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เอกสารฉบบัน้ีมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที ่1 ม.ค.2560 

                   
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและแต่งต้ังผู้รับประโยชน์ 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

(เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและชัดเจน) 

เขียนท่ี...................................................................... 
วันท่ี..........เดือน...............................พ.ศ.................. 

เรียน     คณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว  

           ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

           ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ ..............................) ชื่อ – สกุล................................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด............./.............../..................อายุ.......................ปี ต าแหน่ง……………..…………………………................................................................. 
สังกัด คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง........................................................................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
วันท่ีเริ่มปฏิบัตหิน้าท่ี ............/..................../.................... เลขท่ีประจ าตัวประชาชน.....................................................................  
อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย........................................................ต าบล/แขวง.........................................................................
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์.......................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้.............................................................สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย   
คู่สมรสชื่อ นาย/นาง..................................................................อาชีพ........................................ จ านวนบุตร.....................คน 

          ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า “กองทุน”) โดยตกลงท่ีจะปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุนท่ีมีอยู่แล้ว และท่ีจะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
ต่อไปอย่างเคร่งครัด และข้าพเจ้าขอรับรองว่านอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับตามข้อบังคับกองทุนแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ
ใดๆ จากกองทุนอีก 
          ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิหักเงินเดือน/ค่าตอบแทนของข้าพเจ้าตามอัตราท่ีข้อบังคับกองทุนก าหนด 
เพื่อน าส่งให้กองทุนตลอดระยะเวลาท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิกกองทุน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนให้เข้าเป็นสมาชิก
เป็นต้นไป 
          ข้าพเจ้าขอยืนยัน ได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่าง ๆ ในข้อบังคับของกองทุนแล้ว และข้าพเจ้าตกลงท่ีจะปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ ใน
ข้อบังคับกองทุน ท้ังที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมในภายหน้าทุกประการ  
          ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิครั้งน้ี ข้าพเจ้าขอแจ้งให้
มหาวิทยาลัยหักค่าจ้างรายเดือนใน *อัตราร้อยละ.........................(%) ของค่าจ้างเพื่อสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ                                                                                                                                                                               
          และในปีต่อไปถ้าหากข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม  ข้าพเจ้าจะแจ้งต่อคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วน                   
ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน ของปีก่อนท่ีจะมีผลบังคับใช้ ถ้าไม่มีการแจ้งขอให้หักในอัตราเดิมและใชแ้ผนการลงทุนเดิมในปีต่อไป 
           

                                                                                                     ลงชื่อ..........................................................................ผู้สมัคร 

                                                                                                          (...........................................................................)       

การอนุมัติ 

คณะกรรมการกองทุนมีมติอนุมัติให้เป็นสมาชิกตั้งแต่วันท่ี..................../...................../.......................... 
 
 

....................................................................                    ..................................................................... 
(                                                  )                   (                                                   ) 

กรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายนายจ้าง                     กรรมการกองทุนเฉพาะส่วนฝ่ายสมาชิก 
 
หมายเหตุ   *สมาชิกจ่ายเงินสะสมในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง โดยก าหนดเป็นจ านวนเต็ม 

กช.มทรส.1 



เอกสารฉบบัน้ีมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที ่1 ม.ค.2560 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน ์
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
(เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงและชัดเจน) 

เขียนที่........................................................ 
วันท่ี..........เดือน....................พ.ศ............... 

          ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................รหัสประจ าตัวประชาชนเลขที่......................................................... 
ต าแหน่ง...................................................................สังกัด คณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง......................................................................................................    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
          ขอแจ้งรายชื่อบุคคลผู้มีนามต่อไปน้ีเป็นผู้รับประโยชน์ท่ีข้าพเจ้าจะได้รับตามสิทธิจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย ตาม
ส่วนท่ีได้ระบุไว้ ดังต่อไปน้ี 

          1. ชื่อผู้รับประโยชน์.................................................................................... .....เกี่ยวข้องเป็น.............................................................. 
              ท่ีอยู่............................................................................................................................. ..................................................................    
              หมายเลขโทรศัพท์................................................................ให้ได้รับส่วนแบ่งคิดเป็นร้อยละ........................................................ 

          2. ชื่อผู้รับประโยชน์.........................................................................................เกี่ยวข้องเป็น.............................................................. 
              ท่ีอยู่................................................................................................... ............................................................................................    
              หมายเลขโทรศัพท์................................................................ให้ได้รับส่วนแบ่งคิดเป็นร้อยละ........................................................ 

          3. ชื่อผู้รับประโยชน์.................................................................................... .....เกี่ยวข้องเป็น.............................................................. 
              ท่ีอยู่............................................................................................................................................... ................................................    
              หมายเลขโทรศัพท์................................................................ให้ได้รับส่วนแบ่งคิดเป็นร้อยละ........................................................           

          4. ชื่อผู้รับประโยชน์.................................................................................... .....เกี่ยวข้องเป็น.............................................................. 
              ท่ีอยู่...................................................................................................................... .........................................................................    
              หมายเลขโทรศัพท์................................................................ให้ได้รับส่วนแบ่งคิดเป็นร้อยละ........................................................           

          อนึ่ง ข้าพเจ้ารับทราบว่า ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุเงื่อนไขไว้ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ไม่ชัดเจนหรืออาจตีความได้หลายนัย ให้กองทุน
จัดสรรให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสัดส่วนเท่าๆ กัน และส าหรับในกรณีเป็นการจ่ายตามส่วนเท่าๆ กัน ถ้าผู้รับผลประโยชน์คนใดคนหน่ึงถึงแก่กรรม 
กองทุนจะกระจายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ท่ียังมีชีวิตอยู่ตามส่วนเท่าๆ กัน 
          เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตาย  การจ่ายเงินซ่ึงข้าพเจ้ามีสิทธิให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามท่ีระบุไว้ข้างต้นน้ี  ถือว่าเป็นการช าระเงินส่วนของข้าพเจ้า
จากกองทุนฯ แล้ว ถูกต้องทุกประการ 

                                                           

                                                                         ลงชื่อ..........................................................................สมาชิก (ผู้แสดงเจตนา) 

                                                                              (...........................................................................) 

                                                           
 



เอกสารฉบบัน้ีมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที ่1 ม.ค.2560 
  

 
แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ เค มำสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบยีนแล้ว 
เฉพำะส่วนนำยจ้ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำชมงคลสุวรรณภูม ิ

 

        วันท่ี...................เดือน.................................พ.ศ...................... 
 

เรียน  บริษัท  ศูนย์รับฝำกหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  ในฐำนะนำยทะเบยีนสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
 

 คณะกรรมกำรกองทุนฯ ขอแจ้งรำยละเอียดของสมำชิกที่สิ้นสุดสมำชิกภำพ  ทั้งนี้เพื่อขอรับเงินกองทุน (เงินสะสม เงินสมทบ 
และผลประโยชน์)  ตำมสิทธิของสมำชิกแต่ละรำยที่พึงไดร้ับตำมที่ระบุในข้อบังคับกองทุน ดังต่อไปนี ้
 

ข้อมูลสมาชิก  (เพื่อประโยชน์ของท่ำน โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจงและชัดเจน) 
ช่ือ - สกุล..............................................................รหสัสมำชิก.................................วัน / เดือน / ปี เกิด............................................... 
วันท่ีเข้ำท ำงำน.................................... วันท่ีพ้นสถำนภำพกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลยั มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสวุรรณภมูิ 
..............................................รวมอำยุงำน............ปี..........เดือน..........วัน  วันท่ีเริ่มเป็นสมำชิกกองทุน.................................................
วันท่ีพ้นสมำชิกภำพกองทนุ...........................................รวมอำยุสมำชิกภำพกองทุน..........ปี........เดือน........วัน  
วันที่ส่งเงินเข้ำกองทุนงวดสุดท้ำย.................................................เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี................................................................. 
เลขประจ ำตัวประชำชน....................................................................... 
 

สาเหตุการสิ้นสุดสมาชิกภาพ   (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)            
О   ลำออกจำกงำน          О   ลำออกจำกกองทุน  โดยมิไดล้ำออกจำกงำน 
О   เกษียณอำยุ (เอกสำรแนบ : หนังสือรับรองกำรเกษียณอำยุ)    О   ทุพพลภำพ  (เอกสำรแนบ : หนังสือรับรองแพทย์)  
О   เสยีชีวิต (เอกสำรแนบ : ส ำเนำใบมรณะบัตร, หนังสือแจง้ผู้รับผลประโยชน์ (ตน้ฉบับ) , ส ำเนำบัตรประชำชนผู้รับผลประโยชน์) 
О   โอนย้ำยกองทุน  ไปยังกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ....................................................................................ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
О   อื่นๆ  (ระบุ)............................................................................................................. 
 

เง่ือนไขการจ่ายเงินจากกองทุน   (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
- จ่ำยเงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสมทบ ในอัตรำร้อยละ................................... 
- จ่ำยเงินประเดิม และ ผลประโยชน์ของเงินประเดิม  ในอัตรำร้อยละ........-.......... 
- เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบท่ีสมำชิกไม่มสีิทธิไดร้ับ  ให้ด ำเนินกำรคืนนำยจ้ำง   

 

เง่ือนไขการขอรับเงิน   (โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน) 
О  ขอน ำเงินออกจำกกองทุนเมื่อพ้นสมำชิกภำพ  โดยวิธีกำร 
      О   สั่งจ่ำยเช็คระบุชื่อ A/C Payee Only 
 О  โอนเข้ำบัญชีธนำคำร ....................................................... 
       ช่ือบัญชี............................................................................. เลขที่บัญชี............................................................ 
 О   อื่น ๆ (ตำมระบุ) .................................................................................................. 
 หมำยเหตุ.............................................................................................................................................. 
О  ขอคงเงินไว้ในกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพเป็นระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี โดยได้แนบแบบแจ้งขอคงเงินไว้ในกองทุนเมื่อสิ้นสุด 
     สมำชิกภำพมำด้วยพร้อมนี ้
 

ขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นถูกต้องและไม่ขดัต่อข้อบังคับกองทุน 
 

ลงช่ือ.................................................................สมำชิกกองทุน 
     (                                                  ) 

               

                 
  

ประทับตรำมหำวิทยำลัย 

ลงช่ือ .....................................................................  กรรมกำรกองทุน 
       (                                                    )     
 
 
ลงช่ือ .....................................................................  กรรมกำรกองทุน 
       (                                                    )              

กช.มทรส.2 


