


แนวทางแกไขปญหาแนวทางแกไขปญหา
ใหกับสมาชิก กบขใหกบสมาชก กบข. 

โดยสมัครใจโดยสมครใจ

สุทธิรัตน รตันโชติ  และสาํนักกฎหมาย



 ครม. มีมติเห็นชอบแลว
 23 เมษายน 2556



แนวทางแกไขปญหาใหกับแนวทางแกไขปญหาใหกบ
สมาชกิ กบข.สมาชก กบข.

ที่เคยศึกษาหรือไดรับมอบหมาย
ใหศึกษาและนําเสนอให
ฝ โ ฝายนโยบายพิจาณาแลว



ประเด็นปญหามาจากสาเหตุใด

1 2A B
แนวทางแกไขปญหา

กบข.เปนเหตุ
(ผลประกอบการ)

สตูรบํานาญ กบข. 
เปนเหตุ3

แนวทางแกไข

่
 1  2  3  4  5  6  7

ทั้ง 2 เหตุ
แปลงเหตุ

เปนประเภทเงิน

เงินกอน

ไมตองทาํ
อะไร

กลับไป
เลือกใหม

ชดเชย
สวนตาง
4-9%

แกไขสูตร
บาํนาญ

ชดเชย
เฉพาะปที ่
กบข.ให 
ดพ ต่าํ

ชดเชย
อายุ

ราชการ 
>38 ป

เพิ่มเงิน
กอน 2%
ใหอกี
50%

 1 กรณี กบข.เปนเหตุ

2 กรณีสตูรบํานาญ
กบข เปนเหต

เงนกอน
 (2%+ดผ)

เงินรายเดอืน
( ํ )   กบข.เปนเหตุ (บานาญ)

การ
พิจารณา

ขอเรียกรองของผูที่คิดวาตนไดรับ
ผลกระทบ

ผลที่
คาดวา
จะไดรบั 1 6 7

2 5

C1 ไดรับเงินบํานาญนอย เพราะ 
   สูตร บํานาญ กบข. ไมเปนธรรม

2 ไดรับเงินกอนนอยเพราะ  กบข.
 ทําผลตอบแทนใหต่ํา

ผลที่
คาดวา

จะไดรบัเมื่อ

เงินกอน
 (2%+ดผ)

เงินรายเดอืน
(บํานาญ)เงินปรบั เงินชดเชย

ป โ ช 

C

3 เสียเปรียบ เพราะมีอายุราชการ
   ทวีคูณ/มาก

เปรียบเทยีบกบั
ขอเรยีกรอง

เงนปรบ
เพิ่มบํานาญ ผลประโยชน

ตอบแทน



นโยบาย ทานรองนายกฯ+รมว.คลัง
“เมื่อเขาคิดวา เขาเขา กบข.เพราะเขาเขาใจผิด หลงผิด 

นโยบาย ทานรองนายกฯ+รมว.คลง

และมีขอมูลไมครบถวนในการตัดสินใจ  
ก็ควรใหโอกาสเขาคิดใหม ตัดสินใจใหม”

Undo
ใ  ั ไป ื ใ 

Undo
ใหกลับไปเลือกใหม



Undo
ใหกลับไปเลือกใหม

Undo
ใหกลบไปเลอกใหม

ใ 30 ั 2557ภายใน 30 กนัยายน 2557

ขอเสนอให ครม. พิจารณา

ราง พรบ. กบข. Undo



รวมเวลาที่ศึกษาและรวมเวลาทศกษาแล
นําเสนอ ตั้งแตเริ่มตนจนถึง 
ครม.ใหความเห็นชอบ 

ประมาณ 4 ป
(2552-2556)

และตองดําเนนิการตอเนือ่ง
ตอไปอกีประมาณ 2 ป

(2556-2558)



ประเด็นนําเสนอ
ํ ั

ประเดนนาเสนอ
1 สาระสําคัญของ

่ ้เรื่องนี้
2 ขั้นตอนปฏิบัติ2 ขนตอนปฏบต

 ชขาราชการ
ผรับบํานาญผูรบบานาญ



ํ ัสาระสําคญัของญ
เรื่องนี้เรองน



ใหสิทธิ Undo กบัทัง้ใหสทธ Undo กบทง

ขาราชการ
และผรับบํานาญและผูรบบานาญ
ี่ ป ส ชิ โ ส ั ใทีเปนสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ

สดๆๆสุดๆๆ



ผมสีทิธิ Undoผมูสทธ  Undo

ขาราชการ สมัครใจ
767 867ขาราชการ

สมาชิก กบข.
1 187 668

767,867 คน

ตามกฎหมาย 977 7091,187,668  คน
ตามกฎหมาย
419,801 คน

977,709
คน

ผูรับบํานาญ
สมาชิก กบข

สมัครใจ
209,842 คน

สมาชก กบข.
211,472  คน ตามกฎหมาย

1,630 คน1,630 คน



Undo สตรบํานาญUndo สูตรบานาญ
สูตรบํานาญสมาชิก กบข. สูตรบํานาญดั้งเดิมตาม พรบ.บําเหน็จบาํนาญ 2494

เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย  X อายุราชการ
50

ไ  ิ ิ ื ี่ ื 

เงินเดือน ๆ สุดทาย  X อายุราชการ
50

                               ไมเกิน 100% เงินเดือน ไมเกิน 70% เงินเดือนเฉลีย 60 เดือนสุดทาย

สงผลใหบํานาญสูตร กบข. < บํานาญสตูรดั้งเดิม

                                  รัฐชดเชยให

                               ไมเกน 100% เงนเดอน

                                  รฐชดเชยให
           1.  ใหเงินประเดิม  2% +  ดอกผล

            2.  ใหเงินชดเชย  2% +  ดอกผล

            + รฐัจูงใจใหออม

    เมื่อขาราชการออกจากราชการจะไดรับ
               บํานาญสูตรดั้งเดิม รายเดือน         เสียชีวิตเทานั้น

ฐ ู
            3.  เงินสะสม  3%  (ปจจุบัน 15 %) +  ดอกผล

            4.  ใหเงินสมทบ  3% +  ดอกผล

ื่  ี ่ ป ิ ไ  ัเมือขาราชการทีเปนสมาชิก กบข.ออกจากราชการจะไดรับ

              1. บํานาญสูตร กบข.รายเดือน         เสียชีวิต และ

              2. เงินกอน    เงินประเดิม  +  ดอกผล

                           เงินชดเชย    +  ดอกผล                           เงนชดเชย    +  ดอกผล

                           เงินสะสม     +  ดอกผล

                           เงินสมทบ    +  ดอกผล



การใชสิทธิ Undoการใชสทธ Undo  Note

ีไ  ี1 คน มีไดเพียง 1 สถานะ 
้เทานัน

ขาราชการ Undoขาราชการ Undo 
 ั ํ U dผูรบบานาญ Undo 



การใชสิทธิ Undoการใชสทธ Undo  Note

ื่ ไ  ื่ ใ  ิ ิ U d เมือไดยืนใชสิทธิ Undo แลว 
ิ ไ ไ  !จะขอยกเลิกไมได !

คิดใหดีๆ คิดใหรอบครอบคดใหดๆ คดใหรอบครอบ 
กอนยื่นใชสิทธิกอนยนใชสทธ



ขาราชการ
(ที่เปนสมาชกิ กบข. โดยสมัครใจ)

ขาราชการ

1 ใหใชสิทธิเลือก ตั้งแตวนัถัดจากวันทีก่ฎหมาย1 ใหใชสทธเลอก  ตงแตวนถดจากวนทกฎหมาย
   มีผลใชบังคับ ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2557

2 ไดรับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข.
ตั้งแตวนัที่หมดสมาชกิภาพ กบข. (1 ตลาคม 2557)   ตงแตวนทหมดสมาชกภาพ กบข. (1 ตลุาคม 2557)

3 ไมมีสิทธิไดรับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ 
   และดอกผลของเงินดังกลาว  แตจะนําไปใสใน
   บัญชีเงินสํารอง เพื่อใชในการบริหารจัดการ
   ภาระบํานาญตอไป



4 สมาชกิภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแตวันถัดจาก
วันที่ 30 กันยายน 2557 คือวันที่ 1 ตลาคม 2557   วนท 30 กนยายน 2557 คอวนท 1 ตุลาคม 2557

5 เมื่อออกจากราชการไมวากรณีใด และมีสิทธิรับ5 เมอออกจากราชการไมวากรณใด และมสทธรบ
   บํานาญ จะไดรับบํานาญสตูรเดิมจนถึงวันทีเ่สียชีวิต



 6 ขาราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยูไมถึงวันที ่
30 กันยายน 2557 เนื่องจากจะออกจากราชการ    30 กนยายน 2557 เนองจากจะออกจากราชการ

    ไมวากรณีใด (เกษยีณอายุราชการ 30 กันยายน
2556 หรือขอลาออก หรือถกสั่งใหออก) ใหใช    2556  หรอขอลาออก  หรอถกูสงใหออก) ใหใช

    สิทธิเลือกไดไมเกนิวันที่ที่จะออกจากราชการนั้น
แลวแตกรณี (วันที่ 30 กนัยายน 2556 หรือวันที่    แลวแตกรณ (วนท 30 กนยายน 2556 หรอวนท

    ขอลาออก หรือวันทีถ่กูสั่งใหออก) 



7 หากแสดงความประสงคไวแลว และถึงแกความตาย
   กอนวนัที่ 1  ตุลาคม  2557   หรือภายในวันทีท่ี่

่   จะออกจากราชการไมวากรณีใด(วันที่เกษยีณอายุ
   ราชการราชการ  30 กันยายน 2556  หรือวันที่ขอ

่ ่   ลาออก  หรือวันทีถ่กูสั่งใหออก)  แลวแตกรณี
   ใหถือวาการแสดงความประสงคนั้นไมมีผลใชบังคับ



 วันที่กฎหมาย
ใชบังคับ 30 กันยายน 2557

วันที่ 30 กันยายน 2556 
หรือวันที่ขอออก หรือถูกสั่ง

ใชบงคบ 30 กนยายน 2557ใหออกจากราชการ

เลือก Undo

เลือก Undo แจง กบข.โอนเงนิในบญัชีเงนิรายบุคคลเขาบัญชี
เงินสํารอง และจายเงินสะสม+ดอกผลใหผูมีสิทธิ

วันที่เลือก Undo วันที่เลือก Undo

ั ี ่ ี ี ิวันที่เสยีชีวิต ่ ั ี่ ี ี ิั ี่ ี ี ิ

ไมมีผล
ใชบังคับ

ไมมีผล
ใชบังคับ

 กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ

 กฎหมาย 
กบข.

 กฎหมาย 
กบข.

วันทีเสยีชีวิตวนทเสยชวต วันที่เสยีชีวิต วันทีเสยีชีวิตวันทีเสยีชีวิต

สมาชิกสมาชิกสมาชิก สมาชิก

สมาชกิภาพ 
กบข. สิ้นสดุลง

สมาชกิภาพ 
กบข. สิ้นสดุลง

สมาชกิภาพ 
กบข. ยังมอียู

สมาชก
ภาพ

 กบข.
 ยังมีอยู

สมาชก
ภาพ

 กบข.
 ยังมีอยู

สมาชก
ภาพ

 กบข.
 ยังมีอยู

สมาชก
ภาพ

 กบข.
 ยังมีอยู



ผรบับํานาญผรูบบานาญ
(ยังมีชีวติอย และเปนสมาชิก กบข. โดยสมคัรใจ)(ยงมชวตอย ูและเปนสมาชก กบข. โดยสมครใจ)

1 ใหใชสิทธิเลือก ตั้งแตวันถัดจากวนัทีก่ฎหมาย

2 ไมตองคืนเงินสะสมและผลประโยชนทีไ่ดรบัไปแลว

ฎ
   มีผลใชบังคับ ถึงวนัที่ 30 มถิุนายน  2557

2 ไมตองคนเงนสะสมและผลประโยชนทไดรบไปแลว

3 ตองคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ3 ตองคนเงนประเดม เงนชดเชย เงนสบทบ และ
   ดอกผลของเงินดังกลาวใหรัฐ โดยวิธีหกักลบลบกนั

4 ไดรับบํานาญสตูรเดิมยอนหลังตั้งแตวันทีอ่อกจาก
ราชการถงึวันที่ 30 กันยายน 2557    ราชการถงวนท 30 กนยายน 2557

    โดยวธิีหกักลบลบกนั



5 เมื่อหกักลบลบกนัแลว

 5.1 หากมีสวนตางตองชําระคืนใหรัฐ ใหชําระคืน

 5 เมอหกกลบลบกนแลว

        ภายใน 30 มิถนุายน 2557

5 2 หากมีสวนตางที่รัฐตองจายคืน รัฐจะจายคืนให 5.2 หากมสวนตางทรฐตองจายคน รฐจะจายคนให
       ตามหลกัเกณฑและวิธีการทีก่ระทรวงการคลัง 

กําหนด       กาหนด

        ใหผูรับบํานาญตาม 5.1 คืนเงินใหรัฐผาน
่

เงินทีไ่ดรับคืนไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

 สวนราชการผูเบิก  เพื่อนาํสงตอใหกรมบญัชกีลาง

        เงนทไดรบคนไมตองนาสงคลงเปนรายไดแผนดน
  และใหรัฐโดยกรมบัญชกีลางสามารถนําเงินทีไ่ดรับคืน
จากผรับบํานาญตาม 5.1 ไปจายคนืใหผรับบํานาญ  จากผูรบบานาญตาม 5.1 ไปจายคนใหผูรบบานาญ

  ตาม 5.2 ได  สวนที่เหลือใหนําสงเขาบัญชีเงินสํารอง



ิ Noteคิดเฉพาะ  Note

เงินบํานาญ เทานั้นเงนบานาญ เทานน
ไมนําไมนา  ชคบ.และเงินบาํเหน็จดํารงชีพ 
ครั้งที่ 1 และ 2 ที่ไดรับไปแลว มารวมคํานวณในขัน้ตอน ครงท 1 และ 2 ทไดรบไปแลว  มารวมคานวณในขนตอน

 การขอ Undo   แตจะนํามาคิดคํานวณใหในภายหลงั

ไมคิด ดอกเบี้ยทั้งในสวนของเงินกอนที่ไมคด  ดอกเบยทงในสวนของเงนกอนท
จะตองคืน และผลตางเงินบํานาญที่จะไดรับคืน



6 ป ไ   ึ  6 หากแสดงความประสงคไวแลว และถึงแกความตาย
    กอนวนัที่  1  ตุลาคม  2557   ใหถือวาการแสดง

ป  ั้ ไ  ี ใช ั ั ไ  ื    ความประสงคนัน  ไมมผีลใชบังคับ   และหากไดคนื
    เงินตาม 5.1 ใหรัฐแลว  รัฐจะคืนเงินดังกลาวใหกับ

 ไป    ทายาทตอไป

ไ  ้7 จะไดรบับํานาญสูตรเดิมตังแต 1 ตุลาคม 2557
   เปนตนไปจนถึงวันทีเ่สียชีวิต



 วันที่กฎหมาย
ใชบังคับ

วันที่ 
30 กันยายน 57ใชบงคบ

เลือก Undo

30 กนยายน 57

วันที่เลือก Undo 30 มิย. 57

 ไดบํานาญสูตรเดมิ คืนเงิน/ไดเงินคืน

ั ี่ ี ี ิวันที่เสยีชีวิต ั ี่ ี ี ิั ี่ ี ี ิ

ไมมีผล
ใชบังคับ

 กฎหมาย
บําเหน็จ
บํานาญ

 กฎหมาย 
กบข.

 กฎหมาย 
กบข.

วันทีเสยีชีวิตวนทเสยชวต วันทีเสยีชีวิตวันทีเสยีชีวิต

สมาชิกสมาชิก สมาชิก

สมาชกิภาพ 
กบข. สิ้นสดุลง

สมาชกิภาพ 
กบข. ยังมอียู

สมาชก
ภาพ

 กบข.
 ยังมีอยู

สมาชก
ภาพ

 กบข.
 ยังมีอยู

สมาชก
ภาพ

 กบข.
 ยังมีอยู



การแสดงความประสงค

การคืนเงิน/ไดรับเงนิคืน โดยการหักกลบลบกนั 
ระหวางผรับบํานาญกรณี Undo กับ รัฐ

การสงเงินประเดิม เงินชดเชย  เงินสบทบ 

ระหวางผูรบบานาญกรณ Undo กบ รฐ 

และดอกผลของเงินดังกลาว ของผูรับบํานาญ
และขาราชการ กรณี Undo เขาบญัชีญ
เงินสํารอง
การคืนเงินสะสม และดอกผลของเงินดังกลาวการคนเงนสะสม และดอกผลของเงนดงกลาว 
ใหขาราชการ กรณี Undo
จะกําหนดเปนหลักเกณฑและวิธีการของ
กระทรวงการคลัง ใหผมีสิทธิและหนวยงานกระทรวงการคลง ใหผูมสทธและหนวยงาน
เจาสังกัดของผูมีสิทธิ นําไปปฏิบตัิตอไป



ิ  ีไ่  ั ืเงนกอนทไดรบจาก กบข.หรอ
กรมบัญชีกลาง แลวแตกรณีกรมบญชกลาง แลวแตกรณ 
ไดรับการยกเวนภาษีไดรบการยกเวนภาษ

ตาม มติ คณะรัฐมนตรีฐ

่(ที่ไดนําไปใชประโยชนในการลดหยอนภาษีแลว ก็ไมตองคืน)



R dRedoPolicy

ขาราชการที่เคยมีสิทธิเลือก
 แตไมเลือกเขา กบข.ในครั้งแรก

ใ โ ื ี ั้จะใหโอกาสเลือกอีกครัง
(ประมาณ 5-6 แสนคน)(ประมาณ 5 6 แสนคน)

กฎหมายใหอาํนาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศได



UndoUndo
RedoRedo

ครั้งสดทาย ?ครงสุดทาย ?



ขั้นตอนปฏิบัติขนตอนปฏบต

ขาราชการ Undoขาราชการ Undo
ผรับบํานาญ Undoผูรบบานาญ Undo
ขาราชการ Redoขาราชการ Redo



่เมือ่ผมสีทิธิเม มูส
ไดตัดสนิใจแลววาจะไดตดสนใจแลววาจะ

U dUndo
RedoRedo



ราง พรบ กบขราง พรบ.กบข.
UndoUndo

หลักเกณฑและวิธกีารที่
กระทรวงการคลังกาํหนด
โ ็และโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังกระทรวงการคลง



มาตรา 3
  การแสดงความประสงค Undo ขาราชการ

มาตรา 4 
การสงเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชนของขาราชการ Undoผลประโยชนของขาราชการ Undo 

เขาบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน ให

1 2

  ขาราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการสงเงินประเดิม/
/ ป โ 3

มาตรา 5 มาตรา 7

ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชนของ
ขาราชการ Undo เขาบัญชีเงินสํารอง

3

มาตรา 5                    
การแสดงความประสงค Undo ผูรับบํานาญ

การหกักลบลบกันระหวางเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
่

มาตรา 7
  การคืนเงินแกผูมีสิทธิรับมรดกกรณีผูรับ

บํานาญ Undo ถึงแกความตาย
กอน วันที่ 1 ตลาคม 2557

4

8

ผลประโยชน ที่ผูรับบํานาญ Undo ไดรับไปแลว 
กับการไดรับบํานาญ สูตร พรบ. 2494 ตั้งแต
วันที่ออกจากราชการ - 30 กันยายน 2557 

กอน วนท 1 ตุลาคม 2557
5

การนําเงินคืนใหรฐัผานสวนราชการผูเบิก
กรณหีักกลบลบกันแลวผูรับบํานาญ Undo ตองคืนใหรัฐ

6

การคืนของรฐัใหผูรับบํานาญ Undo 
กรณหีักกลบลบกันแลวผูรับบํานาญ Undo ไดเงินจากรฐั

7



ขั้นตอนปฏิบัติขนตอนปฏบต

ขาราชการขาราชการ  
UndoUndo



ขาราชการ Undo สวนราชการเจาสังกัด
สวนกลาง-จังหวัด

กบข.

สมัคร Undo
1 2 6

สวนราชการที่ปฏิบัติงานอยู
สวนราชการผูเบิกบํานาญ
ในระบบ e Pension

ั

กรมบัญชีกลาง
สนง.คลังจังหวัด

กรมบัญชีกลาง

ใบสมัคร
Undo

เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสาร
บันทึกขอมูล

ชื่อเลขที่บัญชีเงนิ
ฝากธนาคาร

e Pension

1 2

กบข. 

6

สําเนาสมดบัญชีหนาที่มีชิ่อ

ตรวจสอบเอกสารกบั
ขอมูลการเปนสมาชิก 
กบข. ในระบบ
 e Pension

e Pension e Pension

สอบยันขอมล

Statement
รายตัว

30 กย 57

5

สาเนาสมุดบญชหนาทมชอ
เลขที่บัญชีของตนเอง

(สะสม เผื่อเรียก )

ใบรบัแบบคํารอง
ใบรบัรองการ
สมัครUndo

ใบรบัรองการ
สมัครUndo

Undoสมบรูณ
+รอรบัใบยืนยนัจาก รวบรวมเอกสารที่ - ตรวจสอบเอกสาร

-สอบยนขอมูล
  ผูมีสิทธิรายตัว
-สงขอมูลและรายงาน
  ผูที่ขอUndoให
  กบข.

30 กย 57
   1 ประเดิม+ดผ
  2 ชดเชย+ดผ 
  3 สบทบ +ดผ 
 4 สะสม +ดผ3

4

ใบรบแบบคารอง 
ออกดวยระบบ

e Pension 

สงเฉพาะ

ใบรับ
แบบคํารอง

บก.และรอรบัเงินสะสม
และดอกผลจาก กบข.

รวบรวมเอกสารท
ดําเนินการแลว
สงกรมบัญชีกลาง
/สนง.คลังจังหวัด

- อนุมัติในระบบ
 -ออกใบยืนยัน
-สงขอมูลและ
รายงานให บก.

โอนเงิน
4 เขา
บัญชี
ผูมีสิทฺธิรายงานกบบ.

สงเฉพาะ
ใบสมัครเทานั้น
เอกสารอื่นเก็บไวที่
สวนราชการ

ใบยืนยันใบยืนยัน

Undoสมบรูณ
+รอรบัเงินสะสม

ใบแจง
การโอนเงิน

โอนเงิน

ตรวจสอบและสงตอ
ใหผูสมัคร Undo 

ตอไป

ใบรบัรอง มลีายมือ
ชือพิมพ จากระบบ

e Pension 

ใบรบัรอง 

+รอรบเงนสะสม
และดอกผลจาก 

กบข.

โอนเงน
1-3 เขา
บัญชี
เงินสํารอง

ใบแจง
การโอนเงิน

สอบยันขอมูล
 ผูมีสิทธิรายตัวกับ

7
จบ

รายงาน บก.
Undoสมบรูณ

รายงานของ กบข.

จบ จบจบ



ขั้นตอนปฏิบัติขนตอนปฏบต

ผรับบํานาญผูรบบานาญ  
UndoUndo



ผู รับบํานาญUndo สวนราชการเจ าสังกัด
สวนกลาง-จังหวดั

กรมบญัชกีลาง
สนง.คลงัจังหวดั

กรมบัญชกีลาง กบข.

ใบสมัคร
Undo

เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสาร
บันทกึข อมลู

e Pension

สมัคร Undo

ชือ่เลขทีบ่ัญชเีงนิ
ฝากธนาคาร

คํานวณจํานวนเงนิหัก
กลบลบกันตาม ม.5

e Pension e Pension

1 2

 ได เงนิคนื
จากรัฐ

 คนื
เงนิให รัฐ

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบแจ งยอดเงนิ
ได รับคนื

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบแจ งยอดเงนิ
ทีต่ องคนื

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบแจ งยอดเงนิ
ได รับคนื

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบแจ งยอดเงนิ
ทีต่ องคนื

Undoสมบรูณ
+รอรับเงนิ

Undoยังไมสมบรูณ
+ต องนําเงนิไปคนื

3 4

+ตองนาเงนไปคน

 รับเงนิ
 ออกใบเสร็จรับเงนิ
 บันทกึข อมลู

ใบเสร็จรับเงนิใบเสร็จรับเงนิ

Undoสมบรูณ
+รอการยนืยัน
จาก บก.

 นําเงนิทีไ่ด รับคนืฝาก
เข าบัญชเีงนิฝากคลัง
ของกรมบัญชกีลาง/

สนง.จังหวัด

GFMIS GFMIS GFMIS

ขารับเทานัน้
บัญชเีงนิฝากคลัง
 -กรมบัญชกีลาง

    -สนง.จังหวัด

ขาจายเทานัน้
บัญชเีงนิฝากคลัง
 -กรมบัญชกีลาง

     สวนกลาง

5

6

ใบรับรองการ
สมัครUndo

รวบรวมเอกสารที่
ดําเนนิการแล ว
ทัง้ 2 กรณีสง
กรมบัญชกีลาง
/สนง.จังหวัด

ใบเสร็จรับเงนิ

รายงานนําเงนิ
     ฝากคลัง

ใบรับรองการ
สมัครUndo

ใบเสร็จรับเงนิ

รายงานนําเงนิ
     ฝากคลัง

7

- ตรวจสอบเอกสาร
ั- สอบยันและกระทบ

   ยอดเงนิฝากคลัง
- อนุมัตใินระบบ
- ออกใบรับรอง/ยนืยัน

กรณีคนืเงนิ
ให รัฐ

ออกใบยนืยัน
ให ผู สมัคร

ใบยนืยัน

กรณีได เงนิคนื
ั

ใบยนืยัน

ใบรับรองUndoสมบรณ จากรัฐ
ออกใบรับรอง
ให ผู สมัคร

ใบรับรอง

สงข อมลูและรายงาน
ทัง้ 2 กรณี ให 
กรมบัญชกีลางเพือ่
ตรวจสอบ  และสัง่
จายเงนิให ผู ทีม่สีทิธิ
ได รับเงนิตอไป

ใบรบรอง

ตรวจสอบและสงตอ
ให ผู สมัคร Undo 

ตอไป

ใบยนืยัน

ใบรับรอง

-ตรวจสอบข อมลูทัง้ 
  2 กรณี
-ตรวจสอบรายการที ่
  ต องจายเงนิคนืให 
  ผู มสีทิธแิตละราย
-บันทกึข อมลูในระบบ

จบ

Undoสมบรูณ
กรณีคนืเงนิให รัฐ

Undoสมบรูณ
กรณีได เงนิคนืจากรัฐ

+รอรับเงนิจากรัฐ

9

10

11

- ขอเบกิเงนิจากบัญชี
   เงนิฝากคลัง
- โอนเงนิเข าบัญชี
   เงนิฝากธนาคาร
   ของผู มสีทิธแิตละ ราย
- ออกใบแจ งยอด
    การโอนเงนิเข า
    บัญชใีห ผู มสีทิธิ

ใบแจ ง
ยอดเงนิ

Undoสมบรูณ
ีไ  ิ ื ั

ใบแจ ง
ยอดเงนิ

12

14

-เมือ่จบโครงการให 
  สรปุยอดคงเหลอื 
  เงนิในบัญชเีงนิฝาก
  คลัง
-ขอเบกิเงนิคงเหลอื
  ดังกลาวให  กบข.
-ปิดบัญชเีงนิฝากคลัง

-รับเงนิและ
  นําเงนิสง
  เข าบัญชี
  เงนิสํารอง
-บรหิาร
  เงนิสํารอง
  ตาม
  กฎหมาย 
  ตอไป

กรณีได เงนิคนืจากรัฐ

จบ จบ

จบ

13



ผูรับบํานาญUndo สวนราชการเจาสังกัด
สวนกลาง-จังหวัด

กรมบัญชีกลาง
สนง.คลังจังหวัด

กรมบัญชีกลาง กบข.

สมัคร Undo
1 2

สวนราชการผูเบิกบํานาญ
ในระบบ e Pension

ั

ใบสมัคร
Undo

เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสาร
บันทึกขอมูล

ชื่อเลขที่บัญชีเงนิ
ฝากธนาคาร

1 2

ใชบัญชีที่รบั
โอนเงินบํานาญ

ตรวจสอบเอกสารกบั
ขอมูลการเปนสมาชิก 
กบข. ในระบบ
 e Pension

ขอมูล
เปลี่ยนแปลง
การเปนสมาชิก 

กบข.

e Pension e Pension e Pensionโอนเงนบานาญ
ที่มีอยูแลว

คํานวณจํานวนเงินหัก
กลบลบกันตาม ม.5

ขอดูจํานวนเงิน
หักกลบลบกันได

 ไดเงินคืน
จากรัฐ

 คืน
เงินใหรฐั

3 4

ใบรบัรองการ
สมัครUndo

ใบแจงยอดเงิน
ไดรับคืน

ใบรบัรองการ
สมัครUndo

ใบแจงยอดเงิน
ไดรับคืน

Undoสมบรณ

ใบรบัแบบคํารอง 
และใบแจง
ยอดเงิน ออก
ดวยระบบ

ใบรบัแบบคํารอง 
และใบแจง
ยอดเงิน 

ใบรบัรองการ
สมัครUndo

ใบแจงยอดเงิน
ที่ตองคืน

ใบรบัรองการ

ใบแจงยอดเงิน
ที่ตองคืน

Undoสมบรูณ
+รอรบัเงิน

ดวยระบบ
e Pension 

ใบรบัแบบคํารอง 
และใบแจง

ิใบรบรองการ
สมัครUndo

Undoยังไมสมบรูณ
+ตองนําเงินไปคืน

ยอดเงิน 



ผูรับบํานาญUndo สวนราชการเจาสังกัด
สวนกลาง-จังหวัด

กรมบัญชีกลาง
สนง.คลังจังหวัด

กรมบัญชีกลาง กบข.

นําเงินมาชําระคืนรัฐ
5

สวนราชการผูเบิกบํานาญ
ในระบบ e Pension

 รบัเงิน
 ออกใบเสร็จรบัเงิน
 บันทึกขอมูล

5

นําเงินที่ไดรับฝากเขา
บัญชีเงินฝากธนาคาร 
(บัญชีเปดใหม) รอไว

ใบเสรจ็รบัเงินใบเสรจ็รบัเงิน

Undoสมบรูณ
+ ื ั นําเงินที่ไดรบัคืนฝาก6 ใชใบ Pay in

(บญชเปดใหม) รอไว 
แลวจึงนําฝากคลังตาม
รอบเวลาที่กําหนด

+รอการยนยน
จาก บก.

นาเงนทไดรบคนฝาก
เขาบัญชีเงินฝากคลัง
ของกรมบัญชีกลาง/
สนง.คลังจังหวัด

ขารับเทานั้น
บัญชีเงินฝากคลัง
 -กรมบัญชีกลาง

    -สนง.จังหวัด

ขาจายเทานั้น
บัญชีเงินฝากคลัง
 -กรมบัญชีกลาง

     สวนกลาง

6 ใชใบ Pay in 
แบบพิเศษ 16 
หลัก เพื่อนําเงิน
ฝากเขาคลัง

เมื่อนําเงินฝากเขาคลังแลว ใหดึงรายชื่อผูรับบํานาญ
ที่ไดนําเงินเขาบัญชีเงินฝากคลังแลว จากระบบ

e Pension มาบันทึกเลข Pay in  16 หลัก
 แลว Load เขาระบบ e Pension อีกครั้ง

GFMIS GFMIS GFMIS

รวบรวมเอกสารที่
ดําเนินการแลว
ทั้ง 2 กรณสีง
กรมบัญชีกลาง

7 พิมพบัญชีรายชื่อผูรับ
บํานาญ +  Pay in  
ที่กระทบยอดเทากัน
แลว จากระบบ

e Pension สง สนง.
/สนง.คลังจังหวัด

รายงานนําเงิน
     ฝากคลงั ใบเสรจ็รบัเงิน

รายงานนําเงิน
     ฝากคลงั

e Pension สง สนง.
คลังจงัหวัด / สรจ.

สงเฉพาะใบสมัคร

ใบรบัรองการ
สมัครUndo

ใบเสรจ็รบัเงิน
ใบรบัรองการ
สมัครUndo

และบัญชีรายชื่อ
ผูรับบํานาญ +Pay in 
เทานั้น เอกสารอื่น
เกบ็ไวที่สวนราชการ



ผูรับบํานาญUndo สวนราชการเจาสังกัด
สวนกลาง-จังหวัด

กรมบัญชีกลาง
สนง.คลังจังหวัด

กรมบัญชีกลาง กบข.สวนราชการผูเบิกบํานาญ
ในระบบ e Pension

- ตรวจสอบเอกสาร
- สอบยันและกระทบ
   ยอดเงินฝากคลัง
- อนุมัติในระบบ

8 ตรวจบัญชีรายชื่อกบั
1 Pay in  2  ระบบ
e Pension และ 3 
บัญชีเงินฝากคลัง- ออกใบรับรอง/ยืนยัน

กรณีคืนเงิน
ใหรัฐ

บญชเงนฝากคลง

นํา Pay in 
บันทึกขอมูล

สิ้นวัน GFMIS สงขอมูลให
ระบบ e Pension (Auto) ใ รฐ

ออกใบยืนยัน
ใหผูสมัคร

ใบยืนยันใบยืนยัน

ู
เงินฝากคลังใน

 GFMIS เมื่อตรวจสอบและกระทบยอด
ขอมูลที่เกี่ยวชองถกูตอง

ครบถวนในแตละรอบแลว  ให
อนุมัติในระบบ e Pension และ

ใ ั ั้ 2 ีใบรับรองใบรับรอง ใบยนยน

กรณีไดเงินคืน
จากรัฐ

ออกใบรบัรอง

ใบยนยน

ใบรบัรองUndoสมบรูณ
กรณีคืนเงินใหรฐั 9

ออกใบรับรอง ทัง 2 กรณี

ทยอยออก
หนังสือสั่ง

จายเงิน ใหผูรบั
ํ

ใบรบรองใบรบรอง

หนังสือสั่ง
จายบํานาญ

ตอจากนั้นใหโอนขายบิล
เงินฝากคลังดานรับเขา
บัญชีเงินฝากคลังดานจาย

ในระบบ GFMISออกใบรบรอง
ใหผูสมัคร

ใบรบัรอง

ตรวจสอบและสงตอ
ใหผูสมัคร Undo 

ตอไป

ใบยืนยัน

11

บํานาญ 
ทัง้ 2 กรณี 

ตรวจสอบและพิมพ
ใบรับรองสงตอให
ผูรับบํานาญ ตอไป

หนังสือสั่ง
จายบํานาญ

ใบรับรอง

หนังสือสั่ง

สงขอมูลและรายงาน
ทั้ง 2 กรณี ให
กรมบัญชีกลางเพื่อ

ใบรบัรอง

-ตรวจสอบขอมูลทั้ง 
  2 กรณี
-ตรวจสอบรายการที่

จบ
Undoสมบรูณ

กรณีไดเงินคืนจากรัฐ
+รอรบัเงินจากรัฐ

10

11หนงสอสง
จายบํานาญ

สงขอมูล Online
ในระบบกรมบญชกลางเพอ

ตรวจสอบ  และสั่ง
จายเงินใหผูที่มีสิทธิ
ไดรบัเงินตอไป

ตรวจสอบรายการท 
  ตองจายเงินคืนให
  ผูมีสิทธิแตละราย
-บันทึกขอมูลในระบบ

+รอรบเงนจากรฐ ในระบบ
e Pension 



ผูรับบํานาญUndo สวนราชการเจาสังกัด
สวนกลาง-จังหวัด

กรมบัญชีกลาง
สนง.คลังจังหวัด

กรมบัญชีกลาง กบข.

- ขอเบิกเงินจากบัญชี
   เงินฝากคลัง
- โอนเงินเขาบัญชี
   เงินฝากธนาคาร

12

-ทยอยเบกิเงนิ ชคบ. สวนตาง
  ของผูมีสทิธิแตละ ราย

- ออกใบแจงยอด
    การโอนเงินเขา
    บัญชีใหผูมีสิทธิ

ทยอยเบกเงน ชคบ. สวนตาง
 -เริ่มเบิกบํานาญ 2494 และ  
  ชคบ.ใหม ตั้งแต ตุลาคม 57

ใบแจง
ยอดเงิน

Undoสมบรณ

ใบแจง
ยอดเงิน

14
SMS

E–mail
SMS

E-mile

-เมื่อจบโครงการให
  สรปุยอดคงเหลือ 

-รบัเงินและ
  นําเงินสง

 ั ชี

Undoสมบรูณ
กรณีไดเงินคืนจากรัฐ

13

14

 เงินในบญัชีเงินฝาก
  คลัง
-ขอเบิกเงินคงเหลือ
  ดังกลาวให กบข.
-ปดบัญชีเงินฝากคลัง

 เขาบัญชี
  เงินสํารอง
-บริหาร
  เงินสํารอง
  ตาม

จบ

ื่ ื่ ั ํ ็ ํ ี ปดบญชเงนฝากคลง
 กฎหมาย 

  ตอไป

จบ จบ

-ยืนเรืองขอรบับําเหน็จดํารงชพี
สวนเพิ่มตอไป(ถาตองการ)

จบ จบ



 หลักเกณฑการแสดงความประสงค
และการไดรับเงินสะสมและ

 หลักเกณฑการแสดงความประสงค
การหักกลบลบกัน การไดรับและการไดรบเงนสะสมและ

ผลประโยชนคืน
สําหรับขาราชการ Undo

 การหกกลบลบกน การไดรบ
เงินคืนและการคืนเงินใหรัฐ

สําหรับผูรับบํานาญ Undo

ขาราชการ Undo ผูรับบาํนาญ Undo

สวนราชการ

. 

สวนราชการสวนราชการ

กรมบญัชีกลาง

สวนราชการ

กรมบญัชีกลาง
สนง คลังจังหวัดสนง. คลังจังหวัด

กรมบญัชีกลาง

สนง. คลงจงหวด

กรมบญัชีกลางกรมบญชกลาง กรมบญชกลาง

กบข. กบข.



ประเด็นประเดน
่ ้ที่ขอเนนย้ําทขอเนนยา



 เวลาสําหรบัขาราชการ Undo
ใบสมัคร Undo

วันสุดทาย
30 กันยายน 2557 สวนราชการ

ขาราชการ
30 กนยายน 2557 สวนราชการ

ใบรับรองการ
สมัคร Undo
ขาราชการ

สวนราชการ
ขาราชการ

ใบยืนยนัการ Undo
ขาราชการ

สํานักเบิก

ใบแจงการโอนเงิน
เขาบัญชีเงินฝาก กบข.เขาบญชเงนฝาก

ธนาคาร



 เวลาสําหรบัขาราชการ Undo 
ที่จะเกษียณอายรุาชการ 30 กันยายน 2557 

ใบสมัคร Undo
ขาราชการ

วันสุดทาย
30 กันยายน 2557 สวนราชการ

ถา กบข. ไดจายเงินกอน
ทั้งหมดใหผูมีสิทธิไปแลว 
 ี่ ไ  ั  U d

ใบรับรองการ
สมัคร Undo สวนราชการ

กอนทจีะไดรับแจงการ Undo 
ใหสวนราชการเรยีกเงินคนืใน

สวนทีเ่ปนเงินของรัฐ
ขาราชการ

 ภายในเดอืน ตลุาคม 2557

สวนทเปนเงนของรฐ

ใบยืนยันการ Undo
ขาราชการ

สํานกัเบิก ถากรมบัญชีกลางไดจาย
บํานาญสูตร กบข.ไปแลว
็ใ ใ ื ไป

ใบแจงการโอนเงิน
เขาบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร
กบข.

้

ก็ใหจายตกเบิกในเดอืนถัดไป
พรอมบํานาญสูตร 2494

สิ้นเดือน ตลุาคม 2557
ไดบํานาญสูตร 2494



 เวลาสําหรบัผูรับบํานาญ Undo
ใบสมัคร Undoวันสดทาย

ู ญ
กรณีไดเงินคนืจากรัฐ

สวนราชการ
ผูรับบํานาญ

วนสุดทาย
30  มิถุนายน 2557

ใบแจงยอดเงิน
ี่ ไ ื

ใบรับรองการ
สมัคร Undo
ผรับบํานาญ สวนราชการ

ทีจะไดรับคืน

ผูรบบานาญ

สํ ั ิใบรับรอง สํานักเบิกใบรบรอง 
Undo ผูรับบํานาญ

ใบแจงการโอนเงิน
เขาบัญชีเงินฝาก กรมบญัชีกลางเขาบญชเงนฝาก

ธนาคาร
ญ



 เวลาสําหรบัผูรับบํานาญ Undo
ใบสมัคร Undo

ู ญ
กรณีตองนําเงินมาคืนรัฐ

สวนราชการ
ผูรับบํานาญ

ใบแจงยอดเงิน
ี่ ื

สวนราชการ

ใบรับรองการ
สมัคร Undo
ผรับบํานาญ สวนราชการ

ทีตองคืน

ผูรบบานาญ

วันสดทาย ใบเสร็จรับเงินวนสุดทาย
30  มิถุนายน 2557  Undo ผูรับบํานาญ สวนราชการ

สํานักเบิกใบยืนยนัการ 
U d  ั ํUndo ผูรับบํานาญ



วนัสดทายวนสุดทาย
30 กันยายน 255730 กนยายน 2557

วนัสดทายวนสุดทาย
30 มิถุนายน 2557ุ

ณ สวนราชการณ สวนราชการ



สวนราชการสวนราชการ
สํานักเบิก

กรมบัญชีกลางกรมบญชกลาง  
กบข.

้ ้ ้ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา
วันสุดทาย

30  มิถุนายน 2557

วันสุดทาย
30  กันยายน 2557



หลกัเกณฑหลกเกณฑ
R dRedo 



Redo แบบเดินหนาRedo แบบเดนหนา
การรบัสมัคร

ํ ิ ป ิการคํานวณเงินประเดิม
การไดรับเงินชดเชยการไดรบเงนชดเชย
การสะสมเงินการส สมเงน
การไดรับเงินสบทบ

ทกุประเดน็ ยกเวนประเดน็รับสมัครและคํานวณ
เงินประเดมิ เริ่มตนที่ 30 กนัยายน 2557เงนประเดม เรมตนท 30 กนยายน 2557



 วันที่ประกาศ
ให Redo 30 กันยายน 2557Redoให Redo 30 กนยายน 2557

เลือก Redo

Redo 
วันที่เลือก Redo

คํานวณเงนิประเดมิ 
สงเขา กบข. 

เริม่ตนสงเงนิชดเชย 
เงินสะสมและสบทบวนทเลอก Redo เงนส สมแล สบทบ 

เขา กบข.

ออกจากราชการ
ไดรบับําบาญ สูตร กบข.

ิ 

วันที่เสยีชีวิต ั ี่ ี ี ิั ี่ ี ี ิ

 กฎหมาย
กบข.

 กฎหมาย 
2494

 กฎหมาย 
2494

ั ี ่ สี ชี ิ

 กฎหมาย 
2494

และเงินกอนจาก กบข.

วนทเสยชวต วันทีเสยีชีวิตวันทีเสยีชีวิต วันทีเสยีชีวิต

ยังไมมียังไมมี ยังไมมี

สมาชกิภาพ 
กบข. เริ่มตน

ไมมีสถานภาพ
สมาชกิ กบข. 

ยงไมม
สมาชิกภาพ

 กบข. 

ยงไมม
สมาชิกภาพ

 กบข. 

ยงไมม
สมาชิกภาพ

 กบข. 



ประเด็นการคํานวณเงินประเดิม
26 มีนาคม 2540

วันเขารับราชการ 30 กันยายน 2557

คํานวณดวยสูตร 

ชวงที่ 1

 ชวงที่ 3
เงินประเดิมใหม

โดยใชเงินเดือน มีค. 40  
และใชอตัราเงินเพิ่ม

ชวงท 1

ชวงที่ 2คํานวณดวยสูตรเงินประเดิม 
F t ี ั ั

เงินเดือน และอัตรา
ผลตอบแทน เฉลีย่ตามที่

เกิดขึ้นจรงิ
ชวงท 2และ Factor เดยีวกันกับ

ขาราชการ
ที่สมัครใจเขา กบข. 

่

นําเงินประเดิมที่คํานวณไดในชวงที่ 1 ไป
คํานวณดวยสตรดอกเบี้ยทบตน โดยใชเมื่อป 2540 คานวณดวยสูตรดอกเบยทบตน โดยใช
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ กบข. ทําได

 คือ ประมาณ 7.05% ตอป



การคํานวณเงินประเดิมชวงที่ 1
26 มีนาคม 2540

วันเขารับราชการ 30 กันยายน 2557

ื
เวลาราชการ เวลาราชการ

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

( 1.08 )
เวลาราชการ - 1

เงินเดือน  หมายถึง เงินเดือน ณ มีนาคม 2540

้ ่เวลาราชการ หมายถึง ตั้งแตวันที่รับราชการ - 26 มีนาคม 2540



การคํานวณเงินประเดิมชวงที่ 2
26 มีนาคม 2540

วันเขารับราชการ 30 กันยายน 2557

เงินประเดิมและ เวลาราชการ

เงินประเดิม    [  (1.0705) ]
              

เงนประเดมและ
ดอกเบี้ยทบตน =
ของเงินประเดิม  

เวลาราชการ

เวลาราชการ หมายถึง ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 – 30 กันยายน 2557



การคํานวณเงินประเดิมชวงที่ 3
26 มีนาคม 2540

วันเขารับราชการ 30 กันยายน 2557

เวลาราชการ1 เวลาราชการ

 (1.0714) -    (1.0705)            
             

เงินประเดิม =
เวลาราชการ

 0.02 x เงินเดอืน x ( 1.0714)                  
             

1
12

เวลาราชการ

(1 0714) (1 0705)
1
12

1
12 (1.0714) -    (1.0705)            

             

12 12

เงินเดือน  หมายถึง เงินเดือน ณ  มีนาคม 2540

เวลาราชการ หมายถึง ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 – 30 กันยายน 2557



รวมเงินประเดิมทั้งสิ้นกรณี Redo
วันเขารับราชการ

26 มีนาคม 2540

30 กันยายน 255730 55

คํานวณดวยสูตร 
เงินประเดิมใหม

ชวงที่ 1

ํ  ส ิ ป ิ

 ชวงที่ 3
เงนประเดมใหม

โดยใชเงินเดือน มีค. 40  
และใชอัตราเงินเพิ่ม
เงินเดือน และอัตรา

ผลตอบแทน เฉลี่ยตามที่
เกิดขึ้นจริง

 ชวงที่ 2คํานวณดวยสูตรเงินประเดิม 
และ Factor เดียวกันกับ

ขาราชการ
ที่สมัครใจเขา กบข. 

เมื่อป 2540

นําเงินประเดิมที่คํานวณไดในชวงที่ 1 ไป
คํานวณดวยสูตรดอกเบี้ยทบตน โดยใช
ั ี่ ี่ ไ 

เกดขนจรง

เมอป 2540 อัตราผลตอบแทนเฉลียที กบข. ทําได
 คือ ประมาณ 7.05% ตอป

่  ชวงที ่3ชวงที ่2ชวงที ่1



ผลที่เกิดขึ้นผลทเกดขน
ขาราชการ Redo

ป 58
ขาราชการ Do

ป 40

เงินประเดิม+ผลประโยชน
เงินชดเชย+ผลประโยชน เงินประเดิมเงนชดเชย+ผลประโยชน เงนประเดม
เริ่มรับราชการ – 30 กย. 57 เริ่มรับราชการ – 30 กย. 57เรมรบราชการ 30 กย. 57 เรมรบราชการ 30 กย. 57

Fact จาก Statement กบข ผลการคํานวณเงินประเดิมFact จาก Statement กบข.
ณ 30 กย. 57

ผลการคานวณเงนประเดม 
ชวงที่ 1 - 3



Case สทธิรัตนCase สทุธรตน



Case ทัว่ไปCase ทวไป



ขั้นตอนปฏิบัติขนตอนปฏบต

ขาราชการขาราชการ  
RedoRedo



ขาราชการ Redo สวนราชการเจาสังกัด
สวนกลาง-จังหวัด

กรมบัญชีกลาง
สนง.คลังจังหวัด

กรมบัญชีกลาง กบข.

สมัคร Redo
1 2 6

สวนราชการที่ปฏิบัติงานอยู
สวนราชการผูเบิกบํานาญ
ในระบบ e Pension

ใบสมัคร
Redo

เอกสารประกอบ ตรวจสอบเอกสาร
บันทึกขอมูล e Pension

1 2

กบข. 

6

e Pension e Pension

5
-รบัเงินและ
นําเงินสงใบรบัแบบคํารอง

ใบรบัรองการ
สมัครRedo

ใบรบัรองการ
สมัครRedo

Redoสมบรูณ
+รอรบัใบยืนยนัจาก บก. รวบรวมเอกสารที่ -ตรวจสอบเอกสาร

-สอบยันขอมูล
  ผูมีสิทธิรายตัว
-คํานวณเงินประเดิม 
 แตละบุคคล
เบิกเงินประเดิมสงให

3
4

 นาเงนสง
  เขาบัญชี
  รายบุคคล
-บริหาร  
  เงินใน
บัญชี

ใบรบแบบคารอง 
ออกดวยระบบ

e Pension 

สงเฉพาะ

ใบรบัแบบ
คํารอง

รวบรวมเอกสารท
ดําเนินการแลว
สงกรมบัญชีกลาง
/สนง คลังจังหวัด

-อนุมัติในระบบ
-ออกใบยืนยันและ
  สงใหสวนราชการ
-สงขอมูลและ
รายงานให บก

-เบกเงนประเดมสงให
  กบข. 
-สงขอมูลและรายงาน
  ผูที่ขอRedoให
  กบข.

 บญช
  รายบุคคล
  ตาม
  กฎหมาย 
  ตอไป

สงเฉพาะ
ใบสมัครเทานั้น
เอกสารอื่นเก็บไวที่
สวนราชการ

รายงานให บก.

ใบยืนยันใบยืนยัน
รายงานกบบ.

ตรวจสอบและสงตอ
ใหผูสมัคร Redo 

ตอไป

-สง
Statement
ใหสมาชิก
ตามปกติใบรบัรอง มลีายมือ

ชือพิมพ จากระบบ
ใบรบัรอง 

Redoสมบรูณ
จบจบ

Statement
รายตัว

Statement
รายตัว

e Pension 

จบ
จบ



 หลักเกณฑการแสดงความประสงค
และการไดรับเงินประเดิม เงินชดเชย

กฎกระทรวงคํานวณเงินประเดิม
สํ ั  ช R d และการไดรบเงนประเดม เงนชดเชย

เงินสะสม และเงินสบทบ
สําหรับขาราชการ Redo

สาหรับขาราชการ Redo
การคํานวณเงินประเดิมชวงที่ 1

ั  ั

26 มีนาคม 2540

30 ั 2557

ขาราชการ Redo

วันเขารับราชการ 30 กันยายน 2557

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

เวลาราชการ เวลาราชการ

( 1.08 )
เวลาราชการ - 1

llสวนราชการ

เงินเดือน  หมายถึง เงินเดือน ณ มีนาคม 2540

เวลาราชการ หมายถึง ตั้งแตวันที่รับราชการ - 26 มีนาคม 2540

การคํานวณเงินประเดิมชวงที่ 2
26 มีนาคม 2540สวนราชการ

กรมบญัชีกลาง
สนง คลังจังหวัด

วันเขารับราชการ 30 กันยายน 2557

เงินประเดิม    [  (1.0705) ]
              

เงินปะเดิมและ
ดอกเบี้ยทบตน =
ของเงินประเดิม  

เวลาราชการ

สนง. คลงจงหวด

กรมบญัชีกลาง

เวลาราชการ หมายถึง ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 – 30 กันยายน 2557

การคํานวณเงินประเดิมชวงที่ 3
ีกรมบญชกลาง

วันเขารับราชการ

26 มีนาคม 2540

30 กันยายน 2557

(1 0714) - (1 0705)เงินประเดิม =
เวลาราชการ

0 02 x เงินเดือน x ( 1 0714)
1

12
เวลาราชการ

กบข. (1.0714)    (1.0705)            
             

เงนประเดม =

เงินเดือน  หมายถึง เงินเดือน ณ  มีนาคม  2540

เวลาราชการ หมายถึง ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 – 30 กันยายน 2557

0.02 x เงนเดอน x ( 1.0714)                  
             

 (1.0714) -    (1.0705)            
             

1
12

1
12



คาดวาคาดวา
จะประกาศใชกฎหมาย ฎ
กบข. Undo ประมาณ

ตุลาคม 2556

แผนการดําเนนิงานแผนการดาเนนงาน



มาตรา 3
  การแสดงความประสงค Undo ขาราชการ

มาตรา 5                      
การแสดงความประสงค Undo ผูรับบํานาญ

การหักกลบลบกันระหวางเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชน ที่ผู รับบํานาญ Undo ไดรับไปแลว 
กับการไดรับบํานาญ สูตร พรบ. 2494 ตั้งแต
วันที่ออกจากราชการ - 30 กันยายน 2557 

ํ ิ ื ใ  ั    ิ

มาตรา 7
  การคืนเงินแกผูมีสิทธิรับมรดกกรณีผูรับ

บํานาญ Undo ถึงแกความตาย
กอน วันที่ 1 ตุลาคม 2557

มาตรา 4 
การสงเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชนของขาราชการ Undo 

เขาบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน ให
  ขาราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการสงเงินประเดิม/
ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชนของ
ขาราชการ Undo เขาบัญชีเงินสํารอง

1 2

3

4

5
8

ปรับปรุง e Pension 
GFMIS รับสงขอมล

มาตรา 3
  การแสดงความประสงค Undo ขาราชการ

มาตรา 5                      
การแสดงความประสงค Undo ผูรับบํานาญ

การหักกลบลบกันระหวางเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชน ที่ผู รับบํานาญ Undo ไดรับไปแลว 
กับการไดรับบํานาญ สูตร พรบ. 2494 ตั้งแต
วันที่ออกจากราชการ - 30 กันยายน 2557

มาตรา 7
  การคืนเงินแกผูมีสิทธิรับมรดกกรณีผูรับ

บํานาญ Undo ถึงแกความตาย
กอน วันที่ 1 ตุลาคม 2557

มาตรา 4 
การสงเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชนของขาราชการ Undo 

เขาบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน ให
  ขาราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการสงเงินประเดิม/
ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชนของ
ขาราชการ Undo เขาบัญชีเงินสํารอง

1 2

3

4

5
8

การนําเงินคืนใหรัฐผานสวนราชการผูเบิก
กรณีหักกลบลบกันแลวผูรับบํานาญ Undo ตองคืนใหรัฐ

การคืนเงินของรัฐใหผูรับบํานาญ Undo 
กรณีหักกลบลบกันแลวผูรับบํานาญ Undo ไดเงินจากรัฐ

6

7
GFMIS  รบสงขอมูลวนทออกจากราชการ - 30 กนยายน 2557

การนําเงินคืนใหรัฐผานสวนราชการผูเบิก
กรณีหักกลบลบกันแลวผูรับบํานาญ Undo ตองคืนใหรัฐ

การคืนเงินของรัฐใหผูรับบํานาญ Undo 
กรณีหักกลบลบกันแลวผูรับบํานาญ Undo ไดเงินจากรัฐ

6

7

      ประกาศใช             พรอมใชงานยกรางหลักเกณฑ
เริ่มปรับปรุงระบบงาน e 
Pension GFMIS  
รับสงขอมูล ปรับปรุง e Pension 

GFMIS รับสงขอมล รับสมคัร Undo และดําเนินการGFMIS  รบสงขอมูล
แลวเสรจ็และทดลองใชงาน

 อบรมคลังจังหวดัและสวนราชการ

ตามแนวทางที่วางไว

มาตรา 3
  การแสดงความประสงค Undo ขาราชการ

มาตรา 5                      
การแสดงความประสงค Undo ผูรับบํานาญ

การหักกลบลบกันระหวางเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชน ที่ผูรับบํานาญ Undo ไดรับไปแลว 
กับการไดรับบํานาญ สูตร พรบ. 2494 ตั้งแต
วันที่ออกจากราชการ - 30 กันยายน 2557 

การนําเงินคืนใหรัฐผานสวนราชการผูเบิก
กรณีหักกลบลบกันแลวผรับบํานาญ Undo ตองคืนใหรัฐ

มาตรา 7
  การคืนเงินแกผูมีสิทธิรับมรดกกรณีผูรับ

บํานาญ Undo ถึงแกความตาย
กอน วันที่ 1 ตุลาคม 2557

มาตรา 4 
การสงเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชนของขาราชการ Undo 

เขาบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน ให
  ขาราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการสงเงินประเดิม/
ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชนของ
ขาราชการ Undo เขาบัญชีเงินสํารอง

1 2

3

4

5

6

8

 ชี้แจง  ขาราชการและ
ผูรับบํานาญ ที่มีสิทธิ Undo

กรณหกกลบลบกนแลวผูรบบานาญ Undo ตองคนใหรฐ

การคืนเงินของรัฐใหผูรับบํานาญ Undo 
กรณีหักกลบลบกันแลวผูรับบํานาญ Undo ไดเงินจากรัฐ7

 เผยแพร คลังจงัหวัด
สวนราชการ และผูมสีิทธิ Undo

ตค.กค.พค. มิย.57กย.57กย.เมย.



เริม่ดําเนินงานตามแผนแลวเรมดาเนนงานตามแผนแลว
ตั้งแต 17 เมษายน 2556

มาตรา 3 มาตรา 4 3 4

ตงแต 17 เมษายน 2556
มาตรา 3

  การแสดงความประสงค Undo ขาราชการ

มาตรา 5                      
การแสดงความประสงค Undo ผูรับบํานาญ

การหักกลบลบกันระหวางเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชน ที่ผูรับบํานาญ Undo ไดรับไปแลว 
กับการไดรับบํานาญ สูตร พรบ. 2494 ตั้งแต
วันที่ออกจากราชการ - 30 กันยายน 2557 

การนําเงินคืนใหรัฐผานสวนราชการผูเบิก
กรณีหักกลบลบกันแลวผูรับบํานาญ Undo ตองคืนใหรัฐ

การคืนเงินของรัฐใหผูรับบํานาญ Undo 
กรณีหกักลบลบกันแลวผูรับบํานาญ Undo ไดเงินจากรัฐ

มาตรา 7
  การคืนเงินแกผูมีสิทธิรับมรดกกรณีผูรับ

บํานาญ Undo ถึงแกความตาย
กอน วันที่ 1 ตุลาคม 2557

มาตรา 4
การสงเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชนของขาราชการ Undo 

เขาบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน ให
  ขาราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการสงเงินประเดิม/
ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชนของ
ขาราชการ Undo เขาบัญชีเงินสํารอง

1 2

3

4

5

6

7

8

ปรับปรุง e Pension 
GFMIS  รับสงขอมูล

มาตรา 3
  การแสดงความประสงค Undo ขาราชการ

มาตรา 5                      
การแสดงความประสงค Undo ผูรับบํานาญ

การหักกลบลบกันระหวางเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชน ที่ผูรับบํานาญ Undo ไดรับไปแลว 
กับการไดรับบํานาญ สูตร พรบ. 2494 ตั้งแต
วันที่ออกจากราชการ - 30 กันยายน 2557 

การนําเงินคืนใหรัฐผานสวนราชการผูเบิก
กรณีหักกลบลบกันแลวผู รับบํานาญ Undo ตองคืนใหรัฐ

การคืนเงินของรัฐใหผูรับบํานาญ Undo 
กรณีหักกลบลบกันแลวผูรับบํานาญ Undo ไดเงินจากรัฐ

มาตรา 7
  การคืนเงินแกผูมีสิทธิรับมรดกกรณีผูรับ

บํานาญ Undo ถึงแกความตาย
กอน วันที่ 1 ตุลาคม 2557

มาตรา 4
การสงเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชนของขาราชการ Undo 

เขาบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน ให
  ขาราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการสงเงินประเดิม/
ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชนของ
ขาราชการ Undo เขาบัญชีเงินสํารอง

1 2

3

4

5

6

7

8

      ประกาศใช             พรอมใชงานยกรางแลวเสร็จ
เริ่มปรับปรงระบบงาน eเรมปรบปรุงระบบงาน e 
Pension GFMIS  
รับสงขอมูล ปรับปรุง e Pension 

GFMIS  รับสงขอมูล
แลวเสร็จและทดลองใชงาน

อบรมคลังจังหวัดและสวนราชการ

 รับสมคัร Undo  และดําเนินการ
ตามแนวทางทีว่างไว

อบรมคลงจงหวดและสวนราชการ

มาตรา 3
  การแสดงความประสงค Undo ขาราชการ

มาตรา 5                      
การแสดงความประสงค Undo ผูรับบํานาญ

การหักกลบลบกันระหวางเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชน ที่ผูรับบํานาญ Undo ไดรับไปแลว 
กับการไดรับบํานาญ สูตร พรบ. 2494 ตั้งแต
วันที่ออกจากราชการ - 30 กันยายน 2557 

การนําเงินคืนใหรัฐผานสวนราชการผูเบิก
กรณีหักกลบลบกันแลวผูรับบํานาญ Undo ตองคืนใหรัฐ

การคืนเงินของรัฐใหผูรับบํานาญ Undo 
กรณีหกักลบลบกันแลวผูรับบํานาญ Undo ไดเงินจากรัฐ

มาตรา 7
  การคืนเงินแกผูมีสิทธิรับมรดกกรณีผูรับ

บํานาญ Undo ถึงแกความตาย
กอน วันที่ 1 ตุลาคม 2557

มาตรา 4 
การสงเงินประเดิม/ชดเชย/สบสบ +
ผลประโยชนของขาราชการ Undo 

เขาบัญชีเงินสํารอง

การคืนเงินสะสม +ผลประโยชน ให
  ขาราชการ Undo

การจัดทาํรายงานการสงเงินประเดิม/
ชดเชย/สบสบ +ผลประโยชนของ
ขาราชการ Undo เขาบัญชีเงินสํารอง

1 2

3

4

5

6

7

8

 ั ั ั

 ชี้แจง  ขาราชการและ
ผูรับบาํนาญ ที่มีสิทธิ Undo

เผยแพร คลังจังหวัด
สวนราชการ และผูมีสิทธิ Undo

ตค.กค.พค. มิย.57กย.57กย.เมย.



หารือกับ กบข แลวหารอกบ กบข. แลว
การโอนเงินในบญัชีสมาชิกรายบคคลการโอนเงนในบญชสมาชกรายบุคคล 
ของขาราชการที่ Undo เขาบัญชีเงินสํารอง
ระยะเปลี่ยนผานการนําเงินของสมาชิก
รายบคคล ที่โอนเขาบัญชีเงินสํารองรายบุคคล ทโอนเขาบญชเงนสารอง
ไปหาผลประโยชน ใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด ( มาตรา 70 วรรค 1)

ป ั P t ใ ั ี ิการปรับ Port การลงทุนในบัญชีสมาชิก
รายบคคล ใหพรอมสําหรับนาํมาจายคืนใหร ุ ล ใ ร มส ร น ม นใ
ขาราชการที่ Undo ภายในเวลาที่เหมาะสม



อยระหวางหารือกับ กบขอยูระหวางหารอกบ กบข.
สิทธิประโยชนที่เคยไดรับในตอนที่เปนสทธประโยชนทเคยไดรบในตอนทเปน
สมาชิก กบข.  เชน  กูเงินซื้อบานในอัตรา

้ ่ดอกเบีย้ถูก จะไดรับตอเนื่องหรือไม อยางไร



Undo ั  ั ํ ิUndo กับผูรับบํานาญสมาชิก กบข.
ที่มีเวลาทวีคณ แลวไมไดแจง             ทมเวลาทวคูณ แลวไมไดแจง

่ใหแจง เสียแตเนิ่นๆ 
ื่ ป โ ใ ํเพือประโยชนในการคํานวณ

เงินหักกลบลบกันเงนหกกลบลบกน 
และบํานาญสตร 2494       และบานาญสูตร 2494
ที่จะไดรับตอไป       ทจะไดรบตอไป



Undo กบัขาราชการประเภทอืน่Undo กบขาราชการประเภทอน

มหาวทิยาลยัในกํากบั
ทองถิ่น
องคกรอสิระ
รัฐวิสาหกจิฐ
ผูรับเบี้ยหวัด



ไดพยายามวางกรอบแนวทางการทํางานไดพยายามวางกรอบแนวทางการทางาน
ใหครอบคลุมและครบถวนใน

่ ่ทุกๆเรื่องใหไดมากที่สุด  
แตในระหวางทางคาดวาจะมปีญหาแตในระหวางทางคาดวาจะมปญหา
ที่คาดไมถึงเกิดขึ้นอกีอยางแนนอน

เขาใจและยอมรับ และจะแกไขปญหาญ
ดังกลาวทุกปญหาใหดีที่สุด 

โ ใ  ั ิ ิ โดยใชหลกัคิดแบบเดินหนา
ี่ Wi Wi ั ฝที Win Win กบัทุกฝาย



Q&AQ&A


