
 

 

ใบสมัครสมาชกิกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ได้ที่                

- เว็บไซต์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

 www.rmutp.ac.th  

- เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี

 www.hrm.offpre.rmutp.ac.th  

 

** หากมีข้อสงสัยประการใด ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่  

กองบริหารงานบุคคล อาคารส านกังานอธิการบดี  ช้ัน 4 

โทรศัพท์ 02 - 665 - 3777 ตอ่ 6061 - 6066 

หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

- เว็บไซต์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

 www.rmutp.ac.th  

- เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี

 www.hrm.offpre.rmutp.ac.th  

  
 

 

 

 

สิทธิการเปน็สมาชิกและการหกัเงินสะสม (ต่อ) 
กรณีที่  2 ส่ง ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครถึงกองบริหารงานบุคคล  

หลังวันที่ 16 ของเดือน จะมีผลให้สถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนใน

เดือนถัดไป และจะถูกหักเงินสะสมอีกสองเดือนถัดไป  

ตัวอย่าง ส่งเอกสารที่กองบริหารงานบุคคล 17 สิงหาคม 2557 จะมีผล

ให้สถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนเกิดในเดือนกันยายน 2557 และ     

จะถูกหักเงินสะสมในเดือนตุลาคม 2557  

   
 

 

1. ได้สิทธิการนับอายุสมาชกิ โดยนับจากอายุงาน ส าหรับผู้ที่ผ่านการประเมินทดลอง

ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 31 มกราคม 57 และสมัครเป็นสมาชิก ระหว่างวันที ่30 

พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2557 

2. การหกัเงินสะสมและการได้รับเงินสมทบ  

  2.1 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครถึงกองบริหารงานบุคคล

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม 2557 จะถูกหักเงินสะสมใน

เดือนกรกฎาคม 2557 

  2.2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครถึงกองบริหารงานบุคคล
ตั้งแต่วันที่ 2 - 29 กรกฎาคม 2557 จะถูกหกัเงินสะสมในเดือนสิงหาคม 2557 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
พนั ก ง านมหา วิทยาลั ย  

สิทธิพิเศษส าหรบัผูท้ี่สมัครเปน็สมาชิก            
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2557 

http://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
http://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
http://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th
http://www.hrm.offpre.rmutp.ac.th


 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชี พ

พนักงานมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ไทยพาณิชย์ จ ากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยจด

ทะเบียนเข้าร่วมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์  

ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2557 และเริ่มรับสมัคร

สมาชิกตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อเป็นสวัสดิการ

ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์และเป็นหลักประกันแก่

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ เป็นสมาชิกกองทุน กรณีตาย กรณีออกจากงาน 

หรือ ลาออกจากกองทุน 

1. เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกกองทุน  

 พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนต้องผ่าน               

การทดลองปฏิบัติงานแล้ว   

2. สมาชิกจะสิ้นสุดสมาชิกภาพในกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังน้ี  

2.1 พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

2.2 ลาออกจากกองทุน 

2.3 กองทุนเลิก  

(พนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างเพื่อไปรับ

ราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้แสดง

ความจ านงว่าจะกลับมาปฏิบัติงาน

เมื่อพ้นจากราชการทหารแล้ว              

ไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสมาชิกภาพ )  

 

 
 

 

 

อัตราเงินสะสม 

 สมาชิกจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของค่าตอบแทน  

อัตราเงินสมทบ 

 มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของค่าตอบแทน  

 

 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบแก่สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ  

 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสม             

และผลประโยชน์จากเงินสะสมเต็มจ านวนในทุกกรณี ส าหรับสิทธิ              

ในการรับเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบให้เป็นไปตามเง่ือนไข

และหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

กรณีที่  1 พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่  
31 มกราคม 2557 และที่สมัครสมาชิกก่อนวันที่ 29 กรกฎาคม 
2557 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่ เกิดจากเงิน
ดังกล่าวตามเกณฑ์ดังนี้ 
 อายุงาน      ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ  
น้อยกว่า 2 ปี    0 
ครบ 2 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี  50 
ครบ 5 ปี ขึ้นไป    100 
 

กรณีที่  2 พนักงานมหาวิทยาลัยสมัครสมาชิกตั้งแต่ว ันที่  29 
กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่ เกิด
จากเงินดังกล่าวตามเกณฑ์ดังนี้ 
 อายุสมาชิก      ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ  
น้อยกว่า 2 ปี    0 
ครบ 2 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี  50 
ครบ 5 ปี ขึ้นไป    100 
- สมาชิกไม่มีสิทธิในการรับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ 
เมื่อมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
 1. ละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันท าการ โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร 
 2. ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกอันมิใช่การกระท า
ผิดโดยประมาทหรือเป็นความผิดลหุโทษ  
 3. ถูกลงโทษกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   

 
- เงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบในส่วนที่สมาชิกไม่มีสิทธิ
ได้รับให้ตกเป็นเงินรายได้ของกองทุน  
- กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเพราะเหตุตาย ให้บริษัทจัดการ

จ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ที่สมาชิกก าหนดไว้ ถ้าสมาชิกมิได้ก าหนดบุคคล

ผู้รับประโยชน์ไว้ หรือก าหนดไว้แต่บุคคลผู้นั้นตายไปก่อน ให้บุคคล

ต่อไปนี้ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์  

   1. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก     

   ๒. สามีหรือภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก  
   ๓. บิดามารดาของสมาชิก 
 

 

 

คุณสมบตัขิองผู้สมัครเปน็สมาชิกและเง่ือนไขการสมัคร 
1. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

2. ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว 
 

วิธีการและขัน้ตอนการสมัคร 
1. ให้ผู้มีสิทธิสมัครกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ โดยแนบส าเนา

สัญญาจ้างฉบับปัจจุบันพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน 1 ฉบับ ส่งให้กอง

บริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบด ี

2. กองบริหารงานบุคคล รับเอกสาร/หลักฐานการสมัคร ด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติ/หลักฐาน เสนอคณะกรรมการอนุมัติการเป็นสมาชิก และกรอกข้อมูล

ในระบบHRM 

3. กองบริหารงานบุคคล จัดส่งรายชือ่สมาชิกใหม่ในแต่ละรอบใหก้องคลัง   

ภายในวันที่ 25 ของเดือน เพื่อกองคลังจะด าเนินหักเงินสะสม และน าส่งเงิน

สมทบเข้ากองทุนร้อยละ 3 ของเงินค่าตอบแทนรายเดือน    

สิทธิการเป็นสมาชิกและการหักเงินสะสม  
กรณีที่  1 ส่ง ใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครถึงกองบริหารงาน

บุคคลภายในวันที่  16 ของเดือน จะมีผลให้สถานภาพการเป็นสมาชิก

กองทุนในเดือนนั้น และจะถูกหักเงินสะสมในเดือนถัดไป  

ตัวอย่าง ส่ง เอกสารที่กองบริหารงานบุคคล 1 สิงหาคม 2557 จะมี

ผลให้สถานภาพการเป็นสมาชิกกองทุนเกิดในเดือนสิงหาคม 2557 

และจะถูกหักเงินสะสมในเดือนกันยายน 2557  

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพ นักงานมหา วิทยาลั ย  

มหาวิทยาลั ย เทค โน โลยี ร าชมงคลพระนคร  

รายละเอียดกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินสะสมและเงินสมทบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

กองทนุส ารองเลี้ยงชีพพนกังานมหาวิทยาลัย 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 


