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กบข. พบสมาชิก 
โดย กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 



ประเด็นน าเสนอ 
การ “ยกเลิก” การเป็นสมาชิก กบข. (Undo) 
การ “สมัคร” เป็นสมาชิก กบข. (Redo) 

แนะน า กบข. และบริการต่างๆ จาก กบข. 

ถาม-ตอบ 

17 กรกฎาคม 
2556 
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Undo & Redo 
การยกเลิกการ

เป็นสมาชิก กบข. 
การสมัครเป็น
สมาชิก กบข. 

17 กรกฎาคม 
2556 
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“เฉพาะผู้ที่รับราชการก่อน ปี 2540 เท่านั้น” 
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“do” 

แล้วเป็นอย่างไร 

17 กรกฎาคม 
2556 

4 

การเป็นสมาชิก กบข. 



“do” คืออะไร 

17 กรกฎาคม 
2556 
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Do คือการเปน็สมาชิก กบข. มี 1) มีการสะสมเงินออมเพื่อการเกษียณ และ 2) รับบ านาญสูตรสมาชิก 

เงินสะสมของสมาชิก 
1. สะสมตามกฎหมาย 3% 
2. สะสมเพิ่มตามสมัครใจ 1-12% 

เงินท่ีรัฐชดเชยบ านาญที่ลดลง 
3. เงินประเดิม (เฉพาะสมาชิกภาค

สมัครใจ) 
4. เงินสมทบ 3% 
5. เงินชดเชย 2% 

เงินเดือน “เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย”  x อายุราชการ 
    50 

    ไม่เกิน 70% เงินเดอืนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทา้ย 

กบข. น าเงินทั้งหมดไปลงทุน
เพื่อหาผลตอบแทนส าหรับ
สมาชิกน าไปใช้หลังเกษียณ 
เฉลี่ย 16 ปี ได้ประมาณ 7% 

1) เงนิสะสมของสมาชิกในบัญชี กบข. 2) สูตรค านวณบ านาญที่สมาชิกจะได้รับเมื่อเกษียณ 



6 17 กรกฎาคม 2556 

1-9 คืออะไร 

1 2 3 4 5 6 

7 8 
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7 17 กรกฎาคม 2556 

เหตุน าสู่การแก้กฎหมายให้สมาชิก Undo 
มูลเหตุไม่พอใจ ความคิดเห็นและความเข้าใจ

ของสมาชิก 
ความจริง 

1. สะสม 3% ตามกฎหมาย • ถูกหักเงินเดือน  • กบข. น าเงินเหล่านั้นไปลงทุนหาผลตอบแทน ตาม
เงื่อนไขระบุใน พรบ. กบข.  
• สมาชิกน าเงินพร้อมผลตอบแทนออกไปได้เมือ่เกษียณ 
• ปัจจุบนัผลตอบแทนเฉลี่ย 7% 

2. บ านาญน้อย  • เสียเปรียบเพื่อนที่ไมไ่ด้เป็น
สมาชิก 

• สมาชิก กบข. ได้เงินชดเชยบ านาญท่ีลดลงจากรัฐ 3 
ส่วน สามารถรับเป็นเงนิก้อนได้เมือ่เกษียณ  

3. ผลประกอบการขาดทุน ป ี
2551  
 

•  กบข. ขาดทุนหลายปี 
ขาดทุนมาก โกงกันเยอะ  
• กบข. ไม่ชดเชยขาดทนุ 

•  ผลตอบแทนการลงทุนผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ  
• ตั้ง กบข. มา 16 ปี ขาดทุนทางบัญชี (ไม่ใชข่าดทุน
จริง) เพียง 1 ปี  

4. ประมาณการเงิน กบข. 
เมื่อเกษียณ กับเงินที่ได้รับจริง
ต่างกันมาก 

• กบข. หลอกลวง โกหกว่าจะ
ได้เงินเป็นล้านเมื่อเกษียณ 

• กรมบัญชีกลางประมาณการณ์ผลตอบแทนการลงทุน
จากข้อมูลจริง ณ ป ี2540 ที่อัตราดอกเบี้ยเงนิฝากสูง
ประมาณ 9% 
• 16 ปีที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยลดลงมาก ผลตอบแทน
การลงทุนจึงไม่ได้สูงเหมือนที่ประมาณการณ์ 



ชี้แจงประเด็น “กบข. ขาดทุน” 

8 

กบข. น าไปบริหารสร้างผลตอบแทน เฉลี่ย 16 ปี 7.04 % (เงินเฟ้อ 3.01%, เงนิฝาก 3.16%) 

10.96% 

16.95% 

8.92% 

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก 

อัตราเงินเฟอ้ 
เงินเฟ้อ 

ผลตอบแทนการ
ลงทุน กบข. 

ผลตอบแทนการ
ลงทุน กบข. 

-5.17% 



ชี้แจงประเด็น “กบข. ไม่ชดเชยขาดทุน” 

17 กรกฎาคม 
2556 
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เงินสมาชิกถูกน ามา “สะสม” ซื้อหน่วยลงทุน เพื่อ “ขายออกไปในวันเกษียณ” 

6.86 บาท 

14.78 บาท 

14.05 บาท 

15.36 บาท 

18.43 บาท 

ออมต่อ 

ปี 2540 เงินเข้า 686 บาท 
ซื้อได ้100 หน่วย  

เกษียณปี 2555 ขาย 100 หน่วยท่ี
ซื้อปี 2540 ได้เงิน 1,843 บาท 
ก าไร 1,157 บาท (169%) 

กบข. เป็นกองทุนบริหารเงินออมที ่… 
• ไม่รับประกันผลตอบแทน  
• หาผลตอบแทนได้เท่าไร เป็นของสมาชิกเท่าน้ัน  
• สมาชิกเลอืกน าเงินออกได้ตามจังหวะเหมาะสม” 



ชี้แจง “ประมาณการณ์เงิน กบข. คลาดเคลื่อน” 
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ประมาณการณ์เงินก้อน กบข. เมื่อปี 2541 อาศัยข้อมูล ณ ปีนั้นที่ดอกเบี้ยสูง 8-9% 

10.96% 

16.95% 

8.92% 

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก 

อัตราเงินเฟอ้ 
เงินเฟ้อ 

ผลตอบแทนการ
ลงทุน กบข. 

ผลตอบแทนการ
ลงทุน กบข. 

-5.17% 



มติ ครม. กรณี “Undo” 

17 กรกฎาคม 
2556 
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ครม. มีมติให้แก้กฎหมาย กบข. เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2556 

สรุปมติ ครม.  
1. ให้สมาชิก กบข. ที่เป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกกลับใช้สิทธิ์รับ

บ านาญ (Undo)ตาม พรบ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
2. จัดสรรเงนิงบประมาณเข้าบัญชีเงินส ารองที่ กบข.เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการจ่ายบ าเหน็จบ านาญใน

อนาคต 
3. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงนิสะสม และผลประโยชนท์ี่คนืสมาชิก 
4. ให้มีการรับข้าราชการที่ไม่ได้สมัครเปน็สมาชิกเมื่อปี 2540 (Redo) 
 

ผู้มีสิทธิเลือกกลับใช้บ านาญสูตรเดิม 
ข้าราชการที่เปน็สมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคน ทั้งที่เปน็ 
1. ข้าราชการปัจจุบัน  
2. ข้าราชการบ านาญ 
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“Undo” 

คืออะไร 
17 กรกฎาคม 
2556 

12 



“Undo” คืออะไร 

17 กรกฎาคม 
2556 
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Undo คือการ “ยกเลิก” การเป็นสมาชิก กบข.  

จากรัฐบาล (เพื่อชดเชยสูตรบ านาญที่เปลี่ยนไป) 

เงินประเดิม เงินชดเชย 
(2%) 

เงินสมทบ 
(3%) 

สมาชิกกบข.ออม 

เงินสะสมตาม
กฎหมาย (3%) 

เงินสะสมเพิ่ม ภาค
สมัครใจ (1-12%) 

จ่ายให้เฉพาะสมาชิกที่สมัครเป็น
สมาชิก กบข. เมื่อแรกก่อตั้งในปี 
2540 เท่านั้น จ่ายให้เป็นเงินก้อน แต่
ละคนได้ไม่เท่ากัน ขึ้นกับอายุราชการ 
เงินเดือน ณ ขณะนัน้ 

เมื่อเกษียณสมาชิกสามารถเลือกรับ “บ าเหน็จ” หรือ ”
บ านาญ” ซึ่งถ้ารับบ านาญจะเปน็สูตร  

เงินเดือน “เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย”  x อายุราชการ 
    50 

    ไม่เกิน 70% เงินเดอืนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทา้ย 



“Undo” แล้วจะเป็นอย่างไร 

17 กรกฎาคม 
2556 
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิก Undo  
1. เมื่อเกษียณและเลือกรับบ านาญ ก็ได้รับบ านาญสูตร 2494 ค านวณ ด้วยสูตร  
                เงนิเดือนๆ สุดท้าย x อายุราชการ  
                                   50  
 ต้องไม่เกิน 100% ของเงินเดือนสุดท้าย 
 
2. สมาชิก ไม่ต้องส่งเงินสะสม 3% เข้า กบข. ตามกฎหมาย ท่านที่มีออมเพ่ิม ก็ไม่ต้องออมเพ่ิม 
3. กบข. จะจ่ายเงินสะสมของท่าน [สะสมตามกฎหมาย 3% และสะสมเพิ่ม (ถ้ามี)] ที่สะสมมาก่อน

หน้านี้พร้อมผลประโยชน์ที่ กบข. บรหิารให้ท่านในลักษณะ “มาก่อน ได้ก่อน” (FIFO)  
4. รัฐ ไม่ส่ง เงินสมทบ เงนิชดเชย ให้ทา่นอีกต่อไป  
5. เงินในบญัชีท่านที่เป็นเงินรัฐ 3 ก้อน คือเงนิประเดิม เงินสมทบ เงนิชดเชยและผลประโยชน์ 3% 

จะยังถูกน าไปบรหิารต่อใน กบข. แตเ่ปลี่ยนสถานะเปน็เงินส ารองของรัฐบาล 

สมาชิกสามารถใช้สิทธิ Undo ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับ – 30 กันยายน 2557 



เปรียบเทียบ “เงิน กบข.” กรณี Undo & Do  

17 กรกฎาคม 
2556 
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xxxxxx 

xxxxxx 

ยอดเงินกรณี Do ต่อไป ยอดเงินกรณี Undo 

Call center 1179 กด 6 

xxxxxx 



เปรียบเทียบ “เงินบ านาญ” กรณี Undo & Do  

17 กรกฎาคม 
2556 
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สืบค้นจาก Google ด้วยค าว่า “กรมบัญชีกลาง ค านวณบ านาญ” 

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

สืบค้นค าว่า กรมบัญชีกลาง 
ค านวณบ านาญ 



“วัน-เวลาส าหรับการ Undo” 

17 กรกฎาคม 
2556 
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กรณีข้าราชการปัจจุบัน 

ข้าราชการปัจจุบันที่ต้องการ Undo  สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับ – 
30 กันยายน 2557 ถือว่าสมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557  

วันที่กฎหมายมีผลบังคับ 30 กันยายน 2557 

ระยะเวลาท่ีสมาชิก สามารถเลือกใช้สิทธ ิUndo 

สมาชิกยื่นเรื่องให้
หน่วยราชการต้นสังกัด 

กรมบัญชีกลาง 

กบข. 

กรมบัญชีกลาง 

กบข. 

สมาชิกยื่นเรื่องให้
หน่วยราชการต้นสังกัด 

ค านวณเงินให้ ณ วันที่เอกสาร
ครบถ้วนถกูต้องและด าเนนิการจ่าย

ให้หลังจากนั้น 

“ยื่นก่อน รับก่อน  
ยื่นหลัง รับหลัง” FIFO 
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“Undo” 

ส าหรับข้าราชการบ านาญ 

17 กรกฎาคม 
2556 
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“Undo” ส าหรับข้าราชการบ านาญ 

17 กรกฎาคม 
2556 
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ประเด็นพึงทราบ 
1. ได้รับบ านาญสูตร 2494 ย้อนหลัง นับจากวันที่ออกจากราชการถงึวนัที่ 

30 กันยายน 2557 
2. ไม่ต้องคืน “เงนิสะสม สะสมเพิ่ม (ถ้าม)ี”  พร้อมผลประโยชน์ที่รับจาก 

กบข. ไปแล้ว 
3.ต้องคืน “เงินประเดิม เงนิชดเชย และเงินสมทบ” [เพราะเงินเหล่านี้คือเงิน

ชดเชยบ านาญที่ลดลง กรณีกลับไปรับบ านาญสูตร 2494 ถือว่าบ านาญไม่ได้ลดลง 
จึงต้องน ามาคืน] โดยวิธี “หักกลบลบกัน” กับ “ส่วนต่างบ านาญสูตร 
2494 และบ านาญสูตรสมาชิก กบข.” 

เมื่อหักกลบลบกันแล้ว เป็นไปได้ 2 กรณ ี
1. ถ้ามีส่วนต่างสมาชิกต้องคืน ต้องคนืรฐัภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
2. ถ้ามีส่วนต่างรัฐต้องคนื รัฐจะคนืให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  



“วันเวลาส าหรับการ Undo” 

17 กรกฎาคม 
2556 
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กรณีข้าราชการบ านาญ 

ข้าราชการบ านาญ แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับ – 30 มิถุนายน 2557 และ
ต้องคืนเงินส่วนต่าง (ถ้ามี) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557  

วันที่กฎหมายมี
ผลบังคับ 

30 
มิถุนายน 
2557 

ระยะเวลาที่สมาชิก สามารถเลือกใช้สิทธ ิUndo 

สมาชิกย่ืนเรื่องให้
หน่วยราชการต้นสังกัด 

กรมบัญชีกลาง 30 กันยายน 
2557 

วันที่ออกจาก
ราชการ 

จะได้รับบ านาญสูตรเดมิย้อนหลังนับจากวันที่ออกจากราชการ – 30 กันยายน 2557 
โดยวิธีหักกลบลบกันกับเงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชย 

1 ตุลาคม2557 

เร่ิมรับบ านาญสูตร 2494 



บริการสอบถามยอดเงินที่รับไปแล้วส าหรับข้าราชการบ านาญ 

17 กรกฎาคม 
2556 
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Call center 1179 กด 6 



“Undo แล้วไม่มีสิทธิ Redo” 

17 กรกฎาคม 
2556 
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“ตัดสินใจ Undo แล้ว 
เปลี่ยนใจไม่ได้ แม้ว่ายังไม่
ถึงก าหนดวนัสุดท้ายส าหรับ
การ Undo” 



17 กรกฎาคม 2556 23 

“ตัดสินใจอย่างไรดี 
Undo หรือ do ต่อไป” 

17 กรกฎาคม 
2556 

23 



นัยส าคัญในมุมมอง “การวางแผนการเงิน” กรณี Undo 

17 กรกฎาคม 
2556 

24 

ประเด็นเปลี่ยนแปลง ประเด็นพึงพิจารณาประกอบ 

1. ได้รับบ านาญที่มากกว่า บ านาญคือเงินอนาคตที่จะรับเข้ามาต่อเนื่อง แต ่
ก าลังซื้อเงินในอนาคต “ลดถอยมูลค่าและก าลัง
ซื้อ” ตามภาวะเงินเฟ้อ 

2. เสียสิทธิรับเงินประเดิม 
เงินสมทบ และเงินชดเชย
และผลประโยชน์ 

ต้องหาเงินก้อนมาช าระหนี้ (ถ้าม)ี เมื่อเกษยีณ เพื่อ
จะได้ไม่ต้องน าบ านาญรายเดือนที่ไมม่ีดอกผล มา
ช าระหนี้ทีม่ีดอกเบ้ีย 

3. ยกเลิกการออมเงิน กับ 
กบข.  

ต้องสร้างวินัยการออมสม่ าเสมอใหม ่เพื่อสะสมไว้
ส าหรับใช้กรณฉีุกเฉิน (เช่น ป่วยหนัก) และเงิน
บ านาญรายเดือนไม่เพียงพอ 



บ านาญคือเงินอนาคต ที่ลดถอยมูลค่าได้ตามเวลาและเงินเฟ้อ 
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กระเพราไข่ดาว 
ค าถามชวนคิด 
1. วันนี้ราคาเท่าไร 
2. 10 ปีที่ผ่านมา ชามละเท่าไร 
3. อีก 10 ปี ข้างหน้า ราคาจะ

เป็นอย่างไร 

 
ปี 

อัตราเงินเฟ้อ 

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 

ถ้าเงินเฟ้อ 3% เงินบ านาญส่วนต่าง 10,000 บาท จะมีค่าเหลือเพียง 5,500 บาทในอีก 20 ปีข้างหน้า 



กรณี do (เป็นสมาชิกต่อไป) 
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สมมุติ ข้อมูลต่อไปนี้ (1) ณ วันที่เช็คยอดเงินมีรวม 800,000 บาท, (2) อายุงานเหลือ 5 ปี มี
เวลาออมอีก 60 เดือน และ (3) เงินเดือนเฉลี่ย ณ ตลอด 5 ปี คือ 30,000 บาท 

จะได้เงินต้นเข้าใหม่อีก 144,000 บาท มาจากเงิน 3 ส่วน  
1. เงินสะสม 3% ของสมาชิก ตลอดระยะเวลา 5 ปี 54,000 บาท 
2. เงินสมทบ 3% จากรัฐ ตลอดระยะเวลา 5 ปี 54,000 บาท 
3. เงินชดเชย 2% จากรัฐ ตลอดระยะเวลา 5 ปี 36,000 บาท 

รวมเงินต้นเก่า 800,000 บาท + เงินต้นเข้าใหม่ 144,000 บาท จะได้เงินส าหรับ กบข. หา
ดอกผลตลอด 5 ปีที่เหลือ 944,000 บาท 

เงิน กบข. ของสมาชิกจะ “เพ่ิมจากอะไร” 

หมายเหตุส าคัญ สมมุติฐานทั้ง 3 ข้อเปลี่ยน ตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงตาม 



กรณี do (เป็นสมาชิกต่อไป) 
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เงิน กบข. ของสมาชิก “จะเพ่ิมเท่าไร” 

ตัวแปรที่ 1: เงินเดือน “เงินเดือนขึ้นมาก เงินสมาชิกเพิ่มมาก” 
ตัวแปรที่ 2: ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย* ตลอดระยะเวลาที่เหลือก่อนเกษียณ “เฉลี่ยสูง 
เพิ่มมาก” “เฉลี่ยน้อย เพิ่มน้อย”   

ประมาณการผลตอบแทนการลงทุน และเงินที่จะได้เมื่อเกษียณ จากกรณีตัวอย่างเงินต้น 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 

หมายเหตุส าคัญ* ผลตอบแทนจาก
การลงทุนผันผวนได้ตามภาวะ
เศรษฐกิจ ประมาณการที่น าเสนอเป็น
เพียงประมาณการเพื่อให้เข้าใจ
หลักการ ไม่ได้เป็นการระบุว่าจะได้
ผลตอบแทนเท่าไรเมื่อไร 



กรณี do (เป็นสมาชิกต่อไป) 
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เงิน กบข. ของสมาชิก “จะเพ่ิมจากอะไร” และ “จะเพิ่มเท่าไร” 

เงิน กบข. ของสมาชิกจะเพิ่มจากอะไร 
1. เงินสะสมของสมาชิก 3% (ถ้ามีการออมเพิ่มอีก 1-12% เงินส่วนนี้ก็จะมากตาม) 
2. เงินสมทบภาครัฐ 5%  

เงิน กบข. ของสมาชิกจะเพิ่มเท่าไร 
1. เงินเดือน “ถ้าเงินเดือนขึ้นมาก เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย” จะผันแปรมากตาม 
2. ผลตอบแทนการลงทุน กบข. ปัจจุบันเฉลี่ย 16 ปี คือ 7% อนาคตประมาณการณ์ไม่ได้ 

เป้าหมาย กบข. คือสร้างผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ 



กรณี do (เป็นสมาชิกต่อไป) 
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ระยะเวลาในการสะสมเงินอนาคตให้เท่าเงินปัจจุบันที่สละสิทธ์ิ 

เงินก้อนที่ “น่าจะได้รับ” (เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ)  
กรณี “Do” หรือเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป สมมตุิว่าสะสมจนเกษียณได้ 800,000 บาท 

ต้องใช้เวลา 800,000 บาท    = 80 เดือน หรือ 6.67 ปี 
                  10,000 บาท  
  

จึงจะได้ “บ านาญส่วนเพิ่ม” เท่ากับเงิน กบข. ที่ควรจะได้  
หมายเหตุ: ค่าเงินของบ านาญส่วนเพ่ิมในอนาคตลดลงเรื่อยๆ ตามเงินเฟ้อ  

เงินบ านาญส่วนเพิ่มที่ “น่าจะได้รับ”  
กรณี “UnDo” หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก กบข. สมมุติว่าได้เพิ่มมาอีก 10,000 บาท/เดือน 



กรณี do (เป็นสมาชิกต่อไป) 
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ประโยชน์ของเงินก้อน 

ล าดับที่ 1: เคลยีร์หนีส้นิ จะได้
ไม่ต้องน าบ านาญส่วนเพิ่มมา
ผ่อนช าระ และเกิดความรู้สึก
เป็นไท เป็นอิสระในการใช้ชีวิต 

ล าดับที่ 2: ซื้อบ้านเล็กๆ อยู่
ต่างจังหวัด เพราะที่ผ่านมาอยูบ่้าน
หลวง ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง 

ล าดับที่ 3: ซื้อทรัพยส์นิให้ลูกหลาน 
เพราะคิดว่าบ านาญสูตร กบข. พอใช้ 
และส่วนต่างบ านาญก็ไม่มาก 

ล าดับที่ 4: ลงทุนธุรกิจ
เล็กๆ เพือ่รายได้เสริม และ
มีกิจกรรมท าจะได้ไม่เหงา 
และไมเ่บือ่ 



สรุป Undo 
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• การ Undo คือการ “ยกเลิก” การเป็นสมาชิก กบข. ส าหรับ “สมาชิก กบข. ภาคสมัคร
ใจ” ทั้งที่ยังรับราชการอยู่และเกษียณไปแล้ว ตัดสินใจ Undo แล้ว ยกเลิกไม่ได้  
 
• ผู้ที่ Undo จะสามารถรับ “เงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้าม)ี พร้อมผลประโยชน์”  
ข้าราชการบ านาญที่รับเงินทั้ง 4 ก้อนออกไปแล้วต้อง “หัก กลบ ลบ” ส่วนต่างบ านาญกับ 
เงินประเดิม เงินสมทบ และเงินชดเชย” ถ้ารับไปมากกว่าต้องคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2557 (วันเดียวกับวันสุดท้ายในการขอ Undo)  
 
• ข้าราชการปัจจุบันต้องใช้สิทธิ Undo ณ วันที่กฎหมายมีผลบังคับ – 30 กันยายน 2557 
 
• ขอดูยอดเงิน ปัจจุบัน” ในบัญชี กบข. ได้จาก GPF Web Service และดูข้อมูลบ านาญ
จากเว็บกรมบัญชีกลาง  



ถ้าสมาชิก Undo มากๆ กบข. จะเป็นอย่างไร 
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ข้าราชการที่มีสิทธิกลับไปใช้บ านาญสูตร
เดิม 1,009,680 คน  

เงินกองทนุ 600,478 ลบ.  

ข้าราชการบ านาญ 
281,852 คน 
(28%) 

ข้าราชการปัจจุบัน 
727,828 คน 

(72%) 

เงินส่วนสมาชิก  
438, 597 ลบ.  

เงินส ารอง        
161,881 ลบ.  

เงินสมาชิกปัจจุบันที่มีสิทธิ
ลาออก 390,515 ลบ. 

เงินสะสมของสมาชิกที่ 
กบข. ต้องคืน 

119,833 ลบ. (31%) 

เงินสะสมจากรัฐบาล 
270,682 ลบ. 

(69%%) 

น าเข้ากองทุน กบข. ในฐานะกองส ารอง หากสมาชิก
ลาออก 100% จะมีเงินส ารองรวม 432,563 ลบ 
(270,682 + 161,881)   
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“Re-do” 



ผู้มีสิทธิ “Redo” คือใคร 

34 17 กรกฎาคม 
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“ข้าราชการที่รับราชการก่อนปี 2540 
และมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กบข. ในปี 
2540 แต่ตัดสินใจไม่เป็นสมาชิก กบข.” 



หลักการ “Redo” 

35 4 เมษายน 2556 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 

เงินประเดิมที่ค านวณได้จาก 3 ช่วง 
เงินประเดิม + ผลประโยชน ์

เงินชดเชย 2% + 
ผลประโยชน ์

“ข้าราชการที่ Redo 
ในปี 2557” 

“ข้าราชการที่ 
do เมื่อปี 2540” 

“win-win” 
“ข้าราชการที่ Redo ต้องไม่เสียเปรียบข้าราชการที่ Do” 



เงินประเดิม กรณี “Redo” 
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วันเข้ารับ
ราชการ 

ช่วงที่ 1 

ค านวณด้วยสูตรเงินประเดิมและตัว
แปรอื่นๆ เช่นเดียวกับข้าราชการที่

สมัครใจเข้า กบข. เมื่อปี 2540 

26 มีนาคม 
2540 

ช่วงที่ 2 

น า “เงินประเดิม” ที่ค านวณได้ในช่วงที่ 1 ไปค านวณด้วยสูตร 
“ดอกเบี้ยทบต้น” โดยใข้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ กบข. ท าได้คือ

ประมาณ 7.05% ต่อปี 

ช่วงที่ 3 

ค านวณ “เงินประเดิม” ด้วยสูตรใหม่ 
ใช้เงินเดือน มีค 2540 และใช้ “อัตรา

เงินเพิ่มเงินเดือน” “อัตรา
ผลตอบแทน” เฉลี่ยตามที่เกิดขึ้นจริง 

30 กันยายน 
2557 



วัน-เวลาส าคัญส าหรับการ “Redo” 
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วันที่กฎหมายมีผล
บังคับ 

ระยะเวลาที่สามารถเลือก Redo 

ข้าราชการ 
ยื่นเรื่องให้หน่วย
ราชการต้นสังกัด 

กรมบัญชีกลาง 

30 กันยายน 
2557 

วันที่เริ่มรับ
ราชการ 

กรมบัญชีกลางจะคิดเงินประเดิมให้พร้อม
ผลประโยชน์ 3 ช่วงเวลา 

เกษียณ รับเงินก้อน
พร้อมผลประโยชน์
และรับบ านาญสูตร

สมาชิก กบข. 

เริ่มต้นสมาชิกภาพ กบข.  
สมาชิกสะสม 3% 
รัฐสมทบ 5% (เงินสมทบ และเงิน
ชดเชย) 
กบข. น าเงินทั้งหมดไปลงทุน หา
ผลประโยชน์ให้สมาชิก 
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แนะน า กบข.  
และบริการต่างๆ จาก กบข. 

17 กรกฎาคม 
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บริการ  

“ออมเพิ่ม” 
17 กรกฎาคม 
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ท าไมต้อง “ออมเพิ่ม” 
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สมาชิก กบข. สามารถออมเพิ่มได้ 1-12% 

1. ลดภาษีสามารถน าไปรวมกับ RMF ได้สูงสุดไม่
เกิน 500,000 บาท 

2. เพิ่มมูลค่าเงินออม ได้ประโยชน์จาก “พลัง
ดอกเบี้ยทบต้น” 

3. ออมเพิ่มแต่เนิ่นๆ ได้ประโยชน์ยาวนาน  
4. สร้างวนิัยการออม  

ประโยชน์ของการออมเพิ่ม 
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ท าไมต้องออมเพิ่ม 

เปรียบเทียบ นาย ก. และ นาย ข. ที่มีประวัติเหมือนกนั 
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 
เกษียณจะได้รับเงินประมาณ 780,000 บาท 

นาย ข. ออม 15% คือออม 2,250 บาท/เดือน 
เกษียณจะได้รับเงินประมาณ 3,800,000 บาท 

พลังของ ดอกเบี้ยทบต้น 
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ขั้นตอนการออมเพิ่ม 

สมาชิก 
หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

กบข.  

สมาชิก  
ด า ว น์ โ ห ล ด แ บ บ ฟ อ ร์ ม ไ ด้ จ า ก
www.gpf.or.th เมนู “สมาชิก” เหตุ
และสิทธิ > เลือกออมเพิ่ม กรอกแบบ
ฟอร์ให้ครบถ้วน 

หน่วยงานตน้สังกดั (กองการเงิน) 
สมาชิกส่งเอกสารที่หน่วยงานต้น
สังกัด เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลและ
ด าเนินการหักเงินสะสมส่วนเพิ่มเดือน
ถัดไป 

กบข.  
น าเงินของสมาชิกไปลงทุน และคืน
ผลตอบแทนกลับสู่สมาชิก  
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บริการ  
“เปลี่ยนแผนลงทุน” 
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อายุไม่เท่ากัน ไม่ควรเสี่ยงเหมือนๆ กัน 

17 กรกฎาคม 
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ความเสี่ยงใน
การลงทุน 
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หลักการ “อายุน้อยควรจะเสี่ยงมาก อายมุากควรจะเสีย่งน้อย” 

แผนผสมหุ้นทว ี
“ต้องการเงินงอกเงย 
รับความผันผวนได้” 

แผนตราสารหนี ้
“โอกาสสร้างผลตอบแทน

เล็กน้อย” 

แผนตลาดเงิน 
“เนน้คุ้มครองเงินต้น” 

แผนหลัก 
“ให้ดอกผลพอเพยีงบนความ

เสีย่งที่เหมาะสม” 

*เงินทีส่ามารถน ามาเปลี่ยนแผนลงทุนได้คือเงนิสะสม เงนิสมทบ และผลประโยชน์ 

กบข. มีแผนทางเลือกให้สมาชิกเลือก 4 แผน 

F:/คณะครูดูงาน/Financial Intelligence- What Is Inflation- - Investopedia Videos.mp4
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“แต่สมาชิกก็ยังเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแผนลงทนุเอง 
เพราะรู้สึกยุ่งยาก และไม่แน่ใจว่าเมื่อไรควรจะ

เปลี่ยนเป็นแผนอะไรอย่างไร” 
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แผนสมดุลตามอายุ...ทางเลือกที่ง่ายขึ้น 

ปรับสัดส่วนสินทรัพย์การลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิกอตัโนมตัิ 

new 
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หลกัทรัพย์เสี่ยง เพื่อโอกาส
สร้างผลตอบแทน 

หลกัทรัพย์มัน่คง 

สัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยง 

อายุ 
ตลาดเงิน 
ตราสารหน้ี 

แผนหลัก 

ผสมหุ้นทว ี

ความแตกต่างแผนทางเลือกการลงทุน VS แผนสมดุลตามอายุ  

- ไม่มีการปรับสัดส่วนการลงทุนตามช่วงอายุ 
- สมาชิกใกล้เกษียณมีโอกาสรับความผันผวนจาก 
   ราคาตลาด (Market Risk)  
- สมาชิกอายุน้อยรับความเสี่ยงด้านความไม ่
    พอเพียงหลังเกษียณอายุ (Shortfall Risk) 

- มีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคลอ้ง 
    กับช่วงอายุ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเมื่ออายุน้อย 

และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตลาด
เมื่อใกลเ้กษียณ 

กรณีลงทุนในแผนเดียวจนเกษียณ กรณีเลือกลงทุนในแผนสมดุลอัตโนมัติ 

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนเมื่ออายุน้อย ลดความเสี่ยงเมื่อใกล้เกษียณ 
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แผนสมดุลตามอาย.ุ...ง่าย  มั่นใจ  โอกาส 
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สนใจเปลี่ยนแผนท าอย่างไร..... 

สมาชิก กบข.  

สมาชิก  
ดาวน์ โหลด  “  แบบแสดงความ
ประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการ
ลงทุน ” แนบส าเนาบัตรประชาชน 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

กบข.  
ได้รับเอกสารและตรวจสอบแล้ว จะ
ด าเนินการเปลี่ยนแผนให้ 
ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป และส่ง
หนังสือยืนยันการเปลี่ยนแผนการ
ลงทุนไปยังสมาชิก 

ส่งเอกสารมาที่ กบข. ตู้ ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341 
(ไม่ตอ้งผ่านส่วนราชการ) 
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บริการ  
“ออมต่อ” 

17 กรกฎาคม 
2556 

51 
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ออมต่อ...ทางเลือกวัยเกษียณ 

“ออมต่อ คือ บริการบริหารเงินสมาชิกโดยการน าไปลงทุนต่อเนื่องในแผนหลัก 
(ลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงสูงไม่ต่ ากว่า 60%) ของ กบข. ” 

รูปแบบที่ 1:  
ออมต่อเต็มจ านวน 

รูปแบบที่ 2:  
รับก่อนส่วนหนึ่ง  
ที่เหลือออมต่อ 

รูปแบบที่ 3:  
ขอรับเป็นงวดๆ  
ที่เหลือออมต่อ 

รูปแบบที่ 4:  
รับก่อนส่วนหนึ่ง  

ที่เหลือรับเป็นงวดๆ  
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สิทธิประโยชน์ของบริการออมต่อ 

 เป็นทางเลือกในการลงทุนหลังเกษียณอายุ ช่วยเพ่ิมวินัยให้สมาชิกมีเงินใช้    
    อย่างเพียงพอในวัยเกษียณ 
 
 ช่วยหลีกเลี่ยงการลดมูลค่าของเงินออมในกรณีที่ขอรับเงินคืนในช่วงที่ตลาด 
     ลงทุนมีความผันผวนสูง 
 
 ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี 

 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่ า 
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หลักเกณฑ์ บริการ “ออมต่อ” 

มียอดเงินที่ออมต่อ ไม่ต่ ากว่า 35,000 บาท 
 
การขอทยอยรับ ต้องรับเป็นรายงวดๆ ละเท่าๆ กัน ไม่ต่ ากว่างวดละ 3,000 บาท 
 
กบข. จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เท่านั้น  
และหักค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึ้นจริงจากยอดที่สมาชิกได้รับ 

 
สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงจ านวนเงิน  
หรือความถี่ในการขอรับเงินคืน ไดป้ีละ 1 ครั้ง ตามปีปฏิทิน 

 
กรณีสมาชิกเสียชีวิต กบข. จะจ่ายเงินให้แก่ ผู้จัดการมรดก 
 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารต่อสามารถ ผันแปรไปตามผลการด าเนินงานของ กบข.  
และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
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ขั้นตอนการขอรับเงิน และ ออมต่อ 

สมาชิก/ทายาทผู้มสีิทธิรบัเงิน 
1. ยื่นแบบขอรับเงิน (กบข.รง 008/1/2555) 
2. แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรอง 
   ส าเนาถูกต้อง 
(สามารถยื่นแบบขอรับเงินจากกองทุนล่วงหน้า
ไดไ้ม่เกิน 90 วัน ) 

สมาชิก 
หน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

หน่วยงานตน้สังกดั 
1. ตรวจสอบสิทธิ  
2. แนบเอกสารสารต่างๆ เช่น  
 - ส าเนาค าสั่งออกจากราชการ 
 - ส าเนาหนังสือสั่งจ่ายบ านาญ 
       - อื่นๆ 

กบข.  

กรณีเอกสาร 
ถูกต้อง 

จ่ายเงินคืนผ่าน 
เช็ค / ธนาณัติ / โอนเงิน 

ภายใน 7 วันท าการ  
 

กรณีเอกสาร 
ไมถู่กต้อง 

ส่งกลับคืนยัง
หน่วยงานตน้สังกดั 



56 

สวัสดิการ 
“ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างความสุข” 

17 กรกฎาคม 
2556 
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สวัสดิการเฉพาะสมาชิก กบข.... 

17 ก.ค. 56 57 

www.gpf.or.th 



สวัสดิการลดรายจ่าย : สินเชือ่/ประกัน เงื่อนไขพิเศษ 
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ดอกเบี้ยพิเศษ 
 0% 7 เดือน 



สิทธิพิเศษส าหรับสมาชิก ออมต่อ  
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.gpf.or.th 

สมาชิก 40 ทา่นแรกที่ตัดสินใจออมต่อ วันนี้  เที่ยวหัวหินราคาพิเศษ!! 

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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สวัสดิการเพิ่มรายได้: ตลาดนดั กบข. / ฝีมือดีมีออเดอร ์

• ฝีมือดีมีออเดอร์  

• โครงการตลาดนัด กบข.  

ฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรท าง่าย มีตลาดรองรับ พร้อมรับออเดอร์ทันที 
1.การท าดอกยิปโซและดอกหญ้าจากกระดาษสา+ โมบาย 
2.การท ากล่องทิชชู Decoupage paper (เดคูพาจ) 
 3.การร้อยสร้อยแว่นตาคริสตัล  
4.ศิลปะการท ากล่องกระดาษสา  
5. การท าตระกร้าหวาย 

 

199 บาท 
เท่านั้น 
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สวัสดิการสร้างความสุข 

ราคาพิเศษสมาชิก 100 บาทเท่านั้น 



ช่องทางการติดต่อ กบข. 

17 ก.ค. 56 62 

Call center 1179 กด 6 
www.gpf.or.th 
E-mail: member@gpf.or.th 

http://www.gpf.or.th/
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ขอขอบคุณ และขอให้สมาชิก กบข.  ทุกท่านมีความสุขตลอดไป 


