
ความรู้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

นางสาวกมลวรรณ ทองสอน 
บุคลากรปฏิบัติการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 



กองทุนส ำรองเลีย้งชีพคอือะไร 



กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 

     กองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างเมื่อ เกษียณอายุ ลาออกจากงาน หรือเสียชีวิต   
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 
จ ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน 



คุณสมบัติของสมาชิกกองทุน 

 พนักงำนรำชกำร พนักงำนมหำวทิยำลยั ลูกจ้ำงมหำวทิยำลยั  
หรือพนักงำนโรงเรียนสำธิต  ยกเว้นชำวต่ำงชำติ 

 แสดงควำมจ ำนงเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนตำมข้อบังคบันี ้

 ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรกองทุนให้เข้ำเป็นสมำชิกได้  

ข้อบังคบักองทุน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มสมัครสมาชิกกองทุน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ 



อตัรำเงินสะสมและอตัรำเงินสมทบ 

  พนักงำนทีส่มคัรเป็น สมำชิกกองทุน  

        ถูกหักเงนิ ร้อยละ 3-15 ของอตัรำค่ำจ้ำงต่อเดอืน  

นำยจ้ำง  
จ่ำยเงนิสมทบ  
อำยุงำน < 10  ปี              ร้อยละ 3 ของอัตรำค่ำจ้ำงต่อเดอืน 
อำยุงำน   10  ปีขึน้ไป    ร้อยละ 5 ของอัตรำค่ำจ้ำงต่อเดอืน 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินสะสม 



เงนิทีอ่ยู่ในกองทุนส ำรองเลีย้งชีพแบ่งออกเป็น 4 ส่วน... 

เงินสะสม 

ผลประโยชน์เงนิสะสม 
- ดอกเบ้ีย 
- เงินปันผล 

ส่วนของสมำชิก ส่วนของมหำวทิยำลยั 

เงินสมทบ 

ผลประโยชน์เงนิสมทบ 
- ดอกเบ้ีย 
- เงินปันผล 



กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริหำรโดย 

เงนิสะสม 
ลูกจ้ำง 

เงนิสมทบ 
นำยจ้ำง 

ถึงแก่กรรม 

เกษียณอำยุ 

ลำออกจำกงำน 

ลำออกจำกกองทุน 

นิติบุคคล 
แยกต่ำงหำกจำกบริษทั 

กำรจ่ำยเงนิเข้ำกองทุน กำรจ่ำยเงนิออกจำกกองทุน 

กำรจ่ำยเงินเข้ำ - ออกจำกกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
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การลาออกจากสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
สมาชิกกองทุนที่ประสงค์จะลาออกจากกองทุน 

แต่ไม่ลาออกจากงาน 

ท าบันทึกเรียนอธิการบดีฯยื่นความประสงค์ขอลาออกจากกองทุน 
แนบเอกสารส าเนาบัตรประชาชน , ส าเนาบัญชีธนาคาร  

และรับรองส าเนาถูกต้อง 

ประชุมคณะกรรมการกองทุน 

งานบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการท าเอกสารถึง บลจ.ไทยพาณิชย ์

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกที่
ประสงค์ลาออกจากกองทุน 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล 



พนักงำนจะได้เงนิคนืจำกกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

เม ือ่สมาชกิลาออกจาก
กองทนุ  สมาชกิจะไดร้บั
เงนิจากกองทนุส ารอง
เลีย้งชพีในสว่นใดบา้ง

1.1. สว่นของสมาชกิสว่นของสมาชกิ

ประกอบดว้ยเงนิสะสมและผลประโยชนข์องเงนิ

สะสม ซึง่สมาชกิจะไดร้บั 100% ทกุกรณี

2.2. สว่นของนายจา้งสว่นของนายจา้ง 

ประกอบดว้ยเงนิสมทบและผลประโยชนข์อง

เงนิสมทบ  ขึน้อยูก่บัเง ือ่นไขทีร่ะบใุนขอ้บงัคบั

กองทนุของมหาวทิยาลยั
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การจา่ยเงนิกองทนุ 

 
เงือ่นไขกำรจ่ำยเงินสมทบ  
 

 กรณ ีลำออกจำกงำน หรือส้ินสุดสัญญำจ้ำง 
 
อำยุสมำชิก      %ของเงนิสมทบ 
น้อยกว่ำ 5 ปี       0 
ครบ 5 ปีขึน้ไป      100 

       



การจา่ยเงนิกองทนุ 

**  เฉพำะกรณที ำควำมผดิอนัเป็นเหตุให้มหำวทิยำลยัได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 

   มหำวทิยำลยัจะไม่จ่ำยเงนิสมทบ และผลประโยชน์จำกเงนิสมทบให้สมำชิก 

เงือ่นไขกำรจ่ำยเงนิสมทบ  
 

กรณ ีลำออกจำกกองทุน  แต่ไม่ลาออกจากงาน 
** จะได้รับเฉพำะในส่วนของเงินสะสมเท่ำน้ัน !!! ’ 

เมือ่ลำออกแล้ว   สำมำรถกลบัเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนได้อกี 1  คร้ัง 
                                      เมือ่ลำออกจำกกองทุนครบ 1 ปี 



กำรจ่ำยเงนิกองทุนกรณพีเิศษ 

กรณทีีส่มำชิกได้รับเงนิสมทบและผลประโยชน์ 100% โดยไม่ค ำนึงถึงอำยุสมำชิก 

 ถึงแก่กรรม 
 ครบเกษยีณกำรท ำงำน 
 ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง  
 เจ็บป่วยจนไม่สำมำรถปฏิบตัิงำนได้  
 เป็นบุคคลวกิลจริต คนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมอืนไร้ควำมสำมำรถ 
 กองทุนเป็นอนัยกเลกิ 
 นำยจ้ำงเลกิกจิกำร   

 กรณีที่กองทุนไม่ได้จ่ำยเงินสมทบ และผลประโยชน์ที่เกิดจำกเงินที่บริษัทจ่ำยสมทบเข้ำ
กองทุนให้แก่สมำชิกเมื่อพ้นจำกสมำชิกภำพ เงินที่บริษัทจ่ำยสมทบเข้ำกองทุน และผลประโยชน์
ทีเ่กดิจำกเงนิสมทบ  ให้ถือเป็นรำยได้ของมหำวทิยำลยัรำชภัฏนครปฐม 



กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ  ดกีบัพนักงำนอย่ำงไร 

1. ได้ออมเงินทุกเดือน 

2. ได้เงินสมทบฟรี จำกนำยจ้ำงทุกเดือน 

3. มีเงินก้อนไว้ใช้สอยยำมเกษียณ 

4. เงินสะสมในแต่ละปีสำมำรถน ำไปลดหย่อนภำษี 



สิทธิประโยชน์ส ำหรับสมำชิกกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

ดา้นภาษี

  เงนิลงทนุจะไดร้บัยกเวน้ หรอืลดหยอ่นภาษ ีขณะทีเ่ป็น

สมาชกิกองทนุและเมือ่ลาออกจากงาน

  เงนิสะสมทีจ่า่ยเขา้กองทนุ ขณะทีเ่ป็นสมาชกิกองทนุ

ภาษเีงนิไดป้ระจ าปี
- หักลดหยอ่นไดต้ามทีเ่กดิขึน้จรงิ แตไ่มเ่กนิ 10,000 บาทตอ่ปี

- สว่นทีเ่กนิ 10,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 490,000 บาทตอ่ปี จะไดรั้บ

ยกเวน้ไมน่ าไปรวมเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิเพือ่คดิภาษี
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ตดิตำมเงนิลงทุนได้จำกไหน 



www.scbam.com 
ทะเบียนสมาชิก 



www.scbam.com 
ทะเบียนสมาชิก 
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ทะเบียนสมาชิก 



www.scbam.com 
Call Center   0-2777-7777 


