
กสจ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรบัลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
พ่ีฮูกลงทุนโทร 02-168-1101-6 โทรสาร 02-168-1107-8 www.gpef.or.th @GPEF

ข้อท่ี 1 “ช่ือกองทุน”

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

สําหรบัลูกจ้างประจําของส่วนราชการ

ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว

ก
ส
จ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรบัลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว



ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ จำนวน 15 ท่าน ดังน้ี

กสจ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรบัลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
พ่ีฮูกลงทุนโทร 02-168-1101-6 โทรสาร 02-168-1107-8 www.gpef.or.th @GPEF

5 73

ผู้แทนโดยตำแหน่ง ผู้แทนฝ่ายข้าราชการ ผู้แทนฝ่ายสมาชิก 

ท่าน

ข้อท่ี 2 “โครงสร้าง กสจ.”

(ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการ กสจ.)

โครงสร้าง กสจ. ประกอบด้วย 3 ส่วน
ได้แก่ คณะกรรมการ กสจ. สำนักงาน กสจ. และบริษัทจัดการแต่ละด้าน

ท่าน ท่าน



GOVERNMENT PERMANENT EMPLOYEE REGISTERED PROVIDENT FUND  

ประธานกรรมการ กสจ. ชุดท่ี 12

นายไว  คงทวี

“ม่ันคง ปลอดภัย ออมเงินไว้ กับ กสจ.” 



นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์

กรรมการ กสจ.

โดยตำแหน่งจาก กรมบัญชีกลาง

นายเอกสิทธ์ิ ยุทธชัยวรกุล

กรรมการ. กสจ

โดยตำแหน่งจาก สำนักงบประมาณ 

GOVERNMENT PERMANENT EMPLOYEE REGISTERED PROVIDENT FUND  

นางสาวอมรรัตน์  จารุรัตน์

กรรมการ กสจ. โดยตำแหน่งจาก  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง



GOVERNMENT PERMANENT EMPLOYEE REGISTERED PROVIDENT FUND  

นายรุ่งธรรม  เปรมมางกูร นางอรุณวรรณ สุขฤกษ์ นายวรัท พฤกษาทวีกุล นายอนุกูล ปีดแก้ว

กรรมการผู้แทนฝ่ายข้าราชการ



GOVERNMENT PERMANENT EMPLOYEE REGISTERED PROVIDENT FUND  

กรรมการและเลขานุการ กสจ. ชุด 12

นายชัยสิทธ์ิ   ขันติสิทธ์ิ



GOVERNMENT PERMANENT EMPLOYEE REGISTERED PROVIDENT FUND  

นายศุภชัย  เครือเมฆ

กรรมการฝ่ายสมาชิก กสจ.

นายนะกูล  อักษรไวสมผล นายสุพจน์  เหมือนแขยด

นายอนันต์  เกิดศิริ นางยุพเรศ  นาอุดม นายมนัส  สมบูรณ์จันทร์



กสจ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรบัลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

พ่ีฮูกลงทุนโทร 02-168-1101-6 โทรสาร 02-168-1107-8 www.gpef.or.th @GPEF

ข้อท่ี 2 “โครงสร้าง กสจ.”
(ส่วนท่ี 3 สำนักงาน กสจ.)

ผู้จัดการสำนักงาน กสจ.
ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงาน กสจ.

หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์การลงทุนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนสมาชิก

เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และ IT



กสจ. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรบัลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

พ่ีฮูกลงทุนโทร 02-168-1101-6 โทรสาร 02-168-1107-8 www.gpef.or.th @GPEF

ด้านทะเบียนสมาชิก 
ด้านการลงทุน

ด้านผู้รับฝากทรัพย์สินบลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บลจ.กสิกรไทย จำกัด
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ข้อท่ี 2 “โครงสร้าง กสจ.”
(ส่วนท่ี 2 บริษัทจัดการแต่ละด้าน)

และ ด้านผู้สอบบัญชี

บมจ.ธรรมนิติ

บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)



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)



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
จำกเงินสมทบเงินสมทบ

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. 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



ผลตอบแทน กสจ. เฉล่ียต่อปี (ต้ังแต่ก่อต้ังกองทุน)
4.74%

2.31% 2.25%

กสจ. เงินฝากประจำ เงินเฟ้อ 



2.06

0.80

-0.61

2.94

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

5 ปี 3 ปี 1 ปี ธ.ค.64 

= 508 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน กสจ. ย้อนหลัง



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)

พนั บตัร/ตวัเงินคลงั

เงิน าก นาคาร

ตราสารหน้ีต่าง

ห ุน้

หน่วยลงทนุท่ีมีปัน ล

นําเงินไปลงทนุ โดย

กระจายความเสี่ยงไปยงั

หลกัทรพัยห์ลากหลาย

ประเ ท เพ่ือใหเ้งินของ

สมาชิกงอกเงย ได้ร ับ

ลตอบแทนท่ีดี

เป้าหมาย

: สงูกว่าเงิน าก

: สงูกว่าเงินเ ้ อ



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%

ทกุ  เดือน

เพราะมลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์เรา

ถืออย ูมี่ราคาลดลง

โดยส่วนใหญ่แลว้ กองทนุมี ล

กาํไรท่ีดี เติบโตอยา่งมัน่คง

ร ู้ป่ะ . . นับตั้งแต่มี กสจ.  ในปี 

2540 กองทนุมีกําไรเ ล่ีย 5% 

ต่อปีเชียวนะ

กสจ.

ไมต่อ้งกงัวล เงินท่านไมไ่ดห้ายไปไหน

มลูค่าเงินกองทนุของท่านจะเพ่ิมข้ึนเอง

 เม่ือราคาหลกัทรพัยป์รบัตวัข้ึน

เงินทกุบาททกุสตางคจ์ะถกูนําไปลงทนุในตราสารประเ ทต่าง  

เพ่ือใหมี้ ลตอบแทนเพียงพอเม่ือสมาชิกเก ียณอายรุาชการ

ในบางปี  (แต่น้อยมาก )  อาจ

ไ ด้ ร ั บ ล ก ร ะ ท บ จ า ก า ว ะ

เ ร ฐกิจทําใหเ้งินกองทนุลดลง

#รกักนัใหห่้างไกล ..รกัใครใหห่้างกนั



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   

สวสัดิการดี  ท่ีลกูจา้งควรร ู้

เงินสะสม

กองทนุ

สาํรอง

เล้ียงชีพ

นําเงินทัง้หมด

และกาํไรคืนลกูจา้ง

นําเงินไป

ลงทนุใหไ้ด้

กาํไร

4 เม่ือเก ียณ

หรอืลาออก

จากงาน

รบีสมคัรสมาชิก กสจ. เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเองในอนาคต

23

ท่ีนายจา้งจ่ายให้
ท่ีหกัจากเงินเดือนลกูจา้ง

1
เงินสมทบ



กสจ.
กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

พ่ีฮกูลงทนุ
GPEF

ไดป้ระโยชน ์5 เดง้

เสมือนไดเ้งินเพ่ิม 100%

จากเงินสมทบท่ีนายจา้งจ่ายให้

สรา้งวินยัการออม

รอรบัเงินกอ้นเม่ือเก ียณหรอืลาออก

เป็นหลกัประกนัของครอบครวั

เม่ือทพุพล าพ หรอืเสียชีวิต

ไดร้บัสิท ิประโยชนท์าง า ี

ทัง้สิท ิลดหยอ่น า ีจากเงินสะสมในแต่ละปี

และสิท ิยกเวน้ า ีจากเงินกอ้นเม่ือเก ียณ

เพ่ิมโอกาสเงินลงทนุใหเ้ติบโต

ทัง้ ลประโยชนท่ี์ไดจ้ากเงินสะสม

และ ลประโยชนท่ี์ไดจ้ากเงินสมทบ

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.
กองทนุสาํรองเลี.ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซึ@งจดทะเบียนแลว้

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

สมคัร    

กสจ. สมคัรง่าย ไดเ้งินสมทบ

เป็นเพื'อนกบัเราไดที้' ID line : @GPEF
หรอืสแกนบารโ์คด้

ไมมี่ค่าใชจ่้าย

เป็นลกูจา้งประจําของสว่นราชการ

ไมจํ่ากดัอาย ุ(อายรุาชการเหลือ ? ปี ก็สมคัรได)้

สมคัรไดท้กุวนัทําการ ทีDหน่วยงานของท่าน

ฟรี

ดาวนโ์หลดใบสมคัรไดเ้ลย..



เคล็ดลบั
เพิ่มเงินออมหลงัเก ียณดว้ย “กองทนุสาํรองเลี้ยงชีพ”

เป้าหมาย

หลงั

เก ียณ

วิ ีที่
เงินออม

ของ

ตนเอง

เงินสว่น

เพิ่มที่จะ

ไดร้บั

รวม สถานะหลงัเก ียณ

ไมท่ําอะไรเลย

าก นาคาร

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

เพียงพอหลงัเก ียณ

อยา่งสบายใจ

กสจ.
กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซึ่งจดทะเบียนแลว้

แลว้คณุจะเลือกแบบไหนดี ??

GPEF
พี่ฮกูลงทนุสาํนกังาน กสจ.   โทร ัพท ์02-168-1101-6   โทรสาร 02-168-1107-8    www.gpef.or.th 



กสจ.
กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีสาํหรบัลกูจา้งประจาํของสว่นราชการ ซ่ึงจดทะเบียนแลว้

พ่ีฮกูลงทนุ
GPEF

 แค่ 3 ขัน้ตอนง่าย

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

สมคัรไดต้ัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป

1.

กรอกรายละเอียด

พรอ้มแสดงเจตนาระบ ุ ูร้บั ลประโยชน์
ลงในใบสมคัรสมาชิก กสจ.

สามารถสแกนบารโ์คด้ใบสมคัรไดท่ี้น่ี

หรอืดาวนโ์หลดท่ี www.gpef.or.th

ค ู่มือปฏิบติังาน (หนา้ 27)

สมคัรสมาชิก กสจ. อยา่งไร

ยืน่ใบสมคัรดา้นบน

พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชน 1 บบั 
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.



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

กร
ณี
ที&**
**



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROWING 
M O N E Y G  

เตรยีมความพรอ้มขอคนืเงนิหลังเกณียณ 
 

“ตอนท่ี 1” 

 ส่วนงานทะเบียนสมาชิก กสจ. ขอพูดถึงสมาชิกที ่จะเกษียณอายุ
ราชการ ปี 2565 กันหน่อยค่ะ เพราะวันเวลาของการเกษียณอายุราชการ
ใกล้เข้ามาทุกที กองทุนอยากให้สมาชิกได้รับเงินคืนในทันทีที่เกษียณอายุ
ราชการ โดยให้หน่วยงานและสมาชิก กสจ. ได้เตรียมความพร้อมในการ
ขอรับเงนิกองทุนกัน ดังนั้น เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วในการรับคนืเงนิ 
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการดำเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

 

 

GPEF www.gpef.or.th @gpef 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนดำเนินการ ของหนว่ยงานราชการ 

ตรวจสอบรายชื่อ วัน เดือน ปีเกิดของสมาชิกที่จะเกษียณอายุ
ราชการในแตล่ะปี จากเอกสารที่บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิกส่ง
ให้ตรวจสอบในแตล่ะป ี 

แจ้งสมาชิกยืน่เร่ืองขอรับเงิน โดยกรอกรายละเอียดลงใน 
แบบขอรับเงนิ กสจ. 004/1 

จัดส่งเอกสารแบบขอรับเงินของสมาชิกมายงั กสจ. 
ก่อนวันที 30 กันยายน  

กรณีสมาชิกยังไม่เกษียณอายุราชการ ให้แก้ไขข้อมูลของสมาชิก 
ในแบบคำขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก (กสจ. 002) พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานที่ถูกตอ้ง 

“ตอนท่ี 2” 

GPEF www.gpef.or.th @gpef 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“เกษียณ”  
สมาชิกต้องเตรยีมตัวอย่างไร 
? 

?  

ส าเนาบัตรประชาชน 

ส าเนาหน้าสมุดบัญชี 

ส าเนาค าส่ัง หรอื ประกาศการเกษียณ 
 

ทีส่ำคญั!!! สมาชกิอยา่ลมืรบัรองสำเนาถกู 
         ตอ้งในเอกสารนะคะ 

เอกสารทัง้ 3 ฉบบันี ้ตอ้งสง่มาพรอ้มกบัแบบขอรบั
เงนิ กสจ. 004/1 ขาดเอกสารฉบบัใดฉบบัหนึง่ไมไ่ด้  

ทีส่ำคญั!!! สมาชกิอยา่ลมืรบัรองสำเนาถกูตอ้ง 
          ในเอกสารนะคะ 

อายุราชการ ท่ีรบัรองส าเนาถกูต้อง 

 

 

โดยเจา้หน้าท่ีของส่วนราชการ 

1 

2 

3 

“ตอนท่ี 3” 

GPEF www.gpef.or.th @gpef 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด แบบฟอรม์และเอกสารส าคญัตา่งๆ 

เขา้หนา้เวบ็ไซต ์กสจ.  
www.gpef.or.th 

คลิกเมาส์ที่เมนู “คู่มือปฏิบัติงาน” 

เลอืกเมนดูาวนโ์หลด 

คลิกเม้าส์เมนู “ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มดำเนินงาน กสจ.” 

เลอืกดาวนโ์หลดแบบฟอร์ม 

เลือกดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับ
เงินคืน แบบ กสจ. 004/1 

“ตอนท่ี 4” 

GPEF www.gpef.or.th @gpef 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกจะได้รบัเงนิเมือ่ไหร ่

 สำหรับใบแจ้งจำนวนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับสมาชิก 

ที่สิน้สุดสมาชิกภาพ บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก จัดส่งตามหลัง 

ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ ที่สมาชิกได้ระบุในแบบกสจ. 004/1 

 
 สมาชิกจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเมื่อนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก ได้ร ับเอกสารและเง ินนำส่งงวดเดือน 

กันยายน ถูกต้องครบหลังวันคำนวณหน่วยที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 

 

เอกสารถูกต้องครบถ้วน 

 ภายใน 30 วัน 

หมายเหตุ : บริษัทจัดการทะเบียนสมาชิก คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 

 

“ตอนท่ี 5” 

GPEF www.gpef.or.th @gpef 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

           

           

           

       

 

               
            
            
            
            
             

สมาชิกได้รบัเงนิคนื เม่ือไหร ่

 เมื่อวันเกษียณอายุมาถึง และบริษัทจัดการได้รับเงินงวด
สุดท้าย และข้อมูลครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อย เราจะดำเนินการ
โอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก และแจ้งข่าวดีให้ท่านทราบผ่าน SMS 
ว่าเงินกสจ. จะโอนเข้าบัญชีของสมาชิกวันไหน (สมาชิกโปรดกรอก
เบอร์โทรศัพท์มือถือลงในแบบกสจ. 004/1 ให้ชัดเจน)  

 

 นอกจากนี ้ท่านยังสามารถตรวจสอบรายชือ่สมาชิกทีไ่ด้รับเงิน 
กสจ. จากเว็บไซต์ของสำนักงาน กสจ.      www.gpef.or.th 
ได้อีกช่องทางหนึง่  
 

 

“ตอนท่ี 6” 

= 

“ 

GPEF www.gpef.or.th @gpef 



พิมพ์  
pvd.mfcfund.com

1

p v d . m f c f u n d . c o m

GPEF www.gpef.or.th 02-1681101-6 GPEF @GPEF

วิธีตรวจสอบยอดเงิน กสจ .



เ ล ขบั ต รป ร ะช าชน
4  ตั ว ท้ า ย

2

GPEF www.gpef.or.th 02-1681101-6 GPEF @GPEF

ร หั ส ผู้ ใ ช้ ง า น คื อ
หมายเลขบัตรประชาชน
ของท่าน 13 ตัว

ร หั ส ผ่ า น  คื อ
หมายเลข 4 ตัวท้าย
ของบัตรประชาชน

ใส่
“รหัสผู้ใช้งาน” และ “รหัสผ่าน”

วิธีตรวจสอบยอดเงิน กสจ .



กด3

GPEF www.gpef.or.th 02-1681101-6 GPEF @GPEF

ยอมรบัเง่ือนไข

กด ปิด

วิธีตรวจสอบยอดเงิน กสจ .



4

GPEF www.gpef.or.th 02-1681101-6 GPEF @GPEF

เจอหน้าน้ี

ต้องกด
“ทําแบบประเ มิน

ความเสี่ ยง ”

วิธีตรวจสอบยอดเงิน กสจ .



มีทั้ งหมด 10 ข้อ
ต้องทําทุกข้อ  ( เ ลือกอะไรก็ได้ )5

GPEF www.gpef.or.th 02-1681101-6 GPEF @GPEF

ทําเสรจ็แล้ว
กด

ตกลง

วิธีตรวจสอบยอดเงิน กสจ .



6

GPEF www.gpef.or.th 02-1681101-6 GPEF @GPEF

คะแนนท่ีได้ ไม่มีผลอะไร

กด
ยืนยัน

กดท่ี
สามขีด  น้ี

วิธีตรวจสอบยอดเงิน กสจ .



7

GPEF www.gpef.or.th 02-1681101-6 GPEF @GPEF

กด ข้อมูลการลงทุน

กด
ใบรับรอง
ยอดเงิน
สมาชิก

วิธีตรวจสอบยอดเงิน กสจ .



8

GPEF www.gpef.or.th 02-1681101-6 GPEF @GPEF

วิธีตรวจสอบยอดเงิน กสจ .

เย้ . .เจอแล้ว ++

ยอดเงินรวมของท่าน
อยู่ตรงน้ี !!

เงินของท่านที่สะสมมา
ต้ังแต่เป็นสมาชิก

เงินที่ส่วนราชการสมทบให้

ผลประโยชน์ที่
เกิดจากการ

ลงทุน

ยอดเงินที่ตัวเองนําส่งมาในปี
ปัจจุบันมีเท่าไหร ่ดูที่น่ี



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

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

“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


