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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนท่ีนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น  เงินของกองทุนมา
จากเงินท่ีลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงิน
สมทบ" นั่นคือ นอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย จึงอาจกล่าวได้
ว่าการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่ งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง จึงช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้ลูกจ้างท างานให้กับนายจ้างนานๆ    
            การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนอกจากจะท าให้ลูกจ้างมีการออมอย่างต่อเนื่อง มีวินัย 
และมีนายจ้างช่วยออมแล้ว ยังมีการน าเงินไปบริหารให้เกิดดอกผลงอกเงยโดยผู้บริหารโดยมืออาชีพท่ี
เรียกว่า "บริษัทจัดการ" โดยดอกผลท่ีเกิดขึ้นจะน ามาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนทุกคนตามสัดส่วนของ
เงินท่ีแต่ละคนมีอยู่ในกองทุน 
            เงินออมของสมาชิกในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะเติบโตจากเงินสะสมและเงินสมทบท่ีต้องมี
การน าส่งเข้ากองทุนทุกเดือน รวมท้ังผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน อย่างไรก็ดี 
กองทุนจะไม่มีการจ่ายดอกเบ้ียหรือเงินปันผลให้สมาชิก เนื่องจากจะสะสมยอดเงินท้ังหมดให้เป็นก้อน
ใหญ่ เพื่อเก็บไว้รอจ่ายคืนให้สมาชิกท่ีสิ้นสุดสมาชิกภาพ เช่น เมื่อลาออกจากงาน นอกจากนี้ กองทุน
จะไม่ให้สมาชิกถอนเงินออกบางส่วน เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกน าเงินไปใช้ซึ่งไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการออมเงินเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณ 
            สมาชิกกองทุนมีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนเมื่อความเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง โดยจะได้รับส่วน
ของเงินสะสมเต็มจ านวนทุกกรณี พร้อมท้ังผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากเงินสะสม ส าหรับในส่วนของเงิน
สมทบและผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ
กองทุน ซึ่งสมาชิกสามารถขอดูรายละเอียดของข้อบังคับกองทุนได้ท่ีคณะกรรมการกองทุน 
            ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนงาน สมาชิกอาจขอคงเงินไว้ในกองทุนของนายจ้างเดิมเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อรอโอนเงินจากกองทุนเดิมไปออมต่อในกองทุนนายจ้างรายใหม่ ซึ่งเป็นการออมอย่าง
ต่อเนื่องในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ท้ังนี้ เพื่อสมาชิกจะได้มีเงินออมจ านวนท่ีมากพอเมื่อถึงวัน
เกษียณอายุ และมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ  นอกจากนี้ การออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ไว้จนเกษียณอายุ เงินท่ีรับออกจากกองทุนจะได้รับยกเว้นภาษีท้ังจ านวนด้วย 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี
 (๑) สิทธิประโยชน์รายปี เงินสะสมท่ีสมาชิกจ่ายเข้ากองทุนไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับ
ยกเวน้ไม่ต้องน าไปค านวณเงินได้เพื่อเสียภาษีในแต่ละปี 
 (๒) สิทธิประโยชน์เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินสะสม 
ผลประโยชน์ของ

เงินสะสม 
เงินสมทบ 

ผลประโยชน์ของ

เงินสมทบ 

ไม่ต้องเสียภาษ ี

จะเสียภาษีหรือไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ดังนี ้

๑. ไม่ต้องเสีย  ส้ินสมาชิกภาพโดยเกษียณ + อายตุั้งแต่ ๕๕ ปี 

ขึ้นไป โดยเป็นสมาชกิกองทุนไมน่้อยกวา่ ๕ ปี 

๒. เสียภาษีบางส่วน  ส้ินสมาชกิภาพก่อนเกษียณ+ อายุงานไม่

น้อยกวา่ ๕ ปี 

๓. เสียภาษีทั้งจ านวน กรณีไม่เขา้ ๑. และ ๒ จะต้องน าเงินท้ัง ๓ 

ส่วนที่ได้รับทั้งหมดมาค านวณเปน็เงินได้ในปีภาษีที่ได้รับเงินนั้น 
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สรุปรายละเอียดข้อบังคับกองทุน 
 

๑. หลักเกณฑก์ารเข้าเป็นสมาชิก  
 (๑) สมัครได้ด้วยตนเองตามแบบท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด และจะมีผลเป็นสมาชิกตั้งแต่
วันท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 
 (๒) พนักงานผู้ใดลาออกจากสมาชิกกองทุน โดยมิได้ลาออกจากงาน พนักงานผู้นั้นจะไม่มีสิทธิ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้อีก 

การนับอายุการเป็นสมาชิกให้เริ่มนับตั้งแต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนให้เป็น
สมาชิกกองทุนจนถึงวันก่อนวันสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุน 

๒. เงินสะสมและเงินสมทบ 
(๑) สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน โดยให้สถาบันหักเงินสะสมจากเงินเดือนท่ีสถาบัน

จ่ายให้แก่สมาชิก ในอัตราคงท่ีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของอัตราเงินเดือน 
(๒) สถาบันต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ในอัตราคงท่ีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒ แต่ไม่เกินร้อยละ 

๑๕ ของอัตราเงินเดือนของสมาชิก ท้ังนี้ อัตราเงินสมทบให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด
โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน 

(๓) ให้สถาบันส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนภายในสามวันท าการ นับแต่วันท่ีมีการ
จ่ายเงินเดือน ในกรณีท่ีสถาบันส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้ากว่าสามวันท าการ ให้
สถาบันจ่ายเงินเพิ่มให้กับกองทุนในระหว่างเวลาท่ีส่งล่าช้าในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของจ านวนเงิน
สะสมหรือเงินสมทบท่ีส่งล่าช้านั้น 

๓. สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่  
(๑) ได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และเงินรายได้ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับนี้ 
(๒) ก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ รับประโยชน์  โดยแจ้ง เป็นลายลักษณ์อักษรต่ อ

คณะกรรมการกองทุน 
(๓) เข้าร่วมและออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่สมาชิกตามข้อบังคับนี้ 
(๔) ขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุนในวัน เวลาท าการ ณ ส านักงานกองทุน 
(๕) จ่ายเงินสะสมส่วนของตนตามอัตราท่ีก าหนดในข้อบังคับ โดยยินยอมให้สถาบันหักเงิน

สะสมส่วนของสมาชิกจากเงินเดือนที่ได้รับจากสถาบันเพื่อน าส่งเข้ากองทุน 
(๖) ปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุน 
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๔. การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สมาชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสม

ในทุกกรณี   
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยเหตุตาย ทุพพลภาพอันเป็นเหตุให้พ้นสภาพจากการ

เป็นพนักงาน วิกลจริต ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เกษียณอายุหรือไม่ได้รับการต่อ
สัญญาจ้างโดยไม่มีความผิด สมาชิกหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงิน
สมทบเต็มจ านวน 

สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระท าผิดอาญาโดยเจตนาต่อสถาบันหรือกองทุน 
  (๒) จงใจท าให้สถาบันหรือกองทุนได้รับความเสียหาย 
  (๓) ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้สถาบันหรือกองทุนได้รับความเสียหาย 
  (๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าส่ังอันชอบด้วยกฎหมายของสถาบันใน
กรณีเป็นความผิดวินัยร้ายแรง 
  (๕) ได้รับโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่จะได้เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๖) ละทิ้งหน้าท่ีหรือขาดงานติดต่อกันในคราวเดียว เป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันท างาน
โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

๕. กรณีสมาชิกได้รับเงนิสมทบไม่เต็มจ านวน 
หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุอื่นนอกจากเหตุตาย ทุพพลภาพอันเป็นเหตุให้

พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน วิกลจริต ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เกษียณอายุ
หรือไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างโดยไม่มีความผิด สมาชิกผู้นั้นจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จาก
เงินสมทบตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) อายุของการเป็นสมาชิกไม่ถึง ๒ ปี     ไม่ได้รับเงิน 
(๒) อายุของการเป็นสมาชิกครบ  ๒ ปี แต่ไม่ถึง  ๓  ปี     ให้ได้รับร้อยละ ๒๕ 
(๓) อายุของการเป็นสมาชิกครบ  ๓ ปี แต่ไม่ถึง  ๔  ปี      ให้ได้รับร้อยละ ๕๐ 
(๔) อายุของการเป็นสมาชิกครบ  ๔ ปี แต่ไม่ถึง  ๕  ปี     ให้ได้รับร้อยละ ๗๕ 
(๕) อายุของการเป็นสมาชิกตั้งแต่ ๕ ปี ขึ้นไป                     ให้ได้รับร้อยละ ๑๐๐ 
กรณีท่ีสมาชิกมีสิทธิได้รับไม่เต็มร้อยละร้อยแล้ว  เงินและผลประโยชน์ส่วนท่ีเหลือจากการจ่าย

ให้แก่สมาชิกให้ตกเป็นเงินรายได้ของกองทุน 
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๖. ผู้ได้รับผลประโยชน ์
กรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเพราะตาย และสมาชิกมิได้ก าหนดบุคคลผู้จะพึงได้รับ

เงินจากกองทุนไว้โดยพินัยกรรมหรือท าเป็นหนังสือมอบไว้แก่ผู้จัดการกองทุน ให้ผู้จัดการกองทุน
จ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์  ถ้าสมาชิกมิได้ก าหนดบุคคลผู้รับประโยชน์ไว้  หรือได้ก าหนดไว้แต่บุคคลผู้
นั้นเสียชีวิตไปก่อนหรือตายพร้อมกับสมาชิก  ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 (๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน แต่ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไป ให้บุตรได้รับสามส่วน 
 (๒) คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายให้ได้รับหนึ่งส่วน 
 (๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน 

ถ้าผู้ตายไม่มีบุคคลดังกล่าวใน (๑) (๒) และ (๓) หรือมีแต่ได้ตายก่อน ให้แบ่งเงินท่ีบุคคลนั้นมี
สิทธิจะได้รับให้บุคคลท่ียังมีชีวิตอยู่ตามส่วนท่ีก าหนดในวรรคสอง 

ถ้าผู้ตายไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรือไม่มีทายาทตามกฎหมาย
แล้ว ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน 
 เมื่อสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่น นอกจากกองทุนยกเลิก ให้คณะกรรมการกองทุน
แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้จัดการกองทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีสมาชิกผู้นั้นพ้นสภาพ และผู้จัดการ
กองทุนต้องจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ โดยให้จ่ายท้ังหมดครั้งเดียวภายในเวลาไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วันพ้นจากสมาชิกภาพ   

๗. สมาชิกภาพกองทุนจะสิ้นสุดในกรณีใดกรณีหน่ึง  
 (๑) ตาย 

(๒) พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 
(๓) ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน 

 (๔) กองทุนถูกยกเลิกตามข้อบังคับนี้ 
กรณีสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพเพราะเหตุพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกด้วยเหตุเกษียณอายุ

หรือออกจากงานเมื่อมีอายุไม่ต่ ากว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ หากพนักงานรายนั้นแสดงเจตนาขอรับเงิน
จากกองทุนเป็นงวด ให้ผู้จัดการกองทุนจ่ายเงินจากกองทุนตามเจตนาของพนักงาน โดยพนักงานราย
นั้นยังคงเป็นสมาชิกของกองทุนต่อไปได้ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกองทุนก าหนด แต่พนักงาน
และสถาบันไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบส าหรับพนักงานรายนั้นอีก ท้ังนี้การรับเงินจากกองทุน
เป็นงวดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีนายทะเบียนประกาศก าหนด 

กรณีสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพเพราะพ้นจากการเป็นสมาชิกด้วยเหตุอื่นมิใช่จากการตายหรือ
เกษียณอายุ พนักงานรายนั้นมีสิทธิเลือกท่ีจะคงเงินท้ังหมดท่ีมีสิทธิจะได้รับไว้ในกองทุนและคงการ



จัดท าโดย น.ส. กชภัท อมรินทรฤาชัย   
กองทุนส ารองเล้ียงชีพพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

เป็นสมาชิกต่อไป โดยพนักงานและสถาบันไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน ท้ังนี้
พนักงานรายดังกล่าวต้องแสดงเจตนาไว้เป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นสภาพการเป็น
พนักงานและต้องแสดงเจตนาสงวนสิทธิไว้ ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันพ้นสภาพการเป็นพนักงาน 

ในกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือกองทุนเลิก 
หากสมาชิกได้แสดงเจตนาให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ช าระบัญชีโอนเงินท้ังหมดท่ีตนมีสิทธิได้รับจาก
กองทุนหรือเงินท่ีเหลือจากการขอรับเงินเป็นงวด หรือขอให้โอนเงินท่ีคงไว้ในกองทุนไปยังกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือการ
ชราภาพ ให้ผู้จัดการกองทุนหรือผู้ช าระบัญชีด าเนินการตามท่ีลูกจ้างได้แสดงเจตนาไว้ ท้ังนี้ นาย
ทะเบียนอาจประกาศก าหนดวิธีการและเงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้ 


