
การกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญ  
ตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494 



ประเด็นนําเสนอ 

17 ธันวาคม 2557 

1. Undo คืออะไร 

2. Timeline สําคัญ 

3. หลักคิด Undo VS Not-Undo 

4. บริการสําหรับผูรับบํานาญ 

5. บริการสําหรับขาราชการ 

6. ถาไม Undo กบข. รับรองวาจะไมขาดทุนไดหรือไม / ที่ผานมา  

      ทําสมาชิกเสียหายเทาไร 

7.    คนอ่ืนๆ คิดอยางไร 
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การขอกลับไปใชสิทธิในบําเหน็จบํานาญ  

ตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494  

รัฐ = นายจาง ขาราชการ = ลูกจาง 

ขอตกลงรวมกันระหวาง 

“นายจาง” และ “ลูกจาง” 

• ขณะรับราชการ “เงินเดือน” 

• เม่ือเกษียณหรือออกจากราชการ“บํานาญหรือบําเหน็จ” 

1.  Undo คืออะไร 



Undo/ใครมีสิทธิ/กบข. เก่ียวตรงไหน 
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ขาราชการเมื่อเกษียณรับบํานาญ พ.ศ. 2494 

27 มีนาคม 2540 
ขาราชการเมื่อเกษียณรับบํานาญสูตรสมาชิก กบข. 

“สมาชิก กบข. ตาม

กฎหมาย ตามเงื่อนไข

วาจางของรัฐ” 

สะสมเขา กบข. เดือนละ 3% ตามกฎหมาย 

รัฐสมทบใหเพ่ือชดเชยบํานาญลดลง 

1. เงินสมทบ 3% 

2. เงินชดเชย 2%  

3. เงินประเดิม (เฉพาะกลุมสมัครใจ) 

ไมสมัครเปน

สมาชิก กบข. 

สมัครเปน

สมาชิก กบข. 

รัชการท่ี 5 

มีสิทธิ Undo 

กบข. คือกองทุนบริหารเงินออมสมาชิก  

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

1 2 3 4 5 



2. Timeline สําคัญ “สรุป” 

15 ธันวาคม 2557  

เริ่มตนยื่นเรื่อง 

30 มิถุนายน 2558 

หมดเขตยื่นเร่ือง 

30 กันยายน 2558  

• หนวยงานยุติการสงเงินสะสมของสมาชิก 

• รัฐยุติการสงเงินสมทบและชดเชยเขาบัญชีสมาชิก 

• กบข. ยุติบริหารเงินใหสมาชิก 

1 ตุลาคม 2558 

ผูใชสิทธิฯ          

สิ้นสมาชิก กบข. 

ขาราชการท่ีใชสิทธิ เกษียณ 

หรือออกจากราชการ                       

รับบํานาญสูตร 2494 

1 2 3 4 5 6 

31 ตุลาคม 2558 ผูรับ

บํานาญท่ีใชสิทธิฯ      

เริ่มรับบํานาญสูตร 2494 

7 

ธ.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558 

สมาชิกและรัฐ ยังสงเงินเขา กบข. ตามปกติ  

 กบข. ยังตองนําเงินเหลานั้นไปบริหาร 

20  ตุลาคม 2558  

กบข. เริ่มทยอยจายเงิน

คืนผูใชสิทธิ Undo 
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3. หลักคิด Undo VS Not-Undo  

ประเดิม สมทบ 3% ชดเชย 2% 

ผลประโยชนที่ กบข. บริหาร 

“เงินที่รัฐสะสมให เพ่ือชดเชยบํานาญที่นอยกวา” 

ก. บํานาญที่จะไดเพ่ิมตอเนื่องจนวันสุดทาย ข. เงินกอนจากรัฐที่ เลือกไมรับ  

สวนที่เทากับ 

“สูตรสมาชิก” 

สวนที่มากกวา 

“สูตรสมาชิก” 

“บํานาญสูตร 2494” 

กรณีผูรับบํานาญ ระยะเวลารอคอยในการรับ “บํานาญสวนตางท่ีมากกวา” ใหเทากับ        

“ เงินกอนที่ตองคืน” (หมายเหตุ: กรณีนี้ ไมตองคืนเงินรัฐ ควร Undo) 

กรณีขาราชการ ระยะเวลารอคอยในการรับ “บํานาญสวนตางท่ีมากกวา” ใหเทากับ         

“เงินกอนที่เลือกไมรับ” (เงินท่ีมีอยูในบัญชีสมาชิกปจจุบัน + ท่ีจะเพ่ิมจนเกษียณ) 

17 ธันวาคม 2557 

สวนตางบํานาญ  เงินรัฐ 
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“หัก กลบ ลบ 

กัน ระหวาง” 

เงินตองคืนรัฐ 

(ประเดิม ชดเชย สมทบ + 

ผลประโยชนท่ี กบข. 

บริหาร) 

เงินรัฐตองคืน 

(บํานาญสวนตาง = 

บํานาญสูตร 2494-บํานาญ

สูตรสมาชิก กบข.) 

กรณีที่ 1:  “เงินตองคืนรัฐ มากกวา เงินรัฐตองคืน”  

 ผูรับบํานาญตองคืนใหครบภายใน 30 มิถุนายน 2558 

กรณีที่ 2: “เงินรัฐตองคืน” มากกวา 

 รัฐจะคืนใหตามหลักเกณฑที่รัฐกําหนด (?)  

ผูที่รับเงิน กบข. ออกไปแลวทุกกอน รวมเงินที่ไมมีสิทธิรับ (ประเดิม, ชดเชย, สมทบ) เงินสวนนี้ “ตองคืนรัฐ” 

ผูที่รับบํานาญสูตรสมาชิก กบข. มาตั้งแตเม่ือเกษียณ เงินสวนนี้ “รัฐตองคืน” 

3. หลักคิด Undo VS Not-Undo : กรณีผูรับบํานาญ  
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ปจจุบัน เงิน กบข. 

ในบัญชีเรามีเทาไร 

ประมาณการเงิน

กอน กบข. ณ 

เกษียณ 

2540 

บํานาญสมาชิก กบข. 

สมาชิกสะสม 

3% = ? 
รัฐสะสมให 

5% = ? 

ผลตอบแทนการลงทุนที่ กบข. นาจะทําไดในอนาคต ก่ี % 

ถาอยูตอ 

ไม undo 

บํานาญสูตร 2494 

จะไดเพ่ิมจากบํานาญสูตร

สมาชิก กบข 

เทาไร และตองรอเก็บ

บํานาญสวนเพ่ิมกี่ป จึงจะ

เทาเงิน กบข. ที่ไมรับ 

ถา Undo 

3. หลักคิด Undo VS Not-Undo : กรณี ขาราชการปจจุบัน 



3. หลักคิด Undo VS Not-Undo  

สมมุติ “กรณีผูรับบํานาญ” 
ถา Undo  

• จะไดบํานาญเพ่ิม 8,000 บาท 

• เงินรัฐที่ตองคืน 500,000 บาท 

ระยะเวลารอคอยในการรอเก็บบํานาญสวนเพ่ิม

ใหเทากับเงินรัฐที่คืนไปคือ 

 

 500,000 = 62.5 คร้ัง (เดือน) 

   8,000 

 

ระยะเวลารอคอยในการรอรับบํานาญสวนเพ่ิม

ใหเทาเงินที่คืนรัฐไปคอื 

62.5 เดือน = 5.12 ป  

สมมุติ “กรณีขาราชการ” 
ถา Undo  

• จะไดบํานาญเพ่ิม 10,000 บาท 

• เงินรัฐที่จะไมไดรับคือ 900,000 บาท 

ระยะเวลารอคอยในการรอเก็บบํานาญสวนเพ่ิม

ใหเทากับเงินรัฐทีจ่ะไมไดรับคือ 

 

 900,000= 90 คร้ัง (เดือน) 

 10,000 

 

ระยะเวลารอคอยในการรอรับบํานาญสวนเพ่ิม

ใหเทาเงินที่คืนรัฐไปคอื 

90 เดือน = 7.5 ป  
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4. บริการสําหรับผูรับบํานาญ 
1. บริการ “แจกแจงยอดเงิน” ท่ีรับไปเม่ือออกจากราชการหรือเกษียณ 
ตัวอยาง 
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4. บริการสําหรับผูรับบํานาญ 
2. บริการ “โปรแกรมคํานวณ” เพ่ือประเมินบํานาญสวนตางตอเดือน และบํานาญสวนตางรวม 

3. และ 4. บริการ “โปรแกรมคํานวณ” เพ่ือประเมินวา “ตองคืนเงินรัฐ หรือ “ไดเงินคืนจากรัฐ” หากตองคืน

เงินรัฐ “ระยะเวลารอคอย” ในการรับบํานาญสวนตางใหเทาเงินที่คนืไปคือเทาไร 
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4. บริการสําหรับผูรับบํานาญ 
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5. บริการสําหรับขาราชการ 

เงินกอนจากรัฐที่ เลือกไมรับ  

ประเดิม สมทบ 3% ชดเชย 2% 

ผลประโยชนที่ กบข. บริหาร 

ประเดิม สมทบ 3% ชดเชย 2% 

ผลประโยชนที่ กบข. บริหาร 

เช็คไดจากฐานขอมูล กบข.,       

GPF App., GPF. web service 

ประเมินไดโดยสมาชิกตองระบุตัวแปร 

1. เงินเดือนขึ้น (เพ่ือทราบเงินเดือนอนาคต) 

2. วันที่จะเกษียณ (เพ่ือทราบอายุราชการ) 

3. ผลตอบแทนการลงทุน กบข.  

“เงินในบัญชีปจจุบัน 

ท่ีสะสมจาก มีนาคม 2540” 

“เงินในบัญชีในอนาคต 

ท่ีสะสมจากวันน้ี-เกษียณ” 
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5. บริการสําหรับขาราชการ 

1. วันเดือนปเกิด 2. อายุเกษียณราชการ   3. วันเขารับราชการ  

4. จํานวนเวลาทวีคูณ   5. เงินเดือนปจจุบัน    

6. ประมาณการขอมูลอนาคต 

(อัตราเงินเดือนข้ึน (%) , อัตราออมเพ่ิม (%) (ถามี)  และ ผลตอบแทนการลงทุนกบข. (%) 
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บริการประเมินระยะเวลารอคอยในการรับบํานาญสวนเพ่ิมใหเทาเงินรัฐท่ีเลือกไมรับหากใชสิทธิ Undo 

โดยสมาชิกกําหนดตัวแปรตอไปนี้ 

** ทั้งนี้สมาชิกตองยอมรับเง่ือนไขวา ผลของการประเมินเปนเพียงการคาดการณอนาคตที่เกิดจาก 

การกําหนดตัวแปรโดยสมาชกิเอง ** 



5. บริการสําหรับขาราชการ 

จากขอมูลที่ สมาชิก กําหนด โปรแกรมประเมินจะคํานวณเพ่ือประเมินขอมูลเหลานี้ให 
 

สวนท่ี 1: ประมาณการเงินท่ีจะมีการสะสมเพ่ิมจากป 2558-ปท่ีคุณเกษียณ แยกขอมูลเปน 
 1) เงินที่สมาชิกจะมีการสะสมตอเน่ืองจนเกษียณ และผลประโยชนที่คาดวา กบข. จะบริหารให 

 2) เงินที่รัฐจะมีการสะสมตอเน่ืองจนเกษียณ และผลประโยชนที่คาดวา กบข. จะบริหารให 

สวนท่ี 2: ประมาณผลประโยชนท่ีจะเพ่ิมขึ้นของเงินท่ีมีอยูในบัญชีสมาชิก กบข. ปจจุบัน 
 1) เงินที่สมาชิกไดสงสะสมมาแลว + ผลประโยชนที่ กบข. บริหารใหที่ผานมา (มีค 2540-วันดึงขอมูล) 

 2) เงินที่รัฐไดสงสะสมมาแลว + ผลประโยชนที่ กบข. บริหารใหที่ผานมา (มีค 2540-วันดึงขอมูล) 

สวนท่ี 3: เงินรัฐและผลประโยชนท่ีรัฐจะสะสมต้ังแตป 2540-เกษียณ + รวมผลประโยชน กบข. บริหารท่ีสมาชิก    

"เลือกจะไมรับ"หากใชสิทธิ Undo 
 นําขอมูล สวนที่ 1 (2) + ขอมูลสวนที่ 2 (2) 

สวนท่ี 4: ประเมินบํานาญสูตร พ.ศ. 2494, บํานาญสูตรสมาชิก กบข. และ บํานาญสวนตางท่ีจะไดเพ่ิมหากใชสิทธิ 

Undo 

สวนท่ี 5: ประเมินระยะเวลารอคอยในการรับบํานาญสวนนตางใหเทาเงินรัฐท่ีเลือกไมรับหากใชสิทธิ Undo 
 นําขอมูลสวนที่ 3 มาหารดวยบํานาญสวนตาง จะไดรยะเวลารอคอย (เดือน)  

สวนท่ี 6: สรุปตัวเลขสําคัญจากการประเมิน 
 กรณี Undo และ กรณี ไม Undo 
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5. บริการสําหรับขาราชการ 
สวนที่ 1: ประมาณการเงินที่จะมีการสะสมเพ่ิมจากป 2558-ปที่คุณเกษียณ แยกขอมูลเปน 

 1) เงินที่สมาชิกจะมีการสะสมตอเนื่องจนเกษียณ และผลประโยชนที่คาดวา กบข. จะบริหารให 

 2) เงินที่รัฐจะมีการสะสมตอเนื่องจนเกษียณ และผลประโยชนที่คาดวา กบข. จะบริหารให 
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5. บริการสําหรับขาราชการ 
สวนที่ 2:  ประมาณผลประโยชนที่จะเพ่ิมขึ้นของเงินที่มีอยูในบัญชีสมาชิก กบข. ปจจุบัน  แยกขอมูลเปน 

 1) เงินที่สมาชิกไดสงสะสมมาแลว + ผลประโยชนที่ กบข. บริหารใหที่ผานมา (มีค 2540 - วันดึงขอมูล) 

 2) เงินที่รัฐไดสงสะสมมาแลว + ผลประโยชนที่ กบข. บริหารใหที่ผานมา (มีค 2540 - วันดึงขอมูล) 
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5. บริการสําหรับขาราชการ 
สวนที่ 3:  เงินรัฐและผลประโยชนทีร่ัฐสะสมตั้งแตป 2540-เกษียณ + รวมผลประโยชน กบข.บริหารที่  

สมาชิก “จะไมไดรับ” หากใชสิทธิ Undo 

 นําขอมูล สวนที่ 1 (ก.) + ขอมูลสวนที่ 2 (ข.) 

17 ธันวาคม 2557 
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5. บริการสําหรับขาราชการ 
สวนท่ี 4: ประเมินบํานาญสูตร พ.ศ. 2494,  บํานาญสูตรสมาชิก กบข. และ  

            บํานาญสวนตางท่ีจะไดเพ่ิมหากใชสิทธิ Undo 
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5. บริการสําหรับขาราชการ 
สวนที่ 5: ประเมินระยะเวลารอคอยในการรับบาํนาญสวนตางใหเทาเงินรัฐทีเ่ลือกไมรับหากใชสิทธิ Undo 

 นําขอมูลสวนที่ 3 มาหารดวยบํานาญสวนตาง จะไดระยะเวลารอคอย (เดือน)  
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5. บริการสําหรับขาราชการ 

สวนที่ 6:  สรุปตัวเลขสําคัญจากการประเมิน (หากสมาชิกใชสิทธิ Undo หรือ ไมใชสิทธิ Undo)  

22 
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5. บริการสําหรับขาราชการ 
ตัวอยาง..โปรแกรมประเมินสําหรับขาราชการ 

23 
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6. ถาไม Undo กบข. รับรองวาจะไมขาดทุนไดหรือไม /                        

ที่ผานมา ทําสมาชิกเสียหายเทาไร 

ขอมูลสําคัญพึงทราบ 

• การสะสมเงินกับ กบข. คือการ “ซ้ือหนวยลงทุน” เหมือนการซ้ือทอง 

ราคาเปลี่ยนแปลงได จํานวนหนวยไมลดหายตามราคาท่ีเปลี่ยนไป 

• กบข. นําเงินสมาชิกไป “ลงทุนระยะยาว” ไมใช “เลนหุน ซ้ือเชา-

ขายบาย” กิจการท่ี กบข. ลงทุนคือกิจการท่ีเปนรากฐานเศรษฐกิจ 

ราคาของกิจการ (ราคาหุน) ผันผวนตามภาวะตลาดได แตในระยะ

ยาว กิจการเติบโตตอเนื่อง  

17 ธันวาคม 2557 
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53,204.6196 หนวย * 18.4325 บาท = 980,694.15 บาท 

รูจักใบแจงยอด/รูจักหนวยลงทุนและมูลคาตอหนวย 

17 ธันวาคม 2557 
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การสงเงินสะสม คือการซ้ือหนวยลงทุนในราคา ณ วันสงเงินเขา 

หากยังไมเกษียณ ราคาที่เปลี่ยนแปลง คือ ราคาทางบัญชี (ขาดทุน-กําไร ทางบัญชี) 

เม่ือเกษียณ และนําเงินออก คือการขายหนวยลงทุนที่สะสมมา ณ วันที่สงเงินเขา 

ผลประกอบการที่ขาดทุนในป 2551 ทําใหสมาชิกเกษียณป 2551 ขาดทุน จากการ

ซ้ือหนวยลงทุนในราคา 14.78 บาท แตขายไดในราคา 14.05 บาท แตหากสมาชิก 

ถือหนวยลงทุนตอ ก็จะสามารถขายไดในราคาที่สูงกวาในปที่ผลประกอบการดี 

17 ธันวาคม 2557 
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กบข. คือกองทุนที่บริหารเพื่อผลตอบแทนระยะยาว ผลประกอบการที่ผันผวนระยะสั้น เปนภาวะปกติของการลงทุน  สมาชิกตองศึกษา

ขอมูลจากใบแจงยอดของตนเองวา เงินสะสมสวนที่เปนเงินตนของทานเปนเทาไร และ ผลประโยชนที่ กบข. บริหารใหเปนเทาไร  

ยอดเงินที่ไดหากเกษียณวันนี้ จากเงินตน

ที่สงสะสม 152,121 + 165,052 บาท 

ดอกผลทวมเงินตน เพราะผานการ

บริหารมาแลว 16 ป 

ผลประโยชนมากกวาเงินสะสมสวนเพิ่ม 

เพราะระยะเวลาสะสมนานกวา 

17 ธันวาคม 2557 
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7. คนอ่ืนๆ คิดอยางไร* 
Undo อาจจะคุมกวาถา... 

1. อายุราชการมาก วันทวีคูณมาก และเงินเดือน 5 ปสุดทายไมตัน  

2. ประเมินแลวบํานาญสวนเพ่ิมมีมาก  

3. ประเมินระยะเวลารอคอยในการทยอยเก็บบํานาญสวนตาง “ไมนานเกินรอ”   

 

Undo อาจไมคุมถา 

1. อายุราชการปกติ ไมมีวันทวีคูณ  

2. เงินเดือน 5 ปสุดทายตัน ทําใหคํานวณแลวบํานาญสองสูตรไมตางกันมาก 

3. ประเมินระยะเวลารอคอยในการทยอยเก็บบํานาญสวนตาง “นานเกินไป” 

4. มีภาระหนี้สิน จําเปนตองนําบํานาญมาผอนหนี้ เงินเหลือใชตอเดือนมีนอย 

5. มีปญหาสุขภาพ   

*ขอมูลเบ้ืองตน สรุปจากการวิจัย และการสอบถามสมาชิกท่ีติดตอมาท่ี กบข. 

 สมาชิกควรตัดสินใจ Undo ดวยตัวเองดวยขอมูลท่ีครบถวนดวยตัวเอง 

17 ธันวาคม 2557 
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7. คนอ่ืนๆ คิดอยางไร* 

กระเพราไขดาว 
คําถามชวนคิด 

1. วันน้ีราคาเทาไร 

2. 10 ปท่ีผานมา ชามละเทาไร 

3. อีก 10 ป ขางหนา ราคาจะ

เปนอยางไร 

 

ป 

อัตราเงินเฟอ 

2% 3% 4% 6% 8% 

0 100 100 100 100 100 

5 90.57 86.26 82.19 74.73 68.06 

10 82.03 74.41 67.56 55.84 46.31 

15 74.30 64.16 55.53 41.73 31.52 

20 67.30 55.37 45.64 31.18 21.15 

25 60.95 47.76 37.51 23.30 14.60 

30 55.21 41.20 30.83 17.41 9.94 

บํานาญสวนเพ่ิมคือการทยอยรับเงินในอนาตต ที่มูลคาเงินลดลงตามเงินเฟอ 

17 ธันวาคม 2557 
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“Undo หรือ ไม Undo 
ขอใหเปนการตัดสินใจดวยตัวเอง ศึกษาขอมูล

จากหนวยงานตนเรื่อง อาทิ กรมบัญชีกลาง 

กบข และหนวยงานตนสังกัด  

แตละคนมีเงื่อนไขตางกัน” 

17 ธันวาคม 2557 
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 โทร 1179 

Email: member@gpf.or.th 

 

www.undo.in.th 

mailto:member@gpf.or.th
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