
การกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญ  
ตาม พรบ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 



ประเด็นน าเสนอ 
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1. Undo คืออะไร 
2. Timeline ส าคัญ 
3. หลักคิด Undo VS Not-Undo 
4. บริการส าหรับผู้รับบ านาญ 
5. บริการส าหรับข้าราชการ 
6. ถ้าไม่ Undo กบข. รับรองว่าจะไม่ขาดทุนได้หรือไม่ / ที่ผ่านมา  
      ท าสมาชิกเสียหายเท่าไร 
7.    คนอื่นๆ คิดอย่างไร 
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การขอกลับไปใช้สิทธิในบ าเหน็จบ านาญ  
ตาม พรบ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  

รัฐ = นายจ้าง ข้าราชการ = ลูกจ้าง 

ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 
“นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง” 

• ขณะรับราชการ “เงินเดือน” 
• เมื่อเกษียณหรือออกจากราชการ“บ านาญหรือบ าเหน็จ” 

1.  Undo คืออะไร 



Undo/ใครมีสิทธิ/กบข. เกี่ยวตรงไหน 
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ข้าราชการเมื่อเกษียณรับบ านาญ พ.ศ. 2494 

27 มีนาคม 2540 

ข้าราชการเมื่อเกษียณรับบ านาญสูตรสมาชิก กบข. 

“สมาชิก กบข. ตาม
กฎหมาย ตามเง่ือนไข
ว่าจ้างของรัฐ” 

สะสมเข้า กบข. เดือนละ 3% ตามกฎหมาย 

รัฐสมทบให้เพื่อชดเชยบ านาญลดลง 
1. เงินสมทบ 3% 
2. เงินชดเชย 2%  
3. เงินประเดิม (เฉพาะกลุ่มสมัครใจ) 

ไม่สมัครเป็น
สมาชิก กบข. 

สมัครเป็น
สมาชิก กบข. 

รัชการที่ 5 

มีสิทธิ Undo 

กบข. คือกองทุนบริหารเงินออมสมาชิก  
ถูกจัดตั้งขึ้นตาม พรบ. กบข.  
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การ Undo คือการมีสิทธิรับเฉพาะ “เงินสะสม” ของตัวเอง 

1 2 3 4 5 



2. Timeline ส าคัญ “สรุป” 

15 ธันวาคม 2557  
เริ่มต้นยื่นเรื่อง 

30 มิถุนายน 2558 
หมดเขตยื่นเรื่อง 

30 กันยายน 2558  
• หน่วยงานยุติการส่งเงินสะสมของสมาชิก 
• รัฐยุติการส่งเงินสมทบและชดเชยเข้าบัญชีสมาชิก 
• กบข. ยุติบริหารเงินให้สมาชิก 

1 ตุลาคม 2558 
ผู้ใช้สิทธิฯ          

สิ้นสมาชิก กบข. 

ข้าราชการที่ใช้สิทธิ เกษียณ 
หรือออกจากราชการ                       
รับบ านาญสูตร 2494 

1 2 3 4 5 6 

31 ตุลาคม 2558 ผู้รับ
บ านาญท่ีใช้สิทธิฯ      

เริ่มรับบ านาญสูตร 2494 

7 

ธ.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558 
สมาชิกและรัฐ ยังส่งเงินเข้า กบข. ตามปกติ  

 กบข. ยังต้องน าเงินเหล่านั้นไปบริหาร 

20  ตุลาคม 2558  
กบข. เริ่มทยอยจ่ายเงิน

คืนผู้ใช้สิทธิ Undo 
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สถานที่ย่ืนเรื่อง 
ข้าราชการปัจจุบัน - หน่วยงานต้นสังกัด 
ข้าราชการบ านาญ - ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญ 



3. หลักคิด Undo VS Not-Undo  

ประเดิม สมทบ 3% ชดเชย 2% 

ผลประโยชน์ที่ กบข. บริหาร 

“เงินที่รัฐสะสมให้ เพื่อชดเชยบ านาญที่น้อยกว่า” 

ก. บ านาญที่จะได้เพิ่มต่อเนื่องจนวันสุดท้าย ข. เงินก้อนจากรัฐที่ เลือกไม่รับ  

ส่วนที่เท่ากับ 
“สูตรสมาชิก” 

ส่วนที่มากกว่า 
“สูตรสมาชิก” 

“บ านาญสูตร 2494” 

กรณีผู้รับบ านาญ ระยะเวลารอคอยในการรับ “บ านาญส่วนต่างที่มากกว่า” ให้เท่ากับ        
“ เงินก้อนที่ต้องคืน” (หมายเหต:ุ กรณีนี้ ไม่ต้องคืนเงินรัฐ ควร Undo) 
กรณีข้าราชการ ระยะเวลารอคอยในการรับ “บ านาญส่วนต่างที่มากกว่า” ให้เท่ากับ         
“เงินก้อนที่จะไม่ได้รับ” (เงินที่มีอยู่ในบัญชีสมาชิกปัจจุบัน + ที่จะเพิ่มจนเกษียณ) 

25 กุมภาพันธ์ 2558 

ส่วนต่างบ านาญ  เงินรัฐ 
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“หัก กลบ ลบ 
กัน ระหว่าง” 

เงินต้องคืนรัฐ 
(ประเดิม ชดเชย สมทบ + 

ผลประโยชน์ที่ กบข. บริหาร) 

เงินรัฐต้องคืน 
(บ านาญส่วนต่าง = บ านาญสูตร 

2494 - บ านาญสูตรสมาชิก กบข.) 

กรณีที่ 1:  “เงินต้องคืนรัฐ มากกว่า เงินที่รัฐต้องคืน”  
 ผู้รับบ านาญต้องคืนให้ครบภายใน 30 มิถุนายน 2558 
การคืนเงินมี 2 วิธี   (1) คืนเป็นเงินก้อนเต็มจ านวน หรือ  
  (2) ผ่อนช าระ 3 งวด งวดละเท่าๆกัน (กค. สค. กย. 58) ถ้างวดไหนขาดส่ง  
        ให้น ามารวมจ่ายในงวดถัดไปได้ แต่ต้องครบจ านวนก่อน 30 กย. 58  
 

กรณีที่ 2: “เงินรัฐต้องคืน” มากกว่า 
 รัฐจะคืนให้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจะเริ่มต้ังแต่ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  

ผู้ที่รับเงิน กบข. ออกไปแล้วทุกก้อน รวมเงินที่ไม่มีสิทธิรับ (ประเดิม, ชดเชย, สมทบ) เงินส่วนนี้ “ต้องคืนรัฐ” 

ผู้ที่รับบ านาญสูตรสมาชิก กบข. มาตั้งแต่เมื่อเกษียณ เงินส่วนนี้ “รัฐต้องคืน” 

3. หลักคิด Undo VS Not-Undo : กรณีผู้รับบ านาญ  
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ปัจจุบัน เงิน กบข. 
ในบัญชีเรามีเท่าไร 

ประมาณการเงิน
ก้อน กบข. ณ 

เกษียณ 

2540 

บ านาญสมาชิก กบข. 

สมาชิกสะสม 
3% = ? 

รัฐสะสมให้ 
5% = ? 

ผลตอบแทนการลงทุนที่ กบข. น่าจะท าได้ในอนาคต กี่ % 

ถ้าอยู่ต่อ 
ไม่ undo 

บ านาญสูตร 2494 

จะได้เพ่ิมจากบ านาญสูตร
สมาชิก กบข 

เท่าไร และต้องรอเก็บ
บ านาญส่วนเพ่ิมกี่ปี จึงจะ
เท่าเงิน กบข. ที่จะไม่ได้รับ 

ถ้า Undo 

3. หลักคิด Undo VS Not-Undo : กรณี ข้าราชการปัจจุบัน 



3. หลักคิด Undo VS Not-Undo  

สมมุติ “กรณีผู้รับบ านาญ” 
ถ้า Undo  
• จะได้บ านาญเพิ่ม 8,000 บาท 
• เงินรัฐที่ต้องคืน 500,000 บาท 
ระยะเวลารอคอยในการรอเก็บบ านาญส่วนเพิ่ม

ให้เท่ากับเงินรัฐที่คืนไปคือ 
 
 500,000 = 62.5 ครั้ง (เดือน) 
   8,000 
 
ระยะเวลารอคอยในการรอรับบ านาญส่วนเพิ่ม
ให้เท่าเงินที่คืนรัฐไปคือ 
62.5 เดือน = 5.12 ปี  

สมมุติ “กรณีข้าราชการ” 
ถ้า Undo  
• จะได้บ านาญเพิ่ม 10,000 บาท 
• เงินรัฐที่จะไม่ได้รับคือ 900,000 บาท 
ระยะเวลารอคอยในการรอเก็บบ านาญส่วนเพิ่ม

ให้เท่ากับเงินรัฐที่จะไม่ไดร้ับคือ 
 
 900,000= 90 ครั้ง (เดือน) 
 10,000 
 
ระยะเวลารอคอยในการรอรับบ านาญส่วนเพิ่ม
ให้เท่าเงินรัฐที่จะไม่ไดร้ับไปคือ 
90 เดือน = 7.5 ปี  
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4. บริการส าหรับผู้รับบ านาญ 
1. บริการ “แจกแจงยอดเงิน” ที่รับไปเมื่อออกจากราชการหรือเกษียณ 
ตัวอย่าง 
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4. บริการส าหรับผู้รับบ านาญ 
2. บริการ “โปรแกรมค านวณ” เพื่อประเมินบ านาญส่วนต่างต่อเดือน และบ านาญส่วนต่างรวม 

3. และ 4. บริการ “โปรแกรมค านวณ” เพื่อประเมินว่า “ต้องคืนเงินรัฐ หรือ “ได้เงินคืนจากรัฐ” หากต้องคืน
เงินรัฐ “ระยะเวลารอคอย” ในการรับบ านาญส่วนต่างให้เท่าเงินที่คืนไปคือเท่าไร 
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4. บริการส าหรับผู้รับบ านาญ 
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5. บริการส าหรับข้าราชการ 
เงินก้อนที่จะไม่ได้รับจากรัฐ  

ประเดิม สมทบ 3% ชดเชย 2% 

ผลประโยชน์ที่ กบข. บริหาร 

ประเดิม สมทบ 3% ชดเชย 2% 

ผลประโยชน์ที่ กบข. บริหาร 

เช็คได้จากฐานข้อมูล กบข.,       
GPF App., GPF. web service 

ประเมินได้โดยสมาชิกต้องระบุตัวแปร 
1. เงินเดือนขึ้น (เพื่อทราบเงินเดือนอนาคต) 
2. วันที่จะเกษียณ (เพื่อทราบอายุราชการ) 
3. ผลตอบแทนการลงทุน กบข.  

“เงินในบัญชีปัจจุบัน 
ที่สะสมจาก มีนาคม 2540” 

“เงินในบัญชีในอนาคต 
ที่สะสมจากวันนี้-เกษียณ” 
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Website UNDO     http://www.undo.in.th 



5. บริการส าหรับข้าราชการ 

โดยสมาชิกก าหนดตัวแปรต่อไปนี้ 
1. วันเดือนปีเกิด 2. อายุเกษียณราชการ   3. วันเข้ารับราชการ  
4. จ านวนเวลาทวีคูณ   5. เงินเดือนปัจจุบัน    
6. ประมาณการข้อมูลอนาคต 
(อัตราเงินเดือนขึ้น(%) , อัตราออมเพ่ิม(%) (ถ้าม)ี  และ ผลตอบแทนการลงทุนกบข.(%) 
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บริการประเมินระยะเวลารอคอยในการรับบ านาญส่วนเพิ่มให้เท่าเงินที่จะไม่รับจากรัฐหากใช้สิทธิ Undo 

** ทั้งนี้สมาชิกต้องยอมรับเง่ือนไขวา่ ผลของการประเมินเป็นเพียงการคาดการณ์อนาคตที่เกิดจาก 
การก าหนดตัวแปรโดยสมาชกิเอง ** 
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5. บริการส าหรับข้าราชการ 
จากข้อมูลที่สมาชิกก าหนด  โปรแกรมประเมินจะค านวณเพ่ือประเมินข้อมูลเหล่านี้ให้ 
ส่วนที่ 1: ประมาณการเงินที่จะมีการสะสมเพิ่มจากปี 2558-ปีท่ีคุณเกษียณ แยกข้อมูลเป็น 
 1) เงินที่สมาชิกจะมีการสะสมต่อเนื่องจนเกษียณ + ผลประโยชน์ที่คาดว่า กบข. จะบริหารให้ 
 2) เงินที่รัฐจะมีการสะสมต่อเนื่องจนเกษียณ + ผลประโยชน์ที่คาดว่า กบข. จะบริหารให้ 
ส่วนที่ 2: ประมาณผลประโยชน์ที่จะเพิ่มขึ้นของเงินที่มีอยู่ในบัญชีสมาชิก กบข. ปัจจุบัน  แยกข้อมูลเป็น 
 1) เงินที่สมาชิกไดส้่งสะสมมาแลว้รวมผลประโยชน์ที่ กบข. บริหารให้ที่ผ่านมา (มีค 2540-วันดึงข้อมูล) + ผลประโยชน์
 ที่คาดว่า กบข. จะบริหารให้ 
 2) เงินที่รัฐได้ส่งสะสมมาแลว้รวมผลประโยชน์ที่ กบข. บริหารให้ที่ผ่านมา (มีค 2540-วันดึงข้อมูล) + ผลประโยชน์   
  ที่คาดว่า กบข. จะบริหารให้ 
ส่วนที่ 3: รวมประมาณการเงินรัฐที่สะสมตั้งแต่ปี 2540-เกษียณ รวมผลประโยชนท์ี่ กบข. บริหารให้ เงินส่วนนี้คุณจะ
 ไม่ได้รับหากใช้สิทธิ Undo  
 น าข้อมูล ส่วนที่ 1 (2) + ข้อมูลส่วนที่ 2 (2) 
ส่วนที่ 4: ประเมินบ านาญสูตร พ.ศ. 2494, บ านาญสูตรสมาชิก กบข. และ บ านาญส่วนต่างที่จะได้เพิ่มหากใช้สิทธิ 

Undo 
ส่วนที่ 5: ประเมินระยะเวลารอคอยในการรับบ านาญส่วนต่างให้เท่าเงินรัฐจะไม่ได้รับหากใช้สิทธิ Undo 
 น าข้อมูลส่วนที่ 3 มาหารด้วยบ านาญส่วนต่าง จะได้ระยะเวลารอคอย (เดือน)  
ส่วนที่ 6: สรุปตัวเลขส าคัญจากการประเมิน 
 กรณี Undo และ กรณี ไม่ Undo 
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5. บริการส าหรับข้าราชการ 
ส่วนที่ 1: ประมาณการเงินที่จะมีการสะสมเพิ่มจากปี 2558-ปีที่คุณเกษียณ แยกข้อมูลเป็น 
 1) เงินที่สมาชิกจะมีการสะสมต่อเนื่องจนเกษียณ + ผลประโยชน์ที่คาดว่า กบข. จะบริหารให ้
 2) เงินที่รัฐจะมีการสะสมต่อเนื่องจนเกษียณ + ผลประโยชนท์ี่คาดว่า กบข. จะบริหารให้ 
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5. บริการส าหรับข้าราชการ 
ส่วนที่ 2:  ประมาณผลประโยชน์ที่จะเพิ่มขึ้นของเงินที่มีอยู่ในบัญชีสมาชิก กบข. ปัจจุบัน แยกข้อมูลเป็น 
 1) เงินที่สมาชิกได้ส่งสะสมมาแลว้รวมผลประโยชน์ที่ กบข. บริหารให้ที่ผ่านมา (มีค 2540-วันดึงข้อมูล)  
  + ผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้จากเงินต้นที่กบข.จะบริหารให้ 
 2) เงินที่รัฐได้ส่งสะสมมาแลว้รวมผลประโยชน์ที่ กบข. บริหารให้ที่ผ่านมา (มีค 2540-วันดึงข้อมูล)  
  + ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากเงินต้นที่กบข.จะบริหารให้ 
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5. บริการส าหรับข้าราชการ 
ส่วนที่ 3: รวมประมาณการเงินรัฐที่สะสมตั้งแต่ปี 2540-เกษียณ รวมผลประโยชน์ที่ กบข. บริหารให้ เงิน

ส่วนนี้คุณจะไม่ได้รับหากใช้สิทธิ Undo 
 น าข้อมูล ส่วนที่ 1 (ก.) + ข้อมูลส่วนที่ 2 (ข.) 
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5. บริการส าหรับข้าราชการ 
ส่วนที่ 4: ประเมินบ านาญสูตร พ.ศ. 2494,  บ านาญสูตรสมาชิก กบข. และ  
            บ านาญส่วนต่างที่จะได้เพิ่มหากใช้สิทธิ Undo 
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5. บริการส าหรับข้าราชการ 
ส่วนที่ 5: ประเมินระยะเวลารอคอยในการรับบ านาญส่วนต่างให้เท่าเงินรัฐที่จะไม่ได้รับหากใช้สิทธิ Undo 
 น าข้อมูลส่วนที่ 3 มาหารด้วยบ านาญส่วนต่าง จะได้ระยะเวลารอคอย (เดือน)  

25 กุมภาพันธ์ 2558 
22 



5. บริการส าหรับข้าราชการ 
ส่วนที่ 6:  สรุปตัวเลขส าคัญจากการประเมิน  
 หากสมาชิกใช้สิทธิ Undo หรือ ไม่ใช้สิทธิ Undo  
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5. บริการส าหรับข้าราชการ 
ตัวอย่าง..โปรแกรมประเมินส าหรับข้าราชการ 
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6. ถ้าไม่ Undo กบข. รับรองว่าจะไม่ขาดทุนได้หรือไม่ /                        
ทีผ่่านมา ท าสมาชิกเสียหายเท่าไร 

ข้อมูลส าคัญพึงทราบ 
• การสะสมเงินกับ กบข. คือการ “ซื้อหน่วยลงทุน” เหมือนการซื้อทอง 

ราคาเปลี่ยนแปลงได้ จ านวนหน่วยไม่ลดหายตามราคาที่เปลี่ยนไป 
• กบข. น าเงินสมาชิกไป “ลงทุนระยะยาว” ไม่ใช่ “เล่นหุ้น ซื้อเช้า-

ขายบ่าย” กิจการที่ กบข. ลงทุนคือกิจการที่เป็นรากฐานเศรษฐกิจ 
ราคาของกิจการ (ราคาหุ้น) ผันผวนตามภาวะตลาดได้ แต่ในระยะ
ยาว กิจการเติบโตต่อเนื่อง  
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53,204.6196 หน่วย * 18.4325 บาท = 980,694.15 บาท 

รู้จักใบแจ้งยอด/รู้จักหน่วยลงทุนและมูลค่าต่อหน่วย 
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การส่งเงินสะสม คือการซื้อหน่วยลงทุนในราคา ณ วันส่งเงินเข้า 
หากยังไม่เกษียณ ราคาที่เปลี่ยนแปลง คือ ราคาทางบัญชี (ขาดทุน-ก าไร ทางบัญชี) 
เมื่อเกษียณ และน าเงินออก คือการขายหน่วยลงทุนที่สะสมมา ณ วันที่ส่งเงินเข้า 
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ผลประกอบการที่ขาดทุนในปี 2551 ท าให้สมาชิกเกษียณปี 2551 ขาดทุนจากการ 
ซื้อหน่วยลงทุนในราคา 14.78 บาท แต่ขายได้ในราคา 14.05 บาท แต่หากสมาชิก 
ถือหน่วยลงทุนต่อ ก็จะสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าในปีทีผ่ลประกอบการดี 

ผลตอบแทน 
การลงทุน 

มูลค่าต่อหน่วยลงทุน  
(NAV Per Unit) 



กบข. คือกองทุนที่บริหารเพื่อผลตอบแทนระยะยาว ผลประกอบการที่ผันผวนระยะสั้น เป็นภาวะปกติของการลงทุน  สมาชิกต้องศึกษา
ข้อมูลจากใบแจ้งยอดของตนเองว่า เงินสะสมสว่นที่เป็นเงินต้นของท่านเป็นเท่าไร และ ผลประโยชน์ที่ กบข. บริหารให้เป็นเท่าไร  

ยอดเงินที่ได้หากเกษียณวันนี้ จากเงินต้น
ที่ส่งสะสม 152,121 + 165,052 บาท 

ดอกผลท่วมเงินต้น เพราะผ่านการ
บริหารมาแล้ว 16 ปี 

ผลประโยชน์มากกว่าเงินสะสมส่วนเพิ่ม 
เพราะระยะเวลาสะสมนานกว่า 
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7. คนอื่นๆ คิดอย่างไร* 
Undo อาจจะคุ้มกว่าถ้า... 
1. อายุราชการมาก วันทวีคูณมาก และเงินเดือน 5 ปีสุดท้ายไม่ตัน  
2. ประเมินแล้วบ านาญส่วนเพิ่มมีมาก  
3. ประเมินระยะเวลารอคอยในการทยอยเก็บบ านาญส่วนต่าง “ไม่นานเกินรอ”   
 
Undo อาจไม่คุ้มถ้า 
1. อายุราชการปกติ ไม่มีวันทวีคูณ  
2. เงินเดือน 5 ปีสุดท้ายตัน ท าให้ค านวณแล้วบ านาญสองสูตรไม่ต่างกันมาก 
3. ประเมินระยะเวลารอคอยในการทยอยเก็บบ านาญส่วนต่าง “นานเกินไป” 
4. มีภาระหนี้สิน จ าเป็นต้องน าบ านาญมาผ่อนหนี้ เงินเหลือใช้ต่อเดือนมีน้อย 
5. มีปัญหาสุขภาพ   

*ข้อมูลเบื้องต้น สรุปจากการวิจัย และการสอบถามสมาชิกที่ติดต่อมาที่ กบข. 
 สมาชิกควรตัดสินใจ Undo ด้วยตัวเองด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยตัวเอง 
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7. คนอื่นๆ คิดอย่างไร* 

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 

บ านาญส่วนเพิ่มคือการทยอยรับเงินในอนาตต ที่มูลค่าเงินลดลงตามเงินเฟ้อ 
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“Undo หรือ ไม่ Undo 
ขอให้เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเอง ศึกษาข้อมูล
จากหน่วยงานต้นเรื่อง อาทิ กรมบัญชีกลาง 

กบข และหน่วยงานต้นสังกัด  

แต่ละคนมีเงื่อนไขต่างกัน” 
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