
 
 
 

UNDO 
ขา้ราชการ 
ผูร้บับ านาญ 
ผูร้บัเบีย้หวดั 

 
ส านกับรหิารการรบั –จา่ยเงนิภาครฐั 

 
การกลบัไปใชส้ทิธใินบ าเหน็จบ านาญ 

ตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 



Undo หรอื ไมU่ndo 
ขอให้เป็นการตดัสินใจดว้ยตวัเอง 

โปรดศึกษาขอ้มลูให้ครบถว้นและ
รอบครอบ 

กอ่นตดัสินใจ   
แตล่ะคนมเีงือ่นไขตา่งกนั 



พระราชบญัญตักิารกลบัไปใชส้ทิธ ิ
ในบ าเหน็จบ านาญตาม 

 พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญ 
  ขา้ราชการ พ.ศ. 2494 

 พ.ศ. 2557 

กฎหมาย Undo      



กฎหมาย Undo      
มผีลใชบ้งัคบัแลว้ 
13 ธันวาคม 2557 

(พน้ 30 วัน นับจากวันทีป่ระกาศใชก้ฎหมาย 13 พย.57) 

เริม่ใชส้ทิธไิด ้15 ธค. 57 



สาระส าคญัของ
กฎหมาย Undo 



ใหส้ทิธ ิUndo กบั 

ขา้ราชการ 
ผูร้บับ านาญ 
ผูร้บัเบีย้หวดั 

ทีเ่ป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิ กบข.โดยสมคัรใจ 

(มาตรา 36 พรบ.กบข.) 



การใชส้ทิธ ิUndo  

1 คน มไีดเ้พยีง 1 สถานะ 
เทา่นัน้ 

ขา้ราชการ Undo  
ผูรั้บบ านาญ Undo 

     
  

 Note 

ผูรั้บเบีย้หวดั Undo    
  



การใชส้ทิธ ิUndo  

เมือ่ไดย้ืน่ใชส้ทิธ ิUndo แลว้ 

จะขอยกเลกิไมไ่ด ้! 

 Note 



1  ขา้ราชการพลเรอืน 
2  ขา้ราชการฝ่ายตลุาการ 
3  ขา้ราชการฝ่ายอยัการ 
4  ขา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั 
5  ขา้ราชการคร ู
6  ขา้ราชการรฐัสภาสามญั 
7  ขา้ราชการต ารวจ 
8  ขา้ราชการทหาร 
9  ขา้ราชการศาลรฐัธรรมนูญ 
10 ขา้ราชการทีม่กีฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นขา้ราชการตาม พรบ. กบข. 

ขา้ราชการ 
ทีเ่ป็นสมาชกิกองทนุ ตามมาตรา 36 พรบ. กบข. 

ขา้ราชการ  หมายถงึ …………………  
 



2 ไดร้บัเงนิสะสม และดอกผล คนืจาก กบข. 
   ต ัง้แตว่นัทีห่มดสมาชกิภาพ กบข.  
  (ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2558 เป็นตน้ไป) 

1 ใหใ้ชส้ทิธเิลอืก  ต ัง้แตว่นัทีก่ฎหมายมผีลใชบ้งัคบั 
    ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2558  (ประมาณ 7 เดอืน) 
 

ขา้ราชการ 

3 ไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิประเดมิ เงนิชดเชย เงนิสบทบ  
   และดอกผลของเงนิดงักลา่ว  โดยรฐัจะให ้กบข. 
   น าเงนินีไ้ปใสใ่นบญัชเีงนิส ารอง เพือ่ใชใ้นการ 
   บรหิารจดัการภาระบ านาญตอ่ไป 



4 สมาชกิภาพสิน้สดุลงนบัต ัง้แตว่นัถดัจาก 
   วนัที ่30 กนัยายน 2558 คอืวนัที ่1 ตลุาคม 2558 
   เวน้แต ่จะขอลาออก หรอืถกูส ัง่ใหอ้อก ถดัจาก  
   30 มถินุายน ถงึ 30 กนัยายน 2558 สมาชกิภาพ 
   ส ิน้สดุลงต ัง้แตว่นัทีข่อลาออก หรอืถกูส ัง่ 
   ใหอ้อก   แลว้แตก่รณี 

 5 ขา้ราชการทีม่เีวลาราชการเหลอือยูไ่มถ่งึวนัที ่ 
    30 มถินุายน 2558 เนือ่งจากจะออกจากราชการ 
    ไมว่า่กรณีใด (ขอลาออก หรอืถกูส ัง่ใหอ้อก)ใหใ้ช ้
    สทิธเิลอืกไดไ้มเ่กนิวนัทีท่ ีจ่ะออกจากราชการน ัน้ 
    แลว้แตก่รณี (วนัทีข่อลาออก หรอืวนัทีถ่กูส ัง่ใหอ้อก) 
    โดยสมาชกิภาพสิน้สดุลงนบัต ัง้แตว่นัทีอ่อก 
    จากราชการ แลว้แตก่รณี 



6 เมือ่ออกจากราชการไมว่า่กรณีใด และมสีทิธริบั 
   บ านาญ จะไดร้บับ านาญตาม พรบ. บ าเหน็จบ านาญ 
   2494 จนถงึวนัทีเ่สยีชวีติ 

7 หากแสดงความประสงคไ์วแ้ลว้ และถงึแกค่วามตาย 
   กอ่นวนัที ่ 1  ตลุาคม  2558   หรอืกอ่นวนัทีท่ ี ่
   จะออกจากราชการไมว่า่กรณีใด (วนัทีข่อลาออก 
   หรอืวนัทีถ่กูส ัง่ใหอ้อก)  แลว้แตก่รณี 
   ใหถ้อืวา่การแสดงความประสงคน์ ัน้เป็นอนัสิน้ผล 



ขา้ราชการทีไ่มอ่ยู ่กอ่นหรอืในวนัทีก่ฎหมายนี้
ใชบ้งัคบั และกลบัเขา้รบัราชการ 

ภายหลงัวนัที ่30 มถินุายน 2558 

1 ใหแ้สดงความประสงค ์ภายใน 60 วนันบัต ัง้แตว่นั
กลบัเขา้รบัราชการ 

2 ใหส้มาชกิภาพสิน้สดุลงนบัถดัจากวนัที ่
        แสดงความประสงค ์

       1. ถกูส ัง่ใหอ้อกจากราชการเพือ่ไปรบัราชการตามกฎหมายวา่ดว้ย
การรบัราชการทหาร      

       2. ไดร้บัอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรใีหไ้ปปฏบิตังิานใดๆตาม พรฎ.วา่ดว้ย  
การก าหนด หลกัเกณฑก์ารส ัง่ใหข้า้ราชการไปท าการซึง่ใหน้บัเวลา
ระหวา่งน ัน้เหมอืนเต็มเวลาราชการ   

       4. อยูร่ะหวา่งรอ้งทกุขห์รอือทุธรณค์ าส ัง่ใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อก
จากราชการ 

       3. ถกูส ัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้อ่น        



3. ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ซึง่เคยเป็นขา้ราชการ 

     ทีเ่ขา้รบัราชการกอ่นวนัที ่27 มนีาคม 2540 และมกีฎหมาย  
     หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีก าหนดใหม้กีารถา่ยโอนภารกจิไปยงั 
     องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

1. ตลุาการศาลปกครองซึง่เคยเป็นขา้ราชการทีเ่ขา้รบัราชการ 
     กอ่นวนัที ่27 มนีาคม 2540 และลาออกจากราชการเพือ่ไป

เป็นตลุาการศาลปกครอง 

4. พนกังานมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั  ซึง่เคยเป็น 

    ขา้ราชการทีเ่ขา้รบัราชการกอ่นวนัที ่27 มนีาคม 2540 และม ี
    กฎหมายก าหนดใหม้หาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 
    เป็นหนว่ยงานในก ากบัของรฐั 

ใหร้วมถงึบคุคลดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

2. ขา้ราชการ ซึง่เคยเป็นขา้ราชการทีเ่ขา้รบัราชการกอ่นวนัท ี
    27 มนีาคม 2540 ซึง่ลาออกจากราชการและกลบัเขา้ 
    รบัราชการต ัง้แต ่หมวด 3 พรบ. กบข.ใชบ้งัคบั 

มาตรา 35 พรบ.กบข. 

มาตรา 35 พรบ.กบข. 

มาตรา 70/1 พรบ.กบข. 

มาตรา 70/6 พรบ.กบข. 



ใหร้วมถงึบคุคลดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

     ขา้ราชการทีเ่ขา้รบัราชการ 
   กอ่นวนัที ่27 มนีาคม 2540  

   และปจัจบุนั(วนัที ่กฎหมาย Undo มผีลใชบ้งัคบั) 

   เป็นสมาชกิ กบข.ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ 

   ไดส้ทิธ ิUndo ทกุคน  
ยกเวน้ขา้ราชการทอ้งถิน่สมคัรใจ 

  โดยสรปุ 



     ขา้ราชการทีเ่ขา้รบัราชการ 
   ต ัง้แตว่นัที ่27 มนีาคม 2540  

   และปจัจบุนั(วนัที ่กฎหมาย Undo มผีลใชบ้งัคบั) 

   เป็นสมาชกิ กบข.ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ 

   ไมไ่ดส้ทิธ ิUndo แมแ้ตค่นเดยีว 

  ในทางกลบักนั 



ผูร้บับ านาญ 

2 ไมต่อ้งคนืเงนิสะสมและผลประโยชน ์

1 ใหใ้ชส้ทิธเิลอืก ต ัง้แตว่นัทีก่ฎหมายมผีลใชบ้งัคบั 
   ถงึวนัที ่30 มถินุายน  2558 

   
เคยเป็นสมาชกิกองทนุตาม มาตรา 36 พรบ. กบข.  
ในวนัทีอ่อกจากราชการ  
และเป็นผูร้บับ านาญอยูใ่นวนัทีก่ฎหมาย Undo ใชบ้งัคบั 

ยงัมชีวีติอยู ่  
 



4 ไดร้บับ านาญตาม พรบ. บ าเหน็จบ านาญ 2494 
    ยอ้นหลงัต ัง้แตว่นัทีอ่อกจากราชการถงึ 

    วนัที ่30 กนัยายน 2558 โดยวธิหีกักลบลบกนั 
     

3 ตอ้งคนืเงนิประเดมิ เงนิชดเชย เงนิสบทบ และ 

   ดอกผลของเงนิดงักลา่ว  ทีก่องทนุค านวณให ้
   ในวนัปิดบญัชเีงนิรายบคุคล  

   โดยวธิหีกักลบลบกนั 
 



 5.1 หากมสีว่นตา่งตอ้งช าระคนืใหร้ฐั ใหช้ าระคนื 
        ภายใน 30 มถินุายน 2558  

           ช าระท ัง้กอ้นคร ัง้เดยีว 

 5 เมือ่หกักลบลบกนัแลว้ 

 5.2 หากมสีว่นตา่งทีร่ฐัตอ้งจา่ยคนื รฐัจะจา่ยคนืให ้
       ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงั  
       ก าหนด (ต ัง้แต ่1 ตค. 58 เป็นตน้ไป) 

        หรอืใหแ้บง่ช าระเงนิเป็นสว่นๆใหเ้สร็จสิน้ 

        ต ัง้แต ่1 กรกฎาคม ถงึ 30 กนัยายน 2558 

        หากไมส่ามารถช าระเงนิคนืไดภ้ายในเวลาที ่
        ก าหนด(30 กย. 58)ใหถ้อืวา่การแสดงเจตนาน ัน้ 
        เป็นอนัสิน้ผล  และหากไดช้ าระเงนิบางสว่น 
        ใหร้ฐัแลว้ รฐัจะคนืเงนิกลา่วใหผู้ร้บับ านาญน ัน้    



     7  เงนิทีไ่ดร้บัคนืไมต่อ้งน าสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ 
         และใหร้ฐัโดยกรมบญัชกีลางสามารถน าเงนิทีไ่ดร้บั 
         คนืจากผูร้บับ านาญตาม 5.1 ไปจา่ยคนืใหผู้ร้บั 
         บ านาญ  ตาม 5.2 ได ้ สว่นทีเ่หลอืใหน้ าสง่เขา้ 
         บญัชเีงนิส ารอง ใหแ้ลว้เสร็จภายใน มนีาคม 2559 

      6  ใหผู้ร้บับ านาญตาม 5.1 คนืเงนิใหร้ฐัผา่น 
          สว่นราชการผูเ้บกิ  เพือ่น าสง่ตอ่ใหก้รมบญัชกีลาง 



 9 หากแสดงความประสงคไ์วแ้ลว้ และถงึแกค่วามตาย 
    กอ่นวนัที ่ 1  ตลุาคม  2558   ใหถ้อืวา่การแสดง 
    ความประสงคน์ ัน้  เป็นอนัสิน้ผล   และหากไดค้นื 
    เงนิตาม 5.1 ใหร้ฐัแลว้  รฐัจะคนืเงนิดงักลา่วใหก้บั 
    ทายาทตาม ป.พ.พ.  ตอ่ไป 

8 จะไดร้บับ านาญตาม พรบ. บ าเหน็จบ านาญ 2494 
   ต ัง้แต ่1 ตลุาคม 2558  เป็นตน้ไปจนถงึวนัทีเ่สยีชวีติ 



คดิเฉพาะ 

เงนิบ านาญ เทา่น ัน้ 

ไมน่ า  ชคบ.และเงนิบ าเหน็จด ารงชพี  
 ครัง้ที ่1 และ 2 ทีไ่ดรั้บไปแลว้  มารว่มค านวณในขัน้ตอน 

 การขอ Undo   แตจ่ะน ามาคดิค านวณใหใ้นภายหลัง 

 Note 

ไมค่ดิ  ดอกเบีย้ทัง้ในสว่นของเงนิกอ้นที่
จะตอ้งคนื และผลตา่งเงนิบ านาญทีจ่ะไดรั้บคนื 



การน าเงนิมาคนื 
กรณีขอแบง่ช าระเป็นสว่นๆ 

 Note 

งวด 1 

งวด 2 

งวด 3 

งวดละ 
เทา่ๆกนั 

งวดละ 
เทา่ๆกนั 

งวดละ 
เทา่ๆกนั 

+เศษ 

กรกฎาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงิหาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กนัยายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งวด 1 

งวด 2 

งวด 3 

งวด 1 งวด 1 งวด 1 

งวด 2 งวด 2 

งวด 3 

งวด 3 

งวด 1 

งวด 2 

งวด 3 

งวด 1 

งวด 2 

งวด 3 

งวด 1 

งวด 2 



การน าเงนิมาคนื 
กรณีขอแบง่ช าระเป็นสว่นๆ 

 Note 

เงนิสด 

แคชเชยีรเ์ช็ค 

ดรา๊ฟท ์

ต ัว๋แลกเงนิ 

ในเขตส านกัหกับญัชเีดยีวกนัทีส่ว่นราชการผูเ้บกิบ านาญต ัง้อยู ่
 โดยส ัง่จา่ยเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชือ่บญัช ี“รบัเงนิ Undo (ชือ่สว่นราชการ)” และขดีฆา่ค าวา่ “หรอืผูถ้อื” ออก 



เงนิกอ้นทีไ่ดรั้บจาก กบข.หรอื
กรมบญัชกีลาง แลว้แตก่รณี  
ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ี

ตาม มต ิคณะรัฐมนตร ี
(ทีไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนใ์นการลดหยอ่นภาษีแลว้ ก็ไมต่อ้งคนื) 

 Note 



 Note 

ใชว้ธิทียอยคนืตามล าดบั 
การขอใชส้ทิธ ิ

เงนิกอ้นทีไ่ดรั้บจาก กบข.หรอื
กรมบญัชกีลาง แลว้แตก่รณี  



สทิธปิระโยชนท์ีเ่คยไดรั้บในตอนทีเ่ป็น
สมาชกิ กบข.  เชน่  กูเ้งนิซือ้บา้นในอตัรา
ดอกเบีย้ต า่ จะไดรั้บสทิธนัิน้ตอ่เนือ่งตอ่ไป 

 Note 

การฝากเงนิกอ้นทีจ่ะไดร้ับคนืจากการขอ
Undo (เงนิสะสม+ผลประโยชน)์ ไวก้บั 
กบข.ตอ่ไป ไมส่ามารถท าได ้



Undo กบัผูร้ับบ านาญทีม่เีวลาทวคีณู 
แลว้ไมไ่ดแ้จง้  ใหแ้จง้ เสยีแตเ่นิน่ๆ  

เพือ่ประโยชนใ์นการค านวณเงนิหกักลบลบกนั  
และบ านาญสตูร 2494 ทีจ่ะไดร้ับตอ่ไป 

 Note 



หลักคดิ โดยรวมเกีย่วกบัUndo 

รกัษาสทิธทิ ีเ่คยมอียู ่
ไวท้กุประการ 

 Note 



สว่นราชการทีป่ฏบิตังิานอยู ่

สถานทีย่ืน่ใบสมัคร Undo 
+รับช าระเงนิ (ถา้ม)ี 

สว่นราชการผูเ้บกิบ านาญ 

ขา้ราชการ +ขา้ราชการ ตาม ม. 17 พรบ. Undo 

ผูร้บับ านาญ+ผูร้บับ านาญ ตาม ม. 17 พรบ. Undo 
ผูร้บัเบีย้หวดั 
 
การยืน่ขอเปลีย่นหนว่ยเบกิบ านาญ 



กรณีผูร้ับบ านาญไมค่นืเงนิ 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาทีก่ าหนด 

ไมต่อ้งยืน่เอกสารใดๆ 
กรมบญัชกีลางจะคนืเงนิ 
ทีไ่ดร้ับไวท้ัง้หมดใหผู้ร้ับบ านาญ 
ตัง้แตต่ลุาคม 2558 เป็นตน้ไป 



กรณีผูร้ับบ านาญทีย่ืน่ความประสงค์
ไวแ้ลว้ถงึแกค่วามตาย 
กอ่น 1 ตลุาคม 2558 

ผูม้สีทิธรัิบมรดกยืน่ แบบ บ.6 
ตอ่สว่นราชการผูเ้บกิบ านาญ 
กรมบญัชกีลางจะคนืเงนิ 
ทีไ่ดรั้บไวทั้ง้หมดใหแ้กผู่ม้สีทิธรัิบมรดก
ตัง้แตว่ันทีไ่ดรั้บและตรวจสอบเอกสาร 
ถกูตอ้งแลว้เป็นตน้ไป 



สาระส าคญัของ
กฎหมาย Undo 

จบ 



แนวทางการปฏบิตังิาน 
เกีย่วกบัการรบัสมคัร Undo 
 
ส าหรบัเจา้หนา้ที ่

     สว่นราชการ   
     กรมบญัชกีลาง (สรจ.) 
     สนง.คลงัจงัหวดั  

   กรมบญัชกีลาง   กระทรวงการคลงั 



ค ำจ ำกดัควำม 

•  “ข้าราชการ” หมายถงึ ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้ารับราชการ                                                             
ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 

•  “ผู้รับบ านาญ” หมายถงึ ผู้รับบ านาญซึ่งเคยเป็นข้าราชการ
และเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้า
รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 

•  “ทหารกองหนุนมีเบีย้หวัด” หมายถงึ ทหารกองหนุนมีเบีย้
หวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)
    



ค ำจ ำกดัควำม 
• “ส่วนราชการ” หมายถงึ ส่วนราชการในส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค 

และส่วนราชการในส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ในส่วนภมิูภาคที่
ข้าราชการปฏิบัตริาชการอยู่ ยกเว้น กรณีการยืมตวัไปปฏิบัติ
ราชการต่างส่วนราชการ ให้หมายถงึ ส่วนราชการในส่วนกลาง 
ส่วนภมิูภาค และส่วนราชการในส่วนกลางที่มีส านักงานอยู่ใน
ส่วนภมิูภาคที่ข้าราชการผู้นัน้ปฏิบัตริาชการอยู่ก่อนมีการยืมตวั 

• “ส่วนราชการผู้เบกิบ านาญ” หมายถงึ ส่วนราชการที่มีระบบ
บ าเหน็จบ านาญ (e Pension) 

• “ส านักงานคลังจังหวัด” หมายถงึ ส านักงานคลังจังหวัดที่มีส่วน
ราชการผู้เบกิบ านาญตัง้อยู่ 

 



ค ำจ ำกดัควำม 

• บัญชีเงนิรับคืน หมายความว่า  บัญชีเงนิฝากคลังซึ่งกรมบัญชีกลาง 
หรือส านักงานคลังจังหวัดมีไว้เพื่อประโยชน์ในการับเงนิคืนจาก 
ผู้รับบ านาญและทหารกองหนุนมีเบีย้หวัดซึ่งแสดงความประสงค์
เลือกรับบ านาญตาม พรบ.2494  

• บัญชีเงนิจ่ายคืน หมายความว่า บัญชีเงนิฝากคลังซึ่งกรมบัญชีกลาง
มีไว้เพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงนิส่วนเพิ่มให้แก่ผู้รับบ านาญซึ่งแสดง
ความประสงค์เลือกรับบ านาญตาม พรบ.2494 และจ่ายเงนิ  ให้แก่               
ผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบ านาญ และผู้มีสิทธิรับมรดกของทหาร
กองหนุนมีเบีย้หวัด 

 



กำรใชสิ้ทธิ UNDO 

• ขณะท่ีกฎหมำยมีผลบงัคบัใชท่้ำนมีสถำนะเป็นอะไร                                         
ให ้UNDO ในสถำนะนั้นเพียง 1 สถำนะเท่ำนั้น 

• ขำ้รำชกำรไดรั้บคืนเงินสะสม และผลประโยชน์ (ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี) 
• ผูรั้บบ ำนำญ ไดรั้บเงินส่วนเพิ่มคืนจำกรัฐ  (ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษี)                            

หรือตอ้งคืนเงินใหรั้ฐ (จำกกำรหกักลบลบกนัระหวำ่ง บ ำนำญส่วนเพิ่ม 
กบัเงินประเดิม ชดเชย สมทบและผลประโยชน์) 

• ผูรั้บเบ้ียหวดั ตอ้งคืนเงินสมทบ และผลประโยชน์ใหรั้ฐ 

*****เมื่อใช้สิทธิ UNDO แล้ว จะขอยกเลกิไม่ได้***** 



แบบที่เกีย่วข้องกบักำร UNDO 
• ใบสมคัร  UNDO  ของข้ำรำชกำร  (แบบ ข.1 ) 

• ใบสมคัร  UNDO  ของผู้รับบ ำนำญ และทหำรกองหนุนมเีบีย้หวดั (แบบ บ.1)  

• ใบรับแบบใบสมคัร UNDO ของข้ำรำชกำร (แบบ ข.2) 

• ใบรับแบบใบสมคัร UNDO ของผู้รับบ ำนำญ (แบบ บ.2 และ บ.3) 

• ใบรับรองสิทธิว่ำ UNDO ของข้ำรำชกำรสมบูรณ์แล้ว (แบบ ข.3)  

• ใบรับรองสิทธิว่ำ UNDO ของผู้รับบ ำนำญสมบูรณ์แล้ว (บ.4 และ 5) 

• แบบขอรับเงนิคนื กรณีผู้รับบ ำนำญ UNDO  กรณีคนืเงนิให้ส่วนรำชกำรแล้ว                                           
ตำยก่อน 1 ต.ค.58 (แบบ บ.6) 

• ใบรับแบบใบสมคัร UNDO ของทหำรกองหนุนมเีบีย้หวดั (แบบ บ.7) 

• ใบรับรองสิทธิว่ำ UNDO  ของทหำรกองหนุนมเีบีย้หวดัสมบูรณ์แล้ว  (แบบ บ.8) 

 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.sodahead.com/living/is-there-a-way-to-undo-giving-a-rave/question-1165397/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QSdVVIv3AYuVuQT8rYLIAQ&ved=0CCMQ9QEwBzjIAQ&usg=AFQjCNE8QWZSjDJEFRekLZtcaq6iFDEhCw


หนำ้ท่ีในกำรจดัท ำแบบ UNDO 
ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ ำนำญ 
• ใบสมคัร  UNDO  ของข้ำรำชกำร  (แบบ ข.1 ) 

• ใบสมคัร  UNDO  ของผู้รับบ ำนำญ,        
ทหำรกองหนุนมเีบีย้หวดั (แบบ บ.1)  

• ใบรับแบบใบสมคัร UNDO                                                     
ของข้ำรำชกำร (แบบ ข.2) 

• ใบรับแบบใบสมคัร UNDO                                                        
ของผู้รับบ ำนำญ, ทหำรกองหนุนมเีบีย้หวดั  
(แบบ บ.2 , บ.3 และ บ.7) 

• แบบขอรับเงนิคนื กรณผู้ีรับบ ำนำญ UNDO  
กรณคีนืเงนิให้ส่วนรำชกำรแล้ว                                           
ตำยก่อน 1 ต.ค.58 (แบบ บ.6) 

 

• สรจ. หรือ ส.คลงัจังหวดั 

• ใบรับรองสิทธิว่ำ UNDO                               
ของข้ำรำชกำรสมบูรณ์แล้ว (แบบ ข.3)  

• ใบรับรองสิทธิว่ำ UNDO                          
ของผู้รับบ ำนำญสมบูรณ์แล้ว  

      (บ.4 ,บ.5 ) 

• ใบรับรองสิทธิว่ำ UNDO                                      
ของทหำรกองหนุนมเีบีย้หวดัสมบูรณ์แล้ว                       
(แบบ บ.8) 

 
 



กำรไดรั้บเงินคืน หรือ กำรคืนเงินใหรั้ฐ 
• ขำ้รำชกำร  ไดรั้บเงินคืนโดยกบข. โอนเงินสะสมและผลประโยชน์                  

เขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรท่ีแจง้ไวใ้นแบบ ข.1 
• ผูรั้บบ ำนำญ ไดรั้บคืนจำกกรมบญัชีกลำง (สรจ.) โอนเงินส่วนเพิ่ม                                

เขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรบญัชีเดียวกนักบักำรใชโ้อนบ ำนำญประจ ำเดือน 
• ผูรั้บบ ำนำญ ท่ีตอ้งคืนเงินใหรั้ฐ ใหคื้นทั้งจ ำนวน หรือผอ่นช ำระ 3งวด                             

ท่ีส่วนรำชกำรผูเ้บิกบ ำนำญ 
• ผูรั้บบ ำนำญส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีตอ้งคืนเงินใหรั้ฐ ใหคื้นทั้งจ ำนวน หรือผอ่น

ช ำระ 3งวด  ท่ีกรมบญัชีกลำง หรือส ำนกังำนคลงัจงัหวดั 
• ผูรั้บเบ้ียหวดั ใหคื้นเงินสมทบและผลประโยชน์ทั้งจ  ำนวน                                

ท่ีส่วนรำชกำรผูเ้บิกบ ำนำญ 
 



หลักเกณฑ์ ขัน้ตอน                            
และวธีิปฏบิัต ิ

ข้าราชการ 



การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มกอ่นการ undo ของขา้ราชการ 

• ตรวจฐานขอ้มลูของทา่นทีส่ว่นราชการ 

ทีร่บัราชการอยูว่า่ ถกูตอ้ง ตรงกนั  

กบับตัรประชาชนหรอืไม ่

• ชือ่ สกลุ    /   เลข 13 หลกั 

• ยืน่หลกัฐาน เอกสาร ทีถ่กูตอ้ง ไปกบัแบบ                          
แสดงความประสงค ์undo เพือ่ยนืยนัตวับคุคล  

   หรอื แจง้สว่นราชการตน้สงักดั   

   เพือ่ใหแ้จง้แกไ้ขกบั กบข. 

http://www.mricons.com/icon/49529/128/undo-icon


ข้าราชการ undo 

กรอกแบบแสดงความประสงค ์undo  (แบบ ข.1) พรอ้มแนบหลกัฐาน 

•  ส าเนาบตัรประชาชน      

•  ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารหนา้ทีม่ชี ือ่และเลขทีบ่ญัชเีงนิฝากธนาคาร  

   ของตนเอง (สะสมทรพัย ์/ ออมทรพัย ์/ กระแสรายวนั / เผือ่เรยีก) 

    ยกเวน้ ประเภทเงนิฝากประจ า และไมเ่ป็นบญัชรีว่มกบัผูอ้ ืน่ 

  ยืน่ทีส่ว่นราชการตน้สงักดัทีร่บัราชการอยู ่ภายใน วนัที ่30 มถินุายน 2558 

ยกเวน้ ขา้ราชการทีอ่อกจากราชการกอ่นวนัที ่1 กรกฎาคม 2558                                               
ใหย้ ืน่ใหแ้ลว้เสร็จกอ่นวนัทีอ่อกจากราชการ และมผีลต ัง้แตว่นัทีอ่อกจาก
ราชการ 

ส าหรบัขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ทีเ่คยเป็นสมาชกิ กบข. และถกูโอนไป

เป็นขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ตามกฎหมายหรอืมตคิณะรฐัมนตรซีึง่ก าหนดใหม้ี
การถา่ยโอน ใหย้ ืน่ทีส่ว่นราชการสว่นทอ้งถิน่ทีร่บัราชการอยู ่

พนกังานมหาวทิยาลยัใหย้ ืน่ทีม่หาวทิยาลยัทีร่บัราชการอยู ่

 



ส่วนราชการ (เจ้าหน้าทีผู้่ตรวจสอบสิทธิ) 

• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของการกรอกรายการและเอกสารทีแ่นบ 

      ในแบบ ข.1  (ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร) 

• เจ้าหน้าทีผู้่ตรวจสอบสิทธิลงนาม และวนัทีรั่บแบบ (ไม่เกนิ 30 มิย.58) 

• ถ่ายเอกสารและรับรองส าเนา แบบ ข.1 ให้ข้าราชการ UNDO เกบ็ไว้                   
เป็นหลกัฐาน 

• ส่งต้นฉบับแบบ ข.1 ให้เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานในระบบ e-Pension 

      เพือ่ด าเนินการต่อไป 



 
ส่วนรำชกำร                          
ทีรั่บรำชกำรอยู่ 



 

เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย  
จากส่วนราชการ  

 ให้เป็นผู้ตรวจสอบสิทธิ 



 

 

 

เลขที่บัญชีเงนิฝาก 

ช่ือเจ้าของบัญชี 

ส าเนาบัตรประชาชน 

ส าเนาบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

แบบ ข.1 



สมุดประวตั ิหรือ บัตรก.พ.7  

 



 

 

 

แบบ ข.1 เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
สอบสิทธิ 



  

เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัตงิำน (ส่วนรำชกำรผู้เบิก) 
ในระบบ e-Pension 

  

กองคลัง 



 

 

 

ลงช่ือหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้เบิกบ ำนำญ   
วนัที.่.................. 

แบบ ข.1 

หวัหน้าส่วนราชการ                  
ผู้เบกิบ านาญ 

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
สอบสิทธิ 



  

 
บันทึกในระบบ  

e-Pensio 
 
เจ้ำหน้ำทีพ่มิพ์ใบรับแบบฯ   (แบบ ข.2)                     ออกจำกระบบฯ  
ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิกบ ำนำญลงนำม  
แล้วส่งให้ข้ำรำชกำร 

แบบ ข.2 

ช่ือธนาคาร / เลขที่บัญชีเงนิฝากธนาคาร 



ส่วนรำชกำรผูเ้บิกบ ำนำญ  
 เจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำนในระบบ e-Pension 

• ตรวจสอบ ต้นฉบบั แบบ ข.1 และเอกสารแนบ (ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาบญัชีเงนิฝากธนาคาร) 

• กรณคีรบถ้วน ถูกต้อง ให้บนัทกึข้อมูลในระบบ e-Pension ตามแบบและวธีิการทีก่รมบญัชีกลางก าหนด 

• พมิพ์ใบรับแบบ (แบบ ข.2) ออกจากระบบ 

• รวบรวม ต้นฉบบัแบบ ข.1 และ แบบ ข.2   เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้เบกิบ านาญ                                             
เพือ่ลงนามและวนัที่ 

• ส่งแบบ ข.2 ส่งให้ข้าราชการเกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน 

• เกบ็เอกสาร+ รายงานสรุปรายวนั (ใบปะหน้า)  ใส่แฟ้มระหว่างวนั (แฟ้มเลก็) 

• น าแฟ้มระหว่างวนัไปรวมกบัแฟ้มอืน่ ๆ (ถ้าม)ี ไว้ในแฟ้มประจ าวนัทุกส้ินวนั (แฟ้มใหญ่) 

       เพือ่รอรวบรวมเป็นแฟ้มประจ ารอบ........ส่งให้ กรมบญัชีกลาง ทุก ๆ 15 วนั  

       (ส านักบริหารการรับ - จ่ายเงนิภาครัฐ หรือ ส านักงานคลงัจังหวดั )                      

       

http://www.mricons.com/icon/14126/128/undo-icon


 
ขา้ราชการ  undo 

 
 

• ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

• ยกเว้น กรณีถงึแก่ความตาย หรือถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ 

• ให้ยื่นแบบ ข.1 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ออกจากราชการ 

เน่ืองจากUndo มีผลตัง้แต่วันที่ออกจากราชการ(ก่อน 1 กรกฎาคม 2558) 

• กบข. ขอความร่วมมือส่วนราชการ ให้แจ้งเป็นหนังสือ พร้อมแนบค าส่ัง 

ที่เกี่ยวข้อง ให้ กบข.  

• เพื่อจ่ายเงนิสะสมและผลประโยชน์ให้ข้าราชการ undo รายนัน้ต่อไป 

     (ไม่ต้องรอเดือนตุลาคม 2558) 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.polyvore.com/undo_it_carrie_underwood/thing?id=18969617&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=SShVVIm8McO3uQT6r4LIAQ&ved=0CDMQ9QEwDzjwAQ&usg=AFQjCNGRVEFU_746A4KIMXYRN9XH-r5zFQ


 
 

ขา้ราชการ  undo 
 
  

หากแสดงความประสงคไ์วแ้ลว้  

ตอ่มาถงึแกค่วามตาย 

กอ่นวนัที ่ 1  ตลุาคม  2558    

หรอืกอ่นวนัออกจากราชการไมว่า่กรณีใด 

ใหถ้อืวา่การแสดงความประสงคน์ ัน้ 

ไมม่ผีลใชบ้งัคบั 

 

http://www.mricons.com/icon/1615/128/undo-icon


หลักเกณฑ์ ขัน้ตอน                            
และวธีิปฏบิัต ิ
ผู้รับบ านาญ 

ผู้รับเบีย้หวัด 

  



 

หลักเกณฑ์ ขัน้ตอน และวธีิปฏบิัติ 
30 มิถุนายน 2558 วันสุดท้ายแสดงความประสงค์ 

30 กันยายน 2558 วันสุดท้ายช าระเงนิ 

 

 



 
ใบสมัคร UNDO   แบบ บ.1  

 
• ผู้รับบ านาญ  

• ทหารกองหนุนมีเบีย้หวัด 
 

 

 

 

 

• กรอกรายการในแบบ บ.1                   
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

• ผู้แสดงความประสงค์ UNDO                      
ลงชื่อ ในแบบ 

• แนบส าเนาบัตรประชาชน 

• ยื่นที่ส่วนราชการผู้เบกิบ านาญ 
 

 

https://www.google.co.th/url?url=https://openclipart.org/detail/181114/square-undo-or-back-button-by-barrettward-181114&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=-C1VVNG_CoHguQSmg4CAAg&ved=0CDkQ9QEwEjjMAw&usg=AFQjCNGPysto1bXN2u8cVvcu8BZYxl59tA


แนบส าเนาบัตรประชาชน 

แบบ บ.1 



 
 

 

 
ส่วนท้องถิ่นลงนาม                        

และวันที่    
ก่อนส่ง  ส่วนราชการผู้เบกิ 

แบบ  บ.1 

หส่วนราชการผู้เบกิลงนาม 
และวันที่  

หลังจาก ท้องถิ่นลงนามแล้ว 

ผู้แสดงความประสงค์ลงนาม 



สถำนที่ยืน่แบบ บ.1  

• ผู้รับบ านาญ 

• ยื่นที่ส่วนราชการผู้เบกิ
บ านาญ 

 

• ผู้รับบ านาญส่วนท้องถิ่น                     
(ถ่ายโอนตามภารกิจ) 

•  ยื่นที่ส่วนราชการ                        
ส่วนท้องถิ่นผู้เบกิบ านาญ 

• ผู้รับบ านาญที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ยื่นที่
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ที่เป็นส่วนราชการผู้เบกิ
บ านาญ 

• ทหารกองหนุนมีเบีย้หวัด 

• ยื่นที่ส่วนราชการผู้เบกิ
บ านาญ 

 



แนบส าเนาบตัรประชาชน 

หวัหนำ้ส่วนรำชกำรผูเ้บิกบ ำนำญ                      ส่วน
ทอ้งถ่ินลงนำม และวนัท่ี                                     ก่อน
ส่งไปให้ สรจ. หรือ ส.คลงัจงัหวดั 



  

เจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏิบัตงิำน (ส่วนรำชกำรผู้เบิก) 
ในระบบ e-Pension 

  

กองคลัง 



ส่วนราชการผู้เบกิบ านาญ 
  

• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนว่าเป็นผู้มีสทิธิตามกฎหมาย 
• การกรอกรายการ และเอกสารแนบ (ส าเนาบัตรประชาชน) 
• น าข้อมูลในแบบ บ.1มาบันทกึ ในระบบ e-Pension 
• เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
• ค านวณบ านาญเพื่อน ามาหักกลบลบกันกับเงนิก้อน                                      

(ประเดมิ ชดเชย สมทบ และผลประโยชน์ 
• พมิพ์ใบรับแบบ บ.2  และ บ.3 เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
• ส่งแบบ บ.2 ให้ผู้รับบ านาญที่มีสทิธิได้รับเงนิส่วนเพิ่ม 
• ส่งแบบ บ.3 ให้ผู้รับบ านาญที่ต้องคืนเงนิให้แก่ทางราชการ 
 



  

แบบ บ.2 ใบรับแบบ ฯ ประเภทผู้รับบ านาญได้รับเงนิส่วนเพิ่มจากรัฐ 

จ านวนเงนิ 



  

แสดงรายการผ่อนช าระ 

แสดงจ านวนเงนิก้อน 

แบบ บ.3 ใบรับแบบ ฯ ประเภทผู้รับบ านาญต้องคืนเงนิให้รัฐ 



• เจ้าหน้าที่น าแบบ บ1.  

      - แนบแบบ บ.2 กรณีผู้รับบ านาญได้เงนิเพิ่ม 

      - แนบแบบ บ.3 กรณีผู้รับบ านาญต้องคืนเงนิ 

• เสนอหวัหน้าส่วนราชการผู้เบกิลงนาม 
 
• ส่งแบบ บ.2 ให้ผู้รับบ านาญที่มีสิทธิได้รับเงนิส่วนเพิ่ม 
• ส่งแบบ บ.3 ให้ผู้รับบ านาญที่ต้องคืนเงนิให้แก่ทาง
ราชการ 

 
 



ผู้รับบ ำนำญทีไ่ด้รับแบบ บ.3 

• ให้น าเงนิมาคืนที่ส่วนราชการผู้เบกิ
บ านาญ                                                
ภายในวันที่ 30 มถุินายน 2558 

• กรณีจะแบ่งช าระเป็นส่วน ๆ                       
ให้แบ่งช าระเป็น 3 งวด เท่าๆกัน                        
(หากมีเศษไม่ถงึบาทให้น าไปรวม                  
ในงวดสุดท้าย 

• งวดที่ 1 ภายในเดือนกรกฎาคม 

• งวดที่ 2 ภายในเดือนสงิหาคม 

• งวดที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 

• ขอใบเสร็จรับเงนิด้วยทุกครัง้ที่ช าระเงนิ 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.chiangmaiplaygrounds.com/default.asp?content=mpagedetail&id=20228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=wR1VVJfuGcuGuATpgoKAAg&ved=0CB0Q9QEwBDhQ&usg=AFQjCNHoyfq9SNVlgsx01L_eMn22RgphPg
http://1.bp.blogspot.com/-KtVDTCQVdyU/Upx-w8v9xnI/AAAAAAAAASM/8g909-_7rsI/s1600/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99.png
http://www.แฟรนไชส์ร้านกาแฟ.com/data/61_21Nov2013092006_5.jpg


 

หนงัสอืรบัรองการใชส้ทิธ ิ
ในบ าเหน็จบ านาญ 

ตามพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ.2494 

กรมบญัชกีลางออกหนงัสอืรบัรองสทิธ ิ

สง่ผา่นระบบ e-Pension  

ไปยงัสว่นราชการผูเ้บกิบ านาญ 

 สว่นราชการผูเ้บกิบ านาญพมิพ ์

สง่ใหข้า้ราชการ ผูร้บัเบีย้หวดับ านาญ  

เพือ่เป็นหลกัฐานวา่การ undo สมบรูณแ์ลว้  

  



  

ออกใบรับรองฯ  (แบบ ข.3)   
ส่งให้ส่วนราชการผู้เบกิบ านาญ ทางระบบ ฯ 

เพื่อพมิพ์และน าส่งให้ข้าราชการต่อไป 

ลายเซน็อเิล็กทรอนิกส์             
ของ ผอ.สรจ. หรือคลังจังหวัด 



 

 

 

 

 

• ส่งข้อมูลให้ ส านักงาน กบข.     
เพื่อโอนเงนิสะสมและผลประโยชน์      
เข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารที่ระบุใน
แบบ ข.1ให้ข้าราชการต่อไป 

• ตรวจสอบรายงานสรุปรายช่ือ
ข้าราชการ UNDO ที่ได้รับจาก 
กบข. กรณีโอนเงนิให้ ข้าราชการ 
UNDO เรียบร้อยแล้ว 

http://www.mricons.com/icon/49400/128/undo-icon


 สรจ. หรือ ส.คลังจังหวัด อนุมัต ิแบบ บ.4 (ได้รับเงนิ) 
ส่งให้ส่วนราชการผู้เบกิบ านาญ ทางระบบ e-Pension  

เพื่อพมิพ์และน าส่งให้ผู้รับบ านาญต่อไป 

จ ำนวนเงิน 



 สรจ. หรือ ส.คลังจังหวัด อนุมัต ิแบบ บ.5                                      
รับรองว่าคืนเงนิครบแล้ว 

ส่งให้ส่วนราชการผู้เบกิบ านาญ ทางระบบ e-Pension  
เพื่อพมิพ์และน าส่งให้ผู้รับบ านาญต่อไป 



  

แบบ บ.6  
ผู้สมัคร undo ที่คืนเงนิให้รัฐแล้ว                         
ต่อมา ถึงแก่ความตายก่อน 1 ต.ค.58 



กรมบัญชีกลาง 

เร่ิมเดือนตุลาคม 2558 

• ยกเลกิหนังสือส่ังจ่ายบ านาญฉบับเดิม ส่ังจ่ายใหม่ตาม พรบ.2494 
(อตัโนมัติโดยระบบ) 

• จ่ายบ านาญ ตาม พรบ.2494 และ เงิน ชคบ. 





ข้อมลู 
ส่วนหน่ึง 

ประกอบการตดัสินใจ 



Web site กบข.และ บชก.

Program  
ประมาณการยอดเงินท่ีจะได้รับ/ไม่ได้รับ 

เม่ือเลือก Undo

ไปรษณีย์ถึงบ้าน/หน่วยงาน
ผู้มีสิทธิ Undo

ข้อมูลของ กบข. + ข้อมูล บชก.

+ตารางประมาณการ

ร่วมกันชี แจง

ความรว่มมอื 
กรมบญัชกีลาง กบั กบข. 



 www.undo.in.th  

http://www.undo.in.th/


โปรแกรมประเมนิ 

เป็นเพยีงการคาดการณ์
จากตวัแปรเทา่นัน้ 

ระยะเวลารอคอยในการรับบ านาญสว่นตา่ง
ใหเ้ทา่กบัเงนิของรัฐหากเลอืก Undo 



 คดิอยา่งไร 
Undo อาจจะคุ้มกวา่ถา้.... 
    1อายุราชการมาก วนัทวคีูณมาก และเงนิเดอืน 5 ปีสุดทา้ยไมต่นั  
    2ประเมนิแลว้บ านาญส่วนเพิม่มมีาก  
    3ประเมนิระยะเวลารอคอยในการทะยอยเก็บบ านาญส่วนตา่ง “ไมน่านเกนิรอ”   
 

Undo อาจไมคุ้่มถา้.... 
   1อายุราชการปกต ิ ไมม่วีนัทวคูีณ  
   2เงนิเดอืน 5 ปีสุดทา้ยตนั ท าให้ค านวณแลว้บ านาญสองสตูรไมต่า่งกนัมาก 
   3ประเมนิระยะเวลารอคอยในการทะยอยเก็บบ านาญส่วนตา่ง “นานเกนิไป” 
   4มภีาระหนี้สิน จ าเป็นต้องน าบ านาญมาผอ่นหนี้ เงนิเหลอืใช้ตอ่เดอืนมน้ีอย 
   5มปีญัหาสุขภาพ   

ท่ีมำ กบข. 



อยา่ลมืวา่! ยังมบี าเหน็จตกทอด
(สว่นหนึง่เป็นบ าเหน็จด ารงชพีไปแลว้)  และ 
เงนิชว่ยคา่จัดการงานศพ 

 30 + 3 เทา่ของบ านาญ 

 Note 

โปรดน ามาพจิารณารว่มดว้ย 

 คดิอยา่งไร 







เลือกโปรแกรมกำรประเมิน 









ข้าราชการ 



ถ้ำตวัเลขติดลบ = ได้เงินจำกรัฐ 
ถ้ำตวัเลขไม่ติดลบ  = ต้องน ำเงินมำคืน 

ผู้รับบ านาญ 



กรมบญัชกีลาง โทร. 02 127 7000 

ส านกักฎหมาย 
กลุม่งานกฎหมายและระเบยีบ
ดา้นเงนิเดอืน คา่จา้ง บ าเหน็จ
บ านาญ 

ตอ่เบอรภ์ายใน 

4361 4383  4443  หรอื  6847 

 

ส านกับรหิารการรบั – จา่ยเงนิภาครฐั 

สว่นบรหิารการจา่ยเงนิ 1 

ตอ่เบอรภ์ายใน   

4512   4532   4538  หรอื 4509 

สว่นบรหิารการจา่ยเงนิ 2 

ตอ่เบอรภ์ายใน  

4246  4247   4248  หรอื  4250 

สว่นบรหิารการจา่ยเงนิ 3 

ตอ่เบอรภ์ายใน  

6200  6203   6206  หรอื  6208 

สว่นบรหิารการจา่ยเงนิ 4 

ตอ่เบอรภ์ายใน 

4210  4213   4340  หรอื 6401   

 

Call Center  

โทร. 02 270 6400 - 3 

 

ส านักการเงินการคลงั 

 ต่อเบอร์ภายใน 6321  4927 


