที่อยู่ที่ติดต่อได้ของสม�ชิก และขอให้รวบรวมเอกส�ร “แบบ กบข. 001/2” 
นำ�ส่ง กบข.  เพื่อ กบข. จะได้ตรวจสอบคว�มถูกต้องของฐ�นข้อมูลสม�ชิก พร้อมท้ังจัดทำ�บัตร
สม�ชิกให้แก่สม�ชิกบรรจุใหม่ และจัดส่งให้สม�ชิกต�มท่ีอยู่ดังกล่�วต่อไป
  กรณีสมาชิกโอนย้ายเข้า  
 ทำ�ร�ยก�ร “สม�ชิกโอนย้�ยเข้�” ด้วยก�รกรอกหม�ยเลขประจำ�ตัวประช�ชน เมื่อหน้�
จอแสดงร�ยละเอียดสม�ชิกแล้ว ให้ระบุ “อัตร�เงินเดือนปัจจุบัน” และ “วัน เดือน ปี โอนย้�ยเข้�”
  กรณีสมาชิกโอนย้ายออก  
 ทำ�ร�ยก�ร  “สม�ชิกโอนย้�ยออก”  ด้วยก�รเลือกสม�ชิกท่ีต้องก�ร และระบุ “วัน เดือน ปี 
โอนย้�ยออก”  

 1. เจ้�หน้�ท่ีกองก�รเจ้�หน้�ท่ีหรือเจ้�หน้�ท่ีก�รเงินผู้ปฏิบัติง�น กบข. (แล้วแต่ส่วนร�ชก�ร
ต้นสังกัดมอบหม�ย) จะต้องส่ง “หนังสือรับรองก�รจ่�ยเงินเดือนครั้งสุดท้�ย”  โดยใช้ “เอกส�ร
แบบ 5110” ไปยังส่วนร�ชก�รต้นสังกัดแห่งใหม่  ซึ่งมีหม�ยเหตุระบุว่�ข้�ร�ชก�รร�ยนั้นเป็น
สม�ชิก กบข. หรือไม่ “ห�กเป็นสม�ชิกจะต้องระบุด้วยว่�เป็นสม�ชิกแบบสะสมหรือไม่สะสม” 
เนื่องจ�กสม�ชิกที่บรรจุรับร�ชก�รก่อนวันที่ 27 มีน�คม 2540 มีสิทธิเลือกที่จะสะสมหรือไม่สะสม
เงินเข้�กองทุนได้ แต่ห�กเป็นสม�ชิกที่บรรจุรับร�ชก�รหลัง วันที่ 27 มีน�คม 2540 จะต้องเป็น 
“สม�ชิกประเภทสะสม” ทุกร�ย
 2. เจ้�หน้�ท่ีก�รเงินผู้ปฏิบัติง�น กบข. ของส่วนร�ชก�รต้นสังกัดแห่งใหม่ บันทึกเพ่ิมสม�ชิก
ในฐ�นทะเบียน “ระบบ MCS-WEB”  และทำ�ก�รหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบ และเงินชดเชย แล้ว
ส่งเงินเข้� กบข. ต่อจ�กส่วนร�ชก�รเดิม

 กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ 
 ทำ�ร�ยก�ร “สม�ชิกพ้นสม�ชิกภ�พ” ด้วยก�รเลือกสม�ชิกท่ีต้องก�ร และระบุ “วัน เดือน ปี 
พ้นสม�ชิกภ�พ” (วันท่ีต�มคำ�ส่ัง) จ�กน้ันระบุ “ส�เหตุท่ีพ้นสม�ชิกภ�พ” ก�รระบุส�เหตุสม�ชิกพ้น
สม�ชิกภ�พ ในกรณีสม�ชิกเกษียณอ�ยุร�ชก�ร โปรดระบุส�เหตุก�รเกษียณของสม�ชิกให้ถูกต้อง    
เช่น “เกษียณ” หรือ “เกษียณก่อนกำ�หนด ปี . . . .”  ท้ังน้ี  โปรดประส�นให้สม�ชิกติดต่อย่ืนเร่ือง
ขอรับเงินจ�กกองทุนต่อไป

ข้อควรระมัดระวังในก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลสม�ชิกกองทุนผ่�นระบบ MCS-WEB

 กรณีที่สม�ชิกมีก�รโยกย้�ยหรือโอนย้�ยสังกัด “ส่วนร�ชก�รต้นสังกัดเดิม” จะต้อง
ประส�นง�นกับ  “ส่วนร�ชก�รต้นสังกัดแห่งใหม่” ดังนี้

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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 กรณีแก้ไขประวัติส่วนตัวสมาชิก 
 ทำ�ร�ยก�ร  “แก้ไขประวัติส่วนตัวสม�ชิก” ด้วยก�รเลือกสม�ชิก และกรอกข้อมูลสม�ชิกท่ี
ต้องก�รแก้ไขได้ต�มคว�มต้องก�ร ห�กต้องก�รแก้ไขข้อมูล “วัน เดือน ปี รับร�ชก�ร”  หรือ  “วัน 
เดือน ปี เข้�เป็นสม�ชิก” ขอให้นำ�ส่งเอกส�ร แบบ กบข.005/2  พร้อมสำ�เน� “ก.พ.7”  หรือ  สำ�เน� 
“สมุดประวัติรับร�ชก�รทห�ร”ม�ยัง กบข. เพร�ะข้อมูลดังกล่�วมีผลต่อเงินประเดิมในบัญชีสม�ชิก

 ก�รปรับฐ�นข้อมูลสม�ชิกน้ีจะสมบูรณ์และถูกประมวลผล ก็ต่อเม่ือทำ�ก�รยืนยันร�ยก�รใน
เมนู  “ยืนยันร�ยก�ร” แล้วเท่�น้ัน ดังน้ัน เม่ือทำ�ร�ยก�รปรับฐ�นข้อมูลสม�ชิกเรียบร้อยแล้ว ขอให้
ทำ�ก�รยืนยันร�ยก�รด้วยทุกคร้ัง ยกเว้น “ก�รปรับอัตร�เงินเดือน” ซ่ึงไม่ต้องยืนยันร�ยก�รท่ี
เมนูดังกล่�ว

 กรณีปรับอัตราเงินเดือน
 ก�รทำ�ร�ยก�รปรับอัตร�เงินเดือน ส�ม�รถทำ�ร�ยก�รได้ท้ัง “ก�รปรับอัตร�เงินเดือนร�ย
บุคคล” โดยเป็นก�รปรับแบบทีละร�ยก�ร หรือเลือก “ปรับอัตร�เงินเดือนท้ังหน่วยง�น” ซ่ึงเป็นก�ร
ปรับอัตร�เงินเดือนพร้อมกันท้ังหน่วยง�น  
 กรณีสมาชิกหยุดนำาส่งเงินช่ัวคราว 
 ทำ�ร�ยก�รด้วยก�รเลือกสม�ชิกท่ีต้องก�ร จ�กน้ันระบุ “วัน เดือน ปี ท่ีหยุดนำ�ส่งเงินช่ัวคร�ว” 
พร้อมระบุ “เหตุผลก�รหยุดนำ�ส่งเงินช่ัวคร�ว” ท้ังน้ี ควรตรวจสอบข้อมูลของวันท่ีหยุดนำ�ส่งเงิน
ช่ัวคร�วให้ถูกต้องก่อนก�รยืนยันร�ยก�ร มิฉะน้ันจะไม่ส�ม�รถยกเลิกร�ยก�รดังกล่�วได้ จะต้อง
ทำ�ก�รขอถอนคืน หรือนำ�ส่งเป็นง�นระหว่�งเดือนแทนแล้วแต่กรณี และห้�มทำ�ร�ยก�รโอนย้�ย
ออก หรือพ้นสภ�พ เพร�ะสม�ชิกยังคงมีสม�ชิกภ�พอยู่ ณ หน่วยง�นเดิม และจะกลับม�นำ�ส่ง
เงินอีกในอน�คต
 กรณีขอเริ่มนำาส่งเงินให้แก่สมาชิกที่หยุดนำาส่งเงินชั่วคราว 
 ทำ�ร�ยก�รด้วยก�รเลือกสม�ชิกท่ีต้องก�ร จ�กน้ันระบุ “วัน เดือน ปี ท่ีขอเร่ิมนำ�ส่งเงินใหม่” 
ทั้งนี้ ควรตรวจสอบข้อมูลของวันที่เริ่มนำ�ส่งเงินใหม่ให้ถูกต้องก่อนก�รยืนยันร�ยก�ร มิฉะนั้น
จะไม่ส�ม�รถยกเลิกร�ยก�รดังกล่�วได้ จะต้องทำ�ก�รขอถอนคืน หรือนำ�ส่งเป็นง�นระหว่�ง
เดือนแทนแล้วแต่กรณี
 กรณีสมาชิกส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม 
 ทำ�ร�ยก�รด้วยก�รเลือกสม�ชิกที่ต้องก�ร จ�กนั้นระบุ อัตร�เงินสะสมส่วนเพิ่มที่ต้องก�ร 
และระบุ “วัน เดือน ปี ที่ขอเริ่มเงินสะสมส่วนเพิ่ม” ต�มร�ยละเอียดที่สม�ชิกกรอกใน  “แบบ
แจ้งคว�มประสงค์ในก�รส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม” (กบข. อพ-001) ทั้งนี้ อัตร�เงินสะสมส่วนเพิ่มนี้              
เป็นอัตร�เงินสะสมที่สะสมเพิ่มจ�กอัตร�บังคับ 3%  โดยจะมีผลต่อง�นประจำ�เดือน และง�น
ระหว่�งเดือนด้วย  ฉะนั้นควรตรวจสอบข้อมูลเงินสะสมส่วนเพิ่มให้ถูกต้องของสม�ชิกทุกคร้ังก่อน
ทำ�ร�ยก�ร  
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 กรณีการเพ่ิมจำานวนสมาชิกในฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ถูกต้อง 
 แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ
 1. ก�รบันทึกร�ยก�ร “เพ่ิมสม�ชิกใหม่” ไม่ถูกต้อง
 มักเกิดกับสม�ชิกที่ล�ออกแล้วกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่  ซึ่งหน่วยง�นต้นสังกัดที่สม�ชิกไป
บรรจุใหม่    ได้ทำ�ร�ยก�รเป็น “โอนย้�ยเข้�” ทำ�ให้สม�ชิกมีเพียงบัญชีเดียวท่ีมีก�รนำ�ส่งเงินต่อเน่ือง
ไปตลอด ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่ถูกต้อง 
 วิธีท่ีถูกต้อง คือ ต้องบันทึกร�ยก�รเพ่ิมสม�ชิกใหม่ ซ่ึง กบข. จะเปิดบัญชีสม�ชิกให้ใหม่ โดย
สม�ชิกต้องดำ�เนินก�รกรอก “แบบ กบข. รง 008/1/2555” เพ่ือขอรับเงินคืนจ�กบัญชีเก่�ในก�ร
พ้นสภ�พคร้ังแรกด้วย
หม�ยเหตุ : ห�กเป็นก�รกลับเข้�รับร�ชก�รต�มม�ตร� 38 แห่ง พ.ร.บ. กบข. ขอให้ประส�นกองทุน        
เพ่ือดำ�เนินก�รให้ถูกต้องต่อไป

 2. ก�รบันทึกร�ยก�ร “โอนย้�ยเข้�” ไม่ถูกต้อง
 มักเกิดกับสม�ชิกท่ีโอนย้�ยหน่วยง�น ซ่ึงหน่วยง�นต้นสังกัดท่ีรับโอนไปทำ�ร�ยก�รเป็น 
“เพ่ิมสม�ชิกใหม่” ทำ�ให้เกิดก�รเปิดบัญชีใหม่ให้แก่สม�ชิก ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่ถูกต้อง
 วิธีท่ีถูกต้อง คือ ต้องบันทึกเป็นร�ยก�รโอนย้�ยเข้� ซ่ึง กบข. จะบันทึกเงินนำ�ส่งบัญชีเดิม
ต่อเน่ืองไป

หน้าจอ เมนู ยืนยันรายการ

ข้อควรระมัดระวังในก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลสม�ชิกกองทุนผ่�นระบบ MCS-WEB

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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 กรณีการเพ่ิมจำานวนสมาชิกในฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ถูกต้อง 
 แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ
 1. ก�รบันทึกร�ยก�ร “เพ่ิมสม�ชิกใหม่” ไม่ถูกต้อง
 มักเกิดกับสม�ชิกที่ล�ออกแล้วกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่  ซึ่งหน่วยง�นต้นสังกัดที่สม�ชิกไป
บรรจุใหม่    ได้ทำ�ร�ยก�รเป็น “โอนย้�ยเข้�” ทำ�ให้สม�ชิกมีเพียงบัญชีเดียวท่ีมีก�รนำ�ส่งเงินต่อเน่ือง
ไปตลอด ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่ถูกต้อง 
 วิธีท่ีถูกต้อง คือ ต้องบันทึกร�ยก�รเพ่ิมสม�ชิกใหม่ ซ่ึง กบข. จะเปิดบัญชีสม�ชิกให้ใหม่ โดย
สม�ชิกต้องดำ�เนินก�รกรอก “แบบ กบข. รง 008/1/2555” เพ่ือขอรับเงินคืนจ�กบัญชีเก่�ในก�ร
พ้นสภ�พคร้ังแรกด้วย
หม�ยเหตุ : ห�กเป็นก�รกลับเข้�รับร�ชก�รต�มม�ตร� 38 แห่ง พ.ร.บ. กบข. ขอให้ประส�นกองทุน        
เพ่ือดำ�เนินก�รให้ถูกต้องต่อไป

 2.  ก�รบันทึกร�ยก�ร “โอนย้�ยเข้�” ไม่ถูกต้อง
 มักเกิดกับสม�ชิกท่ีโอนย้�ยหน่วยง�น ซ่ึงหน่วยง�นต้นสังกัดท่ีรับโอนไปทำ�ร�ยก�รเป็น 
“เพ่ิมสม�ชิกใหม่” ทำ�ให้เกิดก�รเปิดบัญชีใหม่ให้แก่สม�ชิก ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไม่ถูกต้อง
 วิธีท่ีถูกต้อง คือ ต้องบันทึกเป็นร�ยก�รโอนย้�ยเข้� ซ่ึง กบข. จะบันทึกเงินนำ�ส่งบัญชีเดิม
ต่อเน่ืองไป

 กรณีการลดจำานวนสมาชิกท่ีนำาส่งเงินรายเดือน ในฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ถูกต้อง 
 ซ่ึงอ�จแบ่งเป็น
 1) สม�ชิก “พ้นสภ�พ”  ท่ีถูกบันทึกเป็น “หยุดนำ�ส่งเงิน”  หรือ “โอนย้�ยออก”
 2) สม�ชิก “โอนย้�ยออก”  ท่ีถูกบันทึกเป็น “หยุดนำ�ส่งเงิน”  หรือ  “พ้นสภ�พ”
 3) สม�ชิก “หยุดนำ�ส่งเงิน”  ท่ีถูกบันทึกเป็น “พ้นสภ�พ”       หรือ “โอนย้�ยออก”
 ก�รบันทึกร�ยก�รท่ีไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้สถ�นภ�พของสม�ชิกในฐ�นข้อมูลผิด เช่น สม�ชิก
โอนย้�ยออกแต่ถูกบันทึกเป็นพ้นสภ�พ จะมีสถ�นะพ้นสภ�พจ�กก�รเป็นสม�ชิก และรอก�รย่ืน
เร่ืองขอรับเงินคืน
 ดังน้ัน  ห�กเจ้�หน้�ท่ีพบว่�มีก�รบันทึกร�ยก�ร เพ่ิม-ลด สม�ชิก หรือ หยุดนำ�ส่งเงิน ท่ีไม่ถูกต้อง   
โปรดแจ้ง กบข. เพ่ือทำ�ก�รปรับปรุงฐ�นข้อมูลให้ถูกต้องในทันที

2. งานประจำาเดือน
 เป็นง�นท่ีต้องจัดทำ�เป็นประจำ�ทุกเดือน โดยระบบจะคำ�นวณเงินนำ�ส่งเป็นง�นประจำ�เดือน 
จ�กก�รปรับฐ�นข้อมูลสม�ชิกท่ีผ่�นก�รยืนยันร�ยก�รแล้ว ซ่ึงง�นประจำ�เดือนน้ี จะทำ�เพียงเดือนละ
1 ครั้ง เท่�นั้น
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3. งานระหว่างเดือน
 เป็นง�นที่จัดทำ�นอกเหนือจ�กง�นประจำ�เดือน โดยอ�จมีส�เหตุก�รจัดทำ�ม�จ�ก ก�ร
ตกเบิกเงินเดือน หรือก�รเบิกเงินเดือนย้อนหลัง เป็นต้น ซึ่งง�นระหว่�งเดือนนี้อ�จมี หรืออ�จ
ไม่มีก็ได้

4. กำาหนดวันที่โอนเงิน
 เป็นก�รแจ้งให้ระบบตัดโอนเงินจ�กบัญชีของหน่วยง�นโดยอัตโนมัติ ต�มที่หน่วยง�นได้
ลงน�มไว้ในหนังสือยินยอมฯ โดยเมื่อจัดทำ�ง�นประจำ�เดือน หรือง�นระหว่�งเดือน เสร็จสิ้นแล้ว 
หน่วยง�นในระดับหน่วยเบิกจ่�ย ที่ใช้ระบบตัดโอนเงินอัตโนมัติ จะเป็นผู้ระบุ วัน – เดือน – ปี 
ที่ต้องก�รให้ระบบตัดโอนเงิน และเมื่อถึงวันดังกล่�ว ระบบจะแจ้งไปยังธน�ค�ร เพื่อดำ�เนินก�ร
ตัดโอนเงินของหน่วยง�นเข้�บัญชี กบข.
 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยง�นตรวจสอบจำ�นวนเงินในบัญชีให้เพียงพอต่อก�รตัดโอนเงินในวันดัง
กล่�วด้วย มิฉะนั้น ห�ก กบข. ตัดโอนเงินในบัญชีของหน่วยง�นท่�นไม่ได้ จะส่งผลทำ�ให้ก�รนำ�
ส่งเงินของสม�ชิกล่�ช้� และไม่ตรงต�มกำ�หนดเวล�

5. รายงานสรุปการนำาส่งเงินเข้า กบข.
 เมื่อจัดทำ�ข้อมูลและนำ�ส่งเงินให้ กบข. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน่วยง�นในระบบ MCS-WEB  
และหน่วยง�นในระบบจ่�ยตรงเงินเดือนส�ม�รถพิมพ์ร�ยง�นสรุปก�รนำ�ส่งเงินได้จ�กระบบ 
MCS-WEB ที่เมนู “6 ร�ยง�นสรุปก�รนำ�ส่งเงินเข้� กบข.” ซึ่งร�ยง�นนี้จะแสดงก�รนำ�ส่งเงินของ
หน่วยง�นเพื่อยืนยันจำ�นวนเงินที่ กบข. ได้รับจ�กหน่วยง�น โดยสรุปเป็นร�ยเดือน

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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6. การปรับอัตราเงินเดือนจาก Text File
 กบข. ได้พัฒน�ระบบ MCS-WEB ให้รองรับก�รปรับอัตร�เงินเดือนผ่�น File เงินเดือน
ของหน่วยง�น หรือText File ต�มรูปแบบที่กำ�หนดไว้เพื่อให้ก�รปรับอัตร�เงินเดือนของหน่วย
ง�นในระบบมีประสิทธิภ�พ สะดวกและรวดเร็วม�กยิ่งขึ้น โดยก�รปรับอัตร�เงินเดือนจ�ก File  
(Text File) เงินเดือนของหน่วยง�น นั้นเป็นก�รนำ� File เงินเดือน ของหน่วยง�น ม�ปรับรูป
แบบต�มที่กำ�หนดเพื่อ Load เข้�สู่ระบบ MCS-WEB  ได้ที่เมนู  “9 ก�รปรับอัตร�เงินเดือนจ�ก 
Text File”  แทนก�รปรับอัตร�เงินเดือนด้วยก�รบันทึกทีละร�ยก�ร ซึ่งจะทำ�ให้ก�รปรับอัตร�
เงินเดือนเป็นเรื่องง่�ย ๆ และรวดเร็วม�กยิ่งขึ้น

7. การจัดกลุ่มใบแจ้งยอด
 เพื่อให้ก�รนำ�แจกใบแจ้งยอดเงิน กบข. ประจำ�ปี  ให้กับสม�ชิกในหน่วยง�นเป็นไปอย่�ง
สะดวกและรวดเร็วนั้น ใบแจ้งยอดดังกล่�วจะต้องได้รับก�รจัดเรียงให้เหม�ะสม และสอดคล้องกับ
คว�มต้องก�รของหน่วยง�นซึ่งในทุกปีที่ผ่�นม� หน่วยง�นมักประสบปัญห�ในเรื่องนี้ โดยเฉพ�ะ
หน่วยง�นที่มีสม�ชิกจำ�นวนม�ก ดังนั้นเพื่อให้ใบแจ้งยอดที่หน่วยง�นได้รับจ�ก กบข. ซึ่งหน่วย
ง�นจะต้องนำ�แจกต่อสม�ชิก เป็นไปอย่�งรวดเร็ว และถูกต้องม�กยิ่งขึ้น กบข. จึงได้พัฒน�ก�รจัด
เรียงใบแจ้งยอดในระบบ MCS-WEB  เมนู “10 ก�รจัดกลุ่มใบแจ้งยอด” เพื่อให้หน่วยง�นส�ม�รถ
ระบุรูปแบบของก�รจัดเรียงใบแจ้งยอดได้อย่�งเหม�ะสม  และตรงต่อคว�มต้องก�รของหน่วยง�น    
ซึ่งก�รจัดเรียงในลักษณะนี้ จะไม่มีผลต่อก�รจัดทำ�ง�นประจำ�เดือนในแต่ละเดือน

8. สมาชิกส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
 เพื่อส่งเสริมก�รออมของสม�ชิก กบข. จึงออกประก�ศฯ คกก. กบข. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีก�รส่งเงินสะสมเข้�กองทุนเกินกว่�อัตร�ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง พ.ศ.2556 โดยจะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงห�คม 2556 เป็นต้นไป สำ�หรับส�ระสำ�คัญของประก�ศฯ คือเพิ่มช่องท�ง
ให้สม�ชิกแจ้งคว�มประสงค์ ออมเงินเพิ่ม ผ่�นระบบส�รสนเทศของกองทุนได้อีกช่องท�งหนึ่งโดย
มีขั้นตอนก�รทำ�ง�นคร่�ว ๆ ดังนี้
 • สม�ชิกจะทำ�ร�ยก�รผ่�นระบบ GPF Web Service *
 • วันทำ�ก�รแรกของทุกเดือน กบข. ประมวลผลข้อมูลแจ้งหน่วยง�น
 • หน่วยง�นยืนยันร�ยก�ร ที่เมนู “11 สม�ชิกส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม”
 • หน่วยง�นตรวจสอบ และนำ�ส่งเงินต�มคว�มประสงค์ของสม�ชิก 
* ก�รทำ�ร�ยก�รสะสมส่วนเพิ่มผ่�นระบบ GPF Web Service นั้น จะสมบูรณ์และมีผลก็ต่อเมื่อ
ต้นสังได้ยืนยันร�ยก�รดังกล่�วแล้วเท่�นั้น
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9. การขอถอนคืนเงินจาก กบข.
 ต�มระเบียบคณะกรรมก�ร กบข.ฯ 2554 เรื่องหลักเกณฑ์ก�รขอถอนคืนเงินในกรณีที่ส่วน
ร�ชก�รผู้เบิกหักเงินสะสมจ�กสม�ชิก หรือเบิกเงินสมทบ หรือเงินชดเชย ส่งเข้�กองทุนเกินกว่�
จำ�นวนที่กำ�หนดให้ส่วนร�ชก�รผู้เบิก ยื่นคำ�ขอถอนคืนเงินต�มแบบที่เลข�ธิก�รกำ�หนด หรือยื่น
คำ�ขอถอนคืนเงิน ผ่�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่กองทุนจัดให้ 
 กบข. ได้พัฒน�ก�รทำ�ง�นเกี่ยวกับก�รขอถอนคืนเงินให้กับหน่วยง�น ส�ม�รถเข้�ไปจัดทำ�
ผ่�นระบบ MCS-WEB ที่ เมนู “12 ก�รขอถอนคืนเงินจ�ก กบข.” โดยหน่วยง�นบันทึกข้อมูลคำ�ขอ
เงินคืน ผ่�นระบบ MCS-WEB ต�มเงื่อนไขที่ระบบกำ�หนดเท่�นั้น แทนก�รกรอกข้อมูลลงบนแบบ
ฟอร์ม กบข. 018/1 และเมื่อหน่วยง�นทำ�ก�รยืนยันร�ยก�รคำ�ขอถอนเงินคืนจ�ก กบข. ผ่�นระบบ 
Refund on Web นั้น ให้ถือว่�ร�ยก�ร    คำ�ขอดังกล่�วได้รับก�รอนุมัติจ�กผู้มีอำ�น�จของหน่วย
ง�นแล้ว โดยไม่ต้องจัดทำ�เป็นเอกส�รนำ�ส่งให้ กบข. อีก    เป็นก�รช่วยลดคว�มผิดพล�ดในก�ร
บันทึกข้อมูล และมีคว�มถูกต้อง มีประสิทธิภ�พเพิ่มม�กขึ้น สะดวก รวดเร็ว ในก�รคืนเงินดังกล่�ว
ให้กับหน่วยง�น ในกรณีมีข้อยกเว้นทำ�ให้ไม่ส�ม�รถบันทึกเข้�สู่ระบบได้ หน่วยง�นจะต้องกรอก
ข้อมูลคำ�ขอถอนเงินคืนลงใน แบบ กบข. 018/1 พร้อมแนบหลักฐ�น (ถ้�มี) ส่งให้ กบข. ต�มที่อยู่ที่
กำ�หนดไว้   

เพื่อให้ก�รจัดทำ�ข้อมูลและนำ�ส่งเงินของสม�ชิกเป็นไปด้วยคว�มถูกต้อง โปรดศึกษ�คู่มือก�ร
ทำ�ง�น โดยละเอียด โดยส�ม�รถ Download คู่มือก�รทำ�ง�นได้จ�กระบบ MCS-WEB

10. ข้อพึงรู้อื่นๆ
 • กรณีก�รนำ�ส่งเงินไม่ถูกต้อง  แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

1. หน่วยง�นนำ�ส่งเงินเกินกว่�ข้อมูลที่นำ�ส่ง กบข.

เกิดได้จ�กหน่วยง�นที่นำ�
ส่งเงินผ่�นระบบ MCS 
-WEB มีก�รเข้�ใจผิดและ
ได้จัดทำ�เช็คนำ�ส่งเงินให้ 
กบข. 

เกิดคว�มซำ้�ซ้อนกับเงินที่
หน่วยง�นตัดโอนอัตโนมัติ
ให้ กบข.

หน่วยง�นต้องทำ�หนังสือ
แจ้งร�ยละเอียดเรื่องร�ว
ที่เกิดขึ้นและขอเงินคืนจ�ก 
กบข. โดยให้หัวหน้�ส่วน
ร�ชก�รลงน�ม

ส�เหตุ วิธีแก้ไขผลกระทบ

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
3. คู่มือถ�มตอบ

4. เกี่ยวกับพั
นธมิตรตัวแทน
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2. หน่วยง�นจัดทำ�ข้อมูลสม�ชิกไม่ถูกต้อง 

กรณีส่งเงินเกิน
1. บันทึกเงินเดือนสม�ชิก  
   ม�กกว่�คว�มเป็นจริง
2. นำ�ส่งเงินของสม�ชิกที่  
   ไม่ได้รับเงินเดือน

กรณีส่งเงินข�ด
1. บันทึกเงินเดือนสม�ชิก  
   น้อยกว่�คว�มเป็นจริง
2. ไม่นำ�ส่งเงินของสม�ชิก
   ที่ได้รับเงินเดือน

กรณีส่งเงินสลับ
ก�รบันทึกเงินเดือนของ
สม�ชิกสลับกัน

ทำ�ให้เงินนำ�ส่งเข้�กองทุนม�กกว่�
คว�มเป็นจริง ซึ่งจะกระทบกับ
บัญชีเงินงบประม�ณของหน่วย
ง�นหรืออ�จส่งผลทำ�ให้กองทุน
ตัดโอนเงินจ�กบัญชีหน่วยง�น
ไม่สำ�เร็จ และทำ�ให้ก�รนำ�ส่งเงิน
เข้�กองทุนล่�ช้�กว่�กำ�หนดก็
เป็นได้ 

ทำ�ให้สม�ชิกอ�จเสียสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีควรได้จ�กกองทุน 
หรือเสียสิทธิในด้�นภ�ษี

ทำ�ให้สม�ชิกบ�งคนอ�จเสียสิทธิ
ในผลประโยชน์ท่ีควรได้รับจ�ก
ก�รลงทุน หรืออ�จเสียสิทธิใน
เร่ืองก�รหักลดหย่อนภ�ษีเงินได้  
ขณะเดียวกันสม�ชิกอีกร�ยอ�จได้
รับผลประโยชน์ หรือสิทธิท�งภ�ษี
ท่ีมิควรได้

จัดทำ�เอกส�ร แบบ กบข. 
018/1  เพื่อขอรับเงินคืนจ�ก 
กบข. หรือทำ�ร�ยก�รขอถอน
คืนผ่�นระบบ MCS-WEB

จัดทำ�ข้อมูลและเงินนำ�ส่งส่วน
ที่ข�ดอยู่ให้ครบถ้วน  โดยใช้
ช่องท�งต�มระบบปัจจุบัน
ที่มีอยู่

จัดทำ�เอกส�รแจ้งให้ กบข. 
ทำ�ก�รโยกเงินระหว่�งบัญชี
ให้ถูกต้อง

ส�เหตุ วิธีแก้ไขผลกระทบ

 ทั้งนี้  กบข. ได้ออกระเบียบ  “ระเบียบคณะกรรมก�รกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร
ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รถอนคืนเงินหรือก�รนำ�ส่งเงินเพิ่ม กรณีที่ส่วนร�ชก�รนำ�ส่งเงิน
สะสม เงินสมทบ และเงินชดเชยของสม�ชิกเกินหรือต่ำ�กว่�จำ�นวนที่กำ�หนด พ.ศ. 2554” เมื่อ
วันที่ 21 มีน�คม 2554
 ดังนั้นเพื่อให้ก�รจัดทำ�ข้อมูลนำ�ส่งเงินของสม�ชิกเป็นไปต�มระเบียบดังกล่�ว กบข. จึงขอ
ให้หน่วยง�นตรวจสอบก�รนำ�ส่งเงินของสม�ชิกให้ถูกต้องและสอดคล้องกับก�รเบิกจ่�ยเงินเดือน 
ห�กพบก�รนำ�ส่งเงินที่มีลักษณะผิดปกติหรือนำ�ส่งเงินไม่ถูกต้องต�มจำ�นวนที่กำ�หนด ขอให้ดำ�เนิน
ก�รต�มวิธีที่กล่�วไว้ข้�งต้นต�มแต่กรณี  หรือประส�น กบข. เพื่อดำ�เนินก�รให้ถูกต้องต่อไป
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 • กรณีก�รดำ�เนินก�รเมื่อสม�ชิกประสงค์ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม (ออมเพิ่ม)

 • กรณีก�รดำ�เนินก�รเมื่อสม�ชิกโอนย้�ยไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ในกรณีที่สม�ชิกประสงค์ออมเพิ่ม ส�ม�รถนำ�ส่งเงินเพิ่มจ�กเดิม ได้ตั้งแต่ 1 – 12% ของ
เงินเดือน แต่รวมกับภ�คบังคับแล้วจะต้องไม่เกิน 15% ของเงินเดือน สำ�หรับเงินสมทบและเงิน
ชดเชยยังคงอัตร�เดิม มีขั้นตอนดำ�เนินก�ร ดังนี้

 สม�ชิก กบข. ท่ีโอนย้�ยไปปฏิบัติง�นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อันเน่ืองม�จ�กมีกฎหม�ย
หรือมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้มีก�รถ่�ยโอนภ�รกิจก�รให้บริก�รส�ธ�รณะที่รัฐดำ�เนินก�รอยู่
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต�ม พ.ร.บ.กำ�หนดแผนและขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ต�มนโยบ�ยก�รปฏิรูประบบร�ชก�ร นั้น ยังคงมีสม�ชิกภ�พ
ต่อไป ต�มม�ตร� 3 แห่ง พ.ร.บ. กบข. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 
มกร�คม 2549 รวมถึงสม�ชิกที่ถ่�ยโอนก่อนวันที่ พ.ร.บ. กบข. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 

 หน่วยง�นต้นสังกัดหักเงินสะสมจ�กเงินเดือนของสม�ชิกต�มอัตร�ที่แจ้งคว�มประสงค์ใน
เดือนถัดจ�กเดือนที่สม�ชิกแจ้งคว�มประสงค์
 สม�ชิกส�ม�รถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกอัตร�รเงินสะสมส่วนเพิ่ม  ได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือน
ธันว�คมของทุกปี โดยแจ้งคว�มประสงค์ต่อหน่วยง�นต้นสังกัด และให้หน่วยง�นต้นสังกัดดำ�เนิน
ก�รต�มคว�มประสงค์ของสม�ชิกในเดือนมกร�คมปีถัดไป
 ทั้งนี้ ห�กสม�ชิกมีเหตุจำ�เป็นที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกอัตร�เงินสะสมส่วนเพิ่ม นอก
เหนือจ�กช่วงเวล�ดังกล่�ว ขอให้เป็นดุลพินิจของหน่วยง�นต้นสังกัด 

สม�ชิก

ส่วนร�ชก�ร

กรอกแบบฟอร์ม  “แบบแจ้งคว�มประสงค์ในก�รส่งเงินสะสมส่วนเพ่ิม” กบข. อพ-001
หรือสม�ชิกทำ�ร�ยก�รผ่�นระบบ GPF Web Service

ดำ�เนินก�รต�มคำ�ร้อง และจัดเก็บแบบฟอร์มไว้เป็นหลักฐ�น โดยไม่ต้องนำ�ส่ง กบข.
หรือ ยืนยันร�ยก�รของสม�ชิก ผ่�นระบบ MCS-WEB

 แต่ถ้�สม�ชิกโอนย้�ยไปปฏิบัติง�นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต�มปกติ โดยไม่มีกฎหม�ย
หรือมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดให้มีก�รถ่�ยโอนฯ จะถือว่�พ้นสม�ชิกภ�พ ต้องย่ืนเร่ืองขอรับเงินคืนจ�ก
กองทุน

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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 ก�รบันทึกฐ�นข้อมูลของต้นสังกัดสุดท้�ยก่อนก�รโอนย้�ยมีคว�มสำ�คัญม�ก เจ้�หน้�ท่ีฯ ต้อง
ตรวจสอบคำ�ส่ังโอนย้�ยอย่�งละเอียดและทำ�ก�รปรับปรุงให้ถูกต้อง ดังน้ี
 1. ห�กสม�ชิกโอนย้�ยไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยก�รถ่�ยโอนไปต�ม พ.ร.บ.
กำ�หนดแผนและข้ันตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จฯ ให้ถือเป็นก�รโอนย้�ยออก ให้ระบุวันท่ีโอนย้�ยออกให้ถูกต้อง
 2. ห�กสม�ชิกโอนย้�ยไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต�มปกติ ให้ถือเป็นก�รพ้นสภ�พ 
จ�กก�รเป็นสม�ชิก กบข. ต้องมีก�รบันทึกวันท่ีพ้นสภ�พและส�เหตุของก�รพ้นสภ�พให้ถูกต้อง

1.2 งานตั้งเบิกเงินเดือน ตั้งเบิกเงินสมทบ ตั้งเบิกเงินชดเชย และการนำาส่งเงินเข้า กบข.

 โดยเจ้�หน้�ที่กองก�รเงินผู้รับผิดชอบง�น กบข. จะต้องตั้งเบิกเงินสมทบและเงินชดเชย
ควบคู่ไปกับก�รต้ังเบิกเงินเดือนของสม�ชิกทุกคร้ัง ต�มระบบง�นข้ันตอนและกระบวนก�รท่ีกำ�หนด
ร่วมกันระหว่�งกรมบัญชีกล�งกับ กบข. และเมื่อได้รับอนุมัติและมีเงินเข้�บัญชีต้นสังกัดแล้วจะมี
ก�รหักเงินจ�กบัญชีต้นสังกัดเข้�บัญชี กบข. ต�มกระบวนก�รที่ตกลงร่วมกันไว้

1.3 งานกรณีสมาชิกบรรจุใหม่

 ต�ม “ม�ตร� 35 และ 39 แห่ง พ.ร.บ. กบข.” กำ�หนดว่� “ข้�ร�ชก�รที่บรรจุหรือโอนย้�ย
เข้�ม�รับร�ชก�รหลังวันที่ 27 มีน�คม 2540  ให้ถือว่�เป็นสม�ชิก กบข.” ดังนั้นเมื่อมี “สม�ชิก
ใหม่” สิ่งที่ส่วนร�ชก�รต้นสังกัดต้องดำ�เนินก�ร คือ ก�รแจ้งข้อมูลสม�ชิกใหม่ให้ กบข. ทร�บ โดย
มีขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร ดังนี้

สม�ชิก

กบข.

เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น กบข.

กรอก “ใบแจ้งข้อมูลสม�ชิก กบข.  (แบบ กบข. 001/2)” 

นำ�เงินเข้�บัญชีสม�ชิกและตรวจสอบคว�มถูกต้องของข้อมูลสม�ชิก

1) ตรวจสอบคว�มถูกต้องของข้อมูล และหัวหน้�ส่วนร�ชก�รรับรองคว�มถูกต้อง
   ในแบบฟอร์ม
2) บันทึกเพิ่มสม�ชิกในฐ�นทะเบียน “ระบบ MCS-WEB”
3) ทำ�ก�รหัก เงินสะสม เบิกเงินสมทบ  เงินชดเชย ให้แก่สม�ชิกใหม่ทันทีที่มีก�รจ่�ย
    เงินเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนแรก
4) นำ�ส่ง “ใบแจ้งข้อมูลสม�ชิก กบข. (แบบ กบข.001/2)” ให้ กบข.
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1.4 งานแก้ไขการส่งเงินเกิน

 ต�มระเบียบคณะกรรมก�รกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�รว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
ก�รถอนคืนเงินหรือก�รนำ�ส่งเงินเพิ่ม กรณีที่ส่วนร�ชก�รนำ�ส่งเงินสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชย
ของสม�ชิกเกินกว่�จำ�นวนที่กำ�หนด ขอให้เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น กบข. ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

 ปัจจุบัน กบข. ได้พัฒน�กระบวนก�รขอถอนคืนเงินจ�ก กบข. ผ่�นระบบ MCS-WEB  
ที่เมนู “12 ก�รขอถอนคืนเงินจ�ก กบข.”  เพื่อคว�มสะดวก รวดเร็ว ในก�รคืนเงินที่นำ�ส่งเกิน
ให้กับหน่วยง�น โดยไม่ต้องนำ�ส่งเอกส�รให้ กบข.

เจ้�หน้�ที่ก�รเงินผู้ปฏิบัติง�น ของหน่วยง�นต้นสังกัด

กบข.

1) ดำ�เนินก�รถอนคืนเงินที่เกิน โดยจัดทำ�เอกส�ร แบบ กบข. 018/1 จำ�นวน 2 ฉบับ   
   หลังจ�กนั้นส่งให้หัวหน้�ส่วนร�ชก�รหรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยเป็นผู้ลงล�ยมือชื่อ
   ตรวจสอบรับรองคว�มถูกต้อง
2) ส่งต้นฉบับม�ยังสำ�นักง�น กบข. โดยส่วนร�ชก�รจัดเก็บสำ�เน�ไว้เป็นหลักฐ�น 
   1 ฉบับ

1) ดำ�เนินก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องของข้อมูลและคืนเงินเฉพ�ะส่วนที่ส่งเข้�กองทุน      
   เกินกว่�จำ�นวนที่กำ�หนด   โดยก�รโอนเงินเข้�บัญชีธน�ค�รของส่วนร�ชก�รผู้เบิก
   หรือโดยก�รสั่งจ่�ยเช็คขีดคร่อมในน�มของส่วนร�ชก�รผู้เบิก 
2) ออกหนังสือแจ้งก�รดำ�เนินก�รให้ส่วนร�ชก�รรับทร�บและตรวจสอบคว�มถูกต้อง

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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1.5 งานกรณีสมาชิกแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

 ในกรณีที่สม�ชิก กบข. มีก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลต่�งๆ เช่น ชื่อ น�มสกุล ที่อยู่ 
คำ�นำ�หน้�ชื่อ  เป็นต้น ขอให้เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น กบข. ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

สม�ชิก

เจ้�หน้�ที่กองก�รเจ้�หน้�ที่

เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น กบข.

กบข.

กรอก “ใบขอแก้ไขข้อมูล (แบบ กบข. 005/2)”  เพ่ือระบุร�ยละเอียดข้อมูลท่ีทำ�ก�ร
เปล่ียนแปลงพร้อมแนบหลักฐ�นต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ตรวจสอบคว�มถูกต้องของเอกส�รแล้วรวบรวมส่งให้กับเจ้�หน้�ท่ีผู้ปฏิบัติง�น กบข. ต่อไป

ตรวจสอบคว�มถูกต้องของข้อมูลในเอกส�ร  ห�กถูกต้องให้รับรองคว�มถูกต้อง
และนำ�ส่งเอกส�รม�ยัง กบข.  ทั้งนี้กรณีก�รแก้ไขคำ�นำ�หน้�ชื่อ และลำ�ดับที่นั้น 

เจ้�หน้�ที่ก�รเงินผู้ปฏิบัติง�น กบข.  ส�ม�รถแก้ไขใน “ระบบ MCS-WEB” ได้ทันที

ตรวจสอบคว�มถูกต้องของเอกส�รและหลักฐ�นประกอบ
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1.6 งานกรณีสมาชิกเปลี่ยนแปลงจาก “แบบไม่สะสม” เป็น “แบบสะสม”

 ในกรณีที่สม�ชิกกลุ่ม “ไม่ส่งเงินสะสมเข้�กองทุน”  ห�กต้องก�รเปลี่ยนแปลงเป็น “ส่งเงิน
สะสมเข้�กองทุน” ขอให้เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น กบข. ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

สม�ชิก

เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นของหน่วยง�นต้นสังกัด

กบข.

เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�นของหน่วยง�นต้นสังกัด

กรอก “แบบแจ้งคว�มประสงค์ส่งเงินสะสมเข้�กองทุน” จำ�นวน 2 ฉบับ พร้อมหัวหน้�
ส่วนร�ชก�รหรือผู้ท่ีได้รับมอบหม�ยเป็นผู้ลงล�ยมือช่ือตรวจสอบรับรองคว�มถูกต้อง

ส่งต้นฉบับม�ยังสำ�นักง�น กบข. โดยส่วนร�ชก�รจัดเก็บสำ�เน�ไว้เป็นหลักฐ�น 1 ฉบับ

ดำ�เนินก�รเปลี่ยนประเภทของสม�ชิกจ�กไม่สะสมเป็นแบบสะสมและแจ้งหน่วยง�น
ต้นสังกัดเพื่อดำ�เนินก�รหักเงินสม�ชิกต่อไป

หักเงินสะสมของสม�ชิกจ�กเงินเดือนและนำ�ส่งให้ กบข. โดยเจ้�หน้�ที่หน่วยง�น
ต้นสังกัดจะบันทึกข้อมูลในระบบ MCS-WEB / ระบบจ่�ยตรงต�มที่สม�ชิกแจ้ง

คว�มประสงค์ไว้ ในเดือนถัดไปหลังจ�กได้รับแจ้งจ�ก กบข.

เมื่อสม�ชิกได้แจ้งคว�มประสงค์แล้วจะขอเปลี่ยนแปลงคว�มประสงค์เป็นแบบไม่สะสมอีกไม่ได้

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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1.7 งานกรณีสมาชิกปัจจุบันที่บัตรชำารุดสูญหาย/ไม่เคยได้รับบัตรสมาชิก

 1.7.1) กรณีสม�ชิกบรรจุใหม่
 • สม�ชิกบรรจุใหม่  หลังจ�กบันทึกข้อมูลสม�ชิกใหม่เข้�ในระบบ WCS-WEB ครบถ้วน ให้
รวบรวมเอกส�ร กบข. 001/2 นำ�ส่ง กบข. เพื่อ กบข. จะได้ตรวจสอบ จัดทำ�ฐ�นข้อมูล และจัดทำ�
บัตรสม�ชิกต่อไป 
 • ก�รจัดส่งบัตรสม�ชิก จัดส่งให้กับสม�ชิกโดยตรงต�มที่อยู่ที่หน่วยง�นบันทึกไว้ในระบบ
ขณะทำ�ร�ยก�รสม�ชิกบรรจุใหม่ ในระบบ MCS-WEB หรือต�มที่ระบุไว้ในเอกส�ร แบบ กบข. 
001/2  ในกรณีที่สม�ชิกมิได้แจ้งที่อยู่หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน กบข. จะไม่ทำ�ก�รออกบัตร
ให้สม�ชิก จนกว่�จะได้รับเอกส�ร แบบ กบข.001/2  หรือใบคำ�ร้องขอมีบัตรจ�กสม�ชิก

 1.7.2) สม�ชิกที่บัตรชำ�รุดสูญห�ย / ยังไม่เคยได้รับบัตรสม�ชิก
 • สม�ชิกที่แจ้งขอมีบัตรประจำ�ตัวสม�ชิก กบข. ใหม่  กรณีที่สม�ชิกต้องก�รแก้ไขข้อมูล
บนบัตร หรือ  บัตรชำ�รุด สูญห�ย รวมถึงไม่ได้รับบัตร  หน่วยง�นมีหน้�ที่รวบรวม “ใบคำ�ร้องขอมี
บัตรประจำ�ตัวสม�ชิก กบข.” (แบบ กบข. 020) นำ�ส่งให้ กบข.    
 • ก�รจัดส่งบัตร จัดส่งให้กับสม�ชิกโดยตรง ต�มที่อยู่ที่ระบุในใบคำ�ร้องขอมีบัตรประจำ�ตัว
สม�ชิก กบข. (ประม�ณ 20 วันทำ�ก�ร หลังจ�กที่ กบข. ได้รับคำ�ร้อง)

* หม�ยเหตุ ห�กพบบัตรสม�ชิกที่ไปรษณีย์นำ�จ่�ยไม่ได้ ถูกส่งคืน กบข. เนื่องจ�กที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือ

ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้� กบข. จะประส�นสม�ชิกโดยตรงต่อไป

* หม�ยเหตุ  ห�กพบบัตรสม�ชิกที่ไปรษณีย์นำ�จ่�ยไม่ได้ ถูกส่งคืน กบข. เนื่องจ�กที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือ

ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้� กบข. จะดำ�เนินก�รตรวจสอบบัตรสม�ชิกดังกล่�วเพื่อรวบรวม และจัดส่งให้

หน่วยง�นต้นสังกัดนำ�แจกให้สม�ชิก
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2. งานด้านอื่นๆ
2.1 งานเกี่ยวกับใบแจ้งยอด

 2.1.1 ก�รจัดส่งใบแจ้งยอด

กบข.

หน่วยง�น

สม�ชิก

ไปรษณีย์ไทย บริษัท ขนส่ง

กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสม�ชิกให้กับหน่วยผู้แจก  ปีละ 
1 ครั้ง (ประม�ณเดือนกุมภ�พันธ์) โดยจะมีทะเบียนคุมสำ�หรับ
หน่วยผู้แจกเพื่อใช้กำ�กับก�รนำ�แจกใบแจ้งยอดเงินให้กับหน่วย

ง�นในสังกัด  ซึ่งจะระบุจำ�นวนหน่วยง�น และจำ�นวน
ใบแจ้งยอดเงินสม�ชิกของแต่ละหน่วยง�นในสังกัด

ตรวจสอบทะเบียนคุมที่ได้รับจ�ก กบข. ว่�มีใบแจ้งยอดเงิน
สม�ชิกของทุกหน่วยร�ชก�รในสังกัดจังหวัดครบถ้วนหรือไม่ เมื่อ

ตรวจสอบคว�มถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  จึงแจกใบแจ้งยอดเงิน
สม�ชิกให้แก่หน่วยร�ชก�รต่�งๆ  โดยให้ลงน�มรับในทะเบียนคุม 
เมื่อแจกครบแล้วให้นำ�ทะเบียนคุมดังกล่�ว ส่งกลับ กบข. ต่อไป

สม�ชิกส�ม�รถขอเข้�รับใบแจ้งยอดเงินสม�ชิกที่หน่วยร�ชก�ร
ต้นสังกัด เมื่อสม�ชิกตรวจสอบข้อมูลในใบแจ้งยอดเงินสม�ชิก
แล้ว พบว่�ข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง โปรดติดต่อหน่วยร�ชก�ร
ต้นสังกัด หรือฝ่�ยสื่อส�รและกิจกรรม โทร. 1179  กด 6  หรือ
ห�กสม�ชิกต้องก�รเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก้ไขต�ม
แบบฟอร์มด้�นหลังซองบรรจุใบแจ้งยอดเงินพร้อมแนบสำ�เน�

เอกส�รและลงน�มรับรอง ส่ง  กบข.     

สำ�หรับหน่วยง�นที่มีสม�ชิก
ไม่เกิน 500 คน

ส่งทะเบียนคุมพร้อม
ใบแจ้งยอดเงินที่ไม่มี

สม�ชิกผู้รับ

สำ�หรับหน่วยง�นที่มีสม�ชิก
ม�กกว่� 500 คน ขึ้นไป

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่



44 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

 2.1.2 วิธีปฏิบัติเม่ือได้รับใบแจ้งยอดเงิน

 1. นับจำ�นวนใบแจ้งยอดเงินที่ได้รับว่�ตรงกับที่แจ้งในทะเบียนคุมหรือไม่  ที่สำ�คัญขอให้
ตรวจสอบก�รรับใบแจ้งยอดอย่�งละเอียด เนื่องจ�กอ�จมีผู้รับใบแจ้งยอดเงินที่ลงน�มรับแทน โดย
ที่เจ้�หน้�ที่ไม่ทร�บเรื่อง ซึ่งมีผลทำ�ให้เกิดคว�มล่�ช้�ในก�รแจกใบแจ้งยอดเงินให้สม�ชิก หรืออ�จ
ทำ�ให้ใบแจ้งยอดเงินสูญห�ยได้
 2. แจกใบแจ้งยอดเงิน โดยขอให้มีก�รลงน�มรับของสม�ชิกทุกขั้นตอนด้วย เพื่อป้องกัน
ก�รสูญห�ย
 3. ในกรณีที่สม�ชิกมิได้ปฏิบัติหน้�ที่อยู่ภ�ยในหน่วยง�น เช่น กรณีที่ไปช่วยร�ชก�ร ล�
ศึกษ�ต่อ หรือได้โอนย้�ยไปยังหน่วยง�นใหม่ ขอคว�มกรุณ�ให้นำ�ส่งใบแจ้งยอดเงินให้แก่สม�ชิก
ท�งไปรษณีย์ด้วย
 4. ในกรณีท่ีใบแจ้งยอดเงินสม�ชิกในสังกัด ไม่ครบถ้วน สูญห�ย หรือกรณีท่ีสม�ชิกตรวจสอบ
ข้อมูลในใบแจ้งยอดเงินแล้วมีข้อสงสัยหรือพบว่�มีข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอคว�มร่วมมือให้เจ้�หน้�ที่
ก�รเงินตรวจสอบและประส�นง�นกับเจ้�หน้�ที่ กบข. ต�มแต่กรณี  
 5. กรุณ�สรุปผลก�รแจกใบแจ้งยอดเงิน ทะเบียนคุมใบแจ้งยอด  และรวบรวมใบแจ้งยอดที่
ไม่มีผู้รับคืนให้ม�ยัง กบข.  ภ�ยในเดือนพฤษภ�คม  เพื่อ กบข. ดำ�เนินก�รจัดก�รต่อไป
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 2.1.3 ก�รให้คำ�แนะนำ�สม�ชิกเก่ียวกับก�รอ่�นใบแจ้งยอด

 ส่วนประกอบที่สำ�คัญของใบแจ้งยอดเงินสม�ชิก กบข.  แบ่งออกเป็น 
        ส่วนที่ 1  สำ�หรับสม�ชิก ประกอบด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคลสม�ชิก เช่น ชื่อ-สกุล, เลขประจำ�ตัวสม�ชิก, ที่อยู่  
และชื่อหน่วยง�นต้นสังกัด 
ข้อมูลแสดงยอดเงินสม�ชิก เงินประเดิม(ถ้�มี), เงินสะสม, เงินสมทบ,  
เงินชดเชย และเงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้�มี) ทั ้งส่วนของเงินต้นและ
ผลประโยชน์ของเงินประเภทต่�ง ๆ   

1.

2. 

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
3. คู่มือถ�มตอบ

4. เกี่ยวกับพั
นธมิตรตัวแทน
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         ส่วนที่ 2  สำ�หรับสรรพ�กร ประกอบด้วย

         ส่วนที่ 3 สำ�หรับแสดงร�ยละเอียดก�รเคลื่อนไหวของจำ�นวนเงินในบัญชีสม�ชิก 

(แยกต�มแผนก�รลงทุน)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลสม�ชิก เช่น ชื่อ-สกุล , เลขประจำ�ตัวสม�ชิก
2. ข้อมูลส่วนสรุปจำ�นวนเงิน ที่ส�ม�รถนำ�ไปยกเว้นภ�ษีได้
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2.2 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุน

2.3 การส่งมอบงาน เมื่อมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข.

2.4 การติดต่อเจ้าหน้าที่ กบข.

 1. สม�ชิกกรอกใบคำ�ร้อง  “ขอให้ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสม�ชิก กบข.” หรือ 
(แบบ กบข. 021)  แล้วยื่นผ่�นหน่วยง�นต้นสังกัด หรือจัดส่งเอกส�รดังกล่�ว ม�ที่ กองทุนบำ�เหน็จ
บำ�น�ญข้�ร�ชก�ร (ฝ่�ยทะเบียนสม�ชิกด้�นรับ) อ�ค�รอับดุลร�ฮิม เลขที่ 990 ถ.พระร�ม 4 แขวง
สีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อให้ กบข. จัดพิมพ์ใบแจ้งยอดฉบับทดแทน และนำ�ส่งให้
สม�ชิกต่อไป
 2. สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดฉบับทดแทนได้ด้วยตนเอง ผ่�นท�ง Website กบข. www.gpf.or.th                   
ที่บริก�ร GPF web service  โดยที่รหัสผ่�น (Password) ในก�รเข้�ใช้บริก�ร GPF Web service 
กบข. กรณีสม�ชิกลืมรหัสผ่�น ส�ม�รถขอรหัสผ่�นได้จ�กศูนย์บริก�รข้อมูลสม�ชิก โทร 1179 กด 6
 นอกจ�กนี้ กบข. ได้เพิ่มช่องท�งให้สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบใบแจ้งยอดเงินสม�ชิก กบข.                   
รอบครึ่งปี โดยที่สม�ชิกส�ม�รถใช้บริก�รได้ที่ www.gpf.or.th หัวข้อ GPF Web Service

 ด้วยง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น กบข. มีฐ�นะเป็นตัวกล�งระหว่�งสม�ชิกกับกองทุน โดย 
กบข. ได้จัดทำ�ฐ�นทะเบียนร�ยชื่อเจ้�หน้�ที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลุ่มเป้�หม�ยของก�รให้
ข้อมูลข่�วส�รของกองทุน

 ห�กมีก�รส่งมอบง�นอย่�งถูกต้องแล้ว จะทำ�ให้ส�ม�รถทำ�ง�นได้อย่�งต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภ�พ  สำ�หรับคู่มือก�รปฏิบัติง�น ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับก�รปฏิบัติง�น กบข. ควรเก็บไว้เป็นสมบัติของส่วนร�ชก�รเพื่อให้ผู้ที่ม�ใหม่ส�ม�รถอ้�งอิงและ
ถือปฏิบัติได้อย่�งถูกต้อง   

ท่ีอยู่ในก�รส่งจดหม�ย ฝ่�ยทะเบียนสม�ชิกด้�นรับ กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร (กบข.) 
เลขท่ี 990 อ�ค�รอับดุลร�ฮิม ถนนพระร�ม 4 แขวงสีลม เขตบ�งรัก  กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 636 1000 ต่อ 270-273
โทรส�ร  02 636 0848

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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3. ตัวอย่างการกรอกเอกสาร
3.1 ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 001/2/2556)
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3.2 แบบคำาขอถอนเงินคืน เงินจาก กบข. (แบบ กบข. 018/1/2551)

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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3.3  ใบขอแก้ไขข้อมูล (แบบ กบข. 005/2/2556)
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3.4 แบบแจ้งความประสงค์ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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3.5 แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม (กบข. อพ-001)
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3.6 ใบคำาร้องขอมีบัตรประจำาตัวสมาชิก กบข. (แบบ กบข.020)

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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3.7 ใบคำาร้องขอให้ดำาเนินการเกี่ยวกับ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 021)
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ภาคผนวก

ข้อมูลหน่วยง�น ณ เดือน ธ.ค. 2558  
 1. ระบบจ่�ยตรงเงินเดือนและค่�จ้�งประจำ� 
 มหีนว่ยง�นทีจ่ดัทำ�ขอ้มลูและนำ�ส่งเงนิผ่�นระบบนีท้ัง้ส้ิน 193 กรม  รวมเป็นสม�ชกิทัง้สิน้  
470,000 ร�ย
 2. ระบบ Member Collection System – WEB (MCS-WEB)                                          
 กลุ่มที่ 1 หน่วยง�นที่ตัดโอนเงินอัตโนมัติผ่�นธน�ค�รกรุงไทยจำ�นวน 3,000 หน่วยง�น 
รวมเป็นสม�ชิก 504,000 ร�ย)
 กลุ่มที่ 2 หน่วยง�นที่ไม่ได้ตัดโอนเงินอัตโนมัติจำ�นวน 520 หน่วยง�น รวมเป็นสม�ชิก 
3,800 ร�ย

 หม�ยเหตุ  ปัจจุบันมีหน่วยง�นส่วนท้องถิ่น ใช้วิธีตัดโอนเงินอัตโนมัติแล้วจำ�นวน 175 หน่วยง�น

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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2. งานด้านการขอรับเงินคืน
เมื่อพ้นสมาชิกภาพหรืองานประวัติข้าราชการ

1. งานขอรับเงินคืนเมื่อพ้นสมาชิกภาพ
 ต�มม�ตร� 44 แห่งพระร�ชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร พ.ศ. 2539   กำ�หนด
ไว้ว่� สม�ชิกภ�พของสม�ชิกสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นออกจ�กร�ชก�ร  เว้นแต่  เป็นก�รสั่งให้ออกไว้ก่อน
ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยระเบียบข้�ร�ชก�รนั้นๆ หรือก�รออกจ�กร�ชก�รของผู้ไปปฏิบัติง�นต�มพระ
ร�ชกฤษฎีก�ว่�ด้วยก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ ก�รสั่งให้ข้�ร�ชก�รไปทำ�ก�ร ซึ่งให้นับเวล�ระหว่�งนั้น
เหมือนเต็มเวล�ร�ชก�ร
 สม�ชิกหรือท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงินของสม�ชิกจะต้องติดต่อเจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบง�นขอรับ
เงินคืนจ�กกองทุน เพ่ือย่ืนแบบขอรับเงินจ�กกองทุนพร้อมเอกส�รหลักฐ�นท่ีเก่ียวข้อง ห�กสม�ชิก
หรือท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงินไม่รับเงินจ�กกองทุนภ�ยในกำ�หนด 10 ปี จะทำ�ให้สิทธิเรียกร้องของ
ผู้มีสิทธิรับเงินจ�กกองทุนต้องสิ้นสุดลงต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ และถือเป็นเงินต�ม
บัญชีเงินร�ยบุคคลที่ไม่มีผู้รับ ซึ่งกองทุนจะต้องนำ�เข้�บัญชีเงินกองกล�งต่อไป    

1.1 สิทธิในการยื่นเรื่องขอรับเงินคืน แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 

 กบข. จะจ่�ยเงินให้แก่สม�ชิกผู้มีสิทธิรับเงินเท่�นั้น  เว้นแต่กรณีสม�ชิกพ้นสภ�พเป็นบุคคล
ล้มละล�ยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดข�ด ซึ่งส่งผลให้สม�ชิกผู้นั้นไม่มีสิทธิในก�รจัดก�รทรัพย์สินของ
ตนเอง  กบข. จะจ่�ยเงินที่สม�ชิกมีสิทธิได้รับให้กับเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ (จพท.) ที่ศ�ลมีคำ�สั่ง
แต่งตั้งเท่�นั้น

 1.1.1 กรณีสม�ชิกภ�พของสม�ชิกส้ินสุดลงเน่ืองจ�กออกจ�กร�ชก�ร

 ผู้มีสิทธิรับเงิน คือ ผู้มีสิทธิรับมรดกต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ ได้แก่

ผู้จัดก�รมรดก คือ ผู้ท่ีมีสิทธิและหน้�ท่ีในก�รจัดก�รมรดกโดยท่ัวไป เพ่ือแบ่งทรัพย์มรดก
ของผู้ต�ยให้กับท�ย�ทลำ�ดับต่�งๆ โดยผู้จัดก�รมรดก มี  2 ประเภท คือ

- ผู้จัดก�รมรดกที่ศ�ลได้แต่งตั้งขึ้น โดยก�รร้องขอของท�ย�ทผู้เสียชีวิต
- ผู้จัดก�รมรดกโดยพินัยกรรม คือ ผู้ที่สม�ชิกได้ทำ�พินัยกรรม และแต่งตั้งให้เป็น
  ผู้จัดก�รมรดกไว้ก่อนเสียชีวิต 

 1.1.2 กรณีสม�ชิกภ�พของสม�ชิกส้ินสุดลงเน่ืองจ�กถึงแก่คว�มต�ย 
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1.2 การยื่นขอรับเงินจาก กบข.

สม�ชิกกรอกแบบขอรับเงินพร้อมแนบเอกส�รหลักฐ�นผ่�นส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดต�ม 
ข้อ “1.3   เอกส�รหลักฐ�นในก�รยื่นขอรับเงิน” โดยส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดจัดทำ�เอกส�ร 
จำ�นวน 2 ชุด ดังนี้
- ชุดที่ 1 ใช้บันทึกข้อมูลก�รยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่�นระบบ e-pension และจัดเก็บ 
  ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดสำ�หรับอ้�งอิงไม่ต้องนำ�ส่งเอกส�รม�ยัง กบข.
- ชุดที่ 2 มอบให้สม�ชิก 

บันทึกก�รย่ืนขอรับเงินผ่�นระบบ e-pension เฉพ�ะสม�ชิกพ้นสภ�พท่ีมีสิทธิรับเบ้ียหวัด
บำ�เหน็จบำ�น�ญ และระบุก�รรับเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้�บัญชีธน�ค�รเท่�นั้น (กรณีไม่มี
สิทธิรับเบี้ยหวัด บำ�เหน็จบำ�น�ญ กรณีถึงแก่คว�มต�ย และกรณีรับเงินด้วยเช็ค/ธน�ณัติ 
ให้ส่งเป็นเอกส�รท�งไปรษณีย์เท่�นั้น)

ข้อพึงปฏิบัติ ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดยังคงต้องให้สม�ชิกกรอกแบบ กบข.รง 008/1/2555 พร้อม

แนบเอกส�รหลักฐ�นประกอบก�รขอรัเงิน       เพื่อตรวจสอบสิทธิและคว�มถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

ก่อนบันทึกในระบบ e-pension และเป็นหลักฐ�นอ้�งอิงห�กสม�ชิกมีข้อโต้แย้งกรณีข้อมูลในระบบ 

e-pension ไม่ตรงกับท่ีระบุในแบบ กบข.รง 008/1/2555 หรือกรณีท่ีข้อมูลซ่ึงส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด

บันทึกในระบบ e-pension ไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกัน กบข. อ�จขอให้ส่วนร�ชก�รส่งเอกส�ร

ดังกล่�วทั้งชุดให้แก่ กบข. ในภ�ยหลัง

 ปัจจุบัน ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดส�ม�รถยื่นขอรับเงินจ�ก กบข. ได้ 2 ช่องท�ง คือ

 1.2.1 ระบบ e-pension (เฉพ�ะสม�ชิกพ้นสภ�พท่ีมีสิทธิรับเบ้ียหวัด บำ�เหน็จบำ�น�ญ)

 • ท�ย�ทโดยธรรม คือ ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับมรดกต�มม�ตร� 1629 แห่งประมวลกฎหม�ย  
           แพ่งและพ�ณิชย์ ได้แก่
   - คู่สมรส 
   - ท�ย�ท 6 ลำ�ดับ ได้แก่

ผู้สืบสันด�น คือ บุตรที่ชอบด้วยกฎหม�ยซึ่งเกิดจ�กบิด� ม�รด� ได้สมรสกันต�ม
กฎหม�ย หรือ บุตรที่บิด�รับรองบุตร หรือ บุตรบุญธรรม 
บิด� ม�รด� คือ บิด� ม�รด�ที่สมรสกันต�มกฎหม�ย
พี่น้องร่วมบิด� ม�รด�เดียวกัน ห�กไม่มีท�ย�ท ข้อ 1 และ 2 จึงจะมีสิทธิได้รับเงิน
พี่น้องร่วมบิด� หรือ ม�รด�เดียวกัน ห�กไม่มีท�ย�ทข้อ 1 ถึง 3 จึงจะมีสิทธิได้รับเงิน
ปู่ ย่� ต� ย�ย   ห�กไม่มีท�ย�ทลำ�ดับ 1 ถึง  4 จึงจะมีสิทธิได้รับเงิน
ลุง ป้� น้� อ�  ห�กไม่มีท�ย�ทลำ�ดับ 1 ถึง 5  จึงจะมีสิทธิได้รับเงิน

1.

2.
3.
4.
5.
6.

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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สม�ชิก/ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงินกรอกแบบขอรับเงินพร้อมแนบเอกส�รหลักฐ�นผ่�นส่วน
ร�ชก�ร เจ้�สังกัดต�มข้อ “1.3 เอกส�รหลักฐ�นในก�รยื่นขอรับเงิน” โดยส่วนร�ชก�ร
เจ้�สังกัดจัดทำ�เอกส�ร จำ�นวน 3 ชุด ดังนี้
- ชุดที่ 1 นำ�ส่ง กบข.  
- ชุดที่ 2 จัดเก็บที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด
- ชุดที่ 3 มอบให้สม�ชิก/ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงิน

จัดส่งแบบขอรับเงินพร้อมเอกส�รหลักฐ�นต�มที่ กบข. กำ�หนด ม�ยัง กบข. ภ�ยใน 15 
วันทำ�ก�รนับแต่วันที่ได้รับแบบขอรับเงิน พร้อมเอกส�รหลักฐ�นถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
เว้นแต่กรณีมีเหตุอันสมควร โดยส่งม�ที่ 

ก�รยื่นขอรับเงินล่วงหน้�กรณีพ้นสภ�พด้วยเหตุเกษียณ
 กรณีสม�ชิกพ้นสภ�พด้วยเหตุเกษียณอ�ยุร�ชก�ร ส�ม�รถยื่นเรื่องขอรับเงินผ่�นส่วน
ร�ชก�รเจ้�สังกัดได้ล่วงหน้� 8 เดือน โดย กบข. จะดำ�เนินก�รจ่�ยเงินคืนให้สม�ชิกเมื่อถึงวัน
พ้นสภ�พแล้ว (วันที่ 1 ตุล�คมของปีที่เกษียณอ�ยุร�ชก�ร)

หม�ยเหตุ ห�กนำ�ส่งเอกส�รท�งไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  โปรดเก็บ

หม�ยเลขไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือหรือด่วนพิเศษ (EMS) เพ่ือตรวจสอบก�รนำ�ส่งเอกส�รผ่�นเว็บไซต์

ไปรษณีย์ไทย http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

 1.2.2 ส่งเป็นเอกส�รท�งไปรษณีย์

ส่วนง�นก�รจ่�ยเงินคืนสม�ชิกพ้นสภ�พ  
ตู้ ปณ. 12 ปณ. ส�ทร  กรุงเทพฯ 10341 
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ขั้นตอนก�รยื่นขอรับเงินคืนเมื่อสม�ชิกพ้นสม�ชิกภ�พ

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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1.3 เอกสารหลักฐานในการยื่นเรื่องขอรับเงินคืน

กรณีสม�ชิก กบข. โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต�ม พ.ร.บ. กำ�หนดแผนและ
ขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จ ออกจ�กร�ช�ร
- ยื่นเอกส�รเหมือนข้อ 1, 2, 3 และ 4  และเพิ่มเอกส�รดังต่อไปนี้
  o สำ�เน�คำ�ส่ังโอนไปส่วนท้องถ่ิน ท่ีมีเจ้�หน้�ท่ีส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
  o สำ�เน�คำ�นวณแบบ บ.ท.4 ท่ีมีเจ้�หน้�ท่ีส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง 
     (กรณีเลือกรับบำ�น�ญ)
  o สมุดประวัติ/ก.พ.7 ฉบับจริง (กรณีเลือกรับบำ�น�ญ)

กรณีสม�ชิกมีสิทธิและเลือกรับบำ�น�ญแต่อยู่ระหว่�งสอบสวนท�งวินัย
- ยื่นเอกส�รเหมือนข้อ 1), 2), 3) และ 4)  
- ระบุสิทธิในแบบ กบข. รง 008/1/2555  เป็น “ขอรับบำ�น�ญในระหว่�งสอบสวน  
  ท�งวินัย”
- กบข.  จะจ่�ยเงินสะสม   เงินสมทบ  และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�วให้แก่   
  สม�ชิก ส่วนเงินประเดิม (ถ้�มี) เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�ว     
  กบข. จะจ่�ยเมื่อได้ดำ�เนินก�รข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ดังนี้

มีหลักฐ�นแจ้งเรื่องร�วหรือรับรองก�รถึงที่สุดจ�กหัวหน้�ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด 
พร้อมคำ�สั่งถึงที่สุดนั้น โดยมิได้ปร�กฏว่�ได้มีก�ร สั่งลงโทษไล่ออกหรือไม่มีสิทธิ
รับบำ�น�ญ หรือ
สม�ชิกผู้นั้นจะต้องดำ�เนินก�รจัดห�ทรัพย์สินม�เป็นประกันก�รรับเงินประเดิม 
(ถ้�มี) เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�ว โดยต้องจัดทำ�หนังสือ
สัญญ�ก�รใช้เงินคืนต�มแบบที่ กบข. กำ�หนด

1.

2.

แบบ กบข. รง 008/1/2555
สำ�เน�คำ�ส่ังหรือประก�ศออกจ�กร�ชก�รที่มีเจ้�หน้�ที่ของส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรอง
สำ�เน�ถูกต้อง
สำ�เน�สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้�บัญชีธน�ค�ร) ที่สม�ชิกหรือ
เจ้�หน้�ที่ของส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
สำ�เน�ใบแนบหนังสือสั่งจ่�ยบำ�น�ญ (กรณีเลือกรับบำ�น�ญ) ที่มีเจ้�หน้�ที่ของส่วน
ร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง

1.
2.

3.

4.

 1.3.1 กรณีสม�ชิกภ�พของสม�ชิกส้ินสุดลงเน่ืองจ�กออกจ�กร�ชก�ร 
                (สม�ชิกเป็นผู้ขอรับเงิน)

หม�ยเหตุ
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1.4 คำาแนะนำาในการจัดทำาเอกสารยื่นเรื่องขอรับเงินจากกองทุน

กรณีสม�ชิก กบข. โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต�ม พ.ร.บ. กำ�หนดแผนและ
ขั้นตอนก�รกระจ�ยอำ�น�จได้ถึงแก่คว�มต�ย จะต้องแนบสำ�เน�คำ�สั่งโอนไปองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้องม�ด้วย 
และแบบ กบข. รง 008/2/2551 ลงน�ม โดยหัวหน้�ส่วนร�ชก�รส่วนท้องถิ่นที่
สม�ชิกสังกัด 

ด�วน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
ฝ่�ยสื่อส�รและกิจกรรม โทร. 1179 ผ่�นเครื่องโทรส�ร
ฝ่�ยทะเบียนสม�ชิกด้�นจ่�ย  0 2636-1000 ต่อ  241-246  เพื่อแจ้งคว�มประสงค์ให้
เจ้�หน้�ที่ กบข. ดำ�เนินก�รจัดส่งแบบฟอร์มให้ท�งไปรษณีย์

แบบ กบข. รง 008/2/2551
สำ�เน�คำ�สั่งศ�ลตั้งผู้จัดก�รมรดกที่มีเจ้�พนักง�นศ�ลรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
สำ�เน�สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้�บัญชีธน�ค�ร) ท่ีผู้จัดก�ร
มรดกหรือเจ้�หน้�ที่ของส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
หลักฐ�นเอกส�รอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้�มี)

แบบ กบข. รง 008/2/2551
สำ�เน�ใบมรณบัตรที่มีท�ย�ทโดยธรรมคนใดคนหนึ่งรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
สำ�เน�ใบทะเบียนสมรส (กรณีผู้ต�ยมีคู่สมรส) ที่มีคู่สมรสรับรองสำ�เน�ถูกต้อง 
แบบบันทึกสอบป�กคำ� (ป.ค.14) ของกรมก�รปกครอง ที่ออกโดยอำ�เภอหรือ
สำ�นักง�นเขตของกรุงเทพมห�นคร (ดูร�ยละเอียดในภ�คผนวก)
สำ�เน�สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้�บัญชีธน�ค�ร) ที่ผู้มี
สิทธิรับมรดกที่เป็นเจ้�ของบัญชีเงินฝ�กธน�ค�รหรือเจ้�หน้�ที่ของ ส่วนร�ชก�ร
เจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
หลักฐ�นเอกส�รอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้�มี)

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

 1.4.1 แบบขอรับเงินคืนจ�กกองทุน ขอรับได้ 3 ช่องท�งดังน้ี

 1.3.2 กรณีสม�ชิกภ�พของสม�ชิกส้ินสุดลงเน่ืองจ�กถึงแก่คว�มต�ย 

1.3.2.1 กรณีผู้รับเงินเป็นผู้จัดก�รมรดก

1.3.2.2 กรณีผู้รับเงินเป็นท�ย�ทโดยธรรม

หม�ยเหตุ

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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1.4.2 ก�รตรวจสอบและก�รระบุสิทธิ โดยทั่วไป ได้แก่ ไม่มีสิทธิรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ ขอรับ

1.4.3 ก�รรับรองสำ�เน�เอกส�ร ขอให้เจ้�หน้�ท่ีลงล�ยมือช่ือและเขียนช่ือ - น�มสกุลเต็มด้วย

1.4.4 ก�รแก้ไขเอกส�ร ห�กมีก�รแก้ไขข้อคว�ม กรุณ�อย่�ใช้น้ำ�ย�ลบคำ�ผิด แต่ขอให้ขีดฆ่�

1.4.5 ก�รลงน�มในแบบขอรับเงิน

และลงน�มกำ�กับทุกคร้ังในจุดท่ีมีก�รแก้ไข โดยห�กเจ้�หน้�ท่ีส่วนร�ชก�รต้นสังกัด
เป็นผู้แก้ไข เอกส�ร ขอให้เขียนช่ือ - น�มสกุลเต็มด้วยตัวบรรจง พร้อมระบุตำ�แหน่งไว้
ใต้ล�ยมือช่ือด้วย ห�กสม�ชิกเป็นผู้แก้ไขเอกส�ร ขอให้ลงน�มให้เหมือนกับท่ีลงน�มใน
แบบขอรับเงิน  

หัวหน้�ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด หัวหน้�หน่วยง�น หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยเป็นผู้
ลงน�มในแบบขอรับเงินเป็นบุคคลเดียวกับผู้ลงน�มในแบบขอรับบำ�เหน็จ
บำ�น�ญหรือขอรับบำ�เหน็จตกทอด
พย�นลงน�มให้ครบถ้วน 2 ร�ย และระบุชื่อ-น�มสกุลด้วยตัวบรรจงใต้ล�ยมือชื่อ
ก�รลงน�มไม่ควรใช้หมึกสีดำ� เพร�ะอ�จทำ�ให้เข้�ใจคล�ดเคลื่อนว่�เป็นสำ�เน�
เอกส�ร  ควรใช้หมึกสีนำ้�เงินจะดีที่สุด
สม�ชิก/ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงิน ลงน�มในแบบขอรับเงิน และเอกส�รหลักฐ�น
อื่นๆ ด้วยล�ยเซ็นเดียวกัน
ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงิน จะต้องลงน�มในแบบขอรับเงินให้ครบทุกร�ย กรณีเป็นผู้เย�ว์
ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้มีอำ�น�จปกครองต�มกฎหม�ยเป็นผู้ลงน�มแทน
ห�กมีก�รพิมพ์ล�ยนิ้วมือแทนก�รลงน�มในแบบขอรับเงิน เจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�ร
เจ้�สังกัดจะต้องระบุด้วยว่�เป็นล�ยนิ้วมือนิ้วใดและข้�งใด พร้อมทั้งลงน�มกำ�กับ           
ห�กพิมพ์ล�ยนิ้วมือแทนก�รลงน�มในแบบ ป.ค.14  ปลัดอำ�เภอ/เจ้�พนักง�น
ปกครองผู้มีอำ�น�จสอบจะต้องระบุด้วยว่�เป็นล�ยนิ้วมือนิ้วใดและข้�งใด พร้อม
ทั้งลงน�มกำ�กับ   

ตัวบรรจงพร้อมระบุตำ�แหน่งเจ้�หน้�ท่ีส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดเพ่ือให้ทร�บได้ว่�บุคคลใด
เป็นผู้รับรองสำ�เน�ถูกต้องโดยสมบูรณ์

บำ�เหน็จ  หรือขอรับบำ�น�ญ แต่อ�จมีกรณีพิเศษซึ่งต้องระบุให้ถูกต้อง เช่น กรณีมี
สิทธิรับบำ�น�ญ แต่อยู่ระหว่�งถูกสอบสวนท�งวินัยจะต้องระบุสิทธิ “ขอรับบำ�น�ญ
ในระหว่�งสอบสวนท�งวินัย” ห�กเป็นข้�ร�ชก�รทห�รซึ่งออกรับเบี้ยหวัดจะต้อง
ระบุสิทธิ “ไม่มีสิทธิรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ” เป็นต้น



63กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

1.4.6 ก�รระบุเหตุแห่งก�รพ้นสม�ชิกภ�พในแบบขอรับเงินคืนจ�กกองทุน/
        ระบบ  e-pension

1.4.7 ก�รระบุวันพ้นสม�ชิกภ�พในแบบขอรับเงินจ�กกองทุน/ระบบ e-pension

เหตุทดแทน  หม�ยคว�มว่� สม�ชิกซึ่งออกจ�กร�ชก�รเพร�ะท�งร�ชก�รเลิก หรือ
ยุบตำ�แหน่ง  หรือมีคำ�สั่งให้ออกโดยไม่มีคว�มผิด หรือทห�รออกจ�กกองหนุน
เบี้ยหวัด
เหตุทุพพลภ�พ หม�ยคว�มว่� สม�ชิกซ่ึงออกจ�กร�ชก�รเพร�ะเจ็บป่วยทุพพลภ�พ 
ซึ่งแพทย์ท่ีท�งร�ชก�รรับรองได้ตรวจและแสดงคว�มเห็นว่�ไม่ส�ม�รถที่จะรับ
ร�ชก�รในตำ�แหน่งหน้�ที่ซึ่งปฏิบัติอยู่นั้นต่อไปได้
เหตุสูงอ�ยุ  หม�ยคว�มว่�  สม�ชิกซึ่งออกจ�กร�ชก�รเมื่อมีอ�ยุครบ 60 ปี
บริบูรณ์แล้วหรือล�ออกจ�กร�ชก�รเมื่ออ�ยุครบ 50 ปีบริบูรณ์แล้ว
บำ�เหน็จบำ�น�ญต�มม�ตร� 48 หม�ยคว�มว่� สม�ชิกซึ่งมีเวล�ร�ชก�รตั้งแต่ 
25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับบำ�น�ญ เงินประเดิม (ถ้�มี) เงินชดเชย และ
ผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�ว เว้น แต่จะเลือกรับบำ�เหน็จแทน
บำ�เหน็จต�มม�ตร� 47 หม�ยคว�มว่� สม�ชิกซึ่งมีเวล�ร�ชก�รตั้งแต่ 10 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 25 ปีบริบูรณ์ให้มีสิทธิได้รับบำ�เหน็จ
อื่นๆ หม�ยคว�มว่� กรณีสม�ชิกไม่เข้�ข่�ยเหตุใดเหตุหนึ่งข้�งต้น ซึ่งทำ�ให้ไม่มี
สิทธิรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ

กรณีเกษียณอ�ยุร�ชก�ร  ระบุวันที่พ้นสภ�พ คือ วันที่ 1 ตุล�คม ของปีที่เกษียณ
อ�ยุร�ชก�ร   
กรณีโอนไปหน่วยง�นของรัฐที่ไม่ใช่ประเภทข้�ร�ชก�รต�ม พ.ร.บ. กบข. ให้ระบุ
วันที่พ้นสภ�พให้ตรงกับคำ�สั่งโอนย้�ยเท่�นั้น
กรณีล�ออก ให้ออก ปลดออก ไล่ออก ระบุวันที่พ้นสภ�พให้ตรงกับคำ�สั่งออก 
กรณียื่นขอรับเงินท�งเอกส�รแล้ววันพ้นสภ�พไม่ตรงกับคำ�สั่งออก ส่วนร�ชก�ร
เจ้�สังกัดต้องแนบหนังสือรับรองวันที่พ้นจ�กก�รปฏิบัติง�นและได้รับเงินเดือน
ม�พร้อมกับเอกส�รก�รขอรับเงินด้วย
กรณีสม�ชิกถึงแก่คว�มต�ย   ระบุวันที่พ้นสภ�พให้ตรงกับใบมรณบัตร

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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1.4.8 วิธีก�รขอรับเงินคืนจ�กกองทุน

1.4.9 วิธีก�รรับเงิน

หม�ยเหตุ 

สม�ชิกที่สิ้นสุดสม�ชิกภ�พส�ม�รถเลือกวิธีก�รขอรับเงินอย่�งใดอย่�งหนึ่ง ดังนี้
1. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจำ�นวน
2. ขอโอนเงินท่ีมีสิทธิได้รับไปยังกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพหรือกองทุนอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์
   เพื่อก�รออกจ�กง�นหรือก�รชร�ภ�พ
3. ขอฝ�กเงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุนบริห�รต่อทั้งจำ�นวน
4. ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับโดยให้กองทุนแบ่งจ่�ยให้เป็นงวดต�มที่กำ�หนด
5. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบ�งส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับโดยให้กองทุนแบ่งจ่�ยให้เป็นงวด
   ต�มที่กำ�หนด
6. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบ�งส่วน ส่วนที่เหลือขอฝ�กให้กองทุนบริห�รต่อทั้งจำ�นวน

กรณีสม�ชิกพ้นสภ�พเนื่องจ�กถึงแก่คว�มต�ย  กบข. จะจ่�ยเงินคืนให้ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับ
เงินทั้งจำ�นวน ต�มสิทธิที่ได้รับเท่�นั้น
กรณีเลือกข้อ 3-6 สม�ชิกส�ม�รถแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในก�รให้กองทุนบริห�รเงิน
ต่อหรือขอทยอยรับเงินฯ ได้ปีละ 2 ครั้งต�มปีปฏิทิน โดยใช้แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้
แจ้งคว�มประสงค์ให้กองทุนบริห�รต่อหรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข.บต 002/1/2555) 
กรณีสม�ชิกที่เลือกบริห�รต่อหรือขอทยอยรับเงินฯ ได้ถึงแก่คว�มต�ย  กบข.จะจ่�ยเงิน
ที่คงเหลือทั้งหมดให้แก่ผู้จัดก�รมรดกของสม�ชิกเท่�นั้น

ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจำ�นวน1

ขอโอนเงินที่มีสิทธิได้รับไปยังกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพหรือกองทุน
อื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รออกจ�กง�นหรือก�รชร�ภ�พ

ขอฝ�กเงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุนบริห�รต่อทั้งจำ�นวน

ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับโดยให้กองทุนแบ่งจ่�ยให้เป็นงวด
ต�มที่กำ�หนด

ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบ�งส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยรับโดยให้
กองทุนแบ่งจ่�ยให้เป็นงวดต�มที่กำ�หนด

ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบ�งส่วน ส่วนที่เหลือขอฝ�กให้กองทุน
บริห�รต่อทั้งจำ�นวน

ลำ�ดับที่ วิธีก�รขอรับเงินคืน เช็ค ธน�ณัติ โอนเงิน

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

2

3

4

5

6
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 1. กรณีโอนเงินเข้�บัญชี   เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

กรณีสม�ชิกเป็นผู้ขอรับเงิน ชื่อบัญชีเงินฝ�กจะต้องเป็นชื่อสม�ชิกเท่�นั้นไม่อนุญ�ต
ให้ใช้บัญชีร่วม
กรณีสม�ชิกถึงแก่คว�มต�ย ชื่อบัญชีเงินฝ�กจะต้องเป็นชื่อผู้จัดก�รมรดกหรือท�ย�ท
เจ้�ของบัญชีเท่�นั้นไม่อนุญ�ตให้ใช้บัญชีร่วม
โอนได้เฉพ�ะบัญชีเงินฝ�ก 2 ประเภทเท่�นั้น คือ บัญชี   “ออมทรัพย์”  หรือ  “กระแส
ร�ยวัน”
โอนเข้�ธน�ค�รพ�ณิชย์ของไทยทุกแห่ง ธน�ค�รออมสิน และธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์  
ธน�ค�รเพื่อก�รเกษตรและสหกรณ์ก�รเกษตร 
แนบสำ�เน�สมุดเงินฝ�กหน้�ที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พร้อมรับรองสำ�เน�ถูกต้องม�
พร้อมกับแบบขอรับเงินคืนจ�กกองทุ

 2. กรณีเช็ค  กบข. จะจ่�ยเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่�ยชื่อบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (สม�ชิก/
ท�ย�ท/กองทุน  สำ�รองเล้ียงชีพหรือกองทุนอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก�รออกจ�กง�นหรือก�รชร�ภ�พ)
เท่�นั้น โดยส่งไปต�มที่อยู่ที่ระบุในแบบขอรับเงินและผู้รับจะต้องนำ�เช็คฝ�กเข้�บัญชีธน�ค�ร
พ�ณิชย์ใดก็ได้ ภ�ยในระยะเวล� 6  เดือน นับจ�กวันที่ที่ระบุในเช็ค 
 3. กรณีธน�ณัติ  กบข. จะจ่�ยเป็นธน�ณัติให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน (สม�ชิก/ท�ย�ท) โดย
ส่งไปต�มที่อยู่ที่ระบุในแบบขอรับเงิน โดยผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องนำ�ธน�ณัติไปขึ้นเงิน ณ ที่ทำ�ก�ร
ไปรษณีย์ต�มที่ระบุไว้ในธน�ณัติ ภ�ยในระยะเวล� 4 เดือน  

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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ก�รแนบเอกส�รหลักฐ�นประกอบ
ก�รขอรับเงิน

ก�รระบุสิทธิในแบบ 
กบข.รง 008/1/2555

ก�รระบุคว�มประสงค์ในก�รขอรับ
เงินในแบบ กบข. รง 008/1/2555

ก�รระบุวิธีก�รรับเงินใน แบบ กบข.
รง 008/1/2555 (เฉพ�ะกรณีที่เลือก
ขอรับเงินทั้งจำ�นวน)

ใช้แบบขอรับเงินต�มที่ กบข. กำ�หนด

- ระบุสิทธิที่ถูกต้องเพียง 1 สิทธิ

- ใช้แบบ กบข.รง 008/1/2555 ซึ่งเป็น  
  แบบฟอร์มปัจจุบัน

- ใช้แบบฟอร์มเก่�ในก�รยื่นขอรับเงิน 

ระบุคว�มประสงค์ในก�รขอรับเงิน          
เพียง 1 ข้อ เช่น ขอรับเงินคืนทั้งจำ�นวน 
หรือขอฝ�กเงินให้กองทุนบริห�รต่อฯ 
(กรณีระบุขอฝ�กเงินให้กองทุนบริห�ร
ต่อฯ โปรดระบุและกรอกข้อมูลในแบบ
ขอรับเงินฯ ให้ครบถ้วน)

- ไม่ระบุคว�มประสงค์ในก�รขอรับเงิน
- ระบุคว�มประสงค์ในก�รขอรับเงิน    
  ม�กกว่� 1 ข้อ

- ไม่ระบุวิธีก�รรับเงิน
- ระบุวิธีก�รรับเงินม�กกว่� 1 ข้อ

ระบุวิธีก�รรับเงินเพียง 1 วิธี  โดย      
เลือกระหว่�งโอนเงินเข้�บัญชี, ธน�ณัติ 
หรือเช็ค
กรณีมีก�รแก้ไขวิธีก�รรับเงิน จะต้องมี
ก�รลงน�มกำ�กับก�รแก้ไขโดยสม�ชิก 
หรือ จนท. ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด

-

-

-

- ไม่ระบุสิทธิ, ระบุสิทธิไม่ถูกต้อง,
  ระบุม�กกว่� 1 สิทธิิ

- เอกส�รประกอบก�รขอรับเงินกรณี    
  สม�ชิกเป็นผู้ขอรับเงิน ประกอบด้วย
  1.  แบบ กบข. รง 008/1/2555
  2. สำ�เน�คำ�สั่งออกและร�ยละเอียด  
     แนบท้�ยที่มีร�ยชื่อสม�ชิก พร้อม    
     จนท. รับรองสำ�เน�ถูกต้อง
  3. สำ�เน�หนังสือสั่งจ่�ยบำ�น�ญสม�ชิก  
     กบข. พร้อม จนท. รับรองสำ�เน�ถูก  
     ต้อง (กรณีรับบำ�น�ญ)
  4. สำ�เน�สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร     
     (กรณีเลือกโอนเงิน)  ที่สม�ชิกหรือ    
     จนท.รับรองสำ�เน�ถูกต้อง

- ข�ดสำ�เน�หนังสือสั่งจ่�ยบำ�น�ญ         
  สม�ชิก กบข.  พร้อม จนท. รับรอง
  สำ�เน�ถูกต้อง (กรณีรับบำ�น�ญ)
- ข�ดสำ�เน�คำ�สั่งออกและร�ยละเอียด  
  แนบท้�ยที่มีร�ยชื่อสม�ชิก พร้อม       
  จนท. รับรองสำ�เน�ถูกต้อง
- ข�ดสำ�เน�สมุดบัญชีธน�ค�ร (กรณี  
  เลือกโอนเงินเข้�บัญชี) หรือแนบสำ�เน� 
  สมุดบัญชีธน�ค�รอื่น ซึ่งไม่ตรงกับที่ 
  ระบุในแบบขอรับเงิน

1

2

3

4

5

ที่ ร�ยก�ร ก�รดำ�เนินก�รที่ถูกต้อง
ข้อผิดพล�ดที่ กบข.ต้องจัดก�รส่ง
เอกส�รคืนหน่วยง�นเพื่อแก้ไข

1.4.10) สรุปลักษณะเอกส�รไม่ถูกต้อง/ไม่สมบูรณ์

 1. กรณีสม�ชิกเป็นผู้ขอรับเงิน
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ก�รแนบเอกส�รหลักฐ�นประกอบ
ก�รขอรับเงิน

เอกส�รประกอบก�รขอรับเงินกรณีสม�ชิก
เสียชีวิต
กรณีเป็นท�ย�ทโดยธรรม
  1. แบบ กบข.รง 008/2/2551
  2. สำ�เน�ใบมรณบัตรที่ท�ย�ทโดยธรรม 
      คนใดคนหนึ่งรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
  3. สำ�เน�ใบทะเบียนสมรส (กรณีผู้ต�ยมี  
      คู่สมรส) ท่ีมีคู่สมรสรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
  4. แบบบันทึกก�รสอบป�กคำ� (ป.ค.14)   
     ของกรมก�รปกครองท่ีออกโดยท่ีว่�ก�ร  
     อำ�เภอหรือ สนง.เขตกรุงเทพมห�นคร
  5. สำ�เน�สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร  
      (กรณีเลือกโอนเงิน) ท่ีท�ย�ทโดยธรรม
      เจ้�ของบัญชี หรือ จนท.รับรองสำ�เน�
      ถูกต้อง
  6. หลักฐ�นเอกส�รอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้�มี)
กรณีเป็น ผจก.มรดก
  1.  แบบ กบข.รง 008/2/2551
  2.  สำ�เน�คำ�สั่งศ�ลตั้ง ผจก.มรดกที่มีเจ้� 
      พนักง�นศ�ลรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
  3.  สำ�เน�สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร    
      (กรณีเลือกโอนเงิน) ที่ ผจก. มรดก  
      หรือ จนท.รับรองสำ�เน�ถูกต้อง
  4.  หลักฐ�นเอกส�รอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้�มี)

ข�ดแบบบันทึกก�รสอบป�กคำ� (ป.ค.
14) ของท�ย�ทบ�งร�ยหรือทุกร�ย
ข�ดสำ�เน�สมุดบัญชีธน�ค�ร (กรณี
เลือกโอนเงินเข้�บัญชี) หรือ
แนบสำ�เน�สมุดบัญชีธน�ค�รอื่น
ซึ่งไม่ตรงกับที่ระบุในแบบขอรับเงิน
ข�ดสำ�เน�ทะเบียนสมรสของคู่สมรส 
(กรณีผู้ต�ยมีคู่สมรส)
ข�ดสำ�เน�คำ�สั่งศ�ลตั้ง ผจก.มรดก 
ฉบับที่เจ้�พนักง�นศ�ลรับรอง (กรณี 
ผจก.มรดกเป็นผู้ยื่นเรื่อง) หรือส่ง
สำ�เน�คำ�สั่งศ�ลตั้ง ผจก.มรดกที่ใช้
ไม่ได้ คือ รับรองโดย ผจก.มรดกหรือ 
จนท. หน่วยง�น

-

-

-

-

1

ที่ ร�ยก�ร ก�รดำ�เนินก�รที่ถูกต้อง
ข้อผิดพล�ดที่ กบข.ต้องจัดก�รส่ง
เอกส�รคืนหน่วยง�นเพื่อแก้ไข

 2. กรณีสม�ชิกถึงแก่คว�มต�ย (ท�ย�ท/ผู้จัดก�รมรดก เป็นผู้ขอรับเงิน)

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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ก�รตรวจสอบและระบุท�ย�ท
ที่ถูกต้องโดยเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�ร
เจ้�สังกัด

ก�รลงน�มของท�ย�ทและพย�น

ก�รระบุวิธีก�รรับเงินในแบบ 
กบข.รง 008/2/2551

แบบ ป.ค.14 

ระบุท�ย�ทให้ครบถ้วนต�มแบบ ป.ค.14 
ห�กบิด�เป็นท�ย�ทที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย 
ต้องมีหลักฐ�นอย่�งใดอย่�งหนึ่ง ดังนี้
• มีข้อมูลระบุว่�บิด�ได้จดทะเบียนสมรส  
  กับม�รด�ในแบบ ป.ค.14 ของท�ย�ท
  ทุกร�ย หรือ
• มีข้อมูลระบุว่�บิด�จดทะเบียนรับรอง 
  สม�ชิกเป็นบุตร  หรือ
• แนบสำ�เน�ทะเบียนสมรสของบิด�ม�รด�

ท�ย�ทลงน�มในแบบขอรับเงินให้ครบ
ทุกร�ย (กรณีท�ย�ทเป็นผู้เย�ว์ ให้ผู้
ปกครอง*ลงน�มแทน) รวมทั้งพย�นลง
น�มให้ครบ 2 ร�ย
ท�ย�ทลงน�มในเอกส�รอื่นๆ เช่น แบบ 
ป.ค. 14  สำ�เน�เอกส�รหลักฐ�นอื่นๆ ให้
เหมือนกับที่ลงน�มในแบบขอรับเงิน

ท�ย�ททุกร�ยระบุวิธีรับเงินให้ครบถ้วน  
บัญชีที่ กบข.ส�ม�รถโอนเงินได้ คือบัญชี
ออมทรัพย์หรือกระแสร�ยวันเท่�นั้น 
และต้องเป็นบัญชีของท�ย�ทร�ยนั้นๆ 
เพียงผู้เดียว

ใช้ แบบ ป.ค.14 ของกรมก�รปกครอง
ที่ออกโดยที่ว่�ก�รอำ�เภอหรือ สนง.เขต
กรุงเทพมห�นคร ต�มรูปแบบที่ กบข. 
กำ�หนด 

ใช้แบบ ป.ค.14 แบบถ�ม-ตอบ ซึ่ง
เป็นแบบที่ใช้สำ�หรับประช�ชนทั่วไป 
(ข้อมูลไม่ครบถ้วนสำ�หรับ กบข.)

ท�ย�ทลงน�มไม่ครบทุกร�ย, พย�นลง
น�มไม่ครบ 2 ร�ย
ท�ย�ทลงน�มในแบบขอรับเงินและ
เอกส�รอ่ืนๆ ด้วยล�ยเซ็นท่ีไม่เหมือนกัน

- ระบุท�ย�ทไม่ครบทุกร�ย
- ท�ย�ทที่เป็นบิด� ข�ดหลักฐ�น
  พิสูจน์ที่ครบถ้วน

-
-

- -

-

-

- -

-

-

-

- -

2

3

4

5

ที่ ร�ยก�ร ก�รดำ�เนินก�รที่ถูกต้อง
ข้อผิดพล�ดที่ กบข.ต้องจัดก�รส่ง
เอกส�รคืนหน่วยง�นเพื่อแก้ไข

ท�ย�ทไม่ระบุวิธีรับเงิน /ระบุไม่ตรงกับ
หลักฐ�น เช่น ระบุขอรับเป็นเช็ค แต่
แนบสำ�เน�สมุดบัญชีม�ด้วย 
แนบสำ�เน�สมุดบัญชี เพื่อแสดงว่�
โอนเงิน แต่ไม่ระบุวิธีโอนเงิน และ
ร�ยละเอียดธน�ค�รในแบบขอรับเงิน
ท�ย�ทระบุให้โอนเข้�บัญชีเงินฝ�ก
ประจำ�หรือบัญชีร่วม 
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สม�ชิก

ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด

กบข. จะจัดส่งหนังสือแจ้งก�รจ่�ยเงิน  ใบแจ้งยอดเงินสม�ชิกพ้นสภ�พ และหนังสือรับรอง
ก�รหักภ�ษี ณ ที่จ่�ย (ถ้�มี) ไปยังสม�ชิกท�งไปรษณีย์ ต�มที่อยู่ซึ่งส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดได้
บันทึกไว้ในระบบ e-pension (กรณียื่นผ่�นระบบ e-pension) หรือต�มที่อยู่ซึ่งสม�ชิกระบุ
ในแบบ กบข.รง 008/1/2555 (กรณีส่งเป็นเอกส�รท�งไปรษณีย์)
กบข. แจ้งผลก�รจ่�ยเงินคืนแก่สม�ชิกผ่�น SMS ผ่�นหม�ยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสม�ชิก
ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดบันทึกในระบบ e-pension (กรณียื่นผ่�นระบบ e-pension) และ
ต�มหม�ยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ระบุในแบบ กบข.รง 008/1/2555 (กรณีส่งเป็นเอกส�รท�ง
ไปรษณีย์)

กรณียื่นผ่�นระบบ e-pension
 ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดส�ม�รถตรวจสอบสถ�นะก�รจ่�ยเงินคืนสม�ชิกพ้นสภ�พได้
จ�กระบบ e-pension ได้จ�กหน้�จอหมวดกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร
กรณีส่งเป็นเอกส�รท�งไปรษณีย์
 กบข. จัดส่งร�ยง�นก�รจ่�ยเงินคืนสม�ชิกพ้นสภ�พประจำ�เดือนไปยังส่วนร�ชก�ร
เจ้�สังกัดในเดือนถัดไป

ท�งโทรศัพท์
 ฝ่�ยทะเบียนสม�ชิกด้�นจ่�ย โทร. 0 2636-1000 ต่อ 241-246 
 โทรส�ร 0 2636-1213ฝ่�ยสื่อส�รและกิจกรรม โทร. 1179 กด 6
ท�งไปรษณีย์
 ฝ่�ยทะเบียนสม�ชิกด้�นจ่�ย กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร (กบข.) 
 เลขที่ 990 ชั้น 5 ถนนพระร�ม 4 แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500 

1.5 การแจ้งผลการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ

1.6 ช่องทางติดต่อขอคำาปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับเงินคืนจากกองทุน

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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2. งานประวัติข้าราชการ 

2.1 การดำาเนินการกรณีสมาชิกที่กลับเข้ารับราชการใหม่

 สม�ชิกที่ล�ออกแล้วกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภ�พันธ์ 2551 มีสิทธินับ
เวล�ร�ชก�รต่อเนื่อง  โดยส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดแจ้งให้สม�ชิกจัดทำ�เอกส�รหลักฐ�นเพื่อแจ้งคว�ม
ประสงค์ม�ยัง กบข. ว่�จะนับหรือไม่นับเวล�ร�ชก�รต่อเนื่อ โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

 ห�กสม�ชิกประสงค์นับเวล�ร�ชก�รต่อเนื่อง จะมีสิทธิได้รับเงินประเดิม (ถ้�มี) เงินชดเชย 
พร้อมผลประโยชน์ที่เคยมีอยู่ตอนก่อนออกจ�กร�ชก�ร โดยจัดทำ�เอกส�รดังนี้
   1. แบบแจ้งข้อมูลก�รกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ (แบบ กบข.จก 001/2551)
   2. สำ�เน�คำ�สั่งบรรจุเข้�รับร�ชก�ร ที่มีเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
    3. สำ�เน�คำ�สั่งออกจ�กร�ชก�ร ที่มีเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง

 • ยังไม่ได้ยื่นขอรับเงินจ�ก กบข.*
 1. แบบแจ้งข้อมูลก�รกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ (แบบ กบข.จก 001/2551)
 2. สำ�เน�คำ�สั่งบรรจุเข้�รับร�ชก�ร ที่มีเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
 3. สำ�เน�คำ�สั่งออกจ�กร�ชก�ร ที่มีเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
 หม�ยเหตุ *ห�กสม�ชิกประสงค์ขอรับเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ ที่มีอยู่ตอน
ก่อนออกจ�กร�ชก�ร จะต้องยื่นคำ�ขอรับเงินคืนจ�ก กบข. ผ่�นส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดเดิมที่ออก
จ�กร�ชก�ร

 • ยื่นขอรับเงินจ�ก กบข. แล้ว
 ยื่นเอกส�รต�มข้อ 1., 2. และ 3. เหมือนกรณียังไม่ได้ยื่นขอรับเงินจ�ก กบข. และเพิ่ม
เอกส�รดังต่อไปนี้
 4)  สำ�เน�หลักฐ�นก�รคืนบำ�เหน็จ ที่มีเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน�ถูกต้อง 
 (กรณีมีสิทธิรับบำ�เหน็จและได้ยื่นขอรับบำ�เหน็จแล้ว)
 5)  สำ�เน�แบบ สบง.5 หรือแบบ สรจ.12  ที่มีเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดรับรองสำ�เน� 
ถูกต้อง (กรณีมีสิทธิรับบำ�น�ญและงดรับบำ�น�ญ) **
 หม�ยเหตุ **กรณีสม�ชิกออกร�ชก�รโดยมีสิทธิรับบำ�น�ญ และได้รับเงินประเดิม(ถ้�มี) 
เงินชดเชยพร้อมผลประโยชน์จ�ก กบข. ไปแล้ว และประสงค์นับเวล�ร�ชก�รต่อเนื่อง 
 สม�ชิกจะต้องคืนเงินประเดิม (ถ้�มี) เงินชดเชย พร้อมผลประโยชน์ที่ได้รับไปทั้งจำ�นวน
ภ�ยใน 180 วัน นับแต่วันที่กลับเข้�รับร�ชก�รใหม่  โดย กบข. จะแจ้งร�ยละเอียดยอดเงินที่ต้อง
คืน และวิธีก�ร คืนเงินให้ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดและสม�ชิกทร�บภ�ยใน 5 วันทำ�ก�รนับแต่วันที่ได้
รับแจ้งข้อมูลก�รกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ท่ีครบถ้วนถูกต้อง ส่วนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์
ที่ได้รับไปแล้วนั้น สม�ชิกอ�จคืน กบข. เพื่อนำ�ไปลงทุนต่อ หรือไม่คืนก็ได้

 2.1.1 กรณีตอนออกจ�กร�ชก�รยังไม่มีสิทธิรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ

 2.1.2 กรณีตอนออกจ�กร�ชก�รโดยมีสิทธิรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ



71กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

3. งานอื่นๆ 

3.1 รวบรวมข้อมูลสมาชิกบรรจุใหม่และข้อมูลการเปล่ียนแปลงประวัติของข้าราชการสมาชิก

3.2 แจ้งกองการเงินเพื่อทราบกรณีสมาชิกพ้นสภาพ เพื่อหยุดนำาส่งเงินเข้ากองทุน

3.3 ติดตามให้สมาชิก/ทายาท จัดทำาแบบขอรับเงินคืนจาก กบข. 

3.4 แจ้ง กบข. ทันทีเมื่อมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสิทธิในการขอรับเงินของสมาชิก 

3.5 ติดตามสมาชิกบรรจุใหม่ที่เคยรับราชการมาก่อน ให้จัดทำาเอกสารแจ้งข้อมูลการกลับ  
      เข้ารับราชการใหม่มายัง กบข.

 ข้อมูลสม�ชิกบรรจุใหม่ และก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ เช่น ก�รเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล  สถ�นะ 
ยศ-ฐ�นันดร หรือ ก�รแก้ไขที่อยู่ของสม�ชิก ต้องถูกรวบรวมนำ�ส่งให้เจ้�หน้�ที่ผู้นำ�ส่งเงิน กบข. 
เพื่อให้บันทึกร�ยก�รปรับปรุงฐ�นข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 เมื่อมีสม�ชิกในสังกัดพ้นสภ�พ (ออกจ�กร�ชก�รด้วยเหตุต่�งๆ หรือเสียชีวิต) จะต้องแจ้ง
ข้อมูลสม�ชิกพ้นสภ�พให้เจ้�หน้�ที่ผู้นำ�ส่งเงินทร�บ เพื่อหยุดนำ�ส่งเงินเข้�กองทุน และแจ้งก�รสิ้น
สุดสม�ชิกภ�พในฐ�นข้อมูลต่อไป

แจ้งให้สม�ชิกผู้น้ัน หรือผู้มีสิทธิรับมรดกต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ หรือผู้จัดก�ร
มรดกของสม�ชิกผู้นั้น  ดำ�เนินก�รยื่นแบบขอรับเงินจ�กกองทุน (สม�ชิกที่จะสิ้นสุดสม�ชิก
ภ�พอ�จยื่นแบบขอรับเงินจ�กกองทุนและเอกส�รหลักฐ�นประกอบก�รขอรับเงินต่อส่วน
ร�ชก�รเจ้�สังกัด เพื่อตรวจสอบคว�มถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งให้ กบข. ล่วงหน้� ไม่เกินแปด
เดือนก่อนวันสิ้นสุดสม�ชิกภ�พ)
จัดทำ�แบบขอรับเงินจ�กกองทุนต�มข้อ ต�มร�ยละเอียดในข้อ “1.2 ก�รยื่นขอรับเงินจ�ก 
กบข.” และข้อ  “1.3 เอกส�รหลักฐ�นในก�รยื่นเรื่องขอรับเงินคืน”

 เม่ือสม�ชิกมีก�รเปล่ียนแปลงสิทธิในก�รขอรับเงินภ�ยหลังก�รย่ืนเร่ืองขอรับเงินม�ยัง กบข. 
แล้ว ขอให้ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดแจ้ง กบข. ทร�บโดยเร็ว เช่น เดิมย่ืนเร่ืองขอรับเงินโดยสม�ชิกมีสิทธิรับ
บำ�น�ญ แต่ต่อม�สม�ชิกเปล่ียนเป็นรับบำ�เหน็จ กรณีดังกล่�วมีผลต่อก�รจ่�ยเงินสม�ชิก โดยสม�ชิก
จะได้รับเฉพ�ะเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ แต่จะไม่ได้รับเงินประเดิม (ถ้�มี) เงินชดเชย 
และผลประโยชน์ ดังน้ันห�กสม�ชิกได้รับเงินดังกล่�วไปแล้ว กบข. จำ�เป็นต้องติดต�มเงินประเดิม (ถ้�
มี) เงินชดเชย และผลประโยชน์คืนจ�กสม�ชิก เป็นต้น

 ห�กตรวจสอบแล้วพบว่�สม�ชิกบรรจุใหม่ต้ังแต่วันท่ี 14 กุมภ�พันธ์ 2551 เคยรับร�ชก�รม�
ก่อน ต้องติดต�มให้สม�ชิกจัดทำ�แบบแจ้งข้อมูลก�รกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ พร้อมแนบเอกส�รหลัก
ฐ�นท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังเสนอหัวหน้�ส่วนร�ชก�รลงน�ม และนำ�ส่งเอกส�รม�ยัง กบข. ร�ยละเอียด
ต�มข้อ 2.1) “ก�รดำ�เนินก�รกรณีสม�ชิกท่ีกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่”

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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3.6 เป็นสื่อกลางระหว่าง กบข. กับสมาชิกภายในสังกัด  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  

3.7 การส่งมอบงานให้แก่เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่รายใหม่

3.8 ดำาเนินการแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มารับงานใหม่

 ด้วยเจ้�หน้�ท่ีเป็นผู้ท่ีใกล้ชิดกับสม�ชิกม�กท่ีสุด และมีโอก�สได้ประส�นง�นกับ กบข. 
ม�กกว่�สม�ชิก ดังน้ัน กบข. จึงเห็นว่�เจ้�หน้�ท่ีส�ม�รถเป็นส่ือกล�งถ่�ยทอดข้อมูลข่�วส�รท่ีได้รับ
จ�ก กบข.ไปยังสม�ชิกหรืออย่�งน้อยท่ีสุดเม่ือสม�ชิกมีข้อสอบถ�ม หรือต้องก�รข้อมูลเก่ียวกับ กบข. 
เจ้�หน้�ท่ีส�ม�รถแนะนำ�และให้ข้อมูลแก่สม�ชิกได้ในเบ้ืองต้น หรือแนะนำ�สม�ชิกให้ติดต่อฝ่�ยส่ือส�ร
และกิจกรรม โทร. 1179 กด 6 รวมท้ังสืบค้นข้อมูลจ�ก www.gpf.or.th  และแบ่งปันเอกส�รข้อมูล 
กบข. ให้แก่สม�ชิกในสังกัดได้อ่�นด้วย

 เพ่ือให้ง�นท่ีเก่ียวกับ กบข. ของส่วนร�ชก�รเป็นไปอย่�งต่อเน่ืองและร�บร่ืน เม่ือเจ้�หน้�ท่ี
กองก�รเจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบง�น กบข. เลื่อนตำ�แหน่ง โยกย้�ยสังกัดหรือออกจ�กร�ชก�ร กบข. 
ขอคว�มร่วมมือให้ดำ�เนินก�รดังน้ี

มอบคู่มือก�รปฏิบัติง�น และเอกส�รท่ีเก่ียวข้องกับง�น กบข. ท้ังหมดให้แก่เจ้�หน้�ท่ีร�ยใหม่ 
ห�กมีเวล�เพียงพอขอให้ท่�นถ่�ยทอดคว�มรู้ รวมถึงวิธีปฏิบัติง�นให้แก่เจ้�หน้�ท่ีร�ยใหม่ เพ่ือ
ให้ส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่สม�ชิกและส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด
ของท่�นเอง
แจ้งร�ยช่ือเจ้�หน้�ท่ีร�ยใหม่ให้ กบข. ทำ�ก�รปรับปรุงฐ�นข้อมูลเจ้�หน้�ท่ีผู้ปฏิบัติง�น  กบข. 
ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือให้ก�รติดต่อส่ือส�รกันระหว่�ง กบข. และส่วนร�ชก�รของท่�นไม่ข�ดช่วง

โดย download แบบแจ้งข้อมูลเจ้�หน้�ท่ีผู้ปฏิบัติง�นก�รขอรับเงินคืน กบข. ได้จ�ก www.
gpf.or.thเมนู สม�ชิก เลือก “แบบฟอร์มและใบคำ�ร้อง” จ�กน้ันเลือก “แบบฟอร์มและใบคำ�
ร้องอ่ืนๆ” และเลือก “แบบแจ้งข้อมูลเจ้�หน้�ท่ีผู้ปฏิบัติง�นก�รขอรับเงินคืน กบข.” ต�มลำ�ดับ
นำ�ส่ง “แบบแจ้งข้อมูลเจ้�หน้�ท่ีผู้ปฏิบัติง�นก�รขอรับเงินคืน กบข.”  ม�ท่ี 

ฝ่�ยทะเบียนสม�ชิกด้�นจ่�ย  กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร (กบข.) 
เลขท่ี 990  ช้ัน 5 ถนนพระร�ม 4 แขวงสีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพฯ 10500 
หรือนำ�ส่งท�งโทรส�ร 0 2636-1213
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ใสเคร่ืองหมาย  ระบุสาเหตุการ 

พนสมาชิกภาพเพียง 1 ขอเทานั้น 

กรณีที่เลือกขอ 3 ตอง

เลือกขอยอย 3.1-3.4 และ

ตองระบุขอมูลใหครบถวน 

 

กรณีที่เลือกขอ 3.2-3.4 

กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญช ี

 

ใสเคร่ืองหมาย  ระบุเหตุผลที่ออกเพียง 1 ขอ กรณีไมเขาเหตุใดๆใหระบุอื่น  ๆ

ใสเคร่ืองหมาย  ระบุสิทธิในการขอรับเงินเพียง 1 ขอ เทานั้น 

ระบุชื่อสวนราชการเจาสังกัดสุดทายที่ปฎิบัติงาน 

ระบุเหตุผลกรณีวันพนสมาชิกภาพไมตรงกับคําส่ัง

ออกพรอมแนบหนังสือรับรองวันที่ปฎิบัติงานและมี

สิทธิไดรับเงินเดือนมาดวย 

4. ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

4.1 แบบขอรับเงินคืนจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) (แบบ กบข.รง008/1/2555)

ด้านหน้า

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่

ระบุชื่อส่วนราชการเจ้าสังกัดสุดท้ายที่ปฏิบัติงาน

ใส่เครื่องหมาย       ระบุเหตุผลที่ออกเพียง 1 ข้อ กรณีไม่เข้าเหตุใดๆ ให้ระบุอื่นๆ

ใส่เครื่องหมาย        ระบุสิทธิในการขอรับเงินเพียง 1 ข้อ เท่านั้น

ใส่เครื่องหมาย     ระบุสาเหตุการ

ระบุเหตุผลกรณีวันพ้นสมาชิกภาพไม่ตรงกับ
คำาสั่งออกพร้อมแนบหนังสือรับรองวันที่ปฏิบัติงาน
และมีสิทธิได้รับเงินเดือนมาด้วย

กรณีที่เลือกข้อ 3 ต้องเลือก
ข้อย่อย 3.1 - 3.4 และ
ต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

กรณีที่เลือกข้อ 3.2 - 3.4
กรุณาแนบสำาเนาสมุดบัญชี
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ระบุชื่อ-สกุลตัวบรรจง 

ระบุชื่อ-สกุลตัวบรรจง 

ระบุชื่อ-สกุลตัวบรรจง 

ระบุชื่อ-สกุลตัวบรรจง 

ระบุชื่อ-สกุลเจาหนาที่

ผูจัดทําเอกสาร 

ด้านหลัง

ระบุชื่อ - สกุลตัวบรรจง

ระบุชื่อ - สกุลตัวบรรจง

ระบุชื่อ - สกุลตัวบรรจง

ระบุชื่อ - สกุลตัวบรรจง

ระบุชื่อ - สกุลเจ้าหน้าที่
ผู้จัดทำาเอกสาร
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4.2 แบบขอรับเงินคืนจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) (แบบ กบข. รง008/1/2555)

ด้านหน้า

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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ด้านหลัง
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4.2 แบบขอรับเงินคืนจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) (แบบ กบข. รง008/1/2555)

ด้านหน้า

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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ด้านหลัง
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ภาคผนวก

1. แบบบันทึกสอบปากคำา (ป.ค.14)  

 หม�ยถึง แบบบันทึกก�รสอบป�กคำ�ที่พนักง�นฝ่�ยปกครองในสังกัดกรมก�รปกครอง หรือ
สังกัดกรุงเทพมห�นคร ใช้ในก�รสอบสวนท�ย�ทผู้มีสิทธิรับมรดกต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและ
พ�ณิชย์ของผู้ที่ถึงแก่ คว�มต�ย   แบบ ป.ค.14 จึงถือเป็นเอกส�รของท�งร�ชก�ร  ห�กมีก�ร
ให้ป�กคำ�ที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ  ผู้ให้ ป�กคำ�ดังกล่�วจะมีคว�มผิดต�มกฎหม�ย  ดังนั้น ก�รใช้
แบบ ป.ค. 14 เป็นหลักฐ�นประกอบก�รขอรับเงินจ�ก กบข. จึงช่วยลดภ�ระของเจ้�หน้�ที่ส่วน
ร�ชก�รเจ้�สังกัดในก�รสอบสวนท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงินของสม�ชิกที่ถึง แก่คว�มต�ย 

แนวปฏิบัติก�รสอบป�กคำ�ท�ย�ทผู้เสียชีวิต (แบบ ป.ค.14) 
 กบข. ได้ขอคว�มอนุเคร�ะห์ให้พนักง�นฝ่�ยปกครองในสังกัดกรมก�รปกครองและกรุงเทพ
มห�นคร  ดำ�เนินก�รสอบป�กคำ�ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับมรดกของสม�ชิก กบข. ต�มประมวลกฎหม�ย
แพ่งและพ�ณิชย์  ต�มแบบบันทึกสอบป�กคำ� (ป.ค.14) ที่ กบข. กำ�หนด   โดยไม่ต้องมีหนังสือ
แจ้งจ�กส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดของสม�ชิก  และเพื่อให้ก�รสอบป�กคำ�ท�ย�ทฯ มีคว�มชัดเจนยิ่ง
ขึ้น กบข. จึงได้จัดทำ�แนวปฏิบัติขึ้น โดยกรมก�รปกครองและกรุงเทพมห�นครได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทร�บแล้ว ซึ่งมีส�ระสำ�คัญดังนี้
 1. กรณีสม�ชิกภ�พของสม�ชิกสิ้นสุดลงเนื่องจ�กถึงแก่คว�มต�ย และไม่มีก�รตั้งผู้จัดก�ร
มรดกท�ย�ทผู้มีสิทธิรับมรดกของสม�ชิกจะต้องติดต่อที่ว่�ก�รอำ�เภอ (ต่�งจังหวัด) หรือสำ�นักง�น
เขต (กรุงเทพมห�นคร) เพื่อสอบป�กคำ� โดยใช้แบบบันทึกสอบป�กคำ� (ป.ค.14) ต�มแบบที่ กบข. 
กำ�หนดเท่�นั้น  
 2. กรณีท�ย�ทอยู่ต่�งท้องที่  ท�ย�ทส�ม�รถไปสอบป�กคำ�ต่�งท้องที่ได้
 3. กรณีมีก�รโต้แย้งสิทธิระหว่�งคู่สมรสที่มีก�รจดทะเบียนสมรสซ้อน คู่สมรสที่ถูกละเมิด
สิทธิจะต้องนำ�หลักฐ�นม�พิสูจน์สิทธิหรือแสดงคำ�สั่งศ�ลที่เพิกถอนก�รสมรสที่เป็นโมฆะนั้น
 4. กรณีท�ย�ทต�ยและมีก�รรับมรดกแทนที่ ให้ดำ�เนินก�รสอบสวนท�ย�ทของผู้รับมรดก
แทนที่เพิ่มเติมต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ ม�ตร� 1639 ถึง 1645

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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อ้างอิง

หนังสือเวียนกรมการปกครอง  ที่ มท. 0303/ว 5896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2550
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2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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หนังสือเวียนกรมการปกครอง ที่ มท.0303/ ว 4242 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2551
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แบบบันทึกสอบปากคำา (ป.ค.14) ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2551

ด้านหน้า

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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ด้านหลัง
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2. การนับเวลาราชการสำาหรับคำานวณเงินประเดิม กรณีข้าราชการมีเวลาช่วงกองประจำาการ
    หรือ ช่วงไปรับราชการทหาร 

 ต�มท่ีศ�ลปกครองได้มีคำ�พิพ�กษ�และคำ�วินิจฉัยให้กรมบัญชีกล�ง นับเวล�ร�ชก�รสำ�หรับ
คำ�นวณเงินประเดิม ให้สอดคล้องกับก�รนับเวล�ร�ชก�รสำ�หรับคำ�นวณบำ�เหน็จบำ�น�ญต�ม พ.ร.บ. 
บำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร พ.ศ. 2494 นั้น กบข. ขอสรุปเรื่องก�รนับเวล�ร�ชก�รเพื่อคำ�นวณเงิน
ประเดิมต�มแนวคำ�พิพ�กษ�และคำ�วินิจฉัย ดังนี้ 
 1. ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ (ช�ย) ที่รับร�ชก�รอยู่ก่อนวันที่ 27 มีน�คม 2540 ห�กเคยถูก
สั่งให้ออกจ�กร�ชก�ร เพื่อไปรับร�ชก�รทห�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รรับร�ชก�รทห�ร และต่อม�
ได้กลับเข้�รับร�ชก�รในกระทรวง ทบวง กรมเดิม ภ�ยใน 180 วันนับแต่วันพ้นจ�กร�ชก�ร ให้นับ
เวล�ระหว่�งที่ไปรับร�ชก�รทห�รดังกล่�วเป็นเวล�ร�ชก�รสำ�หรับคำ�นวณเงินประเดิมด้วย 
 2. ข้�ร�ชก�รพลเรือนส�มัญ (ช�ย) หรือข้�ร�ชก�รทห�รท่ีรับร�ชก�รอยู่ก่อนวันท่ี 27 มีน�คม 
2540 ซึ่งเคยเป็นทห�รกองประจำ�ก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รรับร�ชก�รทห�รจนกระทั่งปลดจ�ก
กองประจำ�ก�ร     ให้นับเวล�ระหว่�งที่ขึ้นทะเบียนทห�รกองประจำ�ก�รดังกล่�ว  เป็นเวล�ร�ชก�ร
สำ�หรับคำ�นวณเงินประเดิมด้วย 
 ทั้งนี้เพื่อให้ฐ�นข้อมูลสำ�หรับคำ�นวณเงินประเดิมมีคว�มถูกต้อง กรณีของข้�ร�ชก�รทห�ร 
กบข. จะดำ�เนินก�รติดต่อขอข้อมูลของสม�ชิกทุกร�ยจ�กส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดโดยตรง   สำ�หรับ
ข้�ร�ชก�รประเภทอื่นๆ  ให้สม�ชิกหรือส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดจัดทำ�หนังสือพร้อมแนบหลักฐ�น 
จัดส่งม�ยังฝ่�ยทะเบียนรับ “ง�นปรับปรุงเงินประเดิม”  ดังนี้        
 1. สำ�เน� ก.พ.7 พร้อมเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รรับรองสำ�เน�ถูกต้อง
 2. สำ�เน�แบบบันทึกรับรองเวล�ร�ชก�รพร้อมเจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รรับรองสำ�เน�ถูกต้อง 
(เฉพ�ะผู้ที่เข้�ข่�ยข้อ 2.)                          

2. ก�รปฏิบิติง�นของเจ้�หน้�ที่
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3. สิทธิการนับเวลาราชการสำาหรับสมาชิก กบข.

 ด้วยม�ตร� 38 แห่งพระร�ชบัญญติกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร พ.ศ. 2539 ให้สิทธิ
สม�ชิก กบข. ในก�รนับเวล�ร�ชก�รสำ�หรับคำ�นวณบำ�เหน็จบำ�น�ญ กรณีสม�ชิกที่กลับเข้�รับ
ร�ชก�รใหม่ต้ังแต่ 27  มีน�คม 2540 ดังน้ี
 1. สม�ชิกท่ีล�ออกจ�กร�ชก�รโดยตอนก่อนออกจ�กร�ชก�รยังไม่มีสิทธิรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ 
สม�ชิกส�ม�รถนำ�เวล�ร�ชก�รตอนก่อนออกม�นับเป็นเวล�ร�ชก�รสำ�หรับคำ�นวณบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ต่อเน่ืองกับก�รรับร�ชก�รในตอนหลังได้  ยกเว้น กรณีสม�ชิกถูกปลดออก ไล่ออก เน่ืองจ�กกระทำ�
ผิดวินัยอย่�งร้�ยแรงและไม่มิสิทธิได้รับเบ้ียหวัด บำ�เหน็จบำ�น�ญจ�กก�รรับร�ชก�รตอนก่อนออก
จ�กร�ชก�ร (ม�ตร� 38 วรรคหน่ึง)
 2. สม�ชิกท่ีล�ออกจ�กร�ชก�ร  โดยได้รับบำ�เหน็จตอนก่อนออก จะนับเวล�ร�ชก�รต่อ
เน่ืองได้จะต้องคืนบำ�เหน็จท่ีได้รับพร้อมดอกเบ้ียต�มอัตร�เงินฝ�กประจำ�ของธน�ค�รออมสิน ส่วน
ระยะเวล�ในก�รคืนบำ�เหน็จให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รท่ีกระทรวงก�รคลังกำ�หนด (ม�ตร� 
38 วรรคสอง)
 3. สม�ชิกท่ีล�ออกจ�กร�ชก�ร โดยได้รับบำ�น�ญแล้ว จะนับเวล�ร�ชก�รต่อเน่ืองได้จะต้อง
คืนเงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�วท่ีได้รับแก่กองทุน ต�มหลักเกณฑ์
และวิธีก�รท่ีคณะกรรมก�รกำ�หนด และให้งดก�รจ่�ยบำ�น�ญตลอดเวล�ท่ีกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ 
(ม�ตร� 38 วรรคส�ม)  กรณีไม่คืนเงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�ว ให้
ถือว่�สม�ชิกไม่ประสงค์นับเวล�ร�ชก�รต่อเน่ือง (วิธีก�รคืนเงินเข้�กองทุนของข้�ร�ชก�รท่ีกลับเข้�
รับร�ชก�รใหม่โปรดศึกษ�ร�ยละเอียดจ�กประก�ศหลักเกณฑ์และวิธีก�รคืนเงินเข้�กองทุนบำ�เหน็จ
บำ�น�ญข้�ร�ชก�รของข้�ร�ชก�รท่ีกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ พ.ศ. 2551  และ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553)
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หมวดที่ 3

คู่มือ ถ�ม - ตอบ
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คำาถามด้านสมาชิก

1. บริการออมเพิ่ม

 1. สมาชิกท่ีออมเพ่ิมจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

 2. เม่ือสมาชิกออมเพ่ิม รัฐสมทบเพ่ิมด้วยหรือไม่?

 3. สมาชิกสามารถแจ้งออมเพ่ิมได้อย่างไร?

Q

Q

Q

 สม�ชิกท่ีออมเพ่ิมจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังน้ี

 สม�ชิกส�ม�รถแจ้งออมเพ่ิมได้ 3 ช่องท�งดังน้ี

 สำ�หรับก�รแจ้งคว�มประสงค์ผ่�นช่องท�งบริก�ร  GPF Web Service หรือ ผ่�น
GPF Mobile App กบข. จะทำ�ก�รประมวลฐ�นข้อมูลทุกสิ้นเดือน และจัดส่งจดหม�ยแจ้ง
ไปยังหน่วยง�นต้นสังกัดเพื่อให้ดำ�เนินก�รต่อไป

 รัฐไม่ได้สบทบเพ่ิม ยังคงนำ�ส่งเงินในอัตร�เดิม คือ เงินสมทบ 3% และเงินชดเชย 2 % ของ 
 เงินเดือนสม�ชิก 

สิทธิประโยชน์ท�งภ�ษี ได้ยกเว้นภ�ษีเงินได้ในส่วนของเงินสะสมท่ีนำ�ส่งเข้�ม�ยังกองทุน          
ไม่เกิน 500,000 บ�ท เม่ือรวมกับกองทุนเพ่ือก�รเล้ียงชีพ (RMF) ในปีภ�ษีน้ัน
ผลประโยชน์ตอบแทน จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนจ�กจำ�นวนเงินที่ออมเพิ่ม ต�มผล
ตอบแทนในปีน้ันๆ โดยก�รคำ�นวณผลประโยชน์จะเร่ิมต้ังแต่วันแรกท่ีเงินออมเพ่ิมถูกนำ�
ส่งเข้�บัญชี กบข.
สร้�งวินัยในก�รออม ช่วยสร้�งวินัยก�รออมให้สม�ชิกโดยหักผ่�นบัญชีทำ�ให้สม�ชิก
มีเงินเก็บออมแน่นอน

กรอก “แบบแจ้งคว�มประสงค์ในก�รส่งเงินสะสมส่วนเพ่ิม” (แบบ กบข. อพ-001) 
และย่ืนคว�มประสงค์ผ่�นส่วนร�ชก�รต้นสังกัด
แจ้งเปล่ียนแปลงออมเพ่ิมได้ด้วยตนเองท่ี www.gpf.or.th ท่ีบริก�ร GPF Web Service 
เมนู “ก�รออมเพ่ิม” 
แจ้งคว�มประสงค์ออมเพ่ิมผ่�นบริก�ร GPF Mobile App เลือกเมนู “ต้องก�รออมเพ่ิม”            
เลือกเปอร์เซ็นต์ท่ีต้องก�รออมเพ่ิม และกด “ยืนยัน”

1.

2.

3.

1.

2.

3.

A

A

A
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 4. เงินออมเพ่ิมสามารถถอนมาใช้ก่อนได้หรือไม่?

 5. การออมเพ่ิมสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนอย่างไร?

 1. สมาชิกท่ีไม่เคยเปล่ียนแผนการลงทุนจะอยู่ในแผนการลงทุนใด?

 2. หากสมาชิกต้องการเปล่ียนแผนแต่ไม่แน่ใจว่าจะเลือกแผนการลงทุนใด 
     สมาชิกควรทำาอย่างไร?

 3. สมาชิกสามารถนำาเงินท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน กบข. เปล่ียนแผนการลงทุนตามท่ีระบุไว้
     ได้หรือไม่?

Q

Q

Q

Q

Q

 เงินออมเพ่ิม“ไม่ส�ม�รถ”ถอนออกม�ใช้ก่อนได้ โดยสม�ชิกจะได้รับเงินออมเพ่ิมพร้อม
 ผลประโยชน์คืน เม่ือพ้นสม�ชิกภ�พจ�กก�รเป็นสม�ชิก กบข. เท่�น้ัน

 สม�ชิกท่ีส่งเงินออมเพ่ิมจะได้รับผลตอบแทนจ�ก กบข. เป็นอัตร�เดียวกับผลตอบแทน
 ของเงินสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชย และก�รคิดผลประโยชน์ตอบแทนให้กับสม�ชิก
 กบข. จะกระจ�ยผลประโยชน์เข้�บัญชีของสม�ชิกเป็นร�ยวัน

 สม�ชิกท่ีไม่เคยเปล่ียนแผนลงทุน จะลงทุนใน “แผนหลัก” ซ่ึงเป็นแผนก�รลงทุนท่ีกำ�หนด
 ให้มีก�รลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีคว�มม่ันคงสูงไม่น้อยกว่�ร้อยละ 60 ของเงินลงทุน ต�มหลัก
 เกณฑ์และวิธีก�รกำ�หนดในกฎกระทรวงและ พ.ร.บ. กบข. 

 สม�ชิกท่ีต้องก�รเปล่ียนแผนก�รลงทุนแต่ยังไม่แน่ใจ ควรทำ� แบบทดสอบคว�มเส่ียง 
 ด้วยตนเองท่ี www.gpf.or.th เมนู “สม�ชิก” หัวข้อ ท�งเลือกในก�รบริห�รเงินออม 
 ไปท่ี แผนก�รลงทุนสำ�หรับสม�ชิก ซ่ึงผลก�รประเมินจะทำ�ให้สม�ชิกตัดสินใจเลือกแผน
 ก�รลงทุนได้อย่�งเหม�ะสม

 สม�ชิก“ไม่ส�ม�รถ”นำ�เงินท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน กบข. ม�เปล่ียนแผนก�รลงทุนได้ ท้ังน้ีเงิน
 สม�ชิกท่ีส�ม�รถเปล่ียนแผนก�รลงทุนได้ คือ เงินสะสม เงินสมทบ เงินออมเพ่ิม (ถ้�มี) 
 และผลประโยชน์ของเงินดังกล่�ว สำ�หรับเงินประเดิม (ถ้�มี) เงินชดเชย และผลประโยชน์
 ของเงินดังกล่�ว ยังคงลงทุนในแผนหลัก ต�ม พ.ร.บ. กบข. ซ่ึงกำ�หนดให้ลงทุนในสินทรัพย์
 ท่ีมีคว�มม่ันคงสูงไม่น้อยกว่�ร้อยละ 60 ของเงินลงทุน

A

A

A

A

A

2. บริการเปลี่ยนแผนการลงทุน

1.  เกี่ยวกับกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ข้�ร�ชก�ร

3. คู่มือถ�มตอบ
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 4. หากสมาชิกต้องการเปล่ียนแผนการลงทุนจะต้องดำาเนินการอย่างไร?Q
 สม�ชิกส�ม�รถเปล่ียนแผนก�รลงทุนได้ 3 ช่องท�งต่�งๆ ดังน้ี

กรอก “แบบแจ้งคว�มประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนก�รลงทุน” ลงน�ม และแนบ
เอกส�ร สำ�เน�บัตรประช�ชนหรือสำ�เน�บัตรข้�ร�ชก�รที่ลงล�ยมือชื่อรับรองสำ�เน�
ถูกต้อง ส่งม�ต�มที่อยู่ กบข. ตู้ปณ.12 ปณ.ส�ทร กรุงเทพฯ 10341 โดยไม่ต้องผ่�น
หน่วยง�นต้นสังกัด
แจ้งเปล่ียนแผนก�รลงทุนด้วยตนเองท่ี www.gpf.or.th เลือกบริก�ร GPF Web Service 
เมนู “ก�รเลือกแผนก�รลงทุน” 
สม�ชิกส�ม�รถแจ้งคว�มประสงค์ผ่�น GPF Mobile App เลือกเมนู “เปล่ียนแผนก�ร
ลงทุน” เลือกแผนลงทุนท่ีต้องก�ร และกด “ยืนยัน”

1.

2.

3.

A

 5. สมาชิกสามารถเปล่ียนแผนการลงทุนได้ปีละก่ีคร้ัง? Q
 สม�ชิกส�ม�รถเปล่ียนแผนก�รลงทุนได้ 2 คร้ังต่อปี ภ�ยในเดือนใดก็ได้ และเม่ือ กบข. 
 ได้รับแบบแสดงคว�มประสงค์ท่ีถูกต้องครบถ้วนของสม�ชิกแล้ว จะดำ�เนินก�รต�มคว�ม
 ประสงค์ของสม�ชิกในวันท่ี 25 ของเดือนถัดไป ถ้�วันดังกล่�วเป็นวันหยุดทำ�ก�ร กบข. 
 จะดำ�เนินก�รในวันทำ�ก�รถัดไป 

A

 1. สมาชิกคนใดมีสิทธิออมต่อได้บ้าง และต้องดำาเนินการอย่างไร?

 2. กบข. มีการรับประกันผลตอบแทนให้สมาชิกท่ีออมต่อหรือไม่?

Q

Q

 สม�ชิก กบข. ผู้ส้ินสุดสม�ชิกภ�พหรือออกจ�กร�ชก�รทุกกรณี ยกเว้นกรณีเสียชีวิต 
 ส�ม�รถออมต่อได้ โดยกรอกแบบขอรับเงินจ�ก กบข. กรณีสม�ชิกเป็นผู้ขอรับเงิน 
 (กบข.รง 008/1/2555) แล้วนำ�ส่งท่ีหน่วยง�นต้นสังกัด

 กบข. ไม่มีก�รรับประกันผลตอบแทน ท้ังน้ีผลตอบแทนของเงินออมต่อข้ึนกับระยะเวล�
 ในก�รออม ยอดเงินท่ีออม และผลตอบแทนก�รลงทุนในอน�คต

A

A

3. บริการออมต่อ
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 3. ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการออมต่อต้องเสียภาษีหรือไม่?

 4. ถ้าสมาชิกออมต่อต้องการรับเงิน หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบออมต่อต้อง
     ดำาเนินการอย่างไร

 5. กรณีสมาชิกท่ีใช้บริการ ออมต่อ เสียชีวิต กบข. จะจ่ายเงินให้ใคร?

 1. กบข. ลงทุนอะไรให้สมาชิกบ้าง?

Q

Q

Q

Q

 ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รออมต่อจะได้รับยกเว้นภ�ษี เม่ือสม�ชิกออกด้วยเหตุเกษียณ
 สูงอ�ยุทุพพลภ�พ ทดแทน ล�ออกจ�กร�ชก�รต�มโครงก�รท่ีจัดต้ังข้ึนต�มมติคณะรัฐมนตรี 
 (Early Retired) ห�กไม่ใช่กรณีดังกล่�วข้�งต้นจะได้รับยกเว้นภ�ษี เม่ือออมต่อท้ังจำ�นวน
 จนถึงอ�ยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกิดกรณีทุพลภ�พ เสียชีวิตก่อนครบ 60 ปี

 ห�กสม�ชิกออมต่อ ต้องก�รขอรับเงินคืน หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบออมต่อส�ม�รถกรอก
  “แบบ  บต. 002/1/2555” แล้วส่งม�ต�มท่ีอยู่ กบข. ตู้ปณ.12 ปณ.ส�ทร กรุงเทพฯ 10341
  โดยไม่ต้องผ่�น หน่วยง�นต้นสังกัด เม่ือ กบข. ได้รับเอกส�รถูกต้องครบถ้วนแล้วจะดำ�เนิน
 ก�รต�มคว�มประสงค์ของสม�ชิกภ�ยใน 7 วันทำ�ก�ร ท้ังน้ีห�กต้องก�รสอบถ�มร�ยละเอียด
 เพ่ิมเติม ติอต่อได้ท่ี ฝ่�ยส่ือส�รและกิจกรรม (call center) โทร. 1179 

 ห�กสม�ชิกท่ีใช้บริก�รออมต่อเสียชีวิต กบข. จะจ่�ยเงินคืนให้แก่ผู้จัดก�รมรดก โดยท�ย�ท
 ต้องแจ้งคว�มประสงค์ต่อศ�ลให้แต่งต้ังผู้จัดก�รมรดกเพ่ือขอรับเงินท่ีสม�ชิก กบข. ออมต่อ
 ไว้กลับคืนไป 

 กบข. มีก�รลงทุนให้สม�ชิกโดยเน้นกระจ�ยก�รลงทุนในสินทรัพย์ต่�งๆหล�ยประเภท 
 ท้ังสินทรัพย์ท่ีมีคว�มม่ันคงเพ่ือรักษ�คว�มปลอดภัยของเงินต้น เช่น ตร�ส�รหน้ี และสินทรัพย์
 ท่ีมีคว�มเส่ียงเพ่ือสร้�งผลตอบแทนในระยะย�วให้ชนะเงินเฟ้อ เช่น ตร�ส�รทุน อสังห�ริมทรัพย์
  เป็นต้น ท้ังน้ีสม�ชิกส�ม�รถดูสัดส่วนก�รลงทุนได้ท่ี www.gpf.or.th เมนู “ลงทุน” ไปท่ี  
 สัดส่วนก�รลงทุน 

A

A

A

A

4. การลงทุน

3. คู่มือถ�มตอบ
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 2. สมาชิกจะติดตามผลการดำาเนินงานของ กบข. ได้จากท่ีใด?

 3. ทำาไม กบข. ต้องลงทุนกับหุ้นท่ีมีความเส่ียง?

 4. กบข. มีการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสมาชิกแบบใด?

 5. สมาชิกสามารถตรวจสอบมูลค่าต่อหน่วย (Nav) ได้จากท่ีใด 

Q

Q

Q

Q

 สม�ชิกติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของ กบข. ได้จ�กร�ยง�นประจำ�ปี และงบก�รเงินประจำ�ปี     
         ซึ่งเปิดเผยต่อสม�ชิกปีละครั้ง ผ่�นท�ง www.gpf.or.th นอกจ�กนี้ยังมีก�รแสดงร�ย 
 ละเอียดผลก�รดำ�เนินง�นของกองทุน ต่อผู้แทนสม�ชิกในง�นประชุมใหญ่ผู้แทนสม�ชิก
 ในช่วงเดือน พฤษภ�คมของทุกปีอีกด้วย  

 หุ้นเป็นสินทรัพย์ท่ีให้อัตร�ผลตอบแทนในระยะย�วสูงกว่�ตร�ส�รก�รเงินประเภทอ่ืนๆ 
 จึงทำ�ให้อัตร�ผลตอบแทนของสม�ชิกสูงกว่�เงินเฟ้อ ดังน้ันห�กลงทุนในสินทรัพย์ท่ีไม่มี
 คว�มเส่ียงเพียงอย่�งเดียว ผลตอบแทนท่ีได้รับในระยะย�วอ�จต่ำ�กว่�เงินเฟ้อและมีโอก�ส 
 ทำ�ให้เงินออมของสม�ชิกไม่เพียงพอในวัยเกษียณ

 นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นม� กบข. มีหลักก�รจัดสรรผลประโยชน์ให้กับสม�ชิกเป็น
 ร�ยวัน (Daily Unitization) เป็นจำ�นวนหน่วยและมูลค่�ต่อหน่วย (Nav) เพ่ือให้ได้รับรู้ผลก�ร
 ดำ�เนินง�นของกองทุนในรูปมูลค่�ต่อหน่วยท่ีมีก�รเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน หรือลดลง เป็นร�ยวัน
 ต�มผลประกอบก�รของกองทุน และเม่ือพ้นสม�ชิกภ�พ ก�รย่ืนขอรับเงินคืนน้ัน กบข. จะ
 จ่�ยเงินคืนสม�ชิกเท่�กับจำ�นวนหน่วยท่ีสม�ชิกมีอยู่ในบัญชี คูณด้วยมูลค่�ต่อหน่วย ณ วันท่ี
 กบข. ทำ�ร�ยก�รจ่�ยเงินคืนน่ันเอง 

 สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบมูลค่�ต่อหน่วย (Nav) ของ กบข. ได้ด้วยตนเอง 2 ช่องท�งคือ                                   
  1. ผ่�นเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เลือกเมนูสม�ชิก และเลือกเมนู มูลค่�กองทุนส่วนสม�ชิก
 2. ผ่�นโทรศัพท์หม�ยเลข 1179 กด 5 

A

A

A

A
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 3. เงิน กบข. ท่ีสมาชิกได้รับเม่ือออกจากราชการ ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่?

 4. กรณีสมาชิกเสียชีวิตระหว่างรับราชการ จะได้รับเงินอะไรจาก กบข.?

 5. กรณีสมาชิกเสียชีวิต กบข. จะจ่ายเงินคืนให้ใคร และสมาชิกสามารถระบุผู้รับ
     ผลประโยชน์เงิน กบข. ไว้ล่วงหน้าได้หรือไม่

Q

Q

Q

 เงิน กบข. ที่สม�ชิกได้รับเมื่อออกจ�กร�ชก�รจะได้รับก�รยกเว้นภ�ษี เมื่อออกจ�กร�ชก�ร
 ด้วยเหตุสูงอ�ยุ ทดแทน ทุพพลภ�พ เสียชีวิต และเกษียณอ�ยุร�ชก�รก่อนกำ�หนดต�มมติ
 คณะรัฐมนตรี (Early Retired) โดยไม่ต้องนำ�เงินที่ได้รับจ�ก กบข. ไปรวมเป็นเงินได้สำ�หรับ
 คำ�นวณภ�ษีในปีภ�ษีที่ได้รับเงิน นอกเหนือจ�กเหตุดังกล่�ว สม�ชิกจะต้องนำ�เงินที่ได้รับ
 จ�ก กบข. ยกเว้น เงินสะสม ไปรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภ�ษีด้วย  

 กรณีสม�ชิกเสียชีวิตสม�ชิกจะได้รับเงินเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน
 ของเงินดังกล่�ว สำ�หรับเงินประเดิม และเงินชดเชย รัฐจะจ่�ยให้เฉพ�ะสม�ชิกที่รับบำ�น�ญ
 เท่�นั้น เพื่อชดเชยส่วนต่�ง ของบำ�น�ญที่เกิดขึ้น ในกรณีสม�ชิกเสียชีวิต จะได้รับบำ�เหน็จ
 ตกทอด ไม่ได้รับเงินบำ�น�ญ จึงไม่ได้เงินประเดิม และเงินชดเชย  

 กรณีสม�ชิกเสียชีวิต กบข. จะจ่�ยเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดกของสม�ชิกต�มประมวล
 กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ ดังนั้นจึงไม่ส�ม�รถระบุผู้รับผลประโยชน์เงิน กบข. ล่วงหน้�ได้ 

A

A

A

 1. เม่ือสมาชิกลาออกจากราชการ หรือเกษียณอายุจะได้รับเงินอะไรจาก กบข.?Q

5. สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข.

 กรณีสม�ชิกล�ออกจ�กร�ชก�ร หรือเกษียณอ�ยุ จะได้รับเงินจ�ก กบข. ต�มสิทธิ ดังน้ี 

กรณีมีสิทธิและเลือกรับบำ�น�ญ ได้รับเงินประเดิม (ถ้�มี) เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ         
เงินออมเพ่ิม (ถ้�มี) และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่�วจ�ก กบข.
กรณีมีสิทธิรับบำ�เหน็จหรือไม่มีสิทธิรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ ได้รับเงินสะสม เงินสมทบ 
เงินออมเพ่ิม (ถ้�มี) และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่�วจ�ก กบข.

1.

2.

A

 2. กรณีสมาชิกลาออกจากราชการก่อนเกษียณจะได้รับเงิน กบข. ท้ังหมดหรือไม่?Q
 ห�กสม�ชิกล�ออกจ�กร�ชก�รก่อนเกษียณเป็นผู้มีสิทธิและเลือกรับบำ�น�ญ จะได้รับเงิน
 ทั้งหมดใน กบข. ได้แก่ เงินประเดิม (ถ้�มี) เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ เงินออมเพิ่ม 
 (ถ้�มี) และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่�วจ�ก กบข. 

A

3. คู่มือถ�มตอบ
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 1. กบข. จัดสวัสดิการอะไรให้สมาชิก และหากต้องการใช้สวัสดิการต้องทำาอย่างไร?

 3. รหัสประจำาตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้ GPF Web 
     Service และ GPF Mobile Application คืออะไร

Q

Q

 กบข. จัดสวัสดิก�รให้แก่สม�ชิกโดยมีนโยบ�ย ลดร�ยจ่�ย เพิ่มร�ยได้ สร้�งคว�มสุข โดย
 กบข. จะคัดเลือกผู้ประกอบก�รให้เป็นผู้มอบสิทธิประโยชน์แก่สม�ชิกที่ใช้สวัสดิก�รต่�งๆ
 ต�มที่กำ�หนดไว้ ห�กสม�ชิกสนใจใช้สวัสดิก�ร กบข. สม�ชิกส�ม�รถศึกษ�ร�ยละเอียดเพิ่ม
 เติมได้ที่ www.gpf.or.th เมนู “สวัสดิก�ร” และติดต่อกับบริษัทที่ต้องก�รใช้สวัสดิก�ร
 โดยตรง 

 รหัสประจำ�ตัว (User ID) คือ หม�ยเลขบัตรประช�ชน 13 หลัก และรหัสผ่�น (Password)
 คือ ตัวเลข 8 หลัก ที่สม�ชิกตั้งขึ้น ห�กสม�ชิกไม่เคยตั้งรหัสผ่�น หรือลืมรหัสผ่�นส�ม�รถ
 ขอรหัสผ่�นใหม่ ได้ที่ www.gpf.or.th ที่บริก�ร GPF Web Service เลือก “ขอรหัสผ่�น
 ใหม่” และดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนในระบบ ทั้งนี้เมื่อท่�นได้รหัสผ่�นใหม่แล้ว รหัสดังกล่�ว
 ส�ม�รถใช้ได้ทั้งในระบบ GPF Web Service และ GPF Mobile App 

A

A

6. เรื่องอื่นๆ

 2. กรณีใบแจ้งยอด กบข. สูญหาย หรือไม่ได้รับใบแจ้งยอด ต้องทำาอย่างไร?Q
 สม�ชิกส�ม�รถขอใบแจ้งยอดฉบับทดแทนได้ 2 วิธี คือ 

กรอก “ใบคำ�ร้องขอให้ดำ�เนินก�รเก่ียวกับใบแจ้งยอดสม�ชิก กบข.” (แบบ กบข.021) 
โดยส่งต�มท่ีอยู่ 990 ช้ัน4 ถ.พระร�ม4 สีลม บ�งรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ โทรส�ร                     
02-636-0700 และ 02-6361649 
พิมพ์ใบแจ้งยอดฉบับทดแทนด้วยตนเองที่ www.gpf.or.th ผ่�นบริก�ร GPF Web 
Service เมนู “ยอดเงิน/ใบแจ้งยอดเงินสม�ชิก”

1.

2.

A
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 4. หากไม่ได้รับบัตรสมาชิก หรือได้รับบัตรสมาชิกแล้วสูญหาย ชำารุด ต้องทำาอย่างไร? 

 5. สมาชิก กบข. สามารถตรวจสอบยอดเงินได้จากช่องทางใดบ้าง? 

Q

Q

 สม�ชิกส�ม�รถแจ้งคว�มประสงค์ขอบัตรสม�ชิกใหม่ ได้ 2 วิธี ดังน้ี 

 สม�ชิก ส�ม�รถตรวจสอบยอดเงินได้ 5 ช่องท�ง ดังน้ี

กรอก “ใบคำ�ร้องขอมีบัตรประจำ�ตัวสม�ชิก กบข.” (แบบ กบข.020) แล้วจัดส่งม�ยัง 
กบข. ต�มท่ีอยู่ 990 ช้ัน4 ถ.พระร�ม4 สีลม บ�งรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ โทรส�ร                   
02-636-0700 และ 02-6361649 
กรอกคำ�ร้องผ่�น บริก�ร GPF Web Service  เมนู “กิจกรรมสม�ชิก” ไปท่ี ก�รขอออก
บัตรสม�ชิกทดแทน

Website กบข. www.gpf.or.th ผ่�นบริก�ร GPF Web Service เมนู “ยอดเงิน/ใบแจ้ง
ยอดเงินสม�ชิก”
บริก�ร GPF Mobile Application เมนู ยอดเงินปัจจุบัน
เจ้�หน้�ท่ีฝ่�ยส่ือส�รและกิจกรรม (call center) โทร. 1179
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (GPF IVR Service) โทร. 1179 กด 4
ATM ของธน�ค�รกรุงไทย

 เมื่อ กบข. ได้รับคำ�ร้องของสม�ชิกแล้ว จะดำ�เนินก�รออกบัตรใหม่ให้ภ�ยใน 
20 วันทำ�ก�ร และจัดส่งให้ต�มที่อยู่ที่สม�ชิกแจ้งในใบคำ�ร้อง

1.

2.

1.

2.
3.
4.
5.

A

A

3. คู่มือถ�มตอบ
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คำาถามด้านการปฏิบัติงาน

1. ด้านการนำาส่งเงิน

 1. หน่วยงานจะสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ี กบข. ท่ีรับผิดชอบระบบ MCS-WEB 
     โดยตรงได้อย่างไร?

 3. หากส่วนราชการต้องการขอถอนเงินคืนจาก กบข. เน่ืองจากนำาส่งเงินให้สมาชิก
     เกินกว่ากำาหนดต้องดำาเนินการอย่างไร? 

Q

Q

 เม่ือหน่วยง�นต้องก�รประส�นง�นกับ กบข. ในเร่ืองก�รจัดทำ�ข้อมูลและนำ�ส่งเงินผ่�นระบบ    
     MCS-WEB หน่วยง�นส�ม�รถตรวจสอบช่ือเจ้�หน้�ท่ีประส�นง�น กบข. พร้อมหม�ยเลข
 โทรศัพท์ได้ท่ี หน้�จอประวัติหน่วยง�น ในระบบ MCS-WEB

 ให้ส่วนร�ชก�รผู้เบิก ดำ�เนินก�รขอถอนเงินท่ีเกินดังกล่�วจ�กกองทุน เพ่ือคืนให้แก่สม�ชิก
 หรือนำ� ส่งคืนคลังแล้วแต่กรณี โดยให้ส่วนร�ชก�รย่ืนคำ�ขอต�มแบบคำ�ขอถอนคืนเงินจ�ก
 กบข. (แบบ กบข .018/1)  หรือย่ืนคำ�ขอผ่�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศท่ี กบข. จัดให้
 และเม่ือ กบข. ได้รับข้อมูลก�รขอถอนคืนอย่�งถูกต้องจ�กหน่วยง�นแล้ว จะดำ�เนินก�ร
 คืนเงินเข้�บัญชีให้กับหน่วยง�นภ�ยใน  15 วันทำ�ก�ร

A

A

 2. หากต้องการเปล่ียนแปลงผู้เข้าใช้งานระบบ MCS-WEB ต้องทำาอย่างไร? Q
 ในกรณีท่ีหน่วยง�นมีก�รเปล่ียนแปลงผู้ใช้ง�นระบบ MCS-WEB เช่นยกเลิกผู้ใช้เดิม , 
 เพ่ิมผู้ใช้ใหม่   หรือผู้ใช้เดิมมีก�รเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล ขอให้แจ้งต่อ กบข. ด้วยแบบฟอร์ม
 ต�มแต่กรณีดังน้ี

แบบฟอร์มMCS-WEB 1 
กรณีต้องก�รเพ่ิมผู้ได้รับมอบหม�ยในก�รจัดท�ข้อมูลก�รน�ส่งเงินสม�ชิก กบข.
แบบฟอร์มMCS-WEB 2 
กรณีต้องก�รขอรหัสผ่�นในก�รจัดท�ข้อมูลก�รน�ส่งเงินสม�ชิก กบข. 
(ผู้ท่ีได้รับมอบหม�ยเดิมทำ�ใบแจ้งรหัสผ่�นห�ยหรือลืมรหัสผ่�น)
แบบฟอร์มMCS-WEB 3 
กรณีต้องก�รยกเลิกผู้ท่ีได้รับมอบหม�ยในก�รจัดท�ข้อมูลก�รน�ส่งเงินสม�ชิก กบข. ท่ีมี
อยู่เดิม
แบบฟอร์มMCS-WEB 4 
กรณีต้องก�รแก้ไขข้อมูลผู้ท่ีได้รับมอบหม�ยจัดท�ข้อมูลก�รน�ส่งเงินสม�ชิก กบข.

1.

2.

3.

4.

A
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 4. หน่วยงานท่ีเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางแล้ว ต้องทำาอย่างไรบ้าง? 

 5. หากต้องการแก้ไขข้อมูลวันรับราชการของสมาชิก ต้องดำาเนินการอย่างไร?

 6. กรณีสมาชิกต้องการยกเลิกออมเพ่ิม หน่วยงานต้องดำาเนินการในระบบอย่างไร?

 7. กบข. จะดำาเนินการจัดส่ง ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำาปีให้กับสมาชิกได้เม่ือไหร่?

Q

Q

Q

Q

 เดิมทีหน่วยง�นจะต้องจัดทำ�ข้อมูลนำ�ส่งเงินในระบบ MCS-WEB ซึ่งเป็นระบบที่ กบข.
 พัฒน�ขึ้น แต่ ห�กหน่วยง�นเข้�ระบบจ่�ยตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกล�งแล้ว ก�ร
 จัดทำ�ข้อมูลดังกล่�วจะเป็นก�ร จัดทำ�ข้อมูลทั้งสังกัดในระดับกรม หน่วยเบิกจ่�ยส่วน
 ภูมิภ�คไม่ต้องดำ�เนินก�รใดๆ ยกเว้นกรมที่มี โครงสร้�งขน�ดใหญ่ เช่น สำ�นักง�น
 ตำ�รวจแห่งช�ติ กระทรวงส�ธ�รณสุข และกองทัพ เป็นต้น ที่ต้องจัดทำ�ข้อมูลในระบบ
 จ่�ยตรงเงินเดือนด้วย   

 ข้อมูลวันรับร�ชก�ร และข้อมูลวันที่เป็นสม�ชิก ถือเป็นข้อมูลสำ�คัญ ดังนั้นห�กต้องก�ร
 แก้ไขข้อมูล ดังกล่�ว ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้โดยก�รกรอก “ใบขอแก้ไขข้อมูลสม�ชิก
 กบข.” (แบบ กบข. 005/2)  พร้อมสำ�เน�ก�รรับร�ชก�รร�ช (กพ.7) นำ�ส่ง กบข. เพื่อ
  กบข. จะได้ดำ�เนินก�รปรับปรุงข้อมูลสม�ชิกให้ถูกต้องต่อไป   

 ก�รยกเลิกออมเพิ่มให้สม�ชิก คือก�รปรับเปอร์เซ็นต์ก�รออมเพิ่มให้เป็น  “0”  พร้อม
 ยืนยันร�ยก�ร และนำ�ส่งข้อมูลม�ยัง กบข. เพียงเท่�นี้ก็เป็นก�รยกเลิกก�รออมเพิ่มให้
 กับสม�ชิก

 กบข. จะดำ�เนินก�รจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสม�ชิกให้ถึงหน่วยง�นต้นสังกัดของสม�ชิก
 ประม�ณกล�งเดือนกุมภ�พันธ์ของทุกปี และสม�ชิกต้องไปติดต่อขอรับจ�กหน่วยง�น
 ต้นสังกัดต่อไป

A

A

A

A

3. คู่มือถ�มตอบ
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 8. เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับใบแจ้งยอดของสมาชิกในสังกัด ต้องดำาเนินการอย่างไร? Q
 เม่ือเจ้�หน้�ท่ีได้รับใบแจ้งยอดของสม�ชิกในสังกัด มีวิธีปฎิบัติดังน้ี

ตรวจสอบคว�มครบถ้วนของจำ�นวนใบแจ้งยอดเงินสม�ชิกท่ีได้รับ ต�มท่ีแจ้งในทะเบียนคุม
นำ�แจกใบแจ้งยอดเงินสม�ชิกโดยขอให้มีก�รลงน�มรับของสม�ชิกทุกข้ันตอนด้วย เพ่ือ
ป้องกันก�รสูญห�ย
ในกรณีท่ีสม�ชิกมิได้ปฎิบัติหน้�ท่ีอยู่ภ�ยในหน่วยง�น เช่นกรณีท่ีไปช่วยร�ชก�รล�ศึกษ�
ต่อ หรือได้โอนย้�ยไปยังหน่วยง�นใหม่ ขอคว�มกรุณ�ให้นำ�ส่งใบแจ้งยอดให้แก่สม�ชิก
ท�งไปรษณีย์ด้วย 
ในกรณีท่ีใบแจ้งยอดเงินสม�ชิกในสังกัด ไม่ครบถ้วน สูญห�ยหรือกรณีท่ีสม�ชิกตรวจ
สอบข้อมูลในใบแจ้งยอดเงินแล้วมีข้อสงสัยหรือพบว่�ข้อมูลไม่ถูกต้อง ใคร่ขอคว�มร่วม
มือให้เจ้�หน้�ท่ีก�รเงินตรวจสอบและประส�นง�นกับเจ้�หน้�ท่ี กบข. ต�มแต่กรณี
รวบรวมใบแจ้งยอดท่ีไม่มีผู้รับคืน กบข. เพ่ือ กบข. จักได้ดำ�เนินก�รจัดก�รต่อไป 

1.
2.

3.

4.

5.

A

 9. หน่วยงานจะส่งคืนทะเบียนใบแจ้งยอด และใบแจ้งยอดท่ีไม่มีผู้รับ ให้แก่ กบข. 
     ได้อย่างไร
Q

 เมื่อหน่วยง�นนำ�แจกใบแจ้งยอด กบข. ให้กับสม�ชิกในสังกัดครบถ้วนแล้ว ขอให้สรุปผล
 ก�รนำ�แจก และนำ�ส่งทะเบียนคุมให้ กบข. โดยก�รบรรจุลงซองน้ำ�ต�ล ที่ชำ�ระค่�
 ไปรษณีย�กรแล้ว และนำ�ส่ง กบข. โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยใด ๆ

A

2. การขอรับเงินคืนเมื่อพ้นสมาชิกภาพ

 1. กรณีข้าราชการถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกส่ังพักราชการ 
     จะสามารถย่ืนขอรับเงิน กบข. ได้หรือไม่?
Q

 ม�ตร� 44 แห่ง พ.ร.บ. กบข. กำ�หนดว่�สม�ชิกภ�พจะส้ินสุดลงเม่ือออกจ�กร�ชก�ร ดังน้ัน
 กรณีให้ ออกไว้ก่อน หรือถูกส่ังพักร�ชก�ร จึงยังไม่พ้นสม�ชิกภ�พไม่ส�ม�รถย่ืนขอรับเงิน 
 กบข. ได้

A
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 2. สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการทหารชายซ่ึงพ้นสภาพด้วยเหตุออกรับเบ้ียหวัด จะ
     สามารถย่ืนขอรับเงินจาก กบข. ได้หรือไม่ และจะได้รับเงินประเภทใดบ้าง?

 3. เหตุใดสมาชิกท่ีพ้นสภาพด้วยเหตุไล่ออกจากราชการ จึงไม่ได้รับเงินประเดิม
     (ถ้ามี) เงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว?

Q

Q

 ส�ม�รถย่ืนขอรับเงินจ�ก กบข. ได้ โดยสม�ชิกย่ืนขอรับเงินผ่�นส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด โดย
 กบข. จะจ่�ยเงินสะสม เงินสมทบ เงินออมเพ่ิม(ถ้�มี) และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�ว
 ให้สม�ชิก  ส่วนเงิน ประเดิม(ถ้�มี) เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�ว จะ
 คงอยู่ในบัญชีสม�ชิกเพ่ือรอจ่�ยให้ เม่ือสม�ชิกย้�ยประเภทจ�กรับเบ้ียหวัดเป็นรับบำ�น�ญ ซ่ึง
 สม�ชิกจะต้องย่ืนขอรับเงินผ่�นส่วนร�ชก�รเจ้� สังกัดอีกคร้ัง

 เน่ืองจ�กเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�ว จะจ่�ยให้แก่สม�ชิก
 ท่ีมีสิทธิและเลือกรับบำ�น�ญเท่�น้ัน เพ่ือชดเชยบำ�น�ญร�ยเดือนท่ีลดลงจ�กสูตรเดิม แต่กรณี 
 พ้นสภ�พด้วยเหตุไล่ออกจ�กร�ชก�ร สม�ชิกจะไม่มีสิทธิรับบำ�เหน็จบำ�น�ญ กบข. จึงไม่
 ส�ม�รถจ่�ยเงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ดังกล่�วให้แก่สม�ชิกได้  แต่สม�ชิก
 ยังคงได้รับเงินสะสม เงินสมทบ เงินออมเพ่ิม(ถ้�มี) และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่�ว

A

A

 4. กรณีสมาชิกถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย กบข. จ่ายเงินให้แก่ใคร? 

 5. กรณีสมาชิกเป็นลูกหน้ีศาลเยาวชนและครอบครัว กบข.จ่ายเงินให้แก่ใคร? 

 6. กรณีสมาชิกมีหน้ีสินกับส่วนราชการ จะขอให้จ่ายเงินแก่ส่วนราชการได้หรือไม่? 

Q

Q

Q

 ห�กสม�ชิกเป็นบุคคลล้มละล�ย และเจ้�พนักง�นพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหนังสือแจ้งอ�ยัดเงิน
 สม�ชิกม�ยัง กบข. กรณีดังกล่�ว กบข. จำ�เป็นต้องจ่�ยเงินต�มคำ�ส่ังของเจ้�พนักง�น
 พิทักษ์ทรัพย์  

 กบข. จะจ่�ยเงินต�มคำ�ส่ังศ�ลซ่ึงศ�ลอ�จขออ�ยัดม�เองโดยตรง หรือมอบให้สำ�นักง�น
 บังคับคดีเป็นผู้ดำ�เนินก�รแจ้งอ�ยัดสิทธิเรียกร้องไปยัง กบข. 

 กบข. ไม่ส�ม�รถจ่�ยเงินให้ส่วนร�ชก�รหรือเจ้�หน้ีได้ เน่ืองจ�กสิทธิในก�รรับเงินของ
 สม�ชิกเป็นสิทธิ เฉพ�ะตัวไม่อ�จโอนแก่กันได้ กบข. จำ�เป็นต้องจ่�ยให้แก่สม�ชิกผู้มีสิทธิ
 รับเงิน

A

A

A

3. คู่มือถ�มตอบ
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 7. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการสามารถยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข.ล่วงหน้าได้
     หรือไม่?

 8. กรณีสมาชิกพ้นสภาพโดยขอรับบำานาญระหว่างสอบสวนทางวินัย จะยื่นขอรับ
     เงิน กบข. ได้ หรือไม่่?

 9. ในการขอรับเงินคืนจาก กบข. กรณีสมาชิกออกจากราชการและต้องโทษจำาคุก
     ในเรือนจำา ใครเป็นผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินคืน?

Q

Q

Q

 กรณีสม�ชิกพ้นสภ�พด้วยเหตุเกษียณอ�ยุร�ชก�ร ส�ม�รถยื่นเรื่องขอรับเงินผ่�นส่วน
 ร�ชก�รเจ้�สังกัดได้ล่วงหน้� 8 เดือน โดย กบข. จะดำ�เนินก�รจ่�ยเงินคืนให้สม�ชิกเมื่อ
 ถึงวันพ้นสภ�พแล้ว (วันท่ี 1 ตุล�คมของปีท่ีเกษียณอ�ยุร�ชก�ร โดยส�ม�รถย่ืนล่วงหน้�
 ผ่�นระบบ e-pension และท�งเอกส�ร ห�กยื่นท�งเอกส�รจะต้องแนบเอกส�รหลักฐ�น
 ให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น กรณีสม�ชิกมีสิทธิรับบำ�น�ญ จะต้องแนบสำ�เน�ใบแนบ
 หนังสือสั่งจ่�ยบำ�น�ญสม�ชิก กบข. ม�ด้วย ทั้งนี้ ห�กภ�ยหลังจ�กที่ยื่นขอรับเงินล่วงหน้�
 ม�ยัง กบข.แล้ว มีก�รเปลี่ยนแปลงเหตุและสิทธิในก�รขอรับเงินของสม�ชิก ขอให้ส่วน
 ร�ชก�รติดต่อ กบข. และมีหนังสือแจ้งม�ยัง กบข. โดยด่วนก่อนถึงวันพ้นสภ�พเพื่อให้
 ก�รจ่�ยเงินสม�ชิกเป็นไปอย่�งถูกต้อง

 ส�ม�รถยื่นขอรับเงิน กบข. ได้ โดยห�กก�รสอบสวนท�งวินัยยังไม่สิ้นสุด ให้ระบุสิทธิรับ
 เงินเป็น บำ�น�ญระหว่�งสอบสวนท�งวินัย โดย กบข. จ่�ยเงินสะสม เงินสมทบ เงินออม
 เพิ่ม (ถ้�มี) พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่�วให้ก่อน เมื่อก�รสอบสวนสิ้นสุด 
 ให้หน่วยง�นทำ�หนังสือแจ้งเรื่องร�วก�รสิ้นสุด พร้อมแนบหลักฐ�นแจ้งก�รสิ้นสุดม�ยัง 
 กบข. อีกครั้งเพื่อขอรับเงินประเดิม (ถ้�มี) เงินชดเชย พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนของ
 เงินดังกล่�วให้แก่สม�ชิกต�มสิทธิต่อไป

 เมื่อสม�ชิกออกจ�กร�ชก�ร ถือว่�พ้นสม�ชิกภ�พ และต้องยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจ�ก
 กองทุนโดยสม�ชิกจะต้องกรอก “แบบ กบข. รง 008/1/2555” และแนบเอกส�รที่
 เกี่ยวข้อง โดยส่งผ่�นส่วนร�ชก�รม�ยัง กบข.  ในกรณีที่สม�ชิกต้องโทษจำ�คุกนั้น 
 เจ้�หน้�ที่ส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดอ�จจะต้องนำ�ส่ง “แบบ กบข. รง 008/1/2555” 
 ไปให้สม�ชิกกรอกร�ยละเอียดให้ครบถ้วน 

A

A

A



101กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

 10. บุตรที่รับรองโดยพฤติการณ์ เป็นทายาทผู้มีสิทธิรับเงินหรือไม่? 

 12. ทายาทต้องไปสอบแบบบันทึกปากคำา (ป.ค.14) ท่ีใด? 

 13. ทายาทผู้สิทธิรับเงินจะต้องไปสอบแบบบันทีกปากคำา (ป.ค.14)  ทุกรายหรือไม่? 

Q

Q

Q

 ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งพ�ณิชย์ ถือเป็นท�ย�ท มีสิทธิรับเงิน กบข.

 ท�ย�ทส�ม�รถนำ�หลักฐ�นเกี่ยวกับตัวสม�ชิกและหลักฐ�นส่วนตัวไปติดต่อยังที่ว่�ก�ร
 อำ�เภอต่�งๆทั่วประเทศหรือในเขตกุรงเทพฯ ไปยังสำ�นักง�นเขตเพื่อขอสอบสวนท�ย�ทได้
 ทั้งนี้แบบบันทึกป�กคำ� (ป.ค.14) ที่สอบโดยส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัด ไม่ส�ม�รถใช้ประกอบ
 ก�รขอรับเงิน กบข. ได้

 ต�มประก�ศคณะกรรมก�ร กบข. เรื่องก�รตรวจสอบสิทธิในก�รรับเงินจ�กกองทุน ท�ย�ท
 ผู้มีสิทธิรับเงินต้องไปสอบแบบบันทึกป�กคำ� (ป.ค.14) ทุกร�ย (ยกเว้นกรณีท�ย�ทเป็นบุตร
 ผู้เย�ว์ให้สอบผู้ปกครองแทน) ห�กมีท�ย�ทร�ยใดร�ยหนึ่งไม่ส�ม�รถสอบแบบบันทึก
 ป�กคำ� (ป.ค.14) ได้ ให้ใช้วิธีตั้งผู้จัดก�รมรดกของสม�ชิกแทน

A

A

A

 11. กรณียื่นขอรับเงินแบบทายาทโดยธรรม แต่ทายาทบางรายมีเหตุขัดข้องในการ
 ขอรับเงิน ส่วนราชการหรือทายาทจะขอให้ กบข. จ่ายเงินเฉพาะส่วนของรายที่
 สามารถรับเงินทันทีได้หรือไม่?

Q

 กบข. จะจ่�ยเงินเมื่อได้รับเอกส�รหลักฐ�นครบถ้วนถูกต้องเท่�นั้น ห�กท�ย�ทผู้มีสิทธิ
 รับเงินบ�งร�ยมีข้อขัดข้อง เช่น อยู่ต่�งประเทศ ไม่ส�ม�รถม�ลงน�มในแบบขอรับเงิน
 และสอบแบบบันทึกป�กคำ� (ป.ค.14) ได้ หรือไม่ส�ม�รถติดต่อท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงิน
 บ�งร�ยได้ จะส่งผลให้เอกส�รหลักฐ�นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องได้ อย่�งไรก็ต�ม กรณี
 ดังกล่�ว ท�ย�ทอ�จพิจ�รณ�ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องต่อศ�ลขอตั้งผู้จัดก�รมรดกของสม�ชิก
 เพื่อม�รับเงิน กบข. แล้วนำ�ไปแบ่งจ่�ยแก่ท�ย�ทต่อไป

A

3. คู่มือถ�มตอบ



102 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

 14. กรณีสมาชิก กบข. เสียชีวิต และก่อนเสียชีวิตได้ทำาพินัยกรรมมอบเงินที่จะได้
       รับจาก กบข. ทั้งหมดให้กับ นาง ก. (ซึ่งไม่ใช่ทายาทโดยธรรม) และได้แต่งตั้ง
       ให้ นาง ก. เป็นผู้จัดการมรดก อยากทราบว่า นาง ก. มีสิทธิรับเงินจาก กบข. 
       ทั้งหมดหรือไม่อย่างไร และทายาทโดยธรรมจะเรียกร้องสิทธิคืนอย่างไร?

Q

 เมื่อผู้ต�ยทำ�พินัยกรรมยกเงิน กบข. ให้กับผู้ใดผู้นั่นย่อมมีสิทธิได้รับเงินดังกล่�ว แม้จะไม่ใช่
 ท�ย�ทของสม�ชิกผู้ต�ยก็ต�ม และเมื่อผู้ต�ยได้ตั้งให้ น�ง ก. เป็นผู้จัดก�รมรดกด้วย  
 น�ง ก. ย่อมมีอำ�น�จในก�รแบ่งทรัพย์มรดกทั้งหมดของผู้ต�ย (นอกเหนือจ�กเงิน กบข.
 ที่น�ง ก.  มีสิทธิรับ)  ให้แก่ท�ย�ทผู้ต�ยต่อไป ห�กท�ย�ทต้องก�รเรียกร้องในส่วนของเงิน
 ที่จะรับจ�ก กบข. ก็ต้องไปฟ้องร้อง ต่อศ�ล เพื่อขอเพิกถอนผู้จัดก�รมรดกต่อไป (ทั้งนี้ ต้อง
 มีเหตุต�มกฎหม�ย เช่นว่� ผู้จัดก�รมรดกจัดก�รมรดกเป็นที่เสียห�ยแก่กองมรดกและ
 ท�ย�ท หรือไม่ดำ�เนินก�รจัดสรรเงินมรดกให้แก่ท�ย�ท เป็นต้น)

A

 15. กรณีมีคำาสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ โดยมีผู้อำานวยการสถานพินิจและ 
       คุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้กำากับการปกครองผู้เยาว์ กบข.จะจ่ายเงินแก่
       ผู้เยาว์ด้วยวิธีการใด?

 16. กรณีสมาชิกเสียชีวิตในขณะที่คู่สมรสตั้งครรภ์ทารกซึ่งอยู่ในครรภ์จะมีสิทธิ
       ได้รับเงิน กบข. หรือไม่?

Q

Q

 กบข. จะจ่�ยเช็คในน�มผู้เย�ว์ และจัดส่งเช็คไปที่สถ�นพินิจและคุ้มครองเด็กและเย�วชน
 ต�มที่ระบุในคำ�สั่งศ�ล 

 ในกรณีที่สม�ชิกเสียชีวิต ขณะที่ภรรย�ตั้งครรภ์อยู่นั้นห�กท�รกได้คลอดและอยู่รอดโดย
 มีสภ�พบุคคล ภ�ยใน 310 วัน นับแต่วันที่สม�ชิกเสียชีวิต กฎหม�ยให้ถือว่�เด็กนั้นเป็น
 ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับมรดกของสม�ชิก (บิด�) ด้วย ทั้งต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์
 ม�ตร� 1604 ประกอบ ม�ตร� 15

A

A
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3. การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ e-pension

 1. กรณีสมาชิกเหตุใดจึงกำาหนดให้การย่ืนเร่ืองขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ 
     e-pension ทำาได้เฉพาะกรณีท่ีสมาชิกพ้นสภาพมีสิทธิรับเบ้ียหวัด บำาเหน็จ
     บำานาญ เท่าน้ัน สมาชิกท่ีไม่มีสิทธิรับเบ้ียหวัด บำาเหน็จบำานาญ ต้องทำาอย่างไร?

 2. กรณีท่ีส่วนราชการย่ืนเร่ืองขอรับเงินเบ้ียหวัด บำาเหน็จบำานาญผ่านระบบ 
     e-pension ไปแล้วจะสามารถย่ืนเร่ืองขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบดังกล่าว
     ในภายหลังได้หรือไม่ ?

Q

Q

 เน่ืองจ�กก�รย่ืนเร่ืองขอรับเงิน กบข. ผ่�นระบบ e-pension ทำ�โดยก�รบันทึกข้อมูลก�ร
 ขอรับเงิน กบข. ไปพร้อมกับก�รขอรับเงินเบ้ียหวัด บำ�เหน็จบำ�น�ญ  ดังน้ัน กรณีสม�ชิกไม่มี
 สิทธิรับเงิน เบ้ียหวัด บำ�เหน็จบำ�น�ญ จะไม่มีก�รบันทึกข้อมูลใด ๆ ในระบบ e-pension
 และต้องนำ�ส่งแบบขอรับเงิน กบข. เป็นเอกส�รท�งไปรษณีย์

 ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ เน่ืองจ�กก�รย่ืนเร่ืองขอรับเงิน กบข. ถูกกำ�หนดให้เป็นข้ันตอนหน่ึงในก�ร
 ย่ืนเร่ืองขอรับเงินเบ้ียหวัด บำ�เหน็จบำ�น�ญในระบบ e-pension ดังน้ันห�กก�รย่ืนเร่ือง
 ขอรับเงินเบ้ียหวัด บำ�เหน็จบำ�น�ญเสร็จส้ินไปแล้ว (ซ่ึงหม�ยคว�มว่�ส่วนร�ชก�รได้ระบุไว้ 
 ในระบบ e-pension ว่�จะย่ืนเร่ืองขอรับเงิน กบข. เป็นเอกส�รท�งไปรษณีย์) จะไม่ส�ม�รถ
 เข้�ไปย่ืนเร่ืองขอรับเงิน กบข. ผ่�นระบบฯ ได้อีกและต้องนำ�ส่งเป็นเอกส�รท�งไปรษณีย์
 เท่�น้ัน

A

A

 3. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ส่วนราชการจะยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ   
     e-pension ได้หรือไม่่?
Q

 กรณีเสียชีวิต ไม่ส�ม�รถยื่นเรื่องผ่�นระบบ e-pension ได้ เนื่องจ�กท�ย�ทที่มีสิทธิรับ
 เงิน กบข. เป็นท�ย�ทต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ ส่วนท�ย�ทที่มีสิทธิรับ
 เงินบำ�เหน็จตกทอด เป็นท�ย�ทต�ม พ.ร.บ.บำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร พ.ศ. 2494  
 ดังนั้น ส่วนร�ชก�รยังคงต้องยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. เป็นเอกส�รท�งไปรษณีย์เท่�นั้น

A

3. คู่มือถ�มตอบ



104 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร

 4. กรณีส่วนราชการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ e-pension สมาชิกยัง
     ต้องจัดทำาแบบ กบข.รง 008/1/2555 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ส่วน
     ราชการหรือไม่?

 5. กรณีที่ยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ e-pension แล้ว ยังต้องนำาส่ง
     เอกสารให้ กบข.อีกหรือไม่?

 6. เหตุใดส่วนราชการจึงต้องเก็บแบบขอรับเงินและเอกสารหลักฐานของสมาชิก
     ไว้ที่ส่วนราชการ ในเมื่อยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ e-pension แล้ว?

 7. กรณีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการซึ่งรับผิดชอบการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. แต่ไม่มี 
     username และ password เพื่อเข้าระบบ e-pension เจ้าหน้าที่ฯ จะขอ 
     username และ password จาก กบข. ได้หรือไม่?

Q

Q

Q

Q

 ในก�รขอรับเงินจ�ก กบข. นั้นสม�ชิกทุกร�ยต้องจัดทำ� “แบบ กบข.รง 008/1/2555”
 เพื่อแจ้งคว�มประสงค์ก�รขอรับเงิน กบข. พร้อมแนบเอกส�รหลักฐ�นต่อส่วนร�ชก�ร
 ต�มปกติ จ�กนั้นส่วนร�ชก�รจะตรวจสอบคว�มถูกต้อง และลงน�มให้ครบถ้วน แล้ว
 พิจ�รณ�เลือกวิธีก�รยื่นเรื่องขอรับเงินต่อ กบข. ต�มสิทธิและเงื่อนไขที่กำ�หนดต่อไป 
 (ห�กรับเบี้ยหวัดบำ�เหน็จบำ�น�ญและขอรับเงินโดยก�รโอนเงินเข้�บัญชีสม�ชิก จะยื่น
 เรื่องผ่�นระบบ e-pension ได้) 

 ไม่ต้องนำ�ส่งเอกส�รให้ กบข. อีก เนื่องจ�กข้อมูลถูกนำ�ส่งให้ กบข. ผ่�นระบบ e-pension
 ไปแล้ว ดังนั้นจึงให้เก็บเอกส�รไว้เป็นหลักฐ�นที่ส่วนร�ชก�ร 

 ก�รเก็บแบบขอรับเงินและเอกส�รหลักฐ�นของสม�ชิกไว้ที่ส่วนร�ชก�ร เพื่อเป็นเอกส�ร
 อ้�งอิง หรือตรวจสอบคว�มถูกต้องในภ�ยหลัง ในกรณีที่ กบข. พบว่�ข้อมูลที่ส่วนร�ชก�ร
 บันทึกในระบบ e-pension นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกัน ซึ่ง กบข. อ�จขอให้ส่วน
 ร�ชก�รส่งเอกส�รดังกล่�วทั้งชุดให้แก่ กบข. ในภ�ยหลังได้ 

 กบข. ไม่ส�ม�รถออก username และ password  ให้แก่เจ้�หน้�ที่ฯได้ เนื่องจ�กระบบ
 e-pension เป็นระบบของกรมบัญชีกล�ง ซึ่งกรมบัญชีกล�งเป็นผู้กำ�หนดสิทธิในก�ร
 เข้�ใช้ระบบดังกล่�ว โดยผู้ที่ส�ม�รถเข้�ใช้ระบบได้คือ ผู้ที่มีหน้�ที่รับผิดชอบก�รยื่นเรื่อง
 ขอรับเงินเบี้ยหวัด บำ�เหน็จบำ�น�ญ ประกอบกับก�รยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ถือเป็น
 ขั้นตอนหนึ่งในก�รยื่นเรื่องขอรับเงินเบี้ยหวัด บำ�เหน็จบำ�น�ญ ซึ่งไม่อ�จแยกออกม�
 ต่�งห�กได้  ดังนั้นผู้ที่มี username และ password ในระบบ จึงควรเป็นผู้ดำ�เนินก�ร
 ดังกล่�วในคร�วเดียวกัน 

A

A

A

A
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 8. เหตุใดการขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ e-pension จึงต้องเป็นบัญชีธนาคาร
     ของสมาชิกเพียงผู้เดียวเท่านั้น?

 10. บัญชีธนาคารที่สมาชิกประสงค์ใช้ในการขอรับเงิน กบข. ต้องเป็นบัญชีเดียว
       กับที่ใช้รับเงินเบี้ยหวัด บำาเหน็จบำานาญหรือไม่?

 9. หากสมาชิกระบุในแบบ กบข.รง 008/1/2555 ขอรับเงินเป็น “เช็ค” หรือ 
     “ธนาณัติ” ส่วนราชการจะสามารถยื่นขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ e-pension 
     ได้หรือไม่?

Q

Q

Q

 เนื่องจ�กเงิน กบข. เป็นสิทธิเฉพ�ะตัว (ม�ตร� 61 พ.ร.บ. กบข.) กบข. จึงต้องจ่�ยให้แก่
 สม�ชิกเท่�นั้น ห�กเป็นบัญชีร่วม บุคคลอื่นจะมีสิทธิฝ�ก/ถอนเงินในบัญชีดังกล่�วได้  

 ไม่จำ�เป็นต้องเป็นบัญชีเดียวกัน แต่ต้องเป็นบัญชีที่สม�ชิกเป็นเจ้�ของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
 เท่�นั้น (ห�กเป็นบัญชีเดียวกันและเป็นบัญชีชื่อสม�ชิกเพียงผู้เดียวจะทำ�ให้ผู้บันทึกข้อมูล 
 เกิดคว�มสะดวกม�กขึ้น เพร�ะไม่ต้องไปบันทึกข้อมูลบัญชีธน�ค�รเพิ่มเติมในหมวด
 กองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร)

 ไม่ส�ม�รถยื่นได้ เนื่องจ�กก�รยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข.ผ่�นระบบ e-pension จะดำ�เนิน
 ก�รได้เฉพ�ะกรณีที่สม�ชิกระบุวิธีก�รรับเงินด้วยก�รโอนเงินเข้�บัญชีธน�ค�รของสม�ชิก 
 เท่�นั้น ห�กขอรับเงินเป็น “เช็ค” หรือ “ธน�ณัติ” ส่วนร�ชก�รจะต้องยื่นเรื่องขอรับเงิน
 เป็นเอกส�รม�ยัง กบข.

A

A

A

 11. กรณีสมาชิกเลือกขอรับเงินบางส่วน หรือขอทยอยรับเงิน สมาชิกจะทราบ
      ได้อย่างไรว่ายอดเงินท่ีจะได้รับเม่ือพ้นสภาพเป็นจำานวนเท่าใด เพ่ือจะได้ระบุ
      ในแบบ กบข.รง 008/1/2555 ได้ใกล้เคียงความจริง ? 

Q

 สม�ชิกส�ม�รถตรวจสอบยอดเงินโดยประม�ณได้จ�กใบแจ้งยอดเงินประจำ�ปีล่�สุดท่ีได้รับ
 และคำ�นวณเงินท่ีนำ�ส่งต้ังแต่ต้นปีจนถึงวันท่ีพ้นสภ�พรวมเข้�ไป อย่�งไรก็ต�มสม�ชิกยัง
 ส�ม�รถตรวจสอบยอดเงินด้วยตนเองได้ผ่�นช่องท�งของ กบข. ดังน้ี

บริก�รระบบ GPF Web Service (มี username และ password เข้�ระบบดังกล่�ว) /
เคร่ือง  ATM ธน�ค�รกรุงไทย สำ�หรับสม�ชิกท่ีมีบัตร ATM ธน�ค�รกรุงไทย 
ติดต่อฝ่�ยส่ือส�รและกิจกรรม (call center) โทร. 1179  
- กด 6 กรณีสม�ชิกไม่มี username และ password เข้�ใช้บริก�รระบบ GPF Web Service
- กด 8 ห�กสม�ชิกมี username และ password เข้�ใช้บริก�รระบบ GPF Web Service

1.

2.

A

3. คู่มือถ�มตอบ
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 12. ส่วนราชการจะตรวจสอบสถานะการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ
       e-pension ได้อย่างไร?

 13. กรณีที่ส่วนราชการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ e-pension  จะได้รับ
       รายงานการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพประจำาเดือนจาก กบข. หรือไม่?

 14. สมาชิกจะทราบผลการรับเงินจาก กบข. ที่ส่วนราชการยื่นผ่านระบบ 
       e-pension ได้อย่างไร ?

Q

Q

Q

 ตรวจสอบผ่�นระบบ e-pension หมวดกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�ร ซึ่งจะมีข้อคว�ม
 ของสถ�นะคว�มคืบหน้�ปร�กฎอยู่กล�งหน้�จอ 

 เนื่องจ�ก ส่วนร�ชก�รส�ม�รถตรวจสอบสถ�นะก�รยื่นเรื่องผ่�นระบบ e-pension ได้จ�ก 
 หน้�จอหมวดกองทุนบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�รแล้ว  กบข.จึงนำ�ส่งร�ยง�นก�รจ่�ยเงินคืน
 สม�ชิกพ้นสภ�พให้แก่ส่วนร�ชก�รเฉพ�ะร�ยที่ยื่นด้วยเอกส�รเท่�นั้น เพื่อให้ก�รแจ้งผล
 แบ่งแยกกันอย่�งชัดเจนต�มแต่ละช่องท�งของก�รยื่นเรื่องฯ 

 เมื่อ กบข.จ่�ยเงินคืนสม�ชิกแล้ว จะส่งหนังสือแจ้งก�รจ่�ยเงิน  ใบแจ้งยอดเงินสม�ชิกพ้น
 สภ�พ และหนังสือรับรองก�รหักภ�ษี ณ ที่จ่�ย (ถ้�มี) ไปให้สม�ชิกท�งไปรษณีย์ ต�ม 
 “ที่อยู่” ซึ่งส่วนร�ชก�รได้บันทึกไว้ในระบบ e-pension  และยังมีบริก�รแจ้งผลก�รจ่�ย
 เงินคืนแก่สม�ชิกผ่�น SMS เช่นเดิม โดยแจ้งผ่�นหม�ยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของสม�ชิก
 ที่ส่วนร�ชก�รบันทึกในระบบ e-pension 

A

A

A
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4. งานประวัติข้าราชการ

 1. กรณีสมาชิกลาออกแล้วกลับเข้ารับราชการใหม่ จะต้องดำาเนินการอย่างไร?

 2. การแจ้งนับเวลาราชการต่อเน่ือง มีผลกับสมาชิกอย่างไร?

 3. การไม่แจ้งนับเวลาราชการต่อเน่ือง มีผลกับสมาชิกอย่างไร?

Q

Q

Q

 กรณีล�ออกแล้วกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ก่อนวันท่ี 14 กุมภ�พันธ์ 2551

 ก�รแจ้งข้อมูลก�รกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ โดยแจ้งนับเวล�ร�ชก�รต่อเน่ือง มีผลต่อสม�ชิก
 ดังน้ี

 ก�รไม่แจ้งนับเวล�ร�ชก�รต่อเน่ือง มีผลต่อสม�ชิกดังน้ี

 กรณีล�ออกแล้วกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ต้ังแต่วันท่ี 14 กุมภ�พันธ์ 2551
  แจ้งให้สม�ชิกกรอก “แบบแจ้งข้อมูลก�รกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่” (แบบ กบข.
 จก001/2551)  เพ่ือแจ้งข้อมูลอันประกอบด้วย ก�รนับเวล�ร�ชก�รต�มม�ตร� 38 และแจ้ง 
 คว�มประสงค์ในก�รคืนเงินสะสม สมทบ เพ่ือให้ กบข.นำ�ไปลงทุนต่อต�มม�ตร� 38/1 โดย
 ต้องกรอกแบบ และนำ�ส่งต่อส่วนร�ชก�รท่ีบรรจุใหม่

แจ้งให้สม�ชิกยื่นเรื่องขอรับเงินคืนผ่�นส่วนร�ชก�รเจ้�สังกัดสุดท้�ย
ติดต่อฝ่�ยทะเบียนสม�ชิกด้�นจ่�ย โทร. 0 2636-1000 ต่อ 241-246 เพื่อขอรับ
แบบฟอร์มสำ�หรับกรอกข้อมูลก�รกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่

ส�ม�รถนำ�เวล�ร�ชก�รตอนก่อนออกจ�กร�ชก�รต่อเนื่องกับก�รรับร�ชก�รในตอน
หลังได้ เพื่อประโยชน์ในก�รคำ�นวณบำ�เหน็จบำ�น�ญ
ได้รับสิทธิในเงินประเดิม (ถ้�มี) และผลประโยชน์ของเงินดังกล่�ว เมื่อกลับเข้�รับ
ร�ชก�รใหม่ ต�มกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2548 
ได้รับสิทธิในเงินชดเชย และผลประโยชน์ของเงินดังกล่�ว เมื่อกลับเข้�รับร�ชก�รใหม่
ต�มกฎกระทรวงกำ�หนดสิทธิในก�รรับเงินชดเชยของ สม�ชิก ซึ่งออกจ�กร�ชก�รและ
กลับเข้�รับร�ชก�รใหม่ พ.ศ. 2554 (กรณีที่สม�ชิกยังไม่มีสิทธิรับเงินประเดิมในก�ร
ออกจ�กร�ชก�รครั้งก่อน)

ก�รนับเวล�ร�ชก�รสำ�หรับคำ�นวณบำ�เหน็จบำ�น�ญ โดยเวล�ร�ชก�รในครั้งแรกจะถูก
ตัดทิ้ง และเริ่มนับตั้งแต่วันที่บรรจุเข้�รับร�ชก�รใหม่
สม�ชิกไม่ต้องคืนเงินประเดิม (ถ้�มี) เงินชดเชย และผลประโยชน์ที่เคยได้รับจ�ก กบข.

1.
2.

1.

2.

3.

1.

2.

A

A

A

3. คู่มือถ�มตอบ
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หมวดที่ 4

เกี่ยวกับพันธมิตร 
ตัวแทน
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รู้จักพันธมิตรตัวแทน

บทบาทหน้าที่ของพันธมิตรตัวแทน

ช่องทางการติดต่อของพันธมิตรตัวแทน

 พันธมิตรตัวแทน คือ เจ้�หน้�ที่ผู้ได้รับมอบหม�ยจ�กหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร ให้เป็นผู้ปฏิบัติ
ง�นเรื่อง กบข. ประจำ�ส่วนร�ชก�ร ทำ�หน้�ที่นำ�ส่งเงินเข้� กบข. หรือขอรับเงินคืนจ�ก กบข. ให้แก่
สม�ชิกที่สิ้นสุดสม�ชิกภ�พ รวมถึงให้บริก�รตอบคำ�ถ�มเบื้องต้นให้แก่สม�ชิกในสังกัด 
 ในปี 2559 กบข. จะจัดกิจกรรมสร้�งเสริมคว�มสัมพันธ์ พร้อมให้คว�มรู้แก่พันธมิตร
ตัวแทนที่ประจำ�อยู่ในส่วนร�ชก�ร 6,964 หน่วยง�นทั่วประเทศ เพื่อสร้�งพันธมิตรตัวแทนให้เป็น
กลไกสำ�คัญในก�รเข้�ถึงสม�ชิกและสร้�งคว�มผูกพันกับสม�ชิก กบข.   

  บทบ�ทหน้�ที่ด้�นก�รปฎิบัติง�น

   บทบ�ทหน้�ที่อื่น
   ประช�สัมพันธ์และเชิญสม�ชิกในสังกัดเข้�ร่วมกิจกรรม กบข. พบสม�ชิก

ปฎิบัติง�นเรื่อง กบข. ต�มที่ได้มอบหม�ยจ�กส่วนร�ชก�ร ได้แก่ ก�รนำ�ส่งเงินเข้� กบข. หรือ
ก�รขอรับเงินคืนเมื่อสม�ชิกออกจ�กร�ชก�รได้อย่�งถูกต้อง
ให้บริก�รเรื่องที่เกี่ยวกับ กบข. แก่สม�ชิกในสังกัด
รวบรวมข้อมูลช่องท�งก�รติดต่อ ได้แก่ เบอร์มือถือ อีเมล ของสม�ชิกในสังกัดและนำ�ส่งให้ 
กบข. เป็นประจำ�ทุกปี

1. เว็บไซต์พันธมิตรตัวแทน http://network.gpf.or.th/officer/
2. Email  : Gpfpartner@gpf.or.th
3. Group line พันธมิตรตัวแทน
 3.1 เข้�ไปที่ Line Application
 3.2 เลือกเมนู “เพื่อน”
 3.2 กดเครื่องหม�ย + ที่ปุ่มบนขว�
 3.4 เลือกปุ่ม QR Code จ�กนั้นสแกน QR Code ด้�นล่�งนี้

ภ�คเหนือ

ภ�คตะวันตก กรุงเทพฯภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

ภ�คกล�ง ภ�คใต้ ภ�คตะวันออก

1.

2.
3. 

4. เกี่ยวกับพั
นธมิตรตัวแทน
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กิจกรรมที่เกี่ยวกับพันธมิตรตัวแทนในปี 2559 
กิจกรรม กบข. พบสม�ชิก 
  กบข. จัดกิจกรรม กบข. พบสม�ชิกม�อย่�งต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นว่�เป็นโครงก�รที่ทำ�ให้
สม�ชิก ได้รับทร�บข้อมูลเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของกองทุน บริก�รออมเพิ่ม บริก�รแผนท�งเลือก
ก�รลงทุน บริก�รออมต่อ ตลอดจนทร�บถึงสิทธิประโยชน์ในก�รเป็นสม�ชิก และส�ม�รถเลือก
ใช้สวัสดิก�รที่ กบข. จัดห�ให้ โดยโครงก�รดังกล่�ว จะจัดขึ้นในทุกจังหวัด ด้วยคว�มร่วมมือจ�ก
สำ�นักง�นคลังประจำ�แต่ละจังหวัด ผู้แทนสม�ชิก กบข. พันธมิตรวิทย�กร พันธมิตรตัวแทน และ
พันธมิตรสื่อส่วนร�ชก�ร
 กิจกรรมหลักประกอบด้วย ก�รบรรย�ยให้คว�มรู้เกี่ยวกับ กบข. ก�รให้คว�มรู้เรื่องก�ร
ว�งแผนท�งก�รเงินและก�รลงทุน ก�รฝึกอบรมอ�ชีพ และก�รจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งรูปแบบ
กิจกรรมจะขึ้นอยู่กับจำ�นวนสม�ชิกผู้เข้�ร่วมกิจกรรม โดยปี 2559 กบข. มีแผนในก�รจัดกิจกรรม
ต�มกำ�หนดก�รดังนี้

กระบี่
กรุงเทพมห�นคร
ก�ญจนบุรี
ก�ฬสินธุ์
กำ�แพงเพชร
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทร�
ชลบุรี
ชัยน�ท
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงร�ย
เชียงใหม่
ตรัง
ตร�ด
ต�ก

24 พฤศจิก�ยน 2559
1 กรกฎ�คม 2559

13-15 กันย�ยน 2559
8 พฤศจิก�ยน 2559

14 ตุล�คม 2559
12 - 14 กรกฎ�คม 2559

28 พฤศจิก�ยน 2559
9 กันย�ยน 2559

6-8 กันย�ยน 2559
20 ตุล�คม 2559

30 มิถุน�ยน 2559
27 ตุล�คม 2559

7- 9 มิถุน�ยน 2559
14-16 มิถุน�ยน 2559
23 พฤศจิก�ยน 2559

2 กันย�ยน 2559
18-20 ตุล�คม 2559

ต�ร�งเดินส�ย กิจกรรม กบข. พบสม�ชิก ประจำ�ปี 2559 (เรียงต�มตัวอักษรชื่อจังหวัด)
อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรณีจำาเป็น ติดตามกำาหนดการล่าสุดได้ทาง www.gpf.or.th

จังหวัด วัน / เดือน / ปี
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นครน�ยก
นครปฐม
นครพนม
นครร�ชสีม�
นครศรีธรรมร�ช
นครสวรรค์
นนทบุรี
น่�น
บึงก�ฬ
บุรีรัมย์
ปทุมธ�นี
ประจวบคีรีขันธ์
ปร�จีนบุรี
พะเย�
พังง�
พัทลุง
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
แพร่
ภูเก็ต
มห�ส�รค�ม
มุกด�ห�ร
แม่ฮ่องสอน
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ร�ชบุรี
ลพบุรี
ลำ�ป�ง
ลำ�พูน

1 ธันว�คม 2559
30 กันย�ยน 2559

10 พฤศจิก�ยน 2559
27-29 มิถุน�ยน 2559

9-11 สิงห�คม 2559
11-13 ตุล�คม 2559

17 พฤศจิก�ยน 2559
11 ตุล�คม 2559

11 พฤศจิก�ยน 2559
3 พฤศจิก�ยน 2559

4-6 ตุล�คม 2559
26 ตุล�คม 2559

30 พฤศจิก�ยน 2559
10 มิถุน�ยน 2559

29 กรกฎ�คม 2559
22 พฤศจิก�ยน 2559

18 ตุล�คม 2559
17-19 พฤษภ�คม 2559

20-22 กันย�ยน 2559
17 ตุล�คม 2559
10 ตุล�คม 2559

25 พฤศจิก�ยน 2559
15 กรกฎ�คม 2559
7 พฤศจิก�ยน 2559

7 ธันว�คม 2559
31 ตุล�คม 2559

1 พฤศจิก�ยน 2559
28 ตุล�คม 2559

30 -31 สิงห�คม 2559
27-29 กันย�ยน 2559
16- 18 สิงห�คม 2559

1 -3 มิถุน�ยน 2559
17 มิถุน�ยน 2559

จังหวัด วัน / เดือน / ปี

4. เกี่ยวกับพั
นธมิตรตัวแทน
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เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สงขล�
สตูล
สมุทรปร�ก�ร
สมุทรสงคร�ม
สมุทรส�คร
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุร�ษฏร์ธ�นี
สุรินทร์
หนองค�ย
หนองบัวลำ�ภู
อยุธย�
อ่�งทอง
อำ�น�จเจริญ
อุดรธ�นี
อุตรดิตถ์
อุทัยธ�นี
อุบลร�ชธ�นี

14 พฤศจิก�ยน 2559
2 พฤศจิก�ยน 2559
9 พฤศจิก�ยน 2559
2- 4 สิงห�คม 2559

5 สิงห�คม 2559
18 พฤศจิก�ยน 2559

16 กันย�ยน 2559
23 กันย�ยน 2559

29 พฤศจิก�ยน 2559
19 สิงห�คม 2559
26 สิงห�คม 2559
13 ตุล�คม 2559
25 ตุล�คม 2559

26 -28 กรกฎ�คม 2559
4 พฤศจิก�ยน 2559
24 มิถุน�ยน 2559

15 พฤศจิก�ยน 2559
23-25 สิงห�คม 2559

21 ตุล�คม 2559
8 กรกฎ�คม 2559

21-23 มิถุน�ยน 2559
12 ตุล�คม 2559
19 ตุล�คม 2559

5-7 กรกฎ�คม 2559

จังหวัด วัน / เดือน / ปี






