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กบข. พบสมาชิก 
โดย กองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ (กบข.) 



ประเด็นนําเสนอ 
การ “ยกเลิก” การเปนสมาชิก กบข. (Undo) 

การ “สมัคร” เปนสมาชิก กบข. (Redo) 

แนะนํา กบข. และบริการตางๆ จาก กบข. 

ถาม-ตอบ 

1 กันยายน 2557 2 
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Undo & Redo 

การยกเลิกการ

เปนสมาชิก กบข. 

การสมัครเปน

สมาชิก กบข. 

1 กันยายน 2557 3 

“เฉพาะผูที่รับราชการกอน ป 2540 เทานั้น” 
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“do” 
แลวเปนอยางไร 

1 กันยายน 2557 4 

การเปนสมาชิก กบข. 



“do” คืออะไร 

1 กันยายน 2557 5 

Do คือการเปนสมาชิก กบข. มี 1) มีการสะสมเงินออมเพ่ือการเกษียณ และ 2) รับบํานาญสูตรสมาชิก 

เงินสะสมของสมาชิก 

1. สะสมตามกฎหมาย 3% 

2. สะสมเพ่ิมตามสมัครใจ 1-12% 

เงินที่รัฐชดเชยบํานาญที่ลดลง 

3. เงินประเดิม (เฉพาะสมาชิกภาค

สมัครใจ) 

4. เงินสมทบ 3% 

5. เงินชดเชย 2% 

เงินเดือน “เฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย”  x อายุราชการ 
    50 

    ไมเกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย 

กบข. นําเงินทั้งหมดไปลงทุน

เพื่อหาผลตอบแทนสําหรับ

สมาชิกนําไปใชหลังเกษียณ 

เฉลี่ย 16 ป ไดประมาณ 7% 

1) เงินสะสมของสมาชิกในบัญชี กบข. 2) สูตรคํานวณบํานาญที่สมาชิกจะไดรับเม่ือเกษียณ 



6 1 กันยายน 2557 

1-9 คืออะไร 

1 2 3 4 5 6 

7 8 
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เหตุนําสูการแกกฎหมายใหสมาชิก Undo 
มูลเหตุไมพอใจ ความคิดเห็นและความเขาใจ

ของสมาชิก 

ความจริง 

1. สะสม 3% ตามกฎหมาย • ถูกหักเงินเดือน  • กบข. นําเงินเหลาน้ันไปลงทุนหาผลตอบแทน ตาม

เง่ือนไขระบุใน พรบ. กบข.  

• สมาชิกนําเงินพรอมผลตอบแทนออกไปไดเมื่อเกษียณ 

• ปจจุบันผลตอบแทนเฉลีย่ 7% 

2. บํานาญนอย  • เสียเปรียบเพ่ือนท่ีไมไดเปน

สมาชิก 

• สมาชิก กบข. ไดเงินชดเชยบํานาญท่ีลดลงจากรัฐ 3 

สวน สามารถรับเปนเงินกอนไดเมื่อเกษียณ  

3. ผลประกอบการขาดทุน ป 

2551  

 

•  กบข. ขาดทุนหลายป 

ขาดทุนมาก โกงกันเยอะ  

• กบข. ไมชดเชยขาดทุน 

•  ผลตอบแทนการลงทุนผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ  

• ตั้ง กบข. มา 16 ป ขาดทุนทางบัญชี (ไมใชขาดทุน

จริง) เพียง 1 ป  

4. ประมาณการเงิน กบข. 

เมื่อเกษียณ กับเงินท่ีไดรับจริง

ตางกันมาก 

• กบข. หลอกลวง โกหกวาจะ

ไดเงินเปนลานเมื่อเกษียณ 

• กรมบัญชีกลางประมาณการณผลตอบแทนการลงทุน

จากขอมูลจริง ณ ป 2540 ท่ีอัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูง

ประมาณ 9% 

• 16 ปท่ีผานมา อัตราดอกเบ้ียลดลงมาก ผลตอบแทน

การลงทุนจึงไมไดสูงเหมือนท่ีประมาณการณ 



ชี้แจงประเด็น “กบข. ขาดทุน” 
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กบข. นําไปบริหารสรางผลตอบแทน เฉลี่ย 16 ป 7.04 % (เงินเฟอ 3.01%, เงินฝาก 3.16%) 

10.96% 

16.95% 

8.92% 

อัตราดอกเบ้ีย

เงินฝาก 
อัตราเงินเฟอ 

เงินเฟอ 

ผลตอบแทนการ

ลงทุน กบข. 

ผลตอบแทนการ

ลงทุน กบข. 
-5.17% 



ช้ีแจงประเด็น “กบข. ไมชดเชยขาดทุน” 

1 กันยายน 2557 9 

เงินสมาชิกถูกนํามา “สะสม” ซ้ือหนวยลงทุน เพ่ือ “ขายออกไปในวันเกษียณ” 

6.86 บาท 

14.78 บาท 

14.05 บาท 

15.36 บาท 

18.43 บาท 

ออมตอ 

ป 2540 เงินเขา 689 บาท 

ซื้อได 100 หนวย  

เกษียณป 2555 ขาย 100 หนวยท่ี

ซื้อป 2540 ไดเงิน 1,843 บาท 

กําไร 1,157 บาท (169%) 

กบข. เปนกองทุนบริหารเงินออมท่ี … 

• ไมรับประกันผลตอบแทน  

• หาผลตอบแทนไดเทาไร เปนของสมาชิกเทาน้ัน  

• สมาชิกเลือกนําเงินออกไดตามจังหวะเหมาะสม” 



ชี้แจง “ประมาณการณเงิน กบข. คลาดเคลื่อน” 
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ประมาณการณเงินกอน กบข. เม่ือป 2541 อาศัยขอมูล ณ ปนั้นที่ดอกเบี้ยสูง 8-9% 

10.96% 

16.95% 

8.92% 

อัตราดอกเบ้ีย

เงินฝาก 
อัตราเงินเฟอ 

เงินเฟอ 

ผลตอบแทนการ

ลงทุน กบข. 

ผลตอบแทนการ

ลงทุน กบข. 
-5.17% 



มติ ครม. กรณี “Undo” 

1 กันยายน 2557 11 

ครม. มีมติใหแกกฎหมาย กบข. เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 

สรุปมติ ครม.  
1. ใหสมาชิก กบข. ที่เปนสมาชิกกองทุนกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกกลับใชสิทธิ์รับ

บํานาญ (Undo)ตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 

2. จัดสรรเงินงบประมาณเขาบัญชีเงินสํารองที่ กบข.เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการจายบําเหน็จบํานาญใน

อนาคต 

3. ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินสะสม และผลประโยชนที่คืนสมาชิก 

4. ใหมีการรับขาราชการที่ไมไดสมัครเปนสมาชิกเม่ือป 2540 (Redo) 

 

ผูมีสิทธิเลือกกลับใชบํานาญสูตรเดิม 
ขาราชการที่เปนสมาชิกกองทุนกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคน ทั้งที่เปน 

1. ขาราชการปจจุบัน  

2. ขาราชการบํานาญ 
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“Undo” 
คืออะไร 

1 กันยายน 2557 12 



“Undo” คืออะไร 

1 กันยายน 2557 13 

Undo คือการ “ยกเลิก” การเปนสมาชิก กบข.  

จากรัฐบาล (เพ่ือชดเชยสูตรบํานาญที่เปลี่ยนไป) 

เงินประเดิม เงินชดเชย 

(2%) 

เงินสมทบ 

(3%) 

สมาชิกกบข.ออม 

เงินสะสมตาม

กฎหมาย (3%) 

เงินสะสมเพ่ิม ภาค

สมัครใจ (1-12%) 

จายใหเฉพาะสมาชิกท่ีสมัครเปน

สมาชิก กบข. เมื่อแรกกอตั้งในป 

2540 เทานั้น จายใหเปนเงินกอน แต

ละคนไดไมเทากัน ขึ้นกับอายุราชการ 

เงินเดือน ณ ขณะนั้น 

เม่ือเกษียณสมาชิกสามารถเลือกรับ “บําเหน็จ” หรือ ”

บํานาญ” ซ่ึงถารับบํานาญจะเปนสูตร  

เงินเดือน “เฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย”  x อายุราชการ 
    50 

    ไมเกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย 



“Undo” แลวจะเปนอยางไร 

1 กันยายน 2557 14 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเม่ือสมาชิก Undo  
1. เม่ือเกษียณและเลือกรับบํานาญ ก็ไดรับบํานาญสูตร 2494 คํานวณ ดวยสูตร  

                เงินเดือนๆ สุดทาย x อายุราชการ  

                                   50  

 ตองไมเกิน 100% ของเงินเดือนสุดทาย 

 

2. สมาชิก ไมตองสงเงินสะสม 3% เขา กบข. ตามกฎหมาย ทานที่มีออมเพ่ิม ก็ไมตองออมเพ่ิม 

3. กบข. จะจายเงินสะสมของทาน [สะสมตามกฎหมาย 3% และสะสมเพ่ิม (ถามี)] ที่สะสมมากอน

หนานี้พรอมผลประโยชนที่ กบข. บริหารใหทานในลักษณะ “มากอน ไดกอน” (FIFO)  

4. รัฐ ไมสง เงินสมทบ เงินชดเชย ใหทานอีกตอไป  

5. เงินในบัญชีทานที่เปนเงินรัฐ 3 กอน คือเงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชยและผลประโยชน 3% 

จะยังถูกนําไปบริหารตอใน กบข. แตเปลี่ยนสถานะเปนเงินสํารองของรัฐบาล 

สมาชิกสามารถใชสิทธิ Undo ไดต้ังแตวันที่กฎหมายมีผลบังคับ – 30 กันยายน 2557 



เปรียบเทียบ “เงิน กบข.” กรณี Undo & Do  

1 กันยายน 2557 15 

xxxxxx 

xxxxxx 

ยอดเงินกรณี Do ตอไป ยอดเงินกรณี Undo 

Call center 1179 กด 6 



เปรียบเทียบ “เงินบํานาญ” กรณี Undo & Do  

1 กันยายน 2557 16 

สืบคนจาก Google ดวยคําวา “กรมบัญชีกลาง คํานวณบํานาญ” 

http://www2.cgd.go.th/ri
ghtMenu_7.asp 

สืบคนคําวา กรมบัญชีกลาง 

คํานวณบํานาญ 



“วัน-เวลาสําหรับการ Undo” 

1 กันยายน 2557 17 

กรณีขาราชการปจจุบัน 

ขาราชการปจจุบันที่ตองการ Undo  สามารถแจงความประสงคไดต้ังแตวันที่กฎหมายมีผลบังคับ – 

30 กันยายน 2557 ถือวาสมาชิกภาพ กบข. ส้ินสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  

วันท่ีกฎหมายมีผลบังคับ 30 กันยายน 2557 

ระยะเวลาท่ีสมาชิก สามารถเลือกใชสิทธิ Undo 

สมาชิกย่ืนเรื่องให

หนวยราชการตนสังกัด 
กรมบัญชีกลาง 

กบข. 

กรมบัญชีกลาง 

กบข. 

สมาชิกย่ืนเรื่องให

หนวยราชการตนสังกัด 

คํานวณเงินให ณ วันที่เอกสาร

ครบถวนถูกตองและดําเนินการจาย

ใหหลังจากนั้น 

“ย่ืนกอน รับกอน  

ย่ืนหลัง รับหลัง” FIFO 
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“Undo” 
สําหรับขาราชการบํานาญ 

1 กันยายน 2557 18 



“Undo” สําหรับขาราชการบํานาญ 

1 กันยายน 2557 19 

ประเด็นพึงทราบ 
1. ไดรับบาํนาญสูตร 2494 ยอนหลัง นับจากวันที่ออกจากราชการถึงวันที ่

30 กันยายน 2557 

2. ไมตองคืน “เงินสะสม สะสมเพิ่ม (ถามี)”  พรอมผลประโยชนทีร่ับจาก 

กบข. ไปแลว 

3.ตองคืน “เงินประเดิม เงินชดเชย และเงินสมทบ” [เพราะเงินเหลานี้คือเงิน

ชดเชยบํานาญที่ลดลง กรณีกลับไปรับบํานาญสูตร 2494 ถือวาบํานาญไมไดลดลง 

จึงตองนํามาคืน] โดยวิธี “หักกลบลบกัน” กับ “สวนตางบํานาญสตูร 

2494 และบํานาญสตูรสมาชกิ กบข.” 

เม่ือหักกลบลบกันแลว เปนไปได 2 กรณี 

1. ถามีสวนตางสมาชิกตองคืน ตองคืนรัฐภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

2. ถามีสวนตางรัฐตองคืน รัฐจะคืนใหตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  



“วันเวลาสําหรับการ Undo” 

1 กันยายน 2557 20 

กรณีขาราชการบํานาญ 

ขาราชการบํานาญ แจงความประสงคไดต้ังแตวันที่กฎหมายมีผลบังคับ – 30 มิถุนายน 2557 และ

ตองคืนเงินสวนตาง (ถามี) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557  

วันท่ีกฎหมายมี

ผลบังคับ 

30 

มิถุนายน 

2557 

ระยะเวลาท่ีสมาชิก สามารถเลือกใชสิทธิ Undo 

สมาชิกย่ืนเรื่องให

หนวยราชการตนสังกัด 
กรมบัญชีกลาง 

30 กันยายน 

2557 

วันท่ีออกจาก

ราชการ 

จะไดรับบํานาญสูตรเดิมยอนหลังนับจากวันท่ีออกจากราชการ – 30 กันยายน 2557 

โดยวิธีหักกลบลบกันกับเงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชย 

1 ตุลาคม2557 

เร่ิมรับบํานาญสูตร 2494 



บริการสอบถามยอดเงินทีร่ับไปแลวสาํหรับขาราชการบํานาญ 

1 กันยายน 2557 21 

Call center 1179 กด 6 



“Undo แลวไมมีสิทธิ Redo” 

1 กันยายน 2557 22 

“ตัดสินใจ Undo แลว 
เปล่ียนใจไมได แมวายังไม

ถึงกําหนดวันสุดทายสําหรับ

การ Undo” 



1 กันยายน 2557 23 

“ตัดสินใจอยางไรดี 

Undo หรือ do ตอไป” 

1 กันยายน 2557 23 



นัยสําคัญในมุมมอง “การวางแผนการเงิน” กรณี Undo 

1 กันยายน 2557 24 

ประเด็นเปลี่ยนแปลง ประเด็นพึงพิจารณาประกอบ 

1. ไดรับบํานาญที่มากกวา บํานาญคือเงินอนาคตที่จะรับเขามาตอเน่ือง แต 

กําลังซื้อเงินในอนาคต “ลดถอยมูลคาและกําลัง

ซื้อ” ตามภาวะเงินเฟอ 

2. เสียสิทธิรับเงินประเดิม 

เงินสมทบ และเงินชดเชย

และผลประโยชน 

ตองหาเงินกอนมาชําระหน้ี (ถามี) เมื่อเกษียณ เพ่ือ

จะไดไมตองนําบํานาญรายเดือนที่ไมมีดอกผล มา

ชําระหน้ีที่มีดอกเบ้ีย 

3. ยกเลิกการออมเงิน กับ 

กบข.  

ตองสรางวินัยการออมสม่ําเสมอใหม เพ่ือสะสมไว

สําหรับใชกรณีฉุกเฉิน (เชน ปวยหนัก) และเงิน

บํานาญรายเดือนไมเพียงพอ 



บํานาญคือเงินอนาคต ที่ลดถอยมูลคาไดตามเวลาและเงนิเฟอ 
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กระเพราไขดาว 
คําถามชวนคิด 

1. วันน้ีราคาเทาไร 

2. 10 ปท่ีผานมา ชามละเทาไร 

3. อีก 10 ป ขางหนา ราคาจะ

เปนอยางไร 

 

ป 

อัตราเงินเฟอ 

2% 3% 4% 6% 8% 

0 100 100 100 100 100 

5 90.57 86.26 82.19 74.73 68.06 

10 82.03 74.41 67.56 55.84 46.31 

15 74.30 64.16 55.53 41.73 31.52 

20 67.30 55.37 45.64 31.18 21.15 

25 60.95 47.76 37.51 23.30 14.60 

30 55.21 41.20 30.83 17.41 9.94 

ถาเงินเฟอ 3% เงินบํานาญสวนตาง 10,000 บาท จะมีคาเหลือเพียง 5,500 บาทในอีก 20 ปขางหนา 



กรณี do (เปนสมาชิกตอไป) 
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สมมุติ ขอมูลตอไปนี้ (1) ณ วันท่ีเช็คยอดเงินมีรวม 800,000 บาท, (2) อายุงานเหลือ 5 ป มี

เวลาออมอีก 60 เดือน และ (3) เงินเดือนเฉลี่ย ณ ตลอด 5 ป คือ 30,000 บาท 

จะไดเงินตนเขาใหมอีก 144,000 บาท มาจากเงิน 3 สวน  

1. เงินสะสม 3% ของสมาชิก ตลอดระยะเวลา 5 ป 54,000 บาท 

2. เงินสมทบ 3% จากรัฐ ตลอดระยะเวลา 5 ป 54,000 บาท 

3. เงินชดเชย 2% จากรัฐ ตลอดระยะเวลา 5 ป 36,000 บาท 

รวมเงินตนเกา 800,000 บาท + เงินตนเขาใหม 144,000 บาท จะไดเงินสําหรับ กบข. หา

ดอกผลตลอด 5 ปท่ีเหลือ 944,000 บาท 

เงิน กบข. ของสมาชิกจะ “เพ่ิมจากอะไร” 

หมายเหตุสําคัญ สมมุติฐานท้ัง 3 ขอเปลี่ยน ตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงตาม 



กรณี do (เปนสมาชิกตอไป) 
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เงิน กบข. ของสมาชิก “จะเพ่ิมเทาไร” 

ตัวแปรท่ี 1: เงินเดือน “เงินเดือนขึ้นมาก เงินสมาชิกเพ่ิมมาก” 

ตัวแปรท่ี 2: ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย* ตลอดระยะเวลาท่ีเหลือกอนเกษียณ “เฉลี่ยสูง 

เพ่ิมมาก” “เฉลี่ยนอย เพ่ิมนอย”   

ประมาณการผลตอบแทนการลงทุน และเงินที่จะไดเม่ือเกษียณ จากกรณีตัวอยางเงินตน 944,000 บาท 

ผลตอบแทนจาก

การลงทุน (%)* 

ผลตอบแทนจาก

การลงทุน (บาท) 

ประมาณเงินรับ 

เมื่อเกษียณ (บาท) 

3% 141,600 1,085,600 

4% 188,800 1,132,800 

5% 236,000 1,180,000 

6% 283,200 1,227,200 

7% 330,400 1,274,400 

หมายเหตุสําคัญ* ผลตอบแทนจาก

การลงทุนผันผวนไดตามภาวะ

เศรษฐกิจ ประมาณการท่ีนําเสนอเปน

เพียงประมาณการเพ่ือใหเขาใจ

หลักการ ไมไดเปนการระบุวาจะได

ผลตอบแทนเทาไรเม่ือไร 



กรณี do (เปนสมาชิกตอไป) 
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เงิน กบข. ของสมาชิก “จะเพ่ิมจากอะไร” และ “จะเพ่ิมเทาไร” 

เงิน กบข. ของสมาชิกจะเพ่ิมจากอะไร 

1. เงินสะสมของสมาชิก 3% (ถามีการออมเพ่ิมอีก 1-12% เงินสวนนี้ก็จะมากตาม) 

2. เงินสมทบภาครัฐ 5%  

เงิน กบข. ของสมาชิกจะเพ่ิมเทาไร 

1. เงินเดือน “ถาเงินเดือนข้ึนมาก เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย” จะผันแปรมากตาม 

2. ผลตอบแทนการลงทุน กบข. ปจจุบันเฉลี่ย 16 ป คือ 7% อนาคตประมาณการณไมได 

เปาหมาย กบข. คือสรางผลตอบแทนชนะเงินเฟอ 



กรณี do (เปนสมาชิกตอไป) 
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ระยะเวลาในการสะสมเงินอนาคตใหเทาเงินปจจุบันที่สละสิทธ์ิ 

เงินกอนที่ “นาจะไดรับ” (เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ)  

กรณี “Do” หรือเปนสมาชิก กบข. ตอไป สมมุติวาสะสมจนเกษียณได 800,000 บาท 

ตองใชเวลา 800,000 บาท    = 80 เดือน หรือ 6.67 ป 

                  10,000 บาท  
  

จึงจะได “บํานาญสวนเพ่ิม” เทากับเงิน กบข. ที่ควรจะได  
หมายเหตุ: คาเงินของบํานาญสวนเพ่ิมในอนาคตลดลงเรื่อยๆ ตามเงินเฟอ  

เงินบํานาญสวนเพ่ิมที่ “นาจะไดรับ”  

กรณี “UnDo” หรือยกเลิกการเปนสมาชิก กบข. สมมุติวาไดเพ่ิมมาอีก 10,000 บาท/เดือน 



กรณี do (เปนสมาชิกตอไป) 
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ประโยชนของเงินกอน 

ลําดับท่ี 1: เคลียรหน้ีสิน จะได

ไมตองนําบํานาญสวนเพิ่มมา

ผอนชําระ และเกิดความรูสึก

เปนไท เปนอิสระในการใชชีวิต 

ลําดับท่ี 2: ซ้ือบานเล็กๆ อยู

ตางจังหวัด เพราะที่ผานมาอยูบาน

หลวง ไมมีบานเปนของตนเอง 

ลําดับท่ี 3: ซ้ือทรัพยสินใหลูกหลาน 

เพราะคดิวาบํานาญสูตร กบข. พอใช 

และสวนตางบํานาญก็ไมมาก 

ลําดับท่ี 4: ลงทุนธุรกิจ

เล็กๆ เพื่อรายไดเสริม และ

มีกิจกรรมทําจะไดไมเหงา 

และไมเบ่ือ 



สรุป Undo 
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• การ Undo คือการ “ยกเลิก” การเปนสมาชิก กบข. สําหรับ “สมาชิก กบข. ภาคสมัคร

ใจ” ท้ังท่ียังรับราชการอยูและเกษียณไปแลว ตัดสินใจ Undo แลว ยกเลิกไมได  

 

• ผูท่ี Undo จะสามารถรับ “เงินสะสม เงินสะสมสวนเพ่ิม (ถามี) พรอมผลประโยชน”  

ขาราชการบํานาญท่ีรับเงินท้ัง 4 กอนออกไปแลวตอง “หัก กลบ ลบ” สวนตางบํานาญกับ 

เงินประเดิม เงินสมทบ และเงินชดเชย” ถารับไปมากกวาตองคืนภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 

2557 (วันเดียวกับวันสุดทายในการขอ Undo)  

 

• ขาราชการปจจุบันตองใชสิทธิ Undo ณ วันท่ีกฎหมายมีผลบังคับ – 30 กันยายน 2557 

 

• ขอดูยอดเงิน ปจจุบัน” ในบัญชี กบข. ไดจาก GPF Web Service และดูขอมูลบํานาญ

จากเว็บกรมบัญชีกลาง  



ถาสมาชิก Undo มากๆ กบข. จะเปนอยางไร 
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ขาราชการที่มีสิทธิกลับไปใชบํานาญสูตร

เดิม 1,009,680 คน  

เงินกองทุน 600,478 ลบ.  

ขาราชการบํานาญ 

281,852 คน 

(28%) 

ขาราชการปจจุบัน 

727,828 คน 

(72%) 

เงินสวนสมาชิก  

438, 597 ลบ.  

เงินสํารอง        

161,881 ลบ.  

เงินสมาชิกปจจุบันที่มีสิทธิ

ลาออก 390,515 ลบ. 

เงินสะสมของสมาชิกที่ 

กบข. ตองคืน 

119,833 ลบ. (31%) 

เงินสะสมจากรัฐบาล 

270,682 ลบ. 

(69%%) 

นําเขากองทุน กบข. ในฐานะกองสํารอง หากสมาชิก

ลาออก 100% จะมีเงินสํารองรวม 432,563 ลบ 

(270,682 + 161,881)   
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“Re-do” 



ผูมีสิทธิ “Redo” คือใคร 

34 1 กันยายน 2557 

“ขาราชการที่รับราชการกอนป 2540 

และมีสิทธิสมัครเปนสมาชิก กบข. ในป 

2540 แตตัดสินใจไมเปนสมาชิก กบข.” 



หลักการ “Redo” 

35 4 เมษายน 2556 

ชวงที่ 1 ชวงที่ 2 ชวงที่ 3 

เงินประเดิมที่คํานวณไดจาก 3 ชวง 
เงินประเดิม + ผลประโยชน 

เงินชดเชย 2% + 

ผลประโยชน 

“ขาราชการที่ Redo 

ในป 2557” 

“ขาราชการที่ 

do เม่ือป 2540” 

“win-win” 
“ขาราชการที่ Redo ตองไมเสียเปรียบขาราชการที่ Do” 



เงินประเดิม กรณี “Redo” 

36 4 เมษายน 2556 

วันเขารับ

ราชการ 

ชวงที่ 1 

คํานวณดวยสูตรเงินประเดิมและตัว

แปรอื่นๆ เชนเดียวกับขาราชการที่

สมัครใจเขา กบข. เม่ือป 2540 

26 มีนาคม 

2540 

ชวงที่ 2 

นํา “เงินประเดิม” ที่คํานวณไดในชวงที่ 1 ไปคํานวณดวยสูตร 

“ดอกเบี้ยทบตน” โดยใขอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ กบข. ทําไดคือ

ประมาณ 7.05% ตอป 

ชวงที่ 3 

คํานวณ “เงินประเดิม” ดวยสูตรใหม 

ใชเงินเดือน มีค 2540 และใช “อัตรา

เงินเพ่ิมเงินเดือน” “อัตรา

ผลตอบแทน” เฉลี่ยตามที่เกิดขึ้นจริง 

30 กันยายน 

2557 



วัน-เวลาสําคัญสําหรับการ “Redo” 

37 4 เมษายน 2556 

วันที่กฎหมายมีผล

บังคับ 

ระยะเวลาที่สามารถเลือก Redo 

ขาราชการ 

ย่ืนเรื่องใหหนวย

ราชการตนสังกัด 

กรมบัญชีกลาง 

30 กันยายน 

2557 

วันที่เริ่มรับ

ราชการ 

กรมบัญชีกลางจะคิดเงินประเดิมใหพรอม

ผลประโยชน 3 ชวงเวลา 

เกษียณ รับเงินกอน

พรอมผลประโยชน

และรับบํานาญสูตร

สมาชิก กบข. 

เริ่มตนสมาชิกภาพ กบข.  

สมาชิกสะสม 3% 

รัฐสมทบ 5% (เงินสมทบ และเงิน

ชดเชย) 

กบข. นําเงินทั้งหมดไปลงทุน หา

ผลประโยชนใหสมาชิก 
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“ถาม-ตอบ” 



ขออนุญาตไมตอบ 3 ขอ 

39 4 เมษายน 2556 

“ไมตอบเรื่องแกสูตรบํานาญ” 

เพราะรัฐบาลเปดโอกาสให Undo (เลิกเปนสมาชิก กบข. กลับไปใชบํานาญสูตรเกา

เชนเดียวกับผูเปนสมาชิก 

“ไมตอบวา กบข. สัญญาวาจะใหเงินกอนหลายลานแลวไดนอยกวาสัญญา” 

เพราะชี้แจงไปแลววาจํานวนเงินที่เคยสื่อสารในอดีต เปนการประมาณการณขอมูล ณ 

ขณะนั้น สมาชิกสามารถใชสิทธิ Undo ไดหากไมพอใจในผลตอบแทนเฉลี่ย 16 ปที่ผาน

มา ประมาณ 7% 

“ไมตอบวาทําไมไมใหเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ” 

เพราะชี้แจงไปแลววาเปนเงินของรัฐ เปนการใหเพราะชดเชยบํานาญที่ลดลง ในเม่ือ

กลับไป Undo และบํานาญไมลดลง เงินสวนนี้ก็ตองคืนรัฐ 

1 

2 

3 



40 

แนะนํา กบข.  
และบริการตางๆ จาก กบข. 

1 กันยายน 2557 40 



41 

บริการ  

“ออมเพิ่ม” 
1 กันยายน 2557 41 



ทําไมตอง “ออมเพิ่ม” 

1 กันยายน 2557 42 

สมาชิก กบข. สามารถออมเพ่ิมได 1-12% 

1. ลดภาษีสามารถนําไปรวมกับ RMF ไดสูงสุดไม

เกิน 500,000 บาท 

2. เพิ่มมูลคาเงินออม ไดประโยชนจาก “พลัง

ดอกเบ้ียทบตน” 

3. ออมเพิ่มแตเนิ่นๆ ไดประโยชนยาวนาน  

4. สรางวินัยการออม  

ประโยชนของการออมเพิ่ม 
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ทําไมตองออมเพิ่ม 

เปรียบเทียบ นาย ก. และ นาย ข. ที่มีประวัติเหมือนกัน 

อายุ 25 ป 

เงินเดือน 15,000 บาท 

เกษียณ อายุ 60 ป 

ระยะเวลาออม 35 ป 

ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย กบข. 7% 

นาย ก. ออม 3% คือออม 450 บาท/เดือน 

เกษียณจะไดรับเงินประมาณ 780,000 บาท 

นาย ข. ออม 15% คือออม 2,250 บาท/เดือน 

เกษียณจะไดรับเงินประมาณ 3,800,000 บาท 

พลังของ ดอกเบี้ยทบตน 



44 1 กันยายน 2557 

ข้ันตอนการออมเพิ่ม 

สมาชิก 
หนวยงาน 

ตนสังกัด 
กบข.  

สมาชิก  

ด า ว น โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร ม ไ ด จ า ก

www.gpf.or.th เมนู “สมาชิก” เหตุ

และสิทธิ > เลือกออมเพ่ิม กรอกแบบ

ฟอรใหครบถวน 

หนวยงานตนสังกัด (กองการเงิน) 

สมาชิกสงเอกสารที่หนวยงานตน

สังกัด เจาหนาที่จะบันทึกขอมูลและ

ดําเนินการหักเงินสะสมสวนเพ่ิมเดือน

ถัดไป 

กบข.  

นําเงินของสมาชิกไปลงทุน และคืน

ผลตอบแทนกลับสูสมาชิก  
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บริการ  

“เปลี่ยนแผนลงทุน” 

1 กันยายน 2557 45 



อายุไมเทากัน ไมควรเสี่ยงเหมือนๆ กัน 

1 กันยายน 2557 46 

ความเสี่ยงใน

การลงทุน 
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หลักการ “อายุนอยควรจะเสีย่งมาก อายุมากควรจะเสี่ยงนอย” 

แผนผสมหุนทวี 
“ตองการเงินงอกเงย 

รับความผันผวนได” 

แผนตราสารหนี้ 
“โอกาสสรางผลตอบแทน

เล็กนอย” 

แผนตลาดเงิน 
“เนนคุมครองเงินตน” 

แผนหลัก 
“ใหดอกผลพอเพียงบนความ

เสี่ยงที่เหมาะสม” 

*เงินที่สามารถนํามาเปลีย่นแผนลงทุนไดคอืเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน 

กบข. มีแผนทางเลือกใหสมาชิกเลือก 4 แผน 
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“แตสมาชิกก็ยังเลือกท่ีจะไมเปลี่ยนแผนลงทุนเอง 

เพราะรูสึกยุงยาก และไมแนใจวาเมื่อไรควรจะ

เปลี่ยนเปนแผนอะไรอยางไร” 
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แผนสมดุลตามอายุ...ทางเลือกที่งายข้ึน 

ปรับสัดสวนสินทรัพยการลงทุนใหเหมาะสมกับชวงอายขุองสมาชิกอัตโนมัติ 

new 
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หลักทรัพยเสี่ยง เพ่ือโอกาส

สรางผลตอบแทน 

หลักทรัพยมั่นคง 

สัดสวนสินทรัพยเส่ียง 

อายุ 
ตลาดเงิน 
ตราสารหน้ี 

แผนหลัก 

ผสมหุนทวี 

ความแตกตางแผนทางเลือกการลงทุน VS แผนสมดุลตามอายุ  

- ไมมีการปรับสัดสวนการลงทุนตามชวงอายุ 

- สมาชิกใกลเกษียณมีโอกาสรบัความผันผวนจาก 

   ราคาตลาด (Market Risk)  

- สมาชิกอายุนอยรับความเสี่ยงดานความไม 

    พอเพียงหลังเกษียณอายุ (Shortfall Risk) 

- มีการปรับสัดสวนการลงทุนใหสอดคลอง 

    กับชวงอายุ เพ่ือโอกาสสรางผลตอบแทนเมื่ออายุนอย 

และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาด

เมื่อใกลเกษียณ 

กรณีลงทุนในแผนเดียวจนเกษียณ กรณีเลือกลงทุนในแผนสมดุลอัตโนมัติ 

เพ่ิมโอกาสสรางผลตอบแทนเม่ืออายุนอย ลดความเสี่ยงเม่ือใกลเกษียณ 
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แผนสมดุลตามอายุ....งาย  มั่นใจ  โอกาส 
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สนใจเปลี่ยนแผนทําอยางไร..... 

สมาชิก กบข.  

สมาชิก  

ดาวน โหลด  “  แบบแสดงความ

ประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแผนการ

ลงทุน ” แนบสําเนาบัตรประชาชน 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

กบข.  

ไดรับเอกสารและตรวจสอบแลว จะ

ดําเนินการเปลี่ยนแผนให 

ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป และสง

หนังสือยืนยันการเปลี่ยนแผนการ

ลงทุนไปยังสมาชิก 

สงเอกสารมาท่ี กบข. ตู ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341 

(ไมตองผานสวนราชการ) 
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บริการ  

“ออมตอ” 
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ออมตอ...ทางเลือกวัยเกษียณ 

“ออมตอ คือ บริการบริหารเงินสมาชิกโดยการนําไปลงทุนตอเน่ืองในแผนหลัก 

(ลงทุนในสินทรัพยม่ันคงสูงตํ่ากวา 60%) ของ กบข. ” 

รูปแบบท่ี 1:  

ออมตอเต็มจํานวน 

รูปแบบท่ี 2:  

รับกอนสวนหนึ่ง  

ท่ีเหลือออมตอ 

รูปแบบท่ี 3:  

ขอรับเปนงวดๆ  

ท่ีเหลือออมตอ 

รูปแบบท่ี 4:  

รับกอนสวนหนึ่ง  

ท่ีเหลือรับเปนงวดๆ  
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สิทธิประโยชนของบริการออมตอ 

 เปนทางเลือกในการลงทุนหลังเกษียณอายุ ชวยเพ่ิมวินัยใหสมาชิกมีเงินใช    

    อยางเพียงพอในวัยเกษียณ 

 

 ชวยหลีกเลี่ยงการลดมูลคาของเงินออมในกรณีที่ขอรับเงินคืนในชวงที่ตลาด 

     ลงทุนมีความผันผวนสูง 

 

 ผลตอบแทนที่ไดรับไมเสียภาษี 

 

 คาใชจายในการบริหารตํ่า 
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หลักเกณฑ บริการ “ออมตอ” 

มียอดเงินที่ออมตอ ไมต่ํากวา 35,000 บาท 

 

การขอทยอยรับ ตองรับเปนรายงวดๆ ละเทาๆ กัน ไมต่ํากวางวดละ 3,000 บาท 

 

กบข. จะโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร เทานั้น  

และหักคาธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึ้นจริงจากยอดที่สมาชิกไดรับ 

 

สามารถแจงเปล่ียนแปลงจํานวนเงิน  

หรือความถี่ในการขอรับเงินคืน ไดปละ 1 ครั้ง ตามปปฏิทิน 

 

กรณีสมาชิกเสียชีวิต กบข. จะจายเงินใหแก ผูจัดการมรดก 

 

ผลประโยชนที่จะไดรับจากการบริหารตอสามารถ ผันแปรไปตามผลการดําเนินงานของ กบข.  

และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
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ข้ันตอนการขอรับเงิน และ ออมตอ 

สมาชิก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงิน 

1. ยื่นแบบขอรับเงิน (กบข.รง 008/1/2555) 

2. แนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝาก พรอมรับรอง 

   สําเนาถูกตอง 

(สามารถยื่นแบบขอรับเงินจากกองทนุลวงหนา

ไดไมเกิน 90 วัน ) 

สมาชิก 
หนวยงาน 

ตนสังกัด 

หนวยงานตนสังกัด 

1. ตรวจสอบสิทธิ  

2. แนบเอกสารสารตางๆ เชน  

 - สําเนาคําสั่งออกจากราชการ 

 - สําเนาหนังสือสั่งจายบํานาญ 

       - อ่ืนๆ 

กบข.  

กรณีเอกสาร 

ถูกตอง 

จายเงินคืนผาน 

เช็ค / ธนาณัติ / โอนเงิน 

ภายใน 7 วันทําการ  

 

กรณีเอกสาร 

ไมถูกตอง 

สงกลับคืนยัง

หนวยงานตนสังกัด 



58 

สวัสดิการ 
“ลดรายจาย เพิ่มรายได สรางความสุข” 
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สวัสดิการเฉพาะสมาชิก กบข.... 

01 ก.ย. 57 59 

www.gpf.or.th 

Presenter
Presentation Notes
กบข มีสวัสดิการต่างๆ มากมายเพื่อประโยชน์ให้กับสมาชิก กบข. สวัสดิการต่างๆ แยกเป็น 3 กลุ่ม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความสุข สมาชิกสนใจใช้บริการเช็ครายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กบข www.gpf.or.th หรือสืบค้นคำว่า “กบข” จาก google จะขึ้นเป็นชื่อแรก



สวัสดิการลดรายจาย : สินเช่ือ/ประกัน เงื่อนไขพิเศษ 
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ดอกเบี้ยพิเศษ 

 0% 7 เดือน 



สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก ออมตอ  

01 ก.ย. 57 61 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่  www.gpf.or.th 

สมาชิก 40 ทานแรกที่ตัดสินใจออมตอ วันนี้  เที่ยวหัวหิน ฟรี!! 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=D7NygtjpGjG-6M&tbnid=U5HUUP8Xy72yaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.roomsthailand.net/kanchanaburi&ei=jBtRUdKgJqiciAfOqoHQAg&bvm=bv.44342787,d.bmk&psig=AFQjCNGRsM6UsBMAPynvTq23hLz8LM8nJA&ust=1364356295078841
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=j59loOZLP9EypM&tbnid=cT4YjnaXbI1yqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oknation.net/blog/print.php?id=621603&ei=xRpRUY_yFKm3iQelioHYAw&bvm=bv.44342787,d.bmk&psig=AFQjCNEwgfJ6c8imt_J4F_a4CQ-bNz6L_A&ust=1364356152659513
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-KfEqHJkZfAqmM&tbnid=vw1DPIBAJCVZVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://52011010403g13.blogspot.com/2012/03/blog-post.html&ei=3xpRUYvBBeiOiAemqYCoBw&bvm=bv.44342787,d.bmk&psig=AFQjCNEwgfJ6c8imt_J4F_a4CQ-bNz6L_A&ust=1364356152659513
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=o35ZbEiNMqyBMM&tbnid=NfpfqsTxSrvlGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bbanubis.multiply.com/photos/album/22/22&ei=_RpRUeqwOquRigfX1IDADQ&bvm=bv.44342787,d.bmk&psig=AFQjCNEwgfJ6c8imt_J4F_a4CQ-bNz6L_A&ust=1364356152659513
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8fESd1mri4swpM&tbnid=Jr1T57JLaMSu1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://xn--12clet6bgabohl5gsa4cxb2czej3cej8d3jnhbf.com/&ei=ShtRUa6fD-eiigfy6YHQBg&bvm=bv.44342787,d.bmk&psig=AFQjCNGRsM6UsBMAPynvTq23hLz8LM8nJA&ust=1364356295078841
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RYofIqVj2uMkKM&tbnid=A-7L_G4l9dFS5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bantankhunmanee.com/tankhunmanee/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5.html&ei=wRtRUaSZDK7xiAedt4DYDg&bvm=bv.44342787,d.bmk&psig=AFQjCNF2N1JXTHVRiYHEdUB2lzOKMJXJCA&ust=1364356413495096
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สวัสดิการเพิ่มรายได: ตลาดนัด กบข. / ฝมือดีมีออเดอร 

• ฝมือดีมีออเดอร  

• โครงการตลาดนัด กบข.  

ฝกอาชีพเสริม หลักสูตรทํางาย มีตลาดรองรับ พรอมรับออเดอรทันที 
1.การทําดอกยิปโซและดอกหญาจากกระดาษสา+ โมบาย 

2.การทํากลองทิชชู Decoupage paper (เดคูพาจ) 

 3.การรอยสรอยแวนตาคริสตัล  

4.ศิลปะการทํากลองกระดาษสา  

5. การทําตระกราหวาย 

 

199 บาท 
เท่านัน้ 

Presenter
Presentation Notes
ฝีมือดีมีออเดอร์  5 จังหวัด จังหวัดจำนวนที่เปิดรับ (คน)วันที่จัดอบรมหมายเหตุกรุงเทพมหานคร20027 มี.ค. 56มีคนเข้าร่วม 195 คนนครราชสีมา100คน 3 พ.ค. 56มีคนเข้าร่วม 57 คนสงขลา100 คน 3 มิ.ย. 56มีคนเข้าร่วม 93 คนเชียงใหม่80คน 18 มิ.ย. 56 เต็มแล้วชลบุรี 50 คน 2 ส.ค. 56*อาจมีการเปลี่ยนแปลง*นครปฐม50 คน 14 ส.ค. 56*อาจมีการเปลี่ยนแปลง*



1 กันยายน 2557 63 

สวัสดิการสรางความสุข 

ราคาพิเศษสมาชิก 100 บาทเทานั้น 



ชองทางการติดตอ กบข. 

01 ก.ย. 57 64 

Call center 1179 กด 6 

www.gpf.or.th 

E-mail: member@gpf.or.th 

http://www.gpf.or.th/


1 กันยายน 2557 
65 

ขอขอบคุณ และขอใหสมาชิก กบข.  ทุกทานมีความสุขตลอดไป 
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