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เกี่ยวกับ กบข.
รู้จัก กบข.
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) เป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น บำ � เหน็ จ บำ � นาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.  เป็นหลักประกันการจ่ายบำ�เหน็จบำ�นาญและให้ประโยชน์ตอบแทน
การรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก
3. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก
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หน้าที่หลักของ กบข.
หน้าที่หลักของ กบข. มี 2 ด้าน คือ
1. ด้านลงทุน : กบข. มีหน้าที่บริหารเงินออมของข้าราชการที่
เป็นสมาชิก โดยนำ�เงินที่รับจากสมาชิกและส่วนราชการต้นสังกัดของ
สมาชิกไปลงทุนภายใต้วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตามที่กฎหมาย
กำ�หนด เพื่อสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวที่เหมาะสมและภายใต้การ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวจะต้องสูงกว่า
เงินเฟ้อเฉลี่ยในระยะเวลาเดียวกัน
2. ด้านสมาชิก : กบข. มีหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการรับจ่าย
เงินและการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกและส่วนราชการต้นสังกัด  
ทำ�การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การบริหารเงินลงทุนและกิจการของ กบข. การจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สมาชิก

สมาชิก กบข.
ข้าราชการที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคนต้อง
เป็นสมาชิก กบข. ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539 กำ�หนด ส่วนข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม
2540 มีสิทธิเลือกเป็นสมาชิกตามความสมัครใจ
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ปัจจุบัน สมาชิก กบข. ประกอบด้วยข้าราชการ 12 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. ข้าราชการพลเรือน
2. ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
3. ข้าราชการฝ่ายอัยการ
4. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
7. ข้าราชการตำ�รวจ
8. ข้าราชการทหาร
9. ข้าราชการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
10. ข้าราชการศาลปกครอง
11. ข้าราชการสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
12. ข้าราชการสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
เมื่อปี 2549 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อให้ครอบคลุมสิทธิของผู้ที่เคยเป็นข้าราชการ
สมาชิก กบข. ใน 2 กรณี ดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1  สมาชิก กบข. ที่โอนย้ายไปปฏิบัติงานที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี ให้คงเป็นสมาชิก กบข.
ต่อไปได้
กรณีที่ 2 สมาชิก กบข. ซึ่งรับราชการอยู่ในมหาวิทยาลัยที่แปร
สภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐและมีความประสงค์เป็นสมาชิก
กบข. ต่อไป แม้มหาวิทยาลัยจะไม่เป็นส่วนราชการแล้วก็ตาม
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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การบริหารจัดการของ กบข.
กบข. มีคณะกรรมการกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (คณะ
กรรมการ กบข.) ทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบาย และออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ และคำ�สั่งในการบริหารกิจการของกองทุน รวมทั้งมีอำ�นาจหน้าที่
กำ�กับดูแลการจัดการกองทุน ตลอดจนกำ�หนดนโยบายการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎกระทรวงต่างๆ โดยคณะกรรมการ กบข. มีจำ�นวน
ทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วย
1. กรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ จำ�นวน 9 คน ประกอบ
ด้วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการโดย
ตำ�แหน่งอีก 8 คน ได้แก่ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ เลขาธิการคณะ
กรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2. กรรมการผู้แทนสมาชิก จำ�นวน 12 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
ข้าราชการสมาชิกแต่ละประเภท
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย
กรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและกรรมการผู้แทนสมาชิก
4. เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เป็นกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการ กบข. ซึง่ ได้รบั การสรรหาและแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการ กบข.
นอกจากนี้ กบข. ยังมีคณะอนุกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย
1. คณะอนุกรรมการที่กำ�หนดโดยพระราชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จ
บำ�นาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 จำ�นวน 2 คณะ คือ คณะอนุกรรมการ
จัดการลงทุน และคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
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2. คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กบข. แต่งตั้ง เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่เฉพาะด้านตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กบข. จำ�นวน
5 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
กฎหมาย คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
และคณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน        
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถติดตามรายชื่อคณะกรรมการ กบข. และคณะ
อนุกรรมการชุดปัจจุบันทางเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
กบข. มีกระบวนการตัดสินใจและการกำ�กับควบคุมดูแลกิจการตาม
กฎหมาย และมีกรอบและกลไกการควบคุมภายในอื่นๆ อาทิ  
การจัดสำ�รับการลงทุน โดยมุ่งหวังผลระยะยาว เพื่อให้สอดคล้อง
กับลักษณะของกิจการ ซึ่งเป็นกองทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ  
การกระจายความเสี่ยง ซึ่งดำ�เนินการในหลายมิติ ทั้งความเสี่ยง
ด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่งกำ�หนดให้สมดุลในระหว่างคณะ
กรรมการ กบข. ที่ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของรัฐ ผู้แทนของสมาชิกที่จะต้องนำ�ส่งเงินให้ กบข. บริหาร
จัดการให้เกิดประโยชน์ ผู้แทนบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้
แทนจาก กบข.
การตรวจสอบ ซึ่งกำ�หนดให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
เป็ น ผู ้ สอบบั ญ ชีของ กบข. โดยคณะกรรมการ กบข. ได้ แ ต่ ง ตั ้ ง คณะ
อนุกรรมการชุดต่างๆ ขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยในการตรวจสอบและ
กำ�กับดูแลกิจการของ กบข. ด้านต่างๆ ด้วย เช่น คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
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02
การลงทุนของ กบข.
กบข. มีเป้าหมายการลงทุน ให้ได้ผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อ เพื่อ
รักษาค่าเงินออมและสร้างความเพียงพอของเงินให้กับสมาชิกไว้ใช้ในวัย
เกษียณ  โดยนโยบายการลงทุนของ กบข. เน้นความสมดุลระหว่าง “ความ
ปลอดภัยของเงินต้น” กับ “ผลตอบแทนจากการลงทุน” ภายใต้ “ความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้”
กบข. ให้ความสำ�คัญกับการควบคุมความเสี่ยงในการลงทุน ผ่าน
วิธีการต่อไปนี้
1. การวางเป้าหมายและนโยบายในการจัดสรรเงินลงทุนอย่างรอบคอบ
กบข. เน้นกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งสินทรัพย์
ที่มีความมั่นคงเพื่อรักษาความปลอดภัยของเงินต้น และสินทรัพย์ที่มี
ความเสี่ยงเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้ชนะเงินเฟ้อ ทั้งนี้สัดส่วน
8
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การลงทุนปัจจุบันของ กบข. ตามกรอบพระราชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จ
บำ�นาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
แผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาว
(Strategic Asset Allocation: SAA) ประจำ�ปี 2560
(หน่วย : ร้อยละ)

ประเภทสินทรัพย์

สัดส่วน

ตราสารทุนไทย (Thai Public Equity)
ตราสารทุนโลก (Global Public Equity)
ตราสารหนี้ภาครัฐไทย (Thai Government Bonds)
ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย (Thai Corporate Bonds)
ตราสารหนี้โลก (Global Corporate Bonds)
อสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Real Estate)
อสังหาริมทรัพย์โลก (Global Real Estate)
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)
นิติบุคคลเอกชนไทย (Thai Private Equity)
นิติบุคคลเอกชนโลก (Global Private Equity)

8.50
11.10
43.25
16.50
2.65
4.50
3.00
2.50
1.00
1.00
2.00

สินทรัพย์ที่เน้นผลตอบแทนที่ดีในทุกภาวะเศรษฐกิจ
(Absolute Return Funds)
รวม

4.00
100.00
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2. การกำ�หนดตัวเทียบวัดผลการลงทุน
แผนภูมิแสดงอัตราผลประโยชน์สุทธิของเงินกองทุนส่วนสมาชิก
เทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ� 12 เดือน และอัตราเงินเฟ้อ

3. การวางกรอบการกำ�กับควบคุมความเสี่ยงด้านการลงทุน
กบข. ให้ความสำ�คัญกับระบบบริหารจัดการบูรณาการเชิงรุก
(Proactive Integrated Management) ที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดระบบ Governance Risk Compliance
หรือ GRC ที่ดี ซึ่งหมายถึงการเป็นองค์กรที่มีการกำ�กับดูแลที่ดี (Good
Governance) มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (Effective Risk
Management) และมีการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม (Regulatory & Policy Compliance)
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03
การบริหารความเสี่ยง
กบข. ตระหนักถึงความสำ�คัญของการมีระบบบริหารจัดการบูรณาการ
เชิงรุก (Proactive Integrated Management) ที่มีประสิทธิภาพทั่ว
ทั้งองค์กร เพื่อนำ�พาองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ามกลางปัจจัย
แวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงผันผวนเช่นทุกวันนี้ รวมถึงการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับองค์กรยิ่ง ๆ ขึ้นไป  โดยบูรณาการด้านการกำ�กับดูแลที่ดี (Good
Governance) เข้ากับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ (Effective
Risk Management) และการกำ�กับการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎเกณฑ์
อย่างถูกต้องและเหมาะสม (Regulatory & Policy Compliance) มีการ
ประสานนโยบาย การทำ�งาน การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้อง
กันทั้งสามด้าน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเสริมประสิทธิภาพการ
ทำ�งาน
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โครงสร้างการกำ�กับดูแลกับระบบการบริหารความเสี่ยงของ กบข.
คณะกรรมการ กบข.
อนุกรรมการ
ธรรมาภิบาล

อนุกรรมการ
ตรวจสอบ

อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
เลขาธิการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
ระดับสูง
ฝ่ายธรรมาภิบาล

กลุ่มงาน
บริหารความเสี่ยง

กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน
เจ้าของความเสี่ยง

กบข. มีโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำ�คัญและส่ง
เสริมการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
งานของ กบข. เป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการที่รับผิดชอบกำ�หนด
นโยบายและกรอบการบริหารองค์กร โดยมีคณะอนุกรรมการธรรมมาภิบาล
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ช่วยให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและสำ�นักงาน ซึ่งถือ
เป็นกลไกสนับสนุนการทำ�งานของ กบข. ให้มีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ว่า
ครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำ�คัญที่เกี่ยวข้องไว้อย่างครบถ้วน  
12
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นอกจากนี้ กบข. มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปลูกฝังให้ ผู้บริหาร
และฝ่ายงานในฐานะเจ้าของความเสี่ยงเข้าใจและตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการบริหารความเสี่ยง และมีบทบาทในการบริหารความเสี่ยงใน
กระบวนการทำ�งานของตนเอง (Risk Owner as Risk Manager)  วัฒนธรรม
องค์กรเช่นนี้ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง เนื่องจาก
เจ้าของความเสี่ยงคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดงานในฐานะผู้ปฏิบัติ ย่อมสามารถเข้าใจ
ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุต่างๆ ที่จะทำ�ให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงย่อมเป็นผู้
ที่สามารถป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีที่สุด  
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำ�หนดกรอบกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงเป็นแนวปฏิบัติสำ�หรับ กบข. มีการกำ�หนดให้หน่วยงาน
เจ้าของความเสีย่ งต้องประเมินความเสีย่ งและการควบคุมภายใน  (Risk and
Control Self-Assessment) ตามแนวทางวิเคราะห์เหตุนำ�สู่ความเสี่ยง
(Root Causes) อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อให้มีการกำ�หนดมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและทั่วถึง เพื่อให้มั่นใจว่า  กบข. มี
การบริหารจัดการความเสีย่ งในระดับทีย่ อมรับได้ และมีการกำ�หนดแนวทาง
การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ที่หลากหลาย
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการกำ�กับดูแลและควบคุมการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กร กบข. ยังมีการกำ�หนดมาตรการที่เอื้อให้เกิดความถูก
ต้องของการตรวจวัด การควบคุม และการรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้กำ�หนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงทำ�หน้าที่
เสนอ ติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการด้านการบริหารความเสี่ยงมา
ประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างทั่วถึงให้ได้มาตรฐานที่ดี และมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในช่วยประเมินและสอบยันระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมออีกชั้นหนึ่งด้วย
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ความเสี่ยงของ กบข.
กบข. ได้จัดทำ�แม่บทการบริหารความเสี่ยงของ กบข. ขึ้น เพื่อเป็น
หลักในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาความเสี่ยงหลัก 5
ประเภทได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน
3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
ในการกำ�หนดกลยุทธ์การทำ�งานแต่ละปีของ กบข. นั้น มีการ
ประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ประกอบกับการวิเคราะห์
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat) หรือ SWOT Analysis เพื่อทำ�ความเข้าใจสถานการณ์
ที่เป็นอยู่ โดยนำ�จุดแข็งร่วมกับโอกาสมาใช้ประโยชน์ พร้อมกับลดจุดอ่อน
และป้องกันไม่ให้อุปสรรคต่างๆ เข้ามามีผลต่อการทำ�งานของ กบข. โดยมี
กระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์องค์กรอย่างเป็นระบบ
ช่ ว ยให้ ส ามารถนำ � ผลวิ เ คราะห์ เ หล่ า นั้ น มาพั ฒ นาเป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์
องค์กรและกลยุทธ์ในการทำ�งานในแต่ละปี เพื่อวางแนวทางในการบริหาร
จัดการกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการให้เป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์
ที่คณะกรรมการได้ให้นโบายและทิศทางการดำ�เนินงาน เพื่อการบรรลุ
พันธกิจที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติกองทุน บำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539 โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่จะเป็น “สถาบันหลักที่
14
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สมาชิกไว้วางใจในการบริหารเงินออม เพื่อการเกษียณอายุราชการอย่าง
มีความสุข” อีกทั้งกำ�หนดยุทธศาสตร์ 4 เรื่อง ซึ่งต้องดำ�เนินการเพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ ดังกล่าว คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความมั่นคงในการเกษียณของสมาชิก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความ
           สามารถองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ และผูกพันกับองค์กรสูง
2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน
ความเสี่ยงจากสภาพตลาด (Market Risk)
โดย กบข. ได้ กำ�หนดกรอบนโยบาย ปรัชญาการลงทุน เป้าหมาย
ผลตอบแทน กรอบความเสี่ยง และแนวทางการดำ�เนินงานในการบริหาร
จัดการกองทุนต่างๆ เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องดำ�เนินการตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
อย่างรอบคอบและระมัดระวัง  ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยง
ผู้มีวิชาชีพในการบริหารและจัดการกองทุน (Fiduciary Duty) และ จัดทำ�
แผนการจัดสรรเงินลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation - SAA)
กระจายความเสีย่ งไปยังสินทรัพย์ตา่ งๆ เพือ่ ให้เกิดความสมดุลของผลตอบแทน
และความเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางจัดสรรการลงทุนระยะยาวที่คำ�นึง
ความสำ�คัญของบทบาทสินทรัพย์ท่ลี งทุนแต่ละประเภทต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ  
(Role-based Strategic Asset Allocation) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
กองทุนได้ยืดหยุ่นตามภาวะการลงทุนหลากหลายลักษณะ และสามารถ
ตอบสนองต่อภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ยังได้นำ�เครื่องมือการบริหารความเสี่ยงต่างๆ มาร่วมใช้ในการกำ�หนดกรอบ
ประเมินและติดตามความเสี่ยงอีกด้วย
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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ความเสี่ยงจากเครดิต (Credit Risk)
กบข. ได้กำ�หนดแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของผู้ออกตราสาร และความเสี่ยงของตราสาร
เฉพาะรายการ อีกทั้งมีการกำ�หนดกรอบความเสี่ยงด้านเครดิตในระดับ
กองทุน และมีการประเมินความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ออกตราสารที่
กบข. ลงทุน และคู่ค้าที่ กบข. ทำ�ธุรกรรมการลงทุน
นอกจากนั้น กบข. ยังได้ทบทวนคู่มือเครดิตเพื่อให้เหมาะสมเป็น
ปัจจุบันมากขึ้น มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ในการกำ�หนดวงเงินสำ�หรับ
การทำ�ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ตราสารทุนในประเทศ โดยนำ�อันดับเครดิต
และขนาดของคู่ค้ามาเป็นเกณฑ์ในการกำ�หนดวงเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ลดความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกิดจากการที่คู่ค้าหรือผู้ออกตราสารไม่สามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
กบข. ได้จัดให้มีระบบซึ่งสามารถวัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และสามารถประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่สอดคล้องกับปริมาณและ
ความซับซ้อนของธุรกรรม รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ในการจ่ายคืนเงินแก่สมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพ โดยเฉพาะช่วงที่สมาชิกถึง
กำ�หนดเกษียณในเดือนกันยายนของทุกปี กบข. มีการจัดทำ�ประมาณการ
กระแสเงินรับ และกระแสเงินจ่ายคืนสมาชิก เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกจะได้
รับเงินคืนตามกำ�หนดเวลาและไม่กระทบต่อการลงทุนของสมาชิกที่ยังคง
อยู่ในกองทุน
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3. ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงและภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk)
ปั จ จุ บั น มี ก ารพู ด ถึ ง ความเสี่ ย งเรื่ อ งชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์
องค์กรมากขึ้น แม้ว่าจะมีการบริหารความเสี่ยงต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว
องค์กรก็ยังต้องระมัดระวังในส่วนของการติดตามและรักษาชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย ซึ่งคณะอนุกรรมการหลายชุด ทั้งคณะ
อนุกรรมการธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้ กบข. เน้นเรื่องของจรรยาบรรณ และ
หลักปฏิบัติของพนักงาน การแจ้งเบาะแส และการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
อีกทั้งได้จัดให้มีระเบียบ ช่องทาง และกระบวนการจัดการในเรื่องดังกล่าว
แล้ว รวมถึงการติดตามข่าวสารของ กบข. และการตอบสนองต่อข่าวสาร
และชี้แจงแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสมํ่าเสมอ
4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)
ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนั้น กบข. ได้กำ�หนดให้มี
การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างครบถ้วนทุกฝ่ายงาน
เป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   โดยมีการรายงานให้คณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ทราบและ
พิจารณาผลการประเมินดังกล่าวด้วย
กบข. ได้กำ�หนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) สำ�คัญ
ระดับองค์กรตามความเสี่ยงหลักทั้ง 5 ประเภท เพื่อใช้ในการประเมินระดับ
ความเสีย่ ง และใช้ขอ้ มูลดังกล่าวประกอบการประเมินโอกาสและผลกระทบ
อันเกิดจากความเสีย่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพือ่ ให้ผบู้ ริหารสามารถติดตาม
สถานะความเสี่ยงในภาพรวมของ กบข. ได้ตลอดเวลา  ทั้งความเสี่ยงด้าน
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน และ
ความเสีย่ งจากการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ทัง้ นีย้ งั ได้ก�ำ หนดระดับความเสีย่ ง
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงสูง (Risk Tolerance)
สำ�หรับแต่ละตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งขึน้ เพือ่ เป็นขัน้ ในการตอบสนองต่อความเสีย่ ง
นั้นๆ อย่างทันท่วงที และเหมาะสม
การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่งที่ กบข. ให้ความ
สำ�คัญคือแผนการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ โดย กบข. ได้วางโครงสร้าง
รากฐานทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการทำ�งานภายใต้สถานการณ์ตา่ งๆ  มีการเตรียมศูนย์ปฏิบตั งิ าน
สำ�รอง กรณีเกิดเหตุวิกฤตไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในสำ�นักงานตามปกติ
โดยในปัจจุบันมีระบบรองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของพนักงานได้อีก
ทั้งมีการเตรียมการสื่อสารไปยังทุกภาคส่วน ทั้งการสื่อสารภายในสำ�นักงาน
การสื่อสารกับคู่ค้า และการสื่อสารกับสมาชิกไว้ด้วย
5. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Compliance Risk)
กบข. มีการพัฒนาระบบงานกำ�กับการลงทุนเพือ่ ใช้ในการกำ�กับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการลงทุน (Investment Compliance) เพื่อให้
มั่นใจว่าการลงทุนของ กบข. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และนโยบาย
การลงทุนที่กำ�หนดไว้   นอกจากนี้ กบข. มีการจัดทำ�แนวปฏิบัติด้านการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) เพื่อให้ทุกส่วนงานมี
แนวทางการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์กร และมีการติดตามทบทวนกฎเกณฑ์และกระบวนการปฏิบัติงานให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงการติดตามกำ�กับดูแล และจัดทำ�รายงานเสนอ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส   
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โครงสร้างการตัดสินใจลงทุน
วางวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และกรอบการลงทุน
อนุมัตินโยบาย อนุมัติการดำ�เนินงานลงทุนระดับนโยบาย
ติดตามผลการดำ�เนินงาน
กลั่นกรอง/ให้คำ�แนะนำ�ต่อคณะกรรมการอนุมัติการลงทุน

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน ตามที่ได้รับมอบหมาย

เสนอนโยบายกลยุทธ์/ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
คัดเลือก/ดำ�เนินการลงทุนให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุด

โครงสร้างการตัดสินใจลงทุนของ กบข. มีองค์ประกอบ 5 ระดับ
ที่ ส ะท้ อ นถึ ง แนวทางการกำ � หนดนโยบายและกลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น ของ
กบข. ที่จะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการคัดสรรมาเป็นอย่างดี
เพือ่ ให้กองทุนสามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุน  องค์ประกอบของโครงสร้าง
ดังกล่าว ได้แก่
1. พระราชบัญญัติ กบข. และกฎกระทรวง : เป็นข้อกำ�หนดของ
กฎหมายเพื่อใช้กำ�หนดวัตถุประสงค์และกรอบการลงทุน
2. คณะกรรมการ กบข. : เป็นผู้กำ�หนดนโยบาย และกำ�กับดูแล
ด้านการจัดการกองทุนและการลงทุนต่าง ๆ ของกองทุน
3. คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน : เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการ
ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา  ติดตามดูแลการดำ�เนินงานด้านการลงทุนของกองทุน
เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการและปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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4. คณะจัดการกลยุทธ์การลงทุน : เป็นผูพ้ จิ ารณาวางแผนแนวทาง
และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและ
สถานการณ์การลงทุน
5. ทีมงานและเจ้าหน้าที่ : เป็นผู้จัดการด้านลงทุนอย่างมืออาชีพ
โดยดำ�เนินการภายใต้กรอบ อำ�นาจหน้าที่ และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
จากระดับ 1 – 4 ข้างต้น
การตรวจสอบ
1. การตรวจสอบโดยหน่วยงานภายใน ของ กบข. ประกอบด้วย
1.1 ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
กิจการภายในของ กบข. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
คำ�สั่ง และมติเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการของ กบข.
1.2 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลการดำ�เนิน
งานของ กบข. ในลัก ษณะเฉพาะเจาะจง ได้แก่ คณะอนุ ก รรมการ
ธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการจัดการ
ลงทุน และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
2. การตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก ของ กบข. ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมการ กบข. : มาตรา  26 กำ�หนดให้คณะกรรมการ
กบข. เป็นผู้ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำ�สั่ง และมติเกี่ยวกับการ
ดำ�เนินกิจการของ กบข. และ กบข. จะต้องดำ�เนินกิจการให้เป็นไปตามนั้น
2.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง : มาตรา  75 กำ�หนดให้
กบข. ต้องรายงานการดำ�เนินกิจการให้ทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และมาตรา  84 ให้อำ�นาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำ�นาจแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่มาสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการของ
กบข. ได้
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2.3 สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน : มาตรา 78 กำ�หนดให้สำ�นักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีและรับรองบัญชีทุกประเภทของ กบข.
เช่นเดียวกับส่วนราชการต่างๆ
2.4 สมาชิก : มาตรา 74 กำ�หนดให้ กบข. ต้องแจ้งยอดเงินในบัญชี
เงินรายบุคคลของสมาชิกแต่ละรายให้สมาชิกทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.5 ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก : มาตรา 81 กำ�หนดให้ กบข. ต้อง
รายงานผลการดำ�เนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของ กบข. ให้
ที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งที่ประชุมใหญ่ผู้
แทนสมาชิกมีอำ�นาจแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำ�เนิน
งานของ กบข. ต่อคณะกรรมการ กบข. ได้
2.6 คณะรัฐมนตรี : มาตรา 82 กำ�หนดให้ กบข. ต้องรายงานการ
สอบบัญชี พร้อมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของ
กบข. ต่อคณะรัฐมนตรี และประกาศให้ประชาชนทราบในราชกิจจานุเบกษา
ด้วย
นอกจากที่กล่าวแล้ว กบข. ถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์การ
มหาชนประเภทกองทุนซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ดังนั้นการปฏิบัติ
หน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. และพนักงาน กบข. จึงอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดของเจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ ซึ่งอาจมีความรับผิดทางวินัย ทาง
แพ่ง และทางอาญา  ได้เช่นเดียวกับข้าราชการของส่วนราชการ เจ้าหน้าที่
ขององค์การมหาชน และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ กบข. อาจ
ถูกตรวจสอบจากส่วนราชการอื่นที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบกิจการของรัฐ
ด้วย เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ (ปปช.) สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ปปท.) สำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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04
การกำ�กับดูแลกิจการ
การบริหารจัดการเงินลงทุนของกองทุนเงินออมเพื่อวัยเกษียณ
ต้องมีการกำ�กับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
ด้วยมาตรฐานระดับสูงเพื่อให้การทำ�หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา
เงิน (Fiduciary Duty) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถธำ�รงรักษา
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของสมาชิกและสังคมโดยรวม  
กบข. ตระหนักในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอันสำ�คัญยิ่งนี้
จึงกำ�หนดนโยบาย โครงสร้าง กระบวนการทำ�งาน ระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปฏิบัติงานและบริหารกองทุนได้อย่างมือ
อาชีพ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์และมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
และระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  
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กบข. ประกาศนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ ซึ่งกำ�หนดกรอบ
อำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน กบข. ตั้งแต่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและยึดถือปฏิบัติ   การบริหารงานต้องมี
ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้   มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและ
ทันเหตุการณ์ต่อสมาชิกและสาธารณชน   รวมทั้งให้ความสำ�คัญแก่สมาชิก
อย่างเท่าเทียมกัน   และดูแลผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับการปฏิบัติตามสิทธิและ
ข้อตกลงอย่างเคร่งครัด  
ในการบริหารเงินลงทุน กบข. จัดให้มีโครงสร้างการดำ�เนินงาน
ที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check & Balance)  ในระดับสำ�นักงานได้
แบ่งแยกหน้าที่การทำ�งานอย่างชัดเจน  มีกลุ่มงานบริหารเงินลงทุนรับผิด
ชอบบริหารเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ตราสาร
หนี้ พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพืน้ ฐาน ฯลฯ ทัง้ ในและต่างประเทศ
และมีกลุ่มงานปฏิบัติการและกลุ่มงานบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบงาน
ประเมินมูลค่าเงินลงทุนและบริหารความเสี่ยงของการลงทุน ตลอดจน
กำ�กับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ (Compliance) และมีกลุ่ม
งานบริหาร รับผิดชอบจัดทำ�บัญชีการลงทุน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่ง
มีความเป็นอิสระทำ�การตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง   ในระดับคณะกรรมการ ได้
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการกำ�กับดูแลกิจการ  การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบ ทำ�หน้าทีก่ ลัน่ กรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ตามแนวปฏิบัติท่ดี ีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของการบริหารงานตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการ		
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การปฏิบัติงานทุกด้านจะมีการควบคุมและป้องกันการทุจริตตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะกรรมการ กบข. ซึง่
ประกาศอย่างชัดเจนทีจ่ ะไม่ยนิ ยอมให้มกี ารทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้น
โดยเด็ดขาด (Zero Tolerance) ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ�ของพนักงาน คู่ค้า
หรือบุคคลใดๆ ก็ตาม รวมทั้งจะไม่ทำ�ธุรกรรมกับบุคคล บริษัทหรือหน่วย
งานใดที่สอบสวนพบว่ามีการกระทำ�ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กบข. ได้จัดให้มีการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมการทำ�งานอย่างมี
คุณธรรม และปลูกจิตสำ�นึกให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการเข้ามีส่วน
ร่วมส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำ�ทุจริต และประพฤติมิชอบไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งได้กำ�หนดให้พนักงานทุกคนลงนามยอมรับ
และตกลงยึดถือหลักจรรยาบรรณด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุดเป็นประจำ�ทุกปี
เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้พนักงานระลึกอยู่เสมอถึงภาระหน้าที่และการ
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในฐานะพนักงานกองทุน
หลักจรรยาบรรณของพนักงาน กบข.
พนักงาน กบข. จะต้องปฏิบัติตนอย่างซื่อตรง มีคุณธรรม (Integrity) และยึดมั่นในศักดิ์ศรี (Dignity)  ขององค์กรและของตนเอง โดยยึดถือ
จรรยาบรรณและจริยธรรมตามมาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ซื่อตรง และมี
คุณธรรม (Honesty, Fairness and Integrity)
(2)   คำ�นึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำ�คัญ (Members’ Interest)
(3) ยึดมั่นในความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ (Fairness and
Impartiality)
(4)   ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยทักษะความรอบรู้ เอาใจใส่ รอบคอบระมัดระวัง
และขยันหมั่นเพียร (Skill, Care and Diligence)
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(5) มุ่งเน้นการบริหารจัดการและการควบคุมการดำ�เนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Management and Control)
(6) ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่พึงเปิดเผยอย่างเคร่งครัด
(Confidentiality)
(7)  ยึดมั่นในวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุน
รวมทั้งมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี (Market Conduct)
(8) สร้างความมั่นใจในความพร้อมของบุคลากรที่มีความสามารถ
และมีความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจในหน้าที่ (Competent Staff
Readiness and Accountability)
(9)  ป้องกันไม่ให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of
Interest)
(10) ให้ความสำ�คัญกับการติดต่อสือ่ สาร และการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ทีช่ ดั เจนโปร่งใสแก่สมาชิก (Communication with Members)
นอกจากนี้ พนักงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการทำ�
ธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการนำ�ข้อมูล
ภายในที่ยังไม่เปิดเผยเป็นการทั่วไป และพนักงานรับทราบมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนอันมิควรได้ และไม่เป็นธรรม
แก่บุคคลภายนอก (Insider Trading) หรือทำ�การซื้อขายในลักษณะที่ขัด
แย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนจนทำ�ให้กองทุนเสียหาย เช่น การซื้อขาย
ตัดหน้ากองทุน (Front Running) หรือซื้อขายสวนทางกับกองทุน (Against
Portfolio)  
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สรุปสาระสำ�คัญของระเบียบเกี่ยวกับการทำ�ธุรกรรมซื้อขาย
หลักทรัพย์ของพนักงาน
ห้ามพนักงานที่บริหารเงินลงทุนของกองทุนในหุ้นซื้อขายหุ้นเพื่อตนเอง   
ห้ามพนักงานอื่นซื้อขายหุ้นก่อนได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาและ
ฝ่ายกำ�กับกิจกรรมองค์กร และในกรณีที่ได้รับอนุญาตจะต้องทำ�การซื้อ
ขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ กบข. กำ�หนดเท่านั้น  
พนักงานต้องจัดทำ�รายงานธุรกรรมซือ้ ขายหลักทรัพย์จดั ส่งให้ กบข. ทุกครัง้
พนักงานต้องจัดทำ�รายงานสถานะการถือครองหลักทรัพย์ ณ สิ้นปี
พร้อมกันนั้น ในฐานะที่เป็นนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ของประเทศ
กบข. ได้ทำ�หน้าที่นักลงทุนที่มีความรับผิดชอบในการผลักดันยกระดับการ
กำ�กับดูแลกิจการของบริษัทต่างๆ ที่ กบข. ลงทุนด้วย  กล่าวคือ
กบข. วิเคราะห์การดำ�เนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทควบคู่ไปกับ
การวิเคราะห์ด้านการเงินเพื่อให้ทราบว่าบริษัทให้ความสำ�คัญกับปัจจัย
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and
Governance : ESG) ด้วยหรือไม่ เนื่องจาก กบข. เชื่อมั่นว่าบริษัทที่ไม่
ได้มุ่งหวังที่จะสร้างผลกำ�ไรเพียงอย่างเดียว แต่ได้ให้ความสำ�คัญกับปัจจัย
ESG  หรือดำ�เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชนไป
พร้อมๆ กัน โดยจะดำ�เนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถสร้าง
ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ตัวบริษัทเอง ผู้ถือหุ้น และสร้างประโยชน์ให้
เกิดแก่สังคมโดยรวม  
กบข. เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของบริษัทที่ กบข. ลงทุน เพื่อ
กระตุ้นให้บริษัทดำ�เนินงานโดยให้ความสำ�คัญกับปัจจัย ESG และดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
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ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุน กบข. จะเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนทุกครั้งตามแนวทางการออกเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น (Proxy Voting Guidelines) ซึ่ง กบข. จัดทำ�ขึ้นตาม
มาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทที่ กบข. เลือกลงทุนมีความสามารถ
ในการแข่งขัน มีการกำ�กับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ให้ความเป็น
ธรรมกับผู้ถือหุ้นทุกรายและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
การกำ�กับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล
(Corporate Governance) ถือเป็นหัวใจสำ�คัญของ
การบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยเฉพาะ
กองทุนเงินออมเพื่อวัยเกษียณ
กบข. ยึดมั่นหลักการนี้มาโดยตลอด
เพื่อนำ�มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกทุกราย
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05
เงินออมที่สมาชิกมีใน กบข.
สมาชิก กบข. ทุกคน จะมีเงินออมในบัญชีของสมาชิก เริ่มตัง้ แต่
เป็นสมาชิกจนถึงปัจจุบนั   โดยเงินออมทีส่ มาชิกมีใน กบข. แบ่งได้ ดังนี้
1. ส่วนที่รัฐเป็นผู้นำ�ส่ง
ประเภทเงิน
1.1 เงินประเดิม

28

ความหมาย

สิทธิได้รับ

เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
เงินที่ภาครัฐนำ�ส่งให้
เฉพาะสมาชิก กบข. ที่เป็น และเลือกรับบำ�นาญ
เท่านั้น
ข้าราชการอยู่ก่อนวันที่
27 มีนาคม 2540  โดย
นำ�ส่งเป็นเงินก้อนในวัน
ที่สมัครเป็นสมาชิก กบข.
ครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อ
ชดเชยเงินบำ�นาญที่ลดลง
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ประเภทเงิน
1.2 เงินชดเชย

1.3 เงินสมทบ

ความหมาย
เงินที่ภาครัฐนำ�ส่งให้
สมาชิกทุกเดือน ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของเงินเดือน
สมาชิก  เพื่อชดเชยเงิน
บำ�นาญที่ลดลง
เงินที่ภาครัฐนำ�ส่งให้
สมาชิก กบข. ที่สะสม
เงินเข้ากองทุนทุกเดือน
ในอัตราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนสมาชิก

สิทธิได้รับ
เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
และเลือกรับบำ�นาญ
เท่านั้น

เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ทุกกรณี

2. ส่วนที่สมาชิกเป็นผู้นำ�ส่ง
ประเภทเงิน

ความหมาย

สิทธิได้รับ

2.1 เงินสะสม

เงินที่สมาชิกนำ�ส่งทุกเดือน เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ในอัตราร้อยละ 3 ของเงิน ทุกกรณี
เดือนสมาชิก ซึ่งเงินเดือน
ดังกล่าวไม่รวมกับเงินเพิ่ม
พิเศษรายเดือนหรือเงินเพิ่ม
อย่างอื่น

2.2 เงินสะสม
     ส่วนเพิ่ม
     (ออมเพิ่ม)

เงินที่สมาชิกสมัครใจสะสม เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
เพิ่มจากอัตราที่กำ�หนด
ทุกกรณี
ไว้ในอัตราร้อยละ 1 - 12
ของเงินเดือนสมาชิก
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แผนภาพเส้นทางเงินออมกับ กบข.
สมาชิก:
เงินสะสม ร้อยละ 3

+

ภาครัฐ:
เงินชดเชย ร้อยละ 2

ออมเพิ่ม ร้อยละ 1-12

1.

(สมัครใจ)

+

เงินสมทบ ร้อยละ 3

หน่วยงานต้นสังกัด
ของสมาชิก
นำ�ส่งเงินเข้าบัญชี กบข.

กบข.
2.

นำ�เงินเข้าบัญชีสมาชิกรายบุคคล โดยแปลง
จำ�นวนเงินออมเป็นหน่วยลงทุน ซึ่งใช้มูลค่าต่อหน่วย
ณ วันที่เงินเข้าบัญชี กบข.
ลงทุนตามแผนการลงทุนรายบุคคลของสมาชิก

3.
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1. แผนหลัก
2. แผนผสมหุ้นทวี
3. แผนตราสารหนี้
4. แผนตลาดเงิน
5. แผนสมดุลตามอายุ

เส้นทางเงินออมกับ กบข.
เส้นทางเงินออมกับ กบข. เป็นภาพรวมของขั้นตอนนำ�ส่งเงินเข้า
กองทุน การแปลงเป็นหน่วยลงทุน การลงทุนตามแผนการลงทุนรายบุคคล  
ดังนี้

1.

หน่วยงานนำ�ส่งเงินเข้าบัญชีสมาชิกที่ กบข.
สมาชิก : เงินสะสม ร้อยละ 3

ภาครัฐ : เงินชดเชย ร้อยละ 2

ออมเพิม่ ร้อยละ 1-12 (สมัครใจ)

เงินสมทบ ร้อยละ 3

+

+

หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก

กบข.

เช่น 800 บาท
นำ�ส่งเงินเข้ากองทุน
ณ วันที่ 31 มกราคม
2560

เงินที่นำ�ส่งมีทั้งหมด 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. เงินส่วนสมาชิก คือ เงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน
สมาชิก  
2. เงินส่วนภาครัฐ คือ เงินชดเชยในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน
สมาชิก   และเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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ตัวอย่าง สมาชิกเงินเดือน 10,000 บาท จะมีเงินสะสมเข้า กบข. ดังนี้
1. เงินส่วนสมาชิก
1.1 เงินสะสม ร้อยละ 3 ของเงินเดือน ซึ่งจะหักจากเงิน
เดือนสมาชิก ในกรณีนี้ คือ 300 บาท
2. เงินส่วนภาครัฐ
2.1 เงินสมทบ ร้อยละ 3 ของเงินเดือน ซึ่งจะสมทบโดย
ภาครัฐ ในกรณีนี้ คือ 300 บาท
2.2 เงินชดเชย ร้อยละ 2 ของเงินเดือน ซึ่งชดเชยสูตร
บำ�นาญที่ลดลงโดยภาครัฐ ในกรณีนี้ คือ 200 บาท
กรณีตัวอย่างของสมาชิกท่านนี้ คือ จะมีเงินสะสมเข้าบัญชี กบข.
ทั้งสิ้นเดือนละ 800 บาท โดยเป็นเงินที่หักจากเงินเดือนสมาชิก 300 บาท
(เงินสะสม) และเงินที่รัฐนำ�ส่งให้ 500 บาท (เงินสมทบ และเงินชดเชย)

2.

แปลงจำ�นวนเงินออมเป็นหน่วยลงทุน (NAV)

800 บาท
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NAV = 22.5261 บาท/หน่วย
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

35.5144
หน่วยลงทุน

เข้า

บัญชีสมาชิก

กบข. แปลงจำ�นวนเงินออมเป็นหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการ กบข. เรื่อง การจัดสรรผลประโยชน์สุทธิเข้าบัญชี
เงินกองทุน และหลักเกณฑ์วิธีการคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วน
สมาชิกเป็นจำ�นวนหน่วยและมูลค่าต่อหน่วย (Unitization)   
เงินที่นำ�ส่ง
มูลค่าต่อหน่วย (NAV/Unit)

= จำ�นวนหน่วยลงทุน

และวิธกี ารคำ�นวณมูลค่าหน่วยลงทุน คือ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิก
จำ�นวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด
ณ วันที่คำ�นวณมูลค่าหน่วยลงทุนนั้น
เช่น ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 กบข. ประกาศมูลค่าต่อหน่วย
หรือ NAV/Unit ที่ 22.5261 บาท / หน่วย กรณีตัวอย่างของสมาชิกท่านนี้
คือ เมื่อนำ�ส่งเงินเข้ามา 800 บาท แปลงเป็นหน่วยลงทุนได้เท่ากับ 35.5144
หน่วยลงทุน (800 บาท ÷ 22.5261 บาท / หน่วย)

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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3.

ลงทุนตามแผนการลงทุนรายบุคคล
เงินประเดิม + เงินชดเชย

เงินสะสม + เงินสมทบ + เงินออมเพิม่ (สมัครใจ)

แผนหลัก
สมาชิกเลือกแผนลงทุนได้ 1 แผน
จากแผนต่อไปนี้
1. แผนหลัก
2. แผนผสมหุ้นทวี
3. แผนตราสารหนี้
4. แผนตลาดเงิน
5. แผนสมดุลตามอายุ

กบข. จะนำ�เงินที่ส่งเข้ากองทุนไปลงทุนตามแผนการลงทุนราย
บุคคล ซึ่งแผนการลงทุนปัจจุบันมี 5 แผน ดังนี้
1) แผนหลัก
2) แผนผสมหุ้นทวี
3) แผนตราสารหนี้
4) แผนตลาดเงิน
5) แผนสมดุลตามอายุ
* กรณีสมาชิกไม่ได้เลือกแผนการลงทุน กบข. จะนำ�เงินของสมาชิกไปลงทุนให้
ในแผนหลัก
** เงินที่สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้คือ เงินสะสม เงินสะสมส่วนเพิ่ม
และเงินสมทบเท่านั้น
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เข้าใจหน่วยลงทุน
ประเด็นที่ 1 : มูลค่าต่อหน่วย หรือ NAV/Unit มาจากไหน ?
มูลค่าต่อหน่วย หรือ NAV/Unit คือ มูลค่าของหน่วยการลงทุน
1 หน่วย ที่สมาชิกมีอยู่ในแผนการลงทุนนั้นๆ ซึ่งมูลค่าต่อหน่วยนี้จะเป็น
เท่าใดขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินการงานของ กบข. ในแต่ละวัน  โดยปัจจุบัน
กบข. คำ�นวณมูลค่าต่อหน่วยทุกวัน ดังนั้น มูลค่าต่อหน่วยที่จะนำ�มา
คำ�นวณหาหน่วยลงทุนของสมาชิกจึงเปลี่ยนไปทุกวัน
ประเด็นที่ 2 : จำ�นวนหน่วยลงทุนของสมาชิกคำ�นวณอย่างไร ?
เงินออมสมาชิกที่นำ�ส่งแต่ละเดือนจะถูกแปลงเป็นหน่วยลงทุน ซึ่ง
คำ�นวนตาม “มูลค่าต่อหน่วย” (NAV/Unit) ในวันนั้น   การแปลงเงินออม
ของสมาชิกเป็นจำ�นวนหน่วยจะคำ�นวณโดยนำ�จำ�นวนเงินออมของสมาชิก
หารด้วยมูลค่าต่อหน่วย ณ วันนั้น ดังนั้น จำ�นวนหน่วยที่จะบันทึกในบัญชี
สมาชิกจะไม่เท่ากันในแต่ละเดือน ขึน้ อยูก่ บั มูลค่าต่อหน่วย ณ วันทีค่ �ำ นวณ
          ตัวอย่าง กรณีสมาชิกนำ�ส่งเงินเดือนละ 800 บาท คำ�นวณจำ�นวน
หน่วยตาม NAV เปรียบเทียบระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และ 31
มกราคม 2560 ได้ดังนี้
มูลค่าต่อหน่วย
(NAV/Unit)

จำ�นวนหน่วย

วันที่นำ�ส่งเงิน

จำ�นวนเงินนำ�ส่ง
(เงินออม)

30 ธันวาคม 2559

800 บาท

22.4064 บาท/หน่วย 35.7041 บาท/หน่วย

31 มกราคม 2560

800 บาท

22.5261 บาท/หน่วย 35.5144 บาท/หน่วย

(จำ�นวนเงินนำ�ส่ง
หาร มูลค่าต่อหน่วย)

จากตารางจะเห็นว่าแม้เงินออมที่ส่งเข้ามามีค่าเท่ากัน แต่หากส่งมาใน
เวลาที่ต่างกันก็จะทำ�ให้ได้จำ�นวนหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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ประเด็นที่ 3 : จำ�นวนเงินออมที่สมาชิกส่งเข้ามาจะมีมูลค่าเปลี่ยนแปลง
หรือไม่
มูลค่าเงินออมของสมาชิกเปลี่ยนแปลงได้ เพราะมูลค่าต่อหน่วย
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามผลการดำ�เนินงานของ กบข.
          ตัวอย่าง กรณีสมาชิกมีหน่วยลงทุน ณ 31 มกราคม 2560  จำ�นวน
1,000 หน่วยลงทุน
มูลค่าต่อหน่วย
(NAV/Unit)

จำ�นวนเงินออม

วันที่

จำ�นวนหน่วย

31 มกราคม 2560

1,000 หน่วยลงทุน

22.5261 บาท/หน่วย 22,526.10 บาท

14 กุมภาพันธ์ 2560 1,000 หน่วยลงทุน

22.6019 บาท/หน่วย 22,601.90 บาท

จำ�นวนหน่วย คูณ
มูลค่าต่อหน่วย

จากตารางจะเห็นว่า  จำ�นวนเงินออมของสมาชิกจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่า
ต่อหน่วย แม้ว่าสมาชิกจะไม่ได้ส่งเงินสะสมเข้ามาเพิ่มเติมก็ตาม
หมายเหตุ: มูลค่า NAV/Unit ประกอบการอธิบาย เป็นมูลค่า NAV/Unit จริง
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ช่องทางการติดตามเงินออมใน กบข.
มี 4 ช่องทาง คือ
1. ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำ�ปี คือ เอกสารที่    กบข.    ส่งให้สมาชิกราย
บุคคลในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้สมาชิกสามารถทราบยอดเงินประเภท
ต่างๆ  ประจำ�ปีของตนเอง โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินออมจากช่องรวม  

2. บริการ GPF Web Service คือ บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ กบข.
www.gpf.or.th เพื่อให้สมาชิก กบข. สามารถทำ�รายการต่างๆ ด้วยตนเอง  
สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินออมโดยเลือกเมนู “ตรวจสอบยอดเงิน / ใบแจ้ง
ยอดสมาชิก”  ซึ่งเป็นข้อมูลเงินออม ณ วันเวลาใดเวลาหนึ่ง  

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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3. บริการ GPF Mobile Application คือ บริการออนไลน์ผ่านทาง
สมาร์ทโฟนซึ่งสมาชิกสามารถเข้าใช้ได้โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ชื่อ “บริการ
ทันใจ” ทั้งสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ iOS และ Android เพื่อใช้ตรวจสอบยอดเงิน
ออมได้

4. บริการ GPF IVR Service คือ บริการผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับ
อัตโนมัติ   เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินด้วยตนเอง  โดยโทร. 1179
ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วจึงกด 4  ซึ่งเป็นข้อมูลเงินออม ณ วัน
เวลาใดเวลาหนึ่ง    
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06
สิทธิการรับเงินจาก กบข.
สิทธิการรับเงินจาก กบข. เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้น
สุดลงเมื่อผู้นั้นออกจากราชการ เว้นแต่เป็นการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการนั้นๆ หรือการออกจากราชการ
ของผู้ไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำ�หนดหลักเกณฑ์การ
สั่งให้ข้าราชการไปทำ�การ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ตามมาตรา  44 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539
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ตารางแสดงเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ
1. เกษียณอายุราชการ

สมาชิกที่ออกจากราชการเมื่อมีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์

2. เสียชีวิต

สมาชิกที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ

3. ทุพพลภาพ

สมาชิกที่ออกจากราชการ เพราะเจ็บป่วย
ทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรอง
ได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ไม่สามารถ
ที่จะรับราชการในตำ�แหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ
อยู่นั้นต่อไปได้

4. ทดแทน

สมาชิกที่ออกจากราชการ เพราะทาง
ราชการเลิกหรือยุบตำ�แหน่ง หรือมีคำ�สั่ง
ให้ออกโดยไม่มีความผิด  หรือทหารซึ่ง
ออกจากกองหนุนเบี้ยหวัด

5. สูงอายุ

สมาชิกที่ลาออกจากราชการเมื่อมีอายุครบ
50 ปีบริบูรณ์

6. ลาออก

สมาชิกที่ประสงค์ลาออกจากราชการ โดย
ส่วนราชการต้นสังกัดอนุมัติ

7. ให้ออก

สมาชิกที่ออกจากราชการโดยส่วนราชการ
ต้นสังกัดให้ออก
สมาชิกที่ออกจากราชการโดยส่วนราชการ
ต้นสังกัดให้ออกจากโทษทางวินัย

8. ปลดออก
9. ไล่ออก
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สมาชิกที่ออกจากราชการโดยส่วนราชการ
ต้นสังกัดไล่ออก เนื่องจากมีความผิดทางวินัย
ร้ายแรง

เหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ความหมาย

10. โอนไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่
ประเภทข้าราชการ ตาม
พระราชบัญญัตกิ องทุนบำ�เหน็จ
บำ�นาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

สมาชิกที่โอนไปยังหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่
ข้าราชการตามมาตรา 3 แห่งพระราช
บัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539

11. ออกรับเบี้ยหวัด

สมาชิกที่เป็นข้าราชการทหาร (ชาย) ที่ยัง
ไม่พ้นเกณฑ์กองหนุนเมื่อออกจากทหารกอง
ประจำ�การ ภายใต้เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเบี้ยหวัด
พ.ศ. 2495 กำ�หนดไว้

สิทธิการรับเงินคืน
สมาชิก กบข. เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพจะได้รับเงิน 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เงินบำ�เหน็จหรือเงินบำ�นาญรายเดือนจากกรมบัญชีกลาง
ส่วนที่ 2 เงิน กบข. รายละเอียดแตกต่างตามเวลาราชการ สิทธิ
และการเลือกใช้สิทธิรับบำ�เหน็จบำ�นาญ ดังนี้
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ตารางแสดงรายละเอียดเงิน กบข. ที่สมาชิกจะได้รับเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ด้วยเหตุต่างๆ
เหตุออกจาก เวลาราชการ สิทธิรับ
ราชการ (เวลารวมวัน บำ�เหน็จ
ทวีคูณ)
บำ�นาญ
ลาออก ไม่ถึง 10 ปี ไม่มี
ให้ออก
ปลดออก
10 ปี ขึ้นไป บำ�เหน็จ
แต่ไม่ถึง 25 ปี
25 ปี ขึ้นไป กรณีเลือก
บำ�เหน็จ
กรณีเลือก
บำ�นาญ

เกษียณ ไม่ถึง 1 ปี ไม่มี
สูงอายุ
ทุพพลภาพ
ทดแทน 1 ปีขึ้นไป แต่ บำ�เหน็จ
ไม่ถึง 10 ปี
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เงินที่จะได้รับจาก
กระทรวง
กบข.
การคลัง
สะสม + สมทบ
ไม่มี
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
สะสม + สมทบ
บำ�เหน็จ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
สะสม + สมทบ
บำ�เหน็จ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
ประเดิม (ถ้ามี)
บำ�นาญ
+ ชดเชย + สะสม
+ สมทบ + ออมเพิ่ม
(สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
สะสม + สมทบ
ไม่ม่ี
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์
สะสม + สมทบ
บำ�เหน็จ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

เหตุออกจาก เวลาราชการ
ราชการ (เวลารวมวัน
ทวีคูณ)
10 ปีขึ้นไป

สิทธิรับ
บำ�เหน็จ
บำ�นาญ
กรณีเลือก
บำ�เหน็จ

เงินที่จะได้รับจาก
กระทรวง
กบข.
การคลัง
สะสม + สมทบ
บำ�เหน็จ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

กรณีเลือก
บำ�นาญ

ประเดิม (ถ้ามี)
บำ�นาญ
+ ชดเชย + สะสม
+ สมทบ + ออมเพิ่ม
(สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

ไม่ถึง 1 ปี

ไม่มี

สะสม + สมทบ
ไม่มี
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

1 ปีขึ้นไป

บำ�เหน็จ
ตกทอด

สะสม + สมทบ
บำ�เหน็จ
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ) ตกทอด
+ ผลประโยชน์

เสียชีวิต เพราะ
ประพฤติชว่ั
อย่างร้ายแรง

ไม่มี

สะสม + สมทบ
ไม่ม่ี
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

ไล่ออก

ไม่มี

สะสม + สมทบ
ไม่ม่ี
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

เสียชีวิต
(ปกติ)

-
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เหตุออกจาก เวลาราชการ
ราชการ (เวลารวมวัน
ทวีคูณ)

สิทธิรับ
บำ�เหน็จ
บำ�นาญ

เงินที่จะได้รับจาก
กระทรวง
กบข.
การคลัง
สะสม + สมทบ
เบี้ยหวัด
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

ออกรับ
เบี้ยหวัด

-

ไม่มี

ย้ายประเภท
รับเบีย้ หวัด
เป็นรับบำ�เหน็จ
บำ�นาญ
(ต่อเนือ่ งจาก
ออกรับ
เบีย้ หวัด)

-

กรณีเลือก
บำ�เหน็จ

-

กรณีเลือก ประเดิม (ถ้ามี)
บำ�นาญ
+ ชดเชย
+ ผลประโยชน์

โอนไป
หน่วยงานของ
รัฐที่ไม่ใช่
ประเภท
ข้าราชการตาม
พระราชบัญญัติ
กองทุนบำ�เหน็จ
บำ�นาญข้าราชการ
พ.ศ. 2539

ไม่มี

ไม่มี

บำ�เหน็จ
บำ�นาญ

สะสม + สมทบ
ไม่ม่ี
+ ออมเพิ่ม (สมัครใจ)
+ ผลประโยชน์

หมายเหตุ : สมาชิกที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเลือก
ไม่สะสมเงินเข้ากองทุน  เมื่อพ้นสมาชิกภาพและเลือกรับบำ�นาญจะได้เงิน
ชดเชย เงินประเดิม และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวจาก กบข. หาก
สมาชิกเลือกรับบำ�เหน็จจะได้เพียงเงินบำ�เหน็จจากกรมบัญชีกลาง
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ผู้มีสิทธิและเอกสารการขอรับเงินคืนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1. กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากออกจากราชการ
กบข. จะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิรับเงินเท่านั้น เว้นแต่กรณี
สมาชิกพ้นสภาพเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด กบข.
จะจ่ า ยเงิ น ที่ ส มาชิ ก มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ให้ กั บ เจ้ า พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์ เ ท่ า นั้ น  
สำ�หรับเอกสารยื่นเรื่องขอรับเงินคืน แบ่งออกเป็นกรณี ดังนี้
1.1 กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากออกจากราชการ (สมาชิก
เป็นผู้ขอรับเงิน) เอกสารยื่นเรื่องขอรับเงินคืน ประกอบด้วย
1.1.1 แบบ กบข. รง 008/1/2555
1.1.2 สำ�เนาคำ�สัง่ ออก/ประกาศเกษียณ พร้อมเจ้าหน้าที่
รับรองสำ�เนาถูกต้อง
1.1.3 สำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำ�เนา
ถูกต้อง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร)
1.1.4 สำ�เนาใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำ�นาญสมาชิก กบข.
พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำ�เนาถูกต้อง (กรณีเลือกรับบำ�นาญ)
1.2 กรณีสมาชิก กบข. โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
พ.ร.บ. กำ�หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำ�นาจ ต่อมาได้ออกจาก
ราชการ
    ยื่นเอกสารเหมือนข้อ 1.1.1-1.1.4 และเพิ่มเอกสารดังต่อไปนี้
- สำ�เนาคำ�สัง่ โอนไปส่วนท้องถิน่ พร้อมเจ้าหน้าทีร่ บั รองสำ�เนาถูกต้อง
- สำ�เนาแบบคำ�นวณการตรวจสอบบำ�เหน็จหรือบำ�นาญ (บ.ท.4)
  พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำ�เนาถูกต้อง
- สมุดประวัติ / ก.พ.7 ฉบับจริง (กรณีเลือกรับบำ�นาญ)
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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1.3 กรณีสมาชิกมีสทิ ธิและเลือกรับบำ�นาญ แต่อยูร่ ะหว่างสอบสวน
ทางวินัย
    ยื่นเอกสารเหมือนข้อ 1.1.1-1.1.4
    ระบุสิทธิในแบบ กบข.รง 008/1/2555 เป็น “ขอรับบำ�นาญใน
ระหว่างสอบสวนทางวินัย”
    กบข. จะจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) และ
ผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวให้แก่สมาชิก ส่วนเงินประเดิม (ถ้ามี)
เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าว กบข. จะจ่ายเมื่อได้
ดำ�เนินการข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ดังนี้
1) มีหลักฐานแจ้งเรื่องราว หรือรับรองการถึงที่สุด จาก
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด พร้อมคำ�สั่งถึงที่สุดนั้น โดยมิได้ปรากฏว่า  ได้
มีการสั่งลงโทษ ไล่ออกหรือไม่มีสิทธิรับบำ�นาญ หรือ
2) สมาชิกผู้นั้นจะต้องดำ�เนินการจัดหาทรัพย์สินมาเป็น
ประกันการรับเงินประเดิม (ถ้ามี) เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทน
เงินดังกล่าว โดยต้องจัดทำ�หนังสือสัญญาการใช้เงินคืนตามแบบที่ กบข.
กำ�หนดด้วย
2. กรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจากเสียชีวิต
เงิน กบข. ถือเป็นเงินมรดกของบุคคลจึงไม่มีเอกสารการให้แสดง
เจตนาระบุผรู้ บั ประโยชน์ไว้เป็นการล่วงหน้า และ กบข. จะจ่ายเงินคืนแก่ผมู้ ี
สิทธิรบั เงิน คือ ผูม้ สี ทิ ธิรบั มรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ได้แก่
2.1 ผู้จัดการมรดก คือ ผู้ที่มีสิทธิและหน้าที่ในการจัดการมรดก
โดยทั่วไป เพื่อแบ่งทรัพย์มรดกของผู้ตายให้กับทายาทลำ�ดับต่างๆ   เอกสาร
ยื่นเรื่องขอรับเงินคืน ประกอบด้วย
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2.1.1 แบบ กบข. รง 008/2/2551
2.1.2 สำ�เนาคำ�สั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกที่มีเจ้าพนักงาน
ศาลรับรองสำ�เนาถูกต้อง
2.1.3 สำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จัดการมรดก
(กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร) ที่ผู้จัดการมรดกหรือเจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการต้นสังกัดรับรองสำ�เนาถูกต้อง
2.1.4 หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
2.2 ทายาทโดยธรรม คือทายาทผูม้ สี ทิ ธิรบั มรดกตามมาตรา 1629
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เอกสารยื่นเรื่องขอรับเงินคืน ได้แก่
2.2.1 แบบ กบข. รง 008/2/2551
2.2.2 สำ�เนาใบมรณบัตรที่มีทายาทโดยธรรมคนใดคน
หนึง่ รับรองสำ�เนาถูกต้อง
2.2.3 สำ�เนาใบทะเบียนสมรส (กรณีผู้ตายมีคู่สมรส) ที่มีคู่
สมรสรับรองสำ�เนาถูกต้อง
2.2.4 แบบบันทึกสอบปากคำ� (ป.ค.14) ของกรมการ
ปกครอง ที่ออกโดยอำ�เภอหรือสำ�นักงานเขตของกรุงเทพมหานคร โดยใช้ 1
คน ต่อ 1 ฉบับ
2.2.5 สำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีเลือกวิธีโอน
เงินเข้าบัญชีธนาคาร) ที่ผู้มีสิทธิรับมรดกที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร
หรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต้นสังกัดรับรองสำ�เนาถูกต้อง
2.2.6 หลักฐานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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หมายเหตุ กรณีสมาชิก กบข. โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
พ.ร.บ. กำ�หนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอำ�นาจได้เสียชีวติ จะต้องแนบ
สำ�เนาคำ�สัง่ โอนไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พร้อมเจ้าหน้าทีร่ บั รองสำ�เนา
ถูกต้องมาด้วย   และแบบ กบข.รง 008/2/2551 ลงนามโดยหัวหน้าส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่นที่สมาชิกสังกัด
ตารางแสดงทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามมาตรา 1629 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ส่วนที่ 1
คูส่ มรส
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ส่วนที่ 2
ทายาท 6 ลำ�ดับ ได้แก่
1. ผู้สืบสันดาน คือ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกิดจาก
บิดา มารดา ได้สมรสกันตามกฎหมาย หรือบุตรที่บิดารับรองบุตร
หรือบุตรบุญธรรม
2. บิดา มารดา คือ บิดา มารดาที่สมรสกันตามกฎหมาย
3. พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน หากไม่มีทายาท ข้อ 1
และ 2  จึงจะมีสิทธิได้รับเงิน
4. พี่น้องร่วมบิดา หรือ มารดาเดียวกัน หากไม่มีทายาท
ข้อ 1 ถึง 3  จึงจะมีสิทธิได้รับเงิน
5. ปู่ ย่า ตา ยาย หากไม่มีทายาทลำ�ดับ 1 ถึง 4 จึงจะ
มีสิทธิได้รับเงิน
6. ลุง ป้า น้า อา หากไม่มีทายาทลำ�ดับ 1 ถึง 5 จึงจะ
มีสิทธิได้รับเงิน      

กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ

วิธีการรับเงิน
ลำ�ดับ

วิธีการขอรับเงิน

เช็ค ธนาณัติ โอนเงิน

1.

ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจำ�นวน     

/

/

/

2.

ขอโอนเงินที่มีสิทธิได้รับไปยังกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการออกจากงานหรือ
การชราภาพ    

/

-

-

3.

ขอฝากเงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุน
บริหารต่อทั้งจำ�นวน
ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิได้รับโดยให้
กองทุนแบ่งจ่ายให้เป็นงวดตามที่กำ�หนด

-

-

-

-

-

/

ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่
เหลือขอทยอยรับโดยให้กองทุนแบ่งจ่าย
ให้เป็นงวดตามที่กำ�หนด
ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่
เหลือขอฝากให้กองทุนบริหารต่อทั้งจำ�นวน

-

-

/

-

-

/

4.
5.

6.
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1. โอนเงินเข้าบัญชี กบข. ขอแนะนำ�ว่าเป็นวิธที ส่ี ะดวกและรวดเร็ว
ที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น
ชื่อสมาชิกเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีร่วม
กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็น
ชื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีร่วม
ยกเว้นกรณีมีผู้จัดการมรดกร่วม สามารถใช้บัญชีร่วมได้
โอนได้เฉพาะบัญชีเงินฝาก 2 ประเภทเท่านั้น คือ บัญชี   
“ออมทรัพย์”  หรือ “กระแสรายวัน”
โอนเข้าธนาคารพาณิชย์ของไทยทุกแห่ง รวมถึงธนาคาร
ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
แนบสำ�เนาสมุดเงินฝากหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี พร้อม
รับรองสำ�เนาถูกต้องมาพร้อมกับแบบขอรับเงินคืนจากกองทุน
2. เช็ค กบข. จะจ่ายเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเข้าชื่อบัญชีของผู้มีสิทธิ
รับเงิน (สมาชิก/ทายาท/กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพหรือกองทุนอืน่ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อการออกจากงานหรือการชราภาพ) เท่านั้น โดยผู้รับจะต้องนำ�เช็คฝาก
เข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ภายในระยะเวลา  6 เดือนนับจากวันทีท่ ร่ี ะบุ
ในเช็ค ทั้งนี้ เช็คดังกล่าวจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินได้ระบุไว้
ในแบบขอรับเงิน  
3. ธนาณัติ กบข. จะจ่ายธนาณัติให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน (สมาชิก/
ทายาท)  โดยผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องนำ�ธนาณัติไปขึ้นเงิน  ณ  ที่ทำ�การ
ไปรษณีย์ตามที่ระบุไว้ในธนาณัติ ภายในระยะเวลา 4 เดือน ทั้งนี้ ธนาณัติดัง
กล่าวจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ซึ่งผู้มีสิทธิรับเงินได้ระบุไว้ในแบบขอรับเงิน
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หมายเหตุ : หากสมาชิกหรือทายาทผูม้ สี ทิ ธิรบั เงินไม่ได้ยน่ื ขอรับเงินคืน หรือ
ยื่นขอรับเงินคืนแล้ว แต่ไม่รับเงินภายในกำ�หนด 10 ปี จะทำ�ให้สิทธิเรียก
ร้องของผู้มีสิทธิรับเงินต้องสิ้นสุดลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และถือเป็นเงินตามบัญชีรายบุคคลที่ไม่มีผู้รับ ซึ่ง กบข. จะนำ�เข้าบัญชีเงิน
กองกลางต่อไป
ทั้งนี้ หาก กบข. จ่ายเงินคืนแล้วจะส่งข้อความ SMS ให้สมาชิก
ทราบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (เฉพาะผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้กับ
กบข.) และส่งจดหมายแจ้งการจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิก/ทายาท ตามที่อยู่ที่
ระบุในแบบขอรับเงินคืน

สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำ�หรับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ
สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุเกษียณ สูงอายุ ทดแทน
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต สมาชิก/ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินจะได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินที่ได้รับจาก กบข. ในปีภาษีนั้น  
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ขั้นตอนจ่ายเงินคืนเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ
สมาชิก
กรอกแบบ กบข.
รง 008/1/2555

บันทึกข้อมูล
ผ่านระบบ e-filing*

ส่วนราชการ

ตรวจสอบ
เอกสาร
และลงนาม
2-10 วันทำ�การ

บันทึกข้อมูล
การขอรับเงิน กบข.
พร้อมการยื่นขอ
บำ�เหน็จบำ�นาญ
ในระบบ e-pension

ส่วนราชการ
ตรวจสอบข้อมูล
อนุมัติผ่านระบบ
e-pension

ตรวจสอบและอนุมัติบำ�เหน็จ
บำ�นาญในระบบ e-pension
ข้อมูลการขอรับเงิน กบข. ส่งผ่าน
ระบบ e-pension

กบข.
1 วันทำ�การ

7 วันทำ�การ นับแต่วันที่ได้รับข้อมูล/เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

หมายเหตุ : *เฉพาะสมาชิกพ้นสภาพที่มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำ�เหน็จบำ�นาญ
จึงจะสามารถยื่นขอรับเงินผ่านระบบ e-filing ได้
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ช่องทางการขอรับแบบขอรับเงินคืนจาก กบข.
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
2. ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม โทร. 1179 กด 0 ผ่านเครื่องโทรสาร
3. ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านจ่าย  0 2636 1000 ต่อ 241-246  เพื่อ
แจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ กบข. ดำ�เนินการจัดส่งแบบฟอร์มให้ทาง
ไปรษณีย์
การติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงิน
1. ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม โทร. 1179
2. E–mail : member@gpf.or.th
3. เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service”
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07
บริการออมเพิ่ม
ออมเพิ่ม คือ บริการที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถแจ้งความ
ประสงค์ออมเงินกับ กบข. ได้มากกว่าอัตราการออมปกติ ร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนสมาชิก  โดยมีอัตราการออมเพิ่มให้เลือกได้ตั้งแต่ ร้อยละ 1 - 12
ของเงินเดือนสมาชิก และเมื่อรวมกับอัตราออมปกติแล้วไม่เกิน ร้อยละ 15
ของเงินเดือนสมาชิก  โดยรัฐยังคงส่งเงินสมทบในอัตรา ร้อยละ 3 และ เงิน
ชดเชย ร้อยละ 2 ของเงินเดือนสมาชิกเช่นเดิม
ประโยชน์ของการออมเพิ่ม
1. ผลประโยชน์จากการลงทุน เช่นเดียวกับเงินออมอื่นๆ ของ
สมาชิก กบข. สมาชิกจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามผลตอบแทนใน
ปีนั้นๆ ทั้งนี้ การคำ�นวณผลประโยชน์จะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่หน่วยงานนำ�ส่ง
เงินออมเพิ่มเข้ามายัง กบข.
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2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้รับยกเว้นภาษีในส่วนของเงินสะสม
ที่นำ�ส่งเข้ามายังกองทุน ได้ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในปีภาษีนั้น
3. สร้างวินัยในการออม ช่วยสร้างวินัยการออมให้สมาชิก กบข.
โดยหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกนำ�ส่งเงินออมเพิ่มให้ กบข. เป็นประจำ�
ทุกเดือน ทำ�ให้สมาชิกมีการออมเงินอย่างสมํ่าเสมอ
ช่องทางแจ้งใช้บริการออมเพิ่ม
1. แบบแสดงความประสงค์กำ�หนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม
ส่วนเพิ่ม (แบบ กบข. อพ 001/2559)
1. สมาชิก
ดาวน์โหลด “แบบแสดงความประสงค์ก�ำ หนดหรือเปลีย่ นแปลง
อัตราเงินสะสมส่วนเพิม่ (แบบ กบข. อพ 001/2559)” ได้ท่ี
เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “สมาชิก”
กรอกข้อมูลต่างๆ รวมถึงอัตราสะสมส่วนเพิม่ ทีต่ อ้ งการในแบบฯ
นำ�ส่งแบบฟอร์มให้กบั เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานต้นสังกัด
2. หน่วยงานต้นสังกัด (กองการเงิน)
รับ“แบบแสดงความประสงค์ก�ำ หนดหรือเปลีย่ นแปลงอัตราเงิน
สะสมส่วนเพิม่ (แบบ กบข. อพ 001/2559)” จากสมาชิก
เปลีย่ นแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิม่ ตามทีส่ มาชิกระบุในแบบฯ
ในระบบการนำ�ส่งเงินให้ กบข.
หักเงินสะสมส่วนเพิม่ จากเงินเดือนสมาชิกตามทีส่ มาชิกระบุในแบบฯ
ในเดือนถัดไป
ไม่ตอ้ งนำ�ส่งแบบแสดงความประสงค์ฯ ดังกล่าว ให้กบั กบข.
3. กบข.
รับเงินสะสมส่วนเพิม่ ของสมาชิกตามทีห่ น่วยงานต้นสังกัดของ
สมาชิกส่งเข้ามาเพือ่ บันทึกเข้าบัญชีรายบุคคล
ลงทุนตามแผนการลงทุนของสมาชิก
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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2. ระบบบริการทันใจ
(GPF Web Service หรือ GPF Mobile Application)
1. สมาชิก
เข้าเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service”
หรือผ่าน “GPF Mobile Application”
ระบุอตั ราสะสมส่วนเพิม่ ทีต่ อ้ งการในระบบ
2. กบข.
รับคำ�สัง่ การสะสมส่วนเพิม่ จากระบบ “GPF Web Service”
หรือผ่าน “GPF Mobile Application”
ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกให้ด�ำ เนินการ
เปลีย่ นแปลงอัตราสะสมส่วนเพิม่ ในเดือนถัดไป
3. หน่วยงานต้นสังกัด (กองการเงิน)
รับข้อมูลการสะสมส่วนเพิม่ ตามที่ กบข. แจ้ง
เปลีย่ นแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิม่ ตามที่ กบข. แจ้งในระบบ
การนำ�ส่งเงินให้ กบข.
หักเงินสะสมส่วนเพิม่ จากเงินเดือนสมาชิกตามที่ กบข. แจ้ง
4. กบข.
รับเงินสะสมส่วนเพิม่ ของสมาชิกตามทีห่ น่วยงานต้นสังกัดของ
สมาชิกส่งเข้ามาเพือ่ บันทึกเข้าบัญชีรายบุคคล
นำ�เงินไปลงทุนตามแผนการลงทุนของสมาชิก
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เงื่อนไขที่ควรทราบ
1. สมาชิกทีม่ สี ทิ ธิน�ำ ส่งเงินสะสมส่วนเพิม่ คือ สมาชิกประเภทสะสม
ที่ได้มีการนำ�ส่งเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนอยู่แล้วเท่านั้น
2. สมาชิกสามารถเลือกอัตราการออมเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่
ร้อยละ 1-12 โดยต้องเป็นตัวเลขจำ�นวนเต็ม ไม่มีจุดทศนิยม (เมื่อรวมกับ
เงินสะสมปกติแล้วจะไม่เกินร้อยละ 15)
3. เงินสมทบและเงินชดเชยในส่วนของรัฐบาลยังคงไว้ทอ่ี ตั ราร้อยละ
3 และร้อยละ 2 เช่นเดิม (ไม่เพิ่มขึ้นตามอัตราการออมเพิ่ม)
4. ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอออมเพิ่มได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
4.1 แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
โดยยื่นตรงต่อส่วนราชการต้นสังกัด และส่วนราชการเป็นผู้เก็บแบบแจ้ง
ความประสงค์ไว้เป็นหลักฐานโดยไม่ต้องนำ�ส่งให้ กบข.
4.2 ทางระบบสารสนเทศของ กบข.
              
- ระบบ GPF Web Service
              
- ระบบ GPF Mobile Application
การแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทาง 4.2   เมื่อ กบข. ได้รับ
คำ�ร้องแล้วจะมีหนังสือไปยังส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก เพือ่ ให้ด�ำ เนิน
การปรับอัตราออมเพิ่มตามความประสงค์ของสมาชิกต่อไป      
5. การแจ้งความประสงค์ทำ�ได้ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี และส่วนราชการต้นสังกัดจะดำ�เนินการตามความประสงค์ของ
สมาชิกตั้งแต่เดือนมกราคมปีถัดไป
(กรณีที่สมาชิกประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม
ก่อนกำ�หนด ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการต้นสังกัดที่จะดำ�เนินตามความ
ประสงค์ของสมาชิก)
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6. ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้มีหน้าที่หักเงินสะสมส่วนเพิ่มของ
สมาชิกจากเงินเดือนและนำ�ส่งให้ กบข. ด้วยช่องทางเดียวกับระบบการนำ�
ส่งเงินที่ใช้ในปัจจุบัน (สมาชิกไม่สามารถนำ�ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มให้แก่
กองทุนได้โดยตรง)
7. เงินสะสมส่วนเพิ่มนี้สมาชิกจะได้รับเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
เท่านั้น ไม่สามารถขอถอนคืนระหว่างที่เป็นสมาชิกได้
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08
แผนทางเลือกการลงทุน
แผนทางเลือกการลงทุนกับ กบข. คือ แผนบริหารเงินออมของ
สมาชิก โดยสมาชิกทุกคนสามารถแจ้งความประสงค์ให้ กบข. นำ� “เงินสะสม”
“เงินสะสมส่วนเพิม่ (ออมเพิม่ )” และ “เงินสมทบ” พร้อมผลประโยชน์ของเงิน
ดังกล่าว ไปบริหารตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกได้
ปัจจุบัน กบข. มีแผนทางเลือกการลงทุนให้สมาชิกเลือกได้ 5 แผน
ดังนี้
1. แผนหลัก “ดอกผลพอเพียง บนความเสี่ยงพอเหมาะ”
เป็นแผนที่ใช้ในการบริหารเงินของสมาชิกตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน
สมาชิกที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผน กบข. จะนำ�เงินออมมาบริหาร
อยู่ในแผนหลัก หลักการสำ�คัญของการลงทุนตามแผนหลัก คือ การลงทุน
ในสินทรัพย์มั่นคงสูงไม่ตํ่ากว่า  ร้อยละ 60 และมีเป้าหมายผลตอบแทนการ
ลงทุนที่ชนะเงินเฟ้อ ภายใต้ความเสี่ยงที่พอเหมาะ
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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2. แผนผสมหุน้ ทวี “เสีย่ งสูงขึน้ เพือ่ ลุน้ ผลตอบแทนด้วยตราสารทุน”
เป็นแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนของตราสารทุน (หุ้น) มากกว่าแผน
การลงทุนหลัก แต่ก็มีการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภท   และ
ด้วยสัดส่วนการลงทุนที่มีตราสารทุนมาก จึงอาจมีความผันผวนของราคา
สูงในแต่ละช่วง (ในระยะสั้นมีโอกาสขาดทุนได้) เพื่อแลกกับโอกาสในการ
ทำ�กำ�ไรที่สูงในระยะยาว   เหมาะสำ�หรับสมาชิกที่อายุน้อยหรือมีระยะเวลา
ในการลงทุนยาว สมาชิกที่เลือกแผนนี้ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การลงทุนพอสมควร สามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ที่เลือกลงทุนใน
แผนอื่น
3. แผนตราสารหนี้ “เสี่ยงน้อยๆ ค่อยๆ ออม”
เป็นแผนการลงทุนทีต่ อ้ งการผลตอบแทนจากการลงทุนทีส่ มํา่ เสมอ
แผนนี้ลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหนี้ (ระยะสั้น
และระยะยาว) เท่านั้น ไม่มีการลงทุนในตราสารทุน ทำ�ให้มีความเสี่ยงจาก
การลงทุนค่อนข้างตํา 
่ ซึง่ ก็หมายถึงโอกาสสร้างผลตอบแทนทีน่ อ้ ยด้วยเช่นกัน
แผนนี้เหมาะกับสมาชิกที่ต้องการความเสี่ยงตํ่า  รับได้กับการค่อยๆ สะสม
ผลตอบแทนทีละเล็กทีละน้อย
4. แผนตลาดเงิน “ดอกผลเรื่องรอง คุ้มครองเงินต้น”
เป็นแผนการลงทุนที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของเงินต้นเป็นสำ�คัญ มี
ความเสี่ยงตํ่าที่สุดจากแผนการลงทุนที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด แผนนี้จะลงทุน
ในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ระยะสั้นเท่านั้น ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการ
ลงทุนในรูปแบบนี้ จึงน้อยกว่าแผนการลงทุนอื่นทุกแบบ และมีโอกาสที่
ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจตํ่ากว่าอัตราเงินเฟ้อ   จึงเหมาะกับสมาชิกที่
เหลือระยะเวลาในการลงทุนน้อยหรือใกล้เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่
รับความเสี่ยงจากความผันผวนการลงทุนได้น้อย
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5. แผนสมดุลตามอายุ “อายุน้อยเสี่ยงมาก อายุมากเสี่ยงน้อย”
เป็นแผนการลงทุนใหม่ที่เปิดตัวไปเมื่อมีนาคม 2556 แผนนี้เป็น
แผนทางเลือกการลงทุนที่แตกต่างจาก 4 แผนที่กล่าวข้างต้น หลักการ
สำ�คัญคือ มีการปรับลดความเสีย่ งของสินทรัพย์ลงทุนเมือ่ สมาชิกอายุเพิม่ ขึน้
แผนนี้ถือเป็นแผนที่เหมาะสมสำ�หรับสมาชิกทุกคน เพราะมีการปรับความ
เสี่ยงของแผนให้สมาชิกอัตโนมัติ สมาชิกเลือกเปลี่ยนแผนนี้เพียงครั้งเดียว
ก็ไม่ต้องกังวลต่อไปว่าถึงเวลาเปลี่ยนแผนเพื่อให้สอดคล้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น
หรือไม่อย่างไร โดยแผนนี้มีการจัดการรองรับสมาชิกที่เกษียณอายุแตกต่าง
กันทั้ง 60 ปี 65 ปี และ 70 ปี
หลักการของแผนสมดุลตามอายุ
ความเสี่ยง (ความผันผวนของผลตอบแทน)
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ช่องทางแจ้งใช้บริการแผนทางเลือกการลงทุน
1. แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน
(แบบ กบข. ปผ 001/2559)
1. สมาชิก
• ดาวน์โหลด “แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลีย่ นแผน
การลงทุน (แบบ กบข. ปผ 001/2559)” จากเว็บไซต์ กบข.
www.gpf.or.th
• กรอกข้อมูลต่างๆ ในแบบแสดงความประสงค์ เลือกหรือเปลีย่ น
แผนการลงทุน ให้ถกู ต้องครบถ้วน
• ส่งแบบฯ พร้อมแนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือสำ�เนา
บัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง มาที่ กบข. ตูป้ ณ. 12
ปณ.สาทร กรุงเทพ ฯ 10341 (ไม่ตอ้ งผ่านส่วนราชการ)

2. กบข.
• รับแบบฯ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
• ดำ�เนินการเปลีย่ นแผนการลงทุนตามทีส่ มาชิกระบุให้ในวันที่ 25
ของเดือนถัดไป
• ส่งหนังสือยืนยันการเปลีย่ นแผนการลงทุนไปยังสมาชิก
(หากสมาชิกไม่ได้รบั หนังสือดังกล่าวภายในสิน้ เดือนถัดจากเดือน
ทีส่ ง่ แบบฯ สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการเปลีย่ นแผนได้ท่ี
เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service” หรือ
“GPF Mobile Application” ติดต่อ “ฝ่ายสือ่ สารและกิจกรรม
โทร. 1179”)
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2. ระบบบริการทันใจ
(GPF Web Service หรือ GPF Mobile Application)
1. สมาชิก
• เข้าเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service”
หรือผ่าน “GPF Mobile Application”
• เลือกหรือเปลีย่ นแผนการลงทุนทีต่ อ้ งการในระบบ

2. กบข.
• รับคำ�สัง่ การเปลีย่ นแผนการลงทุนจากระบบ “GPF Web Service”
หรือผ่าน “GPF Mobile Application”
• ดำ�เนินการเปลีย่ นแผนการลงทุนตามทีส่ มาชิกระบุให้ในวันที่ 25
ของเดือนถัดไป
• ส่งหนังสือยืนยันการเปลีย่ นแผนการลงทุนไปยังสมาชิก
(หากสมาชิกไม่ได้รบั หนังสือดังกล่าวภายในสิน้ เดือนถัดจากเดือน
ทีส่ ง่ แบบฯ สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการเปลีย่ นแผนได้ท่ี
เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service” หรือ
“GPF Mobile Application” ติดต่อ “ฝ่ายสือ่ สารและกิจกรรม
โทร. 1179”)
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เงื่อนไขการเปลี่ยนแผนการลงทุน
1. หากไม่ประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน กบข. จะ
ดูแลเงินของสมาชิกในแผนหลัก  
2. ประเภทเงินออมที่สามารถนำ�ไปลงทุนตามแผนที่เลือกได้ คือ
เงินสะสม เงินสมทบ เงินออมเพิ่ม (สมัครใจ)
3. เลือกได้ครั้งละ 1 แผน เท่านั้น
4. สามารถเปลีย่ นแผนได้ปลี ะ 2 ครัง้ ในรอบปีปฏิทนิ (เดือนใดก็ได้)
5. เมื่อ กบข. ได้รับเอกสารและตรวจสอบแล้ว จะดำ�เนินการ
เปลี่ยนแผนให้ในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป จากนั้นจะส่งหนังสือยืนยันการ
เปลี่ยนแผนการลงทุนไปยังสมาชิก
ทั้งนี้  ถ้าวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำ�การของ กบข. (วันหยุดธนาคาร
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย) กบข. จะดำ�เนินการให้ตามความ
ประสงค์ของสมาชิกในวันทำ�การถัดไปของ กบข. หรือกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่
ทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนินการได้ตามความประสงค์ของสมาชิกในวันดังกล่าว
กบข. จะดำ�เนินการให้ในวันทำ�การแรกของ กบข. หลังจากเหตุสุดวิสัยนั้น
สิ้นสุดลง
หากสมาชิกไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวภายในสิ้นเดือนถัดจากเดือน
ทีส่ ง่ แบบฯ  สมาชิกสามารถตรวจสอบผลการเปลีย่ นแผนได้ท่ี www.gpf.or.th
เมนู “GPF Web Service” หรือ ติดต่อ “ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม  โทร.
1179”
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09
บริการออมต่อ
บริการออมต่อ คือ บริการบริหารเงินออมสำ�หรับสมาชิกที่สิ้นสุด
สมาชิกภาพ แต่ยังประสงค์จะให้ กบข. บริหารเงินต่อให้เพื่อสร้างผล
ตอบแทนต่อเนื่อง
รูปแบบของการออมต่อ
สมาชิกที่ประสงค์จะออมต่อกับ กบข. สามารถเลือกใช้บริการออม
ต่อได้ 4 รูปแบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินที่ต่างกัน ดังนี้
1. บริหารต่อทั้งจำ�นวน
เป็นการแจ้งความประสงค์ให้ กบข. บริหารเงินออมทั้งหมดที่มีอยู่
ในบัญชีของท่านต่อเนือ่ งต่อไป  กรณีนเ้ี หมาะกับสมาชิกทีย่ งั ไม่มคี วามประสงค์
จะนำ�เงินออกไปใช้ โดยสมาชิกสามารถมาแจ้งความประสงค์ นำ�เงินออกจาก
กบข. เมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กบข. กำ�หนด)
กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
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2. ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิรับเป็นงวดๆ
เป็นการแจ้งความประสงค์ขอรับเงินเป็นงวดๆ โดยสมาชิกสามารถ
แจ้งความประสงค์ให้ กบข. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็นรายงวดตามความ
ประสงค์ ได้แก่ รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือ รายปี กรณี
นี้เหมาะกับสมาชิกที่วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ยัง
ได้ผลประโยชน์ที่งอกเงยจากเงินก้อนที่ยังออมต่ออีกด้วย
3. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ
เป็นการแจ้งความประสงค์เลือกรับเงินก้อนออกไปก่อนส่วนหนึ่ง
ที่เหลือออมต่อ กรณีนี้เหมาะกับสมาชิกที่มีแผนการใช้เงินเพียงจำ�นวนเดียว
และต้องการให้ กบข. บริหารเงินส่วนที่เหลือให้
4. ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน และส่วนที่เหลือขอรับเป็นงวดๆ
เป็ น การแจ้ ง ความประสงค์ขอรับเงินก้อนออกไปก่ อ นส่ วนหนึ่ ง
ส่วนทีเ่ หลือขอทยอยรับเป็นงวดๆ    กรณีนเ้ี หมาะกับสมาชิกทีม่ แี ผนการใช้เงิน
ก้อนเพียงจำ�นวนเดียวก่อน จากนั้นต้องการมีเงินใช้ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็
ยังได้ผลประโยชน์ที่งอกเงยจากเงินที่ยังออมต่ออีกด้วย
ประโยชน์ของการออมต่อ
1.  สร้างความต่อเนื่องในการบริหารเงินออมให้งอกเงย
2. เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจาก กบข. และผลประโยชน์ที่เกิด
ขึ้นจากการออมต่อจะได้รับยกเว้นภาษีในกรณีสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ด้วยเหตุเกษียณ สูงอายุ ทดแทน ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต กรณีพ้นสภาพ
ด้วยเหตุอื่นๆ เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจาก กบข. และผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการออมต่อจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีฝาก
เงินที่มีสิทธิได้รับให้กองทุนบริหารต่อทั้งจำ�นวน แล้วต่อมาได้รับเงินหรือ
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ผลประโยชน์หลังจากสมาชิกผู้นั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรืออายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์
เงื่อนไขที่ควรทราบ
1. จำ�นวนเงินขัน้ ตํา่ ทีจ่ ะบริหารต่อกับ กบข. ต้องไม่ตา่ํ กว่า  35,000
บาท (ทั้งกรณีบริหารเงินต่อทั้งจำ�นวน และกรณีขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับ
บางส่วน ส่วนที่เหลือบริหารต่อ/ขอรับเป็นงวดๆ)
2. การขอทยอยรับ ต้องรับเป็นรายงวดๆ ละเท่าๆ กัน โดยอาจ
เลือกรับเป็นราย 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีก็ได้ แต่ต้องมีจำ�นวน
เงินขั้นตํ่ารายงวดไม่ตํ่ากว่างวดละ 3,000 บาท
3. กบข. จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น (ออมทรัพย์/กระแส
รายวัน) และจะหักค่าธรรมเนียมการโอนจากสมาชิก
4. สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินคืนได้ปีละ 2 ครั้ง
ตามปีปฏิทนิ โดยใช้แบบแจ้งเปลีย่ นแปลงข้อมูลผูแ้ จ้งความประสงค์ให้กองทุน
บริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข.บต.002/1/2555)
5. กรณีสมาชิกเสียชีวติ กบข. จะจ่ายเงินคืนแก่ผจู้ ดั การมรดกเท่านัน้
6. เงินที่ให้ กบข. บริหารต่อจะนำ�ไปลงทุนในแผนการลงทุนที่เลือก
ไว้ก่อนออกจากราชการ
7. ผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการบริหารต่อสามารถผันแปรไปตาม
ผลการดำ�เนินงานของ กบข. และสภาวะเศรษฐกิจ
ศึกษารายละเอียดบริการออมต่อได้ที่ www.ออมต่อ.com
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ช่องทางแจ้งใช้บริการออมต่อ
1. สมาชิก
กรอกแบบขอรับเงินคืนจากกองทุน (แบบ กบข.รง 008/1/2555)
โดยเลือกขอฝากเงินให้กองทุนบริหารต่อ และระบุรปู แบบบริหารต่อ
ทีต่ อ้ งการ จากนัน้ นำ�ส่งเอกสารทีส่ ว่ นราชการเจ้าสังกัด

2. ส่วนราชการต้นสังกัด
ตรวจสอบสิทธิและเอกสารหลักฐาน และยืน่ เรือ่ งขอรับเงินมายัง กบข.
หรือยืน่ ผ่านระบบ e-pension ของกรมบัญชีกลาง

3. กบข.
ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากส่วนราชการต้นสังกัด
หากครบถ้วนและถูกต้อง กบข.จะดำ�เนินการตามความประสงค์
ของสมาชิก โดยหากสมาชิกขอรับเงินบางส่วน กบข. จะโอนเงิน
เข้าบัญชีของสมาชิกภายใน 7 วันทำ�การ หากสมาชิกขอทยอย
รับเงินเป็นงวดๆ กบข. จะโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก
ในวันทำ�การสุดท้ายของเดือนทีเ่ ริม่ รับงวดแรก
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10
สวัสดิการสมาชิก กบข.
สวัสดิการสมาชิก กบข. คือ บริการสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น โดยมีนโยบายจัดสวัสดิการสำ�คัญ
3 ด้าน คือ
สวัสดิการลดรายจ่าย คือ สวัสดิการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ
สมาชิก อาทิ ค่าใช้จ่ายประจำ�วัน และสินเชื่อต่างๆ ปัจจุบันสวัสดิการลด
รายจ่าย ประกอบด้วย
1.  สินเชื่อบ้าน
      - โครงการสินเชื่อบ้าน ธนชาต
      - โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยข้าราชการ
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2. สินเชื่ออื่นๆ
- โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ธนชาต
  เพื่อสมาชิก กบข.
- โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ กรุงศรี
  ออโต้ เพื่อสมาชิก
3. ประกันชีวิต/ประกันภัย
- โครงการประกันชีวติ เปีย่ มสุข บริษทั ทีร่ ว่ มโครงการ คือ บริษัท  
  เอ ไอ เอ จำ�กัด บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
  และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
- โครงการประกันภัย เพือ่ สมาชิก กบข. บริษทั ทีร่ ว่ มโครงการ คือ
  บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทย
  ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
4. ลดภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ส่วนลดพิเศษ ร้าน SE-ED Book Center
  ร้านหนังสือนายอินทร์
- สิทธิพิเศษศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ เพื่อสมาชิก กบข.
- สิทธิประโยชน์บัตรบางจาก – กบข.
สวัสดิการเพิ่มรายได้ คือ สวัสดิการที่ส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น  ปัจจุบันสวัสดิการเพิ่มรายได้ ประกอบด้วย
    - โครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพ
    - โครงการตลาดนัด กบข.
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สวัสดิการสร้างความสุข คือ สวัสดิการที่ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับ
สิทธิพเิ ศษด้านสันทนาการเพิม่ ขึน้      ปจั จุบนั สวัสดิการสร้างความสุขประกอบด้วย
- โครงการเที่ยวสบาย ๆ กับ กบข.
- โครงการบัตรชมภาพยนต์เมเจอร์ – กบข.
สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กบข.
www.gpf.or.th เมนู “สมาชิก” หัวข้อ“สวัสดิการ” หรือที่ฝ่ายสื่อสาร
และกิจกรรม โทร. 1179
บัตรสมาชิก กบข.

บัตรสมาชิก กบข. คือ หลักฐานแสดงการเป็นสมาชิก และรับ
สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการต่างๆ ที่ กบข. จัดขึ้น จะได้รับ
เมื่อบรรจุเข้ารับราชการและสมัครเป็นสมาชิก กบข. โดยจะจัดส่งให้กับ
สมาชิกตามทีอ่ ยูท่ ก่ี รอกในแบบฟอร์มใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (แบบ กบข.
001/2/2559)
เพือ่ ให้บตั รสมาชิกถึงมือท่านโดยเร็ว กรุณากรอกข้อมูลทีอ่ ยูใ่ ห้ถกู ต้องครบถ้วน
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การขอบัตรสมาชิกใหม่ กรณี สูญหาย/ชำ�รุด
สมาชิกสามารถขอบัตรใหม่ได้ในกรณีทบ่ี ตั รสูญหาย หรือชำ�รุด หรือ
ต้องการแก้ไขข้อมูลบนบัตร โดยสมาชิกสามารถขอมีบัตรสมาชิกใหม่ได้
2 ช่องทาง ดังนี้
1. ใบคำ�ร้องขอมีบัตรประจำ�ตัวสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 020)
1. สมาชิก
• ดาวน์โหลด “ใบคำ�ร้องขอมีบตั รประจำ�ตัวสมาชิก กบข.
(แบบ กบข. 020)” จากเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
• กรอกข้อมูลในใบคำ�ร้องฯ ให้ครบถ้วน
• ส่งมาที่ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ
อาคารอับดุลราฮิม
เลขที่ 990 ชัน้ 5 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพ 10500 หรือ Fax มาที่ 0 2636 0700
2. กบข.
• รับ “ใบคำ�ร้องขอมีบตั รประจำ�ตัวสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 020)” 		
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
• ออกบัตรใหม่ให้สมาชิกภายใน 20 วันทำ�การ และจัดส่งให้กบั สมาชิก
โดยตรงตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุในใบคำ�ร้องขอมีบตั รประจำ�ตัวสมาชิก กบข.
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2. ระบบ GPF Web Service
1. สมาชิก
• เข้าเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service”
• กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน
2. กบข.
• รับข้อมูลจากระบบ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
• ออกบัตรใหม่ให้สมาชิกภายใน 20 วันทำ�การ และจัดส่งให้กบั สมาชิก
โดยตรงตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุในระบบ GPF Web Service
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11
ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก
ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก คือ เอกสารที่ กบข. ส่งให้สมาชิกรายบุคคล
ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้สมาชิกสามารถทราบยอดเงินประเภท
ต่างๆ ประจำ�ปีของตนเอง โดยสมาชิกขอรับใบแจ้งยอดเงินที่หน่วยงานต้น
สังกัด หรือแจ้งความประสงค์ขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกในรูปแบบไฟล์ PDF
ผ่านทางอีเมล (e-Statement) เพือ่ เป็นหลักฐานประกอบการยืน่ เสียภาษีเงิน
ได้บคุ คลธรรมดาต่อกรมสรรพากร
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ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกมีข้อมูลสำ�คัญ 2 ส่วน ได้แก่
1. ใบแจ้งยอดหน้าสรุป ประกอบด้วย
1.1 ส่วนที่ 1 สำ�หรับสมาชิก ประกอบด้วย
1.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล, เลขประจำ�ตัวสมาชิก,
ที่อยู่ตามฐานข้อมูลของ กบข. เป็นต้น
1.1.2 ข้อมูลแสดงยอดเงิน ได้แก่ เงินประเดิม (ถ้ามี) ชดเชย
สะสม สมทบ และเงินสะสมส่วนเพิ่ม (สมัครใจ) โดย
แยกเป็นเงินต้นและผลประโยชน์
1.1.3 ข้อมูลแสดงจำ�นวนเงินแยกตามแผนการลงทุน
1.2 ส่วนที่ 2 สำ�หรับสรรพากร ประกอบด้วย
1.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล, เลขประจำ�ตัวสมาชิก,
รหัสส่วนราชการต้นสังกัด
1.2.2 ส่ ว นสรุ ป จำ � นวนเงิ น สะสมและเงิ น สะสมส่ ว นเพิ่ ม
(สมัครใจ) ที่สามารถนำ�ไปยกเว้นภาษีได้
2. ใบแสดงรายละเอียดรายการเคลื่อนไหวบัญชีต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-สกุล, เลขที่บัญชี, เลขประจำ�ตัว
                สมาชิก
2.2 ข้อมูลแสดงรายละเอียดการนำ�ส่งเงิน
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สิ่งที่ควรทำ�เมื่อได้รับใบแจ้งยอด
1. ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินต้นของเงินทีน่ �ำ ส่งเข้ากองทุน
ระหว่างปี กับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานต้นสังกัด
ขอรับใบแจ้งยอดฉบับทดแทน
กรณีขอรับใบแจ้งยอดฉบับทดแทน เนื่องจากใบแจ้งยอดฉบับเดิม
สูญหาย ชำ�รุด หรือไม่ได้รับใบแจ้งยอด สมาชิกสามารถขอรับใบแจ้งยอด
ฉบับทดแทนได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ใบคำ�ร้องขอให้ดำ�เนินการเกี่ยวกับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก (แบบ กบข.
021)
1. สมาชิก
• ดาวน์โหลด “ใบคำ�ร้องขอให้ด�ำ เนินการเกีย่ วกับใบแจ้งยอดเงิน
สมาชิก กบข. (แบบ กบข. 021)”
• กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถกู ต้องครบถ้วน
• ส่งเอกสารมาที่ กบข. เลขที่ 990 ชัน้ 4 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ Fax มาที่ 0 2636 0700
2. กบข.
• รับใบคำ�ร้องฯ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
• ดำ�เนินการออกใบแจ้งยอดฉบับทดแทน
• จัดส่งตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุในใบคำ�ร้องฯ ภายใน 7 วันทำ�การ นับแต่วนั ที่
ได้รบั ใบคำ�ร้องฯ
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2. ระบบบริการทันใจ
(GPF Web Service หรือ GPF Mobile Application)
สมาชิก
• เข้าเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู “GPF Web Service”
เลือกเมนู “ยอดเงิน/ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก” และเลือกพิมพ์
ใบแจ้งยอดเงิน
• เข้าระบบ “ GPF Mobile Application” เมนู “ยอดเงินปัจจุบนั ”
เลือกเมนู “แจ้งขอใบแจ้งยอดเงินปัจจุบนั ” ระบบจะจัดส่งใบแจ้ง
ยอดเงินไปทีอ่ เี มล

ตั้งแต่ปี 2560 สมาชิก กบข. สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจ้ง
ยอดเงินสมาชิกประจำ�ปีทางอีเมลได้ โดยลงทะเบียนได้ที่
      1. เว็บไซต์ กบข.  www.gpf.or.th   
2. ระบบ GPF Web Service
       3. ระบบ GPF Mobile Application
ข้อดีของการขอรับใบแจ้งยอดทางอีเมล (e-Statement)
สมาชิกจะได้รับใบแจ้งยอดส่งตรงถึงอีเมลโดยไม่ต้องไปรับที่ส่วน
ราชการ
ใบแจ้งยอดเป็นไฟล์ PDF สมาชิกสามารถนำ�ไปใช้ประกอบการ
ยื่นลดหย่อนภาษีผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เลย
สมาชิกได้เป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาภาวะโลกร้อน
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12
บริการทันใจ (GPF Service)
กบข. ได้พัฒนาบริการทันใจ (GPF Service) ผ่าน 2 ช่องทางคือ
GPF Web Service และ GPF Mobile Application เพื่อให้สมาชิกได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร และบริการที่รวดเร็ว และสามารถใช้บริการต่างๆ ของ กบข.
ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา
สมาชิกเข้าใช้บริการโดยใส่รหัสประจำ�ตัว (รหัสประจําตัวประชาชน
13 หลัก) และรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่าน สมาชิกสามารถขอรหัสผ่านได้ใหม่
โดยกด “ขอรหัสผ่านใหม่” หรือ “ลืมรหัสผ่าน”
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GPF Web Service
สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการผ่านทาง GPF Web Service โดยคลิก
ไปที่เว็บไซต์ กบข. เลือกเมนู GPF Web Service
บริการ GPF Web Service ประกอบด้วย 10 เมนู
1. เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่” สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน
ใหม่ได้ตามต้องการ โดยกำ�หนดรหัสผ่านเป็นตัวเลข 8 หลัก
2. เมนู “ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกปัจจุบัน” สมาชิกสามารถตรวจ
สอบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่ ,
หมายเลขโทรศัพท์ , และ E-mail โดยระบบจะดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูก
ต้องภายใน 5 วันทำ�การ
3. เมนู “การออมเพิ่ม” สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตรา
การออมเพิ่มผ่านเมนูนี้ โดยเลือกหัวข้อ “เปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์สะสมส่วน
เพิ่ม” เลือกอัตราการออมเพิ่มที่ต้องการ ซึ่ง กบข. จะแจ้งความประสงค์
ของสมาชิกไปยังส่วนราชการภายในวันที่ 6 ของเดือนถัดไป (ดูรายละเอียด
หน้า 54-58)
4. เมนู “การเลือกแผนการลงทุน” สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผน
การลงทุนได้ด้วยตนเองผ่านเมนูนี้ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร ระบบจะกำ�หนด
ให้สมาชิกทำ�แบบทดสอบความเสี่ยง หลังจากนั้น จึงเลือกแผนการลงทุนที่
ต้องการ และ กบข. จะดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ในวันที่ 25
ของเดือนถัดไป (ดูรายละเอียด หน้า 59-64)
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5. เมนู “ยอดเงิน/ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก” สมาชิกสามารถตรวจ
สอบยอดเงินปัจจุบัน ยอดเงินสะสม และความเคลื่อนไหวของบัญชีที่มีอยู่
ในกองทุนฯ ตั้งแต่เริ่มเป็นสมาชิกจนถึงปัจจุบัน โดยเลือกหัวข้อ “ยอดเงิน
ปัจจุบัน” หรือเลือกหัวข้อ “ใบแจ้งยอดเงิน” เพื่อดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงิน
สมาชิกประจำ�ปี หรือย้อนหลังตามต้องการ
6. เมนู “ข้อมูลสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ” สมาชิกที่ขอรับเงินคืน
สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน และดาวน์โหลดใบแจ้งยอดเงิน
สมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
7. เมนู “กิจกรรมสมาชิก” สมาชิกสามารถแจ้งขอรับบัตรสมาชิก
ใหม่ กรณีบัตรเก่าชำ�รุด สูญหาย หรือเปลี่ยนชื่อ-สกุล โดยเลือกหัวข้อ
“การขอออกบัตรสมาชิกทดแทน” ซึ่ง กบข. จะดำ�เนินการออกบัตรใหม่ให้
สมาชิก และจัดส่งให้ภายใน 20 วันทำ�การ
8. เมนู “บัตรส่วนลด Major-EGV” สมาชิกสามารถพิมพ์บาร์โค้ด
เพื่อยื่นรับสิทธิซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Major-EGV ในราคาพิเศษ
9. เมนู “ลงทะเบียน e-Statement” สมาชิกสามารถแจ้งขอรับ
ใบแจ้งยอดเงินประจำ�ปีได้ทางอีเมล โดยไม่ต้องไปรับที่หน่วยงานต้นสังกัด
ซึ่ง กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินเป็นไฟล์ PDF ไปยังอีเมลที่สมาชิกได้ลง
ทะเบียนไว้
10. เมนู “ติดต่อ กบข.” แจ้งช่องทางการติดต่อ กบข. สำ�หรับสมาชิก
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GPF Mobile Application
กบข. เปิดให้บริการระบบบริการทันใจบนสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์
สื่อสารแบบพกพาในระบบ iOS และ Android ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
2557
บริการ GPF Mobile Application ประกอบด้วย 11 เมนู
1. เมนู “ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก” สมาชิกสามารถตรวจสอบ หรือ
แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบนั ได้แก่ ชือ่ -นามสกุล , ทีอ่ ยู่ , หมายเลข
โทรศัพท์ , และ E-mail โดยระบบจะดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้องภายใน
5 วันทำ�การ
2. เมนู “ยอดเงินปัจจุบัน” สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงิน
ปัจจุบัน ข้อมูลจะแสดงเงินประเภทต่างๆ ในบัญชีของสมาชิก จำ�นวนหน่วย
ลงทุน มูลค่าต่อหน่วย และแสดงรายการยอดเงินนำ�ส่ง หรือแจ้งความ
ประสงค์ขอใบแจ้งยอดเงิน โดยระบบจะจัดส่งไปยังอีเมลของสมาชิก
3. เมนู “การออมเพิ่ม” สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตรา
การออมเพิ่มผ่านเมนูนี้ โดยเลือกหัวข้อ “เปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์สะสมส่วน
เพิ่ม” เลือกอัตราการออมเพิ่มที่ต้องการ ซึ่ง กบข. จะแจ้งความประสงค์
ของสมาชิกไปยังส่วนราชการภายในวันที่ 6 ของเดือนถัดไป (ดูรายละเอียด
หน้า 54-58)
4. เมนู “การเลือกแผนการลงทุน” สมาชิกสามารถเปลี่ยนแผน
การลงทุนได้ด้วยตนเองผ่านเมนูนี้ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร ระบบจะกำ�หนด
ให้สมาชิกทำ�แบบทดสอบความเสี่ยง หลังจากนั้น จึงเลือกแผนการลงทุนที่
ต้องการ และ กบข. จะดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ในวันที่ 25
ของเดือนถัดไป (ดูรายละเอียด หน้า 59-64)
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5. เมนู “ลงทะเบียน e-Statement” สมาชิกสามารถแจ้งขอรับ
ใบแจ้งยอดเงินประจำ�ปีได้ทางอีเมล โดยไม่ต้องไปรับที่หน่วยงานต้นสังกัด
ซึ่ง กบข. จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินเป็นไฟล์ PDF ไปยังอีเมลที่สมาชิกได้ลง
ทะเบียนไว้
6. เมนู “สวัสดิการสมาชิก” นำ�เสนอข่าวสารสวัสดิการต่างๆ ของ
กบข.
7. เมนู “ข่าวสาร กบข.” นำ�เสนอข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
เป็นประจำ�
8. เมนู “คำ�ถามยอดฮิต” แสดงคำ�ถาม-คำ�ตอบเกี่ยวกับ กบข. ที่
สมาชิกสนใจ
9. เมนู “ติดต่อ กบข.” แจ้งช่องทางการติดต่อ กบข. สำ�หรับสมาชิก
10. เมนู “โปรแกรมประมาณการความเพียงพอของเงินใช้
หลังเกษียณ” สมาชิกสามารถทดลองประมาณการความเพียงพอของ
เงินออมหลังเกษียณ โดยกรอกข้อมูลเงินเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนหนี้สิน
และอัตราการออมเพิ่ม
11. เมนู “เกร็ดความรู้เรื่องการบริหารเงินและลงทุน” นำ�เสนอ
เทคนิคการบริหารเงิน และการลงทุนสำ�หรับสมาชิก
สำ�หรับสมาชิกที่ยังไม่เคยใช้บริการ GPF Mobile Application
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ทาง App Store และ Play Store โดยพิมพ์
คำ�ว่า “GPF”
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้บริการ GPF Web Service และ GPF
Mobile Application ได้ที่ www.gpf.or.th
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13
ช่องทางการสอบถาม และติดตามข้อมูล
ข่าวสาร กบข.
สมาชิกสามารถสอบถามและติดตามข้อมูลข่าวสาร กบข. ผ่านช่อง
ทางต่างๆ ดังนี้
1. สำ�นักงาน กบข. สมาชิกสามารถส่งจดหมายหรือเดินทางมา
ติดต่อได้ที่ เลขที่ 990 ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4 แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
2. ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรม 1179 สมาชิกสามารถสอบถามข้อมูล
โทร.1179 ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.30 น. โดยมีช่องทางให้
บริการ ดังนี้
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     2.1 ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 1179  โดยมีบริการ ดังนี้
กด 0 ขอเอกสารผ่านเครื่องโทรสาร
กด 1 การขอรับเงินคืน
กด 2 ใบแจ้งยอดเงิน/แก้ไขข้อมูลสมาชิก
กด 3 บัตรสมาชิก
กด 4 ตรวจสอบยอดเงิน
กด 5 มูลค่าต่อหน่วย (NAV)
กด 6 เรื่องอื่นๆ
      2.2  E-mail  โดยสอบถามข้อมูลมาได้ท่ี member@gpf.or.th
    2.3 โทรสาร โดยส่งข้อสอบถาม แบบฟอร์มและคำ�ร้องต่างๆ
มายัง โทรสาร หมายเลข 0 2636 0700 หรือ 0 2636 1649 โดยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรมจะดำ�เนินการตอบข้อสอบถามกลับต่อไป
3. เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูล
ข่าวสาร กบข. อย่างครบถ้วนทุกสื่อประชาสัมพันธ์   ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ
สื่อโทรทัศน์ และตารางการบรรยายพร้อมเอกสารประกอบการบรรยายได้
ตลอดเวลา
4. โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร กทม. - ปริมณฑลและ
ภูมภิ าค สมาชิกสามารถเข้าร่วมฟังบรรยายเกีย่ วกับการบริหารจัดการกองทุน
สิทธิประโยชน์ บริการต่างๆ และสวัสดิการเพื่อสมาชิกจากเจ้าหน้าที่ กบข.
โดยตรง ติดตามกำ�หนดการสัญจรพร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ได้ที่
www.gpf.or.th
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5. สือ่ สิง่ พิมพ์ สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลข่าวสาร กบข. ได้ท่ี
		
5.1 รายงานประจำ�ปี
		
5.2 เอกสารแนบใบแจ้งยอด
		
5.3 วารสารส่วนราชการต่างๆ
6. สือ่ วิทยุ สมาชิกสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสาร กบข. ได้ท่ี
ข่าวภาคเทีย่ ง เวลา 12.00 - 12.30 น. และข่าวภาคคา่ํ เวลา
19.00 - 19.30 น. และ 20.00 - 20.30 น. ทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย (สวท.) FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
7. สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
		
7.1 SMS โดยสมาชิกแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือกับ กบข. เพือ่
รับข้อมูลข่าวสาร โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
		
7.2 Facebook : http://www.facebook.com/gpf1179
		
7.3 Twitter : @gpf_1179
		
7.4 Mobile Application ในระบบ iOS และ Android
พิมพ์ “GPF” หรือสแกน QR Code
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