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Undo & Redo
โดย กองทุนบําเหนจ็บํานาญข�าราชการ (กบข.)



มติ ครม. กรณี “Undo”
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ครม. มีมติให�แก�กฎหมาย กบข. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

สรุปมติ ครม. 
1. ให�สมาชิก กบข. ที่เป8นสมาชิกกองทุนก9อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกกลับใช�สิทธิ์รับ

บํานาญ (Undo)ตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. 2494
2. จัดสรรเงินงบประมาณเข�าบัญชีเงินสํารองที่ กบข.เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการจ9ายบําเหน็จบํานาญใน

อนาคต
3. ยกเว�นภาษีเงินได�บุคคลธรรมดาสําหรับเงินสะสม และผลประโยชนJที่คืนสมาชิก
4. ให�มีการรับข�าราชการที่ไม9ได�สมัครเป8นสมาชิกเมื่อปK 2540 (Redo)

ผู�มีสิทธิเลือกกลับใช�บํานาญสูตรเดิม
ข�าราชการที่เป8นสมาชิกกองทุนก9อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคน ทั้งที่เป8น
1. ข�าราชการปMจจุบัน 
2. ข�าราชการบํานาญ

มติ ครม. กรณี “Undo”



ความคืบหน�าปK 2556
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• สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทํา “ร�างพระราชบัญญัติการกลับไปใช�สทิธิใน
บําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. 
2494 พ.ศ. ....” 

• คณะรัฐมนตรีได�เห็นชอบกับร"างกฎหมายดังกล"าว และเสนอร"างกฎหมายดังกล"าวต"อสภา
ผู�แทนราษฎรชุดที่ 24 ป/ที่ 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 26 (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2556 พิจารณาและลงมติรับหลักการเรียบร�อยแล�ว โดยร"างกฎหมายดังกล"าวมีสาระสําคัญดังต"อไปนี้

1. ร"างกฎหมายดังกล"าวจะมีผลใช�บังคับเฉพาะแก"ข�าราชการและผู�รับบํานาญ ซึ่งเริ่มรับ
ราชการก"อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเปDนสมาชิก กบข.

2. สมาชิก กบข. ที่ประสงคEจะกลับไปใช�สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการ พ.ศ. 2494 ให�แสดงความประสงคEได�ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยให�
สมาชิกภาพของสมาชิก กบข. ผู�นั้นสิ้นสุดลงตามที่กฎหมายกําหนด และให�มีสิทธิได�รับบําเหน็จบํานาญ
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. 2494

2 กรกฎาคม 2557
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ที่มา เว็บไซตJ กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

กรมบัญชีกลางเดินหน�าเสนอกฎหมาย Undo กบข.
          กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และ คสช. ได�ประชุมเพื่อพิจารณาร!างพระราชบัญญัติ
การกลับไปใช�สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข�าราชการ พ.ศ. 2494....  
โดยให�นําร!าง พรบ. ดังกล!าว เสนอสภานิติบัญญัติแห!งชาติ เพื่อนําเข�าสภา และกําหนดให�มีผลบังคับใช�
ในต�นเดือนธันวาคม 2557 โดยมีสาระสําคัญ คือ

สาํหรับแนวทางตามร่างกฎหมาย ได้กาํหนดระยะเวลาการแสดงความประสงค์ Undo ใหม่ ดังนี �

1.  ข้าราชการบํานาญ แจ้งความประสงค์ได้ตั �งแต่
วันที กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที  30 มิถุนายน 
2558 และหากต้องคืนเงินส่วนต่าง ต้องคืนให้แล้ว
เสร็จภายในวนัที  30 มิถนุายน 2558 

2.  ข้าราชการผู้ มีสิทธิแจ้งความประสงค์ได้ตั �งแต่วนัที 
กฎหมายมีผลใช้บงัคบัจนถงึวนัที  30 กนัยายน 2558

ทั้งนี้สมาชิกภาพ กบข. จะสิ้นสุดในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และได�รับเงินเงินสะสมและเงิน
ผลประโยชน7ตอบแทนจากเงินสะสม จาก กบข. เท!านั้น
สําหรับหลักเกณฑJและเงื่อนไขอื่นยังคงกําหนดไว�เหมือนเดิม และกรมบัญชีกลางจะประชาสัมพันธJ
ให�ทราบเป8นระยะๆ ต9อไป
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Undo & Redo

การยกเลิกการ
เป*นสมาชิก กบข.

การสมัครเป*น
สมาชิก กบข.

2 กรกฎาคม 2557 5

“เฉพาะผู�ที่รับราชการก�อน ป2 2540 เท�านั้น”



6

“do”

แล�วเป*นอย�างไร

2 กรกฎาคม 2557 6

การเป*นสมาชิก กบข.



“do” คืออะไร
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Do คือการเป*นสมาชิก กบข. มี 1) มีการสะสมเงินออมเพื่อการเกษียณ และ 2) รับบํานาญสูตรสมาชิก

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

เงินที่รัฐชดเชยบํานาญที่ลดลง
3. เงินประเดิม (เฉพาะสมาชิกภาค

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

เงินเดือน “เฉลี่ย 60 เดือนสุดท�าย”  x อายุราชการ
    50

    ไม�เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท�าย

กบข. นําเงินทั้งหมดไปลงทุน
เพื่อหาผลตอบแทนสําหรับ
สมาชิกนําไปใช�หลังเกษียณ 
เฉลี่ย 16 ป/ ได�ประมาณ 7%

1) เงินสะสมของสมาชิกในบัญชี กบข. 2) สูตรคํานวณบํานาญที่สมาชิกจะได�รับเมื่อเกษียณ
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1-9 คืออะไร

1 2 3 4 5 6
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เหตุนําสู9การแก�กฎหมายให�สมาชิก Undo
มูลเหตุไม�พอใจ ความคิดเห็นและความเข�าใจของ

สมาชิก
ความจริง

1. สะสม 3% ตามกฎหมาย • ถูกหักเงินเดือน • กบข. นําเงินเหล�านั้นไปลงทนุหาผลตอบแทน ตามเงื่อนไข
ระบุใน พรบ. กบข. 
• สมาชิกนําเงินพร�อมผลตอบแทนออกไปได�เมื่อเกษียณ
• ปGจจุบันผลตอบแทนเฉลี่ย 7%

2. บํานาญน�อย • เสียเปรียบเพื่อนที่ไม�ได�เป*น
สมาชิก

• สมาชิก กบข. ได�เงินชดเชยบํานาญที่ลดลงจากรัฐ 3 ส�วน 
สามารถรับเป*นเงินก�อนได�เมื่อเกษียณ 

3. ผลประกอบการขาดทุน ป2 
2551 

• กบข. ขาดทุนหลายป2 ขาดทุน
มาก โกงกันเยอะ 
• กบข. ไม�ชดเชยขาดทุน

•  ผลตอบแทนการลงทุนผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ 
• ตั้ง กบข. มา 16 ป2 ขาดทุนทางบัญชี (ไม�ใช�ขาดทุนจริง) 
เพียง 1 ป2 

4. ประมาณการเงิน กบข. เมื่อ
เกษียณ กับเงินที่ได�รับจริงต�างกนั
มาก

• กบข. หลอกลวง โกหกว�าจะได�
เงินเป*นล�านเมื่อเกษียณ

• กรมบัญชีกลางประมาณการณKผลตอบแทนการลงทุนจาก
ข�อมูลจริง ณ ป2 2540 ที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงประมาณ 9%
• 16 ป2ที่ผ�านมา อัตราดอกเบี้ยลดลงมาก ผลตอบแทนการ
ลงทุนจึงไม�ได�สงูเหมอืนที่ประมาณการณK



ชี้แจงประเด็น “กบข. ขาดทุน”

10

กบข. นําไปบริหารสร�างผลตอบแทน เฉลี่ย 16 ป2 7.04 % (เงินเฟOอ 3.01%, เงินฝาก 3.16%)

10.96%

16.95%

8.92%

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก

อัตราเงินเฟOอ
เงินเฟOอ

ผลตอบแทนการ
ลงทุน กบข.

ผลตอบแทนการ
ลงทุน กบข.

-5.17%

2 กรกฎาคม 2557



ชี้แจงประเด็น “กบข. ไม�ชดเชยขาดทุน”
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เงินสมาชิกถูกนํามา “สะสม” ซื้อหน�วยลงทุน เพื่อ “ขายออกไปในวันเกษียณ”

6.86 บาท

14.78 บาท

14.05 บาท

15.36 บาท

18.43 บาท

ออมต�อ

ป2 2540 เงินเข�า 686 บาท 
ซื้อได� 100 หน�วย 

เกษียณป2 2555 ขาย 100 หน�วยที่
ซื้อป2 2540 ได�เงิน 1,843 บาท 
กําไร 1,157 บาท (169%)

กบข. เป*นกองทุนบริหารเงินออมที่ …
• ไม�รับประกันผลตอบแทน 
• หาผลตอบแทนได�เท�าไร เป*นของสมาชิกเท�านั้น 
• สมาชิกเลือกนําเงินออกได�ตามจังหวะเหมาะสม”



ชี้แจง “ประมาณการณJเงิน กบข. คลาดเคลื่อน”
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ประมาณการณKเงินก�อน กบข. เมื่อป2 2541 อาศัยข�อมูล ณ ป2นั้นที่ดอกเบี้ยสูง 8-9%

10.96%

16.95%

8.92%

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก

อัตราเงินเฟOอ
เงินเฟOอ

ผลตอบแทนการ
ลงทุน กบข.

ผลตอบแทนการ
ลงทุน กบข.

-5.17%

2 กรกฎาคม 2557
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“Undo”

คืออะไร
2 กรกฎาคม 2557 13



“Undo” คืออะไร
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Undo คือการ “ยกเลิก” การเป*นสมาชิก กบข. 

จากรัฐบาล (เพื่อชดเชยสูตรบํานาญที่เปลี่ยนไป)

เงินประเดิม เงินชดเชย 
(2%)

เงินสมทบ 
(3%)

สมาชิกกบข.ออม

เงินสะสมตาม
กฎหมาย (3%)

เงินสะสมเพิ่ม ภาค
สมัครใจ (1-12%)

จ"ายให�เฉพาะสมาชิกที่สมัครเปDน
สมาชิก กบข. เมื่อแรกก"อตั้งในป/ 
2540 เท"านั้น จ"ายให�เปDนเงินก�อน แต"
ละคนได�ไม"เท"ากัน ขึ้นกับอายุราชการ 
เงินเดือน ณ ขณะนั้น

เมื่อเกษียณสมาชิกสามารถเลือกรับ “บําเหน็จ” หรือ ”
บํานาญ” ซึ่งถ�ารับบํานาญจะเป*นสูตร 

เงินเดือน “เฉลี่ย 60 เดือนสุดท�าย”  x อายุราชการ
    50

    ไม�เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท�าย



“Undo” แล�วจะเป8นอย9างไร
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิก Undo 
1. เมื่อเกษียณและเลือกรับบํานาญ ก็ได�รับบํานาญสูตร 2494 คํานวณ ด�วยสูตร 
                เงินเดือนๆ สุดท�าย x อายุราชการ 
                                   50 

ต�องไม9เกิน 100% ของเงินเดือนสุดท�าย

2. สมาชิก ไม9ต�องส9งเงินสะสม 3% เข�า กบข. ตามกฎหมาย ท9านที่มีออมเพิ่ม ก็ไม9ต�องออมเพิ่ม
3. กบข. จะจ9ายเงินสะสมของท9าน [สะสมตามกฎหมาย 3% และสะสมเพิ่ม (ถ�ามี)] ที่สะสมมาก9อน

หน�านี้พร�อมผลประโยชนJที่ กบข. บริหารให�ท9านในลักษณะ “มาก9อน ได�ก9อน” (FIFO) 
4. รัฐ ไม9ส9ง เงินสมทบ เงินชดเชย ให�ท9านอีกต9อไป 
5. เงินในบัญชีท9านที่เป8นเงินรัฐ 3 ก�อน คือเงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชยและผลประโยชนJ 3% 

จะยังถูกนําไปบริหารต9อใน กบข. แต9เปลี่ยนสถานะเป8นเงินสํารองของรัฐบาล

สมาชิกสามารถใช�สิทธิ Undo ได�ตั้งแต�วันที่กฎหมายมีผลบังคับ – 30 กันยายน 2558



เปรียบเทียบ “เงิน กบข.” กรณี Undo & Do 
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xxxxxx

xxxxxx

ยอดเงินกรณี Do ต�อไป ยอดเงินกรณี Undo

Call center 1179 กด 6

xxxxxx



เปรียบเทียบ “เงินบํานาญ” กรณี Undo & Do 
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สืบค�นจาก Google ด�วยคําว�า “กรมบัญชีกลาง คํานวณบํานาญ”

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

สืบค�นคําว"า กรมบัญชีกลาง 
คํานวณบํานาญ



“วัน-เวลาสําหรับการ Undo”
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กรณีข�าราชการปGจจุบัน

ข�าราชการปGจจุบันที่ต�องการ Undo  สามารถแจ�งความประสงคEได�ตั้งแต"วันที่กฎหมายมีผลบังคับ –
30 กันยายน 2558 ถือว"าสมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

วันที่กฎหมายมีผลบังคับ 30 กันยายน 2558

ระยะเวลาที่สมาชิก สามารถเลือกใช�สิทธิ Undo

สมาชิกยื่นเรื่องให�
หน�วยราชการต�นสังกัด

กรมบัญชีกลาง

กบข.

กรมบัญชีกลาง

กบข.

สมาชิกยื่นเรื่องให�
หน�วยราชการต�นสังกัด

คํานวณเงินให� ณ วันที่เอกสาร
ครบถ�วนถูกต�องและดําเนินการจ�าย

ให�หลังจากนั้น

“ยื่นก�อน รับก�อน 
ยื่นหลัง รับหลัง” FIFO
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“Undo”
สําหรับข�าราชการบํานาญ

2 กรกฎาคม 2557 19



“Undo” สําหรับข�าราชการบํานาญ
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ประเด็นพึงทราบ
1. ได�รับบํานาญสูตร 2494 ย�อนหลัง นับจากวันที่ออกจากราชการถึงวันที่ 

30 กันยายน 2558
2. ไม9ต�องคืน “เงินสะสม สะสมเพิ่ม (ถ�ามี)”  พร�อมผลประโยชนJทีร่ับจาก 

กบข. ไปแล�ว
3.ต�องคืน “เงินประเดิม เงินชดเชย และเงินสมทบ” [เพราะเงินเหล9านี้คือเงิน

ชดเชยบํานาญที่ลดลง กรณีกลับไปรับบํานาญสูตร 2494 ถือว9าบํานาญไม9ได�ลดลง 
จึงต�องนํามาคืน] โดยวิธี “หักกลบลบกัน” กับ “ส9วนต9างบํานาญสตูร 
2494 และบํานาญสูตรสมาชิก กบข.”

เมื่อหักกลบลบกันแล�ว เป8นไปได� 2 กรณี
1. ถ�ามีส9วนต9างสมาชิกต�องคืน ต�องคืนรัฐภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
2. ถ�ามีส9วนต9างรัฐต�องคืน รัฐจะคืนให�ตามหลักเกณฑJและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 



“วันเวลาสําหรับการ Undo”
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กรณีข�าราชการบํานาญ

ข�าราชการบํานาญ แจ�งความประสงคEได�ตั้งแต"วันที่กฎหมายมีผลบังคับ – 30 มิถุนายน 2558 และ
ต�องคืนเงินส"วนต"าง (ถ�ามี) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 

วันที่กฎหมายมี
ผลบังคับ

30 
มิถุนายน 
2558

ระยะเวลาที่สมาชิก สามารถเลือกใช�สิทธิ Undo

สมาชิกยื่นเรื่องให�
หน�วยราชการต�นสังกัด

กรมบัญชีกลาง 30 กันยายน 
2558

วันที่ออกจาก
ราชการ

จะได�รับบํานาญสูตรเดิมย�อนหลังนับจากวันที่ออกจากราชการ – 30 กันยายน 2558 
โดยวิธีหักกลบลบกันกับเงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชย

1 ตุลาคม2558

เริ่มรับบํานาญสูตร 2494



บริการสอบถามยอดเงินที่รับไปแล�วสาํหรับข�าราชการบํานาญ
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Call center 1179 กด 6



“Undo แล�วไม�มีสิทธิ Redo”
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“ตัดสินใจ Undo แล�ว 
เปลี่ยนใจไม�ได� แม�ว�ายังไม�
ถึงกําหนดวันสุดท�ายสําหรับ
การ Undo”
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“ตัดสินใจอย�างไรดี
Undo หรือ do ต�อไป”

2 กรกฎาคม 2557 24



นัยสําคัญในมุมมอง “การวางแผนการเงิน” กรณี Undo
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ประเด็นเปลี่ยนแปลง ประเด็นพึงพิจารณาประกอบ

1. ได�รับบํานาญที่มากกว"า บํานาญคือเงินอนาคตที่จะรับเข�ามาต"อเนื่อง แต� 
กําลังซื้อเงินในอนาคต “ลดถอยมูลค"าและกําลัง
ซื้อ” ตามภาวะเงินเฟNอ

2. เสียสิทธิรับเงินประเดิม 
เงินสมทบ และเงินชดเชย
และผลประโยชนE

ต�องหาเงินก�อนมาชําระหนี้ (ถ�ามี) เมื่อเกษียณ เพื่อ
จะได�ไม"ต�องนําบํานาญรายเดือนที่ไม"มีดอกผล มา
ชําระหนี้ที่มีดอกเบี้ย

3. ยกเลิกการออมเงิน กับ 
กบข. 

ต�องสร�างวินัยการออมสม่ําเสมอใหม" เพื่อสะสมไว�
สําหรับใช�กรณีฉุกเฉิน (เช"น ปOวยหนัก) และเงิน
บํานาญรายเดือนไม"เพียงพอ



บํานาญคือเงินอนาคต ที่ลดถอยมูลค9าได�ตามเวลาและเงินเฟdอ
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กระเพราไข�ดาว
คําถามชวนคิด
1. วันนี้ราคาเท�าไร
2. 10 ป2ที่ผ�านมา ชามละเท�าไร
3. อีก 10 ป2 ข�างหน�า ราคาจะ

เป*นอย�างไร

ปK
อัตราเงินเฟdอ

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

ถ�าเงินเฟOอ 3% เงินบํานาญส�วนต�าง 10,000 บาท จะมีค�าเหลือเพียง 5,500 บาทในอีก 20 ป2ข�างหน�า



กรณี do (เป8นสมาชิกต9อไป)
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สมมุติ ข�อมูลต�อไปนี้ (1) ณ วันที่เช็คยอดเงินมีรวม 800,000 บาท, (2) อายุงานเหลือ 5 ป/ มี
เวลาออมอีก 60 เดือน และ (3) เงินเดือนเฉลี่ย ณ ตลอด 5 ป/ คือ 30,000 บาท

จะได�เงินต�นเข�าใหม�อีก 144,000 บาท มาจากเงิน 3 ส�วน 
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

รวมเงินต�นเก"า 800,000 บาท + เงินต�นเข�าใหม" 144,000 บาท จะได�เงินสําหรับ กบข. หา
ดอกผลตลอด 5 ป/ที่เหลือ 944,000 บาท

เงิน กบข. ของสมาชิกจะ “เพิ่มจากอะไร”

หมายเหตุสําคัญ สมมุติฐานทั้ง 3 ข�อเปลี่ยน ตัวเลขจะเปลี่ยนแปลงตาม



กรณี do (เป8นสมาชิกต9อไป)
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เงิน กบข. ของสมาชิก “จะเพิ่มเท�าไร”

ตัวแปรที่ 1: เงินเดือน “เงินเดือนขึ้นมาก เงินสมาชิกเพิ่มมาก”
ตัวแปรที่ 2: ผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ย* ตลอดระยะเวลาที่เหลือก"อนเกษียณ “เฉลี่ยสูง 
เพิ่มมาก” “เฉลี่ยน�อย เพิ่มน�อย”  

ประมาณการผลตอบแทนการลงทุน และเงินที่จะได�เมื่อเกษียณ จากกรณีตัวอย�างเงินต�น 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
การลงทุนผันผวนได�ตามภาวะ
เศรษฐกิจ ประมาณการที่นําเสนอเปDน
เพียงประมาณการเพื่อให�เข�าใจ
หลักการ ไม"ได�เปDนการระบุว"าจะได�
ผลตอบแทนเท"าไรเมื่อไร



กรณี do (เป8นสมาชิกต9อไป)
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เงิน กบข. ของสมาชิก “จะเพิ่มจากอะไร” และ “จะเพิ่มเท�าไร”

เงิน กบข. ของสมาชิกจะเพิ่มจากอะไร
1. เงินสะสมของสมาชิก 3% (ถ�ามีการออมเพิ่มอีก 1-12% เงินส"วนนี้ก็จะมากตาม)
2. เงินสมทบภาครัฐ 5% 

เงิน กบข. ของสมาชิกจะเพิ่มเท�าไร
1. เงินเดือน “ถ�าเงินเดือนขึ้นมาก เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย” จะผันแปรมากตาม
2. ผลตอบแทนการลงทุน กบข. ปSจจุบันเฉลี่ย 16 ป/ คือ 7% อนาคตประมาณการณEไม"ได� 

เปNาหมาย กบข. คือสร�างผลตอบแทนชนะเงินเฟNอ



กรณี do (เป8นสมาชิกต9อไป)
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ระยะเวลาในการสะสมเงินอนาคตให�เท�าเงินปGจจุบันที่สละสิทธิ์

เงินก�อนที่ “น�าจะได�รับ” (เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ) 
กรณี “Do” หรือเป*นสมาชิก กบข. ต�อไป สมมุติว�าสะสมจนเกษียณได� 800,000 บาท

ต�องใช�เวลา 800,000 บาท    = 80 เดือน หรือ 6.67 ป2
10,000 บาท 

จึงจะได� “บํานาญส"วนเพิ่ม” เท"ากับเงิน กบข. ที่ควรจะได� 
หมายเหตุ: ค�าเงินของบํานาญส�วนเพิ่มในอนาคตลดลงเรื่อยๆ ตามเงินเฟOอ 

เงินบํานาญส�วนเพิ่มที่ “น�าจะได�รับ” 
กรณี “UnDo” หรือยกเลิกการเป*นสมาชิก กบข. สมมุติว�าได�เพิ่มมาอีก 10,000 บาท/เดือน



กรณี do (เป8นสมาชิกต9อไป)
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ประโยชนKของเงินก�อน

ลําดับที่ 1: เคลียรEหนี้สิน จะได�
ไม"ต�องนําบํานาญส"วนเพิ่มมา
ผ"อนชําระ และเกิดความรู�สึก
เปDนไท เปDนอิสระในการใช�ชีวิต

ลําดับที่ 2: ซื้อบ�านเล็กๆ อยู"
ต"างจังหวัด เพราะที่ผ"านมาอยู"บ�าน
หลวง ไม"มีบ�านเปDนของตนเอง

ลําดับที่ 3: ซื้อทรัพยEสินให�ลูกหลาน 
เพราะคิดว"าบํานาญสูตร กบข. พอใช� 
และส"วนต"างบํานาญก็ไม"มาก

ลําดับที่ 4: ลงทุนธุรกิจ
เล็กๆ เพื่อรายได�เสริม และ
มีกิจกรรมทําจะได�ไม"เหงา 
และไม"เบื่อ



สรุป Undo

2 กรกฎาคม 2557 32

• การ Undo คือการ “ยกเลิก” การเปDนสมาชิก กบข. สําหรับ “สมาชิก กบข. ภาคสมัคร
ใจ” ทั้งที่ยังรับราชการอยู"และเกษียณไปแล�ว ตัดสินใจ Undo แล�ว ยกเลิกไม�ได� 

• ผู�ที่ Undo จะสามารถรับ “เงินสะสม เงินสะสมส�วนเพิ่ม (ถ�ามี) พร�อมผลประโยชนK”  
ข�าราชการบํานาญที่รับเงินทั้ง 4 ก�อนออกไปแล�วต�อง “หัก กลบ ลบ” ส"วนต"างบํานาญกับ 
เงินประเดิม เงินสมทบ และเงินชดเชย” ถ�ารับไปมากกว"าต�องคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2558 (วันเดียวกับวันสุดท�ายในการขอ Undo) 

• ข�าราชการปGจจุบันต�องใช�สิทธิ Undo ณ วันที่กฎหมายมีผลบังคับ – 30 กันยายน 2558

• ขอดูยอดเงิน ปGจจุบัน” ในบัญชี กบข. ได�จาก GPF Web Service และดูข�อมูลบํานาญ
จากเว็บกรมบัญชีกลาง 



ถ�าสมาชิก Undo มากๆ กบข. จะเป8นอย9างไร
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ข�าราชการที่มีสิทธิกลับไปใช�บํานาญสูตร
เดิม 1,009,680 คน 

เงินกองทุน 600,478 ลบ. 

ข�าราชการบํานาญ 
281,852 คน 
(28%)

ข�าราชการปGจจุบัน 
727,828 คน 

(72%)

เงินส�วนสมาชิก 
438, 597 ลบ. 

เงินสํารอง        
161,881 ลบ. 

เงินสมาชิกปGจจุบันที่มีสิทธิ
ลาออก 390,515 ลบ.

เงินสะสมของสมาชิกที่ 
กบข. ต�องคืน

119,833 ลบ. (31%)

เงินสะสมจากรัฐบาล
270,682 ลบ. 

(69%%)

นําเข�ากองทุน กบข. ในฐานะกองสํารอง หากสมาชิก

ลาออก 100% จะมีเงินสํารองรวม 432,563 ลบ 
(270,682 + 161,881)  
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“ ”



ผู�มีสิทธิ “Redo” คือใคร

35

“ข�าราชการที่รับราชการก�อนป2 2540 
และมีสิทธิสมัครเป*นสมาชิก กบข. ในป2 
2540 แต�ตัดสินใจไม�เป*นสมาชิก กบข.”

2 กรกฎาคม 2557



หลักการ “Redo”

36

ช�วงที่ 1 ช�วงที่ 2 ช�วงที่ 3

เงินประเดิมที่คํานวณได�จาก 3 ช�วง
เงินประเดิม + ผลประโยชนK

เงินชดเชย 2% + 
ผลประโยชนK

“ข�าราชการที่ Redo 
ในป2 2558”

“ข�าราชการที่ 
do เมื่อป2 2540”

“win-win”

“ข�าราชการที่ Redo ต�องไม�เสียเปรียบข�าราชการที่ Do”

2 กรกฎาคม 2557



เงินประเดิม กรณี “Redo”

37

วันเข�ารับ
ราชการ

ช�วงที่ 1

คํานวณด�วยสูตรเงินประเดิมและตัว
แปรอื่นๆ เช�นเดียวกับข�าราชการที่

สมัครใจเข�า กบข. เมื่อป2 2540

26 มีนาคม 
2540

ช�วงที่ 2

นํา “เงินประเดิม” ที่คํานวณได�ในช�วงที่ 1 ไปคํานวณด�วยสูตร 
“ดอกเบี้ยทบต�น” โดยใข�อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ กบข. ทําได�คือ

ประมาณ 7.05% ต�อป2

ช�วงที่ 3

คํานวณ “เงินประเดิม” ด�วยสูตรใหม� 
ใช�เงินเดือน มีค 2540 และใช� “อัตรา

เงินเพิ่มเงินเดือน” “อัตรา
ผลตอบแทน” เฉลี่ยตามที่เกิดขึ้นจริง

30 กันยายน 
2558

2 กรกฎาคม 2557



วัน-เวลาสําคัญสําหรับการ “Redo”

38

วันที่กฎหมายมีผล
บังคับ

ระยะเวลาที่สามารถเลือก Redo

ข�าราชการ
ยื่นเรื่องให�หน�วย
ราชการต�นสังกัด

กรมบัญชีกลาง

30 กันยายน 
2558

วันที่เริ่มรับ
ราชการ

กรมบัญชีกลางจะคิดเงินประเดิมให�พร�อม
ผลประโยชนK 3 ช�วงเวลา

เกษียณ รับเงินก�อน
พร�อมผลประโยชนK
และรับบํานาญสูตร

สมาชิก กบข.

เริ่มต�นสมาชิกภาพ กบข. 
สมาชิกสะสม 3%
รัฐสมทบ 5% (เงินสมทบ และเงิน
ชดเชย)
กบข. นําเงินทั้งหมดไปลงทุน หา
ผลประโยชนEให�สมาชิก

2 กรกฎาคม 2557
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