
กสจ. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรบัลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว
พี่ฮูกลงทุน

GPEF

โทร 02-168-1101-6 โทรสาร 02-168-1107-8www.gpef.or.th @3fw_gpef

“ชื่อกองทุน”

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ

ส่ิงท่ีสมำชิกควรรู ้กสจ. คืออะไร

ส าหรบัลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ก
ส
จ

ติดตามอ่านบทความอ่ืนๆ ได้ท่ีเว็บไซต์ กสจ. www.gpef.or.th

กองทนุส ำรองเล้ียงชพีส ำหรบัลกูจ้ำงประจ ำของสว่นรำชกำร ซึง่จดทะเบยีนแล้ว



กสจ.
กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

พ่ีฮกูลงทนุ

GPEF

ทําไมตอ้งมี กสจ.

สาํนกังาน กสจ.  โทร 02-168-1101-6  โทรสาร 02-168-1107-8  www.gpef.or.th 

สมคัรไดต้ัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป

กสจ. จดัตัง้ข้ึนตามมติคณะรฐัมนตร ีและกรมบญัชีกลาง

ไดจ้ดทะเบียนกองทนุเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2540 

โดยมีวตัถปุระสงค ์4 ประการ  

เป็นสวสัดกิาร

ใหล้กูจา้งประจาํมเีงนิ

ไวใ้ชเ้มือ่ออกจากราชการ

สรา้งความสมัพนัธอ์นัดี

ระหว่างรฐั

และลกูจา้งประจาํ

สรา้งหลกัประกนั

ใหแ้กค่รอบครวั

เมือ่สมาชกิเสียชวิีต

สรา้งสถาบนัเงนิออม

1 2

3 4

สามารถสแกนบารโ์คด้ใบสมคัรไดท่ี้น่ี

หรอืดาวนโ์หลดท่ี www.gpef.or.th

ค ู่มือปฏิบติังาน (หนา้ 27)



ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
จ านวน 15 ท่าน ดังนี้

กสจ. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรบัลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว
พี่ฮูกลงทุน

GPEF

โทร 02-168-1101-6 โทรสาร 02-168-1107-8www.gpef.or.th @3fw_gpef

5 73

ผู้แทนโดยต าแหน่ง ผู้แทนฝ่ายข้าราชการ ผู้แทนฝ่ายสมาชิก 

ท่าน

“โครงสร้าง กสจ.”

(ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ กสจ.)

โครงสร้าง กสจ. ประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ คณะกรรมการ กสจ. ส านักงาน กสจ. และบริษัทจัดการแต่ละด้าน

ท่าน ท่าน

ติดตามอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ กสจ. www.gpef.or.th



กสจ. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรบัลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว
พี่ฮูกลงทุน

GPEF

โทร 02-168-1101-6 โทรสาร 02-168-1107-8www.gpef.or.th @3fw_gpef

“โครงสร้าง กสจ.”
(ส านักงาน กสจ.)

ผู้จัดการส านักงาน กสจ.

www.gpef.or.th

ผู้ช่วยผู้จัดการส านกังาน กสจ.

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์การลงทุนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนสมาชิก

เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และ ITเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ติดตามอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ กสจ. 



กสจ. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรบัลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว
พี่ฮูกลงทุน

GPEF

โทร 02-168-1101-6 โทรสาร 02-168-1107-8www.gpef.or.th @3fw_gpef

ด้านทะเบียนสมาชิก 
ด้านการลงทุน

ด้านผู้รับฝากทรัพย์สินบลจ.เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน)

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกัด
บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย

“โครงสร้าง กสจ.”
(บริษัทจัดการแต่ละด้าน)

และ

www.gpef.or.thติดตามอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ กสจ. 

ด้านผู้สอบบัญชี

บมจ.ธรรมนิติ

บลจ.เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน)



กสจ. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรบัลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว
พี่ฮูกลงทุน

GPEF

โทร 02-168-1101-6 โทรสาร 02-168-1107-8www.gpef.or.th @3fw_gpef

“เงินสะสม และเงินสมทบ”

อตัราเงินสะสมและเงินสมทบ ที่น ำส่งเข้ำ กสจ. มีอตัรำเท่ำใด 

และนอกจำกน้ันยังมีเงินผลประโยชน์ท่ีจะได้รบั

เงินสะสม
3 – 15% 

ผลประโยชน์
จำกเงินสะสม

ผลประโยชน์
จำกเงินสมทบ

เงินสมทบ
3%

ตดิตำมบทควำมอืน่ๆ ไดท้ีเ่ว็บไซต ์กสจ. www.gpef.or.th



กสจ.
กองทนุส ำรองเลี้ยงชพีส ำหรบัลกูจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

กองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ

วำงแผนดมีเีงนิกอ้นใหญ่ “ยำมเกษยีณ”

“กองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ” (Provident Fund) เงินออมเพ่ือเกษียณ

แถมลดหยอ่นภำษีได ้เลือกอตัรำเงินสะสมได ้ตัง้แต่ 3 – 15%

เงนิเดอืน 17,000 บำท

อำยุ 45 ปี

อำยเุกษยีณ 60 ปี

อตัรำกำรเพิ่มขึน้ของเงนิเดอืน 3% ตอ่ปี

อตัรำเงนิสมทบของนำยจำ้ง 3% ตอ่ปี

ผลตอบแทน 5% ตอ่ปี

ยกตวัอย่ำง

หำกเลือก

อตัรำเงินสะสม 3%

ภำยใน 15 ปีจะไดเ้งนิ

259,056 บำท

หำกเลือก

อตัรำเงินสะสม 15%

ภำยใน 15 ปีจะไดเ้งนิ

777,169 บำท

พ่ีฮกูลงทนุ

GPEF

ภำยในระยะเวลำ 15 ปี หำกท่ำนเพ่ิมเงินสะสมเป็น 15% 

ท่ำนจะไดเ้งินเพ่ิมข้ึนถึง 3 เท่ำตวั

ส ำนกังำน กสจ.  โทร 02-168-1101-6  โทรสำร 02-168-1107-8  www.gpef.or.th



กสจ.
กองทนุส ำรองเลี้ยงชพีส ำหรบัลกูจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

พ่ีฮกูลงทนุ

GPEF
ส ำนกังำน กสจ.  โทร 02-168-1101-6  โทรสำร 02-168-1107-8  www.gpef.or.th

สมคัร    

ออมเพ่ิม

มารว่มเป็นเพ่ือนกบัเราไดท่ี้
ID line : @3FW_GPEF หรือสแกนบารโ์คด้

ไมมี่ค่าใชจ้่าย  ไดต้ัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป   

งา๊ย..ง่าย

กรอกแบบฟอรม์ค ำขอเปลี่ยนแปลงเงนิสะสม (แบบ กสจ. 009)

สามารถเปลี่ยนแปลงเงินสะสมไดปี้ละ 1 ครัง้

เงนิสมทบในสว่นของรฐับำลยงัคงไวท้ี่ 3% เทำ่เดมิ

สว่นราชการ ท าการหกัเงินสะสมสว่นเพ่ิม

(สมาชิกไมส่ามารถน าสง่เงินเขา้กองทนุไดโ้ดยตรง)

ด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในเดอืนธนัวำคมของทกุปี 

และมผีลเดอืนมกรำคมในปีถดัไป

..มาเพ่ิมเงินสะสมกนัเถอะ เพ่ือใหเ้พียงพอใชห้ลงัเกษียณ..

เลือกอตัราสะสมสว่นเพ่ิมไดต้ัง้แต่ 1-12%

(เม่ือรวมกบัเงินสะสมปกติแลว้จะไมเ่กิน 15%)



กสจ. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรบัลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว
พี่ฮูกลงทุน

GPEF

โทร 02-168-1101-6 โทรสาร 02-168-1107-8www.gpef.or.th @3fw_gpef

“นโยบายการลงทุน”

กสจ. น าเงินไปลงทุนในอะไร

ตราสารหน้ี

ติดตามอ่านบทความอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์ กสจ. www.gpef.or.th

>75%

<5%
การลงทุนทางเลือก

<20%
ตราสารทุน

เพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว



กสจ.
กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

พ่ีฮกูลงทนุ

GPEF

กสจ. นําเงินไปทําอะไร

สาํนกังาน กสจ.  โทร 02-168-1101-6  โทรสาร 02-168-1107-8  www.gpef.or.th 

สมคัรไดต้ัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป

สามารถสแกนบารโ์คด้ใบสมคัรไดท่ี้น่ี

หรอืดาวนโ์หลดท่ี www.gpef.or.th

ค ู่มือปฏิบติังาน (หนา้ 27)

พนัธบตัร/ตัว๋เงินคลงั

เงินฝากธนาคาร

ตราสารหน้ีต่างๆ

ห ุน้

หน่วยลงทนุท่ีมีปันผล

นําเงินไปลงทนุ โดย

กระจายความเสี่ยงไปยงั

หลกัทรพัยห์ลากหลาย

ประเภท เพ่ือใหเ้งินของ

สมาชิกงอกเงย ได้ร ับ

ผลตอบแทนท่ีดี

เป้าหมาย

: สงูกว่าเงินฝาก

: สงูกว่าเงินเฟ้อ



กสจ.
กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

พ่ีฮกูลงทนุ

GPEF

สาํนกังาน กสจ.  โทร 02-168-1101-6  โทรสาร 02-168-1107-8  www.gpef.or.th 

เงินท่านไปไหน ??

หลายคนคงสงสยัว่าเงนิท่ีทา่นนาํสง่เขา้ กสจ. ทกุเดอืนนัน้..ไปไหน

วนันีเ้รามาดกูนัว่า เงนิทา่นไปไหนกนั

ท่านสง่เงินสะสม 

3% – 15% 

ของเงินเดือน

หน่วยงานตน้สงักดั

สมทบใหท่้าน 3%

ทกุๆ เดือน

เพราะมลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์เรา

ถืออย ูมี่ราคาลดลง

โดยส่วนใหญ่แลว้ กองทนุมีผล

กาํไรท่ีดี เติบโตอยา่งมัน่คง

ร ู้ป่ะ . . นับตั้งแต่มี กสจ.  ในปี 

2540 กองทนุมีกําไรเฉล่ีย 5% 

ต่อปีเชียวนะ

กสจ.

ไมต่อ้งกงัวล เงินท่านไมไ่ดห้ายไปไหน

มลูค่าเงินกองทนุของท่านจะเพ่ิมข้ึนเอง

 เม่ือราคาหลกัทรพัยป์รบัตวัข้ึน

เงินทกุบาททกุสตางคจ์ะถกูนําไปลงทนุในตราสารประเภทต่างๆ 

เพ่ือใหมี้ผลตอบแทนเพียงพอเม่ือสมาชิกเกษียณอายรุาชการ

ในบางปี  (แต่น้อยมากๆ )  อาจ

ไ ด้ ร ั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ภ า ว ะ

เศรษฐกิจทําใหเ้งินกองทนุลดลง

#รกักนัใหห่้างไกล ..รกัใครใหห่้างกนั



กสจ.
กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

พ่ีฮกูลงทนุ

GPEF

ไดป้ระโยชน ์5 เดง้

เสมือนไดเ้งินเพ่ิม 100%

จากเงินสมทบท่ีนายจา้งจ่ายให้

สรา้งวินยัการออม

รอรบัเงินกอ้นเม่ือเกษียณหรอืลาออก

เป็นหลกัประกนัของครอบครวั

เม่ือทพุพลภาพ หรอืเสียชีวิต

ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษี

ทัง้สิทธิลดหยอ่นภาษีจากเงินสะสมในแต่ละปี

และสิทธิยกเวน้ภาษีจากเงินกอ้นเม่ือเกษียณ

เพ่ิมโอกาสเงินลงทนุใหเ้ติบโต

ทัง้ผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากเงินสะสม

และผลประโยชนท่ี์ไดจ้ากเงินสมทบ

1

2

3

4

5

สาํนกังาน กสจ.  โทร 02-168-1101-6  โทรสาร 02-168-1107-8  www.gpef.or.th 

เป็นสมาชิก กสจ. แลว้ไดอ้ะไร

สามารถสแกนบารโ์คด้ใบสมคัรไดท่ี้น่ี

หรอืดาวนโ์หลดท่ี www.gpef.or.th

ค ู่มือปฏิบติังาน (หนา้ 27)

สมคัรไดต้ัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป



กสจ.
กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซึ่งจดทะเบียนแลว้

พี่ฮกูลงทนุ

GPEF

สาํนกังาน กสจ.  โทร 02-168-1101-6  โทรสาร 02-168-1107-8  www.gpef.or.th 

สมคัร    

กสจ. สมคัรง่าย ไดเ้งินสมทบ

เป็นเพื่อนกบัเราไดท้ี่
ID line : @3FW_GPEF

หรอืสแกนบารโ์คด้

ไมม่ีค่าใชจ้่าย  ไดต้ัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป   

เป็นลกูจา้งประจําของสว่นราชการ

ไมจ่ํากดัอาย ุ(อายรุาชการเหลือ 1 ปี ก็สมคัรได)้

สมคัรไดท้กุวนัทําการ ที่หน่วยงานของท่าน

ฟรี

ดาวนโ์หลดใบสมคัรไดเ้ลย..



กสจ.
กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

พ่ีฮกูลงทนุ

GPEF

 แค่ 3 ขัน้ตอนง่ายๆ

สาํนกังาน กสจ.  โทร 02-168-1101-6  โทรสาร 02-168-1107-8  www.gpef.or.th 

สมคัรไดต้ัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป

1.

กรอกรายละเอียด

พรอ้มแสดงเจตนาระบผุ ูร้บัผลประโยชน์

ลงในใบสมคัรสมาชิก กสจ.

สามารถสแกนบารโ์คด้ใบสมคัรไดท่ี้น่ี

หรอืดาวนโ์หลดท่ี www.gpef.or.th

ค ู่มือปฏิบติังาน (หนา้ 27)

สมคัรสมาชิก กสจ. อยา่งไร

ยืน่ใบสมคัรดา้นบน

พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั 

ใหก้องการเจา้หนา้ท่ีตน้สงักดั

2.

นําสง่เงินเขา้กองทนุ

โดยไมต่อ้งรอการตอบรบัการเป็นสมาชิกจาก กสจ. 

3.



กสจ.
กองทนุส ำรองเลี้ยงชพีส ำหรับลกูจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร ซ่ึงจดทะเบยีนลลว้

สิทธิประโยชนแ์ละเง่ือนไข

บุคคลที่สำมำรถสมัครเขำ้เป็นสมำชิก กสจ. ตอ้งเป็นลูกจ้ำงประจ ำของส่วน

รำชกำร ลละ ได้รับค่ำจ้ำงจำกงบประมำณลผ่นดินหมวดบุคลำกรจำก

กรมบญัชกีลำง

สมำชกิภำพของสมำชกิกองทนุสิ้นสดุในกรณี ดงัตอ่ไปนี้

เง่ือนไข เงินท่ีไดร้บัคืน วิธีการจ่ายเงิน

1. เสียชวิีต

2. พน้จำกรำชกำร

3. ลำออกจำกรำชกำร

4. ปลดออก/ไลอ่อก

เงินสะสม 

และ

ผลตอบ

แทน

เงินสมทบ

และ

ผลตอบ

แทน

เงินกอ้น

จ่ายครัง้

เดียว

นโยบายการลงทนุ

กสจ. น าเงินออมของสมาชิก ทั้งส่วน

ของเงินสะสมและเงินสมทบท่ีสมาชิก

ไดร้บัจากรฐับาล ไปลงทนุในสินทรพัย์

ประเภทต่างๆ อาทิ พันธบัตรรฐับาล

ตราสารหน้ี เงินฝากธนาคาร ตราสาร

ทนุ (ห ุน้) ฯลฯ เพ่ือสรา้งผลตอบแทน

ของสมาชิกใหง้อกเงย

ผ ูม้ีสิทธิสมคัรสมาชิก กสจ.

ลกูจา้งประจ าของสว่นราชการ

สมคัรสมาชิกไดง่้ายๆ

ติดต่อกองการเจา้หนา้ท่ี

กรอกใบสมคัรสมาชิก

ขอ้มลูเพ่ิมเติม

02-168-1101-6

สแกนเพ่ือดาวนโ์หลด

ใบสมคัรสมาชิก

www.gpef.or.th

ไมก่ าหนดอาย ุ

GPEF

พ่ีฮกูลงทนุส ำนกังำน กสจ.  โทร 02-168-1101-6  โทรสำร 02-168-1107-8  www.gpef.or.th

1.

2.

3.

1.

2.



เคล็ดลบั

เพิ่มเงินออมหลงัเกษียณดว้ย “กองทนุสาํรองเลี้ยงชีพ”

เป้าหมาย

หลงั

เกษียณ

วิธีที่
เงินออม

ของ

ตนเอง

เงินสว่น

เพิ่มที่จะ

ไดร้บั

รวม สถานะหลงัเกษียณ

ไมท่ําอะไรเลย

ฝากธนาคาร

เป็นสมาชิก

กองทนุสาํรอง

เลี้ยงชีพ

1

2

3

2,000,000 0 0 0 ตอ้งหาเพิ่ม

2,000,000 2,000,000
ไดแ้ค่

ดอกเบี้ย

2,000,000

+ ดอกเบี้ย

2,000,000 2,000,000

ไดเ้งินเพิ่มอีก

2,000,000

และดอกเบี้ย

4,000,000

+ ดอกเบี้ย

พอเพียง

เพียงพอหลงัเกษียณ

อยา่งสบายใจ

กสจ.
กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซึ่งจดทะเบียนแลว้

แลว้คณุจะเลือกแบบไหนดี ??

GPEF

พี่ฮกูลงทนุสาํนกังาน กสจ.   โทรศัพท ์02-168-1101-6   โทรสาร 02-168-1107-8    www.gpef.or.th 



ทํางาน ' ปี

และอาย ุ'' ปีขึ2นไป

กสจ.
กองทนุสาํรองเลี.ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซึ@งจดทะเบียนแลว้

พี#ฮกูลงทนุ
GPEF

สาํนกังาน กสจ.  โทร EF-HIJ-HHEH-I  โทรสาร EF-HIJ-HHEK-J  www.gpef.or.th

เงิน กสจ. สว่นไหนบา้งที3ไดร้บัการยกเวน้ภาษี

ใบแจง้ยอดเงิน 

ณ ธนัวาคมในแต่ละปี

คือยอดรวมที>ท่าน

สามารถนําไปยื>นภาษี

เงินผลประโยชน์

จากเงินสมทบ

เงินผลประโยชน์

จากเงินสะสม
เงินสมทบเงินสะสม

ยกเวน้ภาษี

แต่เงิน ) สว่นนี-ตอ้งมาตรวจสอบกอ่นว่าเสียภาษีหรอืไม่

ยกเวน้ภาษี

ทํางาน ' ปี

แต่อายไุมถึ่ง '' ปี

ทํางานไมถึ่ง ' ปี

นําไปคํานวณในใบแนบ และ

หกัค่าใชจ่้ายกรณีพิเศษ

ตอ้งเสียภาษี

1

2

3

ก
รณี
ที
&

**

**



4

กสจ.
กองทนุสาํรองเลี.ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซึ@งจดทะเบียนแลว้

พี#ฮกูลงทนุ
GPEF

ฝ่ายทะเบียนสมาชิก กสจ. โทร %&-()*-((%( ตอ่ (%.  โทรสาร 02-168-1107 www.gpef.or.th

ใบแจง้ยอดเงิน บอกอะไรบา้ง
กสจ. จดัสง่ใบแจง้ยอดเงนิใหส้มาชกิทกุๆ : เดอืน

ทา่นร ูไ้หม..ใบแจง้ยอดเงนิ บอกอะไรทา่นบา้ง ??

อยา่ลืม !! เงินสะสมที2จ่ายเขา้กองทนุในแต่ละปี

สามารถนําไปลดหยอ่นภาษีไดน้ะ

ผลประโยชน ์คือเงนิที*นาํไปลงทนุแลว้ไดผ้ลตอบแทน

ยอดเงินปัจจบุนัของท่าน

เงินสะสม คือจาํนวนเงนิของทา่นที*นาํสง่เขา้กองทนุ1

1

2 เงินสมทบ คือจาํนวนเงนิที*สว่นราชการสมทบใหท้า่น “ฟร”ี

3

ผลตอบแทนสะสม นบัตัFงแตต่น้ปีนีF (คิดเป็นรอ้ยละ)

ผลตอบแทนสะสมรวม @ ปียอ้นหลงั (คิดเป็นรอ้ยละ)

3 2 3 4



กสจ. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรบัลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว
พี่ฮูกลงทุน

GPEF

โทร 02-168-1101-6 โทรสาร 02-168-1107-8www.gpef.or.th @3fw_gpef

“ผู้รับผลประโยชน์”

สิ่งที่สมาชิกควรรู้  การระบุผู้รับผลประโยชน์ ส าคัญไฉน ??

กรณีสมาชิกเสียชีวิต
จะจ่ายเงินให้บุคคลที่
สมาชิกแสดงเจตนาไว้

บุตร

ติดตามบทความอื่นๆ
www.gpef.or.th

ได้รับ 1 ส่วน

บิดา - มารดา
สามี - ภรรยา

ได้รับ 1 ส่วน
ได้รับ 2 ส่วน

แต่ถ้าผู้ตายมีบุตร
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
ให้ได้รับ 3 ส่วน

1. 2.ถ้าไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชนไ์ว้ จะจ่ายตามหลักเกณฑ์ดังนี้



กสจ. 
กองทนุส ำรองเลี้ยงชพีส ำหรบัลกูจำ้งประจ ำของสว่นรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 

พ่ีฮกูลงทนุ 

GPEF 
ฝ่ายทะเบียนสมาชิก กสจ. โทร 02-168-1101 ตอ่ 109  โทรสำร 02-168-1107 www.gpef.or.th  

ขัน้ตอนการขอรบัเงิน กสจ. 

สมำชกิ กสจ. ที่เกษยีณอำยรุำชกำร  

เตรียมเอกสำรเพื่อประกอบกำรย่ืนเร่ืองขอรับเงนิ ดงันี ้

แบบ กสจ. 004/1 

ส าเนาค าสัง่/ 

ส าเนาบตัรประชาชน 

ส าเนาหนา้สมดุ 

ตวัจรงิ 

เจา้หนา้ท่ี 

สมาชิก 

บญัชีออมทรพัย ์

เจา้หนา้ท่ีรวบรวมเอกสาร แลว้สง่มาท่ี 

ต ู ้ปณ.543 ปณจ.บางรกั 

 กรงุเทพฯ 10500 

อยา่ลืม 
เอกสารตอ้งรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบันะ 

!! 

ประกาศเกษียณ 

บญัชีธนาคาร 

รบัรองเอกสาร 

ไดท้กุธนาคาร 

รบัรองเอกสาร 



กสจ.
กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

พ่ีฮกูลงทนุ

GPEF

สาํนกังาน กสจ.  โทร 02-168-1101-6  โทรสาร 02-168-1107-8  www.gpef.or.th 

สมคัร    

กองทนุสาํรองเล้ียงชีพ

มารว่มเป็นเพ่ือนกบัเราไดท่ี้

ID line : @3FW_GPEF หรอืสแกนบารโ์คด้

ไมมี่ค่าใชจ่้าย  ไดต้ัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป   

สวสัดิการดีๆ ท่ีลกูจา้งควรร ู้

เงินสะสม

กองทนุ

สาํรอง

เล้ียงชีพ

นําเงินทัง้หมด

และกาํไรคืนลกูจา้ง

นําเงินไป

ลงทนุใหไ้ด้

กาํไร

4 เม่ือเกษียณ

หรอืลาออก

จากงาน

รบีสมคัรสมาชิก กสจ. เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเองในอนาคต

23

ท่ีนายจา้งจ่ายให้
ท่ีหกัจากเงินเดือนลกูจา้ง

1
เงินสมทบ



กสจ. กองทุนสำรองเล้ียงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว
พ่ีฮูกลงทุน

GPE

Fโทร 02-168-1101-6 โทรสาร 02-168-1107-8 www.gpef.or.t

h

@3FW_GPEF

ดูแลเรื่องอาหารการกิน

เตรียมตัว “แก่” อย่างมีคุณภาพ

ไม่เค็ม ไม่เหล้า

ไม่มัน

ไม่บุหร่ี

ออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้

เพ่ือป้องกันโรค NCDs โดยเฉพาะ

คนโสดท่ีไม่มีใครดูแล

เก็บออมเงินทอง

สำหรับใช้จ่ายในชีวิต

บ้ันปลาย เพราะแก่

แล้วไม่มีแรงทำงาน

หมั่นทำงานจิตอาสา

ความสุขจากการเป็นผู้ให้ จะ

ทำให้ “แก่” อย่างเบิกบาน

เตรียมบ้านให้พร้อมกับวัย

บ้านสวยแต่ปีนไม่ไหว คงต้อง

วางแผนปรับปรุง

โยคะ
เวท

ไม่หวาน

ว่ิง

เก็บออม

ให้เติบโต

จิตอาสา



กสจ. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรบัลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว
พี่ฮูกลงทุน

GPEF

โทร 02-168-1101-6 โทรสาร 02-168-1107-8www.gpef.or.th @3fw_gpef

“ช่องทางการติดต่อ กสจ.”

ส านักงาน กสจ.
33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์

แกรนด์รามาไนน์ อาคารเอ ชั้น 23 
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

02-168-1101-6

www.gpef.or.th
กสจ.

@GPEF

02-168-1107-8

โทรศัพท์

ที่อยู่ส านักงาน

เว็บไซต์
เฟซบุ้ค ไลน์ กสจ.

โทรสาร

ส่งเอกสาร
งานทะเบียนสมาชิก

ตู้ ปณ.543
ปณจ.บางรัก

กรุงเทพฯ 10500


