
ข้าราชการ Undo
ผู้รับบํานาญ Undo
ข้าราชการ Redo



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.



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


