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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เรื่อง

การรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
วันที่มีผลบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2560

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

นายสมาน อินสวาท
เจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่ายทะเบียนสมาชิก

นายพิชัย จารุสมบัติ
หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายทะเบียนสมาชิก

นางสาวลดาพร มหาโภคา
ผู้อานวยการ
กลุ่มงานทะเบียนสมาชิกและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาเนาถึง :
เอกสารนีเ้ ป็นเอกสารที่ใช้ภายในหน่วยงานของ กองทุนการออมแห่งชาติเท่านั้น
ห้ามทาสาเนาหรือพิมพ์เผยแพร่กอ่ นได้รับอนุญาตและห้ามขีดเขียนข้อความใด ๆ บนเอกสารควบคุม

กองทุนการออมแห่งชาติ
ชื่อเอกสาร : : การรับสมัครสมาชิก (กอช)
หมายเลขเอกสาร : Procedures-NSF-MR- 001

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
แก้ไขครั้งที่
วันที่จัดทา : 28 เมษายน 2560
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นคู่มือการทางานในการศึกษาขั้นตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสมาชิกของ กอช เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการรับสมัครสมาชิกที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางปฏิบัติงานเดียวกันของกอช
2. ขอบเขตการปฏิบัติงานและการควบคุม
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก และการควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีใ่ นการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
3. อ้างอิงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.1 พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554
3.2 ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก การจ่ายเงินสะสมและการ
แสดงเจตนาต่อกองทุนกรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย พ.ศ.2558
4. หลักการ
4.1 การรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติสามารถรับสมัครโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียนสมาชิก
4.2 การรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ สามารถรับสมัครผ่านหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช
5. คานิยาม / ความหมาย
5.1 กองทุน หมายถึง กองทุนการออมแห่งชาติ
5.2 สมาชิก หมายถึง สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 ของ พรบ.กองทุนการ
ออมแห่งชาติ พ.ศ.2554
5.3 หน่วยรับสมัคร หมายถึง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เป็นหน่วยบริการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
5.4 Bill Payment หมายถึง ใบนาส่งเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 สมาชิกติดต่อแจ้งความประสงค์ขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติกับธนาคารที่เป็นตั วแทน
หน่วยรับสมัครสมาชิกของ กอช พร้อมยื่นบัตรประจาตัวประชาชนให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดาเนินการตรวจสอบสิทธิ
6.2 เจ้ าหน้ าที่ ห น่ วยรับ สมัครทาการตรวจสอบสิท ธิจากหมายเลขบัตรประจาตัว ประชาชน ลงในระบบ
ทะเบียนสมาชิกของ กอช เพื่อตรวจสอบสิทธิการสมัครเป็นสมาชิกของ กอช ว่ามีสิทธิในการสมัครหรือไม่ หาก
พบว่ามีสิทธิในการสมัคร เจ้าหน้าที่ธนาคารจึงดาเนินการ บันทึกข้อมูลของสมาชิกลงในระบบทะเบียนสมาชิก
ของ กอช ตามขั้นตอนการรับสมัคร
6.3 เจ้าหน้าที่หน่วยรับสมัครบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกพร้อมกับพิมพ์เอกสารการรับ
สมัครสมาชิก (กอช.01) ใบนาส่งเงินสะสมเข้ากองทุน (Bill Payment) เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารการสมัครสมาชิกได้แก่ (กอช.01) และสาเนาบัตรประชาชนให้ครบถ้วน และนา
เอกสารใบนาส่งเงินสะสมเข้ากองทุน (Bill Payment) ไปส่งเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
6.4 เจ้าหน้าที่หน่วยรับสมัคร รับเงินสะสมงวดแรกจากสมาชิกเพื่อทารายการส่งเงิน สะสมให้กับ กอช. และ
นาสาเนาเอกสารการสมัครสมาชิก (กอช.01) และสาเนาBill Payment ที่ลงนามโดยเจ้าหน้าที่หน่วยรับสมัคร
มอบให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน
6.5 เจ้าหน้ าที่ห น่ วยรับ สมัคร สรุป รายงานเพื่อทาการกระทบยอดรวบรวมเงินสะสมของสมาชิกที่นาส่ ง
ภายในวันเข้าบัญชี กอช. ภายในวันที่เกิดรายการ และส่งข้อมูล Batch File ให้ฝ่ายทะเบียนสมาชิกของ กอช ใน
วันทาการถัดไปเพื่อตรวจสอบ
6.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสมาชิกตรวจสอบยอดรายงานการนาส่งเงินของธนาคารหน่วยรับสมัครสมาชิกกับ
ฝ่ายการเงินสานักงานของ กอช จากการ Update Book Bank Statement การโอนเงินตามวันที่รับสมัคร
1). กรณี เจ้าหน้ าที่ ฝ่ายทะเบี ยนสมาชิกตรวจสอบข้อมูล การนาส่ งเงินสะสมจาก Bill Payment ใน
ระบบทะเบี ย นสมาชิก กับ Book Bank Statement ของ กอช. พบว่ายอดเงิน ที่น าส่ งกับรายงานไม่
ถูกต้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสมาชิก ส่งเมล์แจ้งกลับไปยังธนาคารที่นาส่งให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
และนาส่งข้อมูล Batch File ที่ถูกต้องมาให้ กอช. อีกครั้ง
2). กรณี เจ้าหน้าที่ฝ่ ายทะเบี ยนสมาชิกตรวจสอบข้อมูลการนาส่ งเงินสะสมจาก Bill Payment กับ
Book Bank Statement ของ กอช. พบว่า ยอดเงิน ที่ น าส่ ง ถู ก ต้ อ งตรงกั บ รายงานกระทบยอดตาม
Reconcile จึงจัดทารายงานสรุปยอดเงินสะสมประจาวันส่งให้ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
6.7 ฝ่ายทะเบียนสมาชิกรวบรวมเงินสะสมของสมาชิกเป็นรายสัปดาห์เพื่อดาเนินการจัดสรรจานวนหน่วย
ให้กับสมาชิก
6.8 รวบรวมเอกสารต้นฉบับการสมัคร (กอช.01) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จัดส่งให้ กอช.ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วันทาการของเดือนถัดไป
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7. แผนผังการปฏิบัติงาน
Work flow
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