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คําแนะนําการใชโปรแกรมชวยสรุปทายาทผูมีสิทธิรับเงิน กบข. 

และจัดทําแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต 
 

1. เขาสูโปรแกรมท่ี http://www.gpf.or.th/verify  และคลิก “โปรแกรมชวยสรุปทายาทผมูีสิทธิรับเงิน กบข.”  
 
 

 
 

 

2. ใสเลขประจําตัวประชาชนของสมาชิก กบข. ท่ีเสียชีวิต หากไมใชสมาชิก กบข. จะไมสามารถดําเนินการตอได 
 
 

 
 

3. กรณไีมเคยบันทึกขอมูลสมาชิกมากอน  เลือก “บันทึกขอมูลรายใหม”  
กรณีเคยบันทึกขอมูลสมาชิกมากอน เลือก “เรียกดู / ปรับปรุงขอมลูท่ีเคยบันทึกไว” 
 
 

 
 
 
 

คลิก “โปรแกรมชวยสรปุทายาทผูมีสทิธิรับเงิน กบข.” 

ใสเลขประจําตวัประชาชน 13 หลักของสมาชิกที่เสยีชีวติ 

แลวคลิก “บันทึก” 
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4. กรณีเลือก “บันทึกขอมูลรายใหม” โปรดศึกษา “ขอตกลงและเง่ือนไขการใชบริการ” เมื่อคลิก “ดําเนินการตอ”  

จะเขาสหูนาจอใหคียรายละเอียดของสมาชิกท่ีเสียชีวิต 
 

 

         

 
5. เลือกประเภทของผูมสีิทธิรับเงินเพียง 1 ขอเทาน้ัน 

- กรณีเลือก “ผูจัดการมรดก” โปรแกรมจะสอบถามขอมลูผูจดัการมรดกของสมาชิก 
- กรณีเลือก “ทายาทโดยธรรม” โปรแกรมจะสอบถามขอมูลทายาทโดยธรรม โดยเริม่จากคูสมรสไปจนถึงทายาทลําดับสดุทาย

ของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

 

             
 

      

        

       

      
       

โปรแกรมจะแสดงเลขประจําตัวประชาชนของสมาชิก 

ระบุชื่อและนามสกุลของสมาชิก 

ระบุคํานําหนาชื่อของสมาชิก 

ระบุวันที่เสียชีวิต (ตามใบมรณบตัร) 

กด “ดําเนินการตอ” 

คลิก “อธิบายคําจัดความ”เพ่ือดูคาํอธิบายคําจํากัดความของผูจัดการมรดกและทายาทตาม 
       ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
อธิบายคําจัดความ” เพ่ือดูคําอธิบายคําจํากัดความขอยาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

คลิก “ยอนกลับ” เพ่ือกลับไปยังหนาจอกอนหนาน้ีธิบายคําจัดความ” เพ่ือดูคําอธิบายคําจํากัดความ

คลิก “ดําเนินการตอ” เพ่ือไปยังหนาจอถัดไปบายคําจัดความ” เพ่ือดูคําอธิบายคําจํากัดความของ

คลิก “บันทึกราง” เมื่อตองการบันทึกขอมูลไว เพ่ือกลับมาคียเพ่ิมเติมในภายหลัง 
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6. โปรแกรมจะสอบถามขอมลูผูจดัการมรดก/ทายาทจนครบถวนตามลําดับสิทธิของทายาท โปรดคียขอมูลตามขอเท็จจริง 

- กรณีเลือก “ผูจัดการมรดก” โปรแกรมจะสอบถามขอมลูผูจดัการมรดกตามตัวอยาง 
 

 
 

- กรณีเลือก “ทายาทโดยธรรม” โปรแกรมจะสอบถามขอมูลทายาทโดยธรรม เริม่จากคูสมรสไปจนถึงทายาทลําดับสุดทาย        
ของสมาชิกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

                
 
 
 

7. เมื่อผูใชบริการคียขอมลูผูจดัการมรดก/ทายาทตามลําดับสิทธิจนครบตามคําถามของโปรแกรมแลว จะปรากฏหนาจอสอบถามวาตองการ
บันทึกขอมูลหรือไม   ใหคลิก “บันทึก” เพ่ือใหโปรแกรมจัดเก็บขอมูล 
 

 

                
 
 

คลิก “บันทึก”  
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8. เมื่อคลิก “บันทึก” แลว ดําเนินการดังน้ี 
1) โปรแกรมจะแจง “รหัสอางอิง” และขอใหกําหนด “รหัสผาน” เปนตัวเลข 4 หลัก พรอมใส “e-mail” ท่ีติดตอได    

                                                                                  
2) คลิก “บันทึก” โปรแกรมจะแสดงรายงาน “สรุปทายาทผูมสีิทธิรับเงินกรณีพนสภาพดวยเหตุเสียชีวิต” พรอมรายละเอียด 

เอกสารท่ีใชประกอบการขอรับเงิน 
 

          
 

 หมายเหตุ 

- กรณีท่ีผูใชบริการยังคียขอมูลไมเสร็จสิ้น และตองการบันทึกขอมูลไวเพ่ือกลับมาคียเพ่ิมเติมในภายหลัง ใหคลิก 

 
- หากผูใชบริการตองการเรยีกดู / ปรับปรุงขอมูลท่ีได “บันทึกราง” ไว ใหเขาสูโปรแกรมท่ี http://www.gpf.or.th/verify   

และคลิก “โปรแกรมชวยสรุปทายาทผูมีสิทธิรับเงิน กบข.” เลือก “เรียกดู / ปรับปรุงขอมูลท่ีเคยบันทึกไว” 
- หากลืม “รหัสอางอิง” โปรแกรมจะไมมีขอมูลอางอิงในการเรยีกขอมลูเกามาแสดงได ผูใชบริการตอง  

                             
 

9. การจัดพิมพแบบ กบข.รง 008/2/2551  คลิกท่ี “โปรแกรมจัดทําแบบขอรับเงินกรณสีมาชิกเสียชีวิต” 

                    

คลิก “โปรแกรมจัดทําแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต” 

โปรแกรมแสดงรหัสอางอิง 

ผูใชบริการกําหนดรหัสผาน 

ผูใชบริการใส e-mail ที่ตดิตอได 

คลิก “บันทึก” เมื่อใสขอมูลครบถวน 

เพ่ือบันทึกขอมูล ซ่ึงจะมีข้ันตอนตามขอ 1)มประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

เทาน้ันทายาทตาม

เพ่ือใชในการเรียกด/ูปรับปรุงขอมูลท่ีไดบันทึกไว และใชในการเขา 
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10. ใสเลขประจําตัวสมาชิก กบข.ท่ีเสยีชีวิต  รหัสอางอิง และรหัสผาน จากน้ันคลิก “เขาสรูะบบ” 
- กรณลีืม “รหัสผาน” ใหคลิก “สงรหัสผานทางอีเมล”  
- กรณลีืม “รหัสอางอิง” โปรแกรมจะไมมีขอมูลอางอิงในการเรียกขอมูลเกามาแสดงได ผูใชบริการตอง              

  
 
 

            
 

11. คลิก “เขาสรูะบบ” จะปรากฏหนาจอใหคียขอมูล แบงเปน 
1) ขอมูลผูมสีิทธิรับเงิน ซ่ึงอาจเปนผจัูดการมรดกหรือทายาทแลวแตกรณ ี

- คียท่ีอยู เบอรโทรศัพทและวิธีการรับเงินผูจดัการมรดก/ทายาทของทุกรายใหครบถวน 
2) ขอมูลสวนราชการ 

- คียเลขท่ีหนังสือออก 
- ช่ือ-สกุลเจาหนาท่ีผูจัดทํา เบอรโทรศัพท และท่ีอยูสวนราชการ 
- คียช่ือ-สกุลและตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ 

 

12. คลิก “คลิกท่ีน่ี ! เพ่ือเขาสูหนาจอสั่งพิมพ”จะปรากฏแบบ กบข.รง 008/2/2551 ในรูปแบบ pdf.file เพ่ือ save หรือสั่งพิมพ 
 

13. นําแบบ กบข.รง 008/2/2551 ใหผูเก่ียวของลงนาม ดังน้ี 
1) ผูจัดการมรดก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงินทุกราย 
2) พยาน 2 ราย 
3) หัวหนาสวนราชการ 

 

14. นําสงแบบ กบข.รง 008/2/2551 ท่ีผูเก่ียวของลงนามครบทุกราย พรอมแนบเอกสารประกอบการขอรับเงินตามท่ีโปรแกรมฯ ระบุ 
มายัง กบข. ทางไปรษณียท่ี“สวนงานการจายเงินคืนสมาชิกพนสภาพ ตู ปณ.12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ 10341” 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใสเลขประจําตวัประชาชน 13 หลักของสมาชิกที่เสยีชีวติ 

ใสรหัสอางอิง 

ใสรหัสผาน  

คลิก “เขาสูระบบ” 

เทาน้ันอธิบายคําจัดความ” เพ่ือดคํูาอธิบายคําจํากัดความของทายาทตาม
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 (ขอมูลผูมสีิทธิรับเงิน) 
 

 
 
(ขอมูลสวนราชการ) 
 

 
                 

              

 

 

    

ระบุที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ตดิตอได 

ระบุชื่อ-สกุลและตาํแหนงหวัหนาสวนราชการ 

ระบุเลขที่หนังสือออก 

ระบุชื่อ-สกุลและเบอรโทรศัพทของ จนท.ผูจัดทํา 

ระบุที่อยูหนวยงาน 

ระบุสถานที่จัดทําเอกสาร 

คลิกที่น่ี เพ่ือสั่งพิมพแบบ กบข.รง 008/2/2551 

กรณีเลือกโอนเงิน ระบุธนาคาร/สาขา/ประเภทบัญชี และเลขท่ี

บัญชีใหถูกตองครบถวนตรงตามขอมูลท่ีปรากฏบนสําเนาสมุด

บัญชีธนาคารของทายาทแตละราย 

ระบุวิธีการรบัเงิน 

 

พยาน 2 รายลงนามใหครบถวน 


