
                                                          มหาวทิยาลัยสวนดุสติ 

                                        กองทุนสาํรองเลีย้งชพีพนักงานมหาวิทยาลัย 

ทีม่า   กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานมหาวทิยาลยั เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยประกาศมหาวทิยาลยัสวนดุสิตตามขอ้บงัคบั       

วา่ดว้ย   กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ.๒๕๕๘ และ แกไ้ข (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ซ่ึงเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตาม

พระราชบญัญติั   ดงันั้น เงินท่ีนาํส่งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานมหาวทิยาลยัสามารถนาํไปหกัลดหยอ่นภาษี ณ ท่ีจ่ายได ้
วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นสวสัดิการ หลกัประกนัแก่พนกังานมหาวทิยาลยัในการออมทรัพย์   เมื่อออกจากงาน  ทพุพลภาพ  

เกษียณอายงุาน  ถึงแกก่รรม  หรือลาออกจากงาน  ตามข้อบงัคบักองทนุสาํรองเลีย้งชีพ กลุม่มหาวิทยาลยัราชภฏั    ซึง่จด

ทะเบียนแล้ว 

ผู้มีสิทธิ  บคุลากรท่ีจะเป็นสมาชิกกองทนุ  ต้องเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัสวนดสุติท่ีได้รับคา่จ้างหรือเงินเดือนจาก

งบประมาณแผน่ดิน 

ขัน้ตอนการสมัครเป็นสมาชิกของกองทุน   มีดงัต่อไปนี ้

             ๑. พนกังานมหาวิทยาลยัสามารถเป็นสมาชิกกองทนุได้โดยขอรับใบสมคัรได้ท่ีกองบริหารงานบคุคล อาคาร

อเนกประสงค์ ชัน้ ๓   เมื่อได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการกองทนุแล้วจงึจะถือวา่เป็นสมาชิกกองทนุ 

             ๒. สมาชิกกองทนุท่ีลาออกจากกองทนุแตไ่มล่าออกจากงานจะสมคัรเป็นสมาชิกใหมไ่ด้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาหนึง่ปี

นบัตัง้แตว่นัท่ีลาออกจากกองทนุ   และจะกลบัเข้าเป็นสมาชิกได้เพียงหนึง่ครัง้เทา่นัน้ 

             ๓. สมาชิกกองทนุท่ีลาออกมหาวิทยาลยัและไปปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัราชภฏัท่ีเป็นสมาชิกกองทนุนีม้หาวิทยาลยั

จะโอนเงินสะสมและผลประโยชน์  เงินสมทบและผลประโยชน์ ๑๐๐%  เข้ากองทนุในสว่นของมหาวิทยาลยัแหง่นัน้ ๆ 

             ๔. สมาชิกกองทนุจะพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพในกรณีหนึง่กรณีใด  ดงัตอ่ไปนี ้

                               ๔.๑  ถึงแก่กรรม 

                               ๔.๒  มีอายคุรบเกษียณการทํางาน 

                               ๔.๓  ลาออกจากงานหรือถกูเลกิจ้างหรือพ้นจากการเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัไมว่่าด้วยเหตปุระการใด 

                               ๔.๔  ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทนุ 

                               ๔.๕  เมื่อกองทนุเป็นอนัเลกิกนัตามข้อบงัคบักองทนุ 

                               ๔.๖  โอนไปเป็นสมาชิกของกองทนุอ่ืน 

หน้าที่ของสมาชิก    สมาชิกต้องยินยอมจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุเป็นรายเดือน  โดยมหาวิทยาลยัจะหกัเงินสะสมจากคา่จ้าง

ในอตัราร้อยละสามของคา่จ้างแตล่ะเดือนตลอดระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกกองทนุหรือสมาชิกอาจจะสะสมมากกวา่อตัราร้อยละ

สามแตไ่มเ่กินอตัราร้อยละสบิห้า    แตม่หาวิทยาลยัสมทบให้อตัราร้อยละสามของคา่จ้าง  

สิทธิประโยชน์ของสมาชกิและสิทธิได้รับเงนิจากกองทุน     มีดงัตอ่ไปนี ้

              ๑. มีสทิธิตรวจดขู้อบงัคบักองทนุ  บญัชีและเอกสารของกองทนุ ณ ท่ีตัง้สาํนกังานได้ในเวลาเปิดทําการ 

              ๒. มีสทิธิเข้าร่วมประชมุใหญ่สมาชิก ขอเข้าช่ือเปิดประชมุวิสามญั ตลอดจนออกเสยีงลงคะแนนใด ๆ  ตาม 

ข้อกําหนดในข้อบงัคบั 

              ๓. มีสทิธิระบผุู้ รับประโยชน์หรือเปลีย่นแปลงผู้ รับประโยชน์โดยยื่นความจํานงเป็นหนงัสอืไว้กบัมหาวิทยาลยัตามใบ

สมคัรเข้าเป็นสมาชิกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ พนกังานมหาวิทยาลยั 

              ๔. มีสทิธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมทัง้จํานวนภายใน ๓๐วนันบัแตว่นัสิน้สมาชิกภาพไมว่า่ด้วย

กรณีใด ๆ   

              ๕. มีสทิธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบภายใน ๓๐ วนันบัแตว่นัสิน้สมาชิกภาพ  ตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้

                  ๕.๑ สิน้สมาชิกภาพ เพราะเหตถุึงแก่กรรม เกษียณอายงุาน  เจ็บป่วยจนไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ ทพุพลภาพ   

เป็นคนวกิลจริต คนไร้ความสามารถ  กองทนุเป็นอนัยกเลกิ  มหาวิทยาลยัเลกิจ้างโดยไมม่ีความผิดจะได้รับเงินสมทบและ

ผลประโยชน์ของเงินสมทบ ๑๐๐% 



                  ๕.๒ สิน้สมาชิกภาพ เพราะเหตลุาออกจากงาน หรือลาออกจากกองทนุโดยไมล่าออกจากงานจะได้รับเงินสมทบ

และผลประโยชน์ของเงินสมทบ  ดงันี ้

                               อายสุมาชิก                   เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ  ( ร้อยละ)              

                 ตัง้แต ่ ๑ ปี แตไ่มเ่กิน  ๒ ปี                                   ได้รับ    ๓๐ % 

                  ตัง้แต ่ ๒  ปีแตไ่มเ่กิน  ๓ ปี                                   ได้รับ    ๖๐ % 

                  ตัง้แต ่ ๓  ปีขึน้ไป                                                 ได้รับ    ๑๐๐ % 

              ๖. สมาชิกกองทนุจะได้รับใบรับรอง / ใบแจ้งยอดเงินของสมาชิกกองทนุสาํรองเลีย้งชีพทกุคร่ึงปีปฎิทิน  คือ สิน้ 

เดือน มิถนุายน และสิน้เดือน ธนัวาคม ของทกุปีภายในเดือนถดัจากเดือนท่ีรายงาน 

หมายเหตุ    สมาชิกสามารถเรียกดขู้อมลูเงินสะสมของตนเอง ผา่น Website  โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียนขอใช้บริการ  

SCBAM  PVD   Online ก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้   โดยสามารถตดิตอ่ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  SCBAM  Call   

Center  โทรศพัท์๐๒๗๗๗  ๗๗๗๗ กด ๐ กด ๖ หรือ โทรศพัท์ ๐๒๙๔๙ ๑๕๐๐ หรือ  

ทาง Email : PVD_Registrar.scbam @ scb.co.th            

การจ่ายเงนิกองทุน 

              ๑. เมื่อสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ  บริษัทจดัการจะจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากเงิน

ดงักลา่ว  โดยจา่ยเงินดงักลา่วทัง้หมดในครัง้เดียว ภายในกําหนดเวลาไมเ่กิน ๓๐ วนันบัแตว่นัท่ีสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ 

ภายใต้ข้อกําหนดของมหาวิทยาลยั 

                   การจ่ายเงินกองทนุให้แก่ผู้ รับผลประโยชน์ตามท่ีสมาชิกระบไุว้ในใบสมคัรหรือทายาทตามกฎหมาย(ในกรณีท่ีผู้ รับ

ผลประโยชน์ถึงแก่กรรมก่อนสมาชิกและสมาชิกยงัไมไ่ด้แจ้งผู้ รับผลประโยชน์ให้มหาวิทยาลยัทราบ)  จะทําได้กรณีสมาชิกนัน้

สิน้สมาชิกภาพเน่ืองจากถึงแก่กรรม  ถ้าเป็นกรณีอ่ืน ๆ  จะต้องจา่ยเงินแก่สมาชิกเทา่นัน้  โดยในการจ่ายเงินให้จา่ยผา่นทาง

คณะกรรมการกองทนุ  

             ๒. กองทนุจะไมจ่า่ยเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ   กรณีสมาชิกพ้นจากการเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัใน

กรณีหนึง่กรณีใดดงัตอ่ไปนี ้

                         ก.ทจุริตตอ่หน้าท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่มหาวิทยาลยั 

                         ข.ทําให้มหาวิทยาลยัได้รับความเสยีหายอยา่งร้ายแรง   ไมว่า่โดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ก็ตาม 

                         ค.ฝ่าฝืนข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานหรือระเบียบหรือคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชาอนัชอบด้วยกฎหมายและเป็น

ธรรมในเร่ืองท่ีร้ายแรง 

การยื่นขอรับเงนิกองทุน 

            กรณีท่ี ๑  สมาชิกเกษียณอายกุารทํางาน  ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยั   วา่ด้วย การบริหารงานบคุคล 

                         ๑.๑ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายช่ือได้ท่ี กองบริหารงานบคุคล ขา่วประชาสมัพนัธ์หน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลยั  หรือหน้าเว็บไซต์ของกองบริหารงานบคุคลประจําปีของทกุปี 

                         ๑.๒ สมาชิกสามารถแจ้งความจํานงขอคงเงินไว้ในกองทนุตอ่ไปหรือขอรับเงินจากกองทนุเป็นงวด  ตอ่

คณะกรรมการกองทนุตามแบบท่ีบริษัทจดัการกําหนดก่อนสมาชิกออกจากงานหรือสิน้สดุสมาชิกภาพจากกองทนุภายใน  

๓๐วนั  โดยมขีัน้ตอนการดาํเนินการในแจ้งคงเงนิไว้ในกองทุน ดงันี ้

                            ๑.๒.๑ สมาชิกกรอกข้อมลูและลงนามในแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอคงเงินไว้ในกองทนุ  ( เอกสาร C ๓.๓ ) 

                           ๑.๒.๒ สมาชิกนําฝากเงินคา่ธรรมเนียมการคงเงินไว้ในกองทนุจํานวน  ๕๐๐.๐๐ ( ห้าร้อย) บาทตอ่สมาชิก

ตอ่ปีเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ฯ 

                           ๑.๒.๓ สมาชิกรับรองสาํเนาบตัรประชาชนและสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก 

ขัน้ตอนการดาํเนินการขอรับเงนิที่คงไว้ในกองทุน  ดงันี ้



                           ๑.๒.๔ สมาชิกกรอกข้อมลูและลงนามในแบบฟอร์มขอรับเงินท่ีคงไว้ในกองทนุ ( เอกสาร  C ๓.๔ ) 

                           ๑.๒.๕ สมาชิกเลอืกขอรับเงินท่ีคงไว้ในกองทนุได้ ๒ วิธีคือ 

                             ก.รับเช็คสัง่จา่ยช่ือสมาชิก ( กรณีนีจ้ะคํานวณภาษี หกั ณ ท่ีจ่ายไว้ด้วย(ถ้ามี)) 

                             ข.โอนย้ายไปกองทนุสํารองเลีย้งชีพอ่ืนท่ีสมาชิกเป็นสมาชิกอยู่  สมาชิกต้องระบุช่ือกองทนุรับโอนให้ถกูต้อง 

                             ค.สมาชิกตรวจสอบเช็คและหนงัสือรับรองการพ้นสภาพท่ีบริษัทจดัการจดัสง่ให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแก่สมาชิก 

         กรณีท่ี ๒   สมาชิกสิน้สดุสมาชิกภาพจากกองทนุในกรณีหนึง่กรณีใดตามข้อ  ๔  คณะกรรมการกองทนุจะต้องแจ้งให้

บริษัทจดัการทราบภายใน  ๓๐ วนันบัจากวนัสิน้สมาชิกภาพ ( เอกสาร  C ๓.๑ , C ๓.๒ ) 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสิน้สุดสมาชกิภาพ   ประกอบด้วย 

               ๒.๑ กรณีสมาชิกโอนย้ายจากกองทนุอ่ืนมากองทนุมหาวิทยาลยั  โดยมีอายกุารเป็นสมาชิกกองทนุตอ่เน่ือง 

                     เอกสารแนบ :  ๒.๑.๑ หนงัสอืรับรองการทํางานจากหนว่ยงานเดิมทกุราย 

                                                 ๒.๑.๒ หนงัสอืรับรองอายสุมาชิกภาพจากกองทนุเดมิทกุกองทนุ 

              ๒.๒ กรณีเกษียณอายกุารทํางาน  (ครบ ๖๐ ปี ) 

                           เอกสารแนบ : ๒.๒.๑ หนงัสอืรับรองการเกษียณอายกุารทํางานของ มหาวิทยาลยั 

                                                ๒.๒.๒ สาํบตัรประชาชน 

               ๒.๓ กรณีทพุพลภาพ   เอกสารแนบ :  หนงัสอืรับรองแพทย์ท่ีรับรองวา่สมาชิกไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้อีก 

               ๒.๔ กรณีเสยีชีวิต 

                       เอกสารแนบ : ๒.๔.๑ สาํเนาใบมรณะบตัร 

                                                  ๒.๔.๒ แบบฟอร์มสมาชิกกองทนุสาํรองเลีย้งชีพท่ีสมาชิกกรอกไว้เม่ือสมคัรเป็นสมาชิกกองทนุ 

                                                  ๒.๔.๓ สาํเนาบตัรประชาชนของผู้ รับผลประโยชน์ทกุราย 

หมายเหตุ   ๑. กรณีสมาชิกเสยีชีวิตและมิได้กําหนดบคุคลท่ีจะพงึได้รับเงินจากกองทนุไว้  โดยพินยักรรมหรือหนงัสอืมอบไว้

ให้แก่บริษัทจดัการ    แตท่ัง้นีบ้ริษัทจดัการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการกองทนุเป็นผู้ เก็บรักษาเงินไว้   โดยดําเนินการตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในเอกสารแนบท้ายข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัแตล่ะราย 

                ๒. กรณีสมาชิกเสยีชีวิตระหวา่งขอรับเงินจากกองทนุเป็นงวด  การจ่ายเงินกองทนุในสว่นท่ีเหลอืให้เป็นไปตาม

บทบญัญตัิแหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์วา่ด้วยมรดก 

กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล   และที่อยู่ใหม่ 

              กรุณาแจ้งให้คณะกรรมการกองทนุทราบ หากมีการเปลีย่น ช่ือ – สกลุ โปรดนําสง่เอกสารใบขอเปลีย่น  ช่ือ – สกลุ 

และท่ีอยูใ่หม ่ มาท่ีคณะกรรมการกองทนุมหาวิทยาลยัสวนดสุติ   ๒๙๕  ถนนนครราชสมีา  แขวงดสุติ  เขตดสุติ  กรุงเทพฯ  

๑๐๓๐๐  หรือ ท่ีกองบริหารงานบคุคล  อาคารอเนกประสงค์  ชัน้  ๓ 

ติดตอ่สอบถามข้อมลู 

มหาวิทยาลยัสวนดสุติ 

กองทนุสาํรองเลีย้งชีพพนกังานมหาวิทยาลยั 

กองบริหารงานบคุคล  อาคารอเนกประสงค์  ชัน้  ๓ 

โทรศพัท์  ๐๒๒๔๔  ๕๑๕๑ – ๒   โทรสาร  ๐๒๒๔๔  ๕๑๕๐ 

เวลา   ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

เปิดบริการวนัจนัทร์  -  วนัศกุร์  (  ยกเว้นวนัหยดุราชการ)  
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