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60%

40%

การจัดส่วนการลงทนุ 
 - ตราสารหน้ีในประเทศ 62 %  
 - ตราสารหน้ีต่างประเทศ 10 % 
 - หุ้นในประเทศ 8 % 
 - หุ้นต่างประเทศ 8 % 
 - อสังหาริมทรัพย์ 7.5 % 
 - นิติบุคคลชุดเอกชน 2.5 % 
 - สินค้าโภคภัณฑ์ 1 % 
 - โครงสร้างพ้ืนฐาน 1 % 
 
กรอบการลงทนุของ กบข. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลตอบแทนการลงทนุ กบข. เป็นอย่างไร 

กบข. เป็นการลงทุนระยะยาวลงทุนในกรอบความเสี่ยงปานกลาง กรอบลงทุน กบข. กําหนดให้
ลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงปานกลางไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และลงทุนในสินทรัพย์อ่ืนร้อยละ 40 

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนการลงทุน กบข. มีลักษณะผันผวนตามสภาวะตลาดแต่ 
กบข. สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยนับต้ังแต่ก่อต้ังได้ถึง 6.96% เป้าหมายการลงทุน กบข. นอกจากต้อง
ชนะเงินเฟ้อเฉล่ียแล้วยังต้องชนะเทียบวัดด้วย  
 

เม่ือเกษียณสมาชิก กบข. จะได้อะไร 
เมื่อเกษียณและเลือกรับบํานาญสมาชิกที่สมัครใจเข้า กบข. ปี 2540 จะได้เงินทั้ง 4 ก้อน 

พร้อมผลประโยชน์สมาชิก ตามกฎหมายแล้วจะไม่ได้เงินประเดิม นอกน้ันจะเหมือนกัน 
 ในกรณีทีส่มาชิกเลือกรับบํานาญจะได้รับเงินดังน้ี 
 1. เงินสะสมของสมาชิก 3% ต่อเดือน 
 2. เงินสมทบจากรัฐบาล 3% ต่อเดือน 
 3. เงินชดเชยจากรัฐบาล 2% ต่อเดือน 
 4. เงินประเดิมจากรัฐบาล 
 ในกรณีทีส่มาชิกเลือกรับบําเหน็จจะไม่ได้รับเงินชดเชยและเงินประเดิม 
 1. เงินสะสมของสมาชิก 3% ต่อเดือน 
 2. เงินสมทบของรัฐบาล 3% ต่อเดือน 

 
 

สินทรัพย์เหล่าน้ีถึงแม้มีผลตอบแทนผันผวน 
แต่ก็เป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะ

สินทรัพย์ที่มคีวามเสี่ยงสูงขึ้น  
เพ่ือสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น

สินทรัพย์ที่มคีวามมั่นคงสูง ผลตอบแทนน้อย 

(เฉพาะสมาชิกสมัครใช้ กบข.) + ผลประโยชน์  
จากเงิน 4 ก้อน ที่กบข.บริหาร 
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ปรัชญาด้านสมาชิกของ กบข. 
มุ่งตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้วยความเอาใจใสแ่ละภาคภูมิใจดูแลสมาชิกทุกช่วงชีวิต 

 

บริการออมเพิ่ม  กบข. เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ออมเพ่ิมได้สูงสุด 12% ซึ่งจะทําให้สมาชิกได้ประโยชน์จากพลัง
ดอกเบ้ียทบต้นและลดหย่อนภาษี 

แผนตลาดเงิน ดอกผลเรื่องรอง คุ้มครองเงินต้น เหมาะสําหรับวัยใกล้เกษียณ “รับความผัน
ผวนไม่ได้” จะไม่เน้นผลตอบแทน กบข.จะลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นมีความผันผวนน้อยมาก 

แผนตราสารหนี้ เน้นเสี่ยงน้อยค่อยๆออม เหมาะกับสมาชิกที่ไม่ต้องการความเสี่ยงแต่ยัง
ต้องการผลตอบแทนบ้าง โดย กบข. จะลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นและระยะยาว 

แผนหลัก ดอกผลพอเพียง ความเสี่ยงพอเหมาะ เป็นแผนการลงทุนที่ กบข. ใช้ลงทุนมาโดยตลอด 
จะลงทุนมาโดยตลอดจะลงทุนในตราสารหน้ีและหุ้นมีความเสี่ยงพอประมาณแต่ก็มีโอกาสได้ดอกผลท่ีมากขึ้น 

แผนผสมหุ้นทวี มีความเสี่ยงสูงขึ้น เพ่ือลุ้นผลตอบแทนท่ีมากกว่า เหมาะกับสมาชิกที่มีอายุ
ราชการอีกยาวนานสามารถรับความเสี่ยงความผันผวนได้ โดยเห็นปลายทางแล้วว่ามีผลตอบแทนที่มากกว่า 
จากการลงทุนในหุ้นที่มากกว่าทุกแผน 
 

บริการออมต่อ 
เมื่อพ้นสมาชิกภาพ สมาชิกสามารถ เลือกออมต่อ กับ กบข. ได้โดยสามารถเลือกออมต่อเต็ม

จํานวน ทยอยรับเป็นงวดหรือรับไปก่อนบางส่วน ที่เหลือขอทยอยรับ 
 

บริการใหม่ที่ กบข. กําลังศกึษา 
1. Life Path Choice แผนลงทุนที่ปรับลดความเสี่ยงอัตโนมัติตามอายุ เป็นแผนลงทุนที่

เหมาะสมกับสมาชิกที่ไม่มีเวลาเปลี่ยนแผนลงทุนของตนเอง เป็นแผนที่ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศ
เพราะมีการปรับลดความเสี่ยงตามช่วงอายุสมาชิกอัตโนมัติ 

2. บ้านพักวัยเกษียณ กบข. กําลังศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนบ้านพักวัยเกษียณ ใน
ราคาประหยัดภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสมาชิกที่เกษียณ 

3. กู้เงินจากบัญชีตนเอง กบข. กําลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะให้สมาชิกสามารถกู้เงินบัญชี
ตนเองเพ่ือนําเงินไปใช้ก่อนเกษียณเวลาจําเป็นที่เก่ียวข้องกับที่อยู่อาศัย ปัจจุบันกําลังศึกษาดอกเบ้ียที่เหมาะสม
วงเงินกู้ที่เหมาะสม เน่ืองจากเงิน กบข. คือ เงินออมเพ่ือการเกษียณ 
 

ปรัชญาสวัสดกิารของ กบข.  ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ สร้างความสุข 
 

เอกสารสาํหรบัสมาชกิใหม่ 
 1. คู่มือสมาชิก กบข. ซึ่งอันน้ีสําคัญมาก จะพูดถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของการเป็นสมาชิก 

กบข. ด้วย 
 2. บัตรสมาชิก กบข. สิ่งแรกที่ได้บัตรไปก็คือ ให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบ เช่น ช่ือถูกต้องไหม, 

เลขอยู่ครบไหม เพราะถ้าผิดแสดงว่าข้อมูลที่สมาชิกมีกับ กบข. น้ันจะต้องแก้ไข ถ้าไม่ทําการแก้ไขจะมีปัญหา
ตอนที่จะเอาเงินออก นอกจากได้บัตรแล้วสิ่งที่ได้มาพร้อมกับบัตรน้ันคือรหัสผู้ใช้ GPF Wed Service 
 

GPF Wed Service เป็นบริการอย่างหน่ึงที่ให้สมาชิกเข้าไปทําธุรกรรมได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ
ยอดเงิน หรือจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
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กบข. คืออะไร 
กบข. คือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน่ันเอง ลักษณะของกองทุนสํารองเล้ียงชีพคือเป็นการออม

รวมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  ทุกสิ้นเดือนจะต้องส่งเงินมาออมส่วนหน่ึง นายจ้างเราหรือว่าภาครัฐก็ช่วย
เก็บในส่วนหน่ึง 
 

ออมไว้เพื่ออะไร? 
ออมไว้เพ่ือเวลาท่ีสมาชิกออกจากราชการไปแล้วหรือเกษียณไปแล้ว จะได้มีเงินก้อนไว้ใช้หลัง

เกษียณน่ันเอง เงิน กบข. ต้องแยกกันก่อนระหว่างบําเหน็จบํานาญว่าเป็นคนละส่วนกันเวลาที่สมาชิกเกษียณ
สมาชิกจะได้เงิน 2 ทาง 

 1. รับบําเหน็จบํานาญจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 2. รับเงินก้อนจาก กบข. 

 

เงินออมของสมาชิก กบข.  
สมาชิก กบข. จะส่งเงินมา 3% ของรายได้ต่อเดือนจะต้องส่งแบบน้ีทุกเดือน ต้ังแต่เข้าจนออก

จึงเรียกว่า เงินสะสม ภาครัฐจะให้อีก 3% เงินน้ีเรียกว่า เงินสมทบ นอกจากมีเงินสมทบแล้วยังมีเงินชดเชยซึ่ง
ภาครัฐให้มาอีก 2% ในแต่ละเดือนทุกท่านจะมีออม 8%  

 กบข. มี 2 บรกิาร 
 1. บริการออมเพ่ิม 
 2. บริการเปลีย่นแผนการลงทุน 

ข้อดี “ออมเพ่ิม” 
 1. รับผลประโยชน์จากการลงทุนและพลังดอกเบ้ียทบต้น 
 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้รับยกเว้นภาษีในส่วนของเงินสะสมที่นําส่งไม่เกิน 500,000 บาท 

เมื่อรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (RMF) ในปีภาษีน้ัน 
 3. เป็นการสร้างวินัยทางการออม “ออมทีละน้อย สม่ําเสมอ” ดีกว่า ออมบ้างไม่ออมบ้าง และ 

“ออมก่อนใช้” ย่อมดีกว่า “ใช้ก่อนออม” เพราะเงินอาจจะไม่เหลือพอสําหรับออม 
 

แผนทางเลือก กบข. มี 4 แผน 
 - แผนหลัก เป็นแผนปัจจุบันของ กบข. มีลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายประเภท มีลักษณะ

ความเสี่ยงจะอยู่ที่กลางๆ ผลตอบแทนกลางๆ 
 - แผนตราสารหน้ี มีความเสี่ยงในระดับตํ่าแต่จะมากกว่าตลาดเล็กน้อย ผลตอบแทนจะมาใน

ลักษณะเล็กๆน้อยๆเหมาะกับคนที่ได้รับระดับความเสี่ยงตํ่ากับคนที่ใกล้จะเกษียณ 
 - แผนตลาดเงิน  เป็นแผนที่มีสัดส่วนในการลงทุนตราสารหน้ีระยะสั้น มีความเสี่ยงตํ่าที่สุดใน

บรรดา 4 แผนที่มีผลตอบแทนน้อยแต่จะเน้นในเรื่องของคุ้มครองเงินต้น แผนนี้จะเหมาะกับผู้สูงอายุ 
 - แผนผสมหุ้นทวี  แผนนี้จะมีสัดส่วนในการลงทุนมากกว่าแผนอ่ืนๆ ไม่เกิน 35% จะมีความ

เสี่ยงมากที่สุดในบรรดา 4 แผน ซึ่งมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงเช่นเดียวกัน เหมาะกับผู้ที่มีอายุราชการที่อีกยาวนาน 
 

แผนสมดลุตามอายุ เป็นแผนที่ กบข. เปดิขึ้นมาใหม่  
คือ แผนการลงทุนที่ปรับสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์เสี่ยงอัตโนมัติตลอดช่วงอายุของสมาชิก 

สมาชิกอายุน้อยมีสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงสูงเพ่ือสร้างความมั่นคง สมาชิกอายุมากมีสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงน้อย
เพ่ือรักษาเงินต้นในวันใกล้วัยเกษียณ 
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แผนสมดลุตามอายุ ดีอย่างไร 
- ปรับสัดส่วนการลงทุนของสินทรัพย์เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่เหมาะกับ

สมาชิกตลอดช่วงอายุ 
- ลดความเสี่ยงที่สมาชิกจะปรับแผนการลงทุนเองตามกระแสหรือภาวะตลาดจนเกิดความเสียหาย 
- ในระยะยาวให้ผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่าแผนหลัก 
- เป็นทางเลือกสะดวกสําหรับสมาชิกที่ขาดความรู้ด้านการลงทุน 

 

แผนสมดลุตามอายุเหมาะกบัใคร ?  
 - เหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีเวลา และไมม่ีความเช่ียวชาญในการลงทุน 
 - เหมาะกับสมาชิกที่มีเวลาราชการนาน เพราะในระยะยาวจะได้ผลตอบแทนสูงกว่าแผนหลัก 
 - เหมาะกับสมาชิกใกล้วัยเกษียณที่ชอบความเสี่ยง อยากได้ผลตอบแทน สูงกว่าการลงทุนใน

แผนตลาดเงิน 
 

การลงทนุของ กบข.  จะมีกรอบในการลงทุน 
1. พรบ. กบข. จะกําหนดให้ลงทุน 60 : 40 
60 : 40 คือ ลงทุนในความเสี่ยงตํ่าไม่น้อยกว่า 60% และลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นไม่

เกิน 40% 
2. ผลการลงทุนระยะยาวของ กบข. ผลตอบแทนอยู่ที่ 7% ซึ่งเราต้ังเป้าหมายไว้ว่า “จะต้อง

ชนะอัตราเงินเฟ้อ” เฉลี่ยระยะยาว 
 

สทิธพิเิศษในฐานะสมาชกิ กบข. 
- ผูม้ีสิทธิรับเงินจาก กบข. 
- สทิธิการรับเงินของสมาชิกเมื่อเกษียณ 
- สทิธิการรับเงินเมื่อพ้นสมาชิกภาพ 

 

ใครมีสทิธริบัเงินจาก กบข. บา้ง 
กรณีสมาชิกพ้นสภาพเน่ืองจากออกจากราชการ 

- ผูม้ีสิทธิรับเงิน คือ สมาชิกเท่าน้ัน 
กรณีสมาชิกเสยีชีวิต 

- ผู้มีสิทธิรับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ผู้รับพินัยกรรม , ผู้จัดการ
มรดก , ทายาทโดยธรรม 

กรณีสมาชิกพ้นสภาพเป็นบุคคลลม้ละลายหรือถูกพิทักษท์รัพย์เด็ดขาด 
- ผูม้ีสิทธิรับเงิน คือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 

 

สทิธกิารรบัเงนิของสมาชิกเม่ือเกษียณ 
ถ้าสมาชิกเลือกรับ บํานาญ จะได้รับ 
1. เงินประเดิม + ผลประโยชน์ที่ กบข. บรหิาร 
2. เงินชดเชย + ผลประโยชน์ที่ กบข. บริหาร 
3. เงินสมทบ + ผลประโยชน์ที่ กบข. บริหาร 
4. เงินสะสม (และเงินออมเพ่ิม ถ้ามี) + ผลประโยชน์ที่ กบข. บริหาร 
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ถ้าสมาชิกเลือกรับ บําเหน็จ จะได้รับ 
1. เงินสะสม (และเงินออมเพ่ิม ถ้ามี) + ผลประโยชน์ที่ กบข. บริหาร 
2. เงินสมทบ + ผลประโยชน์ที่ กบข. บริหาร 
*** บํานาญและบําเหน็จเป็นเงินจากรัฐ สมาชิกรับโดยตรงจากกระทรวงการคลัง*** 

 

บริการออมต่อ / ขอทยอยรบัเงนิ 
จุดประสงค์ เพ่ิมทางเลือกให้กับสมาชิกในการขอรับเงินคืน และช่วยบริหารจัดการเงินออม

หลังเกษียณอายุ 
1. รับทั้งจํานวน 
2. โอนเงินไปยังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนเพ่ิมการชราภาพอ่ืน 
3. ฝากเงินให้ กบข. บริหารต่อ 
4. ทยอยรับเงิน 
5. ขอรับเงินบางส่วน ส่วนที่เหลือทยอยรับ 
6. ขอรับเงินบางส่วน ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ 

 

สทิธปิระโยชน ์  
 - หน่ึงในช่องทางการลงทุนหลังเกษียณอายุ ที่ช่วยเพ่ิมวินัยให้สมาชิกมีเงินใช้อย่างเพียงพอใน

วัยเกษียณ 
 - ช่วยหลีกเลี่ยงการลดมูลค่าของเงินออมในกรณีที่ขอรับเงินคืนในช่วงที่ตลาดลงทุนมีความผันผวนสูง 

 

ขั้นตอนการขอรบัเงนิ 
 - ย่ืนแบบขอรบัเงินสมาชิก กบข. ถ้าสมาชิกจะฝากต่อสามารถเลือกในใบขอรับเงินได้เลยแต่

ถ้าไม่ฝากต่อสามารถเลือกเป็นรับเต็มจํานวนแต่สมาชิก กบข. จะต้องย่ืนเรื่อง ถ้าไม่ย่ืนเรื่องกับทาง กบข. เมื่อ
ผ่านไป 10 ปี จะถูกอายัดทันที ไปอยู่ที่บัญชีกองกลาง 

 - แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 

หน่วยงานต้นสังกดั 
 - ตรวจสอบสทิธิ 
 - แนบเอกสารต่างๆ เช่น สําเนาคําสั่ง / สําเนาหนังสือสั่งจ่ายบํานาญ 
 หลังจากหน่วยงานท้ังหมดจะส่งเอกสารมาที่ กบข. เมื่อ กบข. ได้รับเอกสารและตรวจสอบ

เรียบร้อยแล้วทาง กบข. จะคืนเงินให้สมาชิกภายใน 7 วันทําการ แต่ถ้าเอกสารที่ส่งมามีผิดพลาดหรือยังไม่
ครบถ้วนทาง กบข. จะส่งกลับไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งอาจจะเป็นเหตูให้สมาชิกได้รับเงินล่าช้าได้ 

 การยืนเอกสารขอรับเงินคืนสามารถย่ืนล่วงหน้าได้ 90 วัน แต่ทาง กบข. จะจ่ายเงินให้หลังจาก
มีคําสั่งเกษียณมีผล 
 

ช่องทางการตดิต่อ กบข. 
Contact Center 1179 
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กบข. ฝากคดิ 
เป้าหมายสําคัญของชีวิตความเป็นอยู่ใกล้เคียงก่อนวัยเกษียณน้ันคือรายได้หลังเกษียณควรมี

ประมาณ 70% ของรายได้ก่อนเกษียณ 
ออมให้นาน พลังดอกเบ้ียทบต้น 
ออมให้เป็น หาช่องทางที่ให้ผลตอบแทนที่ดี 

 
                                                      . 

 

สกดัความรู้จาก โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเสริมสรา้งความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสาร 

 ของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)”  

 ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้จัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 

สกดัความรู้โดย นางสาวธิราวรรณ  ปรีดีย์  กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 

สกดัความรูเ้ม่ือ เดือนมีนาคม 2556 


