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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสมัครเปนสมาชิก 

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
------------ 

 
          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสมัครเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ขาราชการไว ดังตอไปนี ้
          ขอ 1 ขาราชการซึ่งรับราชการอยูกอนวันที ่27 มีนาคม 2540  
ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกกองทุน ใหย่ืนใบสมัครโดยกรอกรายการในใบสมัครให 
ครบถวนและถูกตองตามหลักฐานะของทางราชการ ตามแบบ กบข. 001 ทาย 
ประกาศนี้ 
          ขาราชการสังกัดสวนราชการในสวนกลางใหยื่นใบสมัครที่กองการ 
เจาหนาที่หรือหนวยงานบริหารงานบุคคลของสวนราชการนั้น สําหรับขาราชการ 
สังกัดสวนราชการในสวนภูมิภาคและขาราชการสังกัดสวนราชการในสวนกลางแตมี 
สํานักงานอยูในสวนภูมิภาคใหยื่นใบสมัครตอหนาหนวยงานนั้น 
          ใหหนวยงานตามวรรคสองท่ีไดรับใบสมัครเปนสมาชิกกองทุนจัดทํา 
ทะเบียนควบคุมการรับและการสงใบสมัครไวเปนหลักฐาน 
          ขอ 2 ขาราชการซึ่งออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามพระราช 
กฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการ ซ่ึงใหนับเวลา 
ระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการและขาราชการซึ่งอยูในระหวางรองทุกขหรือ 
อุทธรณคําสั่งใหออกปลดออกหรือไลออกจากขาราชการ กอนวันที่ 27 มีนาคม 2540  
และกลับเขารับราชการเนื่องจากระยะเวลาไปทําการเสร็จสิ้นลง หรือไดกลับเขารับ 
ราชการเนื่องจากผลของการรองทุกขหรืออุทธรณ ต้ังแตวันท่ี 27 มีนาคม 2540  
เปนตนไป ประสงคจะสมัครเปนสมาชิกกองทุนใหย่ืนใบสมัครตามแบบ กบข.001  
ทายประกาศนี ้ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีกลับเขารับราชการ 
          การยื่นใบสมัครเปนสมาชิกกองทุนของขาราชการตามวรรคหนึ่งใหเปน 
ไปตามขอ 1 โดยอนุโลม 
          ขอ 3 ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับมอบหมายหรือหัวหนาหนวยงาน 
ตามขอ 1 วรรคสอง เปนผูตรวจสอบรับรองความถูกตองของรายการในใบสมัครให 
ตรงตามหลักฐานของทางราชการ 
          ขอ 4 ใหสวนราชการเจาสังกัดรวบรวมใบสมัครเปนสมาชิกกองทุนของ 
ขาราชการสังกัดสวนราชการในสวนกลาง และจัดทําใบนําสงใบสมัครสมาชิกกองทุน 
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ตามแบบ กบข. 002 ทายประกาศนี ้จํานวน 2 ฉบบั โดยกรอกรายการใหครบถวน 
ถูกรอง แลวเก็บสําเนาไวเปนหลักฐาน และจัดทําหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ 
เพื่อนําสงใบนําสงตัวจริง และใบสมัครไปใหสํานักงานกองทุนโดยเร็ว ท้ังน้ี มิใหนําสง 
ทางไปรษณีย 
          ขอ 5 ใหหนวยงานสังกัดสวนภูมิภาคและหนวยงานสังกัดสวนกลางแตมี 
สํานักงานอยูในสวนภูมิภาค รวบรวมใบสมัครเปนสมาชิกกองทุนของขาราชการและ 
จัดทําใบนําสง ใบสมัครสมาชิกกองทุนตามแบบ กบข. 002 ทายประกาศนี ้จํานวน 
3 ฉบบั โดยกรอกรายการใหครบถวนถูกรอง เก็บสําเนาใบนําสงไวเปนหลักฐาน 
1 ฉบบั แลวสงใบนําสง จํานวน 2 ฉบับพรอมกับใบสมัครไปใหสวนราชการ 
สังกัดโดยเร็ว 
          เมื่อสวนราชการเจาสังกัดไดรับใบนําสงแบะใบสมัครตามวรรคหนึ่งแลว 
ใหเก็บสําเนาใบนําสงไวเปนหลักฐาน 1 ฉบบั และจัดทําหนังสือประทับตราแทนการ 
ลงช่ือเพ่ือนําสงไปนําสงฉบับตัวจริงและใบสมัครไปใหสํานักงานกองทุนโดยเร็ว ท้ังน้ี 
มิใหนําสงทางไปรษณีย 
          ขอ 6 เมื่อสํานักงานกองทุนไดรับเอกสารการสมัครเปนสมาชิกจาก 
สวนราชการตามขอ 4 และขอ 5 แลว ใหสํานักงานกองทุนลงทะเบียนรับเอกสาร 
ดังกลาวใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสารบรรณ 
          ขอ 7 ขาราชการผูใดสมัครเปนสมาชิกกองทุนแลว หากภายหลังพบวา 
วัน เดือน ป ที่เขารับราชการของขาราชการผูนั้นคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงหรือ 
มีการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนไมวาจะเปนการเพิ่มขึ้นหรือลดลงใหขาราชการผูนั้นดําเนิน 
การแกไขโดยใชแบบ  กบข. 003 ทายประกาศนี ้แลวสงใหสวนราชการเจาสังกัด 
ตรวจสอบรับรองความถูกตอง และใหสวนราชการเจาสังกัดแจงใหสํานักงานกองทุน 
ทราบโดยเร็ว 
          ขอ 8 ใบสมัครของขาราชการท่ีสํานักงานกองทุนไดรับกอนหรือภายในวันท่ี 
26 มีนาคม 2540 ใหถือวาขาราชการผูนั้นเปนสมาชิกกองทุนในวันที ่27 มีนาคม 2540 
          สําหรับใบสมัครของขาราชการตามขอ 2 ใหถือวาขาราชการผูนั้นเปน 
สมาชิกกองทุนตั้งแตวันที่ระบุไวในใบสมัครเปนตนไป 
          ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ที่ลงในประกาศนี ้เปนตนไป 
 
                            ประกาศ ณ วันที ่20 ธันวาคม พ.ศ. 2539 
                                       ชวรัตน ชาญวีรกูล 
                               รัฐมนตรีชวยวาการฯปฏิบัติราชการแทน 
                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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