
การสมัครเป็นสมาชิก กสจ.

สมาชิกขอรับและย่ืนใบสมัคร

ที่กองการเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานบริหารบุคคล

ย่ืนแบบฟอร์มใบสมัคร 

พร้อมสาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชน 1 ฉบับ

ก อ ง ทุ น สํา ร อ ง เ ลี้ ย ง ชี พ สํา ห รั บ ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จาํ ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ซ่ึ ง จ ด ท ะ เ บี ย น แ ล้ ว



กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้ำงประจ�ำของส่วนรำชกำร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เรียกโดยย่อว่า กสจ. จัดตั้ง
ขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2539 มอบหมายให้กระทรวงการคลังด�าเนินการจดทะเบียนจัด
ตั้งกองทุน โดยมอบหมาย กรมบัญชีกลาง ด�าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งกองทุน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540 

	 	วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้ กสจ.
  1. เป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างประจ�า มีเงินไว้ใช้เมื่อออกจากราชการ หรือเมื่อพ้นวัยท�างาน 
  2. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐและลูกจ้างประจ�า (ลูกจ้างหักเงินสะสมตั้งแต่ร้อยละ 3  
แต่ไม่เกินร้อยละ 15 รัฐสมทบให้ร้อยละ 3)
  3. เป็นสถาบันเงินออม
  4.  เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ครอบครัว เมื่อสมาชิก กสจ. เสียชีวิต 

	 	ประโยชน์ท่ีสมาชิก กสจ. จะได้รบั 
  1. สมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 และได้รับเงินสมทบจากส่วน
ราชการร้อยละ 3 ของค่าจ้างที่สมาชิกได้รับก่อนหักภาษี
  2. ได้รับเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสมทบ เมื่อสิ้นสุด 
จากการเป็นสมาชิกทุกกรณี 
  3. ได้รับเงินบ�าเหน็จและเงินบ�าเหน็จรายเดือนลูกจ้างเหมือนเดิมทุกประการ
  4. ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี คือ สามารถน�าเงินสะสมไปหักลดหย่อนภาษีได้
  5. ได้รับรายงานสรุปยอดเงินสมาชิกรายบุคคล โดยบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกจัดส่งให้แก่สมาชิก 
ปีละ 2 ครั้ง
  6. ได้รับสิทธิและสวัสดิการทุกโครงการที่กองทุนร่วมกับสถาบันการต่างๆ เปิดให้เฉพาะลูกจ้างประจ�า 
ที่เป็นสมาชิก กสจ. เท่านั้น 
  7. สิทธิในการเป็นผู้แทนสมาชิก กสจ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมาชิกประจ�าปี

	 	สมาชิกภาพของสมาชิก
  สมาชิกภาพของสมาชิก กสจ. จะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานบริหารบุคคลของส่วนราชการ  
ได้ท�าการรบัลงทะเบยีนใบสมคัรสมาชกิ กสจ. ตามแบบท่ีคณะกรรมการกองทุนก�าหนด และส่วนราชการน�าส่งเงนิสะสม 
และเงินสมทบเข้ากองทุน โดยสมาชิกภาพจะเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 ของเดือนที่ส่วนราชการน�าส่งเงินสะสมและเงินสมทบ 
เข้ากองทุน

	 	สิทธิในการเป็นสมาชิกภาพเร่ิมขึน้เมื่อใด   
  1. ส่วนราชการเจ้าสังกัดผู้เบิกจ่ายได้ลงทะเบียนรับลูกจ้างประจ�าที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกในเดือนใด  
สมาชิกภาพของผู้นั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ส่วนราชการน�าส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน
  2. ให้ถือเดือนที่มีการน�าส่งเงินเข้ากองทุนเป็นเดือนที่ใช้ในการค�านวณภาษี 

คู่มือปฏิบัติงาน กสจ.
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

7



	 	การส้ินสดุการเป็นสมาชิก กสจ. จะเป็นไปในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี 
  1. ตาย
  2. เกษียณอายุราชการ
  3. ลาออกจากราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
  4. ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 
  5. กองทุนเลิก

	 	วิธีการสมคัรเป็นสมาชิก กสจ.
  1. ขัน้ตอนการสมคัร
   ลกูจ้างประจ�าของส่วนราชการ (รบัเงนิค่าจ้างจากเงนิงบประมาณ หมวดค่าจ้างประจ�า) ขอรบัใบสมคัร 
สมาชิก กสจ. ได้ท่ี กองการเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานบริหารบุคคล ของส่วนราชการ พร้อมกรอกรายละเอียด 
ของผู้สมัคร (ส่วนที่ 1) และแสดงเจตนาระบุผู้รับประโยชน์ (ส่วนที่ 2) ให้ครบถ้วน
  2. การสมคัรสมาชิก
   - ส่วนกลาง ให้ยื่นใบสมัครท่ี กองการเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานบริหารบุคคลของส่วนราชการ  
พร้อมแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ
   - ส่วนภมิูภาค หรือลูกจ้างประจ�าสังกัดส่วนราชการในส่วนกลาง แต่มีส�านักงานอยู่ ส่วนภูมิภาค  
ให้ยื่นใบสมัครสมาชิกต่อหัวหน้าหน่วยงาน พร้อมแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 1 ฉบับ

ขัน้ตอนการสมคัรสมาชิก กสจ.

หมายเหต ุ : ส�าหรับส่วนราชการที่เข้าสู่ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินบันทึก
ข้อมลูการหกัเงนิสะสม และเบกิเงนิสมทบในระบบแล้ว ให้น�าส่งใบสมคัรสมาชิก พร้อมแบบทะเบยีนรบัและน�าส่งใบสมคัร
สมาชิก (แบบ กสจ. 001/1) มายังบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกทันที เพื่อบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่ลงในฐานทะเบียน
สมาชิก กสจ. เมื่อเงินน�าส่งงวดแรกของสมาชิกโอนเข้าบัญชี กสจ. เรียบร้อย บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกจะด�าเนิน
การจัดสรรหน่วยให้แก่สมาชิกในทันที

  3. กรณีสมาชิกต้องการแก้ไขข้อมลูท่ีเคยระบไุว้ในใบสมคัร
   กรณข้ีอมลูทีส่มาชกิกรอกไว้ไม่ถกูต้องหรอืต้องการเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมลู หรอืต้องการแสดงเจตนา
ระบุผู้รับประโยชน์ใหม่ ให้ลูกจ้างประจ�าขอแบบค�าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและผู้รับประโยชน์ (แบบ กสจ. 002)  
จากกองการเจ้าหน้าทีห่รอืหน่วยงานบรหิารงานบคุคล หรอื Download จากเวบ็ไซต์ กสจ. www.gpef.or.th กรอกรายละเอยีด 
ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส�าเนาเอกสารหลักฐานการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

น�าเอกสารย่ืนต่อ

ใบสมคัรสมาชิก กสจ.

พร้อมส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน 

1 ฉบบั

กองการเจ้าหน้าท่ีหรือ

หน่วยบริหารงานบคุคล

คูม่อืปฏบิตังิาน กสจ.
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
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กำรปฏิบัติงำนของกองกำรเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนบริหำรงำนบุคคล (ส่วนกลำง)

	 	การรบัสมคัรสมาชิกใหม่

  1. เมื่อลูกจ้างประจ�ายื่นแสดงความจ�านงสมัครเป็นสมาชิก กสจ. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ 

ความถูกต้องในใบสมัครสมาชิก กสจ. แล้วเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อรับรอง 

ในใบสมัครสมาชิก กสจ. นั้น 

   “เม่ือหวัหน้าส่วนราชการหรอืผูท่ี้ได้รบัมอบหมายลงลายมือช่ือรบัรองในใบสมคัรสมาชิก กสจ. 

ถือว่าใบสมคัรนัน้สมบรูณ์แล้ว แม้ว่าจะไม่มีการตอบรบัจากบริษทัจดัการทะเบยีนสมาชิก”

  2. จัดท�าทะเบียนรับและน�าส่งใบสมัครสมาชิก กสจ. (แบบ กสจ. 001/1, กสจ. 001/2) เพื่อควบคุม 

การรับและน�าส่งใบสมัครสมาชิก กสจ. 

  3. จดัท�าส�าเนาใบสมคัรสมาชกิ กสจ. แบบทะเบยีนรบัและน�าส่งใบสมคัรสมาชิก กสจ. (แบบ กสจ. 001/1, 

กสจ. 001/2) และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของลูกจ้างประจ�า จ�านวน 2 ฉบับ 

   3.1 จัดเก็บไว้ในสมุดหรือแฟ้มประวัติสมาชิก  1  ฉบับ

   3.2 น�าส่งฝ่ายการเงิน/กองคลัง    1  ฉบับ

  4. ส�าเนาแจ้งฝ่ายการเงนิทราบโดยเรว็ เพือ่ด�าเนนิการตัง้ฎีกาเบกิเงนิสมทบและหกัเงนิสะสมของสมาชกิ 

หรอืบนัทกึข้อมลูเงนิสะสม-เงนิสมทบในระบบจ่ายตรง เพือ่น�าส่งเงนิเข้าบญัช ีกสจ. ให้ตรงกับข้อมลูทีร่ะบใุนแบบทะเบยีน

รับและน�าส่งใบสมัครสมาชิก กสจ. (แบบ กสจ. 001/1) “การน�าส่งเงินสะสมและเงินสมทบงวดแรกในเดือน.........”

  5. จดัท�าหนงัสอืประทับตราแทนการลงช่ือ น�าส่งใบสมคัรสมาชิก กสจ. แบบทะเบยีนรบัและน�าส่งใบสมคัร 

สมาชิก กสจ. (แบบ กสจ. 001/1, กสจ. 001/2) ตวัจริง และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของลูกจ้างประจ�าที่สมัคร 

เป็นสมาชิกไปยังบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในทันที เพื่อบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่ 

ลงในฐานทะเบียนสมาชิก กสจ. เมื่อเงินน�าส่งงวดแรกของสมาชิกโอนเข้าบัญชี กสจ. แล้ว บริษัทจะด�าเนินการจัดสรร

หน่วยให้แก่สมาชิกทันที

	 	วิธีการปฏิบติัเมื่อลกูจ้างประจ�าเป็นสมาชิก กสจ. แล้ว

  1. กรณีลกูจ้างขอเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูสมาชิก

   ให้สมาชิกกรอกรายละเอียดลงในแบบค�าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและผู้รับประโยชน์ (แบบ  

กสจ. 002) ให้ครบถ้วน แนบส�าเนาเอกสารหลักฐานการขอเปลี่ยนแปลง แล้วจัดส่งเอกสารตัวจริงไปยังบริษัทจัดการ

ทะเบียนสมาชิก พร้อมทั้งส�าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด เพื่อจัดเก็บรวบรวมไว้ในสมุดหรือแฟ้มประวัติสมาชิก

  2. กรณีลกูจ้างประจ�าท่ีเป็นสมาชิกโอนย้ายหน่วยงาน

   ให้หน่วยงานเดิมของสมาชิก มีหน้าที่แจ้งสถานภาพการเป็นสมาชิก กสจ. ให้แก่หน่วยใหม่ที่รับ 

โอนสมาชิกทราบ พร้อมน�าส่งส�าเนาใบสมัคร แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์ และจัดท�ารายละเอียดยอดเงิน 

น�าส่งตัง้แต่เริม่เป็นสมาชกิจนถงึเดือนสุดท้ายทีห่น่วยงานมกีารจ่ายค่าจ้างให้แก่สมาชกิ ลงในรายงานสรปุยอดเงนิสมาชกิ

รายบุคคล (แบบ กสจ. 008) เพื่อหน่วยงานผู้เบิกใหม่จะได้ด�าเนินการต่อไป

คู่มือปฏิบัติงาน กสจ.
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
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จัดท�า

1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัคร

2. จัดท�าทะเบียนรับและน�าส่งใบสมัคร

3. จัดท�าหนังสือน�าส่งประทับตราแทนการลงชื่อ

    - ใบสมัครสมาชิก กสจ. ตัวจริง

    - ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

    -  ทะเบียนรับและน�าส่งใบสมัครตัวจริง

จัดเก็บส�าเนาเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 

- ใบสมัครสมาชิก กสจ. ตัวจริง

- ทะเบียนรับและน�าส่งใบสมัครตัวจริง

ขัน้ตอนการปฏิบติังาน

ของกองการเจ้าหน้าท่ี

กรณีเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ต้องส่งส�าเนาเอกสารอีก 1 ชุด

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�า

ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)

ตู้ ปณ. 543 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500

สถานที่จัดส่งเอกสาร

กำรปฏิบัติงำนของกองกำรเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนริหำรงำนบุคคล (ส่วนภูมิภำค)

 	การรบัสมคัรสมาชิกใหม่
  1. เมื่อลูกจ้างประจ�ายื่นแสดงความจ�านง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องในใบสมัคร
สมาชิก กสจ. แล้วเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงลายมือชื่อรับรองในใบสมัครสมาชิก กสจ. นั้น 
   “เม่ือหวัหน้าส่วนราชการหรอืผูท่ี้ได้รบัมอบหมายลงลายมือช่ือรบัรองในใบสมคัรสมาชิก กสจ. 
ถือว่า ใบสมคัรนัน้สมบรูณ์แล้ว แม้ว่าจะไม่มีการตอบรบัจากบริษทัจดัการทะเบยีนสมาชิก”
  2. จัดท�าทะเบียนรับและน�าส่งใบสมัครสมาชิก กสจ. (แบบ กสจ. 001/1, กสจ. 001/2) เพื่อควบคุม 
การรับและน�าส่งใบสมัครสมาชิก กสจ. 
  3. จดัท�าส�าเนาใบสมคัรสมาชกิ กสจ. แบบทะเบยีนรบัและน�าส่งใบสมคัรสมาชิก กสจ. (แบบ กสจ. 001/1, 
กสจ. 001/2) และส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของลูกจ้างประจ�า จ�านวน 2 ฉบับ 
   3.1 จัดเก็บไว้ในสมุดหรือแฟ้มประวัติสมาชิก  1  ฉบับ
   3.2 น�าส่งฝ่ายการเงิน/กองคลัง    1  ฉบับ
  4. ส�าเนาแจ้งฝ่ายการเงนิทราบโดยเรว็ เพือ่ด�าเนนิการตัง้ฎีกาเบกิเงนิสมทบและหกัเงนิสะสมของสมาชกิ 
หรอืบนัทกึข้อมลูเงนิสะสม-เงนิสมทบในระบบจ่ายตรง เพือ่น�าส่งเงนิเข้าบญัช ีกสจ. ให้ตรงกับข้อมลูทีร่ะบใุนแบบทะเบยีนรบั 
และน�าส่งใบสมัครสมาชิก กสจ. (แบบ กสจ. 001/1) “การน�าส่งเงินสะสมและเงินสมทบงวดแรกในเดือน.........”
  5. จัดท�าหนังสือประทับตราแทนการลงช่ือ น�าส่งใบสมัครสมาชิก กสจ. แบบทะเบียนรับและน�าส่ง 
ใบสมคัรสมาชกิ กสจ. (แบบ กสจ. 001/1, กสจ. 001/2) ตวัจรงิ และส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของลกูจ้างประจ�าทีส่มคัร 
เป็นสมาชิกไปยังบริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก โดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในทันที เพื่อบันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่
ลงในฐานทะเบียนสมาชิก กสจ. เมื่อเงินน�าส่งงวดแรกของสมาชิกโอนเข้าบัญชี กสจ. แล้ว บริษัทจะด�าเนินการจัดสรร
หน่วยให้แก่สมาชิกทันที

ขัน้ตอนการปฏิบติังานของกองการเจ้าหน้าท่ี

คูม่อืปฏบิตังิาน กสจ.
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
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แบบ กสจ. 009
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ตัวอย่างการกรอกแบบ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว



(หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

คูม่อืปฏบิตังิาน กสจ.
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เรือนจ�ำจังหวัดมุกดำหำร

เวียง   จงจ�ำ

ธุรกำร

มุกดำหำร

น.ส.เวียง  จงจ�ำ นำยค�ำสุข  โตนำค นำยสมชำย  รักชำติ

081 3355 8888

รำชทัณฑ์
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