
น.ท.ยงยุทธ  คําประสิทธิ์ 

หน.เบี้ยหวัดและบํานาญ 

กทพ.สบส.กพ.ทร. โทร.58163 



การกลับไปใชสิทธิ 

ในบําเหน็จบํานาญตาม 

 พรบ.บําเหน็จบํานาญ 

  ขาราชการ พ.ศ. 2494 
ท่ีมา กรมบญัชีกลาง 



พระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิ 

ในบําเหน็จบํานาญตาม 

 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ 

  ขาราชการ พ.ศ. 2494 

 พ.ศ. 2557 

กฎหมาย Undo      



กฎหมาย Undo      

มีผลใชบังคับ  

13 ธันวาคม 2557 



สาระสําคัญของ

กฎหมาย Undo 



ใหสิทธิ Undo กับ 

ขาราชการ 

ผูรับบํานาญ 

ผูรับเบี้ยหวัด 
ท่ีเปนหรือเคยเปนสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ 

(มาตรา 36 พรบ.กบข.) 



การใชสิทธิ Undo  

1 คน มีไดเพียง 1 สถานะ เทานั้น 

ขาราชการ Undo  
ผูรับบํานาญ Undo 

     
  

 Note 

ผูรับเบี้ยหวัด Undo    
  



การใชสิทธิ Undo  

เมื่อไดย่ืนใชสิทธิ Undo แลว 

จะขอยกเลิกไมได ! 

 Note 



1  ขาชการพลเรือน 

2  ขาราชการฝายตุลาการ 

3  ขาราชการฝายอัยการ 

4  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

5  ขาราชการคร ู

6  ขาราชการรัฐสภาสามัญ 

7  ขาราชการตํารวจ 

8  ขาราชการทหาร 

9  ขาราชการศาลรัฐธรรมนูญ 

10 ขาราชการท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนขาราชการตาม พรบ. กบข. 

ขาราชการ 
ที่เปนสมาชิกกองทุน ตามมาตรา 36 พรบ. กบข. 

ขาราชการ  หมายถึง ………………… 



2 ไดรับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข.  ตั้งแตวันท่ีหมด

สมาชิกภาพ กบข.  (ตั้งแต 20 ตุลาคม 2558 เปนตนไป) 

1 ใหใชสิทธิเลือก  ตั้งแต 15 ธันวาคม 2557 ถึง วันท่ี 30 มิถุนายน 

2558  (ประมาณ 7 เดือน) 

ขาราชการ 

3 ไมมีสิทธิไดรับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบและดอกผลของ

เงินดังกลาว  โดยรัฐจะให กบข.  นําเงินนี้ไปใสในบัญชีเงินสํารอง 

เพื่อใชในการบริหารจดัการภาระบํานาญตอไป 



4 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ 30 กันยายน 

2558 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2558   เวนแต จะขอลาออก หรือ

ถูกสั่งใหออก ถัดจาก 30 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2558 

สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแตวันถัดจากวันขอลาออก หรือถูกสั่ง

ใหออก  แลวแตกรณี 
 5 ขาราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยูไมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 

2558 เน่ืองจากจะออกจากราชการไมวากรณีใด (ขอลาออก 

หรือถูกสั่งใหออก)ใหใชสิทธิเลือกไดไมเกินวันที่ที่จะออกจาก

ราชการน้ัน   แลวแตกรณี (วันที่ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให

ออก) โดยสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแตวันถัดจากวันออกจาก

ราชการ แลวแตกรณี 



6 เม่ือออกจากราชการไมวากรณีใด และมีสิทธิรับ 

   บํานาญ จะไดรับบํานาญตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญ 

   2494 จนถึงวันที่เสียชีวิต 

7 หากแสดงความประสงคไวแลว และถึงแกความตาย 

   กอนวันที่  1  ตุลาคม  2558   หรือภายในวันทีท่ี่ 

   จะออกจากราชการไมวากรณีใด (วันที่ขอลาออก 

   หรือวันที่ถูกส่ังใหออก)  แลวแตกรณี 

   ใหถือวาการแสดงความประสงคนั้นเปนอันส้ินผล 



30 มยิ. 58 

 วนัทีก่ฎหมาย 
ใชบ้งัคบั 30 กนัยายน 2558 

วนัทีข่อออก หรอืถกูส ัง่
ใหอ้อกจากราชการ 

วนัทีเ่ลอืก Undo 

วนัทีเ่สยีชวีติ วนัทีเ่สยีชวีติ วนัทีเ่สยีชวีติ 

เลอืก Undo 

สมาชกิภาพ กบข. 
สิน้สดุลง 

สมาชกิภาพ 
กบข. สิน้สดุลง 

สมาชกิภาพ 
กบข. ยงัมอียู ่

วนัทีเ่ลอืก Undo 

เลอืก Undo 

สิน้ผล สิน้ผล 

สมาชกิ
ภาพ 

 กบข. 
 ยงัมอียู ่

สมาชกิ
ภาพ 

 กบข. 
 ยงัมอียู ่

 กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ 

แจง้ กบข.โอนเงนิในบญัชเีงนิรายบคุคลเขา้บญัช ี
เงนิสาํรอง และจา่ยเงนิสะสม+ดอกผลใหผู้ม้สีทิธ ิ

ออกจากราชการ 
ไดร้บับาํนาญ 

สตูรเดมิ 

ไดร้บับาํนาญสตูร
เดมิต ัง้แตว่นัที่

ออกจากราชการ 

วนัทีข่อ
ออก หรอื
ถกูส ัง่ให้
ออกจาก
ราชการ 

งดหกัเงนิสะสม และงด
เบกิเงนิชดเชย+สบทบ 



ขาราชการที่ไมอยู กอนหรือในวันที่กฎหมายน้ีใชบังคับ และ

กลับเขารับราชการภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

1 ใหแสดงความประสงค ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันกลับเขา

รับราชการ 
     2. ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับถัดจากวันที่แสดงความ

 ประสงค 

       1. ถูกสั่งใหออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร      

       2. ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหไปปฏิบัติงานใดๆตาม พรฎ.วาดวยการกําหนด  

            หลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซ่ึงใหนับเวลาระหวางนั้น 

            เหมือนเต็มเวลาราชการ   

       4. อยูระหวางรองทุกขหรืออุทธรณคําสั่งใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ 

       3. ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน        



ใหรวมถงึบุคคลดงัตอไปนี้ดวย 

     ขาราชการท่ีเขารับราชการ 

   กอนวันท่ี 27 มีนาคม 2540  

   และปจจุบันเปนสมาชิก กบข.ไมวาดวยเหตุใดๆ 

   ไดสิทธิ Undo ทุกคน 

  โดยสรุป 



     ขาราชการทีเ่ขารบัราชการ 

   ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540  

   และปจจุบัน(วันท่ี กฎหมาย Undo มีผลใชบังคับ) 

   เปนสมาชิก กบข.ไมวาดวยเหตใุดๆ 

   ไมไดสิทธิ Undo แมแตคนเดียว 

  ในทางกลับกัน 



ผูรับบํานาญ 

2 ไมตองคืนเงินสะสมและผลประโยชน 

1 ใหใชสิทธิเลือก ตั้งแตวัน 15 ธันวาคม 2557 ถึง

วันท่ี 30 มิถุนายน  2558 

เคยเปนสมาชิกกองทุนตาม มาตรา 36 พรบ. กบข. ใน

วันที่ออกจากราชการ และเปนผูรับบํานาญอยูในวันที่

กฎหมาย Undo ใชบังคับ ยังมีชีวิตอยู   



4 ไดรับบํานาญตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญ 2494 

ยอนหลังตั้งแตวันท่ีออกจากราชการถึง 

วันท่ี 30 กันยายน 2558 โดยวิธีหักกลบลบกัน    

3 ตองคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ 

   ดอกผลของเงินดังกลาว  ที่กองทุนคํานวณให 

   ในวันปดบัญชีเงินรายบุคคล  

   โดยวิธีหักกลบลบกัน 
 



 5.1 หากมีสวนตางตองชําระคืนใหรัฐ ใหชําระคืน 

       ภายใน 30 มิถุนายน 2558 ชําระทั้งกอนครั้งเดียว 

 5 เมื่อหักกลบลบกันแลว 

 5.2 หากมีสวนตางท่ีรัฐตองจายคืน รัฐจะจายคืนใหตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด (ต้ังแต 1 ตค. 58 เปนตนไป) 

        หรือใหแบงชําระเงินเปนสวนๆใหเสร็จสิ้นตั้งแต  

 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2558 
        หากไมสามารถชําระเงินคืนไดภายในเวลาท่ีกําหนด 

 (30 กย. 58)ใหถือวาการแสดงเจตนานั้น เปนอันสิ้นผล  

 และหากไดชําระเงินบางสวนใหรัฐแลว รัฐจะคืนเงินกลาวให

 ผูรับบํานาญนั้น    



     7  เงินที่ไดรับคืนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

         และใหรัฐโดยกรมบัญชีกลางสามารถนําเงินที่ไดรับ 

         คืนจากผูรับบํานาญตาม 5.1 ไปจายคืนใหผูรับ 

         บํานาญ  ตาม 5.2 ได  สวนที่เหลือใหนาํสงเขา 

         บัญชีเงินสํารอง ใหแลวเสร็จภายใน มีนาคม 2559 

      6  ใหผูรับบํานาญตาม 5.1 คืนเงินใหรัฐผาน 

          สวนราชการผูเบิก  เพื่อนําสงตอใหกรมบัญชีกลาง 



 8 หากแสดงความประสงคไวแลว และถึงแกความตาย 

    กอนวันที่  1  ตุลาคม  2558   ใหถือวาการแสดง 

    ความประสงคนั้น  เปนอันส้ินผล   และหากไดคืน 

    เงินตาม 5.1 ใหรัฐแลว  รัฐจะคืนเงินดังกลาวใหกับ 

    ผูรับบํานาญ หรือทายาทตาม ป.พ.พ. แลวแตกรณี 

    ตอไป 

9 จะไดรับบํานาญตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญ 2494 

   ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558  เปนตนไปจนถึงวันที่เสียชีวิต 



คิดเฉพาะ 

เงินบํานาญ เทานั้น 

ไมนํา  ชคบ.และเงินบําเหน็จดํารงชีพ  

 ครั้งที่ 1 และ 2 ที่ไดรับไปแลว  มารวมคํานวณในขั้นตอน 

 การขอ Undo   แตจะนํามาคิดคํานวณใหในภายหลัง 

 Note 

ไมคิด  ดอกเบี้ยท้ังในสวนของเงินกอนท่ีจะตองคืน และผลตาง

เงินบํานาญท่ีจะไดรับคืน 



การนําเงินมาคืน 

กรณีขอแบงชําระเปนสวนๆ 
 Note 

งวด 1 

งวด 2 

งวด 3 

งวดละ 

เทาๆกัน 

งวดละ 

เทาๆกัน 

งวดละ 

เทาๆกัน 

+เศษ 

กรกฎาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิงหาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กันยายน 

 

 

 

 

 

 

 

 

งวด 1 

งวด 2 

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 



 วนัทีก่ฎหมาย 
ใชบ้งัคบั 

วนัทีเ่ลอืก Undo 

วนัทีเ่สยีชวีติ วนัทีเ่สยีชวีติ 

เลอืก Undo 

สิน้ผล 

 กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ 

  ไดบ้าํนาญสตูรเดมิ 

วนัที ่ 
30 กนัยายน 58 

30 มยิ. 58 

 ท ัง้กอ้น 

  ไดเ้งนิคนื  คนืเงนิ  

วนัทีเ่สยีชวีติ 

สิน้ผล 

 แบง่ชําระ 

ไมส่ง่คนืเงนิให ้
แลว้เสร็จภายใน
เวลาทีก่ําหนด 

สิน้ผล 



ผูรับเบี้ยหวัด 
(ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัด) 

2 ไมตองคืนเงินสะสมและผลประโยชนท่ีไดรับไปแลว 

1 ใหใชสิทธิเลือก ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 2557 ถึง วันท่ี 30 

มิถุนายน  2558 

กรณีพนจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด  ภายหลัง 30 กันยายน 2558 

3 ตองคืนเงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกลาวใหรัฐ 

  ภายใน 30 มิถุนายน 2558 โดยใหคืนเงินใหรัฐผาน 

  สวนราชการผูเบิกเพื่อนําสงตอใหกรมบัญชีกลาง 

ท่ีเคยเปนสมาชิกกองทุน ตามมาตรา 36 พรบ. กบข.  



5 สมาชิกภาพส้ินสุดลงนับตั้งแตวันถัดจาก 

   วันที่ 30 กันยายน 2558 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2558 

6 เมื่อออกจากทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดเพื่อรบั 

   บํานาญเหตุทดแทนจะไดรับบํานาญสูตรเดิม 

   จนถึงวันที่เสียชีวิต 

4 ไมมีสิทธิไดรับเงินประเดิม เงินชดเชย  

   และดอกผลของเงินดังกลาว  โดยรัฐจะให กบข. 

   นําเงินนี้ไปใสในบัญชีเงินสํารอง เพื่อใชในการ 

   บริหารจัดการภาระบํานาญตอไป 



กรณีพนจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด กอน 30 กันยายน 2558 

 1 ใหใชสิทธิเลือกไดไมเกินวันที่ที่จะออกจากทหาร 

    กองหนุนมีเบ้ียหวัดเพื่อรับบํานาญเหตุทดแทน 

2 ไมตองคืนเงินสะสมและผลประโยชนที่ไดรับไปแลว 
3 ตองคืนเงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกลาวใหรัฐ 

   ภายในวันกอนวันออกจากทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัด 

   เพื่อรับบํานาญเหตุทดแทน  โดยใหคืนเงินใหรัฐผาน 

   สวนราชการผูเบิกเพื่อนําสงตอใหกรมบัญชีกลาง 

4 จะไดรับบํานาญสูตรเดิม ตั้งแตวันถัดจากวันออกจาก 

   ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดเพื่อรับบํานาญเหตุทดแทน 



ทั้ง 2 กรณ ี

 หากแสดงความประสงคไวแลว และถึงแกความตาย 

 กอนออกจากทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดเพื่อรับบํานาญ 

 เหตุทดแทน  แลวแตกรณี ใหถือวาการแสดงความ 

 ประสงคนั้นเปนอันส้ินผล  

  

 และหากไดคืนเงินสบทบ และดอกผลของ 

 เงินดังกลาวใหรัฐแลว  รัฐจะคืนเงินดังกลาวใหกับ 

 ทายาทตาม ป.พ.พ.ตอไป 



 วนัทีก่ฎหมายใชบ้งัคบั 

วนัทีเ่ลอืก Undo 

วนัทีเ่สยีชวีติ วนัทีเ่สยีชวีติ 

เลอืก Undo 

สิน้ผล 

 กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ 

วนัที ่ 
30 กนัยายน 58 

30 มยิ. 58 

คนืเงนิสมทบ+ 
ผลประโยชน ์

     (ไมม่กีรณไีดเ้งนิคนื) 

  ไดร้บัเบีย้หวดั
และไดร้บั 

เงนิสะสม/สมทบ
และผลประโยชน์
จาก กบข. ไปแลว้ 

  ไดบ้าํนาญสตูรเดมิ
จนเสยีชวีติ 

พน้จากกองหนนุ
มเีบีย้หวดั 

 กรณีพน้จากทหารกองหนนุมเีบีย้หวดั  ภายหลงั 30 กนัยายน 2558 

กบข. สง่ 
เงนิประเดมิ  
เงนิชดเชย  

+ผลประโยชน ์ 
เขา้บญัชเีงนิสํารอง 



 วนัทีก่ฎหมายใชบ้งัคบั 

วนัทีเ่ลอืก Undo 

วนัทีเ่สยีชวีติ วนัทีเ่สยีชวีติ 

เลอืก Undo 

สิน้ผล 

 กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ 

วนัที ่ 
30 กนัยายน 58 

30 มยิ. 58 

คนืเงนิสบทบ+
ผลประโยชน ์

(ไมม่กีรณไีดเ้งนิคนื) 

  ไดร้บัเบีย้หวดั
และไดร้บั 

เงนิสะสม/สมทบ
และผลประโยชน์
จาก กบข. ไปแลว้ 

วนัทีพ่น้จาก
กองหนนุ 
มเีบีย้หวดั 

  ไดบ้าํนาญสตูรเดมิจนเสยีชวีติ 

วนัทีเ่สยีชวีติ 

 กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ 

 กรณีพน้จากทหารกองหนนุมเีบีย้หวดั  กอ่น 30 กนัยายน 2558 

กบข. สง่ 
เงนิประเดมิ เงนิชดเชย  

+ผลประโยชน ์ 
เขา้บญัชเีงนิสํารอง 



ผูรับเบี้ยหวัด  
ไมมีการแบงชําระเงินเปนสวนๆ 

 Note 



เงินกอนที่ไดรับจาก กบข.หรือ

กรมบัญชีกลาง แลวแตกรณี  

ไดรับการยกเวนภาษี 

ตาม มติ คณะรัฐมนตรี 

(ท่ีไดนําไปใชประโยชนในการลดหยอนภาษีแลว ก็ไมตองคืน) 

 Note 



วันสําคัญ Undo  

30 มิถุนายน 2558  

วันสุดทายแสดงความประสงค 

 Note 

30 กันยายน 2558 

วันสุดทายชําระเงิน 



1 2 3 4 5 6 7 

 ธค.2557  –  30 กย 2558 

หน่วยงานยังคงหกัเงนิสะสม และเบกิเงนิชดเชย/ 
เงนิสบทบของขา้ราชการทีใ่ชส้ทิธUิndo เขา้ กบข.
ตามปกต ิและกบข.ยังตอ้งนําเงนิเหลา่นัน้ไปบรหิาร 

ผูรั้บบํานาญทีใ่ชส้ทิธUิndo ยังคงไดรั้บบํานาญ 
สตูร กบข. ตอ่ไป 

ธนัวาคม 2557  
เร ิม่ตน้ยืน่เร ือ่ง 

30 มถินุายน 2558  
  หมดเขตยืน่เร ือ่ง 

1 ตลุาคม 2558  
       ผูใ้ชส้ทิธ ิ
สิน้สมาชกิภาพ กบข. 

ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2558 
กรมบญัชกีลางเริม่ทยอย
จา่ยเงนิสว่นเพิม่ใหผู้รั้บ
บํานาญทีม่สีทิธ ิ

ตัง้แต ่20 ตลุาคม 2558 
กบข. เริม่ทยอยจา่ยเงนิ 
ใหข้า้ราชการทีใ่ชส้ทิธ ิ

ขา้ราชการทีใ่ชส้ทฺิธ ิ
Undo เกษียณ หรอื
ออกจากราชการ  
รับบํานาญ 2494 

31 ตลุาคม 2558  
ผูร้บับาํนาญทีใ่ชส้ทิธิ
เร ิม่รบับาํนาญ 2494 

30 กันยายน 2558  

หน่วยงานหกัเงนิสะสม และเบกิเงนิชดเชย/เงนิสบทบ 
ของขา้ราชการทีใ่ชส้ทิธUิndo เขา้ กบข.เดอืนสดุทา้ย และ
กบข.ยตุกิารบรหิารเงนิของขา้ราชการผูนั้น้ 

ผูรั้บบํานาญทีใ่ชส้ทิธUิndo ไดรั้บบํานาญสตูร กบข. 
เดอืนสดุทา้ย 



บ  

และดอกผลของเงินดังกลาว ของผูรับบํานาญและขาราชการ เขา

บัญชีเงินสํารอง  

การคืนเงินท้ังจํานวน หรือการแบงชําระเงินเปนสวนๆ การไดรับเงินคืน 

โดยการหักกลบลบกัน ระหวางผูรับบํานาญ กับ รัฐ  

การแสดงความประสงค 

การคืนเงินสะสม และดอกผลของเงินดังกลาว ใหขาราชการ 

หลักเกณฑและวิธีการประกอบ

กฎหมาย Undo 

กระทรวงการคลังกําหนด 

กบข.กําหนดโดยความเห็นชอบกระทรวงการคลัง 



สวนราชการที่ปฏบิัตงิานอยู 

สถานที่ย่ืนใบสมัคร Undo 

+รับชําระเงิน (ถามี) 

สวนราชการผูเบิกบํานาญ 

ขาราชการ 

ผูรับบํานาญ  ผูรับเบ้ียหวัด 



ใบสมัคร 

หลักฐานยืนยัน 

การสมัคร Undo 

ใบรับแบบแสดงความประสงค 

 
(แบบ ข.2 , บ.2,3,7) 

 ออกจากระบบ e Pension โดยสวนราชการผูเบิกบํานาญ 

ใบรับรองสิทธิ 
(แบบ ข.3 , บ.4,5,8)  
ออกจากระบบ e Pension โดย สนง.คลังจังหวัด , กรมบัญชีกลาง (สรจ.) 

(แบบ ข.1 , บ.1) 
สําเนาเอกสาร + รับรองสําเนาโดยสวนราชการที่รับใบสมัคร 



ถูกตองตามขอเท็จจริง 

  

การกรอกขอมูลใน 

ใบสมัคร Undo (แบบ ข.1 , บ.1) 

ถูกตองตามกฎหมาย 

ถูกใจ 



การงดสงเงินให กบข.  
เมื่อ Undo มีผลสมบูรณแลว 

หนวยงานท่ีเบิกเงินเดือนให

ขาราชการตองไมลืม งดหักเงินสะสม และ 

งดเบิกเงินชดเชยและเงินสบทบ ตั้งแต 

ตุลาคม 2558 เปนตนไป 



กรณีผูรับบํานาญไมคืนเงิน 

ที่แบงชําระเปนสวนๆใหแลวเสร็จ

ภายในเวลาที่กําหนด 

ไมตองย่ืนเอกสารใดๆ 
กรมบัญชีกลางจะคืนเงิน 

ที่ไดรับไวแลวทั้งหมดใหผูรับบํานาญ 

ต้ังแตตุลาคม 2558 เปนตนไป 



กรณีผูรับบํานาญท่ีย่ืนความประสงคไวแลว

ถึงแกความตาย 

กอน 1 ตุลาคม 2558 

ผูมีสิทธิรับมรดกยื่น แบบ บ.6 
ตอสวนราชการผูเบิกบํานาญ 
กรมบัญชีกลางจะคืนเงิน 

ที่ไดรับไวทั้งหมดใหแกผูมีสิทธิรับมรดกตั้งแต

วันที่ไดรับและตรวจสอบเอกสาร 

ถูกตองแลวเปนตนไป 



สาระสําคัญของ

กฎหมาย Undo 

จบ 



ขอมูล 

สวนหน่ึง 
ประกอบการตัดสินใจ 



Web site กบข.และ บชก.
Program  
ประมาณการยอดเงินท่ีจะได้รับ/ไม่ได้รับ 
เม่ือเลือก Undo

ไปรษณีย์ถึงบ้าน/หน่วยงาน
ผู้มีสิทธิ Undo
ข้อมูลของ กบข. + ข้อมูล บชก.
+ตารางประมาณการ
ร่วมกันชี�แจง

ความรวมมือ กับ กบข. 



 www.undo.in.th  

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


โปรแกรมประเมิน 

เปนเพียงการคาดการณจาก

ตัวแปรเทานั้น 
ระยะเวลารอคอยในการรับบํานาญสวนตางให

เทากับเงินของรัฐหากเลือก Undo 



ขอมูลเบื้องตนประกอบการตัดสินใจ:ผูรับบํานาญ 

 



ขอมูลเบื้องตนประกอบการตัดสินใจ:ขาราชการ 



 คิดอยางไร 
Undo อาจจะคุมกวาถา.... 
    1 อายุราชการมาก วันทวีคูณมาก และเงินเดือน 5 ปสุดทายไมตัน  

    2 ประเมินแลวบํานาญสวนเพ่ิมมีมาก  

    3 ประเมินระยะเวลารอคอยในการทะยอยเก็บบํานาญสวนตาง “ไมนานเกินรอ”   

Undo อาจไมคุมถา.... 
   1 อายุราชการปกติ ไมมีวันทวีคูณ  

   2 เงินเดือน 5 ปสุดทายตัน ทําใหคํานวณแลวบํานาญสองสูตรไมตางกันมาก 

   3 ประเมินระยะเวลารอคอยในการทะยอยเก็บบํานาญสวนตาง “นานเกินไป” 

   4 มีภาระหนี้สิน จําเปนตองนําบํานาญมาผอนหนี้ เงินเหลือใชตอเดือนมีนอย 

   5 มีปญหาสุขภาพ   

ที่มา กบข. 



ถาไม Undo   กบข.รับรองวาจะไมขาดทุนไดหรือไม  

 ท่ีผานมาทําสมาชกิเสียหายเทาไร 
ขอมูลสําคัญพึงทราบ 

• การสะสมเงนิกับ กบข. คือการ “ซื้อหนวยลงทุน” เหมือนการซื้อ

ทอง ราคาเปลีย่นแปลงได  

     จํานวนหนวยไมลดหายตามราคาที่เปลีย่นไป 

• กบข. นําเงินสมาชิกไป “ลงทุนระยะยาว” ไมใช “เลนหุน ซื้อเชา-

ขายบาย” กิจการที่ กบข. ลงทุนคือกิจการที่เปนรากฐานเศรษฐกิจ 

ราคาของกิจการ (ราคาหุน) ผันผวนตามภาวะตลาดได  

    แตในระยะยาว กิจการเติบโตตอเนื่อง  

 คิดอยางไร 

ที่มา กบข. 



การสงเงินเขากองทุน คือการซ้ือหนวยลงทุนในราคา ณ วันสงเงินเขา 

หากยังไมเกษียณ ราคาที่เปลี่ยนแปลง คือ ราคาทางบัญชี (ขาดทุน-กําไร ทางบัญชี) 

เม่ือเกษียณ และนําเงินออก คือการขายหนวยลงทุนที่สะสมมา ณ วันที่สงเงินเขา 

ผลประกอบการที่ขาดทุนในป 2551 ทําใหสมาชิกเกษียณป 2551 ขาดทุน จากการซ้ือหนวยลงทุนในราคา 14.78 บาท  แตขายไดในราคา 

14.05 บาท   แตหากสมาชิก ถือหนวยลงทุนตอ ก็จะสามารถขายไดในราคาทีสู่งกวาในปที่ผลประกอบการดี 

ท่ีมา กบข. 



52 8 ธันวาคม 2557 

การ Undo คือการมีสิทธิรับเฉพาะ “เงินสะสม” ของตัวเอง 

1 2 3 4 5 



2. Timeline สําคัญ “สรุป” 

15 ธันวาคม 2557  

เร่ิมตนยื่นเร่ือง 

30 มิถุนายน 2558 

หมดเขตยื่นเร่ือง 

30 กันยายน 2558  

• หนวยงานยุติการสงเงินสะสมของสมาชิก 

• รัฐยุติการสงเงินสมทบและชดเชยเขาบัญชีสมาชิก 

• กบข. ยุติบริหารเงินใหสมาชิก 

1 ตุลาคม 2558 

ผูใชสิทธิฯ          

สิ้นสมาชิก กบข. 

ขาราชการท่ีใชสิทธิ เกษียณ 

หรือออกจากราชการ                       

รับบํานาญสูตร 2494 

1 2 3 4 5 6 

31 ตุลาคม 2558 ผูรับ

บํานาญท่ีใชสิทธิฯ      

เริ่มรับบํานาญสูตร 2494 

7 

ธ.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558 

สมาชิกและรัฐ ยังสงเงินเขา กบข. ตามปกติ  

 กบข. ยังตองนําเงินเหลานั้นไปบริหาร 

20  ตุลาคม 2558  

กบข. เริ่มทยอยจายเงิน

คืนผูใชสิทธิ Undo 

8 ธันวาคม 2557 
53 



ปัจจยัทีค่วรคาํนึงถ้าจะลาออกจากสมาชิก 

กบข. สําหรับข้าราชการประจาํการ 

๑. จุดคุมทุนเมือ่ลาออกจากสมาชกิ กบข.  

- ความตางของบํานาญสมาชกิ กบข. 

กับไมเปนสมาชิก กบข. 

- เงินกอนที่ไดรับจาก กบข. 



๒. มีโรคประจําตัวรายแรง 

๓. ความตองการใชเงินกอน

 เมื่อเกษียณ 



  ทั้งนี้กรมกําลังพลทหารเรือไดจัดทํา

โปรแกรมสําหรับการคํานวณจุดคุมทุนไวใน

ระบบงานกําลังพล หรือ 

https://hrmiss.navy.mi.th/main.php 

โดยเจาตัวตองกรอกขอมูลในวงกลมสแีดงให

ครบถวน แลวโปรแกรมจะคํานวณใหโดยวิ่ง

เงินเดือนใหถึงวันที่จะออกจากราชการ  

https://hrmiss.navy.mi.th/main.php






  ขาราชการบํานาญ ย่ืนเรื่องลาออกท่ี

กรมการเงินทหารเรือ ใชสําเนาบัตรประชาชนท่ีมี

เลขประชาชน ๑๓ หลัก 

  ขาราชการประจําการ ย่ืนเรื่องลาออกท่ี

หนวยตนสังกัด ใชสําเนาบัตรประชาชนท่ีมีเลข

ประชาชน ๑๓ หลัก และสําเนาบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร ชื่อตนเองผูเดียว (ชื่อ ชื่อสกุล ภาษาไทย) 





Undo หรือ ไมUndo 
ขอใหเปนการตัดสินใจดวยตัวเอง โปรดศึกษา

ขอมูลใหครบถวนและรอบครอบ 

กอนตัดสินใจ   
แตละคนมีเงื่อนไขตางกัน 
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