มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
ทีม่ า กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย เป็ นกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นโดยประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตามข้อบังคับ
ว่าด้วย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๕๘ และ แก้ไข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเป็ นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม
พระราชบัญญัติ ดังนั้น เงินที่นาํ ส่งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษี ณ ที่จ่ายได้
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นสวัสดิการ หลักประกันแก่พนักงานมหาวิทยาลัยในการออมทรัพย์ เมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ
เกษียณอายุงาน ถึงแก่กรรม หรื อลาออกจากงาน ตามข้ อบังคับกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึง่ จด
ทะเบียนแล้ ว
ผู้มีสิทธิ บุคลากรที่จะเป็ นสมาชิกกองทุน ต้ องเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ที่ได้ รับค่าจ้ างหรื อเงินเดือนจาก
งบประมาณแผ่นดิน
ขัน้ ตอนการสมัครเป็ นสมาชิกของกองทุน มีดงั ต่ อไปนี ้
๑. พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเป็ นสมาชิกกองทุนได้ โดยขอรับใบสมัครได้ ที่กองบริ หารงานบุคคล อาคาร
อเนกประสงค์ ชัน้ ๓ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการกองทุนแล้ วจึงจะถือว่าเป็ นสมาชิกกองทุน
๒. สมาชิกกองทุนที่ลาออกจากกองทุนแต่ไม่ลาออกจากงานจะสมัครเป็ นสมาชิกใหม่ได้ อีกเมื่อพ้ นระยะเวลาหนึง่ ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่ลาออกจากกองทุน และจะกลับเข้ าเป็ นสมาชิกได้ เพียงหนึง่ ครัง้ เท่านัน้
๓. สมาชิกกองทุนที่ลาออกมหาวิทยาลัยและไปปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็ นสมาชิกกองทุนนี ้มหาวิทยาลัย
จะโอนเงินสะสมและผลประโยชน์ เงินสมทบและผลประโยชน์ ๑๐๐% เข้ ากองทุนในส่วนของมหาวิทยาลัยแห่งนัน้ ๆ
๔. สมาชิกกองทุนจะพ้ นจากการเป็ นสมาชิกภาพในกรณีหนึง่ กรณีใด ดังต่อไปนี ้
๔.๑ ถึงแก่กรรม
๔.๒ มีอายุครบเกษี ยณการทํางาน
๔.๓ ลาออกจากงานหรื อถูกเลิกจ้ างหรื อพ้ นจากการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ว่าด้ วยเหตุประการใด
๔.๔ ลาออกจากการเป็ นสมาชิกกองทุน
๔.๕ เมื่อกองทุนเป็ นอันเลิกกันตามข้ อบังคับกองทุน
๔.๖ โอนไปเป็ นสมาชิกของกองทุนอื่น
หน้ าที่ของสมาชิก สมาชิกต้ องยินยอมจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนเป็ นรายเดือน โดยมหาวิทยาลัยจะหักเงินสะสมจากค่าจ้ าง
ในอัตราร้ อยละสามของค่าจ้ างแต่ละเดือนตลอดระยะเวลาทีเ่ ป็ นสมาชิกกองทุนหรื อสมาชิกอาจจะสะสมมากกว่าอัตราร้ อยละ
สามแต่ไม่เกินอัตราร้ อยละสิบห้ า แต่มหาวิทยาลัยสมทบให้ อตั ราร้ อยละสามของค่าจ้ าง
สิทธิประโยชน์ ของสมาชิกและสิทธิได้ รับเงินจากกองทุน มีดงั ต่อไปนี ้
๑. มีสทิ ธิตรวจดูข้อบังคับกองทุน บัญชีและเอกสารของกองทุน ณ ที่ตงสํ
ั ้ านักงานได้ ในเวลาเปิ ดทําการ
๒. มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมใหญ่สมาชิก ขอเข้ าชื่อเปิ ดประชุมวิสามัญ ตลอดจนออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ตาม
ข้ อกําหนดในข้ อบังคับ
๓. มีสทิ ธิระบุผ้ รู ับประโยชน์หรื อเปลีย่ นแปลงผู้รับประโยชน์โดยยื่นความจํานงเป็ นหนังสือไว้ กบั มหาวิทยาลัยตามใบ
สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย
๔. มีสทิ ธิได้ รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมทังจํ
้ านวนภายใน ๓๐วันนับแต่วนั สิ ้นสมาชิกภาพไม่วา่ ด้ วย
กรณีใด ๆ
๕. มีสทิ ธิได้ รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั สิ ้นสมาชิกภาพ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
๕.๑ สิ ้นสมาชิกภาพ เพราะเหตุถึงแก่กรรม เกษียณอายุงาน เจ็บป่ วยจนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ทุพพลภาพ
เป็ นคนวิกลจริ ต คนไร้ ความสามารถ กองทุนเป็ นอันยกเลิก มหาวิทยาลัยเลิกจ้ างโดยไม่มีความผิดจะได้ รับเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ ๑๐๐%

๕.๒ สิ ้นสมาชิกภาพ เพราะเหตุลาออกจากงาน หรื อลาออกจากกองทุนโดยไม่ลาออกจากงานจะได้ รับเงินสมทบ
และผลประโยชน์ของเงินสมทบ ดังนี ้
อายุสมาชิก
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ ( ร้ อยละ)
ตังแต่
้ ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี
ได้ รับ ๓๐ %
ตังแต่
้ ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี
ได้ รับ ๖๐ %
ตังแต่
้ ๓ ปี ขึ ้นไป
ได้ รับ ๑๐๐ %
๖. สมาชิกกองทุนจะได้ รับใบรับรอง / ใบแจ้ งยอดเงินของสมาชิกกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพทุกครึ่งปี ปฎิทิน คือ สิ ้น
เดือน มิถนุ ายน และสิ ้นเดือน ธันวาคม ของทุกปี ภายในเดือนถัดจากเดือนที่รายงาน
หมายเหตุ สมาชิกสามารถเรี ยกดูข้อมูลเงินสะสมของตนเอง ผ่าน Website โดยสมาชิกจะต้ องลงทะเบียนขอใช้ บริ การ
SCBAM PVD Online ก่อนจึงจะสามารถใช้ บริ การได้ โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ SCBAM Call
Center โทรศัพท์๐๒๗๗๗ ๗๗๗๗ กด ๐ กด ๖ หรื อ โทรศัพท์ ๐๒๙๔๙ ๑๕๐๐ หรื อ
ทาง Email : PVD_Registrar.scbam @ scb.co.th
การจ่ ายเงินกองทุน
๑. เมื่อสมาชิกพ้ นจากสมาชิกภาพ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากเงิน
ดังกล่าว โดยจ่ายเงินดังกล่าวทังหมดในครั
้
ง้ เดียว ภายในกําหนดเวลาไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่สมาชิกพ้ นจากสมาชิกภาพ
ภายใต้ ข้อกําหนดของมหาวิทยาลัย
การจ่ายเงินกองทุนให้ แก่ผ้ รู ับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกระบุไว้ ในใบสมัครหรื อทายาทตามกฎหมาย(ในกรณีที่ผ้ รู ับ
ผลประโยชน์ถึงแก่กรรมก่อนสมาชิกและสมาชิกยังไม่ได้ แจ้ งผู้รับผลประโยชน์ให้ มหาวิทยาลัยทราบ) จะทําได้ กรณีสมาชิกนัน้
สิ ้นสมาชิกภาพเนื่องจากถึงแก่กรรม ถ้ าเป็ นกรณีอื่น ๆ จะต้ องจ่ายเงินแก่สมาชิกเท่านัน้ โดยในการจ่ายเงินให้ จา่ ยผ่านทาง
คณะกรรมการกองทุน
๒. กองทุนจะไม่จา่ ยเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ กรณีสมาชิกพ้ นจากการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยใน
กรณีหนึง่ กรณีใดดังต่อไปนี ้
ก.ทุจริ ตต่อหน้ าที่หรื อกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่มหาวิทยาลัย
ข.ทําให้ มหาวิทยาลัยได้ รับความเสียหายอย่างร้ ายแรง ไม่วา่ โดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อก็ตาม
ค.ฝ่ าฝื นข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรื อระเบียบหรื อคําสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาอันชอบด้ วยกฎหมายและเป็ น
ธรรมในเรื่ องที่ร้ายแรง
การยื่นขอรับเงินกองทุน
กรณีท่ี ๑ สมาชิกเกษียณอายุการทํางาน ตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้ วย การบริ หารงานบุคคล
๑.๑ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ที่ กองบริ หารงานบุคคล ข่าวประชาสัมพันธ์หน้ าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย หรื อหน้ าเว็บไซต์ของกองบริ หารงานบุคคลประจําปี ของทุกปี
๑.๒ สมาชิกสามารถแจ้ งความจํานงขอคงเงินไว้ ในกองทุนต่อไปหรื อขอรับเงินจากกองทุนเป็ นงวด ต่อ
คณะกรรมการกองทุนตามแบบทีบ่ ริ ษัทจัดการกําหนดก่อนสมาชิกออกจากงานหรื อสิ ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุนภายใน
๓๐วัน โดยมีขนั ้ ตอนการดําเนินการในแจ้ งคงเงินไว้ ในกองทุน ดังนี ้
๑.๒.๑ สมาชิกกรอกข้ อมูลและลงนามในแบบฟอร์ มแจ้ งความประสงค์ขอคงเงินไว้ ในกองทุน ( เอกสาร C ๓.๓ )
๑.๒.๒ สมาชิกนําฝากเงินค่าธรรมเนียมการคงเงินไว้ ในกองทุนจํานวน ๕๐๐.๐๐ ( ห้ าร้ อย) บาทต่อสมาชิก
ต่อปี เข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ฯ
๑.๒.๓ สมาชิกรับรองสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้ าแรก
ขัน้ ตอนการดําเนินการขอรับเงินที่คงไว้ ในกองทุน ดังนี ้

๑.๒.๔ สมาชิกกรอกข้ อมูลและลงนามในแบบฟอร์ มขอรับเงินที่คงไว้ ในกองทุน ( เอกสาร C ๓.๔ )
๑.๒.๕ สมาชิกเลือกขอรับเงินที่คงไว้ ในกองทุนได้ ๒ วิธีคือ
ก.รับเช็คสัง่ จ่ายชื่อสมาชิก ( กรณีนี ้จะคํานวณภาษี หัก ณ ที่จ่ายไว้ ด้วย(ถ้ ามี))
ข.โอนย้ ายไปกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพอื่นที่สมาชิกเป็ นสมาชิกอยู่ สมาชิกต้ องระบุชื่อกองทุนรับโอนให้ ถกู ต้ อง
ค.สมาชิกตรวจสอบเช็คและหนังสือรับรองการพ้ นสภาพที่บริ ษัทจัดการจัดส่งให้ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่สมาชิก
กรณีที่ ๒ สมาชิกสิ ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุนในกรณีหนึง่ กรณีใดตามข้ อ ๔ คณะกรรมการกองทุนจะต้ องแจ้ งให้
บริ ษัทจัดการทราบภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ ้นสมาชิกภาพ ( เอกสาร C ๓.๑ , C ๓.๒ )
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการสิน้ สุดสมาชิกภาพ ประกอบด้ วย
๒.๑ กรณีสมาชิกโอนย้ ายจากกองทุนอื่นมากองทุนมหาวิทยาลัย โดยมีอายุการเป็ นสมาชิกกองทุนต่อเนื่อง
เอกสารแนบ : ๒.๑.๑ หนังสือรับรองการทํางานจากหน่วยงานเดิมทุกราย
๒.๑.๒ หนังสือรับรองอายุสมาชิกภาพจากกองทุนเดิมทุกกองทุน
๒.๒ กรณีเกษี ยณอายุการทํางาน (ครบ ๖๐ ปี )
เอกสารแนบ : ๒.๒.๑ หนังสือรับรองการเกษียณอายุการทํางานของ มหาวิทยาลัย
๒.๒.๒ สําบัตรประชาชน
๒.๓ กรณีทพุ พลภาพ เอกสารแนบ : หนังสือรับรองแพทย์ที่รับรองว่าสมาชิกไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ อกี
๒.๔ กรณีเสียชีวิต
เอกสารแนบ : ๒.๔.๑ สําเนาใบมรณะบัตร
๒.๔.๒ แบบฟอร์ มสมาชิกกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพที่สมาชิกกรอกไว้ เมื่อสมัครเป็ นสมาชิกกองทุน
๒.๔.๓ สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ทกุ ราย
หมายเหตุ ๑. กรณีสมาชิกเสียชีวิตและมิได้ กําหนดบุคคลทีจ่ ะพึงได้ รับเงินจากกองทุนไว้ โดยพินยั กรรมหรื อหนังสือมอบไว้
ให้ แก่บริ ษัทจัดการ แต่ทงนี
ั ้ ้บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ คณะกรรมการกองทุนเป็ นผู้เก็บรักษาเงินไว้ โดยดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในเอกสารแนบท้ ายข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยแต่ละราย
๒. กรณีสมาชิกเสียชีวิตระหว่างขอรับเงินจากกองทุนเป็ นงวด การจ่ายเงินกองทุนในส่วนที่เหลือให้ เป็ นไปตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้ วยมรดก
กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล และที่อยู่ใหม่
กรุณาแจ้ งให้ คณะกรรมการกองทุนทราบ หากมีการเปลีย่ น ชื่อ – สกุล โปรดนําส่งเอกสารใบขอเปลีย่ น ชื่อ – สกุล
และที่อยูใ่ หม่ มาที่คณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพฯ
๑๐๓๐๐ หรื อ ที่กองบริ หารงานบุคคล อาคารอเนกประสงค์ ชัน้ ๓
ติดต่อสอบถามข้ อมูล
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริ หารงานบุคคล อาคารอเนกประสงค์ ชัน้ ๓
โทรศัพท์ ๐๒๒๔๔ ๕๑๕๑ – ๒ โทรสาร ๐๒๒๔๔ ๕๑๕๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เปิ ดบริ การวันจันทร์ - วันศุกร์ ( ยกเว้ นวันหยุดราชการ)

