กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยจดทะเบียนเข้าร่วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กสิกรไทย
ทรัพย์มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จํากัด เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
2552 และเริ่มรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป
โดยหักเงินสะสมจากสมาชิกและเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยฝ่ายละ
2% ต่อเดือน จากค่าตอบแทน

รายละเอียด
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
กองทุนกสิกรไทยทรัพย์มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
1. เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
(1) ให้เป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้
จะต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการทดลองงานตามข้อบังคับ
ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(2) สมาชิ ก ที ่สิ้ น สุด สมาชิก ภาพตามกรณีใ นข้อ 2 (4)
ไม่ ส ามารถสมัครเข้ า เป็ น สมาชิก กองทุน ได้อีก
2. การสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุน
ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ กองทุ น (ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยกรณี
ดังต่อไปนี้)

(1) พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
(2) กองทุนยกเลิก
(3) นายจ้างของสมาชิกนั้นเลิกกิจการหรือถอนตัวจากการ
เป็นนายจ้างของกองทุน
(4) สมาชิกสามารถออกจากกองทุนได้โดยไม่ต้องออกจากงาน

เงินสะสมและเงินสมทบ
อัตราเงินสะสม
สมาชิกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน
อัตราเงินสมทบ
นายจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 2 ของค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบแก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ
1. การจ่ายเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม
สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม
คืนเต็มจํานวน
*2. การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ
2.1 สมาชิกที่พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุ
ถูกไล่ออกหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเลิกจ้าง
เนื่องจากฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อันชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นธรรมในเรื่องที่ร้ายแรง สมาชิกผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ (ซึ่งเงินจํานวนนีจ้ ะถูกส่งคืนเข้ามหาวิทยาลัย
ตามเดิม)
2.2 การสิ้นสุดสมาชิกภาพในกรณีดังต่อไปนี้ สมาชิกผู้นั้น
มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ 100%
(1) สมาชิกที่พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย
เหตุเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ เกษียณอายุ
(2) สมาชิก ที่พ้นจากการเป็น พนักงานมหาวิท ยาลัย
ด้วยเหตุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเลิก จ้าง โดย

สมาชิก ผู้นั้ น ไม่ไ ด้กระทํา ความผิ ดต่อระเบียบข้อ บัง คั บ การทํา งาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(3) สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยเหตุนายจ้างถอนตัว
จากการเป็นนายจ้างของกองทุน
2.3 การสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุน
(1) เงินในส่วนที่สมาชิกสะสมและผลประโยชน์สะสม
สมาชิกจะได้รับคืนเต็มจํานวนทุกกรณี
(2) การสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนในกรณีอื่นนอกจาก
ที่กําหนดไว้ในข้อ 2.1 หรือ 2.2 สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
อายุงาน

อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ ของเงินสมทบ
ทีกองทุนจะจ่ ายเมือสมาชิกสิ นสุ ดสมาชิกภาพ
น้อยกว่า 3 ปี
0%
3 ปี
30%
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี
50%
ตังแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี
70%
ตังแต่ 7 ปี ขึนไป
100%

2.4 เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบในส่วนที่
ไม่ได้จ่ายให้แก่สมาชิกตามข้อ 2* ให้ส่งคืนมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกองทุนร่วม
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการจัดทําระบบทะเบียนสมาชิก
จํานวน 5 บาท / คน / เดือน มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กองทุนเป็นผูร้ ับผิดชอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิก และเงื่อนไขในการสมัคร
1. เป็น พนัก งานมหาวิท ยาลัย สัง กัด มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลสุว รรณภูมิ
2. ผ่านการประเมินทดลองงานแล้ว
3.
ผู้ที่เคยสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ ม าก่ อ นแล้ ว
ลาออกจากกองทุน ไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้อีก
วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
1. ให้ผู้มีสิทธิสมัครกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้
พร้ อ มแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนและสํ า เนาสมุ ด บั ญ ชี
ธนาคารพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ ส่งให้
กองบริหารงานบุคคลหรือกองบริหารทรัพยากรของแต่ละศูนย์ที่ผู้สมัคร
ปฏิบัติงานอยู่ ภายในวันที่ 5 ของเดือน
2. ให้หน่วยงานที่รับใบสมัคร (กองบริหารงานบุคคลและผู้รับ
ผิดชอบงานบุคลากรของกองบริหารทรัพยากรทั้ง 3 ศูนย์) ตรวจสอบ
คุณสมบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกและเอกสาร/
หลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และนําเอกสารที่ระบุไว้ตามข้อ 1
(ใบสมัคร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาสมุดบัญชีธนาคาร)
ส่งไปยังกองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 8 ของเดือน
ทั้งนี้ การนําส่งเอกสาร/หลักฐานการสมัครถึงกองบริหารงาน
บุคคลภายในวันที่ 8 ของเดือน จะมีผลให้สถานภาพการเป็นสมาชิก
กองทุนเกิ ดในเดือนนั้น แต่ถ้ า นํา ส่ง เอกสาร/หลัก ฐานการสมัค รถึ ง

กองบริหารงานบุคคลหลังวันที่ 8 ของเดือน สถานภาพการเป็นสมาชิก
กองทุนจะมีผลในเดือนถัดไป
3. กองบริหารงานบุคคล รับเอกสาร/หลักฐานการสมัครและ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ/หลักฐานอีกครั้ง
4. กองบริหารงานบุคคล จัดส่งหนังสือแจ้งกองคลังและกอง
บริหารทรัพยากรทั้ง 3 ศูนย์ภายในวันที่ 10 ของเดือน เพื่อทราบและ
ดําเนินการนําส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนร้อยละ 2 ของเงิ น
ค่ า ตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่เดือนที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีสถานภาพ
การเป็นสมาชิกกองทุนเป็นต้นไป

เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เอกสารการสมัคร
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ท่านสามารถดาวน์
โหลดใบสมั ค รได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องกองบริ ห ารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
http://personnel.rmutsb.ac.th

** หากมีข้อสงสัยประการใด ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
โทรศัพท์ 035 - 709104
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://personnel.rmutsb.ac.th

จัดพิมพ์ครั้งที่ 3 : ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556
จํานวน 100 ฉบับ

โดย : กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

