
การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข.
พรอมการยื่นเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัด
บําเหน็จบํานาญ ผานระบบ e-pension

โดย สวนราชการเจาสังกัด
ลดเวลา ประหยัดคาใชจาย
สมาชิกไดเงินเร็ว

พิมพคร้ังท่ี 1 : ตุลาคม 2555



ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข.
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สวนราชการที่มีหนาที่ยื่นเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จ
บํานาญ (e-pension) เปนผูดําเนินการ
บันทึกขอมูลวิธีการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ของสมาชิกที่รับ
เงินเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญทุกรายในหนาจอหมวด 
“กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ” ของระบบ e-pension 
โดยดําเนินการพรอมการยื่นเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จ
บํานาญ
2.1 กรณีเลือกวิธีนําสงผานระบบ e-pension ใหบันทึกขอมูล
     ตามแบบ กบข. รง 008/1/25_ _ ใหครบถวน (ไมตอง
     สงเอกสารให กบข.)
2.2 กรณีเลือกวิธีนําสงทางเอกสารให กบข. ใหสงแบบ 
     กบข. รง 008/1/25_ _ พรอมเอกสารหลักฐานที่ถูกตอง
     ครบถวนมาที่
      สวนงานการจายเงินคืนสมาชิกพนสภาพ
      ตู ปณ. 12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341
รับทราบผลการจายเงินใหสมาชิกโดยตรวจสอบสถานะใน
ระบบ e-pension

สวนราชการ

สมาชิกยังตองกรอกแบบ กบข. รง 
008/1/2555 นําสงใหสวนราชการ
เจาสังกัดตามปกติ
เฉพาะสมาชิกที่พนสภาพโดยมีสิทธิรับเงิน
เบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญ และระบุการ
รับเงินดวยวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
เทานั้น
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สมาชิกยังตองกรอกแบบ กบข. รง 
008/1/2555 นําสงใหสวนราชการ
เจาสังกัดตามปกติ
เฉพาะสมาชิกท่ีพนสภาพโดยมีสิทธิรับเงิน
เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และระบุการ
รับเงินดวยวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
เทานั้น

111.

2.

สมาชิก
1. สมาชิกยังตองกรอกแบบ กบข. รง 008/1/25_ _ นําสงให
   สวนราชการเจาสังกัดตามปกติ
2. เฉพาะสมาชิกที่พนสภาพโดยมีสิทธิรับเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จ
   บํานาญ และระบุการรับเงินดวยวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
   เทานั้น ที่สวนราชการสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินผานระบบ 
   e-pension ได
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การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผานระบบ e-pension มีหลักเกณฑอยางไร



ผูมีสิทธิเขาระบบ เจาหนาที่ที่มี username 
และ password ในระบบ
e-pension
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ดาวนโหลด “คูมือระบบการยื่นเร่ืองขอรับเงินเบี้ยหวัดบําเหน็จบํานาญพรอมการ
ยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข.” ไดที่เว็บไซตกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th ผานระบบงาน 
“บําเหน็จบํานาญ/บําเหน็จค้ําประกัน” “หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติระบบบําเหน็จ
บํานาญ (e-pension)”



การบันทึกขอมูลการรับเงิน กบข.

เขาไปที่เมนู PNSI0020 “บันทึกแบบขอรับ”

เมนู PNSI0020 : บันทึกแบบขอรับ

บันทึกขอมูลเรียงลําดับในเมนู PNSI0020 ใหครบถวน จนถึงหมวด“กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ” โดยหมวด “บันทึกสัญญาค้ําประกัน” และหมวด
“บัญชีธนาคาร” เปนหมวดขอมูลสําคัญกอนบันทึกขอมูลในหมวด
“กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ”

เข1.

บั
บํ

2.
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เมนู PNSI0020 : บันทึกแบบขอรับ



สถานะการสอบสวนทางวินัย และตองหาวากระทําความผิดทางอาญา
จะไปปรากฏในหนาจอหมวด “กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ”

กรณีอยูระหวางสอบสวนทางวินัยฯ จะมีผลให กบข. จายเงินสะสม
เงินสมทบ และผลประโยชนใหสมาชิกไปกอน เมื่อสวนราชการแจง
เรื่องราวถึงที่สุดมายัง กบข.  จะจายเงินชดเชย และเงินประเดิม
(ถามี) เพิ่มเติมใหตามสิทธิตอไป
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หมวดบันทึกสัญญาค้ําประกัน



 โปรดตรวจสอบขอมูลบัญชีธนาคาร ที่สมาชิกระบุใน แบบ 5300 (เพื่อระบุ
ประเภทบัญชี) และใน แบบ กบข.รง 008/1/25      (เพื่อระบุการใชรับเงิน กบข.)

กรณีที่ระบุ “บัญชีตนเอง” และ “ใชรับเงิน กบข.” โปรดตรวจสอบวาขอมูล
ในแบบ 5300  และแบบ กบข. รง 008/1/25     ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
   ระบุเลขที่บัญชีเดียวกัน
       ระบุเปนบัญชีตนเองเทานั้น
   ขอมูลบัญชีธนาคารเฉพาะกรณีนี้ จะไปปรากฏที่หนาจอหมวด 
“กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ” 

กรณีที่ระบุบัญชีอื่นๆ หรือ ระบุ “บัญชีตนเอง” แต “ไมใชรับเงิน กบข.”
จะตองกรอกขอมูลบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงิน กบข. ตามที่ระบุใน
แบบ กบข.รง 008/1/25_ _ ในหนาจอ หมวด “กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ” ตอไป

1.

1.
2.

ก
จ

2.
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หมวดบัญชีธนาคาร



ขั้นตอนการบันทึกและตรวจสอบขอมูล

ระบุความประสงคยื่นแบบขอรับเงิน กบข. 
  ประสงคยื่นแบบขอรับเงิน กบข. ทางเอกสาร      จบข้ันตอน

  ประสงคยื่นแบบขอรับเงิน กบข. ผานทางระบบบําเหน็จบํานาญ      ดําเนินการตอ (ขอ B)

A

ระบุวิธีการรับเงินตามที่สมาชิกแจงความประสงค่

ร      จ

บบบํา ญ      ด

B
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D

หมวดกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ



ตรวจสอบขอมูลบัญชีธนาคาร
  กรณีที่หมวดบัญชีธนาคารระบุ “บัญชีตนเอง” และ “ใชรับเงิน กบข.” จะมีขอมูล           
  บัญชีธนาคารปรากฏใหใชได
  กรณีที่หมวดบัญชีธนาคารระบุ “บัญชีอื่นๆ” หรือระบุ “บัญชีตนเอง” แต “ไมใช
  รับเงิน กบข.” จะไมปรากฏขอมูลบัญชีธนาคารในหนาจอ ใหบันทึกขอมูลตาม
  แบบ กบข.รง 008/1/25_ _ (สมาชิกจะตองระบุโอนเงินและเปนบัญชีออมทรัพย/    
  กระแสรายวันของสมาชิกเพียงผูเดียวเทานั้น)

ตรวจสอบสถานะการรับเงินจากกองทุน
  ขอความสวนนี้จะแสดงสถานะของการย่ืนเรื่องขอรับเงิน กบข. ตั้งแตเริ่ม
ดําเนินการจนกระท่ังแลวเสร็จ

C

D
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หมวดกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ



ขอควรทราบในการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผานระบบ e-pension

กบข. จะแจงผลการจายเงินคืนสมาชิกพนสภาพ  ดังนี้
สวนราชการ   
    แจงผานระบบ e-pension หมวดกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สมาชิก

สมาชิกกรอกแบบ กบข.รง 008/1/25_ _ พรอมแนบเอกสารหลักฐานตอ
สวนราชการเจาสังกัดตามปกติ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและบันทึกขอมูลเขา
ระบบ e-pension แลวเก็บเอกสารไวอางอิงโดยไมตองนําสง กบข. (กบข.อาจขอ
ใหสงเอกสารท้ังชุดในภายหลัง หากขอมูลที่บันทึกเขาระบบไมถูกตอง/ไมสอดคลอง
กับฐานขอมูล กบข. โดยจะประสานแจงผูบันทึกขอมูลโดยตรง)

หากบัญชีสมาชิกที่ระบุไวไมสามารถรับโอนเงินจาก กบข. ได  กบข. จะมีหนังสือ
แจงขอสําเนาสมุดบัญชีธนาคารจากสมาชิกโดยตรง เพื่อดําเนินการโอนเงินใหม

แจงผานหนังสือแจงการจายเงิน ซึ่งนําสงพรอมใบแจงยอดเงินสมาชิก
พนสภาพ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย (ถามี) ทางไปรษณีย 
ตามที่อยูซึ่งสวนราชการไดบันทึกในระบบ e-pension (หากที่อยูไมตรงกับ
ที่ระบุในแบบ กบข.รง 008/1/25_ _  ขอใหสวนราชการแจงใหสมาชิก
ทราบดวยวา กบข. จะสงเอกสารขางตนตามที่อยูในระบบ e-pension)
แจงผาน SMS กรณีสวนราชการบันทึกขอมูลหมายเลข
โทรศัพทเคลื่อนท่ีในระบบ e-pension

แ
พ

แ
โ

3. ขอมูลเจาหนาที่ผูมีสิทธิเขาระบบ e-pension อันประกอบดวย ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
หมายเลขโทรศัพท และ e-mail address ที่มีในระบบ จะถูกสงให กบข. เพื่อ
ใชในการประสานงานระหวาง กบข. กับสวนราชการในกรณีที่ขอมูลสมาชิกมี
ความผิดปกติ หรือจําเปนตองขอขอมูลเพิ่มเติม

สม
สว

หา
แจ

2.

333333... ขอ
หม
ใ 

3.

กบ
สว

4.

1.

    แ
สมา
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เหตุใดจึงกําหนดใหการยื่นเร่ืองขอรับเงิน กบข. ผานระบบ e-pension ทําไดเฉพาะ
กรณีที่สมาชิกพนสภาพมีสิทธิรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ เทาน้ัน  สมาชิกที่ไมมี
สิทธิรับเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญ ตองทําอยางไร?

ตอบ กรณีเสียชีวิต ไมสามารถยื่นเรื่องผานระบบ e-pension ได เนื่องจากทายาท
ที่มีสิทธิรับเงิน กบข. เปนทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สวนทายาท
ที่มีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดเปนทายาทตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ. 2494  ดังนั้น สวนราชการยังคงตองยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. เปนเอกสารทาง
ไปรษณียเทานั้น

ตอบ เนื่องจากการย่ืนเรื่องขอรับเงิน กบข. ผานระบบ e-pension ทําโดยการบันทึก
ขอมูลการขอรับเงิน กบข. ไปพรอมกับการขอรับเงินเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ ดังนั้น 
กรณีสมาชิกไมมีสิทธิรับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญจะไมมีการบันทึกขอมูลใดๆ 
ในระบบ e-pension และตองนําสงแบบขอรับเงิน กบข. เปนเอกสารทางไปรษณีย

กรณีที่สวนราชการยื่นเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญผานระบบ e-pension
ไปแลว จะสามารถยื่นเร่ืองขอรับเงิน กบข. ผานระบบดังกลาวในภายหลังไดหรือไม?

ตอบ ไมสามารถทําได เนื่องจากการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ถูกกําหนดใหเปน
ขั้นตอนหน่ึงในการย่ืนเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญในระบบ e-pension 
ดังนั้น หากการย่ืนเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญเสร็จส้ินไปแลว 
(ซึ่งหมายความวาสวนราชการไดระบุไวในระบบ e-pension วาจะยื่นเรื่องขอรับเงิน 
กบข. เปนเอกสารทางไปรษณีย) จะไมสามารถเขาไปย่ืนเรื่องขอรับเงิน กบข. 
ผานระบบ e-pension ไดอีก  และตองนําสงเปนเอกสารทางไปรษณียเทานั้น

กรณีสมาชิกเสียชีวิต สวนราชการจะย่ืนเรื่องขอรับเงิน กบข. ผานระบบ e-pension  
ไดหรือไม?

คําถาม - คําตอบ เพื่อความเขาใจในการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข.
ผานระบบ e-pension
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ตอบ การเก็บแบบขอรับเงินและเอกสารหลักฐานของสมาชิกไวที่สวนราชการ เพื่อเปน
เอกสารอางอิง หรือตรวจสอบความถูกตองในภายหลัง ในกรณีที่ กบข. พบวาขอมูลที่
สวนราชการบันทึกในระบบ e-pension นั้นไมถูกตองหรือไมสอดคลองกัน ซึ่ง กบข.
อาจขอใหสวนราชการสงเอกสารดังกลาวทั้งชุดใหแก กบข. ในภายหลังได 

กรณีสวนราชการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผานระบบ e-pension สมาชิกยังตอง
จัดทําแบบ กบข.รง 008/1/25_ _  พรอมแนบเอกสารหลักฐานใหสวนราชการหรือไม?

ตอบ ในการขอรับเงินจาก กบข. นั้นสมาชิกทุกรายตองจัดทําแบบ กบข.รง 008/1/25_ _ 
เพื่อแจงความประสงคการขอรับเงิน กบข.พรอมแนบเอกสารหลักฐานตอสวนราชการ 
ตามปกติ  จากน้ันสวนราชการจะตรวจสอบความถูกตอง และลงนามใหครบถวน
แลวพิจารณาเลือกวิธีการยื่นเรื่องขอรับเงินตอ กบข. ตามสิทธิและเง่ือนไขที่กําหนด
ตอไป (หากรับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และขอรับเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชีสมาชิก
จะยื่นเรื่องผานระบบ e-pension ได)

กรณีที่ยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผานระบบ e-pension แลว ยังตองนําสงเอกสารให
กบข. อีกหรือไม?

ตอบ ไมตองนําสงเอกสารให กบข. อีก  เนื่องจากขอมูลถูกนําสงให กบข. ผานระบบ 
e-pension ไปแลว ดังนั้น  จึงใหเก็บเอกสารไวเปนหลักฐานที่สวนราชการ

เหตุใดสวนราชการจึงตองเก็บแบบขอรับเงินและเอกสารหลักฐานของสมาชิกไวที่
สวนราชการ  ในเมื่อยื่นเร่ืองขอรับเงิน กบข. ผานระบบ e-pension แลว?

11

4.

5.

6.



หากสมาชิกระบุในแบบ กบข.รง 008/1/25_ _ ขอรับเงินเปน “เช็ค” หรือ “ธนาณัติ”               
สวนราชการจะสามารถยื่นขอรับเงิน กบข. ผานระบบ e-pension ไดหรือไม?

กรณีเจาหนาที่สวนราชการซ่ึงรับผิดชอบการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. แตไมมี 
username และ password  เพ่ือเขาระบบ e-pension เจาหนาที่ฯ จะขอ 
username และ password จาก กบข.  ไดหรือไม?

ตอบ กบข. ไมสามารถออก username และ password  ใหแกเจาหนาที่ฯ ได 
เน่ืองจากระบบ e-pension เปนระบบของกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางเปน
ผูกําหนดสิทธิในการเขาใชระบบดังกลาว  โดยผูที่สามารถเขาใชระบบไดคือผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบการย่ืนเรื่องขอรับเงินเบ้ียหวัด บําเหน็จบํานาญประกอบกับการ
ยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ถือเปนขั้นตอนหนึ่งในการยื่นเรื่องขอรับเงินเบี้ยหวัดบําเหน็จ 
บํานาญ ซึ่งไมอาจแยกออกมาตางหากได  ดังนั้นผูที่มี username และ password
ในระบบ e-pension จึงควรเปนผูดําเนินการดังกลาวในคราวเดียวกัน

เหตุใดการขอรับเงิน กบข. ผานระบบ e-pension จึงตองเปนบัญชีธนาคารของ
สมาชิกเพียงผูเดียวเทานั้น?

ตอบ เนื่องจากเงิน กบข. เปนสิทธิเฉพาะตัว (มาตรา 61 พ.ร.บ. กบข.) กบข. จึงตอง
จายใหแกสมาชิกเทานั้น  หากเปนบัญชีรวม  บุคคลอื่นจะมีสิทธิฝาก/ถอนเงินในบัญชี 
ดังกลาวได

ตอบ ไมสามารถยื่นได  เนื่องจากการยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. ผานระบบ  e-pension 
จะดําเนินการไดเฉพาะกรณีที่สมาชิกระบุวิธีการรับเงินดวยการโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารของสมาชิกเทาน้ัน หากขอรับเงินเปน “เช็ค” หรือ “ธนาณัติ” สวนราชการ 
จะตองยื่นเรื่องขอรับเงินเปนเอกสารมายัง กบข. 
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สวนราชการจะตรวจสอบสถานะการยื่นเร่ืองขอรับเงิน กบข. ผานระบบ e-pension
ไดอยางไร?

ตอบ ไมจําเปนตองเปนบัญชีเดียวกัน  แตตองเปนบัญชีที่สมาชิกเปนเจาของบัญชี
แตเพียงผูเดียวเทานั้น (หากเปนบัญชีเดียวกันและเปนบัญชีชื่อสมาชิกเพียงผูเดียว 
จะทําใหผูบันทึกขอมูลเกิดความสะดวกมากขึ้น เพราะไมตองไปบันทึกขอมูลบัญชี
ธนาคารเพ่ิมเติมในหมวดกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ)

บัญชีธนาคารที่สมาชิกประสงคใชในการขอรับเงิน กบข. ตองเปนบัญชีเดียวกับที่
ใชรับเงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ หรือไม?

กรณีสมาชิกเลือกขอรับเงินบางสวน หรือขอทยอยรับเงิน สมาชิกจะทราบได
อยางไรวายอดเงินท่ีจะไดรับเมื่อพนสภาพเปนจํานวนเทาใด  เพื่อจะไดระบุใน
แบบ กบข.รง 008/1/25_ _ ไดใกลเคียงความจริง?

ตอบ สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินโดยประมาณไดจากใบแจงยอดเงินประจําป
ลาสุดที่ไดรับ และคํานวณเงินที่นําสงตั้งแตตนปจนถึงวันที่พนสภาพรวมเขาไป อยางไร
ก็ตามสมาชิกยังสามารถตรวจสอบยอดเงินดวยตนเองไดผานชองทางของ กบข. ดังนี้
   บริการระบบ GPF Web Service (มี username และ password เขา
   ระบบดังกลาว หากไมมี โปรดติดตอศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. 
   โทร. 1179 กด 6 เพื่อขอใหออก username และ password) 
   เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย สําหรับสมาชิกท่ีมีบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
   ติดตอศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179  
  กด 6 กรณีสมาชิกไมมี username และ password เขาใชบริการ
                            ระบบ GPF Web Service
     กด 8 กรณีสมาชิกมี username และ password เขาใชบริการ
          ระบบ GPF Web Service

ตอบ ตรวจสอบผานระบบ e-pension หมวดกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
ซึ่งจะมีขอความของสถานะความคืบหนาปรากฏอยูกลางหนาจอ
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สมาชิกที่เปนบุคคลลมละลาย หรือมีคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว จะสามารถ
ยื่นขอรับเงินผานระบบ e-pension มายัง กบข. ไดหรือไม?

กรณีที่สวนราชการยื่นเร่ืองขอรับเงิน กบข. ผานระบบ e-pension  จะไดรับรายงาน
การจายเงินคืนสมาชิกพนสภาพประจําเดือนจาก กบข. หรือไม?

ตอบ เนื่องจาก สวนราชการสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นเรื่องผานระบบ 
e-pension ไดจาก หนาจอหมวดกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการแลว  กบข. 
จึงนําสงรายงานการจายเงินคืนสมาชิกพนสภาพใหแกสวนราชการเฉพาะรายที่ยื่น
ดวยเอกสารเทานั้น  เพื่อใหการแจงผลแบงแยกกันอยางชัดเจนตามแตละชองทาง
ของการยื่นเรื่องฯ 

สมาชิกจะทราบผลการรับเงินจาก กบข. ที่สวนราชการยื่นผานระบบ e-pension 
ไดอยางไร?

ตอบ เมื่อ กบข. จายเงินคืนสมาชิกแลว จะสงหนังสือแจงการจายเงิน ใบแจงยอดเงิน
สมาชิกพนสภาพ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย (ถามี) ไปใหสมาชิกทาง
ไปรษณีย ตาม “ที่อยู” ซึ่งสวนราชการไดบันทึกไวในระบบ e-pension และยังมี
บริการแจงผลการจายเงินคืนแกสมาชิกผาน SMS เชนเดิม โดยแจงผานหมายเลข
โทรศัพทเคลื่อนที่ของสมาชิกที่สวนราชการบันทึกในระบบ e-pension

ตอบ สวนราชการสามารถบันทึกขอมูลผานระบบ e-pension ได โดย กบข. จะ
ดําเนินการดังน้ี
   กรณี กบข. ไดรับหนังสือแจงอายัดสิทธิเรียกรองในการรับเงินของสมาชิก
   จากกรมบังคับคดีกอนไดรับขอมูลการยื่นเรื่องขอรับเงินของสมาชิกผาน
   ระบบ e-pension กบข. จะจายเงินตามสิทธิที่สมาชิกมีสทิธิไดรับตาม
   วิธีการที่กรมบังคับคดีกําหนด  
   กรณี กบข. ยังไมไดรับหนังสือแจงอายัดฯ จากกรมบังคับคดี กบข. จะจาย
   เงินตามขอมูลที่สวนราชการบันทึกในระบบ e-pension
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กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนงานการจายเงินคืนสมาชิกพนสภาพ
ตู ปณ. 12 ปณ. สาทร กรุงเทพฯ 10341

หากมีขอสอบถาม โปรดติดตอศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179


