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อานกอนตัดสินใจ!

Do Undoหร�อ
(การเปนสมาชิก กบข.) (ยกเลิกการเปนสมาชิก กบข.)



“อานครบ จบสวย”
 ประโยคนี้เหมาะที่สุดสำหรับสมาชิกใกลเกษียณ
ท่ีไดอานวารสาร วันใส วัยสุข ฉบับน้ีเพราะเปนประเด็น
รอนในมวลหมูสมาชิกทั่วประเทศ เกษียณยิ่งตองอาน
ใกลเกษียณยิ่งไมควรพลาด
 เน้ือหาจะเนนหนักเร่ืองมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 
23 เมษายน 2556 ที่เห็นชอบใหแกไขกฎหมาย ให
สมาชิก กบข. ที่รับราชการกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540
เลือกรับบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 ทั้งที่ยังรับราชการอยู 
หรือเกษียณไปแลวก็ไดสิทธิน้ันเชนกัน รายละเอียดตางๆ
ไดยนยอใหกระชับ จัดลำดับเพื่อความเขาใจใน “วันใส 
วัยสุข” ฉบับนี้แลว หากอานแลวยังสงสัย ก็สอบถาม
ไดที่ฝายบริการขอมูลสมาชิก โทร. 1179 กด 6 หรือ
www.gpf.or.th

ลาออกจาก กบข. ดีหรือไม?
 น่ีคือคำถามยอดฮิตท่ีสมาชิกไมเคยหยุดถาม และ 
กบข. ก็ไมเคยหยุดใหคำแนะนำ เพราะสมาชิกแตละคน
มีปจจัยพื้นฐาน ความตองการที่แตกตางกัน รวมถึง
ปญหาเบื้องลึกก็ยิ่งแตกตางกัน “วันใส วัยสุข” ฉบับนี้ 

จึงไดรวบยอดสาระสำคัญที่แนะนำวา “ตองอาน” ก็คือ 
ปจจัยระยะสั้นและระยะยาวเพื่อใชพิจารณาวาควร
ลาออกจาก กบข. หรือไม รวมไปถึงคำถามตอเนื่องที่
ฮิตไมแพกัน...สมาชิกท่ีเกษียณปน้ี แตกฎหมายยังไมออก 
ควรทำอยางไรถึงจะไมเดือดรอนภายหลัง สมาชิกเกษียณ
ที่ตองการขอรับเงินคืนภายใน 7 วัน ตองทำอยางไร?
กบข. แนะนำ ทานตัดสินใจ....
 ท้ิงทายดวยการดูแลสุขภาพทางกาย และสุขภาพ
ทางการเงินที่ตองทำควบคูกันไปฝากเคล็ดลับสั ้นๆ 
จำงายๆ แตชวยใหสมาชิกมีเงินอยางเพียงพอ และ
มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณ
 วันใส วัยสุข ฉบับนี้ คำตอบมีครบ อานใหครบ 
เกษียณจบสวยแนนอน....
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กบข. ขอแนะนำ….

รอ Undo

มีเง�นใช ไมปวดหัว

    เลือกรับเฉพาะเง�นสะสม
ระหวางที่รอกฏหมายมีผลบังคับใช้

(การยกเลิกเปนสมาชิก กบข.)

จำ
กดั

เพ
�ยง 300 ทานแรก*

พ�เศษ
บัตรของขวัญมูลคา 

สำหรับสมาช�ก กบข. เกษ�ยณป 2556 
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เง�นสมาช�กในบัญช� กบข. 

เง�นบำนาญสูตรสมาช�ก กบข.

สิทธิเมื่อเกษียณและเลือกรับบำนาญ จะไดรับเงิน 2 สวน

สิทธิเมื่อเกษียณและเลือกรับบำนาญจะได...

เง�นบำนาญสูตร พ.ศ. 2494

สิทธิเมื่อเกษียณและเลือกรับบำนาญ จะไดรับเงิน 2 สวน

เง�นบำนาญสูตรสมาช�ก กบข.

• เงินบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 

• เงินประเดิม + ผลประโยชน 
• เงินชดเชย + ผลประโยชน
• เงินสมทบ + ผลประโยชน

ไดรับ….

ไมได….

ขาราชการ ปจจุบัน

สมาชิก กบข. ภาคสมัครใจ 2 กลุมที่มีีสิทธิยกเลิกการเปนสมาชิก กบข. (Undo) คือ ขาราชการปจจุบัน และขาราชการบำนาญ

• เงินสะสม + ผลประโยชน
• เงินสะสมสวนเพิ่ม (ถามี) + ผลประโยชน 

สมัครเปนสมาช�ก กบข. 
(Redo)  ไดเมื่อไหร 

เง�นสมาช�กในบัญช� กบข. 

เช�คเง�น กบข. 
& เง�นบำนาญ

• เปรียบเทียบ เงินบำนาญ ไดที่
 เว็บไซตกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

• เปรียบเทียบ เงิน กบข. ไดที่ 
 เว็บไซต กบข. www.gpf.or.th 
 (เปนยอดเงินประมาณการ ณ วันคำนวณเทานั้น)

ระยะเวลาที่สมาชิก สามารถเลือกใชสิทธิ Undo

วันที่กฎหมายมีผลบังคับ                  30 ก.ย. 2557 “ย่ืนกอน รับกอน
  ย่ืนหลัง รับหลัง” 

เร่ิมจายเงินคืน
โดยสมาชิกท่ี

คำนวณเงินให ณ วันที่
เอกสารครบถวนถูกตอง

และดำเนินการจายใหหลังจากนั้น
สมาชิกยื่นเรื่องให

หนวยงานราชการตนสังกัด
กรมบัญชีกลาง กบข.

ขาราชการปจจุบันที่ตองการยกเลิกเปนสมาชิก กบข. Undo 
แจงความประสงคไดต้ังแตวันท่ีกฎหมายมีผลบังคับ - 30 ก.ย. 2557 
ถือวาสมาชิกภาพ กบข. สิ้นสุด ณ วันที่ 1 ต.ค. 2557

วันที่
ออกจาก
ราชการ

วันที่
กฎหมาย
มีผลบังคับ

30 มิ.ย.
2557

30 ก.ย.
2557

1 ต.ค.2557

1 ต.ค.2557

ระยะเวลาที่สมาชิก สามารถเลือก
ใชสิทธิ Undo

จะไดรับบำนาญสูตรเดิมยอนหลังนับจากวันที่
ออกจากราชการ - 30 ก.ย. 2557

โดยวิธีหักกลบลบกันกับเงินประเดิม เงินสมทบ เงินชดเชย

ขาราชการบำนาญที่ตองการยกเลิกเปนสมาชิก กบข. Undo 
สามารถแจงความประสงคไดต้ังแตวันท่ีกฎหมายมีผลบังคับ - 30 มิ.ย. 
2557 และตองคืนเงินสวนตาง (ถามี) ภายในวันท่ี 30 มิ.ย. 2557

เริ่มรับบำนาญ
สูตร พ.ศ. 2494

เขาใจกันกอน!!
สมาชิก กบข. ภาคสมัครใจ = ผูที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และเลือกเปนสมาชิก กบข. 
สมาชิก กบข. ตามกฎหมาย = ผูที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการหลังวันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคนตองเปนสมาชิก กบข. ตามกฎหมายกำหนด
Do = การเปนสมาชิก กบข.  Undo = การยกเลิกการเปนสมาชิก กบข.  Redo = การสมัครเปนสมาชิก กบข.
เงินสะสม = เงินที่สมาชิกสะสมเขา กบข. เดือนละ 3% ของเงินเดือน  เงินสะสมสวนเพิ่ม = เงินที่สมาชิกสะสมเพิ่มจากอัตราปกติเริ่มตั้งแต 1-12% ของเงินเดือน
เงินประเดิม = เงินที่รัฐจายใหสมาชิก กบข. ภาคสมัครใจที่รับราชการกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 เพื่อชดเชยบำนาญที่เปลี่ยนแปลงไป 
เงินสมทบ  = เงินที่รัฐจายใหสมาชิก กบข. เดือนละ 3% ของเงินเดือน เพื่อชดเชยเงินบำนาญที่เปลี่ยนแปลงไป 
เงินชดเชย = เงินที่รัฐจายใหสมาชิก กบข. เดือนละ 2% ของเงินเดือน เพื่อชดเชยเงินบำนาญที่เปลี่ยนแปลงไป 
เงินบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 = เงินเดือนๆ สุดทาย × เวลาราชการ  (ไมเกิน 100% ของเงินเดือนๆ สุดทาย)  

เงินบำนาญสูตรสมาชิก กบข. = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย × เวลาราชการ  (ไมเกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดๆ ทาย)

สวนตางบำนาญ = เงินบำนาญรายเดือนสูตร พ.ศ.2494 - เงินบำนาญรายเดือนสูตรสมาชิก กบข.
หักกลบลบกัน = สวนตางบำนาญ - เงินที่รัฐชดเชยบำนาญที่ลดลงทั้ง 3 กอนพรอมผลประโยชน (เงินประเดิม + เงินชดเชย + เงินสมทบ)  

แจงความประสงค Redo ไดต้ังแตวันท่ีกฎหมายมีผลบังคับ
- 30 ก.ย. 2557 ถือวาสมาชิกภาพ กบข. เริ่มตน ณ วันที่ 
1 ต.ค. 2557

วันที่เริ่ม
รับราชการ

วันที่กฎหมาย
มีผลบังคับ

สมาชิกยื่นเรื่องให
หนวยงานราชการตนสังกัด

เริ่มตนสมาชิกภาพ กบข.
สมาชิกสะสม 3%
รัฐสมทบ 5% (เงินสมทบและเงินชดเชย)
กบข. นำเงินทั้งหมดไปลงทุนหาผลประโยชนใหสมาชิก

เกษียน รับเงินกอน
พรอมผลประโยชน

และรับบำนาญสูตรสมาชิก กบข.กรมบัญชีกลาง

ระยะเวลาที่สามารถเลือก Redo

กรมบัญชีกลางจะคิดเงินประเดิมใหพรอม
ผลประโยชน 3 ชวงเวลา

30 ก.ย.
2557
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1 ต.ค.2557

เง�นสมาช�กในบัญช� กบข. 

เง�นบำนาญสูตรสมาช�ก กบข.

สิทธิเม่ือเกษียณและเลือกรับบำนาญ จะไดรับเงิน 2 สวน

27 มีนาคม 2540 

สมาช�ก กบข. ตามกฎหมาย
รับราชการกอน 27 มี.ค.403ขาราชการที่ไมเปนสมาช�ก กบข.

รับราชการกอน 27 มี.ค.40 1

ขาราชการ บำนาญ

• สวนตางบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 นับตั้งแต
 วันที่ออกจากราชการ - 30 ก.ย.57 

• เงินประเดิม + ผลประโยชน 
• เงินชดเชย + ผลประโยชน 
• เงินสมทบ + ผลประโยชน โดยวิธี 
 “หักกลบลบกัน” กับ “สวนตางบำนาญ”

ไดคืน

ตองคืน….

สมาช�ก กบข. ภาคสมัครใจ
รับราชการกอน 27 มี.ค.402

 สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 เห็นชอบใหเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือใหสมาชิก กบข. ภาคสมัครใจท่ีรับราชการกอนวันท่ี 
27 มีนาคม 2540 ท้ังท่ียังรับราชการอยู หรือรับบำนาญไปแลว สามารถเลือกกลับมารับบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 ได (เรียกวา Undo) และเปดโอกาส
ใหขาราชการท่ีบรรจุกอนวันท่ี 27 มีนาคม 2540 และยังไมเกษียณสามารถสมัครเปนสมาชิก กบข. ไดดวย (เรียกวา Redo) ท้ังน้ีไมครอบคลุม
สมาชิก กบข. ท่ีบรรจุหลังวันท่ี 27 มีนาคม 2540 ถือวาตองเปนสมาชิก กบข. ตามกฏหมาย 

 เน้ือหาตอไปน้ีจะนำเสนอขอมูลเบ้ืองตนจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 แบบกระชับ เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจ
ของสมาชิกท่ีมีสิทธิเลือก ประกอบไปดวย สิทธิ เง่ือนไข ระยะเวลาแจงความประสงค Undo และ Redo รวมถึงปจจัยในการพิจารณาเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจอยางถองแทในเหตุและสิทธิท่ีพึงไดรับ ขอแบงขาราชการเปน 3 กลุม โดยใชวันท่ี 27 มีนาคม 2540 (วันแรกท่ีเปนสมาชิก กบข. ตามกฏหมาย)
เปนวันแบงกลุม ดังน้ี 
กลุมท่ี 1 คือ ผูท่ีรับราชการกอนวันท่ี 27 มีนาคม 2540 และไมไดเปนสมาชิก กบข. มีสิทธิท่ีจะ Redo ได
กลุมท่ี 2 คือ ผูท่ีรับราชการกอนวันท่ี 27 มีนาคม 2540 และสมัครเปนสมาชิก กบข. เรียกวา สมาชิกภาคสมัครใจ มีสิทธิท่ีจะ Undo ได
กลุมท่ี 3 คือ ผูท่ีรับราชการหลังวันท่ี 27 มีนาคม 2540 ถือเปนสมาชิก กบข. ตามกฎหมาย ไมสามารถจะ Undo ไดรายละเอียดดังแผนภาพดานลางน้ี 

DO (การเปนสมาช�ก กบข.) หร�อ Undo (ยกเลิกการเปนสมาช�ก กบข.) อานกอนตัดสินใจ

สิ�งที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อตัดสินใจสมัครเปนสมาช�ก กบข. (redo) 

ไมสามารถกลับ
ไปรับบำนาญสูตร 
พ.ศ. 2494 ได 

มีสิทธิยกเลิก
การเปนสมาชิก กบข. 

(Undo)
มีสิทธิสมัคร

เปนสมาชิก กบข.
(Redo)

เงินสะสมของสมาชิก
• สะสมตามกฎหมาย + ผลประโยชน   
• สะสมสวนเพิ่มตามสมัครใจ + ผลประโยชน

เงินที่รัฐชดเชยบำนาญที่ลดลง
• เงินประเดิม + ผลประโยชน  
• เงินสมทบ + ผลประโยชน 
• เงินชดเชย + ผลประโยชน

ยกเลิกเปนสมาช�ก กบข. (Undo)  ไดเมื่อไหร 

ยกเลิกเปนสมาช�ก กบข. (Undo)  ไดเมื่อไหร 
แผนภาพแสดงระยะเวลายื่นเร�่อง

เงินสะสมของสมาชิก
• สะสมตามกฎหมาย + ผลประโยชน   
• สะสมสวนเพิ่มตามสมัครใจ + ผลประโยชน

เงินที่รัฐชดเชยบำนาญที่ลดลง
• เงินประเดิม + ผลประโยชน  
• เงินสมทบ + ผลประโยชน 
• เงินชดเชย + ผลประโยชน

เงินสะสมของสมาชิก
• สะสมตามกฎหมาย + ผลประโยชน   
• สะสมสวนเพิ่มตามสมัครใจ + ผลประโยชน

เงินที่รัฐชดเชยบำนาญที่ลดลง
• เงินสมทบ + ผลประโยชน 
• เงินชดเชย + ผลประโยชน

50

50

แผนภาพแสดงสิทธิของบุคคลแตละกลุม



ตัดสินใจอยางไรดี 

มีแผนใชเงินกอน
หลังเกษียณ 

อาทิ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคปอด โรคตับ โรคไต รวมถึง
โรคเสนเลือดในสมองตีบตัน ถือวามีความเสี่ยงในการ
ดำรงชีพ ดังน้ันการรับเงินกอนจาก กบข. บวกกับเงินบำนาญ
รายเดือนสูตรสมาชิก กบข. จะเหมาะสมกวา การรับเงิน
บำนาญสูตร พ.ศ. 2494 เพียงอยางเดียว

มีสวนตางของเงินบำนาญ
ระหวางสูตรสมาชิก กบข. กับ 
สูตร พ.ศ. 2494 มากหรือไม 

มีโรคประจำตัว
ที่รายแรงหรือไม 

ปจจัยพ�จารณาระยะยาว คือ ความเพียงพอของเงินออมหลังเกษียณซ่ึงจะตองใช
อยางเพียงพอจนวันสุดทายของชีวิตตองพิจารณาระหวางการเลือกรับเงินกอนบวก 
เงินบำนาญรายเดือนสูตรสมาชิก กบข. กับการรับเงินบำนาญรายเดือนสูตร พ.ศ. 2494 
เพียงอยางเดียว

อาทิ การเคลียรหนี้สินใหเปนศูนย ซื้อบานเปนของตนเอง
เพ่ือความภูมิใจในวัยเกษียณ ซ้ือทรัพยสินใหลูกหลาน หรือ
มีแผนท่ีจะลงทุนทำธุรกิจท่ีฝนไว หากทานมีแผนการใชเงิน
กอนดังกลาว และไมมีแหลงเงินสนับสนุน เงินกอนจาก 
กบข. จะเปนตัวชวยสำคัญ

หากตางกันมากจนทำใหการดำเนินชีวิตประจำวันหลัง
เกษียณขาดความม่ันคง ประกอบกับไมมีแผนการใชเงินกอน
และไมมีโรคประจำตัว การตัดสินใจยกเลิกการเปนสมาชิก 
กบข. (Undo) ก็เปนทางเลือกที่เหมาะสม

ปจจัยในการพิจารณาวาจะเลือกรับบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 หรือ สูตรสมาชิก กบข.  
เพ่ือสรางความม่ันคง และคุณภาพชีวิตท่ีดีสำหรับชีวิตหลังเกษียณ แบงปจจัยในการพิจารณา

เปน 2 ชวง คือ ปจจัยระยะส้ัน และปจจัยระยะยาว 
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รับเง�นบำนาญกี่เดือน

จะเทากับเง�นกอนปจจุบันที่สละสิทธิ์ไป 
2

 อีกส่ิงท่ีสมาชิก กบข. ควรนำมาประกอบการพิจารณาวา คุมคาหรือไม หากกลับไป
รับเงินบำนาญรายเดือนสูตรพ.ศ. 2494 คือ ระยะเวลาเทาไหรที่ “บำนาญสวนเพิ่ม” 
จะเทากับ เงิน 3 กอนจากรัฐ (เงินสมทบ ประเดิม และเงินชดเชย) ท่ีทานสละสิทธ์ิในวัน
เกษียณ

หมายความวา ทานตองรอรับบำนาญสวนเพิ่มอีก 7 ป จึงจะเทากับ
จำนวนเงิน กบข. 800,000 บาทที่ทานสละสิทธิไมรับ เพราะตัดสินใจ 
Undo 

เงินกอนที่สละสิทธิ์
สวนตางบำนาญ 

800,000
10,000

80 เดือน 
หรือประมาณ 7 ป ==

วิธีคิด 

เง�นอนาคต VS เง�นปจจุบัน 1

2.0

1.5

1.0

0.5

0
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ระยะเวลา
(ป)

เงินกอน
600,000

1,655,000

เงินลงทุน (ลานบาท)

1.0

0.75

0.5

0.25

0
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เงินบำนาญ (หมื่นบาท)

ระยะเวลา
(ป)

เมื่อเกษียณจาก กบข. รับเงินกอนพรอมดอกผล 
600,000 บาท นำไปลงทุนไดผลตอบแทนปละ 7% 
เปนเวลา 15 ป เงินงอกเงยเปน 1,655,000 บาท 

เงินบำนาญสวนตาง 10,000 บาท อัตราเงินเฟอ 3% 
จะมีคาเหลือเพียง 6,400 บาทในอีก 15 ปขางหนา

10,000

8,626
7,441 6,416

5,537
4,776

เง�นปจจุบัน เง�นอนาคต

 เงินกอนจาก กบข. คือ เงินปจจุบัน  สมาชิกรับเต็มจำนวนทันทีเม่ือเกษียณมีคา
หรือมีกำลังซื้อเต็มจำนวนที่รับไป หากนำไปลงทุนมูลคาเงินอนาคตยิ่งงอกเงย แต
บำนาญรายเดือน คือ เงินอนาคต เพราะตองทยอยรับ มูลคาของเงินในอนาคต ลดลง
ตามอัตราเงินเฟอ ถาเงินเฟอมาก เปนเวลายาวนาน เงินจะดอยคาลง

ปจจัยพ�จารณาระยะสั�น

ตัวอยาง ตัวอยาง 

ตัวอยาง  หากทานสละสิทธ์ิท่ีจะไมรับเงินกอน 800,000 บาท เพราะตัดสินใจ
ยกเลิกการเปนสมาชิก กบข. (Undo) เพ่ือรับเงินบำนาญรายเดือนสูตร พ.ศ. 2494 
ที่มากกวาบำนาญสูตรสมาชิก กบข. เดือนละ 10,000 บาท



เพ��มจากอะไร 

ตัวอยาง นายมั่งมี ปจจุบันอายุ 55 ป มีเงินออมกับ กบข. 800,000 บาท 
คาดวาเงินเดือนเฉลี่ย 5 ปสุดทายจะอยูที่ 30,000 บาท / เดือน 

เง�น กบข. ที่งอกเงย!

• เง�นตนเพ��มข�้น เทากับ 144,000 บาท มาจาก

• ผลตอบแทนการลงทุนของ กบข. เฉลี่ย 16 ป (ป 2540 – 2555) อยูที่ 7.02% 

3
 สำหรับสมาชิกที่ยังไมเกษียณ หากทาน
ตัดสินใจเปนสมาชิก กบข. ตอไป เงินออม
ของทานจะเพิ่มขึ้นแนนอน

เพ��มเปนเทาไหร

- เงินสะสม 3% ของสมาชิก
- เงินสมทบ 3% จากรัฐ
- เงินชดเชย 2% จากรัฐ
- ผลตอบแทนการลงทุนของ กบข.

- เงินสะสม 3% ของสมาชิก = เงินเดือน × เงินสะสม × จำนวนเดือนเหลือออม = 54,000 บาท 
- เงินสมทบ 3% จากรัฐ = เงินเดือน × เงินสมทบ × จำนวนเดือนเหลือออม = 54,000 บาท
- เงินชดเชย 2% จากรัฐ = เงินเดือน × เงินชดเชย × จำนวนเดือนเหลือออม = 36,000 บาท 

เงินตนทั้งหมด × ผลตอบแทนเฉลี่ย  นั่นคือ 944,000 × 7.02% = 66,080 

 ปจจัยประกอบการคำนวณ
- เช็คยอดเงิน กบข. ปจจุบันมีเทาไหร
- อายุงานคงเหลือเทาไหร
- เงินเดือนเฉลี่ยเทาไหร

วิธีคิดแบบงาย 

หมายความวา หากนายมั่งมี ตัดสินใจเปนสมาชิก กบข. ตอไป เมื่อเกษียณจะมีเงิน
ทั้งสิ้น 1,010,080 บาท 

เงินเดือนขึ้นมาก เงินตนเพิ่มมาก
ผลตอบแทนสูง เงินออมเพิ่มมาก
ผลตอบแทน กบข. จายคืนในลักษณะ “ดอกทบตน” 

ฝากไวใหคิด
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นานาทัศนะสมาช�ก

 ร.ต.ต.ประจวบ ระวังการณ รอง สว.(ป.) สน.บางคอแหลม 
กลาววา ผมตัดสินใจจะเปนสมาชิก กบข. ตอไป แมสวนตางบำนาญ
จะสูงประมาณ 6,000 – 7,000 บาท เพราะผมตองการเงินกอน
ของ กบข. ไปสานฝนซื้อบานสักหลังอยูกับครอบครัว
หลังเกษียณ

สมาชิก กบข. ที่กำลังตัดสินใจวา ควรจะอยูหรือไป ประเด็นสำคัญที่ตองตระหนัก 
“ไมตัดสินใจตามเพื่อน” เพราะ“ความตองการทางการเงินของแตละคนตางกัน” 

ลองดูเหตุผลในการตัดสินใจเปนสมาชิก กบข. ตอไป (Do) และ ยกเลิกการเปนสมาชิก 
กบข. (Undo) ของเพื่อนสมาชิก ที่มีเงื่อนไขบางอยางเหมือนกัน แตตัดสินใจตางกัน

 “เง�นกอน กบข. ชวยสานฝนบานหลังเกษ�ยณ”

 คุณสุวิมล ต้ังกาญจนภาสน คลังจังหวัดอุทัยธานี สำนักงาน
คลังจังหวัดอุทัยธานี กลาววา คงตัดสินใจยกเลิกการเปนสมาชิก กบข. 
(Undo) และกลับไปรับบำนาญสูตรเดิม เนื่องจากสวนตางบำนาญ
สูงถึง 13,000 บาทและตัวเองไมมีความจำเปนตองใชเงินกอน บานก็มี
แลว หนี้สินก็ไมมี เงินออมสวนอื่นก็ยังมีพอใชลงทุนธุรกิจเล็กๆ บาง

 ร.ต.ต.ฉลอง สวนอภัย กลาววา ผมตัดสินใจเปนสมาชิก กบข. 
ตอไป เพราะตั้งใจวาเมื่อเกษียณจะนำเงินกอนจาก กบข. สวนหนึ่งไป
ชำระหนี้กอนสุดทายและเงินกอนที่เหลืออยูวาจะนำไปลงทุนทำธุรกิจ 
ฟารมเห็ด หรือ รานตัดขนสุนัข เอาไวคลายเหงาหลังเกษียณ

“ไมจำเปนตองใชตองใชเง�นกอน ขอรับบำนาญเดิมดีกวา” 

DoDoDo

“เง�นกอน กบข. ชวยปลดล็อคหนี้กอนสุดทาย ”

นายไพรทูรย พุทธรักษ ขาราชการประจำ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 กลาววา ผมตัดสินใจยกเลิกการเปนสมาชิก กบข. 
(Undo) เพราะอายุราชการผมประมาณ 39 ป ลองคำนวณดูแลว
สวนตางบำนาญประมาณ 10,000 บาท เมื่อเทียบกับเงินกอนที่ได
จากรัฐ ผมคิดวา กลับไปรับบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 คุมคากวา 

“อายุราชการเกือบ 40 ป รับบำนาญเดิมดีกวา ”

UndoUndoUndo

UndoUndoUndo

(การเปน
สมาช�ก กบข.) 

DoDoDo
(การเปน

สมาช�ก กบข.) 

(การยกเลิกเปน
สมาช�ก กบข.) 

(การยกเลิกเปน
สมาช�ก กบข.) 
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 เกษียณป 2556 ทำอยางไรดี ? หากตัดสินใจยกเลิกการเปนสมาชิก กบข. (Undo) 

แนนอน หรือยังลังเล ในระหวางที่รอการเพิ่มเติมกฎหมายฉบับใหม ควรทำอยางไร ถารับเงินกอน กบข. 

ออกไปทั้งหมด ในป 2557 ตัดสินใจยกเลิกการเปนสมาชิก กบข. (Undo)  ทานจะตองนำเงิน

 3 กอนของรัฐ (เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน) มาคืน กรณีเชนนี้ขอแนะนำ 

“ออมตอ รอ Undo”

• มีเงินกอนมาคืนรัฐแนนอน 

 ในกรณีที่ตัดสินใจยกเลิกการเปน

 สมาชิก กบข. (Undo) 

• รับผลตอบแทนการลงทุนจาก 

 กบข. ในชวงที่ออมตอทานจะ

 ไดรับผลตอบแทนตอเนื่องจนกวา

 จะหยุดออม

• ยกเวนภาษีสำหรับผลตอบแทน

 ที่ กบข. บริหารให 

ออมตอ รอ Undo
ดีอยางไร

ไปแน ทำไงดี 

 สมาชิกเกษียณที่ไมมีความจำเปนตองใชเงินกอน สามารถออมตอกับ 

กบข. มีใหเลือก 4 รูปแบบ ประกอบดวย

1. ออมตอทั้งจำนวน เพื่อบริหารเงินใหงอกเงย

2. รับเงินกอนสวนหน่ึง ท่ีเหลือออมตอ แนะนำใหสมาชิกท่ีตัดสินใจยกเลิก

 การเปนสมาชิก กบข. (Undo) แนนอน หรือยังลังเล ออมตอในรูปแบบน้ี 

 โดยเลือกรับ เงินสะสมและผลประโยชนที ่เปนเงินของทานออกไป 

 และฝากเงิน 3 กอนของรัฐ (เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และ

 ผลประโยชน) ให กบข. บริหารตอเม่ือถึงเวลายกเลิกการเปนสมาชิก กบข. 

 (Undo) ทานมีเงินกอนไปคืนรัฐแนนอน

3. ขอรับเปนงวดๆ ที่เหลือออมตอ

4. รับกอนสวนหนึ่ง ที่เหลือรับเปนงวดๆ อีกหนึ่งรูปแบบการออมตอ

 ท่ีเหมาะสำหรับสมาชิกท่ีตัดสินใจยกเลิกการเปนสมาชิก กบข. (Undo) 

  แนนอน หรือยังลังเล เลือกรับเงินสะสมและผลประโยชนท่ีเปนเงินของทาน

 ออกไปและขอรับเปนรายเดือนเทากับสวนตางบำนาญท่ีเพ่ิมข้ึน ทานจะ

 ไดเงินบำนาญรายเดือนเทากับสูตรบำนาญ พ.ศ. 2494 และเมื่อถึงเวลา 

 ยกเลิกการเปนสมาชิก กบข. (Undo)  ทานก็จะมีเงินกอนไปคืนรัฐ

 เชนกัน

เลือก “ออมตอ รอ Undo” แบบไหนดี 
สมาช�ก

กรอกแบบฟอรม กบข. รง.008/1/2555 พรอมระบุความประสงคฝากใหกองทุนบริหารตอ
และแนบหลักฐานตามที่กำหนด จากนั้นสมาชิกสงเอกสารที่สวนราชการตนสังกัด

สวนราชการ
ตรวจสอบสิทธิพรอมแนบเอกสารที่เกี่ยวของของสมาชิกสงมาที่ กบข.

กบข.
ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการตามความประสงคของสมาชิก

และแจงใหสมาชิกทราบภายใน 7 วัน

1) สมาชิกที่ตองการออมตอกับ กบข. ตองมีเงินในบัญชีไมต่ำกวา 35,000 บาท 
2) การทยอยรับเงิน ตองรับเปนงวดๆ ละเทาๆ กัน ไมต่ำกวา 3,000 บาท โดยอาจเลือกรับเปนงวด 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน
 หรือ 1 ปก็ได โดย กบข. จะโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร ในวันทำการสุดทายของเดือนและหักคาธรรมเนียมการโอนจากสมาชิก
3) เมื่อออมตอกับ กบข. แลว สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออมตอหรือการขอรับเงินคืนไดปละ 2 ครั้ง  ต าม
 ปปฏิทิน โดยใชแบบ กบข.บต.002/1/2555 สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออมตอไดดวยตัวเองทาง     
 GPF web service
4) กรณีสมาชิกเสียชีวิต กบข. จะจายเงินคืนแกผูจัดการมรดกเทานั้น
5) เงินที่ให กบข. บริหารตอจะถูกนำไปลงทุนในแผนหลัก ไมสามารถเลือกแผนการลงทุนได 
6) ผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการบริหารตอ สามารถผันแปรไปตามผลการดำเนินงานของ กบข. และสภาวะเศรษฐกิจ

หลักเกณฑและเง�่อนไข

ขั�นตอนการออมตอ 

บัญชีของสมาชิกจะมีสถานะเปน “ไมมีผูยื่นเรื่องขอรับเงินคืน” 

และหากเงินอยูในบัญชีนี้เกิน 10 ป เงินทั้งจำนวนจะถูกสงเขาบัญชีกองกลาง 

สมาชิกที่ประสงคจะออมตอ จำเปนตองยื่นเรื่องขอรับเงินคืนมายัง กบข. ดวย มิฉะนั้น 
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Q : ใครมีสิทธิยกเลิกการเปน

สมาช�ก กบข. (Undo) บาง

A : สมาชิก กบข. ภาคสมัครใจที่รับ
ราชการกอนวันที่ 27 มีนาคม 2540 
มี 2 กลุม คือ ขาราชการปจจุบันและ
ขาราชการบำนาญ

Q : แจงความประสงคยกเลิกการ

เปนสมาช�ก กบข. (Undo) ได

เมื่อไหร

A : ปจจุบันยังไมกำหนดวันเร่ิมตนแจง
ความประสงค เพราะอยูระหวางการ
แกไขกฎหมาย แตรัฐกำหนดวันสิ้นสุด
การแจงความประสงค Undo แลว 
ขาราชการปจจุบัน แจงความประสงค
วันท่ีกฎหมายกำหนด – 30 ก.ย. 2557 
ขาราชการบำนาญ แจงความประสงค
วันท่ีกฎหมายกำหนด – 30 มิ.ย. 2557

Q : แจงความประสงคยกเลิก

การเปนสมาช�ก กบข. (Undo) 

ไดที่ไหน

A : ท้ังขาราชการปจจุบันและขาราชการ
บำนาญแจงความประสงค Undo ไดที่
หนวยงานราชการตนสังกัด

Q : ขาราชการปจจุบันถายกเลิก

การเปนสมาช�ก กบข. (Undo) 

จะไดเง�นอะไรจาก กบข. บางและ 

จะไดเมื่อไหร

A : หากขาราชการปจจุบันตัดสินใจ 
Undo จะไดเงินสะสมตามกฎหมาย 
3% พรอมผลประโยชน หากใครมีเงิน
สะสมสวนเพิ่มตามความสมัครใจก็จะ
ไดรับเงินสวนนี้พรอมผลประโยชนออก
ไปดวย
กบข. จะเริ่มจายคืนเงินใหขาราชการ
ปจจุบันที่ตัดสินใจ Undo ตั้งแตวันที่ 1 
ต.ค. 2557 เปนตนไป โดยวิธี “ยื่นกอน 
รับกอน ยื่นหลัง รับหลัง” 

Q : ถาขาราชการบำนาญ

ตัดสินใจยกเลิกการเปนสมาช�ก 

กบข. (Undo) จะคิดสวนตาง

บำนาญอยางไร และรัฐจะจายคืน

อยางไร

A : สวนตางบำนาญคิดไดโดย นำเงิน
บำนาญสูตร พ.ศ. 2494 ลบกับเงิน
บำนาญสูตรสมาชิก กบข. โดยสมาชิก
สามารถเช็คเงินบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 
และสูตรสมาชิก กบข. ไดทางเว็บไซต
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

หากขาราชการบำนาญตัดสินใจ Undo 
รัฐจะจายสวนตางบำนาญยอนหลัง
ตั้งแตวันที่ออกจากราชการ – 30 ก.ย. 
2557 จำนวนเงินที่รัฐจะจายคืนจะใช
วิธีหักกลบกับเงินกอนของรัฐท่ีขาราชการ
บำนาญรับไปแลว (เงินสมทบ เงินประเดิม
เงินชดเชยและผลประโยชน)  

Q : ขาราชการบำนาญท่ีตัดสินใจ

ยกเลิกการเปนสมาช�ก กบข. 

(Undo) ถานำเง�นกอนของรัฐที่

รับไปแลวมาหักกลบกับสวนตาง

บำนาญ แลวพบวา เง�นกอนของ

รัฐมากกวาสวนตางบำนาญ 

ตองทำอยางไร

A : ถาเงินกอนของรัฐท่ีรับไปแลวมาก
กวาเงินสวนตางบำนาญ ขาราชการ
บำนาญตองจายคืนสวนตางใหกับรัฐ 
ภายในวันท่ี 30 มิ.ย. 2557 แตถาสวนตาง
บำนาญมากกวาเงินกอนของรัฐท่ีรับไป
แลว รัฐจะจายคืนสวนตางบำนาญให
สมาชิกตามหลักเกณฑและวิธีการที ่
กระทรวงการคลังกำหนด

Q : ตัดสินใจยกเลิกการเปน

สมาช�ก กบข. (Undo) แลว

เปลี่ยนใจไดไหม

A : ตัดสินใจ Undo แลว เปลี่ยนใจ
ไมไดแมวายังไมถึงกำหนดวันสุดทาย
ในการยื่นเรื่อง Undo ก็ตาม

คำถามคาใจวัยเกษ�ยณ7

 สมาชิกที่ตัดสินใจเปนสมาชิก กบข. ตอไป และตองการนำ
เงินกอนออกจาก กบข. โดย กบข. จะเริ่มจายเงินคืนใหแกสมาชิก
ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 สมาชิกจะไดรับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ
นับแตวันท่ี กบข. ไดรับเอกสารท่ีครบถวน ถูกตอง ในกรณีท่ีหนวยงาน
ย่ืนเอกสารลวงหนามายัง กบข. จะเร่ิมจายเงินคืนสมาชิกต้ังแต 1 ตุลาคม 
2556 เชนกัน
 แตท่ีผานมา มีหลายกรณีท่ีสมาชิกหลายทานไมไดรับเงินคืนจาก
กบข. ภายในกำหนดเวลา จากหลายสาเหตุดวยกัน วารสารวันใส วัยสุข
ฉบับนี้ มีคำแนะนำดี ๆ ที่จะทำใหทานไดรับเงินคืนภายในเวลาที่
กำหนด ดังนี้

(สำหรับสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการหรือโครงการเกษียณอายุกอนกำหนด)
1. แบบขอรับเงินคืนจากกองทุน แบบ กบข. รง.008/1/2555
2. สำเนาประกาศเกษียณ หรือสำเนาคำสั่งออกจากราชการ พรอม
 รับรองสำเนาโดยเจาหนาที่หนวยงาน
3. สำเนาใบแนบหนังสือสั่งจายบำนาญสมาชิก กบข. พรอมรับรอง
 สำเนาโดยเจาหนาที่หนวยงาน (กรณีสมาชิกเลือกรับบำนาญ)
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมรับรองสำเนาถูกตองโดย
 สมาชิก (กรณีเลือกรับเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชี)

วัน รับเง�นคืน

เมื่อดำเนินการเตรียมเอกสาร 4 รายการนี้
เรียบรอยแลว เจาหนาที่หนวยงานตนสังกัด
ของทาน จะทำการตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของการกรอกขอมูลและเอกสารตาง ๆ 
จากนั ้นเมื ่อหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด
ลงนาม ก็จัดสงเอกสารทั้งชุดมายัง กบข.

เอกสารประกอบการขอรับเง�นคืน 

การลงนามใดๆ
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ดูแลสุขภาพอยางไรใหไมปวย

พักผอนใหเพ�ยงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
  งายๆ สำหรับการเริ่มตนดูแลสุขภาพใหแข็งแรงคือ 
นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
จะเดิน แอโรบิค เปตอง ฯลฯ เลือกทานอาหารท่ีเหมาะสม
กับรางกาย และพยายามละ ลด เลิกสิ่งที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ เชน บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล น้ำอัดลม 
เปนตน

ตรวจสุขภาพปละครั�ง 
 เพ่ือปองกันปญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัว หลายคน
คิดวาควรพบแพทยเมื่อเจ็บปวยเทานั้น แตความจริงแลว
เราตองหาวิธีปองกันเพื่อไมใหเจ็บปวยมากกวาซึ่งจะชวย
ประหยัดคาใชจายในการรักษาพยาบาล

  

เง�นเสร�มสภาพคลองสำหรับปแรกหลังเกษ�ยณ 

 เมื่อเกษียณ ขาราชการสมาชิก กบข. จะไดรับเงิน
หน่ึงกอนจาก กบข. สวนพนักงานเอกชนจะไดรับเงินกอน
จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทานควรหักเงินกอนนี้ไวสวน
หนึ่ง เพื่อเปนสภาพคลองสำหรับใชจายอยางนอย 1 ป
หลังเกษียณ จำนวนเงินควรเปนเทาไหรนั้นทานตอง
ประมาณการความตองการใชเงินในแตละเดือนของตัวเอง 
นอกจากนี้ ควรกันเงินสำรองสำหรับใชจายกรณีฉุกเฉิน
อยางนอยประมาณ 3 เทาของรายจายตอเดือน
หลังจากนั้นทานอาจนำเงินไปฝากธนาคาร ซึ่งปจจุบัน
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 2% ตอป หรือลงทุน
ในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ถอนไดสะดวก
เมื่อทานตองการใชเงิน 

เง�นลงทุนสำหรับการสรางผลตอบแทนในชวงอายุ 

71 – 80 ป 

 แนะนำใหจัดสรรเงินอีก 20% ของเงินตน เพื่อลงทุน
ในหุน แมจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แตก็มีโอกาสไดรับผล
ตอบแทนเพิ่มขึ้นเชนกัน เชน หุนที่มีปจจัยพื้นฐานดี มีการ
จายเงินปนผลสม่ำเสมอ ซึ่งขอมูลจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยระบุวา ผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน
ในหุนตั้งแตป 2546 - 2555 อยูที่ 20%

ลงทุนสำหรับการสรางผลตอบแทนในชวงอายุ 

80 ปข�น้ไป 

 น่ีคือเงิน 15% สุดทาย ท่ีจะไปลงทุนใน กองทุนรวมหุน
ตางประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไมให
กระจุกตัวอยูในประเทศเพียงอยางเดียว
 สำหรับสมาชิก กบข. ที่เกษียณปนี้ และอยากใหเงิน
ทำงานสรางผลตอบแทนตอเนื ่องขอแนะนำบริการ 
“ออมตอกับ กบข.” โดยสามารถเลือกให กบข. บริหารตอ
ตามความตองการใชเงินของสมาชิก จะฝากไวท้ังหมด หรือ
ขอรับออกไปสวนหน่ึง หรือจะทยอยรับเปนงวดๆ ก็ยอมได
และผลตอบแทนจากการออมตอไดรับสิทธิยกเวนภาษี
อีกดวย 

 

ใสใจสุขภาพจ�ต
 อยาคิดวา “วัยเกษียณ” คือวัยที่ไรความสามารถ 
ไมแข็งแรง เปนภาระตอลูกหลาน เพราะความคิดเชนนี้
จะมีผลตอสุขภาพจิตใจของเรา ในมุมกลับกันวัยเกษียณ
คือ วัยที่ผานรอนผานหนาว ผานประสบการณตางๆ 
มากมายท่ีคนรุนหลังยังไมเคยประสบ ควรแชรประสบการณ
ท่ีเรามีใหคนรุนหลัง โดยอาจสมัครเปนครูอาสา ท่ีปรึกษา
ใหบริษัทหรือธุรกิจของลูกหลาน อีกส่ิงสำคัญคือ ทำจิตใจ
ใหแจมใส มองโลกในแงบวก ยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
แคนี้ทานก็สามารถใชชีวิตวัยเกษียณไดอยางมีความสุข

ไมปลอยช�ว�ตใหเหงา
 เมื่อเกษียณเราจะมีเวลาใหตัวเองมากขึ้น สังคม
เพ่ือนฝูงท่ีเคยเจอในท่ีทำงานจะแปรเปล่ียนเปนบาน และ
ครอบครัว อยูบานคนเดียวอาจจะเกิดความรูสึกโดดเด่ียว
ดังนั้น ควรหางานอดิเรกทำในเวลาวาง เชน ดูหนัง 
ฟงเพลง ปลูกตนไม อานหนังสือ ไปทองเที่ยว ทำบุญ 
หรือเปดกิจการเล็กๆ จะไดพบปะผูคนคลายเหงาไดอีกแบบ

 “สุขภาพ” คืออีกเรื่องสำคัญที่วัยเกษียณตองวางแผน  เพื่อดูแลตัวเองใหอยูเปนรมโพธิ์รมไทรของลูกหลานไปอีก
หลายชั่วอายุ เทคนิคในการดูแลสุขภาพงายๆ สำหรับวัยเกษียณ มีดังนี้

Tips
เทคนิคจัดการ
หลังเกษ�ยณ 

ชวงที1่ 

เง�นลงทุนสำหรับการสรางผลตอบแทนใน 10 ปแรก

หลังเกษ�ยณ (อายุ 60-70 ป) 

 หลังจากไดจัดสรรเงินเสริมสภาพคลองไปแลว แนะนำ
ใหจัดสรร 65% ของเงินตนที่เหลือ เพื่อลงทุนในสินทรัพย
ท่ีใหผลตอบแทนสม่ำเสมอและความเส่ียงต่ำ  เชน พันธบัตร
รัฐบาลทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตราสารหนี้ภาคเอกชน 
กองทุนรวมตราสารหน้ี กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เปนตน 
ซึ่งปจจุบันผลตอบแทนการลงทุนในตราสารหนี้เฉลี่ยอยูที่ 
3 - 4% 

ชวงที่2 

ชวงที่3 

ชวงที่4 



รำลึกความหลัง สำราญ ณ หัวหิน
กบข. ชวนสมาช�กออมตอ เที่ยวรถไฟ สุขใจกับ กบข. 

ในทร�ปพ�เศษ  2 วัน 1 คืน ราคาพ�เศษ

( จากปกติ 2,999 บาท ) 

ระหวางวันที่ 12-13 ตุลาคม 2556 

ดื่มด่ำบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก

ตลอดเสนทางกรุงเทพ – หัวหิน

สักการะหลวงปูทวดองคใหญ เอาฤกษเอาชัย
รับวัยเกษียณ    
เที่ยวฟารมแบบสวิสทามกลางขุนเขาที่ สวิสชีพฟารม    
ชมสถาปตยกรรมยุโรปแบบโมเดิรนสไตล 
ณ พระรามราชนิเวศน
ชิม ของอรอยประจำหัวหิน ที่รานบานอิสระ

รานบานอิสระ

999.-
เพ�ยง

จำกัดเพ�ยง 40 ทาน

สมัครดวน! ตั�งแตวันนี้ – 16 ก.ย.56 

  ประกาศรายช�่อผูมีสิทธิ์ทองเที่ยวหัวหินราคาพ�เศษ

                     ในวันที่ 18 ก.ย.56

แบบตอบรับสมาช�กออมตอป 2556 รวมลุนรับสิทธิ์ทองเที่ยวหัวหินวันที่ 12 - 13 ต.ค. 2556 ราคา 999 บาท

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว …………..….……..…..……...… นามสกุล ……………….………..…….....อายุ……..…ป   หนวยงาน .............................................

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได.............................................. 

ลงชื่อผูสมัคร................................................................

                 (......................................................)                                               วันที่สมัคร  ................../..................../.....................

กรุณาแฟกซแบบตอบรับมาพรอมเอกสารออมตอ กบข.รง.008/1/2555  ที่เบอร 0-2636-1691 ภายใน 16 ก.ย. 2556

สิทธิพ�เศษ

เฉพาะสมาช�กออมตอ 

สนใจ โทร. 02-636-1000 ตอ 533 ,530 


