






แบบ กบข. 001/2/2561
แบบแจ�งข�อมูลสมาช�กที่บรรจุเข�ารับราชการใหม�

อีเมล                                                                                โทรศัพทมือถือ

เลขที่                     หองที่            หมูที่            อาคาร                                        หมูบาน   

คำนำหนา        นาย         นาง        นางสาว        ยศ/ฐานันดร 

     ขาพเจาประสงคให กบข. จัดสงใบแจงยอดเงินในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกและใบรับรองการนำสงเงินสะสมของสมาชิก ส้ินสุด ณ วันส้ินป
บัญชีใหแกขาพเจาเพื่อใชประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอกรมสรรพากรผานทาง (โปรดเลือกเพียงชองทางเดียว)

หมายเหตุ : ในกรณีที่สมาชิกไมแสดงความประสงคดังกลาว กบข. ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสงเอกสารดังกลาวใหแกสมาชิกทางอีเมล

* สมาชิกจะไดรับไฟลเอกสารสงตรงถึงอีเมลอยางรวดเร็วโดยไมตองไปรับที่หนวยงานเจาสังกัด และสามารถใชประกอบการยื่นแบบแสดงรายการ  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานเว็บไซตของสรรพากรไดทันที และทานยังไดเปนผูหนึ่งที่มีสวนชวยในการลดภาวะโลกรอนดวย

อีเมล (e-Statement) ตามที่ระบุขางตน*                    สวนราชการเจาสังกัด

ชื่อ - นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตรอก             ซอย                                 ถนน                                          ตำบล/แขวง                          
อำเภอ/เขต                                    จังหวัด                         รหัสไปรษณีย

ที่อยูที่ติดตอได

ส�วนที่ 1 ข�อมูลส�วนตัวสมาช�ก 

ส�วนที่ 2 การแสดงความประสงค�ขอรับใบแจ�งยอดเง�นสมาช�ก 

ฝายทะเบียนสมาชิกดานรับ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ ตู ปณ.87 ปณฝ.พัฒนพงษ กรุงเทพฯ 10506

ร�วมวงสังคมการออมกับ
ได�อีกที่

My GPF Application
ระบบออนไลน�บร�การสมาช�กครบวงจร

ไม�พลาดทุกสิทธิพ�เศษ

พูดคุย สอบถามข�อมูลสมาช�ก

รู�ข�อมูลข�าวสารก�อนใคร

SCAN
NOW!

(                                                    )
วันที่

คำรับรองของสมาชิก

ลงชื่อ
(                                                    )

วันที่

คำรับรองของหัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับมอบหมาย

ลงชื่อ



ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร. 1179  หรือ  www.gpf.or.th

แบบแสดงความประสงคกำหนดหรือเปล่ียนแปลงอัตราเงินสะสมสวนเพ่ิม

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลสมาชิก 

คำนำหนา        นาย นาง        นางสาว        ยศ/ฐานันดร 

ชื่อ            นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได สวนราชการเจาสังกัด

ขาพเจาขอกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมสวนเพิ่มเปน

1. สมาชิกยินยอมใหสวนราชการหักเงินสะสมสวนเพิ่มจากเงินเดือน เพื่อนำสงใหแก กบข. ตามอัตราที่ไดระบุไวขางตน
2. สมาชิกทราบวาจะไดรับเงินสะสมสวนเพิ่มนี้เมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
3. สมาชิกตองยื่นแบบแสดงความประสงคกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมสวนเพิ่มนี้ตอเจาหนาที่ของสวนราชการเจาสังกัดที่มีหนาที่
   รับผิดชอบเทานั้น
4. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมสวนเพิ่มไดมากกวาปละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสวนราชการเจาสังกัดที่จะดำเนินการ
   ใหตามความเหมาะสม

สวนที่ 2 การแสดงความประสงคกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมสวนเพิ่มที่เกินกวา 3% ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ยุติการสงเงินสะสมสวนเพิ่ม

1% 2% 3% 4% 5% 6%

7% 8% 9% 10% 11% 12%

สวนที่ 3 เงื่อนไข และขอตกลง

ลงชื่อสมาชิกผูแสดงความประสงค

วันที่

(
)

แบบ กบข. อพ 001/2559





 ·∫∫·®Èß¢ÈÕ¡Ÿ≈°“√°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ë

°Õß∑ÿπ∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢È“√“™°“√ ·∫∫ °∫¢. ®° 001/2551

¥È«¬¢È“æ‡®È“      π“¬     π“ß     π“ß “«     ¬»·≈–∞“π—π¥√...................................................... ™◊ËÕ/ °ÿ≈......................................................................................................................................................

‡≈¢ª√–®”µ—«ª√–™“™π      ∑’ËÕ¬ŸË∑’Ëµ‘¥µËÕ‰¥È..........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................... ‚∑√»—æ∑Ï∑’Ëµ‘¥µËÕ‰¥È...................................................................................

‰¥ÈÕÕ°®“°√“™°“√À√◊Õ‚Õπ‰ª Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë           ‡¥◊Õπ           ª’                      —ß°—¥ ÿ¥∑È“¬°ËÕπÕÕ°À√◊Õ‚Õπ................................................................................

‚¥¬µÕπÕÕ°®“°√“™°“√À√◊Õ‚Õπ‰ª Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ ¢È“æ‡®È“           ‰¡Ë¡’ ‘∑∏‘√—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠             ¡’ ‘∑∏‘√—∫∫”‡ÀπÁ®              ¡’ ‘∑∏‘√—∫∫”π“≠

¢È“æ‡®È“‰¥È°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ë‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë           ‡¥◊Õπ           ª’                      —ß°—¥...........................................................................................................................

¢Õ·®Èß§«“¡ª√– ß§ÏµËÕ Ë«π√“™°“√‡®È“ —ß°—¥ ‡æ◊ËÕ„ÀÈ‡ªÁπ‰ªµ“¡¡“µ√“ 38 ·ÀËßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°Õß∑ÿπ∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢È“√“™°“√ æ.». 2539 ·≈–¡“µ√“ 38/1 ◊́Ëß·°È‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°Õß∑ÿπ∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠¢È“√“™°“√ (©∫—∫∑’Ë 6) æ.». 2551 ¥—ßπ’È

 1. π—∫‡«≈“√“™°“√µËÕ‡π◊ËÕß ∑—Èßπ’È µÕπÕÕ°®“°√“™°“√ À√◊Õ ‚Õπ¬È“¬‰ª Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ

   1.1 °√≥’‰¡Ë¡’ ‘∑∏‘√—∫∫”‡ÀπÁ®∫”π“≠ À√◊Õ¡’ ‘∑∏‘√—∫‡∫’È¬À«—¥   1.1.1 π—∫‡«≈“µËÕ‡π◊ËÕßµ“¡¡“µ√“ 38 «√√§ 1

  1.1.2 ÕÕ°‰ª‡ªÁπ¢È“√“™°“√ Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ·≈–°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√

        ‡ªÁπ¢È“√“™°“√ª√–‡¿∑µË“ßÊ µ“¡ æ.√.∫. °∫¢.

   1.2 °√≥’¡’ ‘∑∏‘√—∫∫”‡ÀπÁ®             1.2.1 §◊π∫”‡ÀπÁ® (·π∫À≈—°∞“π°“√§◊π∫”‡ÀπÁ®)

  1.2.2 ß¥√—∫∫”‡ÀπÁ® (¡’ ‘∑∏‘·µË¬—ß‰¡Ë‰¥È¬◊Ëπ‡√◊ËÕß√—∫∫”‡ÀπÁ®®“°°√–∑√«ß°“√§≈—ß)

   1.3 °√≥’¡’ ‘∑∏‘√—∫∫”π“≠   1.3.1 ß¥√—∫∫”π“≠ (·π∫·∫∫  ∫ß.5)

  1.3.2 ¡’ ‘∑∏‘√—∫∫”π“≠ ·µË¬—ß‰¡Ë ‰¥È¬◊Ëπ‡√◊ËÕß√—∫∫”π“≠®“°°√–∑√«ß°“√§≈—ß

∑—Èßπ’È ¢È“æ‡®È“      ‰¥È¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫‡ß‘π®“°°Õß∑ÿπ·≈È« ¢È“æ‡®È“®–§◊π‡ß‘πª√–‡¥‘¡ ‡ß‘π™¥‡™¬·≈–º≈ª√–‚¬™πÏµÕ∫·∑π‡ß‘π¥—ß°≈Ë“«∑—Èß®”π«π

       ·°Ë°Õß∑ÿπµ“¡®”π«π∑’Ë°Õß∑ÿπ·®Èß ¿“¬„π 180 «—ππ—∫·µË«—π∑’Ë°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ë

                 ¬—ß‰¡Ë ‰¥È¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫‡ß‘π®“°°Õß∑ÿπ ¢È“æ‡®È“¢Õ„ÀÈ°Õß∑ÿπ‚Õπ‡ß‘πª√–‡¥‘¡ ‡ß‘π™¥‡™¬ ·≈–º≈ª√–‚¬™πÏµÕ∫·∑π‡ß‘π¥—ß°≈Ë“«

       ∑’Ë¢È“æ‡®È“¡’ ‘∑∏‘‰¥È√—∫®“°°“√æÈπ ¡“™‘°¿“æ ‰ª¬—ß∫—≠™’∑’Ë°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ë (·π∫ ”‡π“§” —ËßÕÕ°®“°√“™°“√)

 2. ‰¡Ë¢Õπ—∫‡«≈“√“™°“√µËÕ‡π◊ËÕß

 Ë«π∑’Ë 1  °“√π—∫‡«≈“√“™°“√ (¡“µ√“ 38)

 2.1 °√≥’‰¥È¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫‡ß‘π®“°°Õß∑ÿπ·≈È«

    ‰¡Ëª√– ß§Ï Ëß‡ß‘π¥—ß°≈Ë“«·°Ë°Õß∑ÿπ

    ¡’§«“¡ª√– ß§Ï Ëß‡ß‘π¥—ß°≈Ë“«·°Ë°Õß∑ÿπ ¿“¬„π 180 «—π π—∫·µË«—π∑’Ë°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ë ‡æ◊ËÕ„ÀÈ°Õß∑ÿππ”‰ª≈ß∑ÿπÀ“º≈ª√–‚¬™πÏµËÕ‰ª

 2.2 °√≥’¬—ß‰¡Ë‰¥È¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫‡ß‘π®“°°Õß∑ÿπ

    „ÀÈ°Õß∑ÿππ”‰ª≈ß∑ÿπÀ“º≈ª√–‚¬™πÏµËÕ‰ª ¢È“æ‡®È“¢Õ„ÀÈ°Õß∑ÿπ‚Õπ‡ß‘π – ¡ ‡ß‘π ¡∑∫·≈–º≈ª√–‚¬™πÏµÕ∫·∑π‡ß‘π¥—ß°≈Ë“«∑’Ë¢È“æ‡®È“¡’ ‘∑∏‘

    ‰¥È√—∫®“°°“√æÈπ ¡“™‘°¿“æ ‰ª¬—ß∫—≠™’∑’Ë°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ë (·π∫ ”‡π“§” —ËßÕÕ°®“°√“™°“√)

    ®–¥”‡π‘π°“√¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫‡ß‘π®“°°Õß∑ÿπµËÕ‰ª

 Ë«π∑’Ë 2  °“√ Ëß‡ß‘π – ¡ ‡ß‘π ¡∑∫·≈–º≈ª√–‚¬™πÏµÕ∫·∑π‡ß‘π¥—ß°≈Ë“« (¡“µ√“ 38/1)

«—π∑’Ë..........................................................

 ”À√—∫ ¡“™‘°

          ¢È“æ‡®È“¢Õ√—∫√Õß«Ë“¢ÈÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈Ë“«¢È“ßµÈπ∂Ÿ°µÈÕßµ√ßµ“¡§«“¡®√‘ß∑ÿ°ª√–°“√ ¢È“æ‡®È“‰¥ÈÕË“π·≈–‡¢È“„®¢ÈÕ§«“¡ ‡ß◊ËÕπ‰¢¢È“ßµÈπ‚¥¬µ≈Õ¥´÷Ëß∂Ÿ°µÈÕß

µ√ßµ“¡‡®µπ“·≈–§«“¡ª√– ß§Ï¢Õß¢È“æ‡®È“ ®÷ß‰¥È≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ‰«È‡ªÁπ ”§—≠·≈È«

≈ß™◊ËÕ..................................................................................................... ¡“™‘° °∫¢.

    (.......................................................................................................)

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πÏ¢Õßµ—«∑Ë“π‡Õß °√ÿ≥“°√Õ°¢ÈÕ¡Ÿ≈„ÀÈ∂Ÿ°µÈÕß§√∫∂È«π∑ÿ° Ë«π



‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’ËµÈÕß¬◊Ëπæ√ÈÕ¡·∫∫ °∫¢. ®° 001/2551
1.  ”‡π“§” —Ëß°“√°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√ æ√ÈÕ¡‡®È“ÀπÈ“∑’Ë√—∫√Õß ”‡π“∂Ÿ°µÈÕß

2.  ”‡π“À≈—°∞“π°“√§◊π∫”‡ÀπÁ® æ√ÈÕ¡ ¡“™‘°√—∫√Õß ”‡π“∂Ÿ°µÈÕß (°√≥’§◊π∫”‡ÀπÁ®)

3.  ”‡π“·∫∫  ∫ß.5 æ√ÈÕ¡‡®È“ÀπÈ“∑’Ë√—∫√Õß ”‡π“∂Ÿ°µÈÕß (°√≥’ß¥√—∫∫”π“≠)

4.  ”‡π“§” —ËßÕÕ°®“°√“™°“√ æ√ÈÕ¡‡®È“ÀπÈ“∑’Ë√—∫√Õß ”‡π“∂Ÿ°µÈÕß  (°√≥’¬—ß‰¡Ë‰¥È¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫‡ß‘π®“°°Õß∑ÿπ)

À≈—°‡°≥±Ï·≈–«‘∏’°“√§◊π‡ß‘π‡¢È“°Õß∑ÿπ¢Õß¢È“√“™°“√∑’Ë°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ë
1. µ“¡À≈—°‡°≥±Ïπ’È  ¢È“√“™°“√  À¡“¬§«“¡«Ë“ ºŸÈ∑’Ë‡§¬‡ªÁπ ¡“™‘°´÷ËßÕÕ°®“°√“™°“√·≈–°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ë ·≈–ºŸÈ∑’Ë‡§¬‡ªÁπ ¡“™‘°´÷Ëß‚Õπ‰ª‡ªÁπ¢È“√“™°“√

 Ë«π∑ÈÕß∂‘Ëπ ·≈–‚Õπ°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ë

2. ¢È“√“™°“√∑’Ë°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ëµ—Èß·µË«—π∑’Ë 1  ‘ßÀ“§¡ 2551 „ÀÈ·®Èß§«“¡ª√– ß§Ïµ“¡·∫∫ °∫¢. ®° 001/2551 ‡æ◊ËÕ Ë«π√“™°“√‡®È“ —ß°—¥≈ßπ“¡·≈–

π” Ëß°Õß∑ÿπ ¿“¬„π 30 «—ππ—∫·µË«—π∑’Ë°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ë

3. ¢È“√“™°“√´÷Ëß‰¥È√—∫À√◊Õ¡’ ‘∑∏‘‰¥È√—∫∫”π“≠ ‚¥¬‰¥È√—∫‡ß‘πª√–‡¥‘¡ ‡ß‘π™¥‡™¬·≈–º≈ª√–‚¬™πÏµÕ∫·∑π‡ß‘π¥—ß°≈Ë“«®“°°Õß∑ÿπ‰ª·≈È« À“°ª√– ß§Ï®–π—∫‡«≈“

√“™°“√µËÕ‡π◊ËÕß „ÀÈ§◊π‡ß‘π∑’Ë ‰¥È√—∫‰ª∑—Èß®”π«π·°Ë°Õß∑ÿπµ“¡®”π«π∑’Ë°Õß∑ÿπ·®Èß ¿“¬„π 180 «—ππ—∫·µË«—π∑’Ë‰¥È√—∫°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ë ‡«Èπ·µË¢≥–ÕÕ°®“°√“™°“√

¬—ß‰¡Ë ‰¥È¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫‡ß‘π®“°°Õß∑ÿπ „ÀÈ∂◊Õ«Ë“°Õß∑ÿπ‰¥È√—∫‡ß‘π®”π«π¥—ß°≈Ë“«·≈È«

4. ¢È“√“™°“√´÷Ëß°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ë∑’Ëª√– ß§Ï®– Ëß‡ß‘π – ¡ ‡ß‘π ¡∑∫·≈–º≈ª√–‚¬™πÏµÕ∫·∑π‡ß‘π¥—ß°≈Ë“«∑’Ë‰¥È√—∫‰ª·≈È«·°Ë°Õß∑ÿπ ‡æ◊ËÕ„ÀÈ°Õß∑ÿππ”‰ª

≈ß∑ÿπÀ“º≈ª√–‚¬™πÏµËÕ‰ª „ÀÈ Ëß§◊π‡ß‘π¥—ß°≈Ë“«·°Ë°Õß∑ÿπµ“¡®”π«π∑’Ë°Õß∑ÿπ·®Èß ¿“¬„π 180 «—ππ—∫·µË«—π∑’Ë°≈—∫‡¢È“√—∫√“™°“√„À¡Ë ‡«Èπ·µË¢≥–ÕÕ°®“°√“™°“√¬—ß‰¡Ë‰¥È

¬◊Ëπ§”¢Õ√—∫‡ß‘π®“°°Õß∑ÿπ „ÀÈ∂◊Õ«Ë“°Õß∑ÿπ‰¥È√—∫‡ß‘π®”π«π¥—ß°≈Ë“«·≈È«
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