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EDITOR’S NOTE

‘เข้าใจผิดมาตลอด
นึกว่าเป็นสมาชิก กบข. แล้ว
ไม่มีบำ�นาญ’
สมาชิก กบข. ท่านหนึ่งบอกกับกอง บก. เช่นนั้น หลังจากที่รับราชการมาเกือบ 10 ปี ได้ฟังคำ�บอกต่อ ๆ
กันมาแล้วเกิดความเข้าใจผิดว่าข้าราชการรุ่นใหม่ ๆ ที่เป็นสมาชิก กบข. ไม่มีสิทธิ์ได้รับบำ�เหน็จบำ�นาญแล้ว แต่พอ
หลังจากที่ได้ติดตาม facebook และ Line กบข. จึงทำ�ให้เข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์เงินเกษียณของสมาชิกมากขึ้น
วารสารฉบับนี้จึงนำ�เอาประเด็น ‘สมาชิก กบข. เกษียณแล้วได้รับเงินอะไรบ้าง’ มาอธิบายขยายผลและทำ�ความ
เข้าใจกัน
อีกไม่กี่วัน กบข. ก็จะเปิดดำ�เนินการมาครบ 22 ปี เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ กบข. ทำ�หน้าที่ดูแลเงินออม
เพื่อชีวิตในวัยเกษียณของสมาชิก และมุ่งมั่นให้บริการสมาชิกด้วยความทุ่มเท เต็มกำ�ลังความสามารถ โดยเร็ว ๆ นี้
กบข. เตรียมเปิดศักราชหน้าใหม่ของบริการสมาชิกที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล ซึ่งเชื่อว่าสมาชิกจะได้รับ
ความสะดวกสบายและพึงพอใจเมื่อใช้บริการ กบข. มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ... โปรดติดตาม
เข้าสู่ฤดูร้อนกันแล้ว แดดร้อน อากาศร้อนยิ่งกว่า อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนจากหน้าที่การงาน หลบร้อนไปพัก
ผ่อนหย่อนใจกันบ้างนะคะ แล้วพบกันฉบับเดือนมีนาคม ฉบับครบรอบ 22 ปี กบข. กับเรื่องสำ�คัญที่ กบข. นำ�มา
มอบให้กับสมาชิก
															
สวัสดีค่ะ  
กองบรรณาธิการ

เสนอแนะหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสาร กบข.
แจ้งได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2636-1000
Email : member@gpf.or.th
ศูนย์บริการสมาชิก : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity
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พบกันเป็นประจำ�ทีน่ ่ี หน้า 3 วารสาร กบข. พืน้ ทีใ่ ห้คณ
ุ ถาม แล้วเราจะสรรหา
คำ�ตอบมาให้คุณ สำ�หรับคำ�ถามของสมาชิกที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับของที่ระลึก
ทุกคำ�ถาม ฉบับนี้มีคำ�ถามไหนได้รับการคัดเลือกบ้าง มาติดตามกัน

ถ้าสนใจเปลี่ยนแผนการลงทุนแจ้งผ่านทางไหนได้บ้าง?
เลือกได้ 3 ช่องทางค่ะ   
1. ทางบริการ  My GPF Application  เมนู “เลือกแผนการลงทุน”
2. ทางบริการ My GPF Website เลือกเมนู “สมัครใช้บริการ กบข.” และเลือก “เปลี่ยนแผน”
3. ทางไปรษณีย์ โดยกรอกแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พร้อมแนบ
สำ�เนาบัตรประชาชนหรือสำ�เนาบัตรข้าราชการพร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง และแบบประเมินความเสี่ยง
ด้านการลงทุนกรณีที่เลือกแผนตราสารทุนไทย และแผนการลงทุนแบบผสม ส่งมาที่ ตู้ ปณ.12
ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.gpf.or.th

สมาชิกเกษียณอายุราชการสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข. ล่วงหน้าได้หรือไม่?
ได้ค่ะ สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้ล่วงหน้า 8 เดือน หรือ เมื่อคำ�สั่งเกษียณมีผลบังคับ โดยสมาชิก
จะต้องดำ�เนินการติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด

บรรจุเป็นข้าราชการหลังปี 2541 ยังมีสิทธิ์รับบำ�นาญหรือไม่?
มีสิทธิ์เลือกรับบำ�นาญได้ค่ะโดยสิทธิ์การรับเงินบำ�เหน็จบำ�นาญขึ้นอยู่กับอายุราชการตอนที่ออกจาก
ราชการ หากมีอายุราชการ 10 ปีขึ้นไป จะเกิดสิทธิ์รับบำ�เหน็จ และหากมีอายุราชการ 25 ปีขึ้นไป หรือ
วันที่ออกจากราชการ (ยกเว้นกรณีทดแทน) มีอายุตัวเกิน 50 ปีและอายุราชการ 10 ปีขึ้นไปจะเกิดสิทธิ์
รับบำ�นาญค่ะ ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานที่คิดคำ�นวณและจ่ายบำ�นาญ กรณีสมาชิกต้องการทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กรมบัญชีกลางโดยตรง โทร. 02-2706400 ค่ะ

ส่งคำ�ถามของสมาชิกได้ท  ่ี gpfmember@gpf.or.th สำ�หรับสมาชิก
เจ้าของคำ�ถามทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเผยแพร่ลงในคอลัมน์ Page 3 ถาม-ตอบ ฉบับนี้
รอรับกระเป๋าผ้าทีร่ ะลึกจาก กบข. ได้เลยค่ะ
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กบข. จัดอบรม

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของภาครัฐ”

นายวิทยั รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) นำ�เจ้าหน้าที่

เข้ารับการอบรมในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของภาครัฐ” บรรยายให้ความรู้
โดย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำ�นักงาน ป.ป.ช.) และระดมความคิดผูบ้ ริหาร กบข.
เพือ่ วิเคราะห์ความเสีย่ งในการบริหารกองทุนทีจ่ ะส่งผลต่อคุณธรรมและความโปร่งใส
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ใครว่าเป็นสมาชิก กบข. แล้วจะไม่มีสิทธิ์รับบำ�เหน็จบำ�นาญ?
ไม่เป็นความจริงเลย เพราะสมาชิก กบข. ทุกคน ไม่ว่าจะบรรจุเข้ารับราชการเมื่อไหร่ จะเป็นช่วงก่อนหรือ
หลังกฎหมาย กบข. ก็ตาม ทุกคนยังมีสิทธิ์เลือกรับบำ�เหน็จ หรือ บำ�นาญ จากกรมบัญชีกลางอยู่เช่นเดิม เพียงแต่
ข้าราชการเป็นสมาชิก กบข. จะได้รับเงินก้อนจาก กบข. อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเงินก้อนนี้จะได้รับอย่างไร เท่าไหร่
ต้องดูกอ่ นว่าสมาชิกตัดสินใจรับเงินจากกรมบัญชีกลางเป็นบำ�เหน็จ หรือ บำ�นาญ ส่วนข้าราชการทีไ่ ม่ได้เป็นสมาชิก กบข.
จะได้รับบำ�เหน็จหรือบำ�นาญจากกรมบัญชีกลางเท่านั้น ไม่มีเงินก้อนจาก กบข.

ถ้ า เลื อ กรั บ บำ � เหน็ จ
สมาชิกจะได้รบั เงินก้อนจาก กบข. เป็นเงินออมของ
ตัวเอง บวกกับเงินที่รัฐสมทบให้ และผลตอบแทน
การลงทุน
5

GPF JOURNAL

ถ้ า เลื อ กรั บ บำ � นาญ
สมาชิกจะได้รบั เงินก้อนจาก กบข. เป็นเงินออมของ
ตัวเอง บวกกับเงินที่รัฐสมทบให้ และเงินอื่นที่รัฐ
จ่ายให้เพิ่มเติมด้วยอีก 2 ส่วน คือ เงินชดเชย เงิน
ประเดิม (ถ้ามี) รวมกับผลตอบแทนการลงทุน

ออมก่อน ออมประจำ�
รับเงินเกษียณเป็นกอบเป็นกำ�

ได้รับเงินคืนเมื่อเวลา (เกษียณ) นั้น
มาถึง

ปัจจุบันเมื่อบรรจุเข้ารับราชการ ข้าราชการ
ทุกคนจะเป็น “สมาชิก กบข.” อัตโนมัติ และเริ่ม
ปฏิบัติการ ออมก่อน รวยกว่า เมื่อเริ่มออมเร็วก็จะ
ทำ�ให้มีระยะเวลาการออมยาวพอที่จะสะสมเงินออม
เป็นกอบเป็นกำ� วิธีการคือในทุก ๆ เดือน หน่วยงาน
ต้นสังกัดของสมาชิกจะหัก 3% จากเงินเดือนสมาชิก
เพื่ อ นำ � ส่ ง เข้ า กองทุ น ในชื่ อ บั ญ ชี ข องสมาชิ ก เป็ น
ราย ๆ ไป เรียกว่า เงินสะสม ซึง่ รัฐจะช่วยสมาชิกออมด้วย
โดยส่งเงินอีก 3% ของเงินเดือนเข้าบัญชีกองทุนของ
สมาชิก เรียกว่า เงินสมทบ และอีก 2% เป็นเงินชดเชย
รวมเป็น 5% ที่สมาชิกได้เพิ่มจากรัฐทุก ๆ เดือน
แต่มีข้อแม้ว่าตอนเกษียณอายุราชการสมาชิกที่เลือก
รับบำ�นาญจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย 2% เพราะ
เงินส่วนนี้รัฐชดเชยให้ที่สมาชิก กบข. จะได้บำ�นาญ
น้อยกว่าข้าราชการรุ่นเก่าที่ไม่เลือกเป็นสมาชิก ส่วน
ถ้าเลือกรับบำ�เหน็จ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรุ่นเก่า
หรือข้าราชการรุ่นใหม่ รัฐจะคำ�นวณเงินบำ�เหน็จจ่าย
ให้โดยใช้สูตรเดียวกัน จึงไม่มีการชดเชยเรื่องบำ�นาญ
ให้ เพราะสมาชิกไม่ได้รับบำ�นาญ

ความที่ กบข. เป็นแหล่งเงินออมที่มีไว้สำ�หรับ
ใช้ตอนเกษียณ สมาชิกจึงจะได้รับเงินคืนเมื่อเกษียณ
อายุ หรือ ออกจากราชการ เท่านั้น ซึ่งเมื่อออกจาก
ราชการจะถือว่าสิน้ สุดการเป็นสมาชิก กบข. ด้วย และ
มีสิทธิ์แจ้ง กบข. ว่าจะขายหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินคืน
ไปทั้งหมดตามสิทธิ์ที่มี หรือสมาชิกจะออมต่อโดย
ขอฝากไว้ให้ กบข. นำ�เงินไปลงทุนต่อให้ก็ได้ โดย
เงินที่เป็นสิทธิ์ของสมาชิกแน่ ๆ คือ เงินสะสม เงิน
สมทบ และผลตอบแทนการลงทุนของเงินสะสมและ
เงินสมทบ คำ�นวณยอดเงินว่าเป็นเท่าไหร่ตามมูลค่า
หน่วยลงทุน ณ วันที่ กบข. จ่ายคืนสมาชิก ส่วนเงิน
ชดเชยและผลตอบแทนการลงทุนของเงินชดเชยนั้น
จะต้องดูกอ่ นว่าสมาชิกออกจากราชการด้วยเหตุผลไหน
และสมาชิกรับเงินเกษียณจากกรมบัญชีกลางเป็น
บำ�เหน็จ หรือ บำ�นาญ ถ้าสมาชิกเลือกรับบำ�นาญ
จะได้รับเงินชดเชยด้วยอีกก้อนหนึ่ง นอกจากนั้น
ถ้าสมาชิกเป็นข้าราชการเก่ามาตั้งแต่ก่อนปี 2540
จะได้รับเงินประเดิมพร้อมผลตอบแทนอีกด้วย

เงินในบัญชีของสมาชิกคนไหน  ก็คือเงินของ
คนนัน้ การทีส่ มาชิกแต่ละคนมีฐานเงินเดือนทีใ่ ช้ค�ำ นวณ
ต้นเงินออมไม่เท่ากัน จึงทำ�ให้ยอดเงินสะสม เงินสมทบ
และเงินชดเชยของสมาชิกแต่ละคนที่ส่งเข้ากองทุนคิด
เป็นเม็ดเงินที่ไม่เท่ากันด้วย สมาชิกบางคนมีการออม
เพิ่มมากกว่าขั้นตํ่าที่กฎหมายกำ�หนด อีกทั้งสมาชิก
ต่างคนต่างเลือกอยู่แผนการลงทุนที่แต่ละคนพอใจ
เพราะมีเป้าหมายการลงทุนทีไ่ ม่เหมือนกัน หรือมีความ
พอใจจะลงทุนรูปแบบที่มีความเสี่ยงไม่เท่ากัน รวมถึง
การมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนที่ไม่
เท่ากันด้วย ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้สมาชิกแต่ละคน
มีปริมาณเงินออมที่แตกต่างกันไม่อาจนำ�ไปเปรียบ
เทียบกันได้   

กบข. จึงเป็นแหล่งเงินออมของข้าราชการ
ที่สมาชิก กบข. ทุกคน จะได้มเี งินก้อนหนึง่ ไว้ใช้จา่ ย
ตามเหตุผล และความจำ�เป็นของแต่ละคนเมื่อวัน
เกษียณนั้นมาถึง ไม่รวมกับที่ได้รับ บำ�นาญ หรือ
บำ�เหน็จ อย่างใดอย่างหนึง่ จากกรมบัญชีกลางอยูแ่ ล้ว
ตามระเบียบราชการ
เงินบำ�เหน็จหรือบำ�นาญ รับจากกรมบัญชีกลาง
คำ � นวณตามสู ต รคำ � นวณบำ � เหน็ จ บำ � นาญที่
กฎหมายกำ�หนด
เงินก้อน กบข. รับจาก กบข. โดยคำ�นวณจ่ายคืน
ตามมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) ณ วันที่
จ่ายคืนสมาชิก
GPF JOURNAL
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MUST READ

รู้! เมื่อสมาชิก กบข. อยากซื้อที่อยู่อาศัย

การจะซือ้ บ้านสัก 1 หลังถือเป็นเรือ่ งใหญ่ และไม่ใช่วา่ คนส่วนใหญ่จะซือ้ บ้านโดยใช้เงินสด เพราะโดยทัว่ ไปมักจะออมเงิน
ไว้จ�ำ นวนหนึง่ สำ�หรับเป็นเงินดาวน์ แล้วขอสินเชือ่ กูซ้ อ้ื บ้านจากสถาบันการเงิน อยูท่ ใ่ี ครจะเข้าถึงสินเชือ่ ทีด่ อกเบีย้ ถูก
ทีส่ ดุ ดังนัน้ ก่อนกู้ สมาชิก กบข. ต้องมี 5 รู้ ดังนี้

รู้จักตัวเอง

เลือกบ้านให้เหมาะกับกำ�ลังผ่อน เงินที่ต้องผ่อน
ต่อเดือนไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายรับ

รู้จำ�นวนหนี้
เงินทีผ่ อ่ นบ้านต่อเดือนนัน้ แบ่งเป็นเงินต้นและ
ดอกเบีย้ เท่าไหร่ กำ�หนดวันจ่ายวันไหน หากผิดนัด
ชำ�ระหนีม้ คี า่ ใช้จา่ ยใดเกิดขึน้ บ้าง ซึง่ ค่าใช้จา่ ย
เหล่านีจ้ ะต้องเรียกเก็บไม่เกินทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้

รู้เรื่องเอกสาร

เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมคือ สำ�เนาบัตรประชาชน
สำ�เนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก
ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน และข้อมูลบ้านทีเ่ รา
จะซือ้ ไม่วา่ จะเป็นแผนที่ โฉนดทีด่ นิ สัญญาจะซือ้
จะขายหรือมัดจำ�

รู้จักเปรียบเทียบข้อมูล
เปรียบเทียบข้อมูลอัตราดอกเบีย้ วงเงินกู้ และเงือ่ นไขต่างๆ
แล้วพิจารณาว่าธนาคารไหนทีเ่ หมาะสมให้ผลประโยชน์
สูงสุดกับแผนทางการเงินของคุณ และทีส่ �ำ คัญต้องเปรียบ
เทียบระยะเวลาทีจ่ ะซือ้ ให้อยูใ่ นช่วงทีเ่ หมาะสมกับการเงินของ
ตนเอง เช่น ผูท้ จ่ี ะยืน่ ขอสินเชือ่ ซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยสัญญาที่ 2
ขึน้ ไปและยังผ่อนสัญญาแรกไม่หมด หรือซือ้ หลังแรก
สัญญาราคา 10 ล้านบาทขึน้ ไป ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 62 นี้
เป็นต้นไป ต้องวางเงินดาวน์กอ่ นตัง้ แต่ 10% ขึน้ ไปแล้วแต่
กรณี ถึงจะมีสทิ ธิย์ น่ื ขอสินเชือ่ ได้
หากสมาชิก กบข. ยังไม่มน่ั ใจข้อมูลทีม่ หี รือทีห่ าได้ หรือ
ต้องการข้อมูลอืน่ ประกอบการตัดสินใจ สามารถใช้บริการ
พิเศษ ฟรี! สำ�หรับสมาชิก กบข. เท่านัน้ ในแอปใหม่ กบข.
My GPF Application เมนู “นัดหมายบริการข้อมูล
ผลิตภัณฑ์การเงิน” ทีจ่ ะมีเจ้าหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลและคำ�ปรึกษา
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์การเงินทีค่ ณ
ุ ต้องการ

รู้จักสวัสดิการจาก กบข.
กบข. มีสวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้สมาชิก
เลือกใช้สิทธิ์ได้ 5 สวัสดิการ จากพันธมิตรที่จัดให้
สมาชิก กบข. โดยเฉพาะ ซึง่ ใช้สทิ ธิไ์ ด้ผา่ นแอปใหม่ กบข.
My GPF Application เมนู “สิทธิพิเศษ”
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INTERVIEW

เผย! ทุกความรู้สึกจาก สมาชิก กบข. ที่เข้าร่วมสัมมนา

ความรู้ทางการเงิน กบข. จัดขึ้น ฟรี เพื่อสมาชิกเท่านั้น
งานสัมมนา หัวข้อ

“วางแผนภาษีดี มีแต่ได้”
เมื่อวันที่ 2 และ 5 ก.พ. 62
ณ อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ
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งานสัมมนา หัวข้อ

“เลือกแผนการลงทุนที่ใช่
ด้วยตนเอง”
เมื่อวันที่ 9 และ 12 ก.พ. 62
ณ อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ

เชิญชวน!

สมาชิก กบข.
ร่วมบอกเล่าความรู้สึก
ประทับใจเกี่ยวกับ กบข.
ทีอ่ ยากบอกต่อให้เพือ่ นสมาชิก
ได้รบั รูห้ รือมีสว่ นร่วมด้วย เช่น
“ชวนเลือกแผนการลงทุน”
“ชวนออมเพิ่ม”
“สิทธิพิเศษที่ได้รับ”
“e-Statement”
“ชวนออมต่อ”
ฯลฯ
... ส่งมาได้ที่ ...
E-mail : gpfmember@gpf.or.th

ท่านสามารถรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังได้ที่
Youtube : กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กบข.
Facebook Page : กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.)
และ พลาดไม่ได้! กบข. จัดสัมมนาเพื่อสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดสัมมนาและทุกเรื่อง กบข. ได้
ผ่าน GPF Community ทั้ง 3 ช่องทาง
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ท่านที่ได้รับคัดเลือกลงคอลัมน์
Interview
รับของที่ระลึกสุดพิเศษ
จากวารสาร กบข. ไปเลย

ACTIVITIES

กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง)
ผูเ้ ข้าร่วม : ข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัด กรมประชาสัมพันธ์
รวม 31 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 25 มกราคม 2562
เวลา 11.00-12.00 น. ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์
จัดโดย : หน่วยงานเชิญ กบข. เป็นวิทยากร

ผู้เข้าร่วม : ข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัด สำ�นักงานปลัด
กระทรวงการคลัง รวม 80 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 25 มกราคม 2562
เวลา 13.00-15.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ
จัดโดย : หน่วยงานเชิญ กบข. เป็นวิทยากร

ผูเ้ ข้าร่วม : ข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัด กระทรวงพลังงาน  
รวม 40 คน
เวลา-สถานที่ : วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมชัน้ 15 ศูนย์เอนเนอร์ยค่ี อมเพล็กซ์ อาคารบี
จัดโดย : หน่วยงานเชิญ กบข. เป็นวิทยากร
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กบข. สัญจร...

เดือนมีนาคม 2562

นัดหน่วยงาน... กบข. ก็จัดให้

1 มีนาคม 62
เวลา 9.00-16.00 น.

เวลา 9.00-12.00 น.

เวลา 13.00-16.00 น.

สพป. สกลนคร เขต 3

สพป. สกลนคร เขต 1 สพม. เขต 23

22 มีนาคม 62

27 มีนาคม 62

เวลา 9.00-12.00 น.

เวลา 15.00-17.00 น.

สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง

กรมทางหลวง

*หน่วยงานที่สนใจจัดอบรมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ กบข. ติดต่อ ฝ่ายบริการสมาชิก กบข.
โทร. 02-6361000 ต่อ 205 , 262
ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดูทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
เลือกเมนู “สมาชิก” »» “สมาชิกสัมพันธ์สัญจร”
11
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wow
ไม่ค่อยรู้จัก...แต่มีทุกธนาคาร!

บัญชีเงินฝาก
ประเภท

ดอกเบี้ยดีปลอดภาษี

“บัญชีเงินฝากประจำ� 24 เดือน (ปลอดภาษี)”
(ชื่อประเภทบัญชีอาจเรียกแตกต่างกันตามที่แต่ละธนาคารกำ�หนด)

ธนาคาร

มีทุกธนาคาร

ชื่อบัญชี

ใคร ๆ ก็เปิดบัญชีนี้ได้

ดอกเบี้ยสูงกว่าฝากประจำ�ทั่วไปและยกเว้นภาษี

ข้อกำ�หนดและเงื่อนไข
1. ฝากทุกเดือนตั้งแต่ 300 - 25,000 บาทต่อเดือน ตามเงื่อนไขแต่ละธนาคาร
2. จะไปฝากเอง โอนเข้าบัญชีเอง หรือ หักเข้าบัญชีอัตโนมัติไปเลย ช่วยสร้าง
วินัยการออมเงิน
3. หากขาดฝากตั้งแต่ 1 เดือน รีบติดต่อธนาคาร เพราะอาจไม่ได้รับดอกเบี้ย
ตามที่กำ�หนด

ฝากครบกำ�หนด รับดอกเบี้ย 2.00 - 2.60% ต่อปี*
..… ดอกเบี้ยที่ได้ ไม่ต้องเสียภาษี …..
1 คน มีได้ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมทุกธนาคาร)
* ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ� 24 เดือน จากทุกธนาคาร ณ วันที่ 1 มี.ค. 62

ยังมีอีกเยอะ! รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้เงินออมของคุณ เพียงจอง
นัดเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง My GPF Application เมนู “นัดหมายบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์การเงิน”
บริการพิเศษจาก กบข. เพื่อสมาชิก ฟรี
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หน้านี้...มีรางวัล
กิจกรรมร่วมสนุกกับ วารสาร กบข. ฉบับประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่ กบข.
จัดให้สมาชิก มีอะไรบ้าง?
และสมาชิกโดนใจสวัสดิการเกี่ยวกับ
ที่อยู่อาศัยใดมากที่สุด เพราะอะไร?

ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมกิจกรรมคอลัมน์
“หน้านี้...มีรางวัล” ในวารสาร กบข. ฉบับ
ประจำ�เดือน มกราคม 2561 ที่ได้รับรางวัล
“กระเป๋าหนังใส่นามบัตร กบข.” จำ�นวน
10 รางวัล ดังนี้
1. คุณศุภาพิชญ์ เขื่อนเพชร
2. คุณพิชยดนย์ สาจันทร์
3. คุณนาถนภา วงษ์ศีล
4. คุณอัมภาวรรณ ชัยประดิษฐ
5. คุณศยามล สายยศ
6. คุณโกสุมภ์ ทองยอดปราสาท
7. คุณศันสนีย์ บึงมุม
8. คุณสรศักดิ์ เชี่ยวชาญ
9. คุณพีระ คงวัดใหม่
10. คุณขนิษฐา พุ่มสวัสดิ์

สำ�หรับผู้ร่วมกิจกรรมคอลัมน์ “หน้านี้...
มีรางวัล” ในวารสาร กบข. ฉบับประจำ�เดือน
ธันวาคม 2561 ติดตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
รางวัล ในวารสาร กบข. โฉมใหม่ ฉบับประจำ�เดือน
2562
GPF JOURNAL
15เมษายน

ส่งคำ�ตอบมาพร้อม
ชื่อ-สกุล และที่อยู่ มาที่

gpfmember@gpf.or.th
ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562

โดย กบข. จะสุ่มคัดเลือกคำ�ตอบ
ที่ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อรับรางวัลจาก กบข.
10 รางวัลไปเลย
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