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กฎหมาย Undo     



คาดวา่
กฎหมาย Undo     
จะมผีลใชบ้งัคบัประมาณ
ธนัวาคม 2557

(พน้ 30 วัน นับจากวันที(ประกาศใชก้ฎหมาย)



สาระสาํคญัของ
กฎหมาย Undo



ใหส้ทิธ ิUndo กบั

ขา้ราชการ
ผูร้บับาํนาญ
ผูร้บัเบี3ยหวดั

ที5เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิ กบข.โดยสมคัรใจ
(มาตรา 36 พรบ.กบข.)



การใชส้ทิธิ Undo 

1 คน มไีดเ้พยีง 1 สถานะ 
เทา่นั4น

ขา้ราชการ Undo 
ผูร้ับบํานาญ Undo

    

 Note

ผูร้ับเบี4ยหวดั Undo   



การใชส้ทิธิ Undo 

เมื(อไดย้ื(นใชส้ทิธ ิUndo แลว้ 
จะขอยกเลกิไมไ่ด ้!

 Note



1  ขา้ชการพลเรอืน
2  ขา้ราชการฝ่ายตลุาการ
3  ขา้ราชการฝ่ายอยัการ
4  ขา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั
5  ขา้ราชการครู
6  ขา้ราชการรฐัสภาสามญั
7  ขา้ราชการตาํรวจ
8  ขา้ราชการทหาร
9  ขา้ราชการศาลรฐัธรรมนญู
10 ขา้ราชการที5มกีฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นขา้ราชการตาม พรบ. กบข.

ขา้ราชการ
ที5เป็นสมาชกิกองทนุ ตามมาตรา 36 พรบ. กบข.
ขา้ราชการ  หมายถงึ ………………… 



2 ไดร้บัเงนิสะสม และดอกผล คนืจาก กบข.
   ต ั3งแตว่นัที5หมดสมาชกิภาพ กบข. 
  (ตั 4งแต ่1 ตลุาคม 2558 เป็นตน้ไป)

1 ใหใ้ชส้ทิธเิลอืก  ถดัจากวนัที5กฎหมายมผีลใชบ้งัคบั
    ถงึวนัที5 30 มถินุายน 2558  (ประมาณ 7 เดอืน)

ขา้ราชการ

3 ไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิประเดมิ เงนิชดเชย เงนิสบทบ 
   และดอกผลของเงนิดงักลา่ว  โดยรฐัจะให ้กบข.
   นําเงนินี3ไปใสใ่นบญัชเีงนิสํารอง เพื5อใชใ้นการ
   บรหิารจดัการภาระบํานาญตอ่ไป



4 สมาชกิภาพสิ3นสดุลงนบัต ั3งแตว่นัถดัจาก
   วนัที5 30 กนัยายน 2558 คอืวนัที5 1 ตลุาคม 2558
   เวน้แต ่จะขอลาออก หรอืถกูส ั5งใหอ้อก ถดัจาก 
   30 มถินุายน ถงึ 30 กนัยายน 2558 สมาชกิภาพ
   ส ิ3นสดุลงต ั3งแตว่นัถดัจากวนัขอลาออก หรอืถกูส ั5ง
   ใหอ้อก   แลว้แตก่รณี

 5 ขา้ราชการที5มเีวลาราชการเหลอือยูไ่มถ่งึวนัที5 
    30 มถินุายน 2558 เนื5องจากจะออกจากราชการ
    ไมว่า่กรณีใด (ขอลาออก หรอืถกูส ั5งใหอ้อก)ใหใ้ช้
    สทิธเิลอืกไดไ้มเ่กนิวนัที5ท ี5จะออกจากราชการน ั3น
    แลว้แตก่รณี (วนัที5ขอลาออก หรอืวนัที5ถกูส ั5งใหอ้อก)
    โดยสมาชกิภาพสิ3นสดุลงนบัต ั3งแตว่นัถดัจากวนัออก
    จากราชการ แลว้แตก่รณี



6 เมื5อออกจากราชการไมว่า่กรณีใด และมสีทิธริบั
   บํานาญ จะไดร้บับํานาญตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญ
   2494 จนถงึวนัที5เสยีชวีติ

7 หากแสดงความประสงคไ์วแ้ลว้ และถงึแกค่วามตาย
   กอ่นวนัที5 1  ตลุาคม  2558   หรอืภายในวนัที5ท ี5
   จะออกจากราชการไมว่า่กรณีใด (วนัที5ขอลาออก
   หรอืวนัที5ถกูส ั5งใหอ้อก)  แลว้แตก่รณี
   ใหถ้อืวา่การแสดงความประสงคน์ ั3นเป็นอนัสิ3นผล



30 มยิ. 58

 วนัที5กฎหมาย
ใชบ้งัคบั 30 กนัยายน 2558

วนัที5ขอออก หรอืถกูส ั5ง
ใหอ้อกจากราชการ

วนัที5เลอืก Undo

วนัที5เสยีชวีติ วนัที5เสยีชวีติ วนัที5เสยีชวีติ

เลอืก Undo

สมาชกิภาพ กบข. 
ส ิ3นสดุลง

สมาชกิภาพ 
กบข. ส ิ3นสดุลง

สมาชกิภาพ 
กบข. ยงัมอียู่

วนัที5เลอืก Undo

เลอืก Undo

สิ3นผลสิ3นผล

สมาชกิ
ภาพ

 กบข.
 ยงัมอียู่

สมาชกิ
ภาพ

 กบข.
 ยงัมอียู่

 กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ

แจง้ กบข.โอนเงนิในบญัชเีงนิรายบคุคลเขา้บญัชี
เงนิสาํรอง และจา่ยเงนิสะสม+ดอกผลใหผู้ม้สีทิธ ิ

ออกจากราชการ
ไดร้บับาํนาญ

สตูรเดมิ

ไดร้บับาํนาญสตูร
เดมิต ั3งแตว่นัที5

ออกจากราชการ

วนัที5ขอ
ออก หรอื
ถกูส ั5งให้
ออกจาก
ราชการ

งดหกัเงนิสะสม และงด
เบกิเงนิชดเชย+สบทบ



ขา้ราชการที5ไมอ่ยู ่กอ่นหรอืในวนัที5กฎหมายนี3
ใชบ้งัคบั และกลบัเขา้รบัราชการ

ภายหลงัวนัที5 30 มถินุายน 2558

1 ใหแ้สดงความประสงค ์ภายใน 60 วนั
นบัต ั3งแตว่นักลบัเขา้รบัราชการ

2 ใหส้มาชกิภาพสิ3นสดุลงนบัถดัจากวนัที5
        แสดงความประสงค์

       1. ถกูส ั5งใหอ้อกจากราชการเพื5อไปรบัราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร     

       2. ไดร้บัอนมุตัจิากคณะรฐัมนตรใีหไ้ปปฏบิตังิานใดๆตาม พรฎ.วา่ดว้ยการกาํหนด 
            หลกัเกณฑก์ารส ั5งใหข้า้ราชการขา้ราชการไปทําการซึ5งใหน้บัเวลาระหวา่งน ั3น
            เหมอืนเต็มเวลาราชการ  

       4. อยูร่ะหวา่งรอ้งทกุขห์รอือทุธรณ์คาํส ั5งใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากราชการ

       3. ถกูส ั5งใหอ้อกจากราชการไวก้อ่น       



3. ขา้ราชการสว่นทอ้งถิ5น ซึ5งเคยเป็นขา้ราชการ
     ที5เขา้รบัราชการกอ่นวนัที5 27 มนีาคม 2540 และมกีฎหมาย 
     หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีกาํหนดใหม้กีารถา่ยโอนภารกจิไปยงั
     องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ5น

1. ตลุาการศาลปกครองซึ5งเคยเป็นขา้ราชการที5เขา้รบัราชการ
     กอ่นวนัที5 27 มนีาคม 2540 และลาออกจากราชการเพื5อไป

เป็นตลุาการศาลปกครอง

4. พนกังานมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐั  ซึ5งเคยเป็น
    ขา้ราชการที5เขา้รบัราชการกอ่นวนัที5 27 มนีาคม 2540 และมี
    กฎหมายกาํหนดใหม้หาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั
    เป็นหนว่ยงานในกาํกบัของรฐั

ใหร้วมถงึบคุคลดงัตอ่ไปนี3ดว้ย

2. ขา้ราชการ ซึ5งเคยเป็นขา้ราชการที5เขา้รบัราชการกอ่นวนัที
    27 มนีาคม 2540 ซึ5งลาออกจากราชการและกลบัเขา้
    รบัราชการต ั3งแต ่หมวด 3 พรบ. กบข.ใชบ้งัคบั

มาตรา 35 พรบ.กบข.

มาตรา 35 พรบ.กบข.

มาตรา 70/1 พรบ.กบข.

มาตรา 70/6 พรบ.กบข.



ใหร้วมถงึบคุคลดงัตอ่ไปนี3ดว้ย

     ขา้ราชการที5เขา้รบัราชการ
   กอ่นวนัที5 27 มนีาคม 2540 

   และปจัจบุนั(วนัที5 กฎหมาย Undo มผีลใชบ้งัคบั)

   เป็นสมาชกิ กบข.ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ

   ไดส้ทิธ ิUndo ทกุคน

  โดยสรปุ



     ขา้ราชการที5เขา้รบัราชการ
   หลงัวนัที5 27 มนีาคม 2540 

   และปจัจบุนั(วนัที5 กฎหมาย Undo มผีลใชบ้งัคบั)

   เป็นสมาชกิ กบข.ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ

   ไมไ่ดส้ทิธ ิUndo แมแ้ตค่นเดยีว

  ในทางกลบักนั



เพื5อประโยชนใ์นการดาํเนนิการ
ใหบ้ทนยิามคาํวา่ “ขา้ราชการ” 

ตามกฎหมาย Undo 
หมายความรวมถงึบคุคลตาม 1-4 

และใหน้ําบทบญัญตั ิ
เกี5ยวกบัขา้ราชการตาม 

พรบ. บาํเหน็จบาํนาญ 2494  
มาใชบ้งัคบักบับคุคล 1-4 

โดยอนโุลม





ขา้ราชการสว่นทอ้งถิ5น
ใหน้บัเวลาตอ่เนื5อง+คาํนวณบาํนาญตาม สตูร พรบ. 2494    
แตใ่หไ้ปรบับาํนาญตามกฎหมายบาํเหน็จบาํนาญทอ้งถิ5น

พนกังานมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐั
ใหน้บัเวลาตอ่เนื5อง+คาํนวณบาํนาญตาม สตูร พรบ. 2494 
โดยเงนิเดอืนสดุทา้ยคาํนวณตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการกาํหนดบญัชอีตัราเงนิเดอืนฯ

+รบับาํนาญตามกฎหมายบาํเหน็จบาํนาญ 2494

สําหรบั



ผูร้บับาํนาญ

2 ไมต่อ้งคนืเงนิสะสมและผลประโยชน์

1 ใหใ้ชส้ทิธเิลอืก ต ั3งแตว่นัถดัจากวนัที5กฎหมาย
   มผีลใชบ้งัคบั ถงึวนัที5 30 มถินุายน  2558

  
เคยเป็นสมาชกิกองทนุตาม มาตรา 36 พรบ. กบข. 
ในวนัที5ออกจากราชการ 
และเป็นผูร้บับาํนาญอยูใ่นวนัที5กฎหมาย Undo ใชบ้งัคบั

ยงัมชีวีติอยู ่ 



4 ไดร้บับํานาญตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญ 2494
ยอ้นหลงัต ั3งแตว่นัที5ออกจากราชการถงึ

    วนัที5 30 กนัยายน 2558 โดยวธิหีกักลบลบกนั
    

3 ตอ้งคนืเงนิประเดมิ เงนิชดเชย เงนิสบทบ และ
   ดอกผลของเงนิดงักลา่ว  ที5กองทนุคาํนวณให้
   ในวนัปิดบญัชเีงนิรายบคุคล 
   โดยวธิหีกักลบลบกนั



 5.1 หากมสีว่นตา่งตอ้งชําระคนืใหร้ฐั ใหช้ําระคนื
        ภายใน 30 มถินุายน 2558 
           ชําระท ั3งกอ้นคร ั3งเดยีว

 5 เมื5อหกักลบลบกนัแลว้

 5.2 หากมสีว่นตา่งที5รฐัตอ้งจา่ยคนื รฐัจะจา่ยคนืให้
       ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที5กระทรวงการคลงั 
       กาํหนด (ต ั3งแต ่1 ตค. 58 เป็นตน้ไป)

        หรอืใหแ้บง่ชําระเงนิเป็นสว่นๆใหเ้สร็จสิ3น
        ต ั3งแต ่1 กรกฎาคม ถงึ 30 กนัยายน 2558

        หากไมส่ามารถชําระเงนิคนืไดภ้ายในเวลาที5
        กาํหนด(30 กย. 58)ใหถ้อืวา่การแสดงเจตนาน ั3น
        เป็นอนัสิ3นผล  และหากไดช้ําระเงนิบางสว่น
        ใหร้ฐัแลว้ รฐัจะคนืเงนิกลา่วใหผู้ร้บับํานาญน ั3น   



     7  เงนิที5ไดร้บัคนืไมต่อ้งนําสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ
         และใหร้ฐัโดยกรมบญัชกีลางสามารถนําเงนิที5ไดร้บั
         คนืจากผูร้บับํานาญตาม 5.1 ไปจา่ยคนืใหผู้ร้บั
         บํานาญ  ตาม 5.2 ได ้ สว่นที5เหลอืใหน้ําสง่เขา้
         บญัชเีงนิสํารอง ใหแ้ลว้เสร็จภายใน มนีาคม 2559

      6  ใหผู้ร้บับํานาญตาม 5.1 คนืเงนิใหร้ฐัผา่น
          สว่นราชการผูเ้บกิ  เพื5อนําสง่ตอ่ใหก้รมบญัชกีลาง



 8 หากแสดงความประสงคไ์วแ้ลว้ และถงึแกค่วามตาย
    กอ่นวนัที5  1  ตลุาคม  2558   ใหถ้อืวา่การแสดง
    ความประสงคน์ ั3น  เป็นอนัสิ3นผล   และหากไดค้นื
    เงนิตาม 5.1 ใหร้ฐัแลว้  รฐัจะคนืเงนิดงักลา่วใหก้บั
    ผูร้บับํานาญ หรอืทายาทตาม ป.พ.พ. แลว้แตก่รณี
    ตอ่ไป
9 จะไดร้บับํานาญตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญ 2494
  ต ั3งแต ่1 ตลุาคม 2558  เป็นตน้ไปจนถงึวนัที5เสยีชวีติ



ใหร้วมถงึผูร้บับาํนาญที5เคย
เป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี3ดว้ย



เพื5อประโยชนใ์นการดาํเนนิการ
ใหน้ําบทบญัญตัเิกี5ยวกบัผูร้บับาํนาญ

ตาม พรบ.Undo มาใชบ้งัคบักบั
ผูร้บับาํนาญที5เคยเป็นบคุคล 1-4 

ใหน้ําบทบญัญตัเิกี5ยวกบัผูร้บับาํนาญ
ตามพรบ. บาํเหน็จบาํนาญ 2494  

มาใชบ้งัคบักบัผูร้บับาํนาญที5เคยเป็น
บคุคล 1-4 

โดยอนโุลม



สําหรบัผูร้บับาํนาญที5เคยเป็น
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิ5น
พนกังานมหาวทิยาลยัในกาํกบัของรฐั



คดิเฉพาะ
เงนิบาํนาญ เทา่น ั3น
ไมน่ํา  ชคบ.และเงนิบําเหน็จดํารงชพี 
 ครั4งที( 1 และ 2 ที(ไดร้ับไปแลว้  มารว่มคํานวณในขั 4นตอน
 การขอ Undo   แตจ่ะนํามาคดิคํานวณใหใ้นภายหลัง

 Note

ไมค่ดิ  ดอกเบี4ยทั 4งในสว่นของเงนิกอ้นที(
จะตอ้งคนื และผลตา่งเงนิบํานาญที(จะไดร้ับคนื



 วนัที5กฎหมาย
ใชบ้งัคบั

วนัที5เลอืก Undo

วนัที5เสยีชวีติ วนัที5เสยีชวีติ

เลอืก Undo

สิ3นผล

 กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ

  ไดบ้าํนาญสตูรเดมิ

วนัที5 
30 กนัยายน 58

30 มยิ. 58

 ท ั3งกอ้น

  ไดเ้งนิคนื คนืเงนิ 

วนัที5เสยีชวีติ

สิ3นผล

 แบง่ชําระ

ไมส่ง่คนืเงนิให้
แลว้เสร็จภายใน
เวลาที5กําหนด

สิ3นผล



ผูร้บัเบี3ยหวดั
(ทหารกองหนนุมเีบี3ยหวดั)

2 ไมต่อ้งคนืเงนิสะสมและผลประโยชนท์ี5ไดร้บัไปแลว้

1 ใหใ้ชส้ทิธเิลอืก ต ั3งแตว่นัที5กฎหมาย
   มผีลใชบ้งัคบั ถงึวนัที5 30 มถินุายน  2558

กรณีพน้จากทหารกองหนนุมเีบี3ยหวดั  ภายหลงั 30 กนัยายน 2558

3 ตอ้งคนืเงนิสบทบ และดอกผลของเงนิดงักลา่วใหร้ฐั
  ภายใน 30 มถินุายน 2558 โดยใหค้นืเงนิใหร้ฐัผา่น
  สว่นราชการผูเ้บกิเพื5อนําสง่ตอ่ใหก้รมบญัชกีลาง

ที5เคยเป็นสมาชกิกองทนุ ตามมาตรา 36 พรบ. กบข. 



5 สมาชกิภาพสิ3นสดุลงนบัต ั3งแตว่นัถดัจาก
   วนัที5 30 กนัยายน 2558 คอืวนัที5 1 ตลุาคม 2558

6 เมื5อออกจากทหารกองหนนุมเีบี3ยหวดัเพื5อรบั
   บํานาญเหตทุดแทนจะไดร้บับํานาญสตูรเดมิ
   จนถงึวนัที5เสยีชวีติ

4 ไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิประเดมิ เงนิชดเชย 
   และดอกผลของเงนิดงักลา่ว  โดยรฐัจะให ้กบข.
   นําเงนินี3ไปใสใ่นบญัชเีงนิสํารอง เพื5อใชใ้นการ
   บรหิารจดัการภาระบํานาญตอ่ไป



กรณีพน้จากทหารกองหนนุมเีบี3ยหวดั กอ่น 30 กนัยายน 2558

 1 ใหใ้ชส้ทิธเิลอืกไดไ้มเ่กนิวนัที5ท ี5จะออกจากทหาร
    กองหนนุมเีบี3ยหวดัเพื5อรบับํานาญเหตทุดแทน

2 ไมต่อ้งคนืเงนิสะสมและผลประโยชนท์ี5ไดร้บัไปแลว้

3 ตอ้งคนืเงนิสบทบ และดอกผลของเงนิดงักลา่วใหร้ฐั
   ภายในวนักอ่นวนัออกจากทหารกองหนนุมเีบี3ยหวดั
   เพื5อรบับํานาญเหตทุดแทน  โดยใหค้นืเงนิใหร้ฐัผา่น
   สว่นราชการผูเ้บกิเพื5อนําสง่ตอ่ใหก้รมบญัชกีลาง

4 จะไดร้บับํานาญสตูรเดมิ ต ั3งแตว่นัถดัจากวนัออกจาก
   ทหารกองหนนุมเีบี3ยหวดัเพื5อรบับํานาญเหตทุดแทน



ท ั3ง 2 กรณี

 หากแสดงความประสงคไ์วแ้ลว้ และถงึแกค่วามตาย
 กอ่นออกจากทหารกองหนนุมเีบี3ยหวดัเพื5อรบับํานาญ
 เหตทุดแทน  แลว้แตก่รณี ใหถ้อืวา่การแสดงความ
 ประสงคน์ ั3นเป็นอนัสิ3นผล 
 
 และหากไดค้นืเงนิสบทบ และดอกผลของ
 เงนิดงักลา่วใหร้ฐัแลว้  รฐัจะคนืเงนิดงักลา่วใหก้บั
 ทายาทตาม ป.พ.พ.ตอ่ไป



 วนัที5กฎหมายใชบ้งัคบั

วนัที5เลอืก Undo

วนัที5เสยีชวีติ วนัที5เสยีชวีติ

เลอืก Undo

สิ3นผล

 กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ

วนัที5 
30 กนัยายน 58

30 มยิ. 58

คนืเงนิสมทบ+ 
ผลประโยชน์

     (ไมม่กีรณีไดเ้งนิคนื)

  ไดร้บัเบี3ยหวดั
และไดร้บั

เงนิสะสม/สมทบ
และผลประโยชน์
จาก กบข. ไปแลว้

  ไดบ้าํนาญสตูรเดมิ
จนเสยีชวีติ

พน้จากกองหนนุ
มเีบี3ยหวดั

 กรณีพน้จากทหารกองหนนุมเีบี3ยหวดั  ภายหลงั 30 กนัยายน 2558

กบข. สง่
เงนิประเดมิ 
เงนิชดเชย 

+ผลประโยชน ์
เขา้บญัชเีงนิสํารอง



 วนัที5กฎหมายใชบ้งัคบั

วนัที5เลอืก Undo

วนัที5เสยีชวีติ วนัที5เสยีชวีติ

เลอืก Undo

สิ3นผล

 กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ

วนัที5 
30 กนัยายน 58

30 มยิ. 58

คนืเงนิสบทบ+
ผลประโยชน์

(ไมม่กีรณีไดเ้งนิคนื)

  ไดร้บัเบี3ยหวดั
และไดร้บั

เงนิสะสม/สมทบ
และผลประโยชน์
จาก กบข. ไปแลว้

วนัที5พน้จาก
กองหนนุ
มเีบี3ยหวดั

  ไดบ้าํนาญสตูรเดมิจนเสยีชวีติ

วนัที5เสยีชวีติ

 กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ

 กรณีพน้จากทหารกองหนนุมเีบี3ยหวดั  กอ่น 30 กนัยายน 2558

กบข. สง่
เงนิประเดมิ เงนิชดเชย 

+ผลประโยชน ์
เขา้บญัชเีงนิสํารอง



ผูร้บัเบี3ยหวดั
ไมม่กีารแบง่ชําระเงนิเป็นสว่นๆ

 Note



สาระสาํคญัของ
กฎหมาย Undo

จบ



การสง่เงนิประเดมิ เงนิชดเชย  เงนิสบทบ 
และดอกผลของเงนิดงักลา่ว ของผูร้บับาํนาญ
และขา้ราชการ เขา้บญัชเีงนิสํารอง

การคนืเงนิท ั3งจาํนวน หรอืการแบง่ชําระเงนิเป็น
สว่นๆ การไดร้บัเงนิคนื โดยการหกักลบลบกนั 
ระหวา่งผูร้บับาํนาญ กบั รฐั 

การแสดงความประสงค์

การคนืเงนิสะสม และดอกผลของเงนิดงักลา่ว 
ใหข้า้ราชการ

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ประกอบกฎหมาย Undo

กระทรวงการคลงักาํหนด

กบข.กาํหนดโดยความเห็นชอบกระทรวงการคลงั



สว่นราชการที(ปฏบิตังิานอยู่

สถานที(ยื(นใบสมัคร Undo
+รับชาํระเงนิ (ถา้ม)ี

สว่นราชการผูเ้บกิบํานาญ

สนง.คลงัจังหวดั

ขา้ราชการ

ผูร้บับาํนาญ  ผูร้บัเบี3ยหวดั

ขา้ราชการสว่นทอ้งถิ5น



ใบสมัคร (แบบ ข.1 , บ.1)

หลกัฐานยนืยัน
การสมัคร Undo

ใบรับแบบแสดงความประสงค์
(แบบ ข.2 , บ.2,3)

ใบรับรองสทิธ(ิแบบ ข.3 , บ.4,5)



เงนิกอ้นที(ไดร้ับจาก กบข.หรอื
กรมบญัชกีลาง แลว้แตก่รณี 

ไดร้บัการยกเวน้ภาษี

ตาม มต ิคณะรัฐมนตรี
(ที(ไดน้ําไปใชป้ระโยชนใ์นการลดหยอ่นภาษีแลว้ ก็ไมต่อ้งคนื)

 Note



วนัสําคญั Undo 

30 มถินุายน 2558 
วนัสดุทา้ยแสดงความประสงค์

 Note

30 กนัยายน 2558
วนัสดุทา้ยชาํระเงนิ




