(แบบ กบข. รง 008/2/2562)

แบบขอรับเง�นจากกองทุน (กรณีสมาช�กถึงแกความตาย)
สำหรับผูยื่นคำขอ
กรณีเปนทายาทโดยพินัยกรรม หรือไมสามารถติดตามหาทายาทใหมาดำเนินการไดครบถวนทุกราย ใหตั้งผูจัดการมรดกเปนผูยื่นขอรับเงินจากกองทุนเทานั้น
วันที่
ดวยขาพเจาเปน ผูจัดการมรดก ทายาทผูมีสิทธิรับเงิน ของสมาชิก นาย นาง นางสาว ยศและฐานันดร
ชื่อ-สกุล
สังกัด
เลขประจำตัวประชาชน
ถึงแกความตายเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ขาพเจามีความประสงคจะขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวของผูตายจาก กบข. โดยขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิ
รับเงินจาก กบข. หากปรากฏในภายหลังวาขาพเจารับเงินไปโดยไมมีสิทธิ ขาพเจายินยอมชดใชเงินที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิ ตลอดจนคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
แก กบข. ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ กบข. แจงใหขาพเจาทราบ ทั้งนี้ ขาพเจาหรือผูมีสิทธิรับเงินทุกคนไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน ดังนี้
กรณียื่นแบบผูจัดการมรดก ไมตองกรอกขอมูลคูสมรสตามกฎหมาย ยกเวน กรณีผูจัดการมรดกตามพินัยกรรม ใหระบุขอมูลคูสมรสตามกฎหมาย

ขอมูลคูสมรสตามกฎหมาย
ไมมี

มี จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ชื่อ-สกุล
ที่อยู

เลขประจำตัวประชาชน
โทรศัพท

ขอรับเงินเปน เช็ค
ประเภท ออมทรัพย

ธนาณัติ
โอนเงินเขาบัญชีขาพเจาที่ธนาคาร
กระแสรายวัน เลขที่บัญชี

สาขา
ลงชื่อ

ผูขอรับเงิน

ขอมูลผูจัดการมรดก (1) หร�อทายาทผูมีสิทธิรับเง�น (2)
1. ชื่อ-สกุล
เกี่ยวของเปน

เลขประจำตัวประชาชน
ที่อยู

โทรศัพท

ขอรับเงินเปน (3) เช็ค ธนาณัติ
โอนเงินเขาบัญชีขาพเจาที่ธนาคาร
ประเภท ออมทรัพย
กระแสรายวัน เลขที่บญ
ั ชี
2. ชื่อ-สกุล
เกี่ยวของเปน

ผูขอรับเงิน (4)

ลงชื่อ

เลขประจำตัวประชาชน
ที่อยู

ขอรับเงินเปน เช็ค
ประเภท ออมทรัพย
3. ชื่อ-สกุล
เกี่ยวของเปน

โทรศัพท

ธนาณัติ
โอนเงินเขาบัญชีขาพเจาที่ธนาคาร
กระแสรายวัน เลขที่บัญชี

สาขา
ลงชื่อ

ผูขอรับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน
ที่อยู

ขอรับเงินเปน เช็ค
ประเภท ออมทรัพย
4. ชื่อ-สกุล
เกี่ยวของเปน

โทรศัพท

ธนาณัติ
โอนเงินเขาบัญชีขาพเจาที่ธนาคาร
กระแสรายวัน เลขที่บัญชี

สาขา
ลงชื่อ

ผูขอรับเงิน

เลขประจำตัวประชาชน
ที่อยู

ขอรับเงินเปน เช็ค
ประเภท ออมทรัพย
ลงชื่อ

สาขา

(

โทรศัพท

ธนาณัติ
โอนเงินเขาบัญชีขาพเจาที่ธนาคาร
กระแสรายวัน เลขที่บัญชี

)

พยาน

สาขา
ลงชื่อ
ลงชื่อ

(

ผูขอรับเงิน

)

พยาน

สำหรับสวนราชการ
/

(เลขที่หนังสือออกของสวนราชการ)

วันที่

เรื่อง ขอรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
ดวย

นาย

นาง

นางสาว

ยศและฐานันดร

สังกัด

ชื่อ-สกุล

ไดถึงแกความตายเมื่อวันที่

เดือน

ป พ.ศ.

ดังนัน้ ผูม สี ทิ ธิรบั มรดกของผูต ายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จึงมีสทิ ธิไดรบั เงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวตามที่
ปรากฏในบัญชีสมาชิก กบข. ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งขาพเจาไดตรวจสอบขอมูลผูมีสิทธิรับมรดก
ตามที่ไดระบุไวในสวนของผูยื่นคำขอวาถูกตองครบถวนตามแบบบันทึกการสอบปากคำ (แบบ ป.ค.14) ของทางราชการหรือตามคำสั่งศาลตั้งผูจัดการมรดกแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดจายเงินใหแกผูมีสิทธิรับเงินตามคำขอนี้ตอไปดวย
ลงชื่อหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด (5)
(

)

ตำแหนง
ชื่อ-สกุล เจาหนาที่ผูจัดทำ

ตำแหนง

ที่อยูสวนราชการ
โทรศัพท

โทรสาร

e-mail address

สวนราชการโปรดจัดสงเอกสารหลักฐานการขอรับเง�นมาที่ สวนงานการจายเง�นคืนสมาช�กพนสภาพ ตู ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341
คำอธิบายการกรอกแบบ กบข. รง 008/2/2562
(1) กรณีมกี ารแตงตัง้ ผูจ ดั การมรดกเปนผูม สี ทิ ธิรบั เงิน ใหยน่ื แบบผูจ ดั การมรดก โดยไมตอ งระบุขอ มูลทายาทผูม สี ทิ ธิรบั เงิน ยกเวนกรณีผจู ดั การมรดกตามพินยั กรรม
ใหระบุขอ มูลคูส มรสตามกฎหมาย
(2) กรณีไมมกี ารแตงตัง้ ผูจ ดั การมรดก ใหยน่ื ขอรับเงินแบบทายาทผูม สี ทิ ธิรบั เงิน ซึง่ เปนทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามลำดับ ดังนี้
ลำดับที่ 1 ผูส บื สันดาน ไดแก บุตรทีช่ อบดวยกฎหมาย ลำดับที่ 2 บิดามารดาทีช่ อบดวยกฎหมาย ลำดับที่ 3 พีน่ อ งรวมบิดามารดาเดียวกัน
ลำดับที่ 4 พีน่ อ งรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลำดับที่ 5 ปู ยา ตา ยาย
ลำดับที่ 6 ลุง ปา นา อา
(3) ระบุวธิ รี บั เงินเพียงวิธใี ดวิธหี นึง่ เทานัน้ กรณีระบุวธิ รี บั เงินเปนโอนเงินเขาบัญชี มีหลักเกณฑ ดังนี้
- ชือ่ บัญชีเงินฝากตองเปนชือ่ ผูจ ดั การมรดกหรือทายาทเจาของบัญชีเทานัน้ ไมอนุญาตใหใชบญ
ั ชีรว ม
- โอนไดเฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพยหรือกระแสรายวัน - แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพรอมเจาของบัญชีรบั รองสำเนาถูกตอง
(4) ผูม สี ทิ ธิรบั เงินลงนามใหครบทุกราย (กรณีผมู สี ทิ ธิรบั เงินเปนผูเ ยาว ใหผแู ทนโดยชอบธรรมลงนามแทน)
(5) หัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หรือผูท ไ่ี ดรบั มอบหมายเปนผูล งนาม (เปนบุคคลเดียวกันกับผูล งนามในแบบขอรับบำเหน็จตกทอด)
หมายเหตุ : กรณีมที ายาทผูม สี ทิ ธิรบั เงินมากกวา 4 ราย ใหใชแบบ กบข. รง 008/2/2562 ฉบับใหม จัดทำเปนฉบับเพิม่ เติมและลงนามโดยผูท เ่ี กีย่ วของทุกราย
หลักฐานที่ตองยื่นพรอมแบบ กบข. รง 008/2/2562
กรณีเปนผูจ ดั การมรดก
1. แบบ กบข. รง 008/2/2562
2. คำสัง่ ศาลตัง้ ผูจ ดั การมรดก ฉบับทีเ่ จาพนักงานศาลรับรองสำเนาถูกตอง
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ทีผ่ จู ดั การมรดกรับรองสำเนาถูกตอง
(กรณีเลือกวิธโี อนเงินเขาบัญชี)
4. หลักฐานเอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ (ถามี)
หมายเหตุ : กรณีเปนผูจ ดั การมรดกตามพินยั กรรมและสมาชิกมีคสู มรสตามกฎหมาย
ใหจดั สงแบบ ป.ค.14 สำเนาทะเบียนสมรส และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของคูส มรส
ทีค่ สู มรสรับรองสำเนาถูกตอง มายัง กบข. ดวย

กรณีเปนทายาทผูม สี ทิ ธิรบั เง�น กบข.
1. แบบ กบข. รง 008/2/2562
2. สำเนาใบมรณบัตรของสมาชิก ทีท่ ายาทรับรองสำเนาถูกตอง
3. สำเนาใบทะเบียนสมรส ทีค่ สู มรสรับรองสำเนาถูกตอง (กรณีมคี สู มรส)
4. แบบสอบปากคำ (แบบ ป.ค.14) ของกรมการปกครองทีอ่ อกโดยอำเภอ
หรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครของทายาทผูม สี ทิ ธิรบั เงินทุกราย
5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ทีท่ ายาทผูม สี ทิ ธิรบั เงินเจาของบัญชีรบั รอง
สำเนาถูกตอง
6. หลักฐานเอกสารอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ (ถามี)

