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1) งานจัดการขอมูลการนําสงเงินและงานตั้งเบิกเงินเดือน
 1.1) งานจัดการขอมูลการนําสงเงิน เจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายเร่ืองงานเงินเดือน เปนผูมีหนาที่จายเงิน
เดือนใหแกขาราชการในสังกัด หักเงินสะสมจากเงินเดือนสมาชิก และเบิกเงินสมทบและเงินชดเชยนําสงเขากองทุน  
โดยมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดทําขอมูลสมาชิก และนําสงเงินเขากองทุนผานระบบที่ กบข. พัฒนาขึ้น 
(MCS-WEB) หรือระบบท่ีกรมบัญชีกลางบังคับใช (ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา)

  1.1.1) ความแตกตางของลักษณะงานของหนวยงานในระบบจายตรงกับระบบ MCS-WEB  

  ระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ที่กรมบัญชีกลาง พัฒนาขึ้น
  เปนการจัดทําขอมูลเงินเดือนของขาราชการท้ังสังกัด โดยเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายของแตละกรมมี
หนาที่จัดทําขอมูลในระดับกรมเขาระบบจายตรงเงินเดือน นอกจากนี้ขอมูลการนําสงเงิน กบข. จะถูกคํานวณออก
มาจากระบบโดยอัตโนมัติ และกรมบัญชีกลางจะเปนผูนําสงเงินและรวบรวมขอมูลนําสงให กบข. เปนประจําทุก
เดือนๆ ละ 1 ครั้ง (ขอมูล ณ เดือน ธ.ค. 2554 มีหนวยงานที่จัดทําขอมูลและนําสงเงินผานระบบนี้ทั้งส้ิน 135 กรม 
รวมเปนสมาชิกทั้งสิ้น 152,662 ราย)

  ระบบ Member Collection System – WEB (MCS-WEB) ที่ กบข. พัฒนาขึ้น
  เปนการจัดทําขอมูลดวยระบบ MCS-WEB แยกตางหากจากระบบเงินเดือน ดังนั้นเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานหนวยงาน จึงตองทําการบันทึกขอมูล ใหสอดคลองกับขอมูลในระบบเงินเดือนเพื่อใหการนําสงเงินเขากองทุนฯ 
ถูกตองและสอดคลองกับเงินที่สมาชิกไดรับ ซึ่งการจัดทําขอมูลในระบบ MCS-WEB น้ีเปนการจัดทําขอมูลในรูปแบบ 
Online ผาน Internet  โดยแบงลักษณะของหนวยงานเปน 2 กลุมดังนี้

  กลุมที่ 1 หนวยงานที่ตัดโอนเงินอัตโนมัติผานธนาคารกรุงไทย
  เปนหนวยงานที่ยังไมไดเขาระบบจายตรงฯ จึงตองจัดทําขอมูลและนําสงเงินผานระบบที่ กบข. พัฒนา
ขึ้น (MCS-WEB) และเมื่อจัดทําขอมูลในระบบเสร็จส้ินแลว ระบบจะสงขอมูลไปยังธนาคารกรุงไทยเพื่อตัดโอนเงิน
จากบัญชีหนวยงาน เขาบัญชี กบข. ซ่ึงการตัดโอนเงินดังกลาวเปนไปตามหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ที่ไดทําไวกับธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ การจัดทําขอมูลและนําสงเงินน้ันจะเปนหนาที่ของเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบ
หมายจากสวนราชการใหดําเนินการ โดยมีรหัสผูใชและรหัสผาน ในการเขาระบบทุกคร้ัง  (ขอมูล ณ ธ.ค. 2554 
มีจํานวน  4,800 หนวยงาน รวมเปนสมาชิก 1,159,804 ราย)

  กลุมที่ 2 หนวยงานที่ไมไดตัดโอนเงินอัตโนมัติ
  เปนหนวยงานท่ีเกิดจากกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการ
สาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และใหสมาชิกซึ่งโอนไปเปนขาราชการสวน
ทองถิ่นยังคงมีสมาชิกภาพของสมาชิกตอไป ดังนั้น หนวยงานจะตองจัดทําขอมูลสมาชิกนําสง กบข. ดวยระบบ 
MCS-WEB สําหรับการนําสงเงินนั้น ปจจุบันนําสงโดยการจัดทําเช็คสั่งจาย และสงให กบข. ทางไปรษณียพรอมกับ
เอกสารที่เก่ียวของ (ขอมูล ณ ธ.ค. 2554 มีจํานวน 616 หนวยงาน รวมเปนสมาชิก 5,188 ราย)

1 งานดานการนําสงเงิน
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการนําสงเงิน

การจัดทําขอมูลและการนําสงเงินสมาชิกเขากองทุนที่แตกตางกันใน 2 ระบบ สามารถอธิบายไดจากตารางตอไปนี้

ลักษณะงาน หนวยงานในระบบจายตรงฯ หนวยงานยังไมเขาระบบจายตรงฯ

1. การจัดทําขอมูลสมาชิก     ผานระบบจายตรงฯ ผานระบบ MCS-WEB
    และการนําสงเงิน 
2. ระดับการจัดทําขอมูล หนวยเบิกจายระดับ “กรม” หนวยงานทุกหนวยทั่วประเทศ
3. ผูจัดทําขอมูลการนําสงเงิน จัดทําโดยกองการเงิน จัดทําโดยเจาหนาที่กองการเงินหรือกอง 
   การเจาหนาที่ ตามท่ีหนวยงานมอบหมาย
4. การนําสงเอกสารให กบข. เฉพาะเอกสารการปรับปรุงฐาน เอกสารท้ังหมดท่ีกําหนดใหนําสงตาม
  ขอมูลจากกองการเจาหนาที่ ระบบ MCS-WEB
5. การตั้งเบิก ต้ังเบิกผานระบบ GFMIS ตั้งเบิกผานระบบ  GFMIS
6. การนําสงเงินและขอมูล กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให กบข. ขอมูลถูกสงให กบข. ในรูปแบบ Online
   รายเดือน ให กบข.  ตามขอมูลที่บันทึกในระบบจาย และโอนเงินผานระบบโอนเงินอัตโนมัติ
  ตรงฯ และรวบรวมขอมูลนําสงให  ของธนาคารกรุงไทย ตามวันที่
  กบข. ณ ส้ินเดือน ที่หนวยงานระบุไวในระบบ 

  1.1.2) การใชงานระบบ MCS-WEB
  • กระบวนการนําสงเงินผานระบบ MCS – WEB
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  การจัดทําขอมูลเปนการจัดเตรียมขอมูลการนําสงเงินของสมาชิกภายในหนวยงานนําสงให กบข. เปน
ประจําทุกเดือน โดยผานระบบ MCS-WEB ขอมูลดังกลาวจะถูกสงผานระบบ Online มายัง กบข. โดยขอมูลการ
นําสงเงินนี้ตองสอดคลองกับการตั้งเบิกในระบบ GFMIS ซึ่งขอมูลการนําสงเงินแยกเปน 2 ประเภท คือ  
  1) งานประจําเดือน เปนงานที่ตองจัดทําเปนประจําทุกเดือน   
  2) งานระหวางเดือน เปนงานที่อาจมีหรือไมในเดือนนั้น ๆ ก็ได  เชน การตกเบิก เปนตน
  การเขาใชงานระบบ MCS-WEB น้ัน ผูใชจะตองเปนเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน โดย
หนวยงานจะเปนผูแจงรายละเอียดของผูไดรับมอบหมายการจัดทําขอมูลและนําสงเงิน ในระบบ MCS-WEB ใน
แบบฟอรม “แบบแจงรายชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทําขอมูลการนําสงเงินสมาชิก กบข.” (MCS-WEB 1) 
และนําสงให กบข. ซึ่งเมื่อ กบข. ตรวจสอบแลวก็จะนําสงรหัสผูใชงานและรหัสผานเฉพาะบุคคลสําหรับการเขาใช
ระบบ MCS-WEB ใหบุคคลตามที่ระบุในแบบแจงฯ ตอไป
  รหัสผูใชและรหัสผานเฉพาะบุคคล ท่ีไดรับจาก กบข. น้ัน ถือเปนสิ่งสําคัญในการเขาใชงานระบบ MCS-
WEB เพื่อบันทึกขอมูลฐานทะเบียนสมาชิกใหถูกตอง พรอมจัดทํารายงานการนําสงเงิน และยังรวมถึงการกําหนด
วันที่โอนเงิน เพื่อสั่งใหระบบตัดโอนเงินจากบัญชีหนวยงานเขาบัญชี กบข. อีกดวย ฉะน้ัน หากมีการแกไขขอมูล
ผูใช รวมถึงตองการเพ่ิมเติมหรือยกเลิกผูใชงานระบบ ขอใหทานแจงตอ กบข. ดวยแบบฟอรมที่เก่ียวของดังนี้
  แบบ MCS-WEB 1  แบบแจงชื่อผูรับผิดชอบในการจัดทําขอมูลการนําสงเงินสมาชิก กบข.
  แบบ MCS-WEB 2  แบบคําขอรหัสผานในการจัดทําขอมูลการนําสงเงินสมาชิก กบข.  
       (กรณีลืมรหัสผานหรือรหัสผานหาย)
  แบบ MCS-WEB 3  แบบแจงยกเลิกสิทธิผูรับผิดชอบในการจัดทําขอมูลการนําสงเงิน สมาชิก กบข.  
  แบบ MCS-WEB 4  แบบคําขอแกไขขอมูลผูจัดทําการนําสงเงนิสมาชิก กบข.
  ทั้งน้ี กบข. ไดมอบคูมือระบบ MCS-WEB ใหแกเจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข.ทุกหนวยงาน แลว   
หากหนวยงานตองการคูมือดังกลาวเพิ่มเติม สามารถดาวนโหลดไดจาก www.gpf.or.th โดยคลิกเลือกที่หัวขอ 
MCS-WEB จากนั้นเลือกที่ “คูมือ MCS-WEB” 

เพื่อความสมบูรณในการใชระบบ MCS-WEB
ควรใชงานดวย Web-Browser ของ Internet Explorer เทาน้ัน

การจัดทําฐานขอมูลสมาชิกกองทุน 
  เปนขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานของหนวยงานที่จัดทําขอมูลนําสงเงินเขากองทุนผานระบบ 
MCS-WEB เทานั้น สวนการแกไขขอมูลของหนวยงานที่ผานระบบจายตรงฯ เจาหนาที่ สามารถเปล่ียนแปลง
ประวัติขาราชการสมาชิก เชน การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล สถานะ ยศ-ฐานันดร หรือการแกไขท่ีอยูของสมาชิก ฯลฯ 
ผานโปรแกรมระบบจายตรงฯ  และขอมูลเหลานั้นจะถูกนําสงให กบข. เดือนละ 1 ครั้ง
  ผูใชสามารถเขาระบบ MCS-WEB ไดจาก https://www.gpf-mcs.in.th/mcs_web หรือผานทาง
เว็บไซตของ กบข. http://www.gpf.or.th/web/index.asp หัวขอ MCS-WEB โดยระบบจะใหผูใชทําการกรอก  
“รหัสผูใช” และ “รหัสผาน” เพื่อเขาใชงาน
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หนาจอ Login  ระบบ MCS-WEB

เมื่อผูใชทําการ Login ก็จะพบกับหนาจอประวัติหนวยงาน  ซึ่งแสดงรายละเอียดของหนวยงาน

หนาจอ ประวัติหนวยงาน

3100499999999
********
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ลักษณะรายการปรับฐานขอมูลที่จัดทําผานระบบ MCS-WEB
1) การปรับฐานสมาชิก
  การจัดทําฐานขอมูลสมาชิกดวยระบบ MCS-WEB เปนการปรับฐานขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน 
โดยลักษณะขอมูลที่ตองปรับปรุง ประกอบดวย
  • ลงทะเบียนสมาชิกบรรจุใหม
  • สมาชิกโอนยายเขา
  • สมาชิกโอนยายออก
  • สมาชิกพนสมาชิกภาพ
  • แกไขประวัติสวนตัวสมาชิก
  • ปรับอัตราเงินเดือน
  • สมาชิกหยุดนําสงเงินชั่วคราว
  • ขอเริ่มนําสงเงินใหแกสมาชิกที่หยุดนําสงเงินชั่วคราว
  • สมาชิกสงเงินสะสมสวนเพิ่ม

ขอควรระมัดระวังในการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกกองทุนผานระบบ MCS-WEB
• กรณีสมาชิกบรรจุใหม : ขอใหทํารายการ “ลงทะเบียนสมาชิกบรรจุใหม” โดยการ กรอกขอมูลของสมาชิกบรรจุ

ใหมใหครบถวน โดยเฉพาะที่อยูที่ติดตอไดของสมาชิก และขอใหรวบรวมเอกสาร “แบบ กบข. 001/2” นําสง 
กบข. เพื่อ กบข. จะไดตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูลสมาชิก พรอมทั้งจัดทําบัตรสมาชิกใหแกสมาชิก
บรรจุใหม และจัดสงใหสมาชิกตามที่อยูดังกลาวตอไป

  เม่ือตรวจสอบขอมูลหนวยงานเรียบรอยแลว คลิกปุม “เขาสูระบบ” อีกครั้ง ก็จะพบเมนูหลัก ท่ีใชจัดทํา
ฐานขอมูลสมาชิกในระบบ MCS-WEB

หนาจอ เมนูหลัก
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• กรณีสมาชิกโอนยายเขา : ทํารายการ “สมาชิกโอนยายเขา” ดวยการกรอกหมายเลขประจําตัวประชาชน เมื่อ
หนาจอแสดงรายละเอียดสมาชิกแลว ใหระบุ “อัตราเงินเดือนปจจุบัน” และ “วัน เดือน ป โอนยายเขา”

• กรณีสมาชิกโอนยายออก : ทํารายการ “สมาชิกโอนยายออก” ดวยการเลือกสมาชิกที่ตองการ และระบุ “วัน 
เดือน ป โอนยายออก”  

  กรณีที่สมาชิกมีการโยกยายหรือโอนยายสังกัด “สวนราชการตนสังกัดเดิม” จะตองประสานงานกับ  
“สวนราชการตนสังกัดแหงใหม” ดังนี้
  1) เจาหนาที่กองการเจาหนาที่หรือเจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข. (แลวแตสวนราชการตนสังกัด
มอบหมาย) จะตองสง “หนังสือรับรองการจายเงินเดือนครั้งสุดทาย” ไปยังสวนราชการตนสังกัดแหงใหม ซึ่งมี
หมายเหตุระบุวาขาราชการรายนั้นเปนสมาชิก กบข. หรือไม “หากเปนสมาชิกจะตองระบุดวยวาเปนสมาชิกแบบ
สะสมหรือไมสะสม” เนื่องจากสมาชิกที่บรรจุรับราชการกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 มีสิทธิเลือกที่จะสะสมหรือ
ไมสะสมเงินเขากองทุนได แตหากเปนสมาชิกที่บรรจุรับราชการหลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 จะตองเปน “สมาชิก
ประเภทสะสม” ทุกราย
  2) เจาหนาที่การเงินผูปฏิบัติงาน กบข. ของสวนราชการตนสังกัดแหงใหม บันทึกเพิ่มสมาชิกในฐาน
ทะเบียน “ระบบ MCS-WEB” และทําการหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบ และเงินชดเชย แลวสงเงินเขา กบข. ตอจาก
สวนราชการเดิมโดยตอเนื่อง
• กรณีสมาชิกพนสมาชิกภาพ ทํารายการ “สมาชิกพนสมาชิกภาพ” ดวยการเลือกสมาชิกที่ตองการ และระบุ 

“วัน เดือน ป พนสมาชิกภาพ” (วันที่ตามคําสั่ง) จากน้ันระบุ “สาเหตุที่พนสมาชิกภาพ” การระบุสาเหตุสมาชิก
พนสมาชิกภาพ ในกรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ โปรดระบุสาเหตุการเกษียณของสมาชิกใหถูกตอง เชน 
“เกษียณ” หรือ “เกษียณกอนกําหนด ป . . . .” ทั้งน้ี  โปรดประสานใหสมาชิกติดตอยื่นเร่ืองขอรับเงินจาก
กองทุนตอไป

• กรณีแกไขประวัติสวนตัวสมาชิก ทํารายการ “แกไขประวัติสวนตัวสมาชิก” ดวยการเลือกสมาชิก และกรอก
ขอมูลสมาชิกที่ตองการแกไขไดตามความตองการ หากตองการแกไขขอมูล “วัน เดือน ป รับราชการ” หรือ “วัน 
เดือน ป เขาเปนสมาชิก” ขอใหนําสงเอกสาร แบบ กบข.005/2 พรอมสําเนา “ก.พ.7” หรือ สําเนา “สมุดประวัติ
รับราชการทหาร”  มายัง กบข. เพราะขอมูลดังกลาวมีผลตอเงินประเดิมในบัญชีสมาชิก

• กรณีปรับอัตราเงินเดือน การทํารายการปรับอัตราเงินเดือน สามารถทํารายการไดทั้ง “การปรับอัตราเงินเดือน
รายบุคคล” โดยเปนการปรับแบบทีละรายการ หรือเลือก “ปรับอัตราเงินเดือนทั้งหนวยงาน” ซ่ึงเปนการปรับ
อัตราเงินเดือนพรอมกันทั้งหนวยงาน  

• กรณีสมาชิกหยุดนําสงเงินชั่วคราว  ทํารายการดวยการเลือกสมาชิกที่ตองการ จากน้ันระบุ “วัน เดือน ป ที่
หยุดนําสงเงินชั่วคราว” พรอมระบุ “เหตุผลการหยุดนําสงเงินชั่วคราว” ทั้งน้ี ควรตรวจสอบขอมูลของวันที่
หยุดนําสงเงินชั่วคราวใหถูกตองกอนการยืนยันรายการ มิฉะน้ันจะไมสามารถยกเลิกรายการดังกลาวได จะ
ตองทําการขอถอนคืน หรือนําสงเปนงานระหวางเดือนแทนแลวแตกรณี และหามทํารายการโอนยายออก 
หรือพนสภาพ เพราะสมาชิกยังคงมีสมาชิกภาพอยู ณ หนวยงานเดิม และจะกลับมานําสงเงินอีกในอนาคต

• กรณีขอเริ่มนําสงเงินใหแกสมาชิกที่หยุดนําสงเงินช่ัวคราว ทํารายการดวยการเลือกสมาชิกที่ตองการ จากน้ัน
ระบุ “วัน เดือน ป ที่ขอเริ่มนําสงเงินใหม” ทั้งน้ี ควรตรวจสอบขอมูลของวันที่เริ่มนําสงเงินใหมใหถูกตองกอน
การยืนยันรายการ มิฉะนั้นจะไมสามารถยกเลิกรายการดังกลาวได  จะตองทําการขอถอนคืน หรือนําสงเปน
งานระหวางเดือนแทนแลวแตกรณี
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• กรณีสมาชิกสงเงินสะสมสวนเพิ่ม ทํารายการดวยการเลือกสมาชิกที่ตองการ จากนั้นระบุ อัตราเงินสะสมสวน
เพิ่มที่ตองการ และระบุ “วัน เดือน ป ที่ขอเร่ิมเงินสะสมสวนเพิ่ม” ทั้งน้ี อัตราเงินสะสมสวนเพิ่มนี้ เปนอัตรา
เงินสะสมท่ีสะสมเพิ่มจากอัตราบังคับ 3% โดยจะมีผลตองานประจําเดือน และงานระหวางเดือนดวย ฉะนั้น
ควรตรวจสอบขอมูลเงินสะสมสวนเพิ่มใหถูกตองของสมาชิกทุกครั้งกอนทํารายการ

  การปรับฐานขอมูลสมาชิกนี้จะสมบูรณและถูกประมวลผล ก็ตอเมื่อทําการยืนยันรายการในเมนู “ยืนยัน
รายการ” แลวเทานั้น ดังนั้น เมื่อทํารายการปรับฐานขอมูลสมาชิกเรียบรอยแลว ขอใหทําการยืนยันรายการดวย
ทุกคร้ัง ยกเวน “การปรับอัตราเงินเดือน” ซึ่งไมตองยืนยันรายการที่เมนูดังกลาว

หนาจอ เมนู ยืนยันรายการ

ผลกระทบจากการปรับฐานขอมูลสมาชิกไมถูกตอง
•  กรณีการเพิ่มจํานวนสมาชิกในฐานขอมูลของหนวยงานไมถูกตอง  แบงไดเปน 2 กรณี คือ
 1) การบันทึกรายการ “เพ่ิมสมาชิกใหม”  ไมถูกตอง
  มักเกิดกับสมาชิกที่ลาออกแลวกลับเขารับราชการใหม ซ่ึงหนวยงานตนสังกัดท่ีสมาชิกไปบรรจุใหม ไดทํา
รายการเปน “โอนยายเขา” ทําใหสมาชิกมีเพียงบัญชีเดียวที่มีการนําสงเงินตอเนื่องไปตลอด ซึ่งเปนวิธีที่ไมถูกตอง 
  วิธีที่ถูกตอง คือ  ตองบันทึกรายการเพ่ิมสมาชิกใหม  ซ่ึง กบข. จะเปดบัญชีสมาชกิใหใหม  โดยสมาชิกตอง
ดําเนินการกรอก “แบบ กบข. รง 008/1/2555” เพื่อขอรับเงินคืนจากบัญชีเกาในการพนสภาพครั้งแรกดวย

หมายเหตุ : หากเปนการกลับเขารับราชการตามมาตรา 38 แหง พ.ร.บ. กบข. ขอใหประสานกองทุน เพื่อ
ดําเนินการใหถูกตองตอไป
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 2) การบันทึกรายการ “โอนยายเขา” ไมถูกตอง
  มักเกิดกับสมาชิกที่โอนยายหนวยงาน ซ่ึงหนวยงานตนสังกัดท่ีรับโอนไปทํารายการเปน “เพ่ิมสมาชิกใหม” 
ทําใหเกิดการเปดบัญชีใหมใหแกสมาชิก ซึ่งเปนวิธีที่ไมถูกตอง
  วิธีที่ถูกตอง คือ ตองบันทึกเปนรายการโอนยายเขา ซึ่ง กบข. จะบันทึกเงินนําสงบัญชีเดิมตอเนื่องไป

• กรณีการลดจํานวนสมาชิกที่นําสงเงินรายเดือน ในฐานขอมูลของหนวยงานไมถูกตอง ซึ่งอาจแบงเปน
 1)  สมาชิก “พนสภาพ” ท่ีถูกบันทึกเปน “หยุดนําสงเงิน” หรือ “โอนยายออก”
 2)  สมาชิก “โอนยายออก” ท่ีถูกบันทึกเปน “หยุดนําสงเงิน” หรือ “พนสภาพ”
 3)  สมาชิก “หยุดนําสงเงิน” ที่ถูกบันทึกเปน “พนสภาพ” หรือ “โอนยายออก”
  การบันทึกรายการท่ีไมถูกตอง จะสงผลใหสถานภาพของสมาชิกในฐานขอมูลผิด เชน สมาชิกโอนยายออก
แตถูกบันทึกเปนพนสภาพ  จะมีสถานะพนสภาพจากการเปนสมาชิก และรอการยื่นเรื่องขอรับเงินคืน
  ดังน้ัน  หากเจาหนาที่พบวามีการบันทึกรายการ เพ่ิม-ลด สมาชิก หรือ หยุดนําสงเงิน ท่ีไมถูกตอง โปรดแจง 
กบข. เพื่อทําการปรับปรุงฐานขอมูลใหถูกตองในทันที

2) งานประจําเดอืน
  เปนงานที่ตองจัดทําเปนประจําทุกเดือน โดยระบบจะคํานวณเงินนําสงเปนงานประจําเดือน จากการ
ปรับฐานขอมูลสมาชิกที่ผานการยืนยันรายการแลว ซึ่งงานประจําเดือนนี้ จะทําเพียงเดือนละ 1 ครั้ง เทานั้น

3) งานระหวางเดือน
  เปนงานที่จัดทํานอกเหนือจากงานประจําเดือน โดยอาจมีสาเหตุการจัดทํามาจาก การตกเบิกเงินเดือน 
หรือการเบิกเงินเดือนยอนหลัง เปนตน ซึ่งงานระหวางเดือนนี้อาจมี หรืออาจไมมีก็ได

4) กําหนดวันที่โอนเงิน
  เปนการแจงใหระบบตัดโอนเงินจากบัญชีของหนวยงานโดยอัตโนมัติ ตามที่หนวยงานไดลงนามไวใน
หนังสือยินยอมฯ โดยเมื่อจัดทํางานประจําเดือน หรืองานระหวางเดือน เสร็จส้ินแลว หนวยงานในระดับหนวยเบิก
จาย ที่ใชระบบตัดโอนเงินอัตโนมัติ จะเปนผูระบุ วัน – เดือน – ป  ที่ตองการใหระบบตัดโอนเงิน และเม่ือถึงวัน
ดังกลาว ระบบจะแจงไปยังธนาคาร เพื่อดําเนินการตัดโอนเงินของหนวยงาน เขาบัญชี กบข.
  ท้ังน้ี ขอใหหนวยงานตรวจสอบจํานวนเงินในบัญชีใหเพียงพอตอการตัดโอนเงินในวันดังกลาวดวย มิฉะน้ัน 
หาก กบข. ตัดโอนเงินในบัญชีของหนวยงานทานไมได จะสงผลทําใหการนําสงเงินของสมาชิกลาชา และไมตรงตาม
กําหนดเวลา
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5) รายงานสรุปการนําสงเงินเขา กบข.
  เม่ือจัดทําขอมูลและนําสงเงินให กบข. เปนที่เรียบรอยแลว หนวยงานในระบบ MCS-WEB  และหนวยงาน
ในระบบจายตรงเงินเดือนสามารถพิมพรายงานสรุปการนําสงเงินไดจากระบบ MCS-WEB ที่เมนู “รายงานสรุป
การนําสงเงินเขา กบข.” ซึ่งรายงานนี้จะแสดงการนําสงเงินของหนวยงานเพื่อยืนยันจํานวนเงินที่ กบข. ไดรับจาก
หนวยงาน โดยสรุปเปนรายเดือน 

เพื่อใหการจัดทําขอมูลและนําสงเงินของสมาชิกเปนไปดวยความถูกตอง
โปรดศึกษาคูมือการทํางานโดยละเอียด โดยสามารถ Download 
คูมือการทํางานไดจากระบบ MCS-WEB
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการนําสงเงิน

6) ขอพึงรูอื่นๆ
กรณีการนําสงเงินไมถูกตอง  แบงไดเปน 2 กลุม คือ
  1) หนวยงานนําสงเงินเกินกวาขอมูลที่นําสง กบข.

  2) หนวยงานจัดทําขอมูลสมาชิกไมถูกตอง

สาเหตุ ผลกระทบ วิธีแกไข

เกิดไดจากหนวยงานที่นํา เกิดความซําซอนกับเงิน หนวยงานตองทําหนังสือแจงรายละเอียด
สงเงินผานระบบ MCS -WEB  ที่หนวยงานตัดโอนอัตโนมัติ เรื่องราวที่เกิดข้ึนและขอเงินคืนจาก กบข. 
มีการเขาใจผิดและไดจัดทํา ให กบข. โดยใหหัวหนาสวนราชการลงนาม
เช็คนําสงเงินให กบข.   

สาเหตุ ผลกระทบ วิธีแกไข

กรณีสงเงินเกิน ทําใหเงินนําสงเขากองทุน มากกวา จัดทําเอกสาร กบข. 018/1
1. บันทึกเงินเดือนสมาชิก ความเปนจริง ซ่ึงจะกระทบกับบัญชี เพื่อขอถอนเงินคืนจาก กบข.
 มากกวาความเปนจริง เงินงบประมาณของหนวยงานหรืออาจ
2.  นําสงเงินของสมาชิกที ่ สงผลทําใหกองทุนตัดโอนเงินจากบัญชี
 ไมไดรับเงินเดือน หนวยงานไมสําเร็จ และทําใหการนําสง
   เงินเขากองทุนลาชากวากําหนดก็เปนได    

กรณีสงเงินขาด
1. บันทึกเงินเดือนสมาชิก ทําใหสมาชิกอาจเสียสิทธิในผลประโยชน จัดทําขอมูลและเงินนําสง
 นอยกวาความเปนจริง ที่ควรไดจากกองทุน หรือเสียสิทธิในดาน สวนที่ขาดอยูใหครบถวน
2.  ไมนําสงเงินของสมาชิก ภาษี โดยใชชองทางตามระบบ
 ที่ไดรับเงินเดือน    ปจจุบันที่มีอยู

กรณีสงเงินสลับ
การบันทึกเงินเดือนของ ทําใหสมาชิกบางคนอาจเสียสิทธิให จัดทําเอกสารแจงให กบข.
สมาชิกสลับกัน ผลประโยชนที่ควรไดรับจากการลงทุน  ทําการโยกเงินระหวางบัญชี
   หรืออาจเสียสิทธิในเรื่องการหักลดหยอน ใหถูกตอง
   ภาษีเงินได  ขณะเดียวกันสมาชิกอกีราย
   อาจไดรับผลประโยชน หรือสิทธิทางภาษี
   ที่มิควรได 
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  ทั้งน้ี กบข. ไดออกระเบียบ “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการวาดวยหลัก
เกณฑและวิธีการถอนคืนเงินหรือการนําสงเงินเพิ่ม กรณีที่สวนราชการนําสงเงินสะสม เงินสมทบ และเงิน
ชดเชยของสมาชิกเกินหรือตํากวาจํานวนที่กําหนด พ.ศ.2554” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554
  ดังน้ันเพื่อใหการจัดทําขอมูลนําสงเงินของสมาชิกเปนไปตามระเบียบดังกลาว กบข. จึงขอใหหนวยงาน
ตรวจสอบการนําสงเงินของสมาชิกใหถูกตองและสอดคลองกับการเบิกจายเงินเดือน หากพบการนําสงเงินท่ีมีลักษณะ
ผิดปกติหรือนําสงเงินไมถูกตองตามจํานวนที่กําหนด ขอใหดําเนินการตามวิธีที่กลาวไวขางตนตามแตกรณี หรือ
ประสาน กบข. เพื่อดําเนินการใหถูกตองตอไป

• กรณีการดําเนินการเมื่อสมาชิกเปลี่ยนจาก “แบบไมสะสม” เปน “แบบสะสม”
  กรณีที่สมาชิกเขารับราชการกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเลือกเปนสมาชิก กบข. แบบไมสะสมเงิน 
สามารถเปลี่ยนมาเปนสมาชิก กบข. ประเภทสะสม เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการออมทรัพย โดยดําเนินการดังนี้

หมายเหตุ   การหักเงินสะสม ไมมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ 27 มีนาคม 2540  และเมื่อสมาชิกไดแจงความประสงคจะ
สงเงินเขากองทุนแลวจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเปนไมสงเงินสะสมอีกไมได
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการนําสงเงิน

•  กรณีการดําเนินการเมื่อสมาชิกประสงคสงเงินสะสมสวนเพิ่ม (ออมเพิ่ม) 
  ในกรณีที่สมาชิกประสงคออมเพิ่ม สามารถนําสงเงินเพิ่มจากเดิม ไดตั้งแต 1 - 12% ของเงินเดือน แต
รวมกับภาคบังคับแลวจะตองไมเกิน 15% ของเงินเดือน สําหรับเงินสมทบและเงินชดเชยยังคงอัตราเดิม มีขั้นตอน
ดําเนินการ ดังนี้

  หนวยงานตนสังกัดหักเงินสะสมจากเงินเดือนของสมาชิกตามอัตราที่แจงความประสงคในเดือนถัดจาก
เดือนที่สมาชิกแจงความประสงค
  สมาชิกสามารถเปล่ียนแปลงอัตราเงิน หรือยกเลิกเงินออมเพิ่มq ไดปละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคมของทุกป 
โดยแจงความประสงคตอหนวยงานตนสังกัด และใหหนวยงานตนสังกัดดําเนินการตามความประสงคของสมาชิกใน
เดือนมกราคมปถัดไป
  ทั้งน้ี หากสมาชิกมีเหตุจําเปนที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกอัตราเงินสะสมสวนเพิ่ม นอกเหนือจากชวง
เวลาดังกลาว ขอใหเปนดุลพินิจของหนวยงานตนสังกัด

• กรณีการดําเนินการเมื่อสมาชิกโอนยายไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น
  สมาชิก กบข. ท่ีโอนยายไปปฏิบัติงานท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันเน่ืองมาจากมีกฎหมายหรือมติคณะ
รัฐมนตรี กําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ตามนโยบาย
การปฏิรูประบบราชการ นั้น ยังคงมีสมาชิกภาพตอไป ตามมาตรา 3 แหง  พ.ร.บ. กบข. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ซ่ึงมี
ผลบังคับใชตั้งแตเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549 รวมถึงสมาชิกที่ถายโอนกอนวันที่ พ.ร.บ. กบข. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 
  แตถาสมาชิกโอนยายไปปฏิบัติงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามปกติ โดยไมมีกฎหมายหรือมติคณะ
รัฐมนตรีกําหนดใหมีการถายโอนฯ จะถือวาพนสมาชิกภาพ ตองยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจากกองทุน
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  การบันทึกฐานขอมูลของตนสังกัดสุดทายกอนการโอนยายมีความสําคัญมาก เจาหนาที่ฯ ตองตรวจสอบ
คําสั่งโอนยายอยางละเอียดและทําการปรับปรุงใหถูกตอง ดังนี้
  1) หากสมาชิกโอนยายไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการถายโอนไปตาม พ.ร.บ. กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ฯ ใหถือเปนการโอนยายออก ใหระบุวันที่โอนยายออกใหถูกตอง
  2) หากสมาชิกโอนยายไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามปกติ ใหถือเปนการพนสภาพจากการ
เปนสมาชิก กบข. ตองมีการบันทึกวันที่พนสภาพและสาเหตุของการพนสภาพใหถูกตอง

1.2) งานตั้งเบิกเงินเดือน  ตั้งเบิกเงินสมทบ ตั้งเบิกเงินชดเชย และการนําสงเงินเขา กบข.
  โดยเจาหนาที่กองการเงินผูรับผิดชอบงาน กบข. จะตองตั้งเบิกเงินสมทบและเงินชดเชยควบคูไปกับการ
ตั้งเบิกเงินเดือนของสมาชิกทุกครั้ง ตามระบบงานขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนดรวมกันระหวางกรมบัญชีกลาง
กับ กบข. และเมื่อไดรับอนุมัติและมีเงินเขาบัญชีตนสังกัดแลวจะมีการหักเงินจากบัญชีตนสังกัดเขาบัญชี กบข. ตาม
กระบวนการท่ีตกลงรวมกันไว

1.3) งานกรณีสมาชิกบรรจุใหม
  ตาม “มาตรา 35 และ 39 แหง พ.ร.บ. กบข.” กําหนดวา “ขาราชการท่ีบรรจุหรือโอนยายเขามารับ
ราชการหลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 ใหถือวาเปนสมาชิก กบข.” ดังนั้นเมื่อมี “สมาชิกใหม” สิ่งท่ีสวนราชการตน
สังกัดตองดําเนินการ คือ การแจงขอมูลสมาชิกใหมให กบข. ทราบ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการนําสงเงิน

1.4) งานแกไขการสงเงินเกิน
  ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการถอนคืนเงิน
หรือการนําสงเงินเพิ่ม กรณีที่สวนราชการนําสงเงินสะสม เงินสมทบ และเงินชดเชยของสมาชิกเกินกวาจํานวนที่
กําหนด ขอใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ดําเนินการดังตอไปนี้
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1.5) งานกรณีสมาชิกแกไขขอมูลสวนบุคคล
  ในกรณีที่สมาชิก กบข. มีการเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคลตางๆ เชน ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู คํานําหนาชื่อ  
เปนตน ขอใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ดําเนินการดังตอไปนี้
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการนําสงเงิน

1.6) งานกรณีสมาชิกเปลี่ยนแปลงจาก “แบบไมสะสม” เปน “แบบสะสม”
  ในกรณีที่สมาชิกกลุม “ไมสงเงินสะสมเขากองทุน” หากตองการเปล่ียนแปลงเปน “สงเงินสะสมเขา
กองทุน” ขอใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ดําเนินการดังตอไปนี้

เมื่อสมาชิกไดแจงความประสงคแลวจะขอเปลี่ยนแปลงความประสงคเปนแบบไมสะสมอีกไมได
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1.7)  งานบัตรสมาชิก
 1.7.1) กรณีสมาชิกบรรจุใหม
  • สมาชิกบรรจุใหม หลังจากบันทึกขอมูลสมาชิกใหมเขาในระบบ WCS-WEB ครบถวน ใหรวบรวม
เอกสาร กบข. 001/2 นําสง กบข. เพื่อ กบข. จะไดตรวจสอบและจัดทําบัตรสมาชิกตอไป 
  • การจัดสงบัตรสมาชิก จัดสงใหกับสมาชิกโดยตรงตามท่ีอยูที่หนวยงานบันทึกไวในระบบขณะทํา
รายการสมาชิกบรรจุใหม หรือตามที่ระบุไวในเอกสาร กบข. 001/2 ในกรณีที่สมาชิกมิไดแจงที่อยูหรือกรอกขอมูล
ไมครบถวน กบข. จะไมทําการออกบัตรใหสมาชิก จนกวาจะไดรับเอกสาร กบข.001/2 หรือใบคํารองขอมีบัตร
จากสมาชิก  

 1.7.2) สมาชิกที่บัตรชํารุดสูญหาย / ยังไมเคยไดรับบัตรสมาชิก
  • สมาชิกที่แจงขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.ใหม  กรณีที่สมาชิกตองการแกไขขอมูลบนบัตร หรือ 
บัตรชํารุด สูญหาย รวมถึงไมไดรับบัตร หนวยงานมีหนาที่รวบรวม “ใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข.”  
นําสงให กบข.    
  • การจัดสงบัตร จัดสงใหกับสมาชิกโดยตรง ตามที่อยูที่ระบุในใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก 
กบข.
  เนื่องจาก กบข. จัดสงบัตรใหสมาชิกในรูปแบบของไปรษณียลงทะเบียน  หากพบบัตรสมาชิกที่ไปรษณีย
นําจายไมได ถูกสงคืน กบข. เนื่องจากที่อยูไมถูกตอง หรือไมมีผูรับตามจาหนา กบข. จะดําเนินการตรวจสอบบัตร
สมาชิกดังกลาวเพื่อรวบรวมและจัดสงใหหนวยงานตนสังกัดนําแจกใหสมาชิกตอไป
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการนําสงเงิน

2) งานดานอื่น ๆ
 2.1)  งานเกี่ยวกับใบแจงยอด
  2.1.1)  การจัดสงใบแจงยอด
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  2.1.2) วิธีปฏิบัติเมื่อไดรับใบแจงยอดเงิน
   1) นับจํานวนใบแจงยอดเงินที่ไดรับวาตรงกับที่แจงในทะเบียนคุมหรือไม ที่สําคัญขอใหตรวจ
สอบการรับใบแจงยอดอยางละเอียด เนื่องจากอาจมีผูรับใบแจงยอดเงินที่ลงนามรับแทน โดยท่ีเจาหนาที่ไมทราบ
เรื่อง ซึ่งมีผลทําใหเกิดความลาชาในการแจกใบแจงยอดเงินใหสมาชิก หรืออาจทําใหใบแจงยอดเงินสูญหายได
   2) แจกใบแจงยอดเงิน โดยขอใหมีการลงนามรับของสมาชิกทุกขั้นตอนดวย เพ่ือปองกันการ
สูญหาย
   3) ในกรณีที่สมาชิกมิไดปฏิบัติหนาที่อยูภายในหนวยงาน เชน กรณีที่ไปชวยราชการ ลาศึกษา
ตอ หรือไดโอนยายไปยังหนวยงานใหม ขอความกรุณาใหนําสงใบแจงยอดเงินใหแกสมาชิกทางไปรษณียดวย
   4) ในกรณีที่ใบแจงยอดเงินสมาชิกในสังกัด ไมครบถวน สูญหาย หรือกรณีที่สมาชิกตรวจสอบ
ขอมูลในใบแจงยอดเงินแลวมีขอสงสัยหรือพบวามีขอมูลไมถูกตอง ขอความรวมมือใหเจาหนาที่การเงินตรวจสอบ
และประสานงานกับเจาหนาที่ กบข. ตามแตกรณี  
   5) กรุณาสรุปผลการแจกใบแจงยอดเงิน ทะเบียนคุมใบแจงยอด และรวบรวมใบแจงยอดที่ไมมี
ผูรับคืนใหมายัง กบข. ภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อ กบข. ดําเนินการจัดการตอไป

  2.1.3) การใหคําแนะนําสมาชิกเกี่ยวกับการอานใบแจงยอด
   สวนประกอบที่สําคัญของใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข.  แบงออกเปน 
   สวนที่ 1qqสําหรับสมาชิก ประกอบดวย
   1) ขอมูลสวนบุคคลสมาชิก เชน ชื่อ-สกุล, เลขประจําตัวสมาชิก, ที่อยูq และชื่อหนวยงานตน
สังกัด 
   2) ขอมูลแสดงยอดเงินสมาชิก เงินประเดิม(ถามี) เงินสะสม, เงินสมทบ, เงินชดเชย และเงิน
สะสมสวนเพิ่ม(ถามี)q ทั้งสวนของเงินตน และผลประโยชนของเงินประเภทตาง ๆq q
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการนําสงเงิน

   สวนที่ 2q สําหรับสรรพากร ประกอบดวย
   1) ขอมูลสวนบุคคลสมาชิก เชน ชื่อ-สกุล , เลขประจําตัวสมาชิก
   2) ขอมูลสวนสรุปจํานวนเงิน ที่สามารถนําไปยกเวนภาษีได

   สวนที่ 3 สําหรับแสดงรายละเอียดการเคล่ือนไหวของจํานวนเงินในบัญชีสมาชิก (แยกตามแผน
การลงทุน)



24 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

  2.1.4) วิธีปฏิบัติเมื่อไมไดรับใบแจงยอด  ใบแจงยอดสูญหาย หรือชํารุด
   1) สมาชิกกรอกใบคํารอง “ขอใหดําเนินการเก่ียวกับใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข.” หรือ แบบ 
กบข. 021 แลวยื่นผานหนวยงานตนสังกัด หรือจัดสงเอกสารดังกลาว มาที่ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฝาย
ทะเบียนรับ) อาคารอับดุลราฮิม เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อให กบข. จัด
พิมพใบแจงยอดฉบับทดแทน และนําสงใหสมาชิกตอไป
   2) สั่งพิมพใบแจงยอดฉบับทดแทนไดดวยตนเอง ผานทาง Website กบข. www.gpf.or.th ท่ี
บริการ GPF web service  โดยท่ีรหัสผาน (Password) ในการเขาใชบริการ GPF Web service กบข. กรณีสมาชิก
ลืมรหัสผาน สามารถขอรหัสผานไดจากศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร 1179 กด 6
  นอกจากน้ี กบข. ไดเพิ่มชองทางใหสมาชิกสามารถตรวจสอบใบแจงยอดเงินสมาชิก กบข. รอบคร่ึงป   
โดยที่สมาชิกสามารถใชบริการไดที่ www.gpf.or.th หัวขอ GPF Web Service

 2.2)  งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารของกองทุน
  ดวยงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. มีฐานะเปนตัวกลางระหวางสมาชิกกับกองทุน โดย กบข. ไดจัดทํา
ฐานทะเบียนรายช่ือเจาหนาที่ทุกคนที่เกี่ยวของ เพื่อเปนกลุมเปาหมายของการใหขอมูลขาวสารของกองทุน
 2.3)  การสงมอบงาน เม่ือมีการโยกยายหรือเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข.
  หากมีการสงมอบงานอยางถูกตองแลว จะทําใหทํางานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สําหรับคูมือ
การปฏิบัติงาน ระเบียบ หลักเกณฑ และแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน กบข. ควรเก็บไวเปนสมบัติ
ของสวนราชการเพื่อใหผูที่มาใหมสามารถอางอิงและถือปฏิบัติไดอยางถูกตอง   
 2.4)  การแจงรายชื่อเจาหนาที่ผูรับงานใหมกับ กบข.
  หากหนวยงานมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน กบข. หรือเจาหนาที่ทานเดิม แตมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสวนบุคคล เชน ชื่อ-สกุล ตําแหนง ที่อยู หรือหมายเลขโทรศัพทของหนวยงาน โปรดแจง
ให กบข. ทราบ เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน ตามแบบฟอรม MCS-WEB ที่เกี่ยวของดังนี้
q  แบบ MCS-WEB 1 แบบแจงชื่อผูรับผิดชอบในการจัดทําขอมูลการนําสงเงินสมาชิก กบข.
q  แบบ MCS-WEB 2 แบบคําขอรหัสผานในการจัดทําขอมูลการนําสงเงินสมาชิก กบข.  
    (กรณีลืมรหัสผาน หรือรหัสผานหาย)
q  แบบ MCS-WEB 3  แบบแจงยกเลิกสิทธิผูรับผิดชอบในการจัดทําขอมูลการนําสงเงินสมาชิก กบข.
q  แบบ MCS-WEB 4  แบบคําขอแกไขขอมูลผูจัดทําการนําสงเงินสมาชิก กบข.
 2.5)  การติดตอเจาหนาที่ กบข.
  3.5.1)  ท่ีอยูในการสงจดหมาย
   ฝายทะเบียนสมาชิกดานรับ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
   เลขที่ 990 ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  3.5.2) โทรศัพท 02 636 1000 ตอ 270-274
  3.5.3) โทรสาร  02 636 0604
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการนําสงเงิน

3) ตัวอยางการกรอกเอกสาร  
 3.1) ใบแจงขอมูลสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 001/2/2550)

กรณีมียศ กรุณาระบุยศใหถูกตองและชัดเจน
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 3.2) แบบคําขอถอนเงินคืน เงินจาก กบข. (แบบ กบข. 018/1/2551)

ตองระบุชื่อหนวยงานตนสังกัด 
พรอมระบุรหัสหนวยงาน 14 หลัก

โปรดระบุสาเหตุที่นําสงเงินผิด

ระบุยอดเงินรวมที่ขอถอนเงิน

นําสงเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมาตามท่ีอยูที่ระบุ ระบุเบอรโทรศัพท และโทรสาร กรณี กบข. พบขอผิดพลาด 
หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดกรอกขอมูลเปนรายบุคคล
วิธีคํานวณ : เงินสะสมและเงินสมทบท่ีจะขอถอนคืน คือ 
(เงินเดือนที่สงผิด x 3%) - (เงินเดือนท่ีถูกตอง x 3%) 
สวนเงินชดเชย ใชวิธีเดียวกันแตเปลี่ยนเปน 2% 
ทั้งนี้จะตองตัดทศนิยมทิ้งหมด

หัวหนาสวนราชการ หรือเจาหนาที่
กองการเงิน ลงนามรับรอง
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 3.3) ใบขอแกไขขอมูล (แบบ กบข. 005/2/2550)

กรณีเปลี่ยนคํานําหนาช่ือ กรุณาแนบสําเนาทะเบียนสมรส พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรุณาแนบสําเนาใบเปล่ียนชื่อ - สกุล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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 3.4) แบบแจงความประสงคสงเงินสะสมเขากองทุน
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการนําสงเงิน

 3.5) แบบแจงความประสงคในการสงเงินสะสมสวนเพิ่ม (กบข. อพ-001)

ภายหลังอานเงื่อนไขแลว สมาชิกลงนามพรอมชื่อ-สกุลตัวบรรจง
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 3.6) ใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวสมาชิก กบข. (แบบ กบข.020)

ตองระบุหมายเลข
บัตรประจําตัว 13 หลัก

กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล
กรุณาแนบใบเปล่ียน
ชื่อ-สกุล พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง



1)  งานขอรับเงินคืนเม่ือพนสมาชิกภาพ
  ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 กําหนดไววา สมาชิก
ภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อผูนั้นออกจากราชการ เวนแต เปนการสั่งใหออกไวกอนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการนั้นๆ หรือการออกจากราชการของผูไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ
การส่ังใหขาราชการไปทําการ ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
  สมาชิกหรือทายาทผูมีสิทธิรับเงินของสมาชิกจะตองติดตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานขอรับเงินคืนจาก
กองทุน เพื่อยื่นแบบขอรับเงินจากกองทุนพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ หากสมาชิกหรือทายาทผูมีสิทธิรับเงิน
ไมรับเงินจากกองทุนภายในกําหนด 10 ป จะทําใหสิทธิเรียกรองของผูมีสิทธิรับเงินจากกองทุนตองสิ้นสุดลงตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และถือเปนเงินตามบัญชีเงินรายบุคคลที่ไมมีผูรับ ซึ่งกองทุนจะตองนําเขาบัญชี
เงินกองกลางตอไป    
 1.1) สิทธิในการยื่นเรื่องขอรับเงินคืน  แบงออกเปน 2 กรณี คือ 
  1.1.1) กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเน่ืองจากออกจากราชการ
  กบข. จะจายเงินใหแกสมาชิกผูมีสิทธิรับเงินเทานั้น เวนแตกรณีสมาชิกพนสภาพเปนบุคคลลมละลาย
หรือถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาด ซึ่งสงผลใหสมาชิกผูนั้นไมมีสิทธิในการจัดการทรัพยสินของตนเอง โดยศาลจะแตงตั้ง
เจาพนักงานพิทักษทรัพย (จพท.) กบข. จะจายเงินที่สมาชิกมีสิทธิไดรับใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพยเทานั้น
  1.1.2) กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเน่ืองจากถึงแกความตาย 
  ผูมีสิทธิรับเงิน คือ ผูมสีิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ไดแก
  • ผูจัดการมรดก คือ ผูที่มีสิทธิและหนาที่ในการจัดการมรดกโดยทั่วไป เพื่อแบงทรัพยมรดกของผูตาย
ใหกับทายาทลําดับตางๆ โดยผูจัดการมรดก มี  2 ประเภท คือ
   - ผูจัดการมรดกท่ีศาลไดแตงตั้งขึ้น  โดยการรองขอของทายาทผูเสียชีวิต
   - ผูจัดการมรดกโดยพินัยกรรม คือ ผูที่สมาชิกไดทําพินัยกรรม และแตงต้ังใหเปนผูจัดการมรดกไว
    กอนเสียชีวิต 
  • ทายาทโดยธรรม คือ ทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามมาตรา 1629 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ไดแก
   - คูสมรส 
   - ทายาท 6 ลําดับ ไดแก
    1. ผูสืบสันดาน คือ บุตรที่ชอบดวยกฎหมายซ่ึงเกิดจากบิดา มารดา ไดสมรสกันตามกฎหมายหรือ 
     บุตรที่บิดารับรองบุตร หรือ บุตรบุญธรรม 
    2. บิดา มารดา  คือ บิดา มารดาท่ีสมรสกันตามกฎหมาย
    3. พี่นองรวมบิดา มารดาเดียวกัน หากไมมีทายาท ขอ 1 และ 2 จึงจะมีสิทธิไดรับเงิน
    4. พี่นองรวมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน หากไมมีทายาทขอ 1 ถึง 3 จึงจะมีสิทธิไดรับเงิน
    5. ปู ยา ตา ยาย หากไมมีทายาทลําดับ 1 ถึง  4 จึงจะมีสิทธิไดรับเงิน
     6. ลุง ปา นา อา หากไมมีทายาทลําดับ 1 ถึง 5 จึงจะมีสิทธิไดรับเงิน      

2 งานดานการขอรับเงินคืนเม่ือพนสมาชิกภาพ
หรืองานประวัติขาราชการ
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 1.2) เอกสารหลักฐานในการย่ืนเรื่องขอรับเงินคืน
  กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเนื่องจากออกจากราชการ ใชแบบ กบข. รง 008/1/2555 
และเตรียมเอกสารหลักฐานตามแตกรณี ดังนี้ 
  1.2.1) กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเน่ืองจากออกจากราชการและสมาชิกเปนผูขอรับเงิน
   • สําเนาคําสั่งหรือประกาศออกจากราชการท่ีมีเจาหนาท่ีของสวนราชการตนสังกัดรับรอง
    สําเนาถูกตอง
   • สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร) ที่สมาชิกหรือ
    เจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดรับรองสําเนาถูกตอง
   • สําเนาใบแนบหนังสือสั่งจายบํานาญ (กรณีเลือกรับบํานาญ) ที่มีเจาหนาที่ของสวนราชการตน
    สังกัดรับรองสําเนาถูกตอง
  1.2.2) กรณีสมาชิก กบข. โอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอํานาจออกจากราชการ 
   • สําเนาคําสั่งออกจากราชการสวนทองถิ่น พรอมเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดรับรอง
    สําเนาถูกตอง
   • สําเนาคําส่ังโอนไปสวนทองถ่ิน พรอมเจาหนาท่ีของสวนราชการตนสังกัดรับรองสําเนาถูกตอง 
   • สําเนาคําสั่งการสั่งจายบํานาญสมาชิก กบข. พรอมเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดรับรอง
    สําเนาถูกตอง  (กรณีเลือกรับบํานาญ)
   • สําเนาแบบคํานวณ บ.ท.4 พรอมเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดรับรองสําเนาถูกตอง 
    (กรณีเลือกรับบํานาญ)
   • สมุดประวัติ / ก.พ. 7 ฉบับจริง (กรณีเลือกรับบํานาญ)
   • สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีเลือกวิธีโอนเงนิเขาบัญชีธนาคาร) ที่สมาชิกหรือเจา
    หนาที่ของสวนราชการตนสังกัดรับรองสําเนาถูกตอง
  1.2.3) กรณีสมาชิกมีสิทธิและเลือกรับบํานาญแตอยูระหวางสอบสวนทางวินัย  โดยมีกรณีตองหาวา
กระทําความผิดวินัยและกรณียังไมถึงที่สุด  
   • ยื่นเอกสารเหมือนกรณีสมาชิกเปนผูขอรับเงิน โดยมีสิทธิและเลือกรับบํานาญ  
   • ระบุสิทธิในแบบขอรับเงิน แบบ กบข. รง 008/1/2555 เปน “ขอรับบํานาญในระหวาง
    สอบสวนทางวินัย”
  กบข. จะจายเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวใหแกสมาชิก สวนเงินประเดิม 
(ถามี) เงินชดเชยและผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว  กบข. จะจายเมื่อไดดําเนินการขอใดขอหนึ่งแลว ดังนี้
  1. มีหลักฐานแจงเรื่องราว หรือรับรองการถึงท่ีสุด จากหัวหนาสวนราชการตนสังกัด พรอมคําสั่งถึงที่สุด
นั้น โดยมิไดปรากฎวา ไดมีการสั่งลงโทษ ไลออกหรือไมมีสิทธิรับบํานาญ หรือ
  2. สมาชิกผูนั้นจะตองดําเนินการจัดหาทรัพยสินมาเปนประกันการรับเงินประเดิม (ถามี) เงินชดเชย 
และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว โดยตองจัดทําหนังสือสัญญาการใชเงินคืนตามแบบที่ กบข. กําหนดดวย
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการขอรับเงินคืนเมื่อพนสมาชิกภาพหรืองานประวัติขาราชการ

  กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเนื่องจากถึงแกความตาย ใชแบบ กบข. รง 008/2/2551 
และเตรียมเอกสารหลักฐานตามแตกรณี ดังนี้
  1.2.4) กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเน่ืองจากถึงแกความตายและผูรับเงินเปนผูจัดการมรดก
   • สําเนาคําสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดกท่ีมีเจาพนักงานศาลรับรองสําเนาถูกตอง
   • สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร) ที่ผูจัดการมรดก
    หรือเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดรับรองสําเนาถูกตอง 
   • หลักฐานเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ (ถามี)
  1.2.5)  กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเน่ืองจากถึงแกความตายและผูรับเงินเปนทายาทโดยธรรม
   • สําเนาใบมรณบัตรที่มีทายาทโดยธรรมคนใดคนหน่ึงรับรองสําเนาถูกตอง
   • สําเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผูตายมีคูสมรส) ท่ีมีคูสมรสรับรองสําเนาถูกตอง 
   • แบบบันทึกสอบปากคํา (ป.ค.14) ของกรมการปกครอง ท่ีออกโดยอําเภอหรือสํานักงานเขต
    ของกรุงเทพมหานคร (ดูรายละเอียดในภาคผนวก)
   • สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร) ที่ผูมีสิทธิรับมรดกท่ี
    เปนเจาของบัญชีเงินฝากธนาคารหรือเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัดรับรองสําเนา
    ถกูตอง
   • หลักฐานเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ (ถามี)
หมายเหตุ   กรณีสมาชิก กบข. โอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระ
จายอํานาจไดถึงแกความตาย จะตองแนบสําเนาคําสั่งโอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมเจาหนาที่รับรอง
สําเนาถูกตองมาดวย และแบบ กบข.รง 008/2/2551 ลงนามโดยหัวหนาสวนราชการสวนทองถิ่นที่สมาชิกสังกัด 

 1.3) คําแนะนําในการยื่นเรื่องขอรับเงินจากกองทุน
  1.3.1) การย่ืนเรื่องเอกสารลวงหนา สมาชิกที่จะส้ินสุดสมาชิกภาพอาจยื่นแบบขอรับเงินจากกองทุน
และเอกสารหลักฐาน ตอสวนราชการตนสังกัดลวงหนาไดไมเกิน 90 วันกอนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพ (เริ่มมีผลใช
บังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555) โดยแบบขอรับเงินที่นําสง กบข. จะตองเปนเอกสารฉบับจริงซ่ึงลงนามจริงโดย
ผูเกี่ยวของ (กรณียื่นผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหสวนราชการตนสังกัดจัดเก็บแบบขอรับเงินและเอกสารหลักฐานไว
เพื่อการตรวจสอบ)
  1.3.2)  การตรวจสอบและการระบุสิทธิ โดยทั่วไป ไดแก ไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ขอรับบําเหน็จ 
หรือขอรับบํานาญ  แตอาจมีกรณีพิเศษซึ่งตองระบุใหถูกตอง เชน กรณีมีสิทธิรับบํานาญ  แตอยูระหวางถูกสอบสวน
ทางวินัย จะตองระบุสิทธิ “ขอรับบํานาญในระหวางสอบสวนทางวินัย” หากเปนขาราชการทหารซึ่งออกรับเบ้ีย
หวัด จะตองระบุสิทธิ “ไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ”  เปนตน
  1.3.3) การรับรองสําเนาเอกสาร ขอใหเจาหนาที่ลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ-นามสกุลเต็มดวยตัวบรรจง 
พรอมระบุตําแหนงเจาหนาท่ีสวนราชการตนสังกัด เพ่ือใหทราบไดวาบุคคลใดเปนผูรับรองสําเนาถูกตองโดยสมบูรณ
  1.3.4)  การแกไขเอกสาร หากมีการแกไขขอความ กรุณาอยาใชน้ํายาลบคําผิด แตขอใหขีดฆาและลงนาม
กํากับทุกคร้ังในจุดท่ีมีการแกไข โดยหากเจาหนาท่ีสวนราชการ ตนสังกัดเปนผูแกไขเอกสาร ขอใหเขียนช่ือ-นามสกุล
เต็มดวยตัวบรรจง พรอมระบุตําแหนงไวใตลายมือชื่อดวย หากสมาชิกเปนผูแกไขเอกสาร ขอใหลงนามใหเหมือน
กับที่ลงนามในแบบขอรับเงิน  
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  1.3.5)  การลงนาม
   • หัวหนาสวนราชการตนสังกัด หัวหนาหนวยงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในแบบ
    ขอรับเงินเปนบุคคลเดียวกับผูลงนามในแบบขอรับบําเหน็จบํานาญหรือขอรับบําเหน็จตกทอด
   • พยานลงนามใหครบถวน 2 ราย  และระบุชื่อ-นามสกุลดวยตัวบรรจงใตลายมือชื่อ
   • การลงนามไมควรใชหมึกสีดํา เพราะอาจทําใหเขาใจคลาดเคล่ือนวาเปนสําเนาเอกสาร ควรใช
    หมึกสีนํ้าเงินจะดีที่สุด
   • สมาชิก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงิน ลงนามในแบบขอรับเงิน และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ดวย
    ลายเซ็นตเดยีวกัน
   • ทายาทผูมีสิทธิรับเงิน จะตองลงนามในแบบขอรับเงินใหครบทุกราย กรณีเปนผูเยาวใหผูแทน
    โดยชอบธรรมหรือผูมีอํานาจปกครองตามกฎหมายเปนผูลงนามแทน
   • หากมีการพิมพลายนิ้วมือแทนการลงนามในแบบขอรับเงิน เจาหนาที่สวนราชการตนสังกัดจะ
    ตองระบุดวยวาเปนลายนิ้วมือนิ้วใดและขางใด พรอมทั้งลงนามกํากับ หากพิมพลายนิ้วมือ
    แทนการลงนามในแบบ ป.ค.14 ปลัดอําเภอ/เจาพนักงานปกครองผูมีอํานาจสอบ จะตองระบุ
    ดวยวาเปนลายนิ้วมือนิ้วใดและขางใด พรอมทั้งลงนามกํากับ   
  1.3.6)  กรณีอื่นๆ 
   • สําเนาคําสั่งออกที่จัดสงให กบข. นั้น ตองประกอบดวย หนาคําสั่งออกและรายละเอียดแนบ
    ทายที่มีรายชื่อสมาชิกซึ่งพนสมาชิกภาพ  
   • กรณีรับบํานาญ ใหแนบสําเนาใบแนบหนังสือสั่งจายบํานาญสมาชิก กบข. มาเปนหลักฐาน
    เทานั้น  ไมสามารถใชสําเนาใบแนบหนังสือสั่งจายบําเหน็จดํารงชีพแทนได 
   • สมาชิก กบข. ผูมีสิทธิและเลือกรับบํานาญ หากไดรับเงินประเดิม เงินชดเชยจาก กบข. แลว
    จะขอเปล่ียนแปลงความประสงคเปนขอรับบําเหน็จแทนไมได
   • กรณีสมาชิกเสียชีวิต สวนราชการตองตรวจสอบทายาทผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิกใหถูกตอง
    ครบถวนตรงกับแบบบันทึกสอบปากคํา (ป.ค.14) ของกรมการปกครองหรือสํานักงานเขต
    ของกรุงเทพมหานคร
   • กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพทของสมาชิก / ทายาท และสวนราชการตนสังกดั เพ่ือความ
    สะดวกรวดเร็วในการติดตอกลับ กรณีที่ กบข. ตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

 1.4) การระบุเหตุแหงการพนสมาชิกภาพในแบบขอรับเงินคืนจากกองทุน
  • เหตุทดแทน  หมายความวา สมาชิกซึ่งออกจากราชการเพราะทางราชการเลิก หรือยุบตําแหนง หรือ
   มีคําสั่งใหออกโดยไมมีความผิด หรือทหารออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด
  • เหตุทุพพลภาพ  หมายความวา สมาชิกซึ่งออกจากราชการเพราะเจ็บปวยทุพพลภาพ ซ่ึงแพทยที่
   ทางราชการรับรองไดตรวจและแสดงความเห็นวาไมสามารถท่ีจะรับราชการในตําแหนงหนาท่ีซึ่ง
   ปฏิบัติอยูนั้นตอไปได
  • เหตุสูงอาย ุ หมายความวา สมาชิกซึ่งออกจากราชการเม่ือมีอายุครบ 60 ปบริบูรณแลว หรือลาออก
   จากราชการเม่ืออายุครบ 50 ปบริบูรณแลว
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการขอรับเงินคืนเมื่อพนสมาชิกภาพหรืองานประวัติขาราชการ

  • บําเหน็จบํานาญตามมาตรา 48 หมายความวา สมาชิกซึ่งมีเวลาราชการต้ังแต 25 ปบริบูรณขึ้นไป
   ใหมีสิทธิไดรับบํานาญ เงินประเดิม (ถามี) เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว เวนแต
   จะเลือกรับบําเหน็จแทน
  • บําเหน็จตามมาตรา 47 หมายความวา สมาชิกซึ่งมีเวลาราชการตั้งแต 10 ปบริบูรณขึ้นไปแตไมถึง 
   25 ปบริบูรณใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
  • อื่นๆ หมายความวา กรณีสมาชิกไมเขาขายเหตุใดเหตุหนึ่งขางตน ซึ่งทําใหไมมีสิทธิรับบําเหน็จ
   บํานาญ

 1.5) การระบุวันพนสมาชิกภาพในแบบขอรับเงินจากกองทุน
  • กรณีเกษียณอายุราชการ  ระบุวันที่พนสภาพ คือ วันที่ 1 ตุลาคม ของปที่เกษียณอายุราชการ   
  • กรณีโอนไปหนวยงานของรัฐที่ไมใชประเภทขาราชการตาม พ.ร.บ. กบข. ใหระบุวันที่พนสภาพให
   ตรงกับคําสั่งโอนยายเทานั้น
  • กรณีลาออก ใหออก ปลดออก ไลออก ระบุวันที่พนสภาพใหตรงกับคําสั่งออก หากวันพนสภาพไม
   ตรงกับคําสั่งออก ตองแนบหนังสือรับรองวันที่พนจากการปฏิบัติงานและไดรับเงินเดือนมาพรอมกับ
   เอกสารการขอรับเงินดวย
  • กรณีสมาชิกเสียชีวิต ระบุวันที่พนสภาพใหตรงกับใบมรณบัตร

 1.6) วิธีการขอรับเงินคืนจากกองทุน
  สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพสามารถเลือกวิธีการขอรับเงินอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
  1. ขอรับเงินที่มีสิทธิไดรับท้ังจํานวน 
  2. ขอโอนเงินที่มีสิทธิไดรับไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการออกจาก
งานหรือการชราภาพ
  3. ขอฝากเงินที่มีสิทธิไดรับใหกองทุนบริหารตอทั้งจํานวน
  4. ขอทยอยรับเงนิที่มีสิทธิไดรับโดยใหกองทุนแบงจายใหเปนงวดตามท่ีกําหนด
  5. ขอรับเงินที่มีสิทธิไดรับบางสวน สวนที่เหลือขอทยอยรับโดยใหกองทุนแบงจายใหเปนงวดตามท่ี
กําหนด
  6. ขอรับเงินที่มีสิทธิไดรับบางสวน สวนที่เหลือขอฝากใหกองทุนบริหารตอทั้งจํานวน

หมายเหตุ 
1. กรณีสมาชิกพนสภาพเนื่องจากถึงแกความตาย กบข. จะจายเงินคืนใหทายาทผูมีสิทธิรับเงินทั้งจํานวน ตาม
 สิทธิที่ไดรับเทานั้น
2. กรณีเลือกขอ 3-6 สมาชิกสามารถแจงเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการใหกองทุนบริหารเงินตอไดปละ 1 คร้ังตาม
 ปปฏิทิน 
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 1.7) ชองทางการขอรับเงินคืนจากกองทุน
  1.7.1) เช็ค
   กบข. จะจายเปนเช็คขีดครอมสั่งจายเขาชื่อบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน (สมาชิก/ทายาท/กองทุน
สํารองเล้ียงชีพหรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อการออกจากงานหรือการชราภาพ) เทานั้น โดยผูรับจะตองนํา
เช็คฝากเขาบัญชีธนาคารพาณิชยใดก็ได ภายในระยะเวลา 6  เดือน นับจากวันที่ที่ระบุในเช็ค  ทั้งนี้ เช็คดังกลาวจะ
ถูกจัดสงไปตามที่อยูซึ่งผูมีสิทธิรับเงินไดระบุ ไวในแบบขอรับเงิน  
  1.7.2) ธนาณัติ
   กบข. จะจายเปนธนาณัติใหแกผูมีสิทธิรับเงิน (สมาชิก/ทายาท) โดยผูมีสิทธิรับเงินจะตองนํา
ธนาณัติไปขึ้นเงิน  ณ  ที่ทําการไปรษณียตามที่ระบุไวในธนาณัติ ภายในระยะเวลา 4 เดือน  ท้ังนี้ ธนาณัติดังกลาว
จะถูกจัดสงไปตามที่อยูซึ่งผูมีสิทธิรับเงินไดระบุไวในแบบขอรับเงิน
  1.7.3) โอนเงินเขาบัญชี   เปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด  โดยมีหลักเกณฑ  ดังนี้
   • กรณีสมาชิกเปนผูขอรับเงิน ชื่อบัญชีเงินฝากจะตองเปนชื่อสมาชิกเทานั้น ไมอนุญาตใหใช
    บัญชีรวม
   • กรณีสมาชิกถงึแกความตาย  ชื่อบัญชีเงินฝากจะตองเปนชื่อผูจัดการมรดกหรือทายาทเจาของ
    บัญชีเทานั้น ไมอนุญาตใหใชบัญชีรวม
   • โอนไดเฉพาะบัญชีเงินฝาก  2 ประเภทเทานั้น คือ บัญชี “ออมทรัพย” หรือ “กระแสรายวัน”
   • โอนเขาธนาคารพาณิชยของไทยทุกแหง ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห  
    ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
    • แนบสําเนาสมุดเงินฝากหนาที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พรอมรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมกับ
    แบบขอรับเงินคืนจากกองทุน

ตารางสรุปวิธีการและชองทางการรับเงินคนื

ลําดับท่ี วิธีการขอรับเงินคืน ชองทางรับเงินคืน
 เช็ค ธนาณัติ โอนเงิน

 1 ขอรับเงินที่มีสิทธิไดรับท้ังจํานวน x x x
 2 ขอโอนเงินที่มีสิทธิไดรับไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่น
  ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการออกจากงานหรือการชราภาพ x - -
 3 ขอฝากเงินที่มีสิทธิไดรับใหกองทุนบริหารตอทั้งจํานวน - - -
 4 ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิไดรับโดยใหกองทุนแบงจายใหเปนงวด
  ตามที่กําหนด - - x
 5 ขอรับเงินที่มีสิทธิไดรับบางสวน สวนที่เหลือขอทยอยรับโดยให
  กองทุนแบงจายใหเปนงวดตามท่ีกําหนด - - x
 6 ขอรับเงินที่มีสิทธิไดรับบางสวน สวนที่เหลือขอฝากใหกองทุน
  บริหารตอทั้งจํานวน - - x



37กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการขอรับเงินคืนเมื่อพนสมาชิกภาพหรืองานประวัติขาราชการ

 1.8) ชองทางการขอรับแบบขอรับเงินคืนจากกองทุน
  • ดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่เว็บไซต กบข. www.gpf.or.th 
  • ฝายบริการขอมูลสมาชิก โทร. 1179 ผานเครื่องโทรสาร
  • ฝายทะเบียนสมาชิกดานจาย  02 636 1000 ตอ  241-246  เพื่อแจงความประสงคใหเจาหนาที่ กบข. 
   ดําเนินการจัดสงแบบฟอรมใหทางไปรษณีย

 1.9) ขั้นตอนการจายเงินคืนเมื่อสมาชิกพนสมาชิกภาพ
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 1.10 ยอดเงินคงคางในบัญชี กบข.
  • สาเหตุที่ กบข. ไดทําการจายเงินคืนแลวแตเงินยังคงอยูในกองทุน 
   1) สมาชิก/ทายาทไดรับเช็คแลวแตยังไมนําเช็คไปข้ึนเงิน หากไมนําเช็คไปขึ้นเงินภายในระยะ
เวลา 6 เดือน (นับจากวันที่ที่ระบุบนหนาเช็ค) กบข. จะทําการยกเลิกเช็คดังกลาว ซึ่งผูรับจะไมสามารถนําเช็คไปขึ้น
เงินได  ดังน้ัน สมาชิก/ทายาทจะตองสงเช็คฉบับดังกลาวคืนใหแก กบข. เพื่อออกเช็คฉบับใหมแทน 
   2) เช็ค/ธนาณัติตีกลับเนื่องจากที่อยูผูรับไมถูกตอง/มีการเปล่ียนแปลงท่ีอยู กบข.จะมีหนงัสือ
ถึงสวนราชการตนสังกัดของสมาชิกในการขอความรวมมือประสานงานแจงที่อยูที่สามารถติดตอไดของสมาชิก/
ทายาทผูมีสิทธิรับเงิน เพื่อทําการจัดสงเช็คหรือธนาณัติใหตามที่อยูใหม ทั้งนี้ หากสวนราชการตนสังกัดแจงวาไม
สามารถติดตอสมาชิก/ทายาทได กบข. จําเปนตองรอการติดตอกลับของสมาชิก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงินตอไป พรอม
ทั้งรายที่ระบุหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวในแบบขอรับเงิน กบข. จะประสานงานกับสมาชิก/ทายาท 
รายนั้นๆ โดยตรง
   3) ขอมูลบัญชีไมถูกตอง / บัญชีถูกปดทําให กบข. ไมสามารถโอนเงินได กบข. จะมีหนังสือแจง
ไปยังสมาชิก/ทายาทและสวนราชการตนสังกัด เพื่อใหแจงขอมูลบัญชีที่สามารถโอนเงินไดหรือเปลี่ยนวิธีการรับเงิน  
มายัง กบข. เพื่อดําเนินการตามความประสงคตอไป พรอมทั้งรายท่ีระบุหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวใน
แบบขอรับเงิน กบข. จะประสานงานกับสมาชิก/ทายาท รายนั้นๆ โดยตรง
  • ชองทางการตรวจสอบรายช่ือสมาชิก/ทายาท ท่ีมียอดเงินคงคางในบัญชี กบข.
   1) ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. หมายเลข 1179 กด 6 ในวันและเวลาทําการ
   2) เครือขายมหาดไทย โทร. 806179
   3) เว็บไซต กบข. www.gpf.or.th เมนู สมาชิก เลือก “บริการสมาชิก” และ “ตรวจสอบรายช่ือเช็ค / 
    ธนาณัติ / โอนคงคาง
   4) e-mail : member@gpf.or.th

 1.11) ชองทางติดตอ กบข. เรื่องงานขอรับเงินคืนจากกองทุน
  1) สถานที่จัดสงเอกสารขอรับเงินคืนจากกองทุน
   สวนงานการจายเงินคืนสมาชิกพนสมาชิกภาพ  ตู ปณ. 12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ10341
  2) ขอคําปรึกษาเก่ียวกับการขอรับเงินคืน  
   ฝายทะเบียนสมาชิกดานจาย กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เลขท่ี 990 ช้ัน 4 อาคาร
อับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือโทรศัพท 02  636 1000 ตอ 241-246 
หรือโทรสาร 026361213
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการขอรับเงินคืนเมื่อพนสมาชิกภาพหรืองานประวัติขาราชการ

2)  งานประวัติขาราชการ
 2.1)  การดําเนินการกรณีสมาชิกที่กลับเขารับราชการใหม
  ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2539 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก) ใหขาราชการซึ่งออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม
ดวยเหตุอื่นนอกจากกฎกระทรวง (พ.ศ.2540) โดยมีบัญชีเงินประเดิมและมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณ
บําเหน็จบํานาญตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับเวลารับราชการในตอนหลัง ตามมาตรา 38 ใหมีสิทธิไดรับ
เงินประเดิมและผลประโยชนของเงินประเดิมตอนกอนออกจากราชการตามจํานวนที่ปรากฏในบัญชีรายบุคคลของ
สมาชิกผูนั้น
  ดังน้ันจึงตองมีการตรวจสอบขอมูลและสิทธิในการขอนับเวลาราชการของสมาชิก เพ่ือประโยชนในการ
นําเงินประเดิมและผลประโยชนของเงินดังกลาวกลับเขาบัญชีสมาชิกใหถูกตอง โดยแบงเปนกรณี ดังนี้

  2.1.1) สมาชิกออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม โดยตอนออกจากราชการยังไมมีสิทธิรับ
บําเหน็จบํานาญ หรือมีสิทธิรับบําเหน็จ
  หากสมาชิกกลุมนี้ประสงคนับเวลาราชการตอเนื่อง จะมีสิทธิไดรับเงินประเดิม (ถาเคยมี) เงินชดเชย 
พรอมผลประโยชน ตามความในมาตรา 38  วรรค 4 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 
2539  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551  โดยกรอก
แบบแจงขอมูลการกลับเขารับราชการใหม (แบบ กบข. จก. 001/2551) และแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
  1) สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการ พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง
  2) สําเนาหลักฐานการคืนบําเหน็จ พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีคืนบําเหน็จ)
  3) สําเนาคําสั่งออกจากราชการ พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง (กรณียังไมไดยื่นคําขอรับเงินจาก
กองทุน ตอนลาออกครั้งแรก)

  2.1.2) สมาชิกออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม โดยตอนออกจากราชการมีสิทธิรับบํานาญ
  หากสมาชิกกลุมนี้ประสงคนับเวลาราชการตอเนื่อง หากไดรับเงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน
ตอบแทนจากกองทุนไปแลว ใหคืนเงินที่ไดรับไปท้ังจํานวนภายใน 180 วันนับแตวันที่กลับเขารับราชการใหม  โดย
กรอกแบบแจงขอมูลการกลับเขารับราชการใหม พรอมแนบหลักฐานดังนี้
  1) สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการ พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง
  2) สําเนาแบบ สบง.5 หรือ แบบ สรจ. 12 พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีงดบํานาญ)
  เม่ือ กบข. ไดรับแจงขอมูลการกลับเขารับราชการใหมแลว กบข. จะดําเนินการแจงรายละเอียดยอดเงิน
ที่ตองนําสงและวิธีการคืนเงินใหสวนราชการ และสมาชิกทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ไดรับแบบครบถวน
ถูกตอง
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  2.1.3) สมาชิกที่ไดลาออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม โดยตอนออกจากราชการมีสิทธิ
รับบํานาญแตยังไมไดยื่นคําขอรับเงิน
  หากสมาชิกกลุมนี้ประสงคนับเวลาราชการตอเนื่อง  ใหกรอกแบบแจงขอมูลการกลับเขารับราชการใหม 
พรอมแนบหลักฐานดังนี้
  1) สําเนาคําสั่งบรรจุเขารับราชการ พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง
  2) สําเนาคําสั่งออกจากราชการ พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง (กรณียังไมไดยื่นคําขอรับเงินจาก
กองทุน)

 2.2) การดําเนินการตามกฎกระทรวงกําหนดสิทธิการไดรับเงินชดเชยของสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการซึ่งออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม พ.ศ. 2554
  กระทรวงการคลังไดออกกฎกระทรวงฉบับดังกลาว  เพ่ือใหสิทธิแกสมาชิกซ่ึงออกจากราชการและกลับเขา
รับราชการใหม โดยมีเงินชดเชยอยูกอนออกจากราชการและมีสิทธินับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ
ตอนกอนออกจากราชการตอเน่ืองกับเวลาราชการในตอนหลังตามมาตรา 38 มีสิทธิไดรับเงินชดเชยและผลประโยชน
ของเงินชดเชยตอนออกกอนจากราชการตามจํานวนที่ปรากฏในบัญชีรายบุคคลของสมาชิกผูนั้น
  ในกรณีที่สมาชิกผูใดออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหมกอนวันที่ พ.ร.บ. กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2551 ใช สมาชิกผูนั้นจะมีสิทธิไดรับเงินชดเชยและผลประโยชนของเงินชดเชย 
ตอเม่ือยังคงเปนสมาชิกอยูในวันที่ พ.ร.บ. ดังกลาวใชบังคับ โดยกฏกระทรวงฉบับนี้ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 14 
กุมภาพันธ 2551 เปนตนไป 
  ทั้งน้ี กบข. ไดมีหนังสือถึงสมาชิกซึ่งเขาเกณฑตามกฎกระทรวงฉบับดังกลาว เพื่อขอใหจัดทําแบบแจง
ขอมูลการกลับรับราชการ พรอมแนบหลักฐานที่เกี่ยวของมายัง กบข. เพ่ือดําเนินการ ท้ังนี้ สมาชิกจะไดรับเงิน
ชดเชยและผลประโยชนของเงินดังกลาวเมื่อสมาชิกพนสภาพ โดยมีสิทธิและเลือกรับบํานาญ

3) งานอื่น ๆ
 3.1) รวบรวมขอมูลสมาชิกบรรจุใหมและขอมูลการเปล่ียนแปลงประวัติของขาราชการสมาชิก
  ขอมูลสมาชิกบรรจุใหม และการเปลี่ยนแปลงตางๆ เชน การเปล่ียนแปลงชื่อ-สกุล  สถานะ ยศ-ฐานันดร 
หรือ การแกไขท่ีอยูของสมาชิก ตองถูกรวบรวมนําสงใหเจาหนาที่ผูนําสงเงิน กบข.  เพื่อใหบันทึกรายการปรับปรุง
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ

 3.2) แจงกองการเงินเพื่อทราบกรณีสมาชิกพนสภาพ เพ่ือหยุดนําสงเงินเขากองทุน
  เม่ือมีสมาชิกในสังกัดพนสภาพ (ออกจากราชการดวยเหตุตางๆ หรือเสียชีวิต) จะตองแจงขอมูลสมาชิก
พนสภาพใหเจาหนาที่ผูนาํสงเงินทราบ เพื่อหยุดนําสงเงินเขากองทุน และแจงการส้ินสุดสมาชิกภาพในฐานขอมูล
ตอไป
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการขอรับเงินคืนเมื่อพนสมาชิกภาพหรืองานประวัติขาราชการ

 3.3) ติดตามใหสมาชิก/ทายาท จัดทําแบบขอรับเงินคืนจาก กบข. 
  ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเร่ือง “หลักเกณฑการขอรับและการตรวจ
สอบสิทธิในการไดรับเงินจากกองทุน” ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2555 เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ิน
สุดลง”  ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการ ดังนี้
  1) แจงใหสมาชิกผูนั้น หรือผูมีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือผูจัดการมรดก
ของสมาชิกผูนั้น ดําเนินการยื่นแบบขอรับเงินจากกองทุน (สมาชิกที่จะส้ินสุดสมาชิกภาพอาจยื่นแบบขอรับเงินจาก
กองทุนและเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินตอสวนราชการตนสังกัด เพื่อตรวจสอบความถูกตองครบถวน
แลวสงให กบข. ลวงหนา ไมเกิน 90 วันกอนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพ)
  2) จัดทําแบบขอรับเงินจากกองทุนขึ้น 3 ชุด (ตนฉบับ 1ชุด และสําเนา 2 ชุด) โดยใหยื่นแบบดังกลาว
พรอมกับเอกสารหลักฐานตอหัวหนาสวนราชการตนสังกัด เพื่อใหสวนราชการตนสังกัดตรวจสอบ    
  กรณียื่นขอรับเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหจัดทําแบบขอรับเงินขึ้น 1 ชุด  เมื่อตรวจความถูกตองครบ
ถวนของแบบขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน และหัวหนาสวนราชการลงนามแลว จึงบันทึกขอมูลของสมาชิกใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส  และจัดเก็บแบบขอรับเงินจากกองทุน  รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของไวเพื่อการตรวจสอบดวย
  3) ตรวจสอบสิทธิในการไดรับเงินจากกองทุนของสมาชิก ดังนี้
   • ตรวจสอบวาสมาชิกผูนั้นมีสิทธิไดรับบําเหน็จหรือบํานาญหรือไม หรือเปนการขอรับบํานาญใน
    ระหวางการถูกสอบสวนความผิดทางวินัย 
   • ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินจากกองทุน โดยสําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ 
    จะตองมีการรับรองสําเนาถูกตองโดยสวนราชการตนสังกัด สมาชิกผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิก 
    หรือผูจัดการมรดก แลวแตกรณี
  จัดสงแบบขอรับเงินพรอมหลักฐานตามท่ี กบข. กําหนด มายัง กบข. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่
ไดรับแบบขอรับเงิน พรอมเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนแลว เวนแตกรณีมเีหตุอันสมควร โดยสงมาที่ สวน
งานการจายเงินคืนสมาชิกพนสภาพ  ตู ปณ. 12 ปณ. สาทร  กรุงเทพฯ 10341 หรือสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
ตามระบบท่ี กบข.จัดไวให

 3.4) แจง กบข. ทันทีเมื่อมีเหตุใหตองยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการย่ืนเร่ืองขอรับเงินของสมาชิก/  ทายาท\ 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลซึ่งจะมีผลกระทบตอสิทธิในการรับเงินของสมาชิกหรือผูมีสิทธิรับเงิน ให
สวนราชการตนสังกัดแจง กบข. ทราบ และจัดสงเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวของให กบข. โดยเร็ว หรือบันทึกขอมูลที่มี
การเปลี่ยนแปลงในระบบอิเล็กทรอนิกสให กบข. ทราบ และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของไวเพื่อการตรวจสอบ แลวแต
กรณี

 3.5) นําสงสําเนา กพ.7 หรือเอกสารท่ีเกี่ยวของเมื่อ กบข. แจงขอเพ่ือการตรวจสอบวันที่รับราชการ และ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงเงินประเดิมของสมาชิกใหถูกตอง
  ในกรณีที่มีความจําเปนตองตรวจสอบและปรับปรุงเงินประเดิมของสมาชิก กบข. จะประสานงานไปยัง
กองการเจาหนาที่ เพื่อนําสงสําเนา กพ.7 / สมุดประวัติ หรือเอกสารที่เกี่ยวของให กบข. 
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 3.6) ติดตามสมาชิกบรรจุใหมที่เคยรับราชการมากอน ใหจัดทําเอกสารแจงขอมูลการนับอายุราชการแก 
กบข.
  หากตรวจสอบแลวพบวาสมาชิกบรรจุใหมที่สวนราชการตนสังกัดเคยรับราชการมากอน  ตองติดตามให
สมาชิกจัดทําแบบแจงขอมูลการกลับเขารับราชการใหม พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ รวมทั้งเสนอหัวหนา
สวนราชการลงนาม และนําสงเอกสารมายัง กบข. 

 3.7) เปนสื่อกลางระหวาง กบข. กับสมาชิกภายในสังกัด  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ  
  ดวยเจาหนาที่เปนผูที่ใกลชิดกับสมาชิกมากที่สุด และมีโอกาสไดประสานงานกับ กบข.  มากกวาสมาชิก  
ดังน้ัน กบข. จึงเห็นวาเจาหนาที่สามารถเปนสื่อกลางถายทอดขอมูลขาวสารที่ไดรับจาก กบข. ไปยังสมาชิก หรือ
อยางนอยที่สุดเมื่อสมาชิกมีขอสอบถาม หรือตองการขอมูลเก่ียวกับ กบข. เจาหนาที่สามารถแนะนําและใหขอมูล
แกสมาชิกไดในเบื้องตน หรือแนะนําสมาชิกใหติดตอฝายบริการขอมูลสมาชิก โทร. 1179 กด 6 รวมทั้งสืบคนขอมูล
จาก www.gpf.or.th และแบงปนเอกสารขอมูล กบข. ใหแกสมาชิกในสังกัดไดอานดวย

 3.8) การสงมอบงานใหแกเจาหนาที่กองการเจาหนาที่รายใหม
  เพื่อใหงานที่เกี่ยวกับ  กบข.  ของสวนราชการเปนไปอยางตอเนื่องและราบร่ืน เม่ือเจาหนาที่กองการ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน กบข. เล่ือนตําแหนง  โยกยายสังกัด  หรือออกจากราชการ กบข.  ขอความรวมมือให
ดําเนินการดังน้ี
  1) มอบคูมือการปฏิบัติงาน และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับงาน กบข. ท้ังหมดใหแกเจาหนาที่รายใหม หาก
มีเวลาเพียงพอขอใหทานถายทอดความรู รวมถึงวิธีปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่รายใหม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางตอเน่ือง ซึ่งจะเปนประโยชนแกสมาชิกและสวนราชการตนสังกัดของทานเอง
  2) แจงรายชื่อเจาหนาที่รายใหมให กบข. ทําการปรับปรุงฐานขอมูลเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน กบข. ใหเปน
ปจจุบัน  เพื่อใหการติดตอสื่อสารกันระหวาง กบข. และสวนราชการของทานไมขาดชวง

 3.9) ดําเนินการแจงรายชื่อเจาหนาที่ผูมารับงานใหม
  โดยสงรายชื่อมาที่ ฝายทะเบียนสมาชิกดานจาย  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
  เลขที่ 990  ชั้น 5 อาคารอับดุลราฮิม  ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500
  หรือโทรศัพท 02 636 1000 ตอ 241-246  หรือโทรสาร 02 636 1213
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการขอรับเงินคืนเมื่อพนสมาชิกภาพหรืองานประวัติขาราชการ

4) ตัวอยางการกรอกเอกสาร
 4.1)  แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเปนผูขอรับเงิน) (กบข. รง 008/1/2555)
  (ดานหนา)

ระบุชื่อสวนราชการเจาสังกัดสุดทายที่ปฏิบัติงาน

ระบุเหตุผลกรณีวันพนสภาพไมตรงกับคําสั่งออก
พรอมแนบหนังสือรับรองวันที่ปฏิบัติงานและมี
สิทธิไดรับเงินเดือนมาดวย

ใสเครื่องหมาย ✓ ระบุเหตุผลที่ออกเพียง 1 ขอ กรณีไมเขาเหตุใดๆ ใหระบุอื่นๆ

ใสเครื่องหมาย ✓ ระบุสิทธิในการของรับเงินเพียง 1 ขอเทานั้น

ใสเครื่องหมาย ✓ ระบุสาเหตุการ
พนสมาชิกภาพเพียง 1 ขอเทานั้น

กรณีที่เลือกขอ 3 ตองเลือก
ขอยอย 3.1-3.4 และตองระบุ
ขอมูลใหครบถวน

กรณีที่เลือกขอ 3.2-3.4
กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชี
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  (ดานหลัง)

ระบุชื่อ-สกุลตัวบรรจง

ระบุชื่อ-สกุลตัวบรรจง

ระบุชื่อ-สกุลเจาหนาที่
ผูจัดทําเอกสาร

ระบุชื่อ-สกุลตัวบรรจง

ระบุชื่อ-สกุลตัวบรรจง
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการขอรับเงินคืนเมื่อพนสมาชิกภาพหรืองานประวัติขาราชการ

 4.2) แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแกความตาย) (แบบ กบข. รง 008/2/2551)
  (ดานหนา)

ระบุลําดับทายาท ดูคําอธิบาย (3)

ผูมีสิทธิรับเงินลงนาม

บุคคลอื่น / เจาหนาท่ีของหนวยงาน
ลงนามพรอมชื่อ-สกุล ตัวบรรจง

บุคคลอื่น / เจาหนาท่ีของหนวยงาน
ลงนามพรอมชื่อ-สกุล ตัวบรรจง

ระบุชื่อ-นามสกุล / ความเกี่ยวของ / พรอมที่อยูที่ติดตอได

ใสเครื่องหมายเลือกเพียง 1 วิธีเทานั้น 
กรณีเลือกวิธีโอนเงินเขาบัญชี ดูคําอธิบาย (4)

กรณีเลือกวิธีโอนเงินเขาบัญชี โอนไดเฉพาะ
ออมทรัพย / กระแสรายวันเทานั้น

ระบุสวนราชการตนสังกัดสุดทายของสมาชิก
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  (ดานหลัง)

ระบุชื่อ-นามสกุล เจาหนาที่
ผูจัดทําเอกสาร ตัวบรรจง

ระบุวัน / เดือน / ป ท่ีสมาชิกเสียชีวิตตามใบมรณะบัตร

ระบุที่อยูสวนราชการผูจัดทํา
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 งานดานการขอรับเงินคืนเมื่อพนสมาชิกภาพหรืองานประวัติขาราชการ

 4.3) แบบแจงขอมูลการกลับเขารับราชการใหม (แบบ กบข. จก 001/2551)
  (ดานหนา)

เลือกเพียง 1 ขอ

เลือกเพียง 1 ขอ

ระบุชื่อสังกัดสุดทาย
กอนออกหรือโอน

ระบุชื่อสังกัดปจจุบัน

ระบุสิทธิ ณ ตอนออกจาก
ราชการหรือโอนสวนทองถิ่น

ระบุชื่อ-สกุลของสมาชิกตัวบรรจง
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  (ดานหลัง)

ระบุชื่อ-สกุลตัวบรรจงระบุชื่อ-สกุล เจาหนาที่
ผูจัดทํา ตัวบรรจง



1) แบบบันทึกสอบปากคํา (ป.ค.14) 
  หมายถึง แบบบันทึกการสอบปากคําที่พนักงานฝายปกครองในสังกัดกรมการปกครอง หรือสังกัด
กรุงเทพมหานคร ใชในการสอบสวนทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของผูที่ถึงแก
ความตาย แบบ ป.ค.14 จึงถือเปนเอกสารของทางราชการ หากมีการใหปากคําที่ไมถูกตองหรือเปนเท็จ ผูใหปากคํา
ดังกลาวจะมีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น การใชแบบ ป.ค. 14 เปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินจาก กบข. จึง
ชวยลดภาระของเจาหนาที่สวนราชการตนสังกัดในการสอบสวนทายาทผูมีสิทธิรับเงินของสมาชิกที่ถึงแกความตาย 

แนวปฏิบัติการสอบปากคําทายาทผูเสียชีวิต (แบบ ป.ค.14) 
  กบข. ไดขอความอนุเคราะหใหพนักงานฝายปกครองในสังกัดกรมการปกครองและกรุงเทพมหานคร  
ดําเนินการสอบปากคําทายาทผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิก กบข. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ตามแบบ
บันทึกสอบปากคํา (ป.ค.14) ที่ กบข. กําหนด โดยไมตองมีหนังสือแจงจากสวนราชการตนสังกัดของสมาชิก  และ
เพื่อใหการสอบปากคําทายาทฯ มีความชัดเจนยิ่งขึ้น กบข. จึงไดจัดทําแนวปฏิบัติขึ้น โดยกรมการปกครองและ
กรุงเทพมหานครไดแจงใหผูเกี่ยวของทราบแลว ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
  1) กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเน่ืองจากถึงแกความตาย และไมมีการต้ังผูจัดการมรดก ทายาท
ผูมีสิทธิรับมรดกของสมาชิกจะตองติดตอที่วาการอําเภอ (ตางจังหวัด) หรือสํานักงานเขต (กรุงเทพมหานคร) เพื่อ
สอบปากคํา โดยใชแบบบันทึกสอบปากคํา (ป.ค.14)ตามแบบที่ กบข. กําหนดเทานั้น  
  2) กรณีทายาทอยูตางทองที่  ทายาทสามารถไปสอบปากคําตางทองที่ได
  3) กรณีมีการโตแยงสิทธิระหวางคูสมรสท่ีมีการจดทะเบียนสมรสซอน คูสมรสท่ีถูกละเมิดสิทธิจะตอง
นําหลักฐานมาพิสูจนสิทธิหรือแสดงคําสั่งศาลที่เพิกถอนการสมรสที่เปนโมฆะนั้น
  4) กรณีทายาทตายและมีการรับมรดกแทนท่ี ใหดําเนินการสอบสวนทายาทของผูรับมรดกแทนท่ีเพิ่ม
เติมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1639 ถึง 1645

ภาคผนวก
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อางอิง
หนังสือเวียนกรมการปกครอง    ที่ มท. 0303/ว 5896 ลงวันที่ 29 มีนาคม  2550
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 ภาคผนวก



52 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

หนังสือเวียนกรมการปกครอง ที่ มท.0303/ ว 4242 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2551
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คูมือพันธมิตรตัวแทน กบข. ประจําป 2555
 ภาคผนวก

แบบบันทึกสอบปากคํา (ป.ค.14) ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2551
(ดานหนา)
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2) กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2548) 
  จากเดิมสมาชิกที่ไดออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหมตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 จะไมมี
สิทธิไดรับเงินประเดิมและผลประโยชนของเงินดังกลาวเนื่องจากเปนผูที่ไมเขาขายตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2540)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งไดกําหนดสิทธิในการไดรับเงิน
ประเดิมเพียง  4  กรณีเทานั้น คือ 
  1) ผูที่ไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการส่ังใหขาราชการไปทําการ
ซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
  2) ไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
  3) ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
  4) ถูกคําสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออก และอยูในระหวางรองทุกขหรืออุทธรณคําสั่งดังกลาว
  ดงันัน้ จึงยงัไมครอบคลุมถึงกรณีทีส่มาชิกออกจากราชการและกลับเขารบัราชการใหมโดยนับเวลาตอเน่ือง
ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 และในขณะท่ีออกจากราชการ
ยังไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ จึงไดมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2548) ออกตามความในพระราช
บัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีเหตุผล ดังนี้
  1) กฎกระทรวงวาดวยเรื่องเงินประเดิมฉบับเดิมไมไดใหสิทธิครอบคลุมถึงสมาชิกที่ลาออกจากราชการ
โดยในขณะที่ลาออกยังไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ ทั้งๆ ท่ีบทบัญญัติตามมาตรา 38 แหงพระบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 กําหนดใหนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอนกอนออกตอ
เนื่องกับการรับราชการในตอนหลังได
  2) เจตนารมณในการใหเงินประเดิมแกสมาชิกก็เพื่อชดเชยสูตรบํานาญที่ลดลงประกอบกับกฎหมาย
บังคับวาผูที่กลับเขารับราชการใหมตองเปนสมาชิก กบข.

  ทั้งนี้  กฎกระทรวงฉบับดังกลาวใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 เปนตนไป  

การดําเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2548)
  เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2548) ใหมีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 ดังนั้น 
เพื่อประโยชนในการนําเงินประเดิมและผลประโยชนของเงินดังกลาวกลับเขาบัญชีสมาชิกใหถูกตอง กบข. จึง
ดําเนินการ  ดังนี้
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3) การนับเวลาราชการสําหรับคํานวณเงินประเดิม กรณีขาราชการมีเวลาชวงกองประจําการหรือ
ชวงไปรับราชการทหาร 
  ตามที่ศาลปกครองไดมีคําพิพากษาและคําวินิจฉัยใหกรมบัญชีกลาง นับเวลาราชการสําหรับคํานวณเงิน
ประเดิม ใหสอดคลองกับการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตาม พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2494 นั้น
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  กบข. ขอสรุปเร่ืองการนับเวลาราชการเพ่ือคํานวณเงินประเดิมตามแนวคําพิพากษาและคําวินิจฉัย ดังนี้ 
  1) ขาราชการพลเรือนสามัญ (ชาย) ท่ีรับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 หากเคยถูกสั่งใหออก
จากราชการ เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และตอมาไดกลับเขารับราชการใน
กระทรวง ทบวง กรมเดิม ภายใน 180 วันนับแตวันพนจากราชการ ใหนับเวลาระหวางท่ีไปรับราชการทหารดัง
กลาวเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณเงินประเดิมดวย 
  2) ขาราชการพลเรือนสามัญ(ชาย)หรือขาราชการทหารท่ีรับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540       
ซึ่งเคยเปนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารจนกระทั่งปลดจากกองประจําการ ใหนับ
เวลาระหวางที่ขึ้นทะเบียนทหารกองประจําการดังกลาว  เปนเวลาราชการสําหรับคํานวณเงินประเดมิดวย 

  ทั้งนี้เพื่อใหฐานขอมูลสําหรับคํานวณเงินประเดิมมีความถูกตอง กรณีของขาราชการทหาร กบข. จะ
ดําเนินการติดตอขอขอมูลของสมาชิกทุกรายจากสวนราชการตนสังกัดโดยตรง สําหรับขาราชการประเภทอื่นๆ  ให
สมาชิกหรือสวนราชการตนสังกัดจัดทําหนังสือพรอมแนบหลักฐาน จัดสงมายังฝายทะเบียนรับ “งานปรับปรุงเงิน
ประเดิม”  ดังนี้               
  1) สําเนา ก.พ.7 พรอมเจาหนาที่สวนราชการรับรองสําเนาถูกตอง
  2) สําเนาแบบบันทึกรับรองเวลาราชการพรอมเจาหนาที่สวนราชการรับรองสําเนาถูกตอง (เฉพาะผูที่
เขาขายขอ 2)                          
                                  
4) สิทธิการนับเวลาราชการสําหรับสมาชิก กบข.
  ดวยมาตรา 38 แหงพระราชบัญญติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 ใหสิทธิสมาชิก 
กบข. ในการนับเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญ กรณีสมาชิกที่กลับเขารับราชการใหมตั้งแต 27 
มีนาคม 2540 ดังนี้
  1) สมาชิกที่ลาออกจากราชการ โดยตอนกอนออกจากราชการยังไมมีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ สมาชิก
สามารถนําเวลาราชการตอนกอนออกมานับเปนเวลาราชการสําหรับคํานวณบําเหน็จบํานาญตอเน่ืองกับการรับ
ราชการในตอนหลังได  ยกเวน กรณีสมาชิกถูกปลดออก  ไลออก เน่ืองจากกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไมมีสิทธิ
ไดรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญจากการรับราชการตอนกอนออกจากราชการ ( มาตรา 38 วรรคหนึ่ง)
  2) สมาชิกที่ลาออกจากราชการ  โดยไดรับบําเหน็จตอนกอนออก จะนับเวลาราชการตอเนื่องไดจะตอง
คืนบําเหน็จที่ไดรับพรอมดอกเบี้ยตามอัตราเงินฝากประจําของธนาคารออมสิน สวนระยะเวลาในการคืนบําเหน็จให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด (มาตรา 38 วรรคสอง)
  3) สมาชิกที่ลาออกจากราชการ โดยไดรับบํานาญแลว จะนับเวลาราชการตอเนื่องไดจะตองคืนเงิน
ประเดิมเงินชดเชยและผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวที่ไดรับแกกองทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะ
กรรมการกําหนด และใหงดการจายบํานาญตลอดเวลาที่กลับเขารับราชการใหม (มาตรา 38 วรรคสาม)  กรณีไมคืน
เงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว ใหถือวาสมาชิกไมประสงคนับเวลาราชการตอเนื่อง 
(วิธีการคืนเงินเขากองทุนของขาราชการท่ีกลับเขารับราชการใหมโปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศหลัก
เกณฑและวิธีการคืนเงินเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการของขาราชการท่ีกลับเขารับราชการใหม พ.ศ. 
2551)










