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GPF Quiz 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. 

ชุดที่ 2 



สารบัญ 
1 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
2 สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข. 
3 เงินในบัญชี กบข.  
4 บริการ กบข. 
5 สวัสดิการ 
6 ช่องทางการติดต่อ กบข. 
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กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(กบข.) 
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1 



เกี่ยวกับ กบข. 
กบข. เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
  
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง กบข. 
   1. เป็นหลักประกันการจ่ายบ าเหน็จบ านาญและให้ประโยชน์ 
       ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ 
   2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
   3. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก 
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ภารกิจส าคัญ 2 ด้าน คือ 
 

1. ด้านลงทุน  
 บริหารเงินและลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่เหมาะสม เน้น

ความสมดุลระหว่าง “ความปลอดภัยของเงินต้น” กับ “ผลตอบแทนจาก
การลงทุน”ภายใต้ “ความเสี่ยงที่ยอมรับได”้ 
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2. ด้านสมาชิก 
 บริหารจัดการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่

สมาชิกและส่วนราชการต้นสังกัด ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินงานของ กบข. และจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สมาชิก 



จ านวนสมาชิก กบข. 993,498 คน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559) 
• กลุ่มสมัครใจ จ านวน 597,709  คน 
• กลุ่มสมาชิกตามกฎหมาย จ านวน  395,785 คน 

  สมาชิก กบข. ประกอบด้วยข้าราชการ 12 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
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ล าดับ ประเภทข้าราชการ จ านวนราย ร้อยละ 

1 ข้าราชการพลเรือน  317,510  31.96% 

2 ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 11,593 1.17% 

3 ข้าราชการฝ่ายอัยการ  4,503 0.45% 

4 ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดม ศึกษา และ
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 11,895 
  

1.20% 

5 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 335,894 
  

33.81% 

6 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 2,860 0.29% 

7 ข้าราชการต ารวจ   46,863  14.78% 

ล าดับ ประเภทข้าราชการ จ านวนราย ร้อยละ 

8 ข้าราชการทหาร  151,960 15.30% 

9 ข้าราชการส านักงานศาล
รัฐธรรมนูญ 

       92 0.01% 

10 ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง   1,922  0.19% 

11 ข้าราชการส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 

  2,491 
  

0.25% 

12 ข้าราชการส านักงานคณะ 
กรรมการป้องกันและปราบ 
ปรามการทุจริต 

 2,188 0.22% 

*ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   3,727  0.38% 

*ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. อยู่เดิมแต่ได้โอนย้ายไปปฏิบัติงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี 



02 การบริหารกองทุนฯ 
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8 
หมายเหตุ : มูลค่าต่อหน่วยในกราฟข้างต้นเกิดจากการปัดเศษทศนิยม 

ผลตอบแทนการลงทุน และมูลค่าต่อหน่วยลงทุน (NAV) นับแต่ตั้ง กบข. 

ผลตอบแทนการลงทุน 

มูลค่าต่อหน่วยลงทุน 
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2 สิทธิประโยชน์ของสมาชิก กบข. 
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เมื่อสมาชิกออกจากราชการ หรือ เกษียณอายุราชการ สมาชิกจะได้รับเงินต่อไปนี้ 
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เงินที่สมาชิกจะได้รับขึ้นกับเวลาราชการ สิทธิ และการเลือกรับบ าเหน็จบ านาญ 
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3 เงินในบัญชี กบข. 



 กกก 
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1 

14 8 

2 4 3 5 

9 7 6 

ใบแจ้งยอด 
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เงินรัฐที่ให้เฉพาะสมาชิกที่ 
บรรจุเข้ารับราชการก่อน 
 27 มีนาคม 2540 โดย 
น าส่งเป็นเงินก้อนครั้งเดียว 
เท่านั้น เพื่อชดเชยส่วน 
ต่างของเงินบ านาญ 

เงินรัฐที่น าส่งในอัตรา 2% ของ 
เงินเดือนสมาชิกทุกเดือน เพื่อ
ชดเชยส่วนต่างของเงินบ านาญ 

เงินรัฐที่น าส่งในอัตรา 3% ของ
เงินเดือนสมาชิกทุกเดือน เพื่อ
ช่วยเพ่ิมเงินออมให้กับสมาชิก  

 

1 2 3 
ใบแจ้งยอด 
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เงินสมาชิกที่น าส่งในอัตรา 
3% ของเงินเดือนเพื่อออมเงิน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  เงินสมาชิกที่น าส่งเงินเพ่ิมจากอัตรา 

ปกติที่ก าหนดไว้ เลือกตั้งแต่  1-12% 
เพื่อเร่งการออมให้ถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

5 
ใบแจ้งยอด 
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มูลค่าต่อหน่วย = มูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน ÷ จ านวนหน่วย
ทั้งน้ีมูลค่าต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลงตามผลการด าเนินงานของ

กองทุน 

6 
9 

= จ านวนหน่วย x มูลค่าต่อหน่วย 

จ านวนหน่วย = จ านวนหน่วยลงทุนสะสม
ทั้งหมด ณ วันแสดงใบแจ้งยอด 
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แผนการลงทุนของสมาชิก 

ใบแจ้งยอด 



บริการ กบข. 
• ออมเพิ่ม 
• แผนทางเลือกการลงทุน 
• ออมต่อ 
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4 
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บริการออมเพ่ิม (เป็นบริการเฉพาะข้าราชการปัจจุบันเท่านั้น ผู้เกษียณแล้วไม่
สามารถแจ้งออมเพิ่มได)้  
สมาชิกแจ้งความประสงค์ออมเงินกับ กบข. ได้มากกว่าอัตราการออมปกติที่ 3% โดยสมาชิกเลือกอัตราออมเพ่ิมได้
ตั้งแต่ 1% - 12% เมื่อรวมกับอัตราออมปกติแล้วไม่เกิน 15% ทั้งน้ีรัฐยังคงส่งเงินสมทบในอัตรา 3% และเงิน
ชดเชย 2% ของเงินเดือนสมาชิกเช่นเดิม 

หลักเกณฑ์ออมเพิ่ม 

• สมาชิกส่งเงินออมเพิ่มได้ในอัตรา 1% - 12% (ไม่รวมกับสะสมปกติ) รัฐไม่ได้สมทบเพิ่ม 

• สมาชิกแจ้งเปลี่ยนอัตราการส่งเงินออมส่วนเพ่ิมได้ ปีละ 1 ครั้ง  

• เงินสะสมและเงินออมเพิ่มในส่วนเงินตน้เงินกบข.น าไปลดหย่อนภาษีได้ เมื่อรวมกับ เงินออมที่กองทุนรวมเพื่อ 

  การเลี้ยงชีพ (RMF) สามารถน าไป ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ไม่เกิน 500,000 บาท  

• สมาชิกจะได้รับเงินออมเพิ่ม พร้อมผลประโยชน์คืนเมื่อออกจากราชการ 

ช่องทางการออมเพิ่ม 
• ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 
• ผ่าน GPF Web Service (www.gpf.or.th เลือกเมนู GPF Web Service) 

 

 

http://www.gpf.or.th/
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 261,242.60  

 457,730.60  

 111,621.80  

 323,662.00  

เงินออมที่มีกับ กบข. (เงินรัฐ + เงินสะสมปกติ 3%) 

รวมเงินต้น รวมผลประโยชน ์
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สมาชิกท่านนี้ ณ สิ้นปี 57 มียอดเงินสะสมทั้งส่วนรัฐและส่วนสมาชิก
(สะสมปกติ3%) ตั้งแต่ปี  2540 -2557 ทั้งสิ้น 781,392.6 บาท (เงิน
ต้น 457,730.60  บาท  ผลประโยชน์ 323,662.0 บาท) 

กรณีศึกษาข้อมูลจริงจากสมาชิกที่ใช้บริการออมเพิ่มเต็มจ านวน(12%) ตั้งแต่ปี 2551 - 2557 

ปี 40-51     40-52      40-53        40-54       40-55       40-56         40-57      
ปี 51     51-52      51-53     51-54    51-55    51-56    51-57      

1 

 24,554.40  

 319,286.40  

 5.89  

 67,576.68  

เงินออมเพิ่ม (ตั้งแต่ปี 2551 -2557) 

เงินต้นออมเพิ่ม ผลประโยชน์ออมเพิ่ม 

และสมาชิกตัดสินใจออมเพิ่มตั้งแต่ปี 51  ท าให้มีเงินเพิ่มอีก 
386,863 บาท  (เงินต้น 319,286.40 บาท ผลประโยชน์  
67,576.68  บาท) 

เปลี่ยนวันนี้
เพื่อวันหน้า 

2 

บริการออมเพ่ิม 

ปี 40-51   40-52    40-53    40-54    40-55    40-56      40-57      
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หลักเกณฑ์เปลี่ยนแผนการลงทุน 
• ท าแบบประเมินความเสี่ยง 
• หากไม่ประสงคเ์ปลี่ยนแผนการลงทุน กบข. จะดูแลเงินของสมาชิกในแผนหลัก  

• ประเภทเงินออมที่สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได้คือ เงินสะสม เงินสมทบ เงินออมเพิ่ม(ถ้ามี) 
• เลือกได้ครั้งละ 1 แผน เท่านั้น  
• สามารถเปลี่ยนแผนได้ปีละ 2 ครั้งในรอบปีปฏิทิน (เดือนใดก็ได้) 
• เมื่อ กบข. ได้รับเอกสารและตรวจสอบแลว้ จะด าเนินการเปลี่ยนแผนให้ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 

ช่องทางเปลี่ยนแผนการลงทุน 
• ผ่านทางไปรษณีย์ มายัง กบข. โดยตรงที่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
   ตู้ ปณ. 12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341 
• ผ่าน GPF Web Service 
 
 

บริการแผนทางเลือกการลงทุน 
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บริการแผนทางเลือกการลงทุน  
สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ให้ กบข. น าเงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ออมเพิ่ม) และเงินสมทบพร้อม
ผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวไปบริหารตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกได้ โดยสมาชิกสามารถเลือกลงทุนตาม
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงแนะน าให้สมาชิกท าแบบทดสอบความเสีย่ง ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th  

โดยเลือกเมนูสมาชิก > แผนการลงทุนส าหรับสมาชิก > แบบทดสอบความเสี่ยง 
ปัจจุบัน กบข. มีแผนทางเลือกการลงทุนส าหรับสมาชิก ได้แก่ แผนผสมหุ้นทวี แผนหลัก แผนตราสารหนี้  
แผนตลาดเงิน และแผนสมดุลตามอายุ  

หุ้น 35% หุ้น 22% 

http://www.gpf.or.th/
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          แผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่มกีารลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท สัดส่วนการลงทุนของแผนข้ึนอยู่กับอายุ
สมาชิก โดยจะลดสัดส่วน “สินทรัพย์เสี่ยงลง” เมื่ออายุสมาชิกเพิ่มขึ้น เป็นการลงทุนภายใต้หลักการ  
“อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงน้อย” 

บริการแผนทางเลือกการลงทุน 
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          แผนสมดุลตามอายุ “อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงน้อย” 
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บริการออมต่อ  
สมาชิกท่ีก าลังจะเกษียณอายุราชการ แต่ประสงค์จะให้ กบข. บริหารเงินต่อเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องให้ 
สามารถแจ้งความประสงค์มาที่ กบข. ก่อนสิ้นสมาชิกภาพ 

• ต้องมีเงินในบัญชีไม่ต่ ากว่า 35,000 บาท ณ วันที่ยื่นค าขอ 

• ผู้ที่ใช้บริการออมต่อ “ไม่ต้องส่งเงินสะสมต่อ”  

• การขอทยอยรับเงิน รับเป็นงวดๆ ละเท่าๆ กัน ไม่ต่ ากว่า 3,000 (งวด 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือนหรือ 1 ปีก็ได้) 

• กบข. จะโอนเงินในวันท าการสุดท้ายของเดือน เข้าบัญชีธนาคารที่สมาชิกให้ไว้เท่านั้น และจะหักค่าธรรมเนียมการโอนจากสมาชิก 

• สมาชิกเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินคืนไดป้ีละ 2 ครั้ง ตามปีปฏิทิน (น าส่งแบบ กบข.บต.002/1/2555 ที่ กบข.) 

• กรณีสมาชิกเสียชีวิต กบข. จะจ่ายเงินคืนแก่ผู้จัดการมรดกเท่านั้น 

• เงินที่ให้ กบข. บริหารต่อจะน าไปลงทุนในแผนการลงทุนที่เลือกไว้กอ่นออกจากราชการ 

• ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารตอ่สามารถผันแปรไปตามผลการด าเนินงานของ  

  กบข. และสภาวะเศรษฐกิจ 

ช่องทางออมต่อ 
• ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 

หลักเกณฑ์ออมต่อ 

• เลือกรูปแบบบริการออมต่อ 

  จาก 4 รูปแบบ  



บริการออมต่อ 
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ตารางแสดงประมาณการผลประโยชน์สะสมทั้งหมด กรณีใช้บริการออมต่อทั้ง 4 รูปแบบ 
ปี รูปแบบที่ 1 

ออมต่อทั้งจ านวน 
เงินก้อนที่น ามาออมต่อ 

1,232,536 บาท 
 

รูปแบบที่ 2 
ขอรับบางส่วน ส่วนที่เหลือออมต่อ 

ขอรับบางส่วน 500,000 บาท  
เงินก้อนที่น ามาออมต่อ 748,623 บาท 

รูปแบบที่ 3 
ขอรับบางส่วน ส่วนที่เหลือทยอยรับ 

ขอรับบางส่วน 200,000 บาท  
ส่วนที่เหลือทยอยรับปีละ 100,000 บาท  
เงินก้อนที่น ามาออมต่อ 953,015 บาท 

รูปแบบที่ 4 
ทยอยรับเป็นงวดๆ 

ทยอยรับเป็นงวดๆ ปีละ 100,000 บาท  
เงินก้อนที่น ามาออมต่อ 1,157,407 บาท 

2551 27,067 16,087 20,479 24,871 
2552 144,131 85,662 108,614 132,001 
2553 262,414 155,961 188,488 231,069 
2554 304,436 180,936 212,010 261,410 
2555 420,047 249,648 273,857 342,017 
2556 497,169 295,484 311,178 391,852 
2557 617,111 366,769 360,764 460,900 
2558 681,197 404,857 384,556 495,092 

กรณีศึกษาของสมาชิกที่ใช้บริการออมต่อ 
 นาย ก. ใช้บริการออมต่อเต็มจ านวนด้วยเงินก้อน กบข. 1,232,536 บาท ตั้งแต่ปี 2551 – 2558 และได้รับผลประโยชน์สะสม 
ทั้งหมด 681,197 บาท หาก นาย ก. ใช้บริการออมต่อในรูปแบบอื่น ภายใต้ระยะเวลาการออมและอัตราผลตอบแทนที่เท่ากัน นาย ก.  
จะได้รับผลประโยชน์แตกต่างจากการใช้บริการออมต่อเต็มจ านวนเท่าใด? 
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สวัสดิการ 
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กบข. จัดโครงการและกิจกรรมด้านสวัสดิการ ภายใต้ 3 แนวคิดคือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ 
สร้างความสุข โดยสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับอยู่ในรูปของส่วนลดและการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่จัดขึ้น เพียงคลิกดูรายละเอียดที่ เว็บไวต์ กบข. เมนู สวัสดิการ 
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สวัสดิการที่สมาชิกให้ความสนใจสูงสุด 3 อันดับแรก 

1 2 

3 



ติดต่อ กบข. 
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ส านักงาน กบข.  เลขที่ 990 ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
Contact Center 1179 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.30 น.  
โทรสาร   0 2636 0700 หรือ 0 2636 1649 
E-mail    member@gpf.or.th  
เว็บไซต์ กบข.  www.gpf.or.th 
Mobile Application  ในระบบ iOS และ Android พิมพ์ “GPF”  
SMS   สมาชิกแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือกับ กบข. เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ   
Facebook     http://www.facebook.com/gpf1179 
 

 

http://www.gpf.or.th/thai2013/contact/email.asp
http://www.facebook.com/gpf1179
http://www.facebook.com/gpf1179


ขอบคุณ 
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