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กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2540 โดยพระราชบัญญัติ

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539   มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันการจายบําเหน็จ
บํานาญใหแกขาราชการเมื่อออกจากราชการ  สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก และจัดหาสวัสดิการ
และสิทธิประโยชนอ่ืนใหแกสมาชิก    

นอกเหนือจากภารกิจหลักของ กบข. ในฐานะกองทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุที่บริหาร
เงินออมของสมาชิกดวยความระมัดระวังตามกฎ กติกา และนโยบายที่กําหนดแลว  กบข. ยังมีหนาที่
รับผิดชอบหลักในการบริหารงานดานสมาชิก เผยแพรและสงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสมาชิกรวมถึงการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุอยางมีความสุข รวมถึงการจัดหา
สวัสดิการและสิทธิประโยชนใหกับสมาชิกซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร เพื่อสรางความพึง
พอใจสูงสุดใหกับสมาชิกอยางตอเนื่อง    

กบข. จัดทําถอยแถลงนโยบายดานสมาชิก (Member Policy Statement) ฉบับนี้ข้ึนเพื่อ
รวบรวมกรอบนโยบาย  ขอกําหนด  และแนวทางการดํ า เนินงานสําหรับคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ เลขาธิการ ผูบริหารและพนักงาน ยึดถือในการบริหารงานดานสมาชิก นอกจากนี้ยัง
เปนการย้ําเตือนผูที่เกี่ยวของในอันที่จะดําเนินการตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางรอบคอบและ
ระมัดระวัง  นอกจากนี้ สาระสําคัญของถอยแถลงนโยบายดานสมาชิกยังเปนแนวทางใหสมาชิกและ  
ผูที่เกี่ยวของไดรับทราบและเขาใจถึงกระบวนการบริหารงานดานสมาชิกของกองทุน อันจะเปนการ
เสริมสรางความพึงพอใจแกสมาชิก 

ทั้งนี้ กรอบนโยบาย ขอกําหนด และแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ของกองทุนที่ปรากฏมี
พื้นฐานจากกฎ กติกา นโยบาย และแนวปฏิบัติของ กบข. ที่ผานมา รวมถึงขอพึงปฏิบัติสากลที่ดีใน
การบริหารกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ   ซ่ึง กบข. ยึดถือเปนแนวทางการดําเนินงานเพื่อประโยชนของ
สมาชิก    และ กบข. กําหนดหลักการวาจะทบทวนถอยแถลงนโยบายดานสมาชิกทุกสี่ปหรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายดานสมาชิกรวมถึงกฎระเบียบที่เปนสาระสําคัญ    

 
 
 

1.  บทนํา 
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ดวย กบข. มีขาราชการที่เปนสมาชิกทั่วประเทศกวาหนึ่งลานคน ดังนั้นเพื่อใหการบริหารงาน
ดานสมาชิกของ กบข. มีความตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกใน
ระยะยาว สํานักงานจึงไดจัดทํา “ถอยแถลงนโยบายดานสมาชิก (Member Policy Statement)” ข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติของฝายที่เกี่ยวของตาง ๆ ไดแก
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนเจาหนาที่ กบข. รวมถึงตัวสมาชิก โดยจะมีการ
ปรับปรุงใหเหมาะสมและทันตอพัฒนาการดานกองทุนเงินบํานาญตาง ๆ เพื่อใหทัดเทียมสากล และ
เพื่อประโยชนที่จะเกิดกับสมาชิกตอไป  

 
 
 
อาจกลาวไดวา สมาชิกคือเจาของเงินหรือเจาของ กบข.ดังนั้น ในการบริหารงานของ กบข. จึง

กําหนดใหสมาชิกในหลาย ๆ ระดับมีสวนรวมในการบริหารกองทุน นอกจากนี้ การบริหารกองทุนนั้น 
กบข. ใหความสําคัญเรื่องความสมดุลระหวางความปลอดภัยของเงินตนกับผลตอบแทนการลงทุน
ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับไดโดยคํานึงถึงการสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับสมาชิก และพิจารณาจัดสิทธิ
ประโยชนและบริการตาง ๆ อยางเหมาะสม พรอมกับการทําหนาที่เปนสถาบันเงินออมที่สําคัญในการ
สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
3.1 คณะกรรมการ  
มีหนาที่หลักในการกําหนดนโยบาย และออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและคําสั่งในการ

บริหารงานของกองทุน กํากับดูแลการจัดการกองทุน รวมถึงกําหนดนโยบายในการลงทุนของกองทุน
ตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงดวยความถูกตองและเปนธรรม เพื่อผลประโยชนสูงสุด
ของสมาชิก (Board’s Fiduciary Duty of Royalty)  

องคประกอบของคณะกรรมการ ปจจุบันมีจํานวน 25 คน คือ ปลัดกระทรวงการคลังเปน
ประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตําแหนง 8 คน คือ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

2.  วัตถุประสงค 

3.  หลักการดําเนินงานดานสมาชิก (Member Policy and Objective) 
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และตลาดหลักทรัพย กรรมการผูแทนสมาชิกที่มาจากการเลือกของสมาชิกของขาราชการแตละ
ประเภท จํานวน 12 คน มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มาจากการแตงตั้งของคณะกรรมการ 3 คน และ
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ท่ีมาจากการเลือกของคณะกรรมการ เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการ 

กรรมการผูแทนสมาชิก คือผูที่สมาชิกแตละประเภทมีสิทธิเลือกผูแทนของตนเพื่อทําหนาที่ใน
คณะกรรมการตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการแตละประเภทกําหนด กรรมการผูแทนสมาชิกทั้ง 12 
คน ประกอบดวย ผูแทนสมาชิกจาก ขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ 
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครู ขาราชการรัฐสภาสามัญ ขาราชการตํารวจ 
ขาราชการทหาร ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขาราชการฝายศาลปกครอง ขาราชการ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  

กรรมการผูแทนสมาชิกและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และ
จะเปนเกิน 2 วาระติดตอกันไมได  

คณะกรรมการจะมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน มีการทํารายงานการประชุมและเผยแพร
มติการประชุมวาระที่สําคัญใน “รายงานประจําป” เพื่อใหสมาชิกทราบเปนประจําเชนกัน 
คณะกรรมการจะได รับคาตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี  

  
3.2 คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ  
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ คือ คณะอนุกรรมการที่กฎหมายกําหนดใหจัดตั้งขึ้น มี

หนาที่เปนสื่อกลางระหวางกองทุนกับสมาชิก ตลอดจนเสริมสรางความรูความเขาใจแกสมาชิก 
เผยแพรขอมูล ขาวสาร และรายงานความคืบหนาของการจัดการกองทุน รับฟงความคิดเห็นและ
ปญหาตาง ๆ จากสมาชิก พิจารณาเสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนอ่ืนแกสมาชิก และปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย องคประกอบของ
คณะอนุกรรมการ ประกอบดวย เลขาธิการ ก.พ. เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกรมบัญชีกลาง 
ผูแทนกรมประชาสัมพันธ และผูแทนสมาชิกที่สมาชิกแตละประเภทเลือก จํานวน 5 คน และ 
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

การเลือกผูแทนสมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ จะดําเนินการโดย กบข. ขอให
ขาราชการแตละประเภทเลือกผูแทนสมาชิก และสงรายชื่อให กบข. จากนั้น กบข. จะจัดใหมี
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ขาราชการทุกประเภทมาประชุมรวมกัน และเลือกผูแทนสมาชิกจํานวน 5 คน เปนผูแทนสมาชิกใน
คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ ผูแทนสมาชิกจะมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และ
คณะอนุกรรมการจะมีการประชุมปละประมาณ 6 ครั้ง  

 
3.3 ผูแทนสมาชิกในการประชุมใหญผูแทนสมาชกิประจาํป  
กฎหมายกําหนดให กบข. ตองจัดใหมีการประชุมใหญผูแทนสมาชิกอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

เพื่อใหคณะกรรมการเสนอ รายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจายเงินของกองทุน   
ใหสมาชิกพิจารณาพรอมทั้งเปดโอกาสใหผูแทนสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุน เพื่อกองทุนรับมาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน
และรายงานขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีทราบพรอมการรายงานการสอบ
บัญชีดวย  

ที่มาของผูแทนสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญ เปนไปตามประกาศกระทรวงการคลัง โดยสรุป 
คือจะมาจากการเลือกของสวนราชการระดับกรมทุกแหง และจังหวัดทุกจังหวัด โดยเลือกตาม
หลักเกณฑที่สวนราชการและจังหวัดกําหนด ตามอัตราสวนของจํานวนสมาชิก ในแตละปจะมีผูแทน
สมาชิกเขารวมประชุมประมาณ 500 คน  

หนาที่ของผูแทนสมาชิกเพื่อเขารวมประชุมใหญ  
(1) เปนตัวแทนสมาชิกในการเขาประชุมเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและ

การรับจายเงินของกองทุนจากคณะกรรมการ และเผยแพรสรุปผลการประชุมใหสมาชิกทราบ  
(2) แสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนตอคณะกรรมการเพื่อ

ประโยชน ในการปรับปรุงการดาํเนินงานของ กบข. ตอไป  
(3) เปนสื่อกลางเพื่อเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองระหวางสมาชิก กับ กบข. รวมทั้ง

ประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ กบข. แกสมาชิกในสวนราชการหรือจังหวัด แลวแตกรณี 
โดย กบข. จะเปนผูจัดสงขอมูลให  
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นอกจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจะมีอํานาจหนาที่ตามที่กลาวถึงขางตนแลว ยัง
ไดมีการกําหนดหนาที่เพื่อเปนการสรางมาตรฐานแนวปฏิบัติอันดีของอุตสาหกรรมการบริหารเงินออม 
ดวยการกําหนดแนวทางการดูแลเงินของสมาชิก มีสาระสําคัญ ดังนี ้ 

4.1 กรรมการ อนุกรรมการ เลขาธิการ ท่ีปรึกษาบริษัทจัดการกองทุน ผูที่ไดรับการ
วาจางจาก กบข. และพนักงาน กบข. 

(1) ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิกเปนสําคัญ  

(2) ตองปฏิบัติหนาที่ในการกําหนดนโยบาย ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และ
คําสั่งในการบริหารกิจการกองทุน กําหนดนโยบายการลงทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวง รวมถึงการพิจารณา กลั่นกรองเรื่องตาง ๆ และบทบาทสําคัญอ่ืนที่มีตอกองทุน 
ดวยความรูความสามารถ ความเอาใจใสรอบคอบ ระมัดระวัง และถี่ถวน (Skill, Care, 
Prudence and Diligence)  

(3) ตองไมมีผลประโยชนใด ๆ เกี่ยวของไมวาทางตรงหรือทางออมอันเกิดจากการมี
สวนรวมในการตัดสินใจลงทุน  

(4) ตองเปดเผยและรายงานทุกเรื่องที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงดานผลประโยชน 
(Conflict of Interest) ของ กบข. และผลประโยชนสวนตน หรือมีสวนไดเสียกับการตัดสินใจ
ลงทุนโดยแจงเปนลายลักษณอักษร และตองอธิบายความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคตดวย นอกจากนี้ หามมิใหบุคคลเหลานี้มีสวนโนมนาวชักนําการตัดสินใจของ 
กบข. ในทางที่เอ้ือประโยชนแกตนเองหรือฝายหนึ่งฝายใด  

(5) ตองรักษาความลับทางธุรกิจหรือขอมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับกิจการกองทุนที่ไม
สมควรเปดเผยแกบุคคลภายนอก และตองระมัดระวังไมใหขอมูลสําคัญรั่วไหลไปถึงผูที่ไมมี
สวนเกี่ยวของ รวมทั้งตองไมใชขอมูลเหลานั้นเพื่อประโยชนสวนตน  
 

4.2 คณะกรรมการและอนุกรรมการ จะไมอนุมัติการลงทุนที่ไมสอดคลองกับนโยบายการ
ลงทุน ทั้งนี้ หากมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการ ท่ีปรึกษา หรือผูจัดการกองทุน อาจเสนอขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรใหคณะกรรมการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอยางเปน
ทางการ  

 

4. หลักปฏิบติัในการดูแลเงินของสมาชิก (Code of Fiduciary Conduct)  
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4.3 คณะกรรมการ อาจมอบอํานาจในการตัดสินใจลงทุนใหคณะอนุกรรมการจัดการลงทุน 
เลขาธิการ บริษัทจัดการกองทุน โดยทําเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ ตองกําหนดขอบเขตของอํานาจ
และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน และการตัดสินใจใด ๆ อันเกิดจากการมอบอํานาจ ผูรับมอบ
อํานาจตองเสนอเปนรายงานใหคณะกรรมการทราบทุกกรณี  

 

 
 

 

การบริหารงานสมาชิกของ กบข. มีการแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิด 
ดุลยภาพในการดําเนินงาน  โดยภารกิจที่เกี่ยวของกับสมาชิก ประกอบดวย 4 ภารกิจหลัก ไดแก  

5.1 การบริหารขอมูลสมาชิก (Member Data Management) มีหนาที่หลักในการบริหาร
จัดการฐานขอมูลสมาชิกใหถูกตอง  ติดตามการนําสงเงินของสมาชิกใหครบถวน ถูกตอง ตรงเวลา  
รับผิดชอบจายเงินคืนสมาชิกอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว ออกใบแจงยอดใหถูกตอง  
รวดเร็วและมีขอมูลที่เปนประโยชนตอสมาชิกโดยละเอียด  จัดหาชองทางใหสมาชิกตรวจสอบขอมูล
ของตนเองไดตลอดเวลา  เปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กบข. แกสมาชิกในสวน
ราชการตนสังกัด ใหคําแนะนําแกสวนราชการตนสังกัดและสมาชิกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
กองทุน แกไขปญหาและขอของใจของสมาชิกและสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับขอมูลรายบุคคลของ
สมาชิกและการนําสงเงินใหแกกองทุน  รวมทั้งจัดใหมีระบบงานและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
สนับสนุนใหการดําเนินการในดานตาง ๆ บรรลุวัตถุประสงค 

5.2 งานสื่อสารสมาชิกและประชาสัมพันธ (Member Communications and Public 
Relations Management) มีหนาที่หลัก คือ ส่ือสารและเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเหตุ
และสิทธิ การบริหารจัดการเงินของกองทุน สวัสดิการและสิทธิประโยชน รวมถึงขอมูลการลงทุนและ
การออมเพื่อการเกษียณ ผานชองทางการสื่อสารมวลชนทุกประเภท และชองทางการสื่อสารโดยตรง
ของ กบข. สูสมาชิก รวมทั้งดําเนินการโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของ กบข.  เพื่อสงเสริมช่ือเสียงและ
รักษาภาพลักษณท่ีดีของ กบข. อีกทั้งใหบริการขอมูลและตอบขอสอบถามแกสมาชิกผานชองทางที่
กําหนดไวทางศูนยบริการขอมูลสมาชิก (Contact Center) เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับประโยชนและ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

5.  บทบาทและหนาทีข่องเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานของกองทุน - 
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5.3 การจัดสวัสดิการแกสมาชิก (Member Welfare Management) มีหนาที่หลัก คือ จัด
สวัสดิการและสิทธิประโยชนใหแกสมาชิก เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอการลดภาระคาใชจายในการ
ดํารงชีวิตและสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก พรอมทั้งสงเสริมใหสมาชิกในแตละกลุมเปาหมายไดรับ
รูขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและไดใชบริการที่จัดไว เพื่อใหไดรับประโยชนและความพึงพอใจสูงสุด 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) 

5.4 การสงเสริมการเรียนรูของสมาชิก (Member Education Management) มหีนาทีห่ลกั 
คือ การพัฒนาหลักสูตรการอบรมความรูในดานตาง ๆ อาทิ เหตุและสิทธิ การบริหารจัดการเงินของ
กองทุน ความสําคัญของการออมเพื่อการเกษียณ ตลอดจนการสงเสริมความรูดานการลงทุนและการ
วางแผนการเงินอยางตอเนื่อง และเหมาะสมกับกลุมเปาหมายที่หลากหลาย ทั้งสมาชิก เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน กบข. ของสวนราชการตนสังกัด และผูแทนสมาชิก โดยอาศัยสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลายและทั่วถึง เพื่อสงเสริมใหเกิดความเขาใจและการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

 
 

 
6.1 ปรัชญาและหลักการปฏิบัติ (Member Philosophy and Principle)  
ปรัชญางานสมาชิก (Member Philosophy) คือ “ใหบริการที่มีคุณภาพเพื่อประโยชนสูงสุด

ของสมาชิก”  
หลักการปฏบิัติ (Guiding Principle) ไดแก  
(1) มุงมั่นใหบริการแกสมาชิกดวยความสุภาพออนนอม เต็มใจและพรอมที่จะใหบริการอยาง

มืออาชีพเพื่อใหสมาชิกไดรับความพอใจสูงสุด โดยเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง กบข.  
(2) ใหบริการสมาชิกดวยความรวดเร็ว รอบคอบ ถูกตอง อยางเสมอภาคและเปนธรรม 
(3) มีนวัตกรรมการใหบริการที่มีคุณภาพแกสมาชิก  
(4) จัดระบบขอมูลสมาชิกใหมีความถูกตองเช่ือถือได และพัฒนาใหมีมาตรฐาน มีความ

ทันสมัยตอการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่ดี เพื่อรับรูถึงความตองการของสมาชิกไดอยางถูกตอง และ
รักษาระดับการเปนองคกรชั้นนําดานการพัฒนา และการเปนผูนําที่มีความคิดสรางสรรคและความ
นาสนใจ 

(5) สรางความมั่นใจใหสมาชิกวาสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่จัดใหสมาชิก มีความเหมาะสมและ
พึงทําเพื่อประโยชนของสมาชิก  

6.  ภาพรวมของงานสมาชกิ (Member Overview) 
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(6) รักษาความซื่อสัตย ความนาเชื่อถือ ความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพ และความมี
ศีลธรรมในการใหบริการ  

(7) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของธุรกิจตลอดจนไม
สนับสนุนการกระทําใด ๆ ที่ผิดกฎระเบียบตาง ๆ  

(8) เก็บรักษาขอมูลสมาชิกและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีถือเปนความลับทางธุรกิจตลอดจนระมัดระวัง    
มิใหร่ัวไหลไปยังผูไมมีสวนเกี่ยวของ  

(9) ไมใชอํานาจหนาที่ในการแสวงหาประโยชนสวนตัว หรือกอใหเกิดความไดเปรียบกวา
สาธารณชน  

(10) ใหความรู และสรางความเขาใจใหกับสมาชิกในเรื่องสําคัญตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ กบข.  
(11) จัดใหสมาชิกและสวนราชการตนสังกัดมีสวนรวมในการดําเนินงาน การแสดงความ

คิดเห็นเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ดวยความโปรงใสและ
เพื่อประโยชนสูงสุดของสมาชิก  

 
6.2 การเปนสมาชิก  
(1) ตองเปนขาราชการประเภทที่กฎหมายกําหนด คือ ขาราชการพลเรือน ขาราชการฝายตุลา

การ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการครู ขาราชการรัฐสภาสามัญ 
ขาราชการตํารวจ ขาราชการทหาร ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขาราชการฝายศาลปกครอง 
ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

(2) เปนสมาชิกตามที่กฎหมายกําหนด คือ เมื่อเขารับราชการ 12 ประเภทตามที่กลาว ต้ังแต
วนัที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคนตองเปนสมาชิก  

(3) เปนสมาชิกดวยความสมัครใจ คือ ขาราชการ 12 ประเภทที่รับราชการอยูกอนวันที่ 27 
มีนาคม 2540 หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการเพื่อไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
กําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการกอน
วันที่ 27 มีนาคม 2540 และกลับเขารับราชการตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 การสมัครเปนสมาชิกจะ
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยกรณีหลังนี้ ขาราชการที่กลับเขารับ
ราชการ ตองสมัครเปนสมาชิกภายใน 60 วันนับแตวันที่กลับเขารับราชการ  
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(4) สมาชิกภาพจะสิ้นสุดเมื่อออกจากราชการเทานั้น ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 หากสมาชิกประสงคจะลาออกจากการเปนสมาชิกดวย
เหตุใด ๆ ก็ตามโดยไมออกจากราชการ ยอมขัดตอกฎหมาย  

(5) สมาชิกซึ่งโอนไปเปนขาราชการสวนทองถิ่น  อันเนื่องจากมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี 
กําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ต้ังแตวันที่ 18 มกราคม 2549 ซ่ึงเปนวันที่พระราชบัญญัติมีผลใชบังคับ ยังคงมีสมาชิกภาพ
ของสมาชิกตอไป ตามมาตรา 70/1 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 สําหรับ
สมาชิกซึ่งโอนไปเปนขาราชการสวนทองถิ่นกอนวันที่ 18 มกราคม 2549 ก็ยังคงมีสมาชิกภาพของ
สมาชิกตอไปดวย  ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2549 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

(6) สมาชิกซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อันเนื่องจากมีกฎหมาย
กําหนดใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ และประสงคจะ
เปนสมาชิก ต้ังแตวันที่ 18 มกราคม 2549 ซ่ึงเปนวันที่พระราชบัญญัติมีผลใชบังคับ  ยังคงมีสมาชิก
ภาพของสมาชิกตอไป  ตามมาตรา 70/6  แหงพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ.2539  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2549  (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) 

 
6.3 การสงเงินสะสมเขากองทุน  
สมาชิกตองสงเงินสะสมเขากองทุนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ขณะนี้กําหนดที่รอยละ 

3 ของเงินเดือน การสงเงินสะสมเขากองทุนนั้น สวนราชการตนสังกัดจะมีหนาที่หักเงินเดือนของ
สมาชิกทุกครั้งที่มีการจายเงินเดือน และนําสง กบข. ตามกฎหมายกําหนดใหสมาชิกที่รับราชการตาม
ขอ 6.2 (2) ทุกคนตองสงเงินสะสม แตสมาชิกตามขอ 6.2 (3) จะสงเงินสะสมหรือไมก็ไดข้ึนอยูกับ
ความสมัครใจ ทั้งนี้ สมาชิกที่สงเงินสะสมเขากองทุน จะไดรับเงินสมทบจากรัฐในอัตราที่เทากัน คือ 
รอยละ 3 ของเงินเดือนเขาบัญชีของสมาชิกในกองทุนทุกครั้งที่มีการหักเงินสะสมเชนกัน  

 
6.4 สิทธิประโยชนของสมาชิก  
สมาชิกมีสิทธิไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนจาก กบข. ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

และมีสิทธิกูเงินจาก กบข. ไมเกินจํานวนเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวที่
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บันทึกไวในบัญชีเงินรายบุคคล เพื่อใชจายตามวัตถุประสงค หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด  

สวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่สมาชิกไดรับโดยสรุป มีดังนี้  
(1) สิทธิทางตรง  

• สิทธิประโยชนทางภาษี สําหรับเงินที่จายเขากองทุนในขณะที่เปนสมาชิก โดยสมาชิก
ไดรับยกเวนไมตองนําเงินสะสมที่สงเขากองทุนในแตละปมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ตามที่จายจริงแตไมเกิน 500,000 บาท (อางอิงจาก : กฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551) 
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ขอ 2 (43) ) 

• สิทธิประโยชนทางภาษี สําหรับเงินหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อส้ินสุดสมาชิกภาพ โดย
เงินที่ไดรับจาก กบข. เมื่อส้ินสุดสมาชิกภาพเพราะเหตุสูงอายุ ทดแทน ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จะ
ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (อางอิงจาก : กฎกระทรวง ฉบับที่ 209 (พ.ศ.2540) ออก
ตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ขอ 1 (45) ) 

(2) สิทธิทางออม  
• สิทธิในการรวมบริหารกองทุน โดยการเลือกผูแทนสมาชิกเพื่อเปนกรรมการ หรือ

อนุกรรมการผูแทนสมาชิกสัมพันธ รวมในการบริหารกิจการของกองทุน  
• สิทธิในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะโดย

การเลือกผูแทนสมาชิกเพื่อเขารวมประชุมใหญผูแทนสมาชิก  
• สิทธิในการเสนอความเห็น ขอเสนอแนะ และขอสังเกตตาง ๆ ให กบข. ทราบโดยตรง 

หรือผานผูแทนสมาชิก  
(3) สิทธิประโยชนอ่ืนๆ  

• ผูรับบํานาญตามพระราชบัญญัติยังมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการและเงินชวยเหลือตาง ๆ 
เชนเดียวกับผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

• สิทธิการรับเงินตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติเปนสิทธิเฉพาะตัวไมสามารถโอนใหแกกันได  
• สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ ที่ กบข.จัดใหกับสมาชิก  

 
6.5 การกระจายผลประโยชนใหกับสมาชิกและการแจงยอดเงนิสมาชิก  
กบข. จะนําเงินที่ไดรับจากสมาชิกและสวนราชการซึ่งบันทึกบัญชีไวในบัญชีของสมาชิกเปน 

รายบุคคล ไปลงทุนหาผลประโยชนภายใตหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด เมื่อไดรับดอกผลจากการนํา
เงินของกองทุนไปลงทุนหาผลประโยชนหลังจากหักคาใชจายในการดําเนินการแลวจะจัดสรรเปน
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ผลประโยชนตอบแทนไวในบัญชีรายบุคคลของสมาชิก ตามสัดสวนของเงินที่มีอยูในแตละบัญชีเปน
ประจําตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ขณะนี้กําหนดใหจัดสรรผลประโยชนใหสมาชิกเปน
รายวัน (Daily Unitization) โดยในทุกวัน กบข. จะคํานวณทรัพยสินสุทธิของกองทุนในลักษณะของ
มูลคาตอหนวย ดังนั้น รายการยอดเงินในบัญชีสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงหรือเพิ่มข้ึน จึงเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาตอหนวย (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) 

 

ในชวงเดือนกุมภาพันธของทุกป  กบข.จะแจงใหสมาชิกแตละรายทราบยอดเงินที่มีอยูใน
บัญชีกองทุน  โดยนําสงใบแจงยอดเงินใหแกสมาชิกผานทางสวนราชการตนสังกัด    รายละเอียดใน
ใบแจงยอดเงินสมาชิกจะแสดงยอดเงินสะสม  เงินสมทบ  เงินชดเชย  และเงินสะสมสวนเพิ่ม (ถามี)  
พรอมทั้งผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาว  ท้ังนี้โดยแสดงรายละเอียดเปนยอดยกมา  ยอดที่เกิดข้ึน
ระหวางป และยอดคงเหลือ ณ ส้ินป  เพื่อใหสมาชิกไดตรวจสอบความถูกตองของยอดเงินที่สวน
ราชการตนสังกัดเปนผูดําเนินการนําสงให  นอกจากนี้ใบแจงยอดเงินประจําปยังใชเปนเอกสาร
ประกอบการยกเวนภาษีเงินไดในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประจําปอีก
ดวย 

 

กรณีที่สมาชิกพบวา รายการในใบแจงยอดเงินไมถูกตอง หรือมีขอสงสัยโปรดติดตอสวน
ราชการตนสังกัดหรือ กบข.  

 
6.6 แผนการออมและการลงทุนของสมาชิก (Member Savings and Investment Plan)  
กบข. ไดจัดทําแผนการใหสิทธิสมาชิกเพิ่ม ดังนี ้ 
(1) แผนการออม (Member Savings Plan) กบข. ไดแกไขกฎหมายเพื่อเปดโอกาสใหสมาชิก

เลือกที่จะออมเงินสะสมเพิ่มกวาอัตราข้ันต่ําที่กฎหมายกําหนด คือสมาชิกอาจออมเพิ่มจาก 3 % ใน
ปจจุบันไดสูงสุดถึง 15 % แตรัฐจายเงินสมทบใหเพียงเทาอัตราข้ันต่ําที่กําหนดใหออมเทานั้นซึ่ง
ปจจุบันคือ 3 %  

(2) แผนการลงทุน (Member Investment Plan) กบข. จะจัดรูปแบบการลงทุนในรูปแบบ
ตางๆ ท่ีมีความเสี่ยงและผลตอบแทนแตกตางกัน เพื่อเสนอใหสมาชิกไดเลือกตามความตองการและ
ความเหมาะสมภายใตระดับของความเสี่ยงที่สมาชิกแตละคนสามารถรับได  

(3) การขอฝากเงินที่มีสิทธิไดรับใหกองทุนบริหารตอ หรือการขอทยอยรับเงินเม่ือส้ินสุด
สมาชิกภาพ คือ เปดโอกาสใหสมาชิกเลือกรับเงินเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพได จากเดิมที่สมาชิกจะตองรบั
เงินออกไปทั้งจํานวนเมื่อส้ินสุดสมาชิกภาพ โดยกําหนดใหสมาชิกมีสิทธิเลือก ดังนี้  
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3.1 ขอรับเงินที่มีสิทธิไดรับทั้งจํานวน   
3.2 ขอโอนเงินที่มีสิทธิไดรับไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอ่ืนที่มี

วัตถุประสงคเพื่อการออกจากงานหรือการชราภาพ  
3.3 ขอฝากเงินที่มีสิทธิไดรับใหกองทุนบริหารตอ 
3.4 ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิไดรับ  
3.5 ขอรับเงินที่มีสิทธิไดรับบางสวน สวนที่เหลือขอทยอยรับ  
(รายละเอยีดปรากฏในเอกสารแนบ 2 และ 3) 
 

6.7 การเก็บรักษาความลบัขอมูลของสมาชกิ (Confidentiality of Records)  
กบข. จะเก็บรักษาขอมูลสมาชิกไวเปนความลับ ไมแสวงหาประโยชนใด ๆ จากขอมูลสวน

บุคคล เวนแตไดรับความยินยอมจากสมาชิกผูเปนเจาของขอมูลหรือเปนคําสั่งตามกระบวนการศาล
ยุติธรรม  
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 ขอปฏิบัตสํิาหรับสมาชิก (Member Rules)  

1. ขอปฏบิัติกรณสีมาชิกใหม  
(1) สมาชิกใหมติดตอกองการเจาหนาที่ของสวนราชการที่ตนเองสังกัดอยู เพื่อกรอก

ขอมูลลงในแบบ กบข. 001/2  
(2) กองการเจาหนาที่ทําหนาที่สงแบบ กบข. 001/2 ใหแกเจาหนาที่การเงินของสวน

ราชการตนสังกดัที่ปฏิบัติงาน กบข.  
(3) เจาหนาที่การเงินของสวนราชการตนสังกัดที่ปฏิบัติงาน กบข. หักเงินสะสม และ

เบิกเงินสมทบ เงินชดเชย ใหแกสมาชิกใหมและนําสงให กบข. ทันทีที่มีการจายเงินเดือนใน
เดือนแรก  

(4) เจาหนาที่การเงินของสวนราชการตนสังกัดที่ปฏิบัติงาน กบข. นําสงแบบ กบข. 
001/2 พรอมกับการนําสงงานรายเดือนเดือนแรกใหแก กบข. เพื่อนํามาเปดบัญชีและตั้ง
ฐานขอมูลสมาชิกตอไป  

 
2. ขอปฏบิัติกรณสีมาชิกมีการโอนยายสังกัด  

กรณีที่สมาชิกมีการโอนยายสังกัด สวนราชการตนสังกัดเดิมจะตองประสานงานกับ
ตนสังกัดใหมดังนี้  

(1) สวนราชการตนสังกัดเดิมจะตองสงหนังสือรับรองการจายเงินเดือนครั้งสุดทาย 
(แบบฟอรมของสวนราชการ) ไปยังสวนราชการตนสังกัดแหงใหม ซ่ึงมีหมายเหตุระบุวา
ขาราชการรายนั้นเปนสมาชิก กบข. หรือไม และถาเปนสมาชิก เปนสมาชิกแบบออมเงนิสะสม
หรือไมสะสม  

(2) สวนราชการตนสังกัดแหงใหมจะทําหนาที่หักเงินสะสม เบิกเงินสมทบและเงิน
ชดเชย และ สงเงินเขากองทุนตอจากสวนราชการตนสังกัดเดิม  

 
3. ขอปฏบัิติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิก  
 กรณีที่สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสวนบุคคล เชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู คํานําหนา

ช่ือ เปนตน เพื่อเปนการรักษาสิทธิประโยชนของสมาชิก สมาชิกจะตองแจงให กบข. ทราบเพื่อ

ภาคผนวก 
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ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลสมาชิกใหมีความสมบูรณและถูกตองตอไป สมาชิกจะตองดําเนินการ 
ดังนี้  

(1) ขอรับแบบฟอรมใบขอแกไขขอมูลสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 005/2/2550) จาก
สวนราชการตนสังกัด หรือจากเว็บไซต กบข. (www.gpf.or.th) 

(2) กรอกขอมูลที่ถูกตองพรอมแนบสําเนาหลักฐานตาง ๆ ที่เกีย่วของ  
(3) สงใบคําขอพรอมหลักฐานตาง ๆ มาทีส่วนราชการตนสังกัดหรือสงโดยตรงมาที่

สํานักงาน กบข.  
 

4. ขอปฏบัิติกรณสีมาชิกพนสมาชิกภาพ  
เม่ือสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ ใหสวนราชการตนสังกัดและสมาชิก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงิน 

ดําเนินการขอรับเงินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ กบข. กําหนด ดังนี้ 
4.1  สวนราชการตนสงักัด แจงขอมูลและเหตุแหงการสิน้สุดสมาชกิภาพของสมาชกิให กบข. 

ทราบทันที หรอืภายใน 30 วันนับแตวันทีท่ราบเหตุแหงการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก โดยใชแบบ 
กบข. จพ 001/2551 

4.2 สวนราชการตนสังกัด แจงใหสมาชิกหรือผูมีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย หรือผูจัดการมรดกของสมาชิก ดําเนินการยื่นแบบขอรับเงินจากกองทุน โดยใชเอกสาร
หลักฐาน ดังนี้ 

กรณีสมาชิกสิน้สุดสมาชกิภาพเนื่องจากออกจากราชการ  
เอกสารหลกัฐานที่ตองยืน่พรอมแบบ กบข. รง 008/1/2551 มีดังนี ้

(1) สําเนาคําสั่งออก / ประกาศเกษยีณ พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง  
(2) สําเนาสมดุบัญชีเงินฝาก เฉพาะหนาที่แสดงเลขที่บญัชี พรอมสมาชิกรับรอง  
     สําเนาถกูตอง (กรณีเลือกโอนเงินเขาบญัชี)  
(3) สําเนาใบแนบหนังสือการสั่งจายบาํนาญสมาชิก กบข. พรอมเจาหนาที ่
     รับรองสาํเนาถกูตอง (กรณีเลือกรับบํานาญ)  
(4) แบบแจงความประสงคใหกองทนุบริหารตอหรือขอทยอยรับเงนิ (แบบ กบข.  
     บต 001/2551) (กรณีระบุความประสงคในแบบขอรับเงิน ขอ 3 ขอฝากเงนิให 
     กองทุนบริหารตอ หรือขอทยอยรับเงิน หรือขอรับเงนิบางสวน สวนที่เหลือขอ 
     ทยอยรับ)   
(5) สําเนาหนงัสือแจงเรื่องราวการถึงที่สุดของสวนราชการตนสังกัดพรอมคําสั่ง 
     ถึงที่สุดนัน้ (กรณีสมาชกิเลือกรับบํานาญและการสอบสวนทางวนัิยถึงที่สุด)  
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กรณีเปนสมาชิกที่โอนไปเปนขาราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

กําหนดใหมีการถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยูแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตอมาไดส้ินสุดสมาชิกภาพ จะตองจัดสงเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้ 

(1) สําเนาคําสัง่ใหโอนไปสวนทองถิ่น พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถูกตอง  
(2) สําเนาคําสัง่การสั่งจายบํานาญสมาชกิ กบข. และสําเนาแบบคํานวณบํานาญ 

(บ.ท.4)  พรอมเจาหนาที่รับรองสําเนาถกูตอง (กรณีเลือกรับบํานาญ)  
(3) สมุดประวัติ / ก.พ.7 ฉบับจริง (กรณีเลือกรบับํานาญ) 

 

หมายเหตุ : ผูท่ีแจงความประสงคใหกองทุนบริหารตอ  หรือขอทยอยรับเงินตาม                   
แบบ กบข. บต 001/2551 หากตองการเปลี่ยนแปลงความประสงค ใหแจงเปลี่ยนโดยใชแบบแจง
เปลี่ยนแปลงขอมูลผูแจงความประสงคใหกองทุนบริหารตอหรือขอทยอยรับเงิน  (แบบ กบข. บต 
002/2551) 

 
กรณีสมาชิกสิน้สุดสมาชกิภาพเนื่องจากถงึแกความตาย  
เอกสารหลกัฐานที่ตองยืน่พรอมแบบ กบข. รง 008/2/2551 มีดังนี ้

กรณีเปนผูจัดการมรดก  
(1) สําเนาคําสัง่ศาลตั้งผูจัดการมรดก ฉบับเจาหนาที่ศาลรบัรองสําเนาถกูตอง 
(2) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก เฉพาะหนาที่แสดงเลขที่บัญชี พรอมผูจัดการมรดก

รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีเลือกโอนเงินเขาบัญชี)  
(3) หลักฐานเอกสารอื่นทีเ่กี่ยวของ (ถามี)  

กรณีเปนทายาทโดยธรรม  
(1) สําเนาใบมรณบัตร พรอมทายาทรับรองสาํเนาถูกตอง  
(2) สําเนาใบทะเบียนสมรส พรอมคูสมรสรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีคูสมรส)  
(3) แบบสอบปากคํา (แบบ ป.ค.14) ตามแบบฟอรมที ่กบข. กําหนด  
(4) สําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก เฉพาะหนาที่แสดงเลขที่บัญชี พรอมทายาทเจาของ

บัญชีรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีเลือกโอนเงินเขาบัญชี) 
(5) หลักฐานเอกสารอื่นทีเ่กี่ยวของ (ถามี)  
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ทั้งนี้ สมาชิกที่จะพนสมาชิกภาพดวยเหตุเกษียณอายุราชการ ไมสามารถยื่นเร่ือง              
ขอรับเงินลวงหนากอนวันเกษียณอายุราชการได เนื่องจากเหตุและสิทธิแหงการพนสมาชิกภาพ                       
ในชวงเวลาดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง เชน ผูยื่นอาจเสียชีวิต ถูกไลออก หรือลาออกในชวงเวลา
ดังกลาว  ซ่ึงเงินที่ กบข. ตองจายใหนั้นเปนเงินกอนและจายตรงไปยังสมาชิก  จึงตองรอใหสิทธิในการ
รับเงินเกิดข้ึนโดยสมบูรณกอน  ดังนั้น สมาชิกที่จะพนสมาชิกภาพดวยเหตุเกษียณอายุราชการ ใหยื่น
แบบขอรับเงินไดต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม ของปที่เกษียณอายุราชการเปนตนไป  

4.3 แบบขอรับเงินจากกองทุน และแบบแจงความประสงค (เฉพาะกรณีประสงคใหกองทุน
บริหารตอหรือขอทยอยรับเงิน) ใหจัดทําข้ึนสองชุด เปนตนฉบับ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด โดยใหยื่นแบบ
ดังกลาวพรอมหลักฐานที่กําหนดตอหัวหนาสวนราชการตนสังกัด 

4.4 สวนราชการตนสังกัดตรวจสอบสิทธิในการไดรับเงินและเอกสารหลักฐานประกอบการ
ขอรับเงินใหถูกตองครบถวน และใหหัวหนาสวนราชการตนสังกัด หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูลง
ลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบสิทธิในการไดรับเงินจากกองทุน แลวสงตนฉบับมายังกองทุน สําหรับ
สําเนาแบบขอรับเงินจากกองทุน ใหสวนราชการตนสังกัดเก็บไวเปนหลักฐาน และสําเนาแบบแจง
ความประสงคใหผูแจงความประสงคเก็บไวเปนหลักฐาน 

4.5 กบข. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐานการขอรับเงิน หากเอกสาร
หลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวน    กบข. จะมีหนังสือแจงไปยังสวนราชการตนสังกัด และสําเนาแจง
สมาชิก/ทายาท  เพื่อดําเนินการตอไป 

4.6 กบข. ดําเนนิการจายเงนิภายใน 7 วนัทาํการ  นับแตวันที่ไดรับเอกสารหลักฐานครบถวน
ถูกตอง  โดยสมาชิก/ทายาทผูมีสิทธิรับเงิน จะไดรับเงินตามวิธทีี่ระบุในแบบขอรับเงิน 

 
5. สิทธิและเงินตางๆทีส่มาชิกจะไดรับเม่ือสิ้นสุดสมาชกิภาพ (Retirement Benefits)  
สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อผูน้ันออกจากราชการ เวนแตเปนการสั่งใหออกจาก

ราชการไวกอนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการนั้น ๆ หรือการออกจากราชการของผูไป
ปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑการส่ังใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับ
เวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ  
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สิทธใินการรับเงินของสมาชิกเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ เปนดังน้ี  

เงินที่ไดรับ  เหตุออกจาก
ราชการ  

เวลาราชการ  
(รวมวันทวีคูณ)  

สิทธิรับบําเหน็จ
บํานาญ  

จาก กบข.  จากกระทรวงการคลัง  
ไมถึง 10 ป  -  สะสม+สมทบ+ผลประโยชน  -  
10 ปขึ้นไป  

แตไมถึง 25 ป  บําเหน็จ  สะสม+สมทบ+ผลประโยชน  บําเหน็จ  

เลือกบํานาญ  
ประเดิม(ถาม)ี+ชดเชย+สะสม+

สมทบ+ผลประโยชน  บํานาญ  

ลาออก  
ใหออก  
ปลดออก  

25 ป ข้ึนไป  
เลือกบําเหน็จ  สะสม+สมทบ+ผลประโยชน  บําเหน็จ  

ไมถึง 1 ป  -  สะสม+สมทบ+ผลประโยชน  -  

1 ป แตไมถึง 10 ป  บําเหน็จ  สะสม+สมทบ+ผลประโยชน  บําเหน็จ  

เลือกบํานาญ  ประเดิม(ถาม)ี+ชดเชย+สะสม+
สมทบ+ผลประโยชน  

บํานาญ  

เกษียณ  
สูงอาย ุ 

ทุพพลภาพ  
ทดแทน  10 ป ข้ึนไป  

เลือกบําเหน็จ  สะสม+สมทบ+ผลประโยชน  บําเหน็จ  

ไมถึง 1 ป - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน - 

เสียชีวิต (ปกต)ิ  
1 ป ขึ้นไป  บําเหน็จตกทอด  สะสม+สมทบ+ผลประโยชน  

(บําเหน็จตกทอด)
เงินเดือนเดือนสดุทาย 

x เวลาราชการ  

เสียชีวติเพราะความผดิรายแรง -  สะสม+สมทบ+ผลประโยชน  -  

เสียชีวติระหวางรับบํานาญ  บําเหน็จตกทอด  -  (บําเหน็จตกทอด)  
30 เทาบํานาญรายเดือน  

ไลออก  -  -  สะสม+สมทบ+ผลประโยชน  -  

ออกรับเบี้ยหวดั - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน เบี้ยหวัด 

เลือกบํานาญ ประเดิม (ถาม)ี+ชดเชย+
ผลประโยชน บํานาญ ยายประเภทรับเบี้ยหวัดเปน 

รับบําเหน็จบํานาญ  
เลือกบําเหน็จ - บําเหน็จ 
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หมายเหตุ :   
* เงินประเดิมจะจายใหแกสมาชิก (12 ประเภท) ท่ีรับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 

เทานั้น และจะมีสิทธิไดรับตอเมื่อออกจากราชการและเลือกรับบํานาญ   
* สมาชิกประเภทไมสะสม  บัญชีเงินสะสมและเงินสมทบจะเปนศูนย ดังนั้น เมื่อสมาชิกสิ้นสุด

สมาชิกภาพ โดยมีสิทธิและเลือกรับบํานาญ  จึงจะไดรับเฉพาะเงินประเดิม  เงินชดเชยและ
ผลประโยชนตอบแทนเงินดังกลาวเทานั้น 

* สมาชิกที่รับราชการอยูกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถนําชวงเวลาที่ข้ึนทะเบียนทหาร
กองประจําการ ตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร มารวมนับเปนเวลาราชการสําหรับ
คํานวณเงินประเดิมได  
 

6. การโอนสทิธิการรับเงินจาก กบข.  
สิทธิในการรับเงินตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เปนสทิธเิฉพาะตวัไมอาจโอนแกกันได  
 

7. การรับเงนิเกินสิทธ ิ 
กรณีที่สมาชิก / ทายาทไดรับเงินจาก กบข. ไปโดยไมมีสิทธิ ไมวาจะเกิดจากการเปลีย่นเจตนา

ขอเปลี่ยนสิทธิที่เลือกรับจากบําเหน็จเปนบํานาญ หรือขอมูลสมาชิกไมถูกตอง หรือดวยเหตุใด ๆ ก็
ตาม สมาชิกจะตองนําเงินดังกลาวที่ไดรับสงคืนให กบข. ทั้งนี้ หากสมาชิกไมคืนเงินดังกลาว กบข. มี
ความจําเปนจะตองดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายตอไป  

 

8. สูตรการคาํนวณเงินตาง ๆ ของสมาชิก  
 

บําเหน็จ = เงินเดือนเดือนสดุทาย x เวลาราชการ  
 

บํานาญ = เงนิเดือนเฉลีย่ 60 เดือนสุดทาย x เวลาราชการ  
50  

ทั้งนี้ตองไมเกนิรอยละ 70 ของเงนิเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย 
 

เงินประเดิม = 25 x เงินเดือน [ (1.09)
เวลาราชการ 

- (1.08)
เวลาราชการ 

]  

(1.08)
เวลาราชการ - 1 
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9. ชองทางการรับเงินจาก กบข.  
กบข. ไดเปดโอกาสใหสมาชกิเลือกชองทางในการรับเงนิจาก กบข. โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

            (1)  เช็ค กบข. จะจายเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงินเทานั้น และสงเช็ค
ไปตามชื่อและที่อยูที่ระบุในแบบขอรับเงิน โดยเช็คมีอายุ 6 เดือน 

(2) ธนาณัติ กบข. จะจายเปนธนาณัติใหแกผูมีสิทธิรับเงิน  และสงธนาณัติไปตามชื่อและที่อยู
ที่ระบุในแบบขอรับเงิน  โดยธนาณัติมีอายุ 4 เดือน 

(3) โอนเงินเขาบัญชี กบข. จะโอนเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน ตามที่ระบุในแบบขอรับเงิน  
โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

• กรณีสมาชิกเปนผูรับเงิน ช่ือบัญชีเงินฝากจะตองเปนชื่อสมาชิกเทานั้น  
                 กรณีผูจัดการมรดกหรือทายาทเปนผูรับเงิน ช่ือบัญชีเงินฝากจะตองเปนชื่อ 
                        ผูจัดการมรดกหรือทายาทเจาของบัญชีเทานั้น  

• ไมอนุญาตใหใชบัญชีรวม  
• โอนไดเฉพาะบัญชีเงินฝาก 2 ประเภทเทานั ้น คือ บัญชีออมทรัพย หรือ บัญชี

กระแสรายวัน 
• แนบสําเนาสมุดเงินฝากพรอมรับรองสําเนาถกูตองมาพรอมแบบขอรับเงิน   
• โอนไดเฉพาะธนาคารที่เปนสมาชิกในระบบSMART(ธนาคารพาณิชยไทยทุกแหง) 

 
10. การเตรยีมความพรอมกอนเกษยีณ (Getting Ready to Retire)  
(1) กรณีสมาชิกที่กําลังจะเกษียณหรือมีความประสงคท่ีจะออกจากราชการภายใน 1-2 ป 

ขางหนา เพื่อใหแนใจวาการออกจากราชการนั้นจะไมประสบปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ สมาชิกควร
ตรวจสอบในประเด็นตาง ๆ ดังนี้  

1.1 ติดตอสวนราชการตนสังกัด หรือ กบข. เพื่อทดลองคํานวณเงินที่คาดวาจะไดรับ
เมื่อวันเกษียณ ทั้งบําเหน็จบํานาญ และเงินที่จะไดรับจาก กบข. และตรวจสอบวาสวน
ราชการตนสังกัด หรือ กบข. ยังตองการขอมูลอ่ืนเพิ่มเติมหรือไม หากมีจะไดรีบดําเนินการ
ประสานงาน  ปรับปรุง หรือแกไขใหถูกตองกอนเกษียณ  

1.2 เมื่อไดขอมูลดังกลาวแลว ใหเปรียบเทียบยอดเงินระหวางการรับเงินแบบบําเหน็จ
หรือบํานาญ และพิจารณาตัดสินใจวาจะเลือกรับบําเหน็จ หรือบํานาญ เพราะจะสงผลถึงเงิน
ที่จะไดรับจาก กบข. ดวย  

1.3 ศึกษาการยื่นเอกสารการขอรับเงินและขั้นตอนดําเนนิการ  



 

ถอยแถลงนโยบายดานสมาชิก : กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
    

       23

 
(2) กรณีสมาชิกที่กําลังจะเกษียณหรือมีความประสงคท่ีจะออกจากราชการ สําหรับ 6 เดือน

กอนออกจากราชการ  
2.1 ศึกษา หรือติดตอเจาหนาที่ของสวนราชการตนสังกัด เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการ

ยื่นเรื่องเพื่อการออกจากราชการอีกครั้งวามีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทํางานใดๆหรือไม 
พรอมกับจัดเตรียมเอกสารที่จําเปนตองใชใหเรียบรอย  

2.2 หากมีเอกสารใดที่ไมเรียบรอย ใหติดตอประสานงาน แกไข หรือปรับปรุงเอกสาร
นั้นกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

2.3 ติดตอ กบข. เพื่อสอบถามยอดเงินแบบประมาณการหากเกษียณใน 6 เดือน
ขางหนา พรอมกับสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือขอคําปรึกษาจากเจาหนาที่ถึงการใชเงินหลัง
เกษียณ หรือโครงการตาง ๆ ของ กบข. สําหรับสมาชิกที่เกษียณ  
(3) กรณีสมาชิกที่กําลังจะเกษียณหรือมีความประสงคท่ีจะออกจากราชการ สําหรับ 1 เดือน

กอนออกจากราชการ  
3.1 รวบรวมเอกสารที่จะตองใช ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของตาม

ขั้นตอนที่ไดศึกษามาแลวในขางตน  
3.2 เมื่อถึงเวลาตามที่ กบข. กําหนด ใหสงเอกสารตาง ๆ ใหสงเอกสารที่สวนราชการ

ตนสังกัด หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือ กบข. พรอมกับแจงความประสงคเพิ่มเติมใหกับ 
กบข. ทราบ (หากมี) เพื่อดําเนินการขอรับเงินคืนจาก กบข. ตอไป 

 
11. ขั้นตอนอุทธรณเพ่ือเรียกรองสิทธแิละผลประโยชน (Appeal and Hearing 

Process)  
กรณีที่สมาชิกมีขอสงสัยเร่ืองสิทธิ ผลประโยชน การบริการ และสวัสดิการตาง ๆ ท่ีสมาชิกของ

กองทุน พึงจะไดรับ สมาชิกควรปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปน้ี  
(1) อานคูมือสมาชิกหรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกีย่วของกับกองทุน เพื่อตอบขอสงสัย  
(2) หากยังไมไดคําตอบเปนที่นาพึงพอใจหรือมีขอสงสัยเพิ่มเติม สมาชิกสามารถติดตอ 

ซักถาม และรับฟงคําอธิบายจากเจาหนาที่ กบข. ไดที่สํานักงานของกองทุน   
(3) หากคําตอบที่ไดรับยังไมเปนที่นาพึงพอใจ สมาชิกสามารถเขียนจดหมายถึงเลขาธิการ

กองทุน เพื่อสอบถามคําถามดังกลาวได โดยจดหมายควรระบุช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทของที่ทํางาน
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และที่พักอาศัย หมายเลขประจําตัวสมาชิก รวมถึงคําถาม ขอสงสัย รายละเอียดตางๆพรอมสําเนา
เอกสารที่เกี่ยวของ 

(4) หากคําตอบที่ไดรับยังไมเปนที่นาพึงพอใจ สมาชิกสามารถเขียนจดหมายรองเรียนเรื่อง
ดังกลาวสงถึงคณะกรรมการกองทุน พรอมแนบสําเนาเอกสารตางๆที่เกี่ยวของ การพิจารณาของ
คณะกรรมการจะเปนไปตามวาระการประชุมปกติซ่ึงสมาชิกจะไดรับการแจงใหทราบ โดยคําตอบของ
คณะกรรมการจะถือเปนมติสุดทายของกองทุน  

(5) หากคําตอบหรือคําตัดสินของคณะกรรมการกองทุนยังไมเปนที่นาพึงพอใจ สมาชิก
สามารถนําเรื่องรองเรียนดังกลาวเขาสูการพิจารณาในทางกฎหมายตอไปได  

 

12. หลักเกณฑการจัดสวสัดิการแกสมาชิก 
กบข. ไดกําหนดแนวทางในการจัดสวัสดิการแกสมาชิก ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
(1)  คําจํากัดความ  

1.1  “กองทนุ” หมายความวา กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขาราชการ 
1.2  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
1.3  “สวัสดิการ” หมายความวา  สินคา บริการ หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีกองทุน ฯจัดใหมี

ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกสมาชิก 
กบข. เพื่อประโยชนแกการดํารงชีพ 

1.4  “สิทธิประโยชน” หมายความวา สิทธิหรือประโยชนที่สมาชิกไดรับบริการจากผู
ใหบริการเม่ือใชสวัสดิการ 

1.5 “ผูประกอบการ” หมายความวา ผูที่มีอาชีพผลิตหรือจําหนายหรือจัดสินคา หรือ 
บริการ หรือกิจกรรม ที่กองทุนคัดเลือกใหเปนผูมอบสิทธิประโยชนแกสมาชิกที่ใช
สวัสดิการ 

(2)  กําหนดประเภทของสวัสดิการ ไวดังตอไปน้ี   
2.1 สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย 
2.2 สวัสดิการสินเชื่อเพื่อการศึกษา 
2.3 สวัสดิการเพื่อการออมและการลงทุน 
2.4 สวัสดิการเพื่อการคุมครองชีวิตและทรัพยสิน 
2.5 สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ 
2.6 สวัสดิการเพื่อที่อยูอาศัยและการตกแตง 
2.7 สวัสดิการบัตรสมาชิกสิทธิประโยชน 
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2.8 สวัสดิการเพื่อลดภาระคาใชจายในครัวเรือน 
2.9 สวัสดิการเพื่อการพักผอนและทองเที่ยว 

  2.10 สวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอ่ืนใด ที่กอใหเกิดประโยชนตอการลดภาระตอการ
ดํารงชีวิตของสมาชิก กบข.  

(3) หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ 
 ใหฝายสวัสดิการสมาชิก  พิจารณาจัดสวัสดิการตามประเภทของสวัสดิการที่ระบุใน

ขอ 2 โดยจะตองพิจารณาจากผูประกอบการตามคุณสมบัติเบื้องตน ดังตอไปนี้  
3.1 สถานะของผูประกอบการ  
3.2 สินคาหรือบริการหรือสิทธิประโยชนทีน่าํเสนอตอสมาชิก กบข.  
3.3 กระบวนการทํางาน และบุคลากรที่รับผิดชอบประสานงานรวมกัน 
3.4 การควบคมุความเสีย่งของการปฏิบัติการของผูประกอบการใหอยูในระดับ 

เหมาะสม ควบคุมได  
 

13. การสอบถามขอมูล ขอสงสยัและแหลงขอมูลเกีย่วกับ กบข. (Appeal / hearing 
Channel and GPF Information) กรณีสมาชิกมีขอสงสัย ตองการคําปรึกษาหรือสอบถามขอมลู
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กบข. สามารถติดตอผานชองทาง ดังนี ้ 

 
ชองทาง-แหลงขอมูล รายละเอียด 

1. สํานักงาน (Head Office) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
เลขที่ 990 ช้ัน 4 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

2. ส่ืออิเล็กทรอนิกส www.gpf.or.th  
GPF e-News 
GPF e-Zine 
e-mail address: member@gpf.or.th   
e-Officer News 
Webmaster News 
ขาวสารผานทางโทรศัพทมือถือ (Short Message Service : SMS) 
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ชองทาง-แหลงขอมูล รายละเอียด 
3. ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. 
(GPF Multi - Channel Contact 
Center)  

เบอรโทรศัพท 1179 (เครือขายมหาดไทย  โทร. 806179) โดยระบบ
ตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ใหบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และ
เจาหนาที่ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. ใหบริการเฉพาะวันจันทร-
ศุกร เวลา 08.30 – 17.30 น.  

4. ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ วารสาร กบข. รายเดือน  
รายงานประจําป (Annual Report)  
ขาว กบข.  
จดหมายเวียนสวนราชการ  
ขาวสารในวารสารของสวนราชการ  

5. บทความตาง ๆ ผานสื่อมวลชน - คอลัมน “สนทนากับเลขาธิการ กบข.” 
หนังสือพิมพมติชน ทุกวันพฤหัสบดี  
- คอลัมน “รอบร้ัว กบข.”  
นิตยสารสกุลไทย เดือนละ 2 ครั้ง (สัปดาหท่ี 1 และ 3)  
- คอลัมน “เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ”  
หนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับประจําวันศุกร (สัปดาหเวนสัปดาห)  
- คอลัมน “เงินทองตองวางแผน” หนังสือพิมพเอเอสทีวีผูจัดการ
รายวัน ฉบับประจําวันจันทร (สัปดาหเวนสัปดาห) 

6. ส่ือวิทยุ - ขาวภาคเชา เวลา 07.00 - 07.30 น.  และ 
  ขาวภาคค่ํา เวลา  19.00 -19.30 น. และ 20.00  - 20.30 น. 
  สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
- รายการสารคดี “กาวใหไกลไปกับ กบข.”  
  ทางสถานีวทิยุ อ.ส.ม.ท. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
  คลื่น FM 100.5 MHz ทุกวันจันทร - ศุกร เวลา 8.00 - 9.00 น. 

7. ส่ือโทรทัศน รายการสารคดี “3 นาทีมีทรพัยกับ กบข.”  
ทางสถานวีิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพนัธ 
ทุกวนัจนัทร – ศุกร เวลาประมาณ 20.50 น.  

8. การบรรยายเสริมสรางความรู - โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธสัญจร (สวนกลางและสวนภูมิภาค) 
- โครงการ กบข. เจาหนาที่สัมพันธสัญจร 
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