
 
 

การแจ�งขอรบัเงินกองทุนสาํรองเลี้ยงชพี 
สําหรับผู�เกษียณอาย ุและผู�เกษียณอายุทางเลอืกในป# 2559 

 
ตามท่ีกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน กฟผ. (กองทุน)  กําหนดให�สมาชิกท่ีพ�นตําแหน"งเน่ืองจากครบ

เกษียณอายุและเกษียณอายุทางเลือกในป+ 2559 แจ�งความประสงค0ขอรับเงินจากกองทุนทั้งจํานวน หรือขอคงเงิน
ทั้งหมดไว�ในกองทุนหรือขอรับเงินจากกองทุนเป3นงวด แล�วน้ัน 

 
กองทุน ขอแจ�งเตือนสมาชิกที่ขอแจ�งเตือนสมาชิกที่ขอแจ�งเตือนสมาชิกที่ขอแจ�งเตือนสมาชิกที่ยังไม"ยังไม"ยังไม"ยังไม"ได�ได�ได�ได�แจ�งความประสงค0แจ�งความประสงค0แจ�งความประสงค0แจ�งความประสงค0 กรุณากรอกแบบฟอร0มแจ�งการขอรับเงินจาก

กองทุนภายในวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 16.00 น. มิฉะน้ันจะถือว"าท"านมีความประสงค0จะขอรับเงินกองทุน
ทั้งจํานวน โดยกองทุนจะส่ังจ"ายเป3นเช็คขีดคร"อมเฉพาะระบุช่ือสมาชิก โดยสมาชิกต�องมาติดต"อขอรับเช็คต"อไป   

 
สําหรับสมาชิกท่ีเคยย่ืนแบบ กส-กฟผ.11/1 เพื่อขอรับเงินจากกองทุนทั้งจํานวนมาแล�วน้ัน หาก

ต�องการเปล่ียนแปลงวิธีการเป3นขอคงเงินทั้งหมดไว�ในกองทุน (แบบ กส-กฟผ.14) หรือขอรับเงินจากกองทุนเป3นงวด 
(แบบ กส-กฟผ.15)  ท"านสามารถกรอกแบบฟอร0มส"งมาท่ีกองทุน  ห�อง 271  อาคาร ท.100  ได�ภายในวันที่ 28 
กันยายน 2559 เช"นกัน โดยกองทุนจะดําเนินการให�ตามความประสงค0ของสมาชิกท่ีได�รับแจ�งครั้งหลังสุด  
 

     ทั้งน้ี สมาชิกที่แจ�งขอคงเงินทั้งหมดไว�ในกองทุน หรือขอรับเงินจากกองทุนเป3นงวด ยังมีสิทธินําเงินท่ี
ได�รับจากกองทุนภายหลังจากการเกษียณอายุหรือเกษียณอายุทางเลือก ไม"ว"าจะเป3นเงินกองทุนท้ังหมด เงินบางส"วน 
หรือเงินจากการรับเป3นงวด นําไปเข�าสหกรณ0ออมทรัพย0 กฟผ. (สอ.กฟผ.)  โดยนําไปซื้อหุ�น สอ.กฟผ. (รวมกับหุ�นท่ีมี
อยู"เดิมแล�วต�องไม"เกิน 4 ล�านบาท) หรือฝากเข�าบัญชีเกษียณสุข (ไม"เกิน 5 ล�านบาท) ได�ได�ได�ได�ตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลาตลอดเวลาภายใน 60 วันนับภายใน 60 วันนับภายใน 60 วันนับภายใน 60 วันนับ
จากวันที่ได�รับเงินจากกองทุนจากวันที่ได�รับเงินจากกองทุนจากวันที่ได�รับเงินจากกองทุนจากวันที่ได�รับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสํารองเลี้ยงชีพสํารองเลี้ยงชีพสํารองเลี้ยงชีพในแต"ละครั้งในแต"ละครั้งในแต"ละครั้งในแต"ละครั้ง  
 
 

************************* 



 

เงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชี พ / เ งิ น ต อ บ แ ท น
ความชอบในการทํางาน 
(10เท�าของเงินเดือน) 

1 นําเข$าบัญชีเงินฝากสหกรณ*
ออมทรัพย* กฟผ.หรือบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย*พิเศษก�อนหรือ 

2 นํ าเข$ าบัญ ชี เงินออมทรัพย*
ธนาคารพาณิชย* 
 

3 โอนเงินจาก 1หรือ2 ไปซื้อ
หุ$น/ฝากบัญชีเงินฝากเกษียณสุข
ภายใน 60 วัน นับแต�วันที่ได$รับเงิน
จากกองทุ น ใน แต� ล ะงวดห รื อ
ภายใน 60 วัน  นับแต�วันที่ได$รับ
เงินชดเชย 10 เท�า 

ซื้อหุ$นเพิ่ม แต�เมื่อรวมกับหุ$นเดิม 
“ไม�เกิน 4 ล�านบาท” 

ฝากออมทรัพย*พิเศษ
เกษียณสุขได$ 

“ไม�เกิน 5 ล�านบาท” 

อัตราดอกเบี้ย   การจ�ายดอกเบี้ย  วันที่จ�ายดอกเบี้ย 

     3.90%     จ�ายดอกเบี้ยทุกเดือน     ทุกวันที่ 25 ของเดือน 

    4.00%      ทุก 6 เดือน         ทุกวันที่ 25 มิถุนายน 
                                                  และธันวาคม 

เงื่อนไข    เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในแต�ละงวดและเงินพึงได$จาก กฟผ. ซึ่งเป>นเงินตอบแทนความชอบในการทํางาน (10 เท�าของเงินเดือน) ให$นําไปซื้อหุ$นหรือ 
 ฝากเงินออมทรัพย*เกษียณสุข  ภายใน 60 วันนับแต�วันที่ได$รับเงินจากกองทุน 

การซื้อหุ�น และเงินฝากออมทรัพย,พิเศษเกษียณสุข สอ.กฟผ. ของสมาชิกที่ครบเกษียณอายุ ป6 2559 

        เงินป?นผลขึ้นอยู�กับนโยบายการ
จ�ายเงินป?นผลในแต�ละปA 

 
อัตราผลตอบแทนในอดีต 

ปA 58     5.85% 

ปA 57     6.55% 
ปA 56     5.70% 

 

15 กันยายน 2559 
อกง. 



เงื่อนไข 
วันที่กําหนด
ส�งเอกสาร

แบบฟอร�ม ค�าธรรมเนียม เอกสารประกอบ
เงื่อนไข

สิ้นสุดการรับเงิน
หมายเหตุ

ขอรับเงินจากกองทุนทั้งหมด ภายในวันที่ 
28 กันยายน 2559

- กส-กฟผ.11/1 1. ธนาคารกรุงไทย
 - กรุงเทพ/ปริมณฑล : ไม'เสียค'าธรรมเนียม
 - ต'างจังหวัด : เสียค'าธรรมเนียม 10 บาท
2. สอ.กฟผ.
 - กรุงเทพ/ปริมณฑล : ไม'เสียค'าธรรมเนียม
 - ต'างจังหวัด : ไม'เสียค'าธรรมเนียม
3. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร 
ธนาคารไทยพาณิชย1 
 - กรุงเทพ/ปริมณฑล/ต'างจังหวัด :
อัตรา10บาท / จํานวนเงินไม'เกิน 2 ล3านบาท
 / รายการ 

1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงาน 
กฟผ.
(ที่ยังไม'หมดอายุ) พร3อมรับรองสําเนาถูกต3อง
2. สําเนาหน3าสมุดบัญชี สอ.กฟผ. หรือสําเนา
หน3าสมุดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน
(ชื่อบัญชี ระบุเป<นชื่อของสมาชิกเท'านั้น) -

- จ'ายเงินตั้งแต'        
วันที่ 13 ต.ค. 59 
(โดยใช3วันคํานวณ
จํานวนหน'วย 
(Trade Date) ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 6 ต.ค. 59)

   ขอรับเงินจากกองทุนเป%นงวด
 - รายเดือน : ทุกเดือน
                 ทุก 3 เดือน
                 ทุก 6 เดือน
                 ทุก 12 เดือน
 - รายปJ : มากกว'า1ปJ
(ถอนเงินออกจากกองทุนบางส'วน 
ส'วนที่เหลือขอรับเป<นเงินงวดได3)

ภายในวันที่ 
28 กันยายน 2559

- กส-กฟผ.15
- กส-กฟผ.15/1
(กรณีขอเปลี่ยนแปลงการรับ
เงินจากเดิม / ยกเลิกการรับ
เงินทั้งหมด)

- ค'าธรรมเนียมครั้งแรก/ครั้งเดียว 500 บาท
- การขอรับเงินแต'ละครั้ง / ต'องวด จะหัก
ค'าธรรมเนียมจากเงินที่ขอรับครั้งละ 100 บาท

* งวดแรกจ'าย ณ วันที่ 13 ต.ค. 59

1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงาน 
กฟผ.
(ที่ยังไม'หมดอายุ) พร3อมรับรองสําเนาถูกต3อง
2. สําเนาหน3าสมุดบัญชี สอ.กฟผ. หรือสําเนา
หน3าสมุดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน
(ชื่อบัญชี ระบุเป<นชื่อของสมาชิกเท'านั้น)
3.สําเนาใบนําฝากเงินค'าธรรมเนียม

1. เงินในส'วนขอรับ
เป<นงวดหมด
2. ยกเลิกการขอรับ
เงินเป<นงวด
3. ถึงแก'ความตาย

- สามารถเปลี่ยน
สัดส'วนการลงทุนได3ทาง
 WebSite ของ KTAM

การคงเงินไว&ทั้งหมดที่ได&รับจาก
กองทุน

ภายในวันที่ 
28 กันยายน 2559

- กส-กฟผ.14
- กส-กฟผ.14/1 (กรณีขอ
ยกเลิกการคงเงินไว3ใน
กองทุน)
- กส-กฟผ.14/2 (กรณีขอ
เปลี่ยนแปลงการคงเงินเป<น
แบบขอรับเงินเป<นงวด 15)

- ค'าธรรมเนียม 500 บาทต'อปJ (ชําระทุกปJ) 1. สําเนาบัตรประชาชน 
หรือบัตรพนักงาน กฟผ.
(ที่ยังไม'หมดอายุ) 
พร3อมรับรองสําเนาถูกต3อง
2. สําเนาหน3าสมุดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน
(ชื่อบัญชี ระบุเป<นชื่อของสมาชิกเท'านั้น)
3. สําเนาใบนําฝากเงินค'าธรรมเนียม

1. คงได3ตลอด
จนกว'าจะขอยกเลิก 
2. ถึงแก'ความตาย

- กรณีออกจากงาน มี
อายุครบ 55 ปJ 
บริบูรณ1ขึ้นไป หรือ
เกษียณอายุสามารถ
เปลี่ยนจากการคงเงิน
เป<นรับเงินเป<นงวดได3
- สามาถเปลี่ยนสัดส'วน
การลงทุนได3ทาง 
WebSite ของ KTAM

สรุปหลักเกณฑ� เงื่อนไข การขอรับเงินจากกองทุนทั้งหมด การขอรับเงินจากกองทุนเป%นงวด และการคงเงินไว&ในกองทุนสําหรับผู&เกษียณอายุป. 2559

(ได&รับยกเว&นภาษีเงินได&บุคคลธรรมดาทุกกรณี)




