
บริการ กบข. 
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บริการออมเพิ่ม 
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บริการออมเพิ่ม 
เงินรัฐส่งสะสม เงินสมาชิกส่งสะสม 

เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ เงินสะสม เงินสะสมเพิ่ม 

มีเฉพาะสมาชิกกลุม่
สมัครเข้า รัฐส่งให้เป็น

เงินก้อนครั้งเดียว 

2% ทุกเดือน 3 % ทุกเดือน 
(เฉพาะผู้ส่งเงินสะสม 
3% ทุกเดือนเท่านั้น) 

3% ทุกเดือน 
 

เฉพาะสมาชิกที่ออม
เพ่ิม 1-12% 

 

เงินชดเชยบ านาญที่ลดลง เงินสมทบการสะสม เงินสะสมตามกฎหมาย เงินสะสมตามความ
สมัครใจ 

• รัฐยังคงส่งสมทบ 3% เท่าเดิม 
• แจ้งเปลี่ยนอัตราออมเพิ่มได้ปีละ 1 ครั้ง 
• น าไปรวมเงินสะสม และ RMF เพื่อลดภาษีได ้
• ได้เงินต้นและผลประโยชน์คืนเมื่อเกษียณ หรือ

ออกจากราชการ 
• แจ้งออมเพิ่ม ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือ กบข. 
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บริการออมเพิ่ม 

 261,242.60  

 457,730.60  

 111,621.80  

 323,662.00  

เงินออมที่มีกับ กบข. (เงินรัฐ + เงินสะสมปกติ 3%) 

รวมเงินต้น รวมผลประโยชน ์

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 

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 
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บริการเปลี่ยนแผนการลงทุน 
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บริการแผนทางเลือกการลงทุน 

เปลี่ยนแผนลงทุนได้ 
เพราะถือเป็นเงินสมาชิก เนื่องจากได้รับแน่นอนไม่ว่าจะเกิดการรับ
บ าเหน็จ หรือ บ านาญ 

เปลี่ยนแผนลงทุนไม่ได ้
เพราะ “ยังไม่ถือเป็นเงินสมาชิก” เนื่องจากเป็น
เงินชดเชยบ านาญ สมาชิกจะได้รับก็ตอ่เมื่อเกิด
สิทธิรับบ านาญเท่านั้น 

เงินรัฐส่งสะสม เงินสมาชิกส่งสะสม 

เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ เงินสะสม เงินสะสมเพิ่ม 

มีเฉพาะสมาชิกกลุม่
สมัครเข้า รัฐส่งให้เป็น

เงินก้อนครั้งเดียว 

2% ทุกเดือน 3 % ทุกเดือน 
(เฉพาะผู้ส่งเงินสะสม 
3% ทุกเดือนเท่านั้น) 

3% ทุกเดือน 
 

เฉพาะสมาชิกที่ออม
เพ่ิม 1-12% 

 

เงินชดเชยบ านาญที่ลดลง เงินสมทบการสะสม เงินสะสมตามกฎหมาย เงินสะสมตามความ
สมัครใจ 
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บริการแผนทางเลือกการลงทุน 
4 แผนทางเลือกการลงทุน มีลักษณะ “คงที่” 
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บริการแผนทางเลือกการลงทุน 
ข้อมูลส าคัญ 

• หากไม่แจ้งเปลี่ยนแผนลงทุน กบข. จะบริหารเงินใน
แผนหลัก 

• แจ้งเปลี่ยนแผนมายัง กบข. ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่าน
หน่วยราชการ 

• สมาชิกออมต่อ และเปลี่ยนแผน กบข. จะบริหารใน
แผนสุดท้ายที่แจ้งเปลี่ยน 

ขั้นตอนเปลี่ยนแผนลงทุน 
• ท าแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน 
• เลือกแผนที่เหมาะสมกับระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
• เลือกเปลี่ยนได้ครั้งละ 1 แผน 
• เปลี่ยนแผนได้ปีละ 2 ครั้งในรอบปีปฏิทิน 
• กบข. จะเปลี่ยนแผนให้ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป 
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บริการแผนทางเลือกการลงทุน 

          แผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่มกีารลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท สัดส่วนการลงทุนของแผนข้ึนอยู่กับอายุสมาชิก 
โดยจะลดสัดส่วน “สินทรัพย์เสี่ยงลง” เมื่ออายุสมาชิกเพ่ิมขึ้น เป็นการลงทุนภายใต้หลักการ  
“อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงน้อย” 

แผนสมดุลตามอายุ มีลักษณะ “ผันแปรตามอาย”ุ 
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บริการแผนทางเลือกการลงทุน 

แผนสมดุลตามอายุ “อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงน้อย” 
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บริการออมต่อ 
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บริการออมต่อ 
• เป็นบริการส าหรับผู้ที่ก าลังจะเกษียณหรือออกจากราชการ 
• สามารถเลือกออมต่อได้ 1 รูปแบบ จาก 4 ทางเลือก 
• ต้องมีเงินในบัญชีไม่ต่ ากว่า 35,000 บาท ณ วันที่ยื่นค าขอ 
• หากเลือกรูปแบบท่ี 2 หรือ 4 ต้องขอรับงวดละไม่ต่ ากว่า 3 พันบาท เลือกเป็นงวด 1, 3, 6 เดือน หรือ 1 ปี ก็ได้  
• กบข. จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสมาชิก ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมจากสมาชิก 
• กรณีสมาชิกเสียชีวิต กบข. จะจ่ายเงินให้ผู้จัดการมรดก 
• แจ้งออมต่อผ่านหน่วยงานต้นสังกัด 
• ไม่สามารถส่งเงินสะสมเพิ่มได้  และ กบข. จะไม่มีการหักเงินจากบ านาญเพิ่มเพื่อส่งสะสมออมต่อ 

ณ เกษียณ 
มีเงิน กบข. 1 ล้านบาท 
-แจ้งออมต่อท้ัง 1 ล้านบาท 

ณ เกษียณ 
มีเงิน กบข. 1 ล้านบาท 
-ขอรับเดือนละ 5 พันบาท 
-ที่เหลือออมต่อ 

ณ เกษียณ 
มีเงิน กบข. 1 ล้านบาท 
-ขอรับ 2 แสน  
-ที่เหลือออมต่อ 

ณ เกษียณ 
มีเงิน กบข. 1 ล้านบาท 
-ขอรับ 2 แสน  
-และขอรับเดือนละ 5 พันบาท 
-ที่เหลือออมต่อ 
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บริการออมต่อ 
กรณีศึกษา 

สมมุติเกษียณปี 2551  
ราคา NAV = 14.05 บาท 
ถ้ามี NAV สะสม = 50,000 หน่วย 
จะได้เงิน กบข. 705,500 บาท 

กรณีศึกษา 
สมมุติเกษียณปี 2551  
ออมต่อจนถึงปี 2558 
มี NAV สะสม = 50,000 หน่วย 
จะได้เงิน กบข. 1,067,500 บาท 

บริการออมต่อ ท าไมควรออมต่อ 
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บริการออมต่อ 

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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โปรแกรมประมาณการความเพียงพอเงินใช้หลังเกษียณ 
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โปรแกรมประมาณการความเพียงพอเงินใช้หลังเกษียณ 

แนวคิด 
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การเข้าใช้งาน 
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การเข้าใช้งาน 
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ระบบบริการทันใจ GPF Web Service 
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ระบบบริการทันใจ GPF Web Service 

แบบที่1 

แบบที่2 

หน้าแรก 
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การเข้าใช้งาน GPF Web Service 
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GPF Mobile App 
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GPF Mobile App 
หน้าแรก 
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คู่มือการเข้าใช้งาน 
สามารถรองรับการใช้งานทั้งระบบ IOS และ Android  


