คําแนะนําการใชโปรแกรมชวยสรุปทายาทผูมีสิทธิรบั เงิน กบข.
และจัดทําแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต
1. เขาสูโปรแกรมที่ http://www.gpf.or.th/verify และคลิก “โปรแกรมชวยสรุปทายาทผูมีสิทธิรับเงิน กบข.”

คลิก “โปรแกรมชวยสรุปทายาทผูมีสทิ ธิรับเงิน กบข.”

2. ใสเลขประจําตัวประชาชนของสมาชิก กบข. ที่เสียชีวิต หากไมใชสมาชิก กบข. จะไมสามารถดําเนินการตอได

ใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของสมาชิกที่เสียชีวติ
แลวคลิก “บันทึก”

3. กรณีไมเคยบันทึกขอมูลสมาชิกมากอน เลือก “บันทึกขอมูลรายใหม”
กรณีเคยบันทึกขอมูลสมาชิกมากอน เลือก “เรียกดู / ปรับปรุงขอมูลที่เคยบันทึกไว”
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4. กรณีเลือก “บันทึกขอมูลรายใหม” โปรดศึกษา “ขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการ” เมื่อคลิก “ดําเนินการตอ”
จะเขาสูหนาจอใหคียรายละเอียดของสมาชิกที่เสียชีวิต

โปรแกรมจะแสดงเลขประจําตัวประชาชนของสมาชิก
ระบุคํานําหนาชื่อของสมาชิก
ระบุชื่อและนามสกุลของสมาชิก
ระบุวันที่เสียชีวิต (ตามใบมรณบัตร)

กด “ดําเนินการตอ”

5. เลือกประเภทของผูมีสิทธิรับเงินเพียง 1 ขอเทานั้น
- กรณีเลือก “ผูจัดการมรดก” โปรแกรมจะสอบถามขอมูลผูจัดการมรดกของสมาชิก
- กรณีเลือก “ทายาทโดยธรรม” โปรแกรมจะสอบถามขอมูลทายาทโดยธรรม โดยเริม่ จากคูสมรสไปจนถึงทายาทลําดับสุดทาย
ของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

คลิก “ยอนกลับ” เพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนานี้ธิบายคําจัดความ” เพื่อดูคําอธิบายคําจํากัดความ
คลิก “บันทึกราง” เมื่อตองการบันทึกขอมูลไว เพื่อกลับมาคียเพิม่ เติมในภายหลัง
คลิก “ดําเนินการตอ” เพื่อไปยังหนาจอถัดไปบายคําจัดความ” เพื่อดูคําอธิบายคําจํากัดความของ
คลิก “อธิบายคําจัดความ”เพื่อดูคาํ อธิบายคําจํากัดความของผูจัดการมรดกและทายาทตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
อธิบายคําจัดความ” เพื่อดูคําอธิบายคําจํากัดความขอยาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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6. โปรแกรมจะสอบถามขอมูลผูจัดการมรดก/ทายาทจนครบถวนตามลําดับสิทธิของทายาท โปรดคียขอมูลตามขอเท็จจริง
- กรณีเลือก “ผูจัดการมรดก” โปรแกรมจะสอบถามขอมูลผูจัดการมรดกตามตัวอยาง

-

กรณีเลือก “ทายาทโดยธรรม” โปรแกรมจะสอบถามขอมูลทายาทโดยธรรม เริม่ จากคูสมรสไปจนถึงทายาทลําดับสุดทาย
ของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

7. เมื่อผูใชบริการคียขอมูลผูจัดการมรดก/ทายาทตามลําดับสิทธิจนครบตามคําถามของโปรแกรมแลว จะปรากฏหนาจอสอบถามวาตองการ
บันทึกขอมูลหรือไม ใหคลิก “บันทึก” เพื่อใหโปรแกรมจัดเก็บขอมูล

คลิก “บันทึก”
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8. เมื่อคลิก “บันทึก” แลว ดําเนินการดังนี้
1) โปรแกรมจะแจง “รหัสอางอิง” และขอใหกําหนด “รหัสผาน” เปนตัวเลข 4 หลัก พรอมใส “e-mail” ที่ติดตอได
เพื่อใชในการเรียกดู/ปรับปรุงขอมูลที่ไดบันทึกไว และใชในการเขา
2) คลิก “บันทึก” โปรแกรมจะแสดงรายงาน “สรุปทายาทผูมีสิทธิรับเงินกรณีพนสภาพดวยเหตุเสียชีวิต” พรอมรายละเอียด
เอกสารที่ใชประกอบการขอรับเงิน

โปรแกรมแสดงรหัสอางอิง
ผูใชบริการกําหนดรหัสผาน
คลิก “บันทึก” เมื่อใสขอมูลครบถวน
ผูใชบริการใส e-mail ที่ตดิ ตอได

หมายเหตุ
-

กรณีที่ผูใชบริการยังคียขอมูลไมเสร็จสิ้น และตองการบันทึกขอมูลไวเพื่อกลับมาคียเพิ่มเติมในภายหลัง ใหคลิก
เพื่อบันทึกขอมูล ซึ่งจะมีขั้นตอนตามขอ 1)มประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

-

หากผูใชบริการตองการเรียกดู / ปรับปรุงขอมูลทีไ่ ด “บันทึกราง” ไว ใหเขาสูโปรแกรมที่ http://www.gpf.or.th/verify
และคลิก “โปรแกรมชวยสรุปทายาทผูมีสิทธิรับเงิน กบข.” เลือก “เรียกดู / ปรับปรุงขอมูลทีเ่ คยบันทึกไว”
หากลืม “รหัสอางอิง” โปรแกรมจะไมมีขอมูลอางอิงในการเรียกขอมูลเกามาแสดงได ผูใชบริการตอง
เทานั้นทายาทตาม

9. การจัดพิมพแบบ กบข.รง 008/2/2551 คลิกที่ “โปรแกรมจัดทําแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต”

คลิก “โปรแกรมจัดทําแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต”
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10. ใสเลขประจําตัวสมาชิก กบข.ที่เสียชีวิต รหัสอางอิง และรหัสผาน จากนั้นคลิก “เขาสูระบบ”
- กรณีลืม “รหัสผาน” ใหคลิก “สงรหัสผานทางอีเมล”
- กรณีลืม “รหัสอางอิง” โปรแกรมจะไมมีขอมูลอางอิงในการเรียกขอมูลเกามาแสดงได ผูใชบริการตอง
เทานั้นอธิบายคําจัดความ” เพื่อดูคําอธิบายคําจํากัดความของทายาทตาม

ใสเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของสมาชิกที่เสียชีวติ
ใสรหัสอางอิง
ใสรหัสผาน
คลิก “เขาสูระบบ”

11. คลิก “เขาสูระบบ” จะปรากฏหนาจอใหคียขอมูล แบงเปน
1) ขอมูลผูมีสิทธิรับเงิน ซึ่งอาจเปนผูจัดการมรดกหรือทายาทแลวแตกรณี
- คียที่อยู เบอรโทรศัพทและวิธีการรับเงินผูจัดการมรดก/ทายาทของทุกรายใหครบถวน
2) ขอมูลสวนราชการ
- คียเลขที่หนังสือออก
- ชื่อ-สกุลเจาหนาทีผ่ ูจัดทํา เบอรโทรศัพท และที่อยูสวนราชการ
- คียชื่อ-สกุลและตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ
12. คลิก “คลิกที่นี่ ! เพื่อเขาสูหนาจอสั่งพิมพ”จะปรากฏแบบ กบข.รง 008/2/2551 ในรูปแบบ pdf.file เพื่อ save หรือสั่งพิมพ
13. นําแบบ กบข.รง 008/2/2551 ใหผูเกี่ยวของลงนาม ดังนี้
1) ผูจัดการมรดก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงินทุกราย
2) พยาน 2 ราย
3) หัวหนาสวนราชการ
14. นําสงแบบ กบข.รง 008/2/2551 ที่ผูเกี่ยวของลงนามครบทุกราย พรอมแนบเอกสารประกอบการขอรับเงินตามที่โปรแกรมฯ ระบุ
มายัง กบข. ทางไปรษณียที่“สวนงานการจายเงินคืนสมาชิกพนสภาพ ตู ปณ.12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ 10341”
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(ขอมูลผูมีสิทธิรับเงิน)

ระบุสถานที่จัดทําเอกสาร

ระบุวิธีการรับเงิน
ระบุที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ตดิ ตอได
กรณีเลือกโอนเงิน ระบุธนาคาร/สาขา/ประเภทบัญชี และเลขที่
บัญชีใหถูกตองครบถวนตรงตามขอมูลที่ปรากฏบนสําเนาสมุด
บัญชีธนาคารของทายาทแตละราย

พยาน 2 รายลงนามใหครบถวน

(ขอมูลสวนราชการ)
ระบุเลขที่หนังสือออก

ระบุชื่อ-สกุลและตําแหนงหัวหนาสวนราชการ
ระบุชื่อ-สกุลและเบอรโทรศัพทของ จนท.ผูจัดทํา

ระบุที่อยูหนวยงาน
คลิกที่นี่ เพื่อสั่งพิมพแบบ กบข.รง 008/2/2551
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