๑

การบรรยายพิเศษ เรื่อง Undo และ Redo เลือกรับบํานาญแบบไหนจะดีที่สุด
วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ กรมประชาสัมพันธ์ (Teleconference และ Intranet)
รองอธิบดี ไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ เป็นประธานเปิดงาน มีวิทยากรบรรยาย 2 ท่าน คือ
๑.) นางนิโลบล แวววับศรี นิติกรเชี่ยวชาญ สํานักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Undo และ Redo เลือกรับบํานาญแบบไหนจะดีที่สดุ ”
๒.) นางสาวพรรณสุดา สุขวิสิฏฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายฝึกอบรมสมาชิก กบข.
บรรยาย พิเศษ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการเลือกรับบํานาญของ กบข.”

รองอธิบดี ไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์

นางนิโลบล แวววับศรี

การบรรยายพิเศษ

นางสาวพรรณสุดา สุขวิสิฏฐ์

๒

กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข.
เลือกรับบํานาญสูตรเดิมได้ภายในปี ๕๘
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่
๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยให้
ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ ๒๗ มี.ค.
๒๕๔๐ และสมัครเป็นสมาชิก กบข. เลือกกลับไปใช้สิทธิ รับบําเหน็จบํานาญตาม พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ
หากเลือกกลับไปใช้ระบบบํานาญแบบเดิม ขอให้แสดงความประสงค์ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผล
ใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยจะได้รับเงินสะสม และดอกผลคืนจาก กบข. ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่จะไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชยเงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว หลัง
ออกจากราชการและมีสิทธิเลือกรับบํานาญจะได้รับบํานาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสียชีวิต ส่วนข้าราชการที่
จะขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก จะใช้สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่จะออกจากราชการ
สําหรับผู้รับบํานาญที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่
กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยผู้รับบํานาญจะได้รับบํานาญสูตรเดิมย้อนหลัง
ตั้งแต่วันที่ออกจากราชการถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ แต่ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ
และดอกผลของเงินดังกล่าวให้กับทางราชการ โดยวิธีหักกลบลบกัน หากมีส่วนต่างที่ผู้รับบํานาญต้อง
ชําระคืน ให้ชําระคืนแก่ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง ภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่
หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน ให้จ่ายคืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ทั้งนี้ หาก
ผู้รับบํานาญที่แสดงความประสงค์ไว้ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ถือว่าการแสดงความ
ประสงค์ไม่มีผลใช้บังคับ
นอกจากนี้ ข้าราชการที่เดิมไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก กบข. หากต้องการเปลี่ยนใจมาสมัครเข้าเป็น
สมาชิก กบข. ก็สามารถเลือกสมัครเข้าได้ในครั้งนี้เช่นกัน

๓

๔

๑.) บรรยายพิเศษ เรื่อง “Undo และ Redo เลือกรับบํานาญแบบไหนจะดีที่สุด”
เสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ ที่มีความคิดต้องการเปลี่ยนไปรับ
บํานาญแบบเดิม เป็นแนวทางที่กรมบัญชีกลางคิดออกแบบเพื่อใช้ในการออกกฎหมาย พ.ร.บ.กองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ

Undo สูตรบํานาญ
สูตรบํานาญดัง้ เดิมตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญ 2494

สูตรบํานาญสมาชิก กบข.

เงินเดือน ๆ สุดท้ าย X อายุราชการ
50

เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ าย X อายุราชการ

ไม่ เกิน 100% เงินเดือน

ไม่ เกิน 70% เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ าย

50

ส่ งผลให้ บาํ นาญสูตร กบข. < บํานาญสูตรดัง้ เดิม

เมื่อข้ าราชการออกจากราชการจะได้ รับ
บํานาญสูตรดัง้ เดิม รายเดือน

เสียชีวิตเท่ านัน้

รั ฐชดเชยให้
1. ให้ เงินประเดิม 2% + ดอกผล
2. ให้ เงินชดเชย 2% + ดอกผล

+ รั ฐจูงใจให้ ออม
3. เงินสะสม 3% (ปั จจุบัน 15 %) + ดอกผล
4. ให้ เงินสมทบ 3% + ดอกผล

เมื่อข้ าราชการทีเ่ ป็ นสมาชิก กบข.ออกจากราชการจะได้ รับ
1. บํานาญสูตร กบข.รายเดือน
เสียชีวิต และ
2. เงินก้ อน เงินประเดิม
เงินชดเชย
เงินสะสม
เงินสมทบ

+
+
+
+

ดอกผล
ดอกผล
ดอกผล
ดอกผล

รายละเอียดการบรรยายดูจาก การนําเสนอ Presentation PowerPoint ไฟล์ที่ชื่อว่า
GPF.ppt ที่อยู่ของไฟล์ คือ http://phetchaburi.excise.go.th/KM/GPF.ppt
๒.) บรรยาย พิเศษ เรื่อง “สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการเลือกรับบํานาญของ กบข.”
ประเด่นที่นําเสนอเกี่ยวกับ
๒.๑) การ “ยกเลิก” การเป็นสมาชิก กบข. (Undo)
๒.๒) การ “สมัคร” เป็นสมาชิก กบข. (Redo)
๒.๓) แนะนํา กบข. และบริการต่างๆ จาก กบข.
รายละเอียดการบรรยายดูจาก การนําเสนอ Presentation PowerPoint ไฟล์ชื่อว่า
Undo_Redo_July_17_2013.pdf ที่อยู่ของไฟล์ คือ
http://www.gpf.or.th/download/Undo_Redo_July_17_2013.pdf

๕

๖

สําหรับผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. ต้องการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดยอดเงินต่าง ๆ สามารถเข้า
ไปดูรายละเอียดใน website กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ GPF Web Service
https://gpfservices.gpf.or.th/gpfservices/tas/gpfweblogin.aspx สําหรับผู้ที่ลืมรหัสผ่าน ให้
ไปศึกษาวิธีการเข้าเว็บ จาก คู่มือการใช้บริการ Gpf Web Service รายละเอียดตามไฟล์แนบที่ชื่อว่า
gpf_webservice_manual.pdf ที่อยู่ของไฟล์ คือ
http://www.gpf.or.th/download/gpf_webservice_manual.pdf
นอกจากนี้ผู้ที่สนใจ เอกสารคู่มือ กบข. ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ กบข. การลงทุนของ กบข.
และการกระจายผลประโยชน์ให้กับสมาชิก (การคํานวณเงิน กบข.) ให้ดูรายละเอียดจากเอกสารไฟล์
ชื่อว่า manual_สัญจร.pdf ที่อยู่ของไฟล์ คือ
http://www.gpf.or.th/download/manual_%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%
E0%B8%88%E0%B8%A3.pdf

ข้อมูลจาก

เรื่อง กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. เลือกรับบํานาญสูตรเดิมได้ภายในปี 58
https://www.gpf.or.th/thai2013/member/retire.asp
………………………………………

วีระศักดิ์ เชิงเชาว์
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

