
UNDO
ขาราชการ
ผูรับบํานาญ
ผูรับเบี้ยหวัด

สํานักบริหารการรับ –จายเงินภาครัฐ

การกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญ
ตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494
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Undo หรือ ไมUndo
ขอใหเปนการตัดสินใจดวยตัวเอง 
โปรดศึกษาขอมูลใหครบถวน

และรอบคอบ

กอนตัดสินใจ 
แตละคนมีเงื่อนไขตางกัน
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พระราชบัญญัติการกลับไปใชสิทธิ
ในบําเหน็จบํานาญตาม

 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ พ.ศ. 2494

 พ.ศ. 2557

กฎหมาย Undo
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กฎหมาย Undo
มีผลใชบังคับแลว
13 ธันวาคม 2557

(พน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศใชกฎหมาย 13 พย.57)

เริ่มใชสิทธิได 15 ธค. 57
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สาระสําคัญของ
กฎหมาย Undo
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ใหสิทธิ Undo กับ

ขาราชการ
ผูรับบํานาญ
ผูรับเบี้ยหวัด

ที่เปนหรือเคยเปนสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ
(มาตรา 36 พรบ.กบข.)
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การใชสิทธิ Undo 

1 คน มีไดเพียง 1 สถานะ 
เทานั้น

ขาราชการ Undo 
ผูรับบํานาญ Undo

Note

ผูรับเบี้ยหวัด Undo 7



การใชสิทธิ Undo 

เมื่อไดยื่นใชสิทธิ Undo แลว 
จะขอยกเลิกไมได !

Note
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1 ขาราชการพลเรือน
2  ขาราชการฝายตุลาการ
3 ขาราชการฝายอัยการ
4 ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
5  ขาราชการครู
6  ขาราชการรัฐสภาสามัญ
7 ขาราชการตํารวจ
8  ขาราชการทหาร
9  ขาราชการศาลรัฐธรรมนูญ
10 ขาราชการทีม่ีกฎหมายบญัญตัิใหเปนขาราชการตาม พรบ. กบข.

ขาราชการ
ที่เปนสมาชิกกองทุน ตามมาตรา 36 พรบ. กบข.
ขาราชการ  หมายถึง …………………
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2 ไดรับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข.
ตั้งแตวันที่หมดสมาชิกภาพ กบข.
(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไป)

1 ใหใชสิทธิเลือก  ตั้งแตวันที่กฎหมายมีผลใชบังคับ
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ประมาณ 6.5 เดือน)

ขาราชการ

3 ไมมีสิทธิไดรับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ 
และดอกผลของเงินดังกลาว  โดยรัฐจะให กบข.
นําเงินนี้ไปใสในบัญชีเงินสํารอง เพื่อใชในการ
บริหารจัดการภาระบํานาญตอไป
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4 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่ 30 กันยายน 2558 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2558
เวนแต จะขอลาออก หรือถูกสั่งใหออก ถัดจาก 
30 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2558 สมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงตั้งแตวันที่ขอลาออก หรือถูกสั่ง
ใหออก   แลวแตกรณี

5 ขาราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยูไมถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2558 เนื่องจากจะออกจากราชการ
ไมวากรณีใด (ขอลาออก หรือถูกสั่งใหออก)ใหใช
สิทธิเลือกไดไมเกินวันที่กอนออกจากราชการนั้น
แลวแตกรณี (วันที่ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งใหออก)
โดยสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแตวันที่ออก
จากราชการ แลวแตกรณี
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6 เมื่อออกจากราชการไมวากรณีใด และมีสิทธิรับ
บํานาญ จะไดรับบํานาญตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญ
2494 จนถึงวันที่เสียชีวิต

7 หากแสดงความประสงคไวแลว และถึงแกความตาย
กอนวันที่ 1 ตุลาคม  2558 หรือกอนวันที่ที่
จะออกจากราชการไมวากรณีใด (วันที่ขอลาออก
หรือวันที่ถูกสั่งใหออก) แลวแตกรณี
ใหถือวาการแสดงความประสงคนั้นเปนอันสิ้นผล
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ขาราชการที่ไมอยู กอนหรือในวันที่กฎหมายนี้
ใชบังคับ และกลับเขารับราชการ

ภายหลงัวันที่ 30 มิถุนายน 2558

1 ใหแสดงความประสงค ภายใน 60 วันนับตั้งแตวัน
กลับเขารับราชการ

2 ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับถัดจากวันที่
แสดงความประสงค

1. ถูกสั่งใหออกจากราชการเพือ่ไปรบัราชการตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร     

2. ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหไปปฏิบัติงานใดๆตาม พรฎ.วาดวย  
การกําหนด หลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทาํการซึง่ใหนับเวลา
ระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  

4. อยูระหวางรองทกุขหรืออทุธรณคาํสั่งใหออก ปลดออก หรอืไลออก
จากราชการ

3. ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน       
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3. ขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเคยเปนขาราชการ
ที่เขารับราชการกอนวันที ่27 มีนาคม 2540 และมีกฎหมาย 
หรือมตคิณะรัฐมนตรี กําหนดใหมีการถายโอนภารกิจไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. ตุลาการศาลปกครองซึ่งเคยเปนขาราชการที่เขารับราชการ
กอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และลาออกจากราชการเพื่อไป
เปนตลุาการศาลปกครอง

4. พนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ซึ่งเคยเปน
ขาราชการที่เขารับราชการกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมี
กฎหมายกําหนดใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เปนหนวยงานในกํากับของรัฐ

ใหรวมถึงบุคคลดังตอไปนี้ดวย

2. ขาราชการ ซึ่งเคยเปนขาราชการที่เขารับราชการกอนวันที
27 มีนาคม 2540 ซึ่งลาออกจากราชการและกลับเขา
รับราชการตั้งแต หมวด 3 พรบ. กบข.ใชบังคับ

มาตรา 35 พรบ.กบข.

มาตรา 35 พรบ.กบข.

มาตรา 70/1 พรบ.กบข.

มาตรา 70/6 พรบ.กบข.
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ใหรวมถึงบุคคลดังตอไปนี้ดวย

ขาราชการที่เขารับราชการ
กอนวันที่ 27 มีนาคม 2540

และปจจุบัน(วันที่ กฎหมาย Undo มีผลใชบังคับ)

เปนสมาชิก กบข.ไมวาดวยเหตุใดๆ

ไดสิทธิ Undo ทุกคน  
ยกเวนขาราชการทองถิ่นสมัครใจ

โดยสรุป
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ขาราชการที่เขารับราชการ
ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540

และปจจุบัน(วันที่ กฎหมาย Undo มีผลใชบังคับ)

เปนสมาชิก กบข.ไมวาดวยเหตุใดๆ

ไมไดสิทธิ Undo แมแตคนเดียว

ในทางกลับกัน
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ผูรับบํานาญ

2 ไมตองคืนเงินสะสมและผลประโยชน

1 ใหใชสิทธิเลือก ตั้งแตวันที่กฎหมายมีผลใชบังคับ
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2558

เคยเปนสมาชิกกองทุนตาม มาตรา 36 พรบ. กบข.
ในวันที่ออกจากราชการ 
และเปนผูรับบํานาญอยูในวันที่กฎหมาย Undo ใชบังคบั

ยังมีชีวิตอยู  
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4 ไดรับบํานาญตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญ 2494
ยอนหลังตั้งแตวันที่ออกจากราชการถึง
วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยวิธีหักกลบลบกัน

3 ตองคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ
ดอกผลของเงินดังกลาว  ที่กองทุนคํานวณให
ในวันปดบัญชเีงินรายบุคคล 
โดยวิธีหักกลบลบกัน
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5.1 หากมีสวนตางตองชําระคืนใหรัฐ ใหชําระคืน
ภายใน 30 มิถุนายน 2558
ชําระทั้งกอนครั้งเดยีว

5 เมื่อหักกลบลบกันแลว

5.2 หากมีสวนตางที่รัฐตองจายคืน รัฐจะจายคืนให
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง 
กําหนด (ตั้งแต 1 ตค. 58 เปนตนไป)

หรือใหแบงชําระเงินเปนสวนๆใหเสร็จสิ้น
ตั้งแต 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2558

หากไมสามารถชําระเงินคืนไดภายในเวลาที่
กําหนด(30 กย. 58)ใหถือวาการแสดงเจตนานั้น
เปนอันสิ้นผล  และหากไดชําระเงินบางสวน
ใหรัฐแลว รัฐจะคืนเงินกลาวใหผูรับบํานาญนั้น   
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7 เงินที่ไดรับคืนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
และใหรัฐโดยกรมบัญชีกลางสามารถนําเงินที่ไดรับ
คืนจากผูรับบํานาญตาม 5.1 ไปจายคืนใหผูรับ
บํานาญ  ตาม 5.2 ได  สวนที่เหลือใหนําสงเขา
บัญชีเงินสํารอง ใหแลวเสร็จภายใน มีนาคม 2559

6  ใหผูรับบํานาญตาม 5.1 คืนเงินใหรัฐผาน
สวนราชการผูเบิก  เพื่อนําสงตอใหกรมบัญชีกลาง

20



9 หากแสดงความประสงคไวแลว และถึงแกความตาย
กอนวันที่  1 ตุลาคม  2558 ใหถือวาการแสดง
ความประสงคนั้น  เปนอันสิ้นผล   และหากไดคืน
เงินตาม 5.1 ใหรัฐแลว  รัฐจะคืนเงินดังกลาวใหกับ
ทายาทตาม ป.พ.พ.  ตอไป

8 จะไดรับบํานาญตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญ 2494
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2558 เปนตนไปจนถึงวันที่เสียชีวิต

21



คิดเฉพาะ
เงินบํานาญ เทานั้น
ไมนํา  ชคบ.และเงินบําเหน็จดํารงชีพ 
 ครั้งที่ 1 และ 2 ที่ไดรับไปแลว  มารวมคํานวณในขั้นตอน
 การขอ Undo   แตจะนํามาคิดคํานวณใหในภายหลัง

Note

ไมคิด  ดอกเบี้ยทั้งในสวนของเงินกอนที่
จะตองคืน และผลตางเงินบํานาญที่จะไดรับคืน 22



การนําเงินมาคืน
กรณีขอแบงชําระเปนสวนๆ

Note

งวด 1

งวด 2

งวด 3

งวดละ
เทาๆกัน

งวดละ
เทาๆกัน

งวดละ
เทาๆกัน

+เศษ

กรกฎาคม สงิหาคม กันยายน

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
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การนําเงินมาคืน
กรณีขอแบงชําระเปนสวนๆ

Note

เงินสด

แคชเชียรเช็ค

ดราฟท

ตั๋วแลกเงิน

ในเขตสํานักหักบัญชีเดียวกันที่สวนราชการผูเบิกบํานาญตั้งอยู
 โดยสั่งจายเขาบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “รับเงิน Undo (ชื่อสวนราชการ)” และขีดฆาคําวา “หรือผูถือ” 
ออก
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เงินกอนที่ไดรับจาก กบข.หรือ
กรมบัญชีกลาง แลวแตกรณี 

ไดรับการยกเวนภาษี

ตาม มติ คณะรัฐมนตรี
(ที่ไดนําไปใชประโยชนในการลดหยอนภาษีแลว ก็ไมตองคืน)

Note
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Note

ใชวิธีทยอยคืนตามลําดับ
การขอใชสิทธิ

เงินกอนที่ไดรับจาก กบข.หรือ
กรมบัญชีกลาง แลวแตกรณี 
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สิทธิประโยชนที่เคยไดรับในตอนที่เปน
สมาชิก กบข. เชน  กูเงนิซื้อบานในอตัรา
ดอกเบี้ยต่ํา จะไดรับสิทธินั้นตอเนือ่งตอไป

Note

การฝากเงินกอนที่จะไดรบัคนืจากการขอ
Undo (เงินสะสม+ผลประโยชน) ไวกับ 
กบข.ตอไป ไมสามารถทําได
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Undo กับผูรับบํานาญที่มีเวลาทวีคูณ 
แลวไมไดแจง  ใหแจง เสียแตเนิ่นๆ 

เพื่อประโยชนในการคํานวณเงินหักกลบลบกนั 
และบํานาญสูตร 2494 ที่จะไดรับตอไป

Note
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หลักคิด โดยรวมเกี่ยวกับUndo

รักษาสิทธิที่เคยมีอยู
ไวทุกประการ

Note
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สวนราชการที่ปฏิบัติงานอยู

สถานที่ยืน่ใบสมัคร Undo
+รับชําระเงิน (ถามี)

สวนราชการผูเบิกบํานาญ

ขาราชการ +ขาราชการ ตาม ม. 17 พรบ. Undo

ผูรับบํานาญ+ผูรับบํานาญ ตาม ม. 17 พรบ. Undo 
ผูรับเบี้ยหวัด

การยื่นขอเปลีย่นหนวยเบิกบํานาญ
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กรณีผูรับบํานาญไมคืนเงิน
ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด

ไมตองยืน่เอกสารใดๆ
กรมบัญชีกลางจะคืนเงิน
ที่ไดรับไวทั้งหมดใหผูรับบํานาญ
ตั้งแตตุลาคม 2558 เปนตนไป
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กรณีผูรับบํานาญที่ยื่นความประสงค
ไวแลวถึงแกความตาย
กอน 1 ตุลาคม 2558

ผูมีสิทธิรับมรดกยื่น แบบ บ.6
ตอสวนราชการผูเบิกบํานาญ
กรมบัญชีกลางจะคืนเงิน
ที่ไดรับไวทั้งหมดใหแกผูมีสิทธิรับมรดก
ตั้งแตวันที่ไดรับและตรวจสอบเอกสาร
ถูกตองแลวเปนตนไป
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สาระสําคัญของ
กฎหมาย Undo

จบ
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	�����ก��

34



การเตรียมตัวใหพรอมกอนการ undo ของขาราชการ

• ตรวจฐานขอมูลของทานที่สวนราชการ
ที่รับราชการอยูวา ถูกตอง ตรงกัน 
กับบัตรประชาชนหรือไม
• ชื่อ สกุล    / เลข 13 หลัก
• ยื่นหลักฐาน เอกสาร ที่ถูกตอง ไปกับแบบ                        

แสดงความประสงค undo เพื่อยืนยันตัวบุคคล 
หรือ แจงสวนราชการตนสังกัด  
เพื่อใหแจงแกไขกับ กบข.
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	�����ก�� undo

กรอกแบบแสดงความประสงค undo (แบบ ข.1) พรอมแนบหลักฐาน
• สําเนาบัตรประชาชน     
• สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารหนาทีม่ีชื่อและเลขทีบ่ัญชีเงินฝากธนาคาร 

ของตนเอง (สะสมทรพัย / ออมทรพัย / กระแสรายวัน / เผื่อเรียก)
ยกเวน ประเภทเงินฝากประจํา และไมเปนบัญชีรวมกบัผูอื่น

� ยื่นที่สวนราชการตนสังกดัที่รบัราชการอยู ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ยกเวน ขาราชการทีอ่อกจากราชการกอนวันที ่1 กรกฎาคม 2558
ใหยื่นใหแลวเสร็จกอนวันทีอ่อกจากราชการ และมีผลตั้งแตวันทีอ่อกจาก
ราชการ

���� สําหรับขาราชการสวนทองถิ่นที่เคยเปนสมาชิก กบข. และถูกโอนไปเปน

ขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายหรอืมติคณะรัฐมนตรซีึ่งกําหนดใหมีการ
ถายโอน ใหยื่นที่สวนราชการสวนทองถิน่ที่รบัราชการอยู

���� พนักงานมหาวทิยาลัยใหยื่นทีม่หาวทิยาลัยที่รบัราชการอยู

36



�������ก�� (�����������������������)

• �������������ก��� ������ ���ก��ก��ก���ก�� !"��ก������ ��

#� �� �.1 (�&�����'��(�"����/�&�����'*������+�ก������)

• �����������������������!����  !"�'�����'� �� (,���ก�� 30 ���.58)

• ������ก��� !"�'�����&����  �� �.1 #������ก�� UNDO �ก5�,�                   
�(6��!'ก7��

• �����8�'� �� �.1 #������������(9��'�����#��"�� e-Pension

�AB��C&�����ก�����,(
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������������������	
���� (�!����"ก��������ก)
$����� e-Pension

ก#)��#
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%�"���	������!����"ก�� ������ก�&���'  
�	����...................

��� 	.1

�������'.�����ก��                  

,-����ก�(���"
�&������ �!,-����&

'�'� ��
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�	��(ก$����� 
e-Pensio

���������������)$��	�*��+   (*�� ,.2) ��ก
��ก����+ 
$���	������!����"ก��������ก�&���'%���� 
*%���!�$��,����"ก��

��� 	.2

�%!���)�� / ��	 �!��"���#��$�ก���)��
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�������ก��	
���ก����� 

 �����������	
�������������� e-Pension

• ������� ��8�'�  �� �.1  !"��ก��� �� (�&�����'��(�"����  !"�&�����'*������+�ก������)

• ก�D������� ��ก��� #��'��Eก����!#��"�� e-Pension ��� �� !"����ก�����ก���'*��ก!��ก&���C

• A��AF#��'� �� ( �� �.2) ��ก��ก�"��

• ������ ��8�'� �� �.1  !"  �� �.2 �����'�����������ก�������ก�&���*                                             
�AB��!���� !"�'����

• ��� �� �.2 ���#������ก���ก5�,��(6��!'ก7��

• �ก5���ก���+ ��������I(����'� (#�("���) #�� JK��"������'� ( JK��!5ก)

• �&� JK��"������'�,(���ก'� JK��B�� L (����) ,�#� JK�(�"�&��'��Iก��M��'� ( JK�#�*�)

�AB�����������(6� JK�(�"�&����........���#� ก���'*��ก!�� �Iก L 15 �'� 

(�&��'ก������ก���'� - ��������N���'7 ��B� �&��'ก����!'��'���'C )
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ขาราชการ  undo
• 	�����ก��12!#ก&�ก���ก��34.�.�ก���56 7 ก.���� �! 1 ก�ก8�)4 2558

• ;ก���� ก���<2#�ก.)��4��; ��%<-ก�#= >3�.ก&�ก���ก��

• 5��;%!���� 	.1 5�������'�?&ก.���� �!ก&�ก���ก��

��%!#&�กUndo 4�,���
#��.��� �!ก&�ก���ก��(ก.� 1 ก�ก8�)4 2558)

• ก�	. 	)��4�.�44%'.�����ก�� 5���&�#��B����#'% C��4���)(�'�!#

 �!�ก�!;�	�# 5�� ก�	.

• �C%!&.�;�#��'�'4���,����=;���5��	�����ก�� undo ��;��
��.3�

(34.��#��6%��D��)4 2558)
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ขาราชการ  undo

หากแสดงความประสงคไวแลว 
ตอมาถึงแกความตาย

กอนวันที่  1 ตุลาคม  2558
หรือกอนวันออกจากราชการไมวากรณีใด

ใหถือวาการแสดงความประสงคนั้น
ไมมีผลใชบังคับ
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���ก�ก��� 	�
��� ��������������
30 4�<D��;� 2558 ���'D6 ��;�'6#)��4���'#)�

30 ก��;�;� 2558 ���'D6 ��;�(����#��
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$���	.� UNDO   *�� �.1

• ,-�����(���" 

•  ���ก#��D�4����
;���6

• ก�ก��;ก��5���� �.1
5��)��<��� <-ก��#

• ,-��'6#)��4���'#)� UNDO

�#�%! 5����

• ���'(���������������

• ;%!� �!'.�����ก��,-����ก�(���"
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'.�� �#<�!��#��4                  

������ �!   
ก.�'.#  '.�����ก��,-����ก

���  �.1

�'.�����ก��,-����ก�#��4 

������ �! 
���#&�ก  �#<�!��#��4����

,-��'6#)��4���'#)��#��4
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�0�����1��*�� �.1

• ,-�����(���"

• ;%!� �!'.�����ก��,-����ก
�(���"

• ,-�����(���"'.�� �#<�!�               

(<.�;=���4G��ก�&)

•  ;%!� �!'.�����ก��                        

'.�� �#<�!�,-����ก�(���"

• ,-�����(���" �!��B�C��ก#��
4���� ;���; ;%!� �!
4���� ;���;5�ก(�ก��	#��H 

 �!��B�'.�����ก��,-����ก
�(���"

•  ���ก#��D�4����
;���6

• ;%!� �!'.�����ก��,-����ก
�(���"
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���ก�����                      
����������������  !��������                                     
ก������"���� ���. ��$� �.%���������&
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$����� e-Pension

ก#)��#
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'.�����ก��,-����ก�(���"

• ���&'�)��4<-ก��# )��<����.���B�,-�4�'� ����4ก8�4�;
• ก��ก�ก��;ก�� ����ก'����� ('(���������������)
• �(�	�4-�5���� �.14���� 2ก 5����� e-Pension

• �'�,-�4�(���&�#��4
• )(�����(���"�C%!�(�4���กก����ก��ก���#��ก��                                      

(����6�4 �6��; '4 � ���,����=;���
• C�4C�5������� �.2 ��� �.3 �'�,-�4�(���&�#��4
• '.#��� �.2 5��,-�����(���" �!4�'� ��36�����#��'.���C�!4
• '.#��� �.3 5��,-�����(���" �!��#)%��#��5���ก. �#���ก��
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��� �.3 5������� I ����G ,-�����(���"��#)%��#��5����H
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• �&������ �!�(���� �1.

- ������ �.2 ก���,-�����(���"36��#���C�!4

- ������ �.3 ก���,-�����(���"��#)%�
�#��

- ������ �.7 ก��� ���ก#��D�

4����
;���6��#)%��#��

• �'��������'.�����ก��,-����ก�#��4

��� �.7 5������� I ����G ,-�������
;���6��#)%��#��5����H
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����	��&���'���2���	�*�� �.3

• 5���(��#��4�)%� �!'.�����ก��,-����ก
�(���"                                             

G�;5���� �! 30 4�<D��;� 2558

• ก���&���.#�(�����B�'.�� 7                  

5����.#�(�����B� 3 #�6 � .�7ก��             

(��ก4��K>34.<2#�� 5���(�3���4            

5�#�6'D6 ��;

• #�6 �! 1 G�;5��6%�ก�ก8�)4

• #�6 �! 2 G�;5��6%�'�#��)4

• #�6 �! 3 G�;5��6%�ก��;�;�

• 	5��'�?&����#��6��; Dก)��
# �!�(����#��59



หนังสือรับรองการใชสิทธิ
ในบําเหน็จบํานาญ

ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2494

กรมบัญชีกลางออกหนังสือรับรองสิทธิ
สงผานระบบ e-Pension 

ไปยังสวนราชการผูเบิกบํานาญ
 สวนราชการผูเบิกบํานาญพิมพ

สงใหขาราชการ ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 
เพื่อเปนหลักฐานวาการ undo สมบูรณแลว 
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• '.#	�4-�5�� '(���ก#�� ก�	.
�C%!=��#��'�'4���,����=;���      
�	����"���#��$�ก���)�� �!���D5�
��� 	.15��	�����ก���.3�

• ���&'���;#��'�D���;�%!
	�����ก�� UNDO  �!36����&�ก 

ก�	. ก���=��#��5�� 	�����ก�� 

UNDO ���;���;����
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 '�&. ��% '.)��#&�#���6 �D4��� ��� �.4 (36�����#��)
'.#5��'.�����ก��,-����ก�(���"  �#���� e-Pension 
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����������
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ก���'*��ก!��

������CB���I!��� 2558

• �ก�!�ก��'��B��'�������&���*8�'��C�� �'������#������ A��.2494
(�'�Q��'��QC��"��)

• �����&���* ��� A��.2494  !" ���� ���.
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ขอมูล
สวนหนึ่ง

ประกอบการตัดสนิใจ
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Web site กบข.และ บชก.
Program  
ประมาณการยอดเงินที่จะไดรับ/ไมไดรับ 
เมื่อเลือก Undo

ไปรษณียถึงบาน/หนวยงาน
ผูมีสิทธิ Undo
ขอมูลของ กบข. + ขอมูล บชก.
+ตารางประมาณการ

รวมกันชี้แจง

ความรวมมือ
กรมบัญชีกลาง กบั กบข.
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www.undo.in.th
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โปรแกรมประเมิน

เปนเพียงการคาดการณ
จากตัวแปรเทานั้น

ระยะเวลารอคอยในการรับบํานาญสวนตาง
ใหเทากับเงินของรัฐหากเลือก Undo
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 คิดอยางไร
Undo อาจจะคุมกวาถา....

1อายุราชการมาก วันทวีคูณมาก และเงินเดือน 5 ปสุดทายไมตัน 
2ประเมินแลวบํานาญสวนเพิ่มมีมาก 
3ประเมินระยะเวลารอคอยในการทะยอยเก็บบํานาญสวนตาง “ไมนานเกินรอ”

Undo อาจไมคุมถา....
1อายุราชการปกติ ไมมีวันทวีคูณ 
2เงินเดือน 5 ปสุดทายตัน ทําใหคํานวณแลวบํานาญสองสูตรไมตางกันมาก
3ประเมินระยะเวลารอคอยในการทะยอยเก็บบํานาญสวนตาง “นานเกินไป”
4มีภาระหนี้สิน จําเปนตองนําบํานาญมาผอนหนี ้เงินเหลือใชตอเดือนมีนอย
5มีปญหาสุขภาพ  

	
��� ก��.



อยาลืมวา! ยังมีบําเหน็จตกทอด
(สวนหนึ่งเปนบําเหน็จดํารงชีพไปแลว) และ
เงินชวยคาจัดการงานศพ

30 + 3 เทาของบํานาญ

Note

โปรดนํามาพิจารณารวมดวย

 คิดอยางไร
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กรมบัญชีกลาง โทร. 02 127 7000

สํานักกฎหมาย
กลุมงานกฎหมายและระเบยีบ
ดานเงินเดือน คาจาง บาํเหน็จ
บํานาญ
ตอเบอรภายใน
4361 4383 4443 หรอื  6847

สํานักบริหารการรับ – จายเงินภาครัฐ
สวนบริหารการจายเงิน 1
ตอเบอรภายใน  
4512 4532 4538 หรอื 4509
สวนบริหารการจายเงิน 2
ตอเบอรภายใน 
4246 4247 4248 หรอื  4250
สวนบริหารการจายเงิน 3
ตอเบอรภายใน 
6200 6203 6206 หรอื  6208
สวนบริหารการจายเงิน 4
ตอเบอรภายใน
4210 4213 4340 หรอื 6401

Call Center 
โทร. 02 270 6400 - 3

�&��'กก������ก���!'�

 �������FN��#� 6321 4927
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