
การกลบัไปใชส้ทิธใินบ าเหน็จบ านาญ 
ตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 

สทุธริตัน ์รตันโชต ิ  กรมบญัชกีลาง   กระทรวงการคลงั 



Undo หรือ ไมU่ndo 
ขอให้เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเอง โปรดศึกษาข้อมูลให้

ครบถ้วนและรอบคอบ 

ก่อนตัดสินใจ   
แต่ละคนมีเงื่อนไขต่างกัน 



พระราชบญัญตักิารกลบัไปใชส้ทิธ ิ
ในบ าเหน็จบ านาญตาม 

 พระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญ 
  ขา้ราชการ พ.ศ. 2494 

 พ.ศ. 2557 

กฎหมาย Undo      



กฎหมาย Undo      
มผีลใชบ้งัคบัแลว้ 
13 ธันวาคม 2557 
(พน้ 30 วัน นับจากวันทีป่ระกาศใชก้ฎหมาย 13 พย.57) 

เริม่ใชส้ทิธไิด ้15 ธค. 57 



สาระส าคญัของ
กฎหมาย Undo 



ใหส้ทิธ ิUndo กบั 

ขา้ราชการ 
ผูร้บับ านาญ 
ผูร้บัเบีย้หวดั 

ทีเ่ป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิ กบข.โดยสมคัรใจ 

(มาตรา 36 พรบ.กบข.) 



การใชส้ทิธ ิUndo  

1 คน มไีดเ้พยีง 1 สถานะ 
เทา่นัน้ 

ขา้ราชการ Undo  
ผูรั้บบ านาญ Undo 

     
  

 Note 

ผูรั้บเบีย้หวดั Undo    
  



การใชส้ทิธ ิUndo  

เมือ่ไดย้ืน่ใชส้ทิธ ิUndo แลว้ 

จะขอยกเลกิไมไ่ด ้! 

 Note 



1  ขา้ราชการพลเรอืน 
2  ขา้ราชการฝ่ายตลุาการ 
3  ขา้ราชการฝ่ายอยัการ 
4  ขา้ราชการพลเรอืนในมหาวทิยาลยั 
5  ขา้ราชการคร ู
6  ขา้ราชการรฐัสภาสามญั 
7  ขา้ราชการต ารวจ 
8  ขา้ราชการทหาร 
9  ขา้ราชการศาลรฐัธรรมนูญ 
10 ขา้ราชการทีม่กีฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นขา้ราชการตาม พรบ. กบข. 

ขา้ราชการ 
ทีเ่ป็นสมาชกิกองทนุ ตามมาตรา 36 พรบ. กบข. 

ขา้ราชการ  หมายถงึ …………………  
 



2 ไดร้บัเงนิสะสม และดอกผล คนืจาก กบข. 
   ต ัง้แตว่นัทีห่มดสมาชกิภาพ กบข.  
  (ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2558 เป็นตน้ไป) 

1 ใหแ้สดงความประสงคต์ ัง้แตว่นัทีก่ฎหมายมผีลใช ้
    บงัคบั(วนัที ่13 ธค.57 โดยเริม่ในวนัจันทรท์ี ่15 ธค. 57)  
     ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2558  (ประมาณ 7 เดอืน) 
 

ขา้ราชการ 

3 ไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิประเดมิ เงนิชดเชย เงนิสมทบ  
   และดอกผลของเงนิดงักลา่ว  โดยรฐัจะให ้กบข. 
   น าเงนินีไ้ปใสใ่นบญัชเีงนิส ารอง เพือ่ใชใ้นการ 
   บรหิารจดัการภาระบ านาญตอ่ไป 



4 สมาชกิภาพสิน้สดุลงนบัต ัง้แตว่นัถดัจาก 
   วนัที ่30 กนัยายน 2558 คอืวนัที ่1 ตลุาคม 2558 
   เวน้แต ่จะลาออก หรอืถกูส ัง่ใหอ้อก ถดัจาก  
   30 มถินุายน ถงึ 30 กนัยายน 2558 สมาชกิภาพ 
   ส ิน้สดุลงต ัง้แตว่นัลาออก หรอืถกูส ัง่ใหอ้อก  
   แลว้แตก่รณี 

 5 ขา้ราชการทีม่เีวลาราชการเหลอือยูไ่มถ่งึวนัที ่ 
    30 มถินุายน 2558 เนือ่งจากจะออกจากราชการ 
    ไมว่า่กรณีใด (ลาออก หรอืถกูส ัง่ใหอ้อก)ใหใ้ช ้
    สทิธเิลอืกไดไ้มเ่กนิวนัทีท่ ีจ่ะออกจากราชการน ัน้ 
    แลว้แตก่รณี (วนัทีล่าออก หรอืวนัทีถ่กูส ัง่ใหอ้อก) 
    โดยสมาชกิภาพสิน้สดุลงนบัต ัง้แตว่นัออก 
    จากราชการ แลว้แตก่รณี 



6 เมือ่ออกจากราชการไมว่า่กรณีใด และมสีทิธริบั 
   บ านาญ จะไดร้บับ านาญตาม พรบ. บ าเหน็จบ านาญ 
   2494 จนถงึวนัทีเ่สยีชวีติ 

7 หากแสดงความประสงคไ์วแ้ลว้ และถงึแกค่วามตาย 
   กอ่นวนัที ่ 1  ตลุาคม  2558   หรอืภายในวนักอ่น 
   ออกจากราชการไมว่า่กรณีใด (วนักอ่นลาออก 
   หรอืวนักอ่นถกูส ัง่ใหอ้อก)  แลว้แตก่รณี 
   ใหถ้อืวา่การแสดงความประสงคน์ ัน้เป็นอนัสิน้ผล 



30 มยิ. 58 

 วนัทีก่ฎหมาย 
ใชบ้งัคบั 30 กนัยายน 2558 

วนัทีข่อออก หรอืถกูส ัง่

ใหอ้อกจากราชการ 

วนัทีเ่ลอืก Undo 

วนัทีเ่สยีชวีติ วนัทีเ่สยีชวีติ วนัทีเ่สยีชวีติ 

เลอืก Undo 

สมาชกิภาพ กบข. 
สิน้สดุลง 

สมาชกิภาพ 
กบข. ส ิน้สดุลง 

สมาชกิภาพ 
กบข. ยงัมอียู ่

วนัทีเ่ลอืก Undo 

เลอืก Undo 

สิน้ผล สิน้ผล 

สมาชกิ
ภาพ 
 กบข. 
 ยงัมอียู ่

สมาชกิ
ภาพ 
 กบข. 
 ยงัมอียู ่

 กฎหมาย
บ าเหน็จ
บ านาญ 

แจง้ กบข.โอนเงนิในบญัชเีงนิรายบคุคลเขา้บญัช ี
เงนิส ารอง และจา่ยเงนิสะสม+ดอกผลใหผู้ม้สีทิธ ิ

ออกจากราชการ 
ไดร้บับ านาญ 
สตูรเดมิ 

ไดร้บับ านาญสตูร
เดมิต ัง้แตว่นัที่
ออกจากราชการ 

วนัทีข่อ
ออก หรอื
ถกูส ัง่ให้
ออกจาก
ราชการ 

งดหกัเงนิสะสม และงด
เบกิเงนิชดเชย+สบทบ 



ขา้ราชการทีไ่มอ่ยู ่กอ่นหรอืในวนัทีก่ฎหมายนี้
ใชบ้งัคบั และกลบัเขา้รบัราชการ 

ภายหลงัวนัที ่30 มถินุายน 2558 

1 ใหแ้สดงความประสงค ์ภายใน 60 วนั
นบัต ัง้แตว่นักลบัเขา้รบัราชการ 

2 ใหส้มาชกิภาพสิน้สดุลงนบัถดัจากวนัที ่
        แสดงความประสงค ์

       1. ถกูส ัง่ใหอ้อกจากราชการเพือ่ไปรบัราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร      

       2. ไดร้บัอนุมตัจิากคณะรฐัมนตรใีหไ้ปปฏบิตังิานใดๆตาม พรฎ.วา่ดว้ยการก าหนด  
            หลกัเกณฑก์ารส ัง่ใหข้า้ราชการขา้ราชการไปท าการซึง่ใหน้บัเวลาระหวา่งน ัน้ 
            เหมอืนเต็มเวลาราชการ   

       4. อยูร่ะหวา่งรอ้งทกุขห์รอือทุธรณ์ค าส ัง่ใหอ้อก ปลดออก หรอืไลอ่อกจากราชการ 

       3. ถกูส ัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้อ่น        



3. ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ซึง่เคยเป็นขา้ราชการ 

     ทีเ่ขา้รบัราชการกอ่นวนัที ่27 มนีาคม 2540 และมกีฎหมาย  
     หรอืมตคิณะรฐัมนตร ีก าหนดใหม้กีารถา่ยโอนภารกจิไปยงั 
     องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

1. ตลุาการศาลปกครองซึง่เคยเป็นขา้ราชการทีเ่ขา้รบัราชการ 
     กอ่นวนัที ่27 มนีาคม 2540 และลาออกจากราชการเพือ่ไป

เป็นตลุาการศาลปกครอง 

4. พนกังานมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั  ซึง่เคยเป็น 

    ขา้ราชการทีเ่ขา้รบัราชการกอ่นวนัที ่27 มนีาคม 2540 และม ี
    กฎหมายก าหนดใหม้หาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั 
    เป็นหนว่ยงานในก ากบัของรฐั 

ใหร้วมถงึบคุคลดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

2. ขา้ราชการ ซึง่เคยเป็นขา้ราชการทีเ่ขา้รบัราชการกอ่นวนัที ่
    27 มนีาคม 2540 ซึง่ลาออกจากราชการและกลบัเขา้ 
    รบัราชการต ัง้แต ่หมวด 3 พรบ. กบข.ใชบ้งัคบั 

มาตรา 35 พรบ.กบข. 

มาตรา 35 พรบ.กบข. 

มาตรา 70/1 พรบ.กบข. 

มาตรา 70/6 พรบ.กบข. 



ใหร้วมถงึบคุคลดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

     ขา้ราชการทีเ่ขา้รบัราชการ 
   กอ่นวนัที ่27 มนีาคม 2540  

   และปจัจบุนั(วนัที ่กฎหมาย Undo มผีลใชบ้งัคบั) 

   เป็นสมาชกิ กบข.ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ 

   ไดส้ทิธ ิUndo ทกุคน  
ยกเวน้ขา้ราชการทอ้งถิน่สมคัรใจ 

  โดยสรปุ 



     ขา้ราชการทีเ่ขา้รบัราชการ 
   ต ัง้แตว่นัที ่27 มนีาคม 2540  

   และปจัจบุนั(วนัที ่กฎหมาย Undo มผีลใชบ้งัคบั) 

   เป็นสมาชกิ กบข.ไมว่า่ดว้ยเหตใุดๆ 

   ไมไ่ดส้ทิธ ิUndo แมแ้ตค่นเดยีว 

  ในทางกลบักนั 



เพือ่ประโยชนใ์นการด าเนนิการ 
ใหบ้ทนยิามค าวา่ “ขา้ราชการ”  

ตามกฎหมาย Undo  
หมายความรวมถงึบคุคลตาม 1-4  

และใหน้ าบทบญัญตั ิ
เกีย่วกบัขา้ราชการตาม  

พรบ. บ าเหน็จบ านาญ 2494   
มาใชบ้งัคบักบับคุคล 1-4  

โดยอนโุลม 





ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
ใหน้บัเวลาตอ่เนือ่ง+ค านวณบ านาญตาม สตูร พรบ. 2494    
แตใ่หไ้ปรบับ านาญตามกฎหมายบ าเหน็จบ านาญทอ้งถิน่ 

พนกังานมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั 
ใหน้บัเวลาตอ่เนือ่ง+ค านวณบ านาญตาม สตูร พรบ. 2494  
โดยเงนิเดอืนสดุทา้ยค านวณตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าหนดบญัชอีตัราเงนิเดอืนฯ  

+รบับ านาญตามกฎหมายบ าเหน็จบ านาญ 2494 

ส าหรบั 



การนบัเวลาราชการตอ่เนือ่ง 

งดรบับ านาญ 

คนืบ าเหน็จ+ ดอกเบีย้ 

(มาตรา 38 พรบ.กบข.) 

เขา้รับราชการ 1* ออกจากราชการ  กลับเขา้รับราชการ 2* 

ไมใ่ชเ่วลาราชการ 

ขอรับบ านาญ 
บ านาญ 

งด 

ขอรับบ าเหน็จ คนื 
บ าเหน็จ     
+ดอกเบีย้ 

เวลาราชการ 

ออกจากราชการ  

เวลาราชการ 

ขอรับบ านาญ 

ขอรับบ าเหน็จ 

Auto 

 
ยงัไมเ่คยออกจากราชการ 

 

เคยออกจากราชการไปแลว้ 
เคยรบับ าเหน็จ/บ านาญ แลว้ 



เขา้รับราชการ 1* ออกจากราชการ  กลับเขา้รับราชการ 2* 

ไมใ่ชเ่วลาราชการ 

ขอรับบ านาญ 
บ านาญ 

งด 

ขอรับบ าเหน็จ คนื 
บ าเหน็จ     
+ดอกเบีย้ 

เวลาราชการ 

ออกจากราชการ  

เวลาราชการ 

ขอรับบ านาญ 

ขอรับบ าเหน็จ 

Auto 

กอ่น27 มคี.40 ต ัง้แต2่7 มคี.40 

เป็นสมาชกิ กบข.  
โดยผลกฎหมาย 
มสีทิธ ิ
Undo 

13 ธค.57- 
30 มยิ.58 

การนบัเวลาราชการตอ่เนือ่งเป็นคณุกบั

ขา้ราชการแบบนีท้ ีค่ดิวา่จะ             ? 



ผูร้บับ านาญ 

2 ไมต่อ้งคนืเงนิสะสมและผลประโยชน ์

   
เคยเป็นสมาชกิกองทนุตาม มาตรา 36 พรบ. กบข.  
ในวนัทีอ่อกจากราชการ  
และเป็นผูร้บับ านาญอยูใ่นวนัทีก่ฎหมาย Undo ใชบ้งัคบั 

ยงัมชีวีติอยู ่  
 

1 ใหแ้สดงความประสงคต์ ัง้แตว่นัทีก่ฎหมายมผีลใช ้
    บงัคบั(วนัที ่13 ธค.57 โดยเริม่ในวนัจันทรท์ี ่15 ธค. 57)  
     ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2558  (ประมาณ 7 เดอืน) 
 



4 ไดร้บับ านาญตาม พรบ. บ าเหน็จบ านาญ 2494 
    ยอ้นหลงัต ัง้แตว่นัทีอ่อกจากราชการถงึ 

    วนัที ่30 กนัยายน 2558 โดยวธิหีกักลบลบกนั 
     

3 ตอ้งคนืเงนิประเดมิ เงนิชดเชย เงนิสมทบ และ 

   ดอกผลของเงนิดงักลา่ว  ทีก่องทนุค านวณให ้
   ในวนัปิดบญัชเีงนิรายบคุคล  

   โดยวธิหีกักลบลบกนั 
 



 5.1 หากมสีว่นตา่งตอ้งช าระคนืใหร้ฐั ใหช้ าระคนื 
        ภายใน 30 มถินุายน 2558  

           ช าระท ัง้กอ้นคร ัง้เดยีว 

 5 เมือ่หกักลบลบกนัแลว้ 

 5.2 หากมสีว่นตา่งทีร่ฐัตอ้งจา่ยคนื รฐัจะจา่ยคนืให ้
       ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ระทรวงการคลงั  
       ก าหนด (ต ัง้แต ่1 ตค. 58 เป็นตน้ไป) 

        หรอืใหแ้บง่ช าระเงนิเป็นสว่นๆใหเ้สร็จสิน้ 

        ต ัง้แต ่1 กรกฎาคม ถงึ 30 กนัยายน 2558 

        หากไมส่ามารถช าระเงนิคนืไดภ้ายในเวลาที ่
        ก าหนด(30 กย. 58)ใหถ้อืวา่การแสดงเจตนาน ัน้ 
        เป็นอนัสิน้ผล  และหากไดช้ าระเงนิบางสว่น 
        ใหร้ฐัแลว้ รฐัจะคนืเงนิกลา่วใหผู้ร้บับ านาญน ัน้    



     7  เงนิทีไ่ดร้บัคนืไมต่อ้งน าสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ 
         และใหร้ฐัโดยกรมบญัชกีลางสามารถน าเงนิทีไ่ดร้บั 
         คนืจากผูร้บับ านาญตาม 5.1 ไปจา่ยคนืใหผู้ร้บั 
         บ านาญ  ตาม 5.2 ได ้ สว่นทีเ่หลอืใหน้ าสง่เขา้ 
         บญัชเีงนิส ารอง ใหแ้ลว้เสร็จภายใน มนีาคม 2559 

      6  ใหผู้ร้บับ านาญตาม 5.1 คนืเงนิใหร้ฐัผา่น 
          สว่นราชการผูเ้บกิ  เพือ่น าสง่ตอ่ใหก้รมบญัชกีลาง 



 8 หากแสดงความประสงคไ์วแ้ลว้ และถงึแกค่วามตาย 
    กอ่นวนัที ่ 1  ตลุาคม  2558   ใหถ้อืวา่การแสดง 
    ความประสงคน์ ัน้  เป็นอนัสิน้ผล   และหากไดค้นื 
    เงนิตาม 5.1 ใหร้ฐัแลว้  รฐัจะคนืเงนิดงักลา่วใหก้บั 
    ผูร้บับ านาญ หรอืทายาทตาม ป.พ.พ. แลว้แตก่รณี 
    ตอ่ไป 

9 ผูร้บับ านาญที ่Undo สมบรูณแ์ลว้จะไดร้บับ านาญ 
   ตาม พรบ. บ าเหน็จบ านาญ 2494 ต ัง้แต ่1 ตลุาคม 
   2558  เป็นตน้ไปจนถงึวนัทีเ่สยีชวีติ 



ใหร้วมถงึผูร้บับ านาญทีเ่คย
เป็นบคุคลดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 



เพือ่ประโยชนใ์นการด าเนนิการ 
ใหน้ าบทบญัญตัเิกีย่วกบัผูร้บับ านาญ
ตาม พรบ.Undo มาใชบ้งัคบักบั 
ผูร้บับ านาญทีเ่คยเป็นบคุคล 1-4  

ใหน้ าบทบญัญตัเิกีย่วกบัผูร้บับ านาญ
ตามพรบ. บ าเหน็จบ านาญ 2494   

มาใชบ้งัคบักบัผูร้บับ านาญทีเ่คยเป็น
บคุคล 1-4  

โดยอนโุลม 



ส าหรบัผูร้บับ านาญทีเ่คยเป็น 
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
พนกังานมหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั 

 



คดิเฉพาะ 

เงนิบ านาญ เทา่น ัน้ 

ไมน่ า  ชคบ.และเงนิบ าเหน็จด ารงชพี  
 ครัง้ที ่1 และ 2 ทีไ่ดรั้บไปแลว้  มารว่มค านวณในขัน้ตอน 

 การขอ Undo   แตจ่ะน ามาคดิค านวณใหใ้นภายหลัง 

 Note 

ไมค่ดิ  ดอกเบีย้ทัง้ในสว่นของเงนิกอ้นที่
จะตอ้งคนื และผลตา่งเงนิบ านาญทีจ่ะไดรั้บคนื 



การน าเงนิมาคนื 
กรณีขอแบง่ช าระเป็นสว่นๆ 

 Note 

งวด 1 

งวด 2 

งวด 3 

งวดละ 
เทา่ๆกนั 

งวดละ 
เทา่ๆกนั 

งวดละ 
เทา่ๆกนั 

+เศษ 

กรกฎาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงิหาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กนัยายน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



การน าเงนิมาคนื 
กรณีขอแบง่ช าระเป็นสว่นๆ 

 Note 

เงนิสด 

แคชเชยีรเ์ช็ค 

ดรา๊ฟท ์

ต ัว๋แลกเงนิ 

ในเขตส านกัหกับญัชเีดยีวกนัทีส่ว่นราชการผูเ้บกิบ านาญต ัง้อยู ่
 โดยส ัง่จา่ยเขา้บญัชกีระแสรายวนั ชือ่บญัช ี“รบัเงนิ Undo (ชือ่สว่นราชการ)” และขดีฆา่ค าวา่ “หรอืผูถ้อื” ออก 



 วนัทีก่ฎหมาย 
ใชบ้งัคบั 

วนัทีเ่ลอืก Undo 

วนัทีเ่สยีชวีติ วนัทีเ่สยีชวีติ 

เลอืก Undo 

สิน้ผล 

 กฎหมาย
บ าเหน็จ
บ านาญ 

  ไดบ้ านาญสตูรเดมิ 

วนัที ่ 
30 กนัยายน 58 

30 มยิ. 58 

 ท ัง้กอ้น 

  ไดเ้งนิคนื  คนืเงนิ  

วนัทีเ่สยีชวีติ 

สิน้ผล 

 แบง่ช าระ 

ไมส่ง่คนืเงนิให ้
แลว้เสร็จภายใน
เวลาทีก่ าหนด 

สิน้ผล 



ผูร้บัเบีย้หวดั 
(ทหารกองหนนุมเีบีย้หวดั) 

2 ไมต่อ้งคนืเงนิสะสมและผลประโยชนท์ีไ่ดร้บัไปแลว้ 

กรณีพน้จากทหารกองหนนุมเีบีย้หวดั  ภายหลงั 30 มถินุายน 2558 

3 ตอ้งคนืเงนิสมทบ และดอกผลของเงนิดงักลา่วใหร้ฐั 
  ภายใน 30 มถินุายน 2558 โดยใหค้นืเงนิใหร้ฐัผา่น 
  สว่นราชการผูเ้บกิเพือ่น าสง่ตอ่ใหก้รมบญัชกีลาง 

ทีเ่คยเป็นสมาชกิกองทนุ ตามมาตรา 36 พรบ. กบข.  

1 ใหแ้สดงความประสงคต์ ัง้แตว่นัทีก่ฎหมายมผีลใช ้
    บงัคบั(วนัที ่13 ธค.57 โดยเริม่ในวนัจันทรท์ี ่15 ธค. 57)  
     ถงึวนัที ่30 มถินุายน 2558  (ประมาณ 7 เดอืน) 
 



5 สมาชกิภาพสิน้สดุลงนบัต ัง้แตว่นัถดัจาก 
   วนัที ่30 กนัยายน 2558 คอืวนัที ่1 ตลุาคม 2558 

6 เมือ่ออกจากทหารกองหนุนมเีบีย้หวดัเพือ่รบั 
   บ านาญเหตทุดแทนจะไดร้บับ านาญสตูรเดมิ 
   จนถงึวนัทีเ่สยีชวีติ 

4 ไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิประเดมิ เงนิชดเชย  
   และดอกผลของเงนิดงักลา่ว  โดยรฐัจะให ้กบข. 
   น าเงนินีไ้ปใสใ่นบญัชเีงนิส ารอง เพือ่ใชใ้นการ 
   บรหิารจดัการภาระบ านาญตอ่ไป 



กรณีพน้จากทหารกองหนนุมเีบีย้หวดั กอ่น 30 มถินุายน 2558 

 1 ใหใ้ชส้ทิธเิลอืกไดไ้มเ่กนิวนัทีท่ ีจ่ะออกจากทหาร 
    กองหนนุมเีบีย้หวดัเพือ่รบับ านาญเหตทุดแทน 
 
2 ไมต่อ้งคนืเงนิสะสมและผลประโยชนท์ีไ่ดร้บัไปแลว้ 

3 ตอ้งคนืเงนิสมทบ และดอกผลของเงนิดงักลา่วใหร้ฐั 
   ภายในวนักอ่นวนัออกจากทหารกองหนนุมเีบีย้หวดั 
   เพือ่รบับ านาญเหตทุดแทน  โดยใหค้นืเงนิใหร้ฐัผา่น 
   สว่นราชการผูเ้บกิเพือ่น าสง่ตอ่ใหก้รมบญัชกีลาง 
 

4 จะไดร้บับ านาญสตูรเดมิ ต ัง้แตว่นัออกจาก 
   ทหารกองหนนุมเีบีย้หวดัเพือ่รบับ านาญเหตทุดแทน 
 



ท ัง้ 2 กรณี 

 หากแสดงความประสงคไ์วแ้ลว้ และถงึแกค่วามตาย 
 กอ่นออกจากทหารกองหนุนมเีบีย้หวดัเพือ่รบับ านาญ 
 เหตทุดแทน  แลว้แตก่รณี ใหถ้อืวา่การแสดงความ 
 ประสงคน์ ัน้เป็นอนัสิน้ผล  
  
 และหากไดค้นืเงนิสมทบ และดอกผลของ 
 เงนิดงักลา่วใหร้ฐัแลว้  รฐัจะคนืเงนิดงักลา่วใหก้บั 
 ทายาทตาม ป.พ.พ.ตอ่ไป 
 



 วนัทีก่ฎหมายใชบ้งัคบั 

วนัทีเ่ลอืก Undo 

วนัทีเ่สยีชวีติ วนัทีเ่สยีชวีติ 

เลอืก Undo 

สิน้ผล 

 กฎหมาย
บ าเหน็จ
บ านาญ 

วนัที ่ 
30 กนัยายน 58 

30 มยิ. 58 

คนืเงนิสมทบ+ 
ผลประโยชน ์

     (ไมม่กีรณีไดเ้งนิคนื) 

  ไดร้บัเบีย้หวดั
และไดร้บั 

เงนิสะสม/สมทบ
และผลประโยชน์
จาก กบข. ไปแลว้ 

  ไดบ้ านาญสตูรเดมิ

จนเสยีชวีติ 

พน้จากกองหนนุ
มเีบีย้หวดั 

 กรณีพน้จากทหารกองหนนุมเีบีย้หวดั  ภายหลงั 30 มถินุายน 2558 

กบข. สง่ 
เงนิประเดมิ  
เงนิชดเชย  

+ผลประโยชน ์ 
เขา้บญัชเีงนิส ารอง 



 วนัทีก่ฎหมายใชบ้งัคบั 

วนัทีเ่ลอืก Undo 

วนัทีเ่สยีชวีติ วนัทีเ่สยีชวีติ 

เลอืก Undo 

สิน้ผล 

 กฎหมาย
บ าเหน็จ
บ านาญ 

วนัที ่ 
30 กนัยายน 58 

30 มยิ. 58 

คนืเงนิสบทบ+
ผลประโยชน ์

(ไมม่กีรณีไดเ้งนิคนื) 

  ไดร้บัเบีย้หวดั
และไดร้บั 

เงนิสะสม/สมทบ
และผลประโยชน์
จาก กบข. ไปแลว้ 

วนัทีพ่น้จาก
กองหนนุ 
มเีบีย้หวดั 

  ไดบ้ านาญสตูรเดมิจนเสยีชวีติ 

วนัทีเ่สยีชวีติ 

 กฎหมาย
บ าเหน็จ
บ านาญ 

 กรณีพน้จากทหารกองหนนุมเีบีย้หวดั  กอ่น 30 มถินุายน 2558 

กบข. สง่ 
เงนิประเดมิ เงนิชดเชย  

+ผลประโยชน ์ 
เขา้บญัชเีงนิส ารอง 



ผูร้บัเบีย้หวดั  
ไมม่กีารแบง่ช าระเงนิเป็นสว่นๆ 

 Note 



เงนิกอ้นทีไ่ดรั้บจาก กบข.หรอื
กรมบญัชกีลาง แลว้แตก่รณี  
ไดร้บัการยกเวน้ภาษ ี

ตาม มต ิคณะรัฐมนตร ี
(ทีไ่ดน้ าไปใชป้ระโยชนใ์นการลดหยอ่นภาษีแลว้ ก็ไมต่อ้งคนื) 

 Note 



 Note 

ใชว้ธิทียอยคนืตามล าดบั 
การขอใชส้ทิธ ิ

เงนิกอ้นทีไ่ดรั้บจาก กบข.หรอื
กรมบญัชกีลาง แลว้แตก่รณี  



สทิธปิระโยชนท์ีเ่คยไดรั้บในตอนทีเ่ป็น
สมาชกิ กบข.  เชน่  กูเ้งนิซือ้บา้นในอตัรา
ดอกเบีย้ต า่ จะไดรั้บสทิธนัิน้ตอ่เนือ่งตอ่ไป 

 Note 

การฝากเงนิกอ้นทีจ่ะไดร้ับคนืจากการขอ
Undo (เงนิสะสม+ผลประโยชน)์ ไวก้บั 
กบข.ตอ่ไป ไมส่ามารถท าได ้



Undo กบัผูร้ับบ านาญทีม่เีวลาทวคีณู 

แลว้ไมไ่ดแ้จง้  ใหแ้จง้ เสยีแตเ่นิน่ๆ  

เพือ่ประโยชนใ์นการค านวณเงนิหกักลบลบกนั  
และบ านาญสตูร 2494 ทีจ่ะไดร้ับตอ่ไป 

 Note 



หลักคดิ โดยรวมเกีย่วกบัUndo 

รกัษาสทิธทิ ีเ่คยมอียู ่
ไวท้กุประการ 

 Note 



วนัส าคญั Undo  

30 มถินุายน 2558  
วันสดุทา้ยแสดงความประสงค ์

 Note 

30 กนัยายน 2558 
วนัสดุทา้ยช าระเงนิ 



1 2 3 4 5 6 7 

 ธค.2557  –  30 กย 2558 
หน่วยงานยงัคงหกัเงนิสะสม และเบกิเงนิชดเชย/ 
เงนิสบทบของขา้ราชการทีใ่ชส้ทิธUิndo เขา้ กบข.
ตามปกต ิและกบข.ยังตอ้งน าเงนิเหลา่นัน้ไปบรหิาร 

ผูรั้บบ านาญทีใ่ชส้ทิธUิndo ยงัคงไดร้ับบ านาญ 
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
บ านาญทีม่สีทิธ ิ

ตัง้แต ่20 ตลุาคม 2558 
กบข. เริม่ทยอยจา่ยเงนิ 
ใหข้า้ราชการทีใ่ชส้ทิธ ิ

ขา้ราชการทีใ่ชส้ทฺิธ ิ
Undo เกษียณ หรอื
ออกจากราชการ  
รับบ านาญ 2494 

31 ตลุาคม 2558  
ผูร้บับ านาญทีใ่ชส้ทิธิ
เร ิม่รบับ านาญ 2494 

30 กันยายน 2558  

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

ผูรั้บบ านาญทีใ่ชส้ทิธUิndo ไดร้ับบ านาญสตูร กบข. 
เดอืนสดุทา้ย 



การสง่เงนิประเดมิ เงนิชดเชย  เงนิสบทบ  
และดอกผลของเงนิดงักลา่ว ของผูร้บับ านาญ
และขา้ราชการ เขา้บญัชเีงนิส ารอง  

การคนืเงนิท ัง้จ านวน หรอืการแบง่ช าระเงนิเป็น
สว่นๆ การไดร้บัเงนิคนื โดยการหกักลบลบกนั 
ระหวา่งผูร้บับ านาญ กบั รฐั  

การแสดงความประสงค ์

การคนืเงนิสะสม และดอกผลของเงนิดงักลา่ว 
ใหข้า้ราชการ 

หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ประกอบกฎหมาย Undo 

กระทรวงการคลงัก าหนด 

กบข.ก าหนดโดยความเห็นชอบกระทรวงการคลงั 



สว่นราชการทีป่ฏบิตังิานอยู ่

สถานทีย่ืน่ใบสมัคร Undo 
+รับช าระเงนิ (ถา้ม)ี 

สว่นราชการผูเ้บกิบ านาญ 

ขา้ราชการ +ขา้ราชการ ตาม ม. 17 พรบ. Undo 

ผูร้บับ านาญ+ผูร้บับ านาญ ตาม ม. 17 พรบ. Undo 
ผูร้บัเบีย้หวดั 
 
การยืน่ขอเปลีย่นหนว่ยเบกิบ านาญ 



ใบสมัคร 

หลักฐานยนืยัน 
การสมัคร Undo 

ใบรับแบบแสดงความประสงค ์
 (แบบ ข.2 , บ.2,3,7) 
 ออกจากระบบ e Pension โดยสว่นราชการผูเ้บกิบ านาญ 

ใบรับรองสทิธ ิ
(แบบ ข.3 , บ.4,5,8)  
ออกจากระบบ e Pension โดย สนง.คลงัจังหวัด , กรมบญัชกีลาง (สรจ.) 

(แบบ ข.1 , บ.1) 
ส าเนาเอกสาร + รับรองส าเนาโดยสว่นราชการทีรั่บใบสมคัร 

การยืน่ใบสมคัรแทนกนั ? ใบมอบฉนัทะ+ส าเนาบตัร ปชช. 2 ฝ่าย 



ถกูตอ้งตามขอ้เท็จจรงิ 
  

การกรอกขอ้มลูใน 
ใบสมัคร Undo (แบบ ข.1 , บ.1) 

ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

ถกูใจ 



การงดสง่เงนิให ้กบข.  
เมือ่ Undo มผีลสมบรูณ์แลว้ 

หน่วยงานทีเ่บกิเงนิเดอืนให ้
ขา้ราชการตอ้งไมล่มื  
งดหกัเงนิสะสม และ 
งดเบกิเงนิชดเชยและเงนิสบทบ 
ตัง้แต ่ตลุาคม 2558 เป็นตน้ไป 



กรณีผูร้ับบ านาญไมค่นืเงนิ 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาทีก่ าหนด 

ไมต่อ้งยืน่เอกสารใดๆ 
กรมบญัชกีลางจะคนืเงนิ 
ทีไ่ดร้ับไวท้ัง้หมดใหผู้ร้ับบ านาญ 
ตัง้แตต่ลุาคม 2558 เป็นตน้ไป 



กรณีผูร้ับบ านาญทีย่ืน่ความประสงค์
ไวแ้ลว้ถงึแกค่วามตาย 
กอ่น 1 ตลุาคม 2558 

ผูม้สีทิธรัิบมรดกยืน่ แบบ บ.6 
ตอ่สว่นราชการผูเ้บกิบ านาญ 
กรมบญัชกีลางจะคนืเงนิ 
ทีไ่ดรั้บไวทั้ง้หมดใหแ้กผู่ม้สีทิธรัิบมรดก
ตัง้แตว่ันทีไ่ดรั้บและตรวจสอบเอกสาร 
ถกูตอ้งแลว้เป็นตน้ไป 



สาระส าคญัของ
กฎหมาย Undo 

จบ 



ข้อมูล 
ส่วนหนึ่ง 

ประกอบการตัดสินใจ 



Web site กบข.และ บชก.

Program  
ประมาณการยอดเงินท่ีจะได้รับ/ไม่ได้รับ 

เม่ือเลือก Undo

ไปรษณีย์ถึงบ้าน/หน่วยงาน
ผู้มีสิทธิ Undo

ข้อมูลของ กบข. + ข้อมูล บชก.

+ตารางประมาณการ

ร่วมกันช้ีแจง

ความรว่มมอื 
กรมบญัชกีลาง กบั กบข. 



 www.undo.in.th  

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


โปรแกรมประเมนิ 

เป็นเพยีงการคาดการณ์
จากตัวแปรเทา่นัน้ 

ระยะเวลารอคอยในการรับบ านาญสว่นตา่ง
ใหเ้ทา่กบัเงนิของรัฐหากเลอืก Undo 



ขอ้มลูเบือ้งตน้ประกอบการตดัสนิใจ:ผูร้บับ านาญ 
 



ขอ้มลูเบือ้งตน้ประกอบการตดัสนิใจ:ขา้ราชการ 



สามรถก าหนดตัวแปรต่อไปนี ้
1 เงินเดือนปัจจุบัน 
2เงินเดือนข้ึนในอนาคตปีต่อปี 
3 % ออมเพิ่มตามความสมัครใจ ปีต่อปี 
4 ผลตอบแทนการลงทุน กบข. ในอนาคต ปีตอ่ปี 
** ทั้งนี้ต้องยอมรับเงื่อนไขว่า  ผลของการประเมิน 
    เป็นเพียง การคาดการณ์อนาคตที่เกิด 
     จากการก าหนดตัวแปรโดยตัวท่านเอง*** ท่านเอง ** 

ที่มา กบข. 



 คดิอยา่งไร 
Undo อาจจะคุ้มกว่าถ้า.... 
    1อายุราชการมาก วันทวีคูณมาก และเงินเดือน 5 ปีสุดท้ายไม่ตัน  
    2ประเมินแล้วบ านาญส่วนเพิ่มมีมาก  
    3ประเมินระยะเวลารอคอยในการทยอยเก็บบ านาญส่วนต่าง “ไม่นานเกินรอ”   

 

Undo อาจไม่คุ้มถ้า.... 
   1อายุราชการปกติ ไม่มีวันทวีคูณ  
   2เงินเดือน 5 ปีสุดท้ายตัน ท าให้ค านวณแล้วบ านาญสองสูตรไม่ต่างกันมาก 
   3ประเมินระยะเวลารอคอยในการทยอยเก็บบ านาญส่วนต่าง “นานเกินไป” 
   4มีภาระหนี้สิน จ าเป็นต้องน าบ านาญมาผ่อนหนี้ เงินเหลือใช้ต่อเดือนมีน้อย 
   5มีปัญหาสุขภาพ   

ที่มา กบข. 



อยา่ลมืวา่! ยังมบี าเหน็จตกทอด
(สว่นหนึง่เป็นบ าเหน็จด ารงชพีไปแลว้)  และ 
เงนิชว่ยคา่จัดการงานศพ 

 30 + 3 เทา่ของบ านาญ 

 Note 

โปรดน ามาพจิารณารว่มดว้ย 

 คดิอยา่งไร 



ถา้ไม ่Undo กบข. รับรองวา่จะไมข่าดทนุไดห้รอืไม ่ 
 ทีผ่า่นมาท าสมาชกิเสยีหายเทา่ไร 

ข้อมูลส าคัญพึงทราบ 
• การสะสมเงินกับ กบข. คือการ “ซื้อหน่วยลงทุน” เหมือนการซื้อทอง ราคา

เปลี่ยนแปลงได้  
     จ านวนหน่วยไม่ลดหายตามราคาที่เปลี่ยนไป 
• กบข. น าเงินสมาชิกไป “ลงทุนระยะยาว” ไม่ใช ่“เล่นหุน้ ซื้อเช้า-ขายบ่าย”  

กิจการที่กบข. ลงทุนคือกิจการที่เป็นรากฐานเศรษฐกิจ ราคาของกิจการ (ราคา
หุ้น) ผันผวนตามภาวะตลาดได้  

   แต่ในระยะยาว กิจการเติบโตต่อเนื่อง  

 คดิอยา่งไร 

ที่มา กบข. 



การสง่เงนิสะสม คอืการซือ้หนว่ยลงทนุในราคา ณ วนัสง่เงนิเขา้ 
หากยงัไมเ่กษยีณ ราคาทีเ่ปลีย่นแปลง คอื ราคาทางบญัช ี(ขาดทนุ-ก าไร ทางบญัช)ี 
เมือ่เกษยีณ และน าเงนิออก คอืการขายหนว่ยลงทนุทีส่ะสมมา ณ วนัทีส่ง่เงนิเขา้ 

ผลประกอบการที่ขาดทุนในปี 2551 ท าให้สมาชกิเกษียณป ี2551 ขาดทุน จากการซ้ือหนว่ยลงทุนในราคา 14.78 บาท  แต่ขายได้ในราคา 
14.05 บาท   แต่หากสมาชิก ถือหนว่ยลงทุนต่อ ก็จะสามารถขายได้ในราคาทีสู่งกว่าในปีที่ผลประกอบการดี 

ที่มา กบข. 



ที่มา กบข. 

53,204.6196 หนว่ย * 18.4325 บาท  =  980,694.15  บาท 

รูจ้กัใบแจง้ยอด/รูจ้กัหนว่ยลงทนุและมลูคา่ตอ่หนว่ย 



ไดพ้ยายามวางกรอบแนวทางการท างาน
ใหค้รอบคลมุและครบถว้นใน 
ทกุๆเรือ่งใหไ้ดม้ากทีส่ดุ   

แตใ่นระหวา่งทางคาดวา่จะมปัีญหา 
ทีค่าดไมถ่งึเกดิขึน้อกีอยา่งแน่นอน 

เขา้ใจและยอมรับ และจะแกไ้ขปัญหา
ดงักลา่วทกุปัญหาใหด้ทีีส่ดุ  

โดยใชห้ลกัคดิแบบเดนิหนา้ 
 ที ่Win Win กบัทกุฝ่าย 




