
แนวทางแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัสมาชิก กบข.
โดยสมคัรใจ

สทุธริตัน์ รตันโชติ และสํานกักฎหมาย



ครม. มมีตเิห็นชอบแลว้
23 เมษายน 2556



1
2

ขา้ราชการ
ผูร้บับาํนาญ

สาระสําคัญของ

ประเด็น
และข้อเรียกร้อง

ประเดน็นําเสนอ

3



แตเ่ดมิมา เรามรีะบบบําเหน็จบํานาญเพยีงระบบเดยีว
คอืบําเหน็จบํานาญตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญ 2494
เคยมปัีญหาอะไร (เพราะมรีะบบเดยีว)

เราก็ใชเ้งนิคงคลังไปสมทบจา่ย

คลังขาดประสทิธภิาพ

ความเป็นมา ประเด็นปญัหา
และขอ้เรยีกรอ้ง



อยา่งไรก็ดี บําเหน็จบํานาญเป็นภาระงบประมาณ
และมจํีานวน

ระยะยาว รัฐจงึหาแนวทางแกไ้ข โดยสรา้งระบบ กบข.
ในปี 39
สมทบจา่ยบําเหน็จบํานาญ ในขณะเดยีวกนัก็หาทางลดภาระ
บํานาญดว้ยการปรับสตูรบํานาญใหไ้ดรั้บเงนิลดลง คอื ปรับ

60 เดอืนสดุทา้ย และ cap
70% 60 เดอืนสดุทา้ย

จงึจะทําใหรั้ฐสามารถบรหิารจัดการภาระ



นยัสําคญั และ

ไมเ่ขา้ กบข.
เงนิกอ้น 8% 9% 39
โดยเฉพาะผลตอบแทนจาก กบข.ๆ 7.05%

สมัครใจเขา้ กบข. ผา่นองคก์รตา่งๆมากมาย

รัฐจะดแูลโดยจะชดเชยใหเ้ป็นเงนิกอ้น

จากรัฐ และเงนิกอ้นจาก กบข.

ดว้ยการสง่เสรมิใหส้ะสมเงนิใน กบข. และรัฐจะสบทบใหใ้น
สดัสว่นเดยีวกนั



ประเด็นขอ้เรยีกรอ้ง
คอื เงนิรายเดอืนหรอืเงนิบํานาญ กบข.

1.ในสว่นของเงนิรายเดอืน ขอแกไ้ขสตูรบํานาญ กบข. ใหไ้ดรั้บ
โดยเสนอสตูรมาตา่งๆนาๆ
60 เดอืนสดุทา้ย เป็น 36 24 หรอืขอใชเ้งนิเดอืนๆ

สดุทา้ย และปรับ cap เงนิบํานาญจาก 70% เป็น 80 %  85%  90%
95% และ 100%

2.ขอนําเวลาทวคีณูไปรวมคํานวณกบัสตูรบํานาญ กบข.ดว้ย
3.ในสว่นของเงนิกอ้น

4.ไมพ่อใจการบรหิารงานของ กบข. 51
จงึขอใหย้บุ กบข.

5.ขอลาออกจาก กบข.



แนวทางแกไ้ขปญัหาใหก้บั
สมาชกิ กบข.

ใหศ้กึษาและนําเสนอให้
ฝ่ายนโยบายพจิาณาแลว้



ประเด็นปญัหามาจากสาเหตใุด

กบข.เป็นเหตุ
(ผลประกอบการ)

สตูรบํานาญ กบข.
เป็นเหตุ

2 เหตุ

1 กรณี กบข.เป็นเหตุ

2 กรณีสตูรบํานาญ
กบข.เป็นเหตุ

1 2

3
แปลงเหตุ

เป็นประเภทเงนิ

แนวทางแกไ้ข

เงนิกอ้น
(2%+ดผ)

เงนิรายเดอืน
(บํานาญ)

การ
พจิารณา

ไมต่อ้งทํา
อะไร

กลบัไป
เลอืกใหม่

ชดเชย
สว่นตา่ง
4-9%

แกไ้ขสตูร
บํานาญ

ชดเชย

กบข.ให้
ดพ

ชดเชย
อายุ

ราชการ
>38 ปี

กอ้น 2%
ใหอ้กี
50%

1 2 3 4 5 6 7

ผลกระทบ

1 ไดร้บัเงนิบํานาญนอ้ย เพราะ
สตูร บํานาญ กบข. ไมเ่ป็นธรรม

2 ไดร้บัเงนิกอ้นนอ้ยเพราะ กบข.

3 เสยีเปรยีบ เพราะมอีายรุาชการ
ทวคีณู/มาก

คาดวา่
จะไดร้บั

คาดวา่

เปรยีบเทยีบกบั
ขอ้เรยีกรอ้ง

1 6 7

2 5

เงนิกอ้น
(2%+ดผ)

เงนิรายเดอืน
(บํานาญ)

A B

เงนิปรบั เงนิชดเชย
ผลประโยชน์

ตอบแทน

แนวทางแกไ้ขปญัหา

C



ขอรบันโยบาย
ทา่นรองนายกฯ+รมว.คลงั



ใหก้ลบัไปเลอืกใหม่
Undo

ทาํไมตอ้งคดิใหยุ้ง่ยาก
“ เขาเขา้ กบข.เพราะเขาเขา้ใจผดิ หลงผดิ

และมขีอ้มลูไมค่รบถว้นในการตดัสนิใจ
ก็ควรใหโ้อกาสเขาคดิใหม่ ตดัสนิใจใหม”่



สาระสาํคญัของ



แนวทางแกไ้ขปญัหาใหก้บั
สมาชกิ กบข.โดยสมคัรใจ Undo

กรณี Base และกรณี Undo

แนวทางการดแูลภาระบาํเหน็จ
 Base

และกรณี Undo



ใหก้ลบัไปเลอืกใหม่
ภายใน 30 กนัยายน 2557

Undo

รา่ง พรบ. กบข. Undo



ใหส้ทิธิ Undo

ขา้ราชการ
และผูร้บับาํนาญ

กบข.โดยสมคัรใจ

สดุๆๆ



ขา้ราชการ
สมาชกิ กบข.
1,187,668 คน

สมคัรใจ
767,867 คน

ตามกฎหมาย
419,801 คน

ผูร้บับํานาญ
สมาชกิ กบข.
211,472 คน

สมคัรใจ
209,842 คน

ตามกฎหมาย
1,630 คน

977,709
คน

ผูม้สีทิธ ิ Undo



Undo สตูรบาํนาญ
สูตรบาํนาญสมาชกิ กบข.

เงนิเดือน 60 เดือนสุดท้าย X อายุราชการ50
ไม่เกิน 70% 60 เดือนสุดท้าย

ส่งผลให้บาํนาญสูตร กบข. <
รัฐชดเชยให้
1. ให้เงินประเดิม 2% + ดอกผล
2. ให้เงินชดเชย 2% + ดอกผล
+ รัฐจงูใจให้ออม
3. เงินสะสม 3% (ปัจจุบัน 15 %) + ดอกผล
4. ให้เงินสมทบ 3% + ดอกผล

กบข.ออกจากราชการจะได้รับ
1. บาํนาญสูตร กบข.รายเดือน เสียชีวิต และ
2. เงินก้อน เงนิประเดมิ + ดอกผล

เงนิชดเชย + ดอกผล
เงนิสะสม + ดอกผล
เงนิสมทบ + ดอกผล

พรบ.บาํเหน็จบาํนาญ 2494

เงนิเดือน ๆ สุดท้าย X อายุราชการ
50

ไม่เกิน 100% เงินเดือน

รายเดือน



การใชส้ทิธ ิUndo

1 คน มไีดเ้พยีง 1 สถานะ

ขา้ราชการ Undo
ผูรั้บบํานาญ Undo

Note



การใชส้ทิธ ิUndo

Undo แลว้
จะขอยกเลกิไมไ่ด ้ !

คดิใหด้ีๆ คดิใหร้อบครอบ

Note



( กบข. โดยสมคัรใจ)

2 ไดร้บัเงนิสะสม และดอกผล คนืจาก กบข.
กบข. (1 ตลุาคม 2557)

1 ใหใ้ชส้ทิธเิลอืก
มผีลใชบ้งัคบั ถงึ 30 กนัยายน 2557

ขา้ราชการ

3 ไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิประเดมิ เงนิชดเชย เงนิสบทบ
และดอกผลของเงนิดงักลา่ว แตจ่ะนําไปใสใ่น
บญัชเีงนิสํารอง
ภาระบํานาญตอ่ไป



4
30 กนัยายน 2557 1 ตลุาคม 2557

5 และมสีทิธริบั
บํานาญ จะไดร้บับํานาญสตูรเดมิ



6
30 กนัยายน 2557
ไมว่า่กรณีใด (เกษยีณอายรุาชการ 30 กนัยายน
2556 หรอืขอลาออก หรอื ) ใหใ้ช้

แลว้แตก่รณี ( 30 กนัยายน 2556
ขอลาออก )



7 หากแสดงความประสงคไ์วแ้ลว้ และถงึแกค่วามตาย
1 ตลุาคม 2557

จะออกจากราชการไมว่า่กรณีใด(
ราชการราชการ 30 กนัยายน 2556
ลาออก ) แลว้แตก่รณี

ไมม่ผีลใชบ้งัคบั



ใชบ้งัคบั 30 กนัยายน 2557

30 กนัยายน 2556
หรอืถกู

ร

Undo

เลอืก Undo

สมาชกิภาพ
กบข.

สมาชกิภาพ
กบข.

สมาชกิภาพ
กบข. ยงัมอียู่

Undo

เลอืก Undo

ไมม่ผีล
ใชบ้งัคบั

ไมม่ผีล
ใชบ้งัคบั

สมาชกิ
ภาพ
กบข.

ยงัมอียู่

สมาชกิ
ภาพ
กบข.

ยงัมอียู่

สมาชกิ
ภาพ
กบข.

ยงัมอียู่

สมาชกิ
ภาพ
กบข.

ยงัมอียู่

กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ

กฎหมาย
กบข.

กฎหมาย
กบข.

แจง้ กบข.โอนเงนิในบญัชเีงนิรายบคุคลเขา้บญัชี
เงนิสาํรอง และจา่ยเงนิสะสม+ดอกผลใหผู้ม้สีทิธ ิ



ผูร้บับาํนาญ

2

3 ตอ้งคนืเงนิประเดมิ เงนิชดเชย เงนิสบทบ และ
ดอกผลของเงนิดงักลา่วใหร้ฐั โดยวธิหีกักลบลบกนั

4
30 กนัยายน 2557

โดยวธิหีกักลบลบกนั

(ยงัมชีวีติอยู่ และเป็นสมาชกิ กบข. โดยสมคัรใจ)

1 ใหใ้ชส้ทิธเิลอืก
มผีลใชบ้งัคบั 30 มถินุายน 2557



5.1 หากมสีว่นตา่งตอ้งชําระคนืใหร้ฐั ใหชํ้าระคนื
ภายใน 30 มถินุายน 2557

5

5.2 รฐัจะจา่ยคนืให้

กาํหนด

จากผูร้บับํานาญตาม 5.1 ไปจา่ยคนืใหผู้ร้บับํานาญ
ตาม 5.2 ได้

ใหผู้ร้บับํานาญตาม 5.1 คนืเงนิใหร้ฐัผา่น
สว่นราชการผูเ้บกิ



คดิเฉพาะ
เงนิบาํนาญ
ไมนํ่า ชคบ.และเงนิบําเหน็จดํารงชพี

1 และ 2
การขอ Undo แตจ่ะนํามาคดิคํานวณใหใ้นภายหลัง

Note

ไมค่ดิ
จะตอ้งคนื



6 หากแสดงความประสงคไ์วแ้ลว้ และถงึแกค่วามตาย
1 ตลุาคม 2557 ใหถ้อืวา่การแสดง

ไมม่ผีลใชบ้งัคบั และหากไดค้นื
เงนิตาม 5.1 ใหร้ฐัแลว้ รฐัจะคนืเงนิดงักลา่วใหก้บั
ทายาทตอ่ไป

7 1 ตลุาคม 2557



ใชบ้งัคบั

Undo

เลอืก Undo

สมาชกิภาพ
กบข.

สมาชกิภาพ
กบข. ยงัมอียู่

ไมม่ผีล
ใชบ้งัคบั

สมาชกิ
ภาพ
กบข.

ยงัมอียู่

สมาชกิ
ภาพ
กบข.

ยงัมอียู่

สมาชกิ
ภาพ
กบข.

ยงัมอียู่

กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ

กฎหมาย
กบข.

กฎหมาย
กบข.

ไดบ้าํนาญสตูรเดมิ

30 กนัยายน 57

30 มยิ. 57

คนืเงนิ/ไดเ้งนิคนื



การสง่เงนิประเดมิ เงนิชดเชย เงนิสบทบ
และดอกผลของเงนิดงักลา่ว ของผูร้บับาํนาญ
และขา้ราชการ กรณี Undo เขา้บญัชี
เงนิสํารอง

การคนืเงนิ/ไดร้บัเงนิคนื โดยการหกักลบลบกนั
ระหวา่งผูร้บับาํนาญกรณี Undo กบั รฐั

จะกาํหนดเป็นหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารของ
กระทรวงการคลงั ใหผู้ม้สีทิธแิละหนว่ยงาน
เจา้สงักดัของผูม้สีทิธ ิ นําไปปฏบิตัติอ่ไป

การแสดงความประสงค์

การคนืเงนิสะสม และดอกผลของเงนิดงักลา่ว
ใหข้า้ราชการ กรณี Undo



กบข.หรอื
กรมบญัชกีลาง แลว้แตก่รณี

ไดร้บัการยกเวน้ภาษี

ตาม มติ คณะรัฐมนตรี

( ก็ไมต่อ้งคนื)



Redo

แตไ่มเ่ลอืกเขา้ กบข.

(ประมาณ 5-6 แสนคน)

Policy

กฎหมายใหอ้าํนาจ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัประกาศได้



Undo
Redo

?



ตอ้งใชง้บประมาณ
.....



ประมาณการ
ภาระรายจา่ยบาํนาญ

กรณี Base
กรณี Undo 50%, 75%, 100%

2558 เป็นตน้ไป









เลอืก Undo 75%
อายรุาชการ >35 ปี กบข. >40 ปี รบับาํนาญไปแลว้>10 ปี



ปจัจบุนั (2556) มรีายจา่ยบาํเหน็จบาํนาญ
ประมาณ 1.2 แสนลา้นบาท

1.5 แสนลา้นบาท ในปี 2558

8-10%

ในอกี 22 ปีขา้งหนา้ (2578)
คาดวา่จะมรีาจา่ยบาํเหน็จบาํนาญสงูสดุ

ประมาณ 7.66 แสนลา้นบาท
ยงัไมต่อ้งทาํอะไรเลย (Base case)

และถา้ทาํ Undo (75%) จะมรีายจา่ย

ประมาณ 8.13 แสนลา้นบาท





Undo 75% ทาํใหม้ภีาระ
Base

ปี 2558-2601 (44ปี)

ประมาณ 1,082,215 ลบ.
24,596 ลบ./ปี



ประมาณ 1.082 ลลบ.
24,596 ลบ./ปี
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แตร่ฐัสมารถประหยดังบประมาณจากการไมต่อ้ง
สง่เงนิสบทบ  Undo
ประมาณ 132,015 ลบ. ในชว่งระยะเวลาเดยีวกนั

สรปุวา่การทํา Undo
จากกรณี Base ประมาณ 1.082 ลลบ. ในระยะเวลา
44 ปี (ปี 2558- ปี 2601) 24,596 ลบ.

ยงัไดเ้งนิประเดมิ เงนิชดเชย เงนิสมทบ และ
ดอกผลของเงนิดงักลา่ว คนืในปีแรก (2558) จาก
ขา้ราชการ และผูร้บับํานาญ Undo อกี ประมาณ
219,577 ลบ.โดยใสไ่วใ้นบญัชเีงนิสํารอง



แนวทางการดแูลภาระบาํเหน็จ
บาํนาญในอนาคต

แสดงใหเ้ห็นวา่ แมไ้มท่าํ Undo รฐั
ก็มภีาระงบประมาณบาํเหน็จบาํนาญ

และ
Undo ก็จะใชง้บประมาณ



บญัชเีงนิสาํรอง มาตรา 72
Sinking Fund

ประมาณ 2 แสน ลบ.

เงนิรายบคุคลรบัคนื
ขา้ราชการและผูร้บับํานาญ Undo 75%

ประมาณ 2.1 แสน ลบ.

เตมิเงนิปีละ 20%

ดอกผล

เตมิเงนิเกนิกวา่
20%

รกัษาระดบั 3 เทา่ของ
งปม.บําเหน็จบํานาญ
สว่นเกนิสง่คลงัเป็น

รายไดแ้ผน่ดนิ

สง่เงนิกลบัคนืเป็น
รายไดแ้ผน่ดนิ

วกิฤตเิศรษฐกจิ
จดัสรรงปม.ชดเชย

2-3 ปีแรก
3 เทา่ งปม.

บําเหน็จบาํนาญ

ปีแรก

Policy
ปีแรก และปีตอ่ไป



หมายความวา่ ใน 2-3 ปี ขา้งหนา้ เราจะเตมิ
เงนิใสใ่นบญัชเีงนิสํารองลดลง หรอือาจไม่
ตอ้งเตมิเลย ทําใหส้ามารถประหยัด

ในทางตรงกนัขา้ม เราจะกลบัมเีงนิสว่นเกนิ
3 เทา่ของบญัชเีงนิสํารองสง่เขา้คลงัเป็น
รายไดแ้ผน่ดนิ
การนําเงนิคงคลงัมาจา่ยบําเหน็จบํานาญ

(
เพยีงพอรายจา่ยบําเหน็จบํานาญอยูต่อ่ไป)



Undo
สรปุแนวทางแกไ้ขปญัหา

ถกูจดุ ถกูใจ
ไมท่าํใหเ้กดิภาระ

และมแีนวทางการดแูลแลว้
โดยใชบ้ญัชเีงนิสาํรองเป็น



ผูม้สีทิธ ิ

กบข.

รฐับาล

ไดร้บัการเยยีวยาตามขอ้
เรยีกรอ้ง และมหีลกัประกนั

เสยีชวีติ

ยงัคงมเีงนิจาก
รฐับาลและสมาชกิให้
บรหิารจดัการตอ่ไป

ไดแ้กไ้ขปญัหาใหก้บัสมาชกิ กบข.



ขอไปตอ่ในรายละเอยีด

สมาชิก กบข.โดยสมัครใจ Undo

กรณี Base และกรณี Undo

แนวทางการดูแลภาระบําเหน็จ
บํานาญใน Base
และกรณี Undo



ข้าราชการ Undo
ผู้รับบํานาญ Undo
ข้าราชการ Redo



ไดต้ดัสนิใจแลว้วา่จะ
Undo
Redo



กระทรวงการคลงักาํหนด
และโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลงั

รา่ง พรบ.กบข.
Undo



มาตรา 3
การแสดงความประสงค์ Undo ข้าราชการ

มาตรา 5
การแสดงความประสงค์ Undo ผู้รับบํานาญ

การหกักลบลบกันระหว่างเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
Undo ได้รับไปแล้ว

กับการได้รับบํานาญ สูตร พรบ. 2494
- 30 กันยายน 2557

การนําเงินคืนให้รฐัผ่านส่วนราชการผูเ้บิก
กรณหีักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ต้องคืนใหร้ัฐ

การคืนของรฐัให้ผู้รับบํานาญ Undo
กรณหีักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ได้เงินจากรฐั

มาตรา 7
การคืนเงินแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีผู้รับ

บํานาญ Undo ถึงแก่ความตาย
1 ตุลาคม 2557

มาตรา 4
การส่งเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชน์ของข้าราชการ Undo

เข้าบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน์ ให้
ข้าราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการส่งเงินประเดิม/
ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชน์ของ

ข้าราชการ Undo เข้าบัญชีเงินสํารอง

1 2

3

4

5

6

7

8



ขา้ราชการ
Undo



ขา้ราชการ Undo สว่นราชการเจา้สงักดั
สว่นกลาง-จังหวัด

กบข.

ใบสมัคร
Undo

เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสาร
บนัทกึขอ้มลู

e Pension

สมัคร Undo

ฝากธนาคาร

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบรับรองการ
สมัครUndo

Undoสมบรูณ์
+รอรับใบยนืยันจาก

บก.และรอรับเงนิสะสม
และดอกผลจาก กบข.

e Pension

e Pension

1 2

ดําเนนิการแลว้
สง่กรมบัญชกีลาง
/สนง.คลังจังหวดั

- ตรวจสอบเอกสาร
- อนุมัตใินระบบ
-ออกใบยนืยัน
-สง่ขอ้มลูและ
รายงานให ้ บก.

ใบยนืยันใบยนืยัน

Undoสมบรูณ์
+รอรับเงนิสะสม
และดอกผลจาก

กบข.

-สอบยันขอ้มลู
ผูม้สีทิธริายตัว

-สง่ขอ้มลูและรายงาน
Undoให ้

กบข.

กบข.

Statement
รายตัว

30 กย 57
1 ประเดมิ+ดผ
2 ชดเชย+ดผ
3 สบทบ +ดผ
4 สะสม +ดผ

โอนเงนิ
4 เขา้
บญัชี

ผูม้สีทฺิธิ

ใบแจง้
การโอนเงนิ

โอนเงนิ
1-3 เขา้
บญัชี

เงนิสํารอง

รายงาน บก.

ใบแจง้
การโอนเงนิ

Undoสมบรูณ์

สอบยันขอ้มลู
ผูม้สีทิธริายตัวกับ

รายงานของ กบข.

รายงานกบบ.

3 4

5

6

7

จบ จบจบ

จบ

ตรวจสอบและสง่ตอ่
ใหผู้ส้มัคร Undo

ตอ่ไป

สว่นราชการผูเ้บกิบํานาญ
ในระบบ e Pension

(สะสม )

ใบรับแบบคํารอ้ง
ออกดว้ยระบบ

e Pension

ใบรับรอง มลีายมอื
ชอืพมิพ์ จากระบบ

e Pension

ตรวจสอบเอกสารกับ
ขอ้มลูการเป็นสมาชกิ

กบข. ในระบบ
e Pension

สง่เฉพาะ

สว่นราชการ

กรมบัญชกีลาง
สนง.คลังจังหวดั

กรมบญัชกีลาง

ใบรับรอง

ใบรับ
แบบคํารอ้ง



ผูร้บับาํนาญ
Undo



ผูรั้บบํานาญUndo สว่นราชการเจา้สังกัด
สว่นกลาง-จังหวดั

กรมบญัชกีลาง
สนง.คลงัจังหวดั

กรมบัญชกีลาง กบข.

ใบสมัคร
Undo

เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสาร
บันทกึขอ้มลู

e Pension

สมัคร Undo

ฝากธนาคาร

คํานวณจํานวนเงนิหัก
กลบลบกันตาม ม.5

ไดเ้งนิคนื
จากรัฐ

คนื
เงนิใหรั้ฐ

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบแจง้ยอดเงนิ
ไดรั้บคนื

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบแจง้ยอดเงนิ

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบแจง้ยอดเงนิ
ไดรั้บคนื

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบแจง้ยอดเงนิ

Undoสมบรูณ์
+รอรับเงนิ

Undoยังไมส่มบรูณ์
+ตอ้งนําเงนิไปคนื

e Pension e Pension

1 2

3 4

รับเงนิ
ออกใบเสร็จรับเงนิ
บันทกึขอ้มลู

ใบเสร็จรับเงนิ

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบเสร็จรับเงนิ

Undoสมบรูณ์
+รอการยนืยัน

จาก บก. เขา้บัญชเีงนิฝากคลัง
ของกรมบัญชกีลาง/

สนง.จังหวัด

GFMIS GFMIS GFMIS

ดําเนนิการแลว้
2 กรณีสง่

กรมบัญชกีลาง
/สนง.จังหวัด

ใบเสร็จรับเงนิ

รายงานนําเงนิ
ฝากคลัง

บัญชเีงนิฝากคลัง
-กรมบัญชกีลาง
-สนง.จังหวัด

บัญชเีงนิฝากคลัง
-กรมบัญชกีลาง
สว่นกลาง

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบเสร็จรับเงนิ

รายงานนําเงนิ
ฝากคลัง

5

6

7

- ตรวจสอบเอกสาร
- สอบยันและกระทบ

ยอดเงนิฝากคลัง
- อนุมัตใินระบบ
- ออกใบรับรอง/ยนืยัน

กรณีคนืเงนิ
ใหรั้ฐ

ออกใบยนืยัน
ใหผู้ส้มัคร

ใบยนืยัน

กรณีไดเ้งนิคนื
จากรัฐ

ออกใบรับรอง
ใหผู้ส้มัคร

ใบรับรอง

สง่ขอ้มลูและรายงาน
2 กรณี ให ้

ไดรั้บเงนิตอ่ไป

ใบยนืยัน

ใบรับรอง

ตรวจสอบและสง่ตอ่
ใหผู้ส้มัคร Undo

ตอ่ไป

ใบยนืยัน

ใบรับรอง

-
2 กรณี

-
ตอ้งจ่ายเงนิคนืให ้
ผูม้สีทิธแิตล่ะราย

-บันทกึขอ้มลูในระบบ

จบ

Undoสมบรูณ์
กรณีคนืเงนิใหรั้ฐ

Undoสมบรูณ์
กรณีไดเ้งนิคนืจากรัฐ

+รอรับเงนิจากรัฐ

9

10

11

- ขอเบกิเงนิจากบัญชี
เงนิฝากคลัง

- โอนเงนิเขา้บัญชี
เงนิฝากธนาคาร
ของผูม้สีทิธแิตล่ะ ราย

- ออกใบแจง้ยอด
การโอนเงนิเขา้
บัญชใีหผู้ม้สีทิธิ

-
สรปุยอดคงเหลอื
เงนิในบัญชเีงนิฝาก
คลัง

-ขอเบกิเงนิคงเหลอื
ดังกลา่วให ้กบข.

-ปิดบัญชเีงนิฝากคลัง

-รับเงนิและ
นําเงนิสง่
เขา้บัญชี
เงนิสํารอง

-บรหิาร
เงนิสํารอง
ตาม
กฎหมาย
ตอ่ไป

ใบแจง้
ยอดเงนิ

Undoสมบรูณ์
กรณีไดเ้งนิคนืจากรัฐ

ใบแจง้
ยอดเงนิ

จบ จบ

จบ

12

13

14



ผูรั้บบํานาญUndo สว่นราชการเจา้สงักดั
สว่นกลาง-จังหวัด

กรมบัญชกีลาง
สนง.คลังจังหวดั

กรมบญัชกีลาง กบข.

ใบสมัคร
Undo

เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสาร
บนัทกึขอ้มลู

e Pension

สมัคร Undo

ฝากธนาคาร

คํานวณจํานวนเงนิหัก
กลบลบกันตาม ม.5

ไดเ้งนิคนื
จากรัฐ

คนื
เงนิใหรั้ฐ

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบแจง้ยอดเงนิ
ไดรั้บคนื

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบแจง้ยอดเงนิ

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบแจง้ยอดเงนิ
ไดรั้บคนื

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบแจง้ยอดเงนิ

Undoสมบรูณ์
+รอรับเงนิ

Undoยังไมส่มบรูณ์
+ตอ้งนําเงนิไปคนื

e Pension e Pension

1 2

3 4

สว่นราชการผูเ้บกิบํานาญ
ในระบบ e Pension

โอนเงนิบํานาญ

ตรวจสอบเอกสารกับ
ขอ้มลูการเป็นสมาชกิ

กบข. ในระบบ
e Pension

ขอดจํูานวนเงนิ
หักกลบลบกนัได ้

ขอ้มลู

การเป็นสมาชกิ
กบข.

ใบรับแบบคํารอ้ง
และใบแจง้

ยอดเงนิ ออก
ดว้ยระบบ
e Pension

ใบรับแบบคํารอ้ง
และใบแจง้
ยอดเงนิ

ใบรับแบบคํารอ้ง
และใบแจง้
ยอดเงนิ



ผูรั้บบํานาญUndo สว่นราชการเจา้สงักดั
สว่นกลาง-จังหวัด

กรมบัญชกีลาง
สนง.คลังจังหวดั

กรมบญัชกีลาง กบข.

นําเงนิมาชําระคนืรัฐ

รับเงนิ
ออกใบเสร็จรับเงนิ
บันทกึขอ้มลู

ใบเสร็จรับเงนิ

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบเสร็จรับเงนิ

Undoสมบรูณ์
+รอการยนืยัน

จาก บก. เขา้บัญชเีงนิฝากคลัง
ของกรมบัญชกีลาง/

สนง.คลังจังหวดั

GFMIS GFMIS GFMIS

ดําเนนิการแลว้
2 กรณีสง่

กรมบัญชกีลาง
/สนง.คลังจังหวดั

ใบเสร็จรับเงนิ

รายงานนําเงนิ
ฝากคลัง

บัญชเีงนิฝากคลัง
-กรมบัญชกีลาง
-สนง.จังหวดั

บัญชเีงนิฝากคลัง
-กรมบัญชกีลาง
สว่นกลาง

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบเสร็จรับเงนิ

รายงานนําเงนิ
ฝากคลัง

5

6

7

สว่นราชการผูเ้บกิบํานาญ
ในระบบ e Pension

ใชใ้บ Pay in
แบบพเิศษ 16

หลกั
ฝากเขา้คลัง

จากระบบ
e Pension มาบันทกึเลข Pay in 16 หลกั

แลว้ Load เขา้ระบบ e Pension

บํานาญ + Pay in

แลว้ จากระบบ
e Pension สง่ สนง.
คลังจังหวัด / สรจ.

สง่เฉพาะใบสมคัร

ผูรั้บบํานาญ +Pay in

บัญชเีงนิฝากธนาคาร
(บัญชเีปิดใหม)่ รอไว ้
แลว้จงึนําฝากคลังตาม



ผูรั้บบํานาญUndo สว่นราชการเจา้สงักดั
สว่นกลาง-จังหวัด

กรมบัญชกีลาง
สนง.คลังจังหวดั

กรมบญัชกีลาง กบข.

- ตรวจสอบเอกสาร
- สอบยันและกระทบ

ยอดเงนิฝากคลัง
- อนุมัตใินระบบ
- ออกใบรับรอง/ยนืยัน

กรณีคนืเงนิ
ใหรั้ฐ

ออกใบยนืยัน
ใหผู้ส้มัคร

ใบยนืยัน

กรณีไดเ้งนิคนื
จากรัฐ

ออกใบรับรอง
ใหผู้ส้มัคร

ใบรับรอง

สง่ขอ้มลูและรายงาน
2 กรณี ให ้

ตรวจสอบ

ไดรั้บเงนิตอ่ไป

ใบยนืยัน

ใบรับรอง

ตรวจสอบและสง่ตอ่
ใหผู้ส้มัคร Undo

ตอ่ไป

ใบยนืยัน

ใบรับรอง

-
2 กรณี

-
ตอ้งจา่ยเงนิคนืให ้
ผูม้สีทิธแิตล่ะราย

-บันทกึขอ้มลูในระบบ

จบ

Undoสมบรูณ์
กรณีคนืเงนิใหรั้ฐ

Undoสมบรูณ์
กรณีไดเ้งนิคนืจากรัฐ

+รอรับเงนิจากรัฐ

8

9

10

11

สว่นราชการผูเ้บกิบํานาญ
ในระบบ e Pension

1 Pay in  2 ระบบ
e Pension และ 3

บญัชเีงนิฝากคลัง

นํา Pay in
บนัทกึขอ้มลู

เงนิฝากคลังใน
GFMIS

GFMIS สง่ขอ้มลูให ้
ระบบ e Pension (Auto)

ครบถว้นในแตล่ะรอบแลว้ ให ้
อนุมตัใินระบบ e Pension และ

ออกใบรับรอง 2 กรณี

ทยอยออก

จา่ยเงนิ ใหผู้รั้บ
บํานาญ

2 กรณี

ตรวจสอบและพมิพ์
ใบรับรองสง่ตอ่ให ้
ผูรั้บบํานาญ ตอ่ไป จ่ายบํานาญ

ใบรับรองใบรับรอง

ใบรับรอง

จ่ายบํานาญ

จ่ายบํานาญ

สง่ขอ้มลู Online
ในระบบ

e Pension

เงนิฝากคลังดา้นรับเขา้
บญัชเีงนิฝากคลงัดา้นจา่ย

ในระบบ GFMIS



ผูรั้บบํานาญUndo สว่นราชการเจา้สงักดั
สว่นกลาง-จังหวัด

กรมบัญชกีลาง
สนง.คลังจังหวดั

กรมบญัชกีลาง กบข.

- ขอเบกิเงนิจากบัญชี
เงนิฝากคลัง

- โอนเงนิเขา้บัญชี
เงนิฝากธนาคาร
ของผูม้สีทิธแิตล่ะ ราย

-ออกใบแจง้ยอด
การโอนเงนิเขา้
บัญชใีหผู้ม้สีทิธิ

-
สรปุยอดคงเหลอื
เงนิในบัญชเีงนิฝาก
คลัง

-ขอเบกิเงนิคงเหลอื
ดังกลา่วให ้ กบข.

-ปิดบัญชเีงนิฝากคลัง

-รับเงนิและ
นําเงนิสง่
เขา้บัญชี
เงนิสํารอง

-บรหิาร
เงนิสํารอง
ตาม
กฎหมาย
ตอ่ไป

ใบแจง้
ยอดเงนิ

Undoสมบรูณ์
กรณีไดเ้งนิคนืจากรัฐ

ใบแจง้
ยอดเงนิ

จบ จบ

จบ

12

13

14

-ทยอยเบกิเงนิ ชคบ. สว่นตา่ง
- 2494 และ
ชคบ.ใหม่ ตลุาคม 57

SMS
E–mail

SMS
E-mile

-
(ถา้ตอ้งการ)



หลกัเกณฑก์ารแสดงความประสงค์
และการไดรั้บเงนิสะสมและ

ผลประโยชนค์นื
สําหรบัขา้ราชการ Undo

ขา้ราชการ Undo

สว่นราชการ

กรมบญัชกีลาง
สนง. คลงัจังหวดั

กรมบญัชกีลาง

กบข.

หลกัเกณฑก์ารแสดงความประสงค์
การหกักลบลบกนั การไดรั้บ
เงนิคนืและการคนืเงนิใหรั้ฐ

สําหรบัผูร้บับาํนาญ Undo

ผูรั้บบํานาญ Undo
.

สว่นราชการ

กรมบญัชกีลาง
สนง. คลงัจังหวดั

กรมบญัชกีลาง

กบข.



ประเด็น



ใบสมัคร Undo
ขา้ราชการ

ใบรับรองการ
สมัคร Undo
ขา้ราชการ

ใบยนืยันการ Undo
ขา้ราชการ

ใบแจง้การโอนเงนิ
เขา้บญัชเีงนิฝาก

ธนาคาร

วันสดุทา้ย
30 กนัยายน 2557

เวลาสําหรับขา้ราชการ Undo

สว่นราชการ

สํานักเบกิ

กบข.

สว่นราชการ



ใบสมัคร Undo
ข้าราชการ

ใบรับรองการ
สมัคร Undo
ข้าราชการ

ใบยืนยันการ Undo
ข้าราชการ

ใบแจ้งการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร

วันสุดท้าย
30 กันยายน 2557

ส่วนราชการ

สํานกัเบิก

กบข.

ส่วนราชการ

เวลาสําหรับขา้ราชการ Undo
30 กนัยายน 2557

ภายในเดอืน ตลุาคม 2557

ตลุาคม 2557
ไดบํ้านาญสตูร 2494

ถา้ กบข. ไดจ้า่ยเงนิกอ้น

Undo
ใหส้ว่นราชการเรยีกเงนิคนืใน

ถา้กรมบญัชกีลางไดจ้า่ย
บํานาญสตูร กบข.ไปแลว้

ก็ใหจ้า่ยตกเบกิในเดอืนถดัไป
พรอ้มบํานาญสตูร 2494



ใบสมัคร Undo
ผูรั้บบํานาญ

ใบรับรองการ
สมัคร Undo
ผูรั้บบํานาญ

วันสดุทา้ย
30 มถินุายน 2557

เวลาสําหรับผูรั้บบํานาญ Undo

สว่นราชการ

สํานักเบกิ

ใบแจง้ยอดเงนิ

ใบรับรอง
Undo ผูรั้บบํานาญ

กรณีไดเ้งนิคนืจากรัฐ

ใบแจง้การโอนเงนิ
เขา้บญัชเีงนิฝาก

ธนาคาร
กรมบญัชกีลาง

สว่นราชการ



ใบสมัคร Undo
ผูรั้บบํานาญ

ใบรับรองการ
สมัคร Undo
ผูรั้บบํานาญ

วันสดุทา้ย
30 มถินุายน 2557

เวลาสําหรับผูรั้บบํานาญ Undo

สว่นราชการ

สํานักเบกิ

ใบแจง้ยอดเงนิ

ใบเสร็จรับเงนิ
Undo ผูรั้บบํานาญ

ใบยนืยันการ
Undo ผูรั้บบํานาญ

สว่นราชการ

กรณีตอ้งนําเงนิมาคนืรัฐ
สว่นราชการ



วนัสดุทา้ย
30 กนัยายน 2557

วนัสดุทา้ย
30 มถินุายน 2557

ณ สว่นราชการ



สว่นราชการ
สํานกัเบกิ

กรมบญัชกีลาง

กบข.

วันสดุทา้ย
30 มถินุายน 2557

วันสดุทา้ย
30 กนัยายน 2557



มาตรา 7
การคืนเงินแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีผู้รับ

บํานาญ Undo ถึงแก่ความตาย
1 ตุลาคม 2557

2 หลกัเกณฑส์ดุทา้ย

Redo แบบเดนิหนา้



Redo แบบเดนิหนา้
การรับสมัคร
การคํานวณเงนิประเดมิ
การไดรั้บเงนิชดเชย
การสะสมเงนิ
การไดรั้บเงนิสบทบ

ทกุประเด็น ยกเวน้ประเด็นรับสมัครและคํานวณ
เงนิประเดมิ 30 กนัยายน 2557



ให ้Redo 30 กนัยายน 2557

Redo

เลอืก Redo

สมาชกิภาพ
กบข.

ไมม่สีถานภาพ
สมาชกิ กบข.

ยงัไมม่ี
สมาชกิภาพ

กบข.

กฎหมาย
กบข.

กฎหมาย
2494

คาํนวณเงนิประเดมิ
สง่เขา้ กบข.

เงนิสะสมและสบทบ
เขา้ กบข.

กฎหมาย
2494

ยงัไมม่ี
สมาชกิภาพ

กบข.

ยงัไมม่ี
สมาชกิภาพ

กบข.

กฎหมาย
2494

ออกจากราชการ
ไดร้บับาํบาญ สตูร กบข.
และเงนิกอ้นจาก กบข.

Redo



ประเด็นการคํานวณเงนิประเดมิ

วนัเขา้รับราชการ

26 มนีาคม 2540

30 กนัยายน 2557

1

2คํานวณดว้ยสตูรเงนิประเดมิ
และ Factor เดยีวกนักบั

ขา้ราชการ
กบข.

2540

1 ไป
โดยใช ้

กบข. ทําได ้
คอื ประมาณ 7.05% ตอ่ปี

3

คํานวณดว้ยสตูร
เงนิประเดมิใหม่

โดยใชเ้งนิเดอืน มคี. 40

เงนิเดอืน และอตัรา
ผลตอบแทน



1

วนัเขา้รับราชการ

26 มนีาคม 2540

30 กนัยายน 2557

25 x เงนิเดอืน [ (1.09) - (1.08) ]
เงนิประเดมิ =

เวลาราชการ เวลาราชการ

( 1.08 )
เวลาราชการ - 1

เงนิเดอืน หมายถงึ เงนิเดอืน ณ มนีาคม 2540

เวลาราชการ หมายถงึ - 26 มนีาคม 2540



2

วนัเขา้รับราชการ

26 มนีาคม 2540

30 กนัยายน 2557

เงนิประเดมิ [ (1.0705) ]
เงนิประเดมิและ

=
ของเงนิประเดมิ

เวลาราชการ

เวลาราชการ หมายถงึ 27 มนีาคม 2540 – 30 กนัยายน 2557



3

วนัเขา้รับราชการ

26 มนีาคม 2540

30 กนัยายน 2557

(1.0714) - (1.0705)เงนิประเดมิ =
เวลาราชการ

เงนิเดอืน หมายถงึ เงนิเดอืน ณ มนีาคม 2540

เวลาราชการ หมายถงึ 27 มนีาคม 2540 – 30 กนัยายน 2557

0.02 x เงนิเดอืน x ( 1.0714)
1
12

เวลาราชการ

(1.0714) - (1.0705)
1
12

1
12



3

วันเข้ารับราชการ

26 มีนาคม 2540

30 กันยายน 2557

1

2คํานวณด้วยสูตรเงินประเดิม
และ Factor เดียวกันกับ

ข้าราชการ
.

2540

1 ไป

. ทําได้
คือ ประมาณ 7.05%

3

คํานวณด้วยสูตร
เงินประเดิมใหม่

โดยใช้เงินเดือน มีค. 40

เงินเดือน และอัตรา
ผลตอบแทน

Redo

21



เงนิประเดมิ+ผลประโยชน์
เงนิชดเชย+ผลประโยชน์ เงนิประเดมิ

ขา้ราชการ Redo
ปี 58

ขา้ราชการ Do
ปี 40

– 30 กย. 57 – 30 กย. 57

Fact จาก Statement กบข.
ณ 30 กย. 57

ผลการคํานวณเงนิประเดมิ
1 - 3



Case สทุธรัิตน์



Case



ขา้ราชการ
Redo



ขา้ราชการ Redo สว่นราชการเจา้สงักดั
สว่นกลาง-จังหวัด

กรมบัญชกีลาง
สนง.คลังจังหวดั

กรมบญัชกีลาง กบข.

ใบสมัคร
Redo

เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสาร
บนัทกึขอ้มลู

e Pension

สมัคร Redo

ใบรับรองการ
สมัครRedo

ใบรับรองการ
สมัครRedo

Redoสมบรูณ์
+รอรับใบยนืยันจาก บก.

e Pension

e Pension

1 2

ดําเนนิการแลว้
สง่กรมบัญชกีลาง
/สนง คลงัจังหวดั

-ตรวจสอบเอกสาร
-อนุมัตใินระบบ
-ออกใบยนืยันและ
สง่ใหส้ว่นราชการ

-สง่ขอ้มลูและ
รายงานให ้ บก.

ใบยนืยันใบยนืยัน

Redoสมบรูณ์

-สอบยันขอ้มลู
ผูม้สีทิธริายตัว

-คํานวณเงนิประเดมิ
แตล่ะบคุคล
-เบกิเงนิประเดมิสง่ให ้
กบข.

-สง่ขอ้มลูและรายงาน
Redoให ้

กบข.

กบข.

รายงานกบบ.

3 4

5

6

จบ

จบ
จบ

จบ

ตรวจสอบและสง่ตอ่
ใหผู้ส้มัคร Redo

ตอ่ไป

-รับเงนิและ
นําเงนิสง่
เขา้บัญชี
รายบคุคล

-บรหิาร
เงนิใน
บัญชี
รายบคุคล
ตาม
กฎหมาย
ตอ่ไป

-สง่
Statement
ใหส้มาชกิ
ตามปกติ

Statement
รายตัว

Statement
รายตัว

สว่นราชการผูเ้บกิบํานาญ
ในระบบ e Pension

ใบรับแบบคํารอ้ง
ออกดว้ยระบบ

e Pension

ใบรับรอง มลีายมอื
ชอืพมิพ์ จากระบบ

e Pension

สง่เฉพาะ

สว่นราชการ

ใบรับแบบ
คํารอ้ง

ใบรับรอง



หลกัเกณฑก์ารแสดงความประสงค์
และการไดรั้บเงนิประเดมิ เงนิชดเชย

เงนิสะสม และเงนิสบทบ
สําหรบัขา้ราชการ Redo

ขา้ราชการ Redo

llสว่นราชการ

กรมบญัชกีลาง
สนง. คลงัจังหวดั

กรมบญัชกีลาง

กบข.

กฎกระทรวงคํานวณเงนิประเดมิ
สําหรบัขา้ราชการ Redo

1

วันเข้ารับราชการ

26 มีนาคม 2540

30 กันยายน 2557

25 x เงินเดือน [ (1.09) - (1.08) ]
เงินประเดิม =

เวลาราชการ เวลาราชการ

( 1.08 )
เวลาราชการ - 1

เงินเดือน  หมายถึง เงินเดือน ณ มีนาคม 2540

- 26 มีนาคม 2540

2

วันเข้ารับราชการ

26 มีนาคม 2540

30 กันยายน 2557

เงินประเดิม [ (1.0705) ]
เงินปะเดิมและ

=
ของเงินประเดิม

เวลาราชการ

27 มีนาคม 2540 – 30 กันยายน 2557

3

วันเข้ารับราชการ

26 มีนาคม 2540

30 กันยายน 2557

(1.0714) - (1.0705)เงินประเดิม =
เวลาราชการ

เงินเดือน  หมายถึง เงินเดือน ณ  มีนาคม 2540

27 มีนาคม 2540 – 30 กันยายน 2557

0.02 x เงินเดือน x ( 1.0714)
1

12
เวลาราชการ

(1.0714) - (1.0705)
1

12
1

12



คาดวา่
จะประกาศใชก้ฎหมาย
กบข. Undo ประมาณ

ตลุาคม 2556

แผนการดําเนนิงาน



ตค.กค.พค. มยิ.57 กย.57กย.

มาตรา 3
การแสดงความประสงค์ Undo ข้าราชการ

มาตรา 5
การแสดงความประสงค์ Undo ผู้รับบํานาญ

การหักกลบลบกันระหว่างเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
Undo ได้รับไปแล้ว

กับการได้รับบํานาญ สูตร พรบ. 2494
- 30 กันยายน 2557

การนําเงินคืนให้รัฐผ่านส่วนราชการผู้เบิก
กรณีหักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ต้องคืนให้รัฐ

การคืนเงินของรัฐให้ผู้รับบํานาญ Undo
กรณีหักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ได้เงินจากรัฐ

มาตรา 7
การคืนเงินแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีผู้รับ

บํานาญ Undo ถึงแก่ความตาย
1 ตุลาคม 2557

มาตรา 4
การส่งเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชน์ของข้าราชการ Undo

เข้าบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน์ ให้
ข้าราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการส่งเงินประเดิม/
ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชน์ของ

ข้าราชการ Undo เข้าบัญชีเงินสํารอง

1 2

3

4

5

6

7

8

ปรบัปรงุ e Pension
GFMIS รบัสง่ขอ้มลู

มาตรา 3
การแสดงความประสงค์ Undo ข้าราชการ

มาตรา 5
การแสดงความประสงค์ Undo ผู้รับบํานาญ

การหักกลบลบกันระหว่างเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
Undo ได้รับไปแล้ว

กับการได้รับบํานาญ สูตร พรบ. 2494
- 30 กันยายน 2557

การนําเงินคืนให้รัฐผ่านส่วนราชการผู้เบิก
กรณีหักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ต้องคืนให้รัฐ

การคืนเงินของรัฐให้ผู้รับบํานาญ Undo
กรณีหักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ได้เงินจากรัฐ

มาตรา 7
การคืนเงินแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีผู้รับ

บํานาญ Undo ถึงแก่ความตาย
1 ตุลาคม 2557

มาตรา 4
การส่งเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชน์ของข้าราชการ Undo

เข้าบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน์ ให้
ข้าราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการส่งเงินประเดิม/
ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชน์ของ

ข้าราชการ Undo เข้าบัญชีเงินสํารอง

1 2

3

4

5

6

7

8

ประกาศใช้ พรอ้มใชง้านยกรา่งหลกัเกณฑ์
 e

Pension GFMIS
รบัสง่ขอ้มลู ปรบัปรงุ e Pension

GFMIS รบัสง่ขอ้มลู
แลว้เสร็จและทดลองใชง้าน

อบรมคลงัจงัหวดัและสว่นราชการ

มาตรา 3
การแสดงความประสงค์ Undo ข้าราชการ

มาตรา 5
การแสดงความประสงค์ Undo ผู้รับบํานาญ

การหักกลบลบกันระหว่างเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
Undo ได้รับไปแล้ว

กับการได้รับบํานาญ สูตร พรบ. 2494
- 30 กันยายน 2557

การนําเงินคืนให้รัฐผ่านส่วนราชการผู้เบิก
กรณีหักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ต้องคืนให้รัฐ

การคืนเงินของรัฐให้ผู้รับบํานาญ Undo
กรณีหักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ได้เงินจากรัฐ

มาตรา 7
การคืนเงินแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีผู้รับ

บํานาญ Undo ถึงแก่ความตาย
1 ตุลาคม 2557

มาตรา 4
การส่งเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชน์ของข้าราชการ Undo

เข้าบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน์ ให้
ข้าราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการส่งเงินประเดิม/
ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชน์ของ

ข้าราชการ Undo เข้าบัญชีเงินสํารอง

1 2

3

4

5

6

7

8

เผยแพร่ คลงัจงัหวดั
สว่นราชการ และผูม้สีทิธ ิ Undo

ขา้ราชการและ
ผูร้บับํานาญ Undo

รบัสมคัร Undo และดาํเนนิการ

เมย.
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มาตรา 3
การแสดงความประสงค์ Undo ข้าราชการ

มาตรา 5
การแสดงความประสงค์ Undo ผู้รับบํานาญ

การหักกลบลบกันระหว่างเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
Undo ได้รับไปแล้ว

กับการได้รับบํานาญ สูตร พรบ. 2494
- 30 กันยายน 2557

การนําเงินคืนให้รัฐผ่านส่วนราชการผู้เบิก
กรณีหักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ต้องคืนให้รัฐ

การคืนเงินของรัฐให้ผู้รับบํานาญ Undo
กรณีหักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ได้เงินจากรัฐ

มาตรา 7
การคืนเงินแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีผู้รับ

บํานาญ Undo ถึงแก่ความตาย
1 ตุลาคม 2557

มาตรา 4
การส่งเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชน์ของข้าราชการ Undo

เข้าบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน์ ให้
ข้าราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการส่งเงินประเดิม/
ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชน์ของ

ข้าราชการ Undo เข้าบัญชีเงินสํารอง

1 2

3

4

5

6

7

8

ปรับปรุง e Pension
GFMIS รับส่งข้อมูล

มาตรา 3
การแสดงความประสงค์ Undo ข้าราชการ

มาตรา 5
การแสดงความประสงค์ Undo ผู้รับบํานาญ

การหักกลบลบกันระหว่างเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
Undo ได้รับไปแล้ว

กับการได้รับบํานาญ สูตร พรบ. 2494
- 30 กันยายน 2557

การนําเงินคืนให้รัฐผ่านส่วนราชการผู้เบิก
กรณีหักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ต้องคืนให้รัฐ

การคืนเงินของรัฐให้ผู้รับบํานาญ Undo
กรณีหักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ได้เงินจากรัฐ

มาตรา 7
การคืนเงินแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีผู้รับ

บํานาญ Undo ถึงแก่ความตาย
1 ตุลาคม 2557

มาตรา 4
การส่งเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชน์ของข้าราชการ Undo

เข้าบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน์ ให้
ข้าราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการส่งเงินประเดิม/
ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชน์ของ

ข้าราชการ Undo เข้าบัญชีเงินสํารอง

1 2

3

4

5

6

7

8

ประกาศใช้             พร้อมใช้งานยกร่างแล้วเสร็จ
e

Pension GFMIS
รับส่งข้อมูล ปรับปรุง e Pension

GFMIS รับส่งข้อมูล
แล้วเสร็จและทดลองใช้งาน

อบรมคลังจังหวัดและส่วนราชการ

มาตรา 3
การแสดงความประสงค์ Undo ข้าราชการ

มาตรา 5
การแสดงความประสงค์ Undo ผู้รับบํานาญ

การหักกลบลบกันระหว่างเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
Undo ได้รับไปแล้ว

กับการได้รับบํานาญ สูตร พรบ. 2494
- 30 กันยายน 2557

การนําเงินคืนให้รัฐผ่านส่วนราชการผู้เบิก
กรณีหักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ต้องคืนให้รัฐ

การคืนเงินของรัฐให้ผู้รับบํานาญ Undo
กรณีหักกลบลบกันแล้วผู้รับบํานาญ Undo ได้เงินจากรัฐ

มาตรา 7
การคืนเงินแก่ผู้มีสิทธิรับมรดกกรณีผู้รับ

บํานาญ Undo ถึงแก่ความตาย
1 ตุลาคม 2557

มาตรา 4
การส่งเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชน์ของข้าราชการ Undo

เข้าบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน์ ให้
ข้าราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการส่งเงินประเดิม/
ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชน์ของ

ข้าราชการ Undo เข้าบัญชีเงินสํารอง

1 2

3

4

5

6

7

8

เผยแพร่ คลังจังหวัด
ส่วนราชการ และผู้มสิีทธิ Undo

Undo

รับสมคัร Undo และดําเนินการ

เมย.

17 เมษายน 2556



หารอืกบั กบข. แลว้
การโอนเงนิในบญัชสีมาชกิรายบคุคล

Undo เขา้บญัชเีงนิสํารอง

รายบคุคล
ไปหาผลประโยชน์
กฎหมายกําหนด ( มาตรา 70 วรรค 1)
การปรับ Port การลงทนุในบญัชสีมาชกิ
รายบคุคล ใหพ้รอ้มสําหรับนํามาจา่ยคนืให ้

Undo



อยูร่ะหวา่งหารอืกบั กบข.

สมาชกิ กบข. เชน่
อยา่งไร



Undo

มหาวทิยาลยัในกํากบั

องคก์รอสิระ
รัฐวสิาหกจิ



ได้พยายามวางกรอบแนวทางการทาํงานให้ครอบคลุมและ
ครบถ้วนในทุกๆ

แต่ในระหว่างทางคาดว่าจะมีปัญหา

เข้าใจและยอมรับ และจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวทุกปัญหา

โดยใช้หลักคิดแบบเดินหน้า
Win Win กบัทุกฝ่าย



1
2

ขา้ราชการ
ผูร้บับาํนาญ

สาระสําคัญของ

ประเด็น
และข้อเรียกร้อง

ประเดน็นําเสนอ

3



Q&A


