
แบบขอรับเง�นจากกองทุน (กรณีสมาช�กถึงแก�ความตาย)

(แบบ กบข. รง 008/2/2562)

ชื่อ-สกุล                     สังกัด

ดวยขาพเจาเปน      ผูจัดการมรดก      ทายาทผูมีสิทธิรับเงิน ของสมาชิก      นาย      นาง      นางสาว      ยศและฐานันดร

เลขประจำตัวประชาชน ถึงแกความตายเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ไมมี          มี  จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่             เดือน             พ.ศ.         

กรณีเปนทายาทโดยพินัยกรรม หรือไมสามารถติดตามหาทายาทใหมาดำเนินการไดครบถวนทุกราย ใหตั้งผูจัดการมรดกเปนผูยื่นขอรับเงินจากกองทุนเทานั้น

กรณียื่นแบบผูจัดการมรดก ไมตองกรอกขอมูลคูสมรสตามกฎหมาย ยกเวน กรณีผูจัดการมรดกตามพินัยกรรม ใหระบุขอมูลคูสมรสตามกฎหมาย

วันที่

ชื่อ-สกุล                                                                             เลขประจำตัวประชาชน

ที่อยู    โทรศัพท

ขอรับเงินเปน       เช็ค       ธนาณัติ        โอนเงินเขาบัญชีขาพเจาที่ธนาคาร                                    สาขา

ประเภท      ออมทรัพย        กระแสรายวัน  เลขที่บัญชี                                     ลงชื่อ                             ผูขอรับเงิน 

สำหรับผู�ยื่นคำขอ

(                                                    )
ลงชื่อ พยาน

(                                                    )
ลงชื่อ พยาน

 ขาพเจามีความประสงคจะขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวของผูตายจาก กบข. โดยขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิ

รับเงินจาก กบข. หากปรากฏในภายหลังวาขาพเจารับเงินไปโดยไมมีสิทธิ ขาพเจายินยอมชดใชเงินที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิ ตลอดจนคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

แก กบข. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ กบข. แจงใหขาพเจาทราบ ทั้งนี้ ขาพเจาหรือผูมีสิทธิรับเงินทุกคนไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน ดังนี้

ประเภท      ออมทรัพย        กระแสรายวัน  เลขที่บัญชี                                     ลงชื่อ                             ผูขอรับเงิน

1. ชื่อ-สกุล                                                                         เลขประจำตัวประชาชน

เกี่ยวของเปน                 ที่อยู   โทรศัพท

ขอรับเงินเปน            เช็ค       ธนาณัติ        โอนเงินเขาบัญชีขาพเจาที่ธนาคาร                                    สาขา

ประเภท      ออมทรัพย        กระแสรายวัน  เลขที่บัญชี                                     ลงชื่อ                             ผูขอรับเงิน

2. ชื่อ-สกุล                                                                         เลขประจำตัวประชาชน

เกี่ยวของเปน                 ที่อยู   โทรศัพท

ขอรับเงินเปน       เช็ค       ธนาณัติ        โอนเงินเขาบัญชีขาพเจาที่ธนาคาร                                    สาขา

ประเภท      ออมทรัพย        กระแสรายวัน  เลขที่บัญชี                                     ลงชื่อ                             ผูขอรับเงิน

3. ชื่อ-สกุล                                                                         เลขประจำตัวประชาชน

เกี่ยวของเปน                 ที่อยู   โทรศัพท

ขอรับเงินเปน       เช็ค       ธนาณัติ        โอนเงินเขาบัญชีขาพเจาที่ธนาคาร                                    สาขา

ประเภท      ออมทรัพย        กระแสรายวัน  เลขที่บัญชี                                     ลงชื่อ                             ผูขอรับเงิน

4. ชื่อ-สกุล                                                                         เลขประจำตัวประชาชน

เกี่ยวของเปน                 ที่อยู   โทรศัพท

ขอรับเงินเปน       เช็ค       ธนาณัติ        โอนเงินเขาบัญชีขาพเจาที่ธนาคาร                                    สาขา

ข�อมูลคู�สมรสตามกฎหมาย

ข�อมูลผู�จัดการมรดก (1) หร�อทายาทผู�มีสิทธิรับเง�น (2)

(4)
(3)



วันที่(เลขที่หนังสือออกชองสวนราชการ)

เรื่อง   ขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

เรียน   เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

ลงชื่อหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด 

ตำแหนง

ชื่อ-สกุล เจาหนาที่ผูจัดทำ                                                           ตำแหนง 

ที่อยูสวนราชการ

โทรศัพท                                             โทรสาร                                       e-mail address 

(                                                         )

ดวย      นาย      นาง       นางสาว       ยศและฐานันดร                                    ชื่อ-สกุล 

สังกัด                                                           ไดถึงแกความตายเมื่อวันที่             เดือน              ป พ.ศ.          

/

สำหรับส�วนราชการ

คำอธิบายการกรอกแบบ กบข. รง 008/2/2562

ส�วนราชการโปรดจัดส�งเอกสารหลักฐานการขอรับเง�นมาที่  ส�วนงานการจ�ายเง�นคืนสมาช�กพ�นสภาพ  ตู� ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341

หลักฐานที่ต�องยื่นพร�อมแบบ กบข. รง 008/2/2562

 ดังน้ัน ผูมีสิทธิรับมรดกของผูตายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงมีสิทธิไดรับเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวตามท่ี

ปรากฏในบัญชีสมาชิก กบข. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลผูมีสิทธิรับมรดก

ตามที่ไดระบุไวในสวนของผูยื่นคำขอวาถูกตองครบถวนตามแบบบันทึกการสอบปากคำ (แบบ ป.ค.14) ของทางราชการหรือตามคำสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดกแลว

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดจายเงินใหแกผูมีสิทธิรับเงินตามคำขอนี้ตอไปดวย

กรณีมีการแตงต้ังผูจัดการมรดกเปนผูมีสิทธิรับเงิน ใหย่ืนแบบผูจัดการมรดก โดยไมตองระบุขอมูลทายาทผูมีสิทธิรับเงิน ยกเวนกรณีผูจัดการมรดกตามพินัยกรรม 

ใหระบุขอมูลคูสมรสตามกฎหมาย

กรณีไมมีการแตงต้ังผูจัดการมรดก ใหย่ืนขอรับเงินแบบทายาทผูมีสิทธิรับเงิน ซ่ึงเปนทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามลำดับ ดังน้ี                 

      ลำดับท่ี 1 ผูสืบสันดาน ไดแก บุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย     ลำดับท่ี 2 บิดามารดาท่ีชอบดวยกฎหมาย     ลำดับท่ี 3 พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน

      ลำดับท่ี 4 พ่ีนองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน                ลำดับท่ี 5 ปู ยา ตา ยาย                          ลำดับท่ี 6 ลุง ปา นา อา

ระบุวิธีรับเงินเพียงวิธีใดวิธีหน่ึงเทาน้ัน กรณีระบุวิธีรับเงินเปนโอนเงินเขาบัญชี มีหลักเกณฑ ดังน้ี

     - ช่ือบัญชีเงินฝากตองเปนช่ือผูจัดการมรดกหรือทายาทเจาของบัญชีเทาน้ัน ไมอนุญาตใหใชบัญชีรวม     

     - โอนไดเฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือกระแสรายวัน  - แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพรอมเจาของบัญชีรับรองสำเนาถูกตอง      

ผูมีสิทธิรับเงินลงนามใหครบทุกราย (กรณีผูมีสิทธิรับเงินเปนผูเยาว ใหผูแทนโดยชอบธรรมลงนามแทน)                                                      

หัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม (เปนบุคคลเดียวกันกับผูลงนามในแบบขอรับบำเหน็จตกทอด)

แบบ กบข. รง 008/2/2562

คำส่ังศาลต้ังผูจัดการมรดก ฉบับท่ีเจาพนักงานศาลรับรองสำเนาถูกตอง

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ท่ีผูจัดการมรดกรับรองสำเนาถูกตอง

(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเขาบัญชี)

หลักฐานเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ (ถามี)

กรณีเป�นผู�จัดการมรดก กรณีเป�นทายาทผู�มีสิทธิรับเง�น กบข.
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2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

หมายเหตุ : กรณีเปนผูจัดการมรดกตามพินัยกรรมและสมาชิกมีคูสมรสตามกฎหมาย

ใหจัดสงแบบ ป.ค.14  สำเนาทะเบียนสมรส และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของคูสมรส          

ท่ีคูสมรสรับรองสำเนาถูกตอง มายัง กบข. ดวย             

แบบ กบข. รง 008/2/2562

สำเนาใบมรณบัตรของสมาชิก ท่ีทายาทรับรองสำเนาถูกตอง

สำเนาใบทะเบียนสมรส ท่ีคูสมรสรับรองสำเนาถูกตอง (กรณีมีคูสมรส)

แบบสอบปากคำ (แบบ ป.ค.14) ของกรมการปกครองท่ีออกโดยอำเภอ

หรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครของทายาทผูมีสิทธิรับเงินทุกราย

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ท่ีทายาทผูมีสิทธิรับเงินเจาของบัญชีรับรอง

สำเนาถูกตอง 

หลักฐานเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของ (ถามี)

หมายเหตุ : กรณีมีทายาทผูมีสิทธิรับเงินมากกวา 4 ราย ใหใชแบบ กบข. รง 008/2/2562 ฉบับใหม จัดทำเปนฉบับเพ่ิมเติมและลงนามโดยผูท่ีเก่ียวของทุกราย 
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