
เอกสารประกอบการเขาเปนสมาชิก 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพเจาหนาที่ของสหกรณ ซ่ึงจดทะเบียนแลว  

 
1. สิทธิและผลประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ    
2. การสมัครเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ 
3. เอกสารหมายเลข 1  
   (ตวัอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ในการเขารวมกองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ)  
4. เอกสารหมายเลข 2 (หนังสือขอเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ) 
5. เอกสารหมายเลข 3 (ขอบังคับเฉพาะสวนของสหกรณ กองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ) 
6. เอกสารหมายเลข 4 (ใบสมัครสมาชิก และ หนังสือกําหนดผูรบัผลประโยชน กองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ)  
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สิทธิและผลประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
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การสมัครเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
การสมัครเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพเจาหนาท่ีของสหกรณ 

 
วิธีการเขารวมเปนสมาชิกกองทุน 

1. คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณและเจาหนาท่ีของสหกรณตองตกลงรวมกัน 
วาจะเขารวมกองทุนสํารองเล้ียงชีพเจาหนาท่ีของสหกรณซ่ึงจดทะเบียนแลว 

2. นําเรื่องเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณใหมีมติใหสหกรณ 
เขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพเจาหนาท่ีของสหกรณ ซ่ึงจดทะเบียนแลว   

โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังนี้ 
-  กําหนดวาจะเขารวมเปนสมาชิก เม่ือไร 
-  กําหนดอัตราเงินสมทบที่สหกรณจะสงเขากองทุน 
-  กําหนดเงื่อนไขกรณีท่ีเจาหนาท่ีสหกรณจะไดรับเงินสมทบเมื่อออกจากงาน 
-  การแตงตั้งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง ฝายละ 1 คน 
-  แตงตั้งผูมีอํานาจในการลงนามเกี่ยวกับกองทุนแทนสหกรณของผูแทนฝาย            
    นายจางและผูแทนฝายลูกจาง ฝายละ 1 คน  (ตามเอกสารหมายเลข 1) 

3. สงเอกสารประกอบการเขารวมกองทุน 
-  หนังสือในการขอเขารวมกองทุนถึงประธานกองทุน (ตามเอกสารหมายเลข 2 ) 
-  ใบสําคัญการจดทะเบียนสหกรณ 
-  รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการเขารวมกองทุน  
   (ตามตวัอยางเอกสารหมายเลข 1) 
-  ขอบังคับเฉพาะสวนของสหกรณ  (ตามเอกสารหมายเลข 3 ) 
-  ใบสมัครสมาชิกกองทุนของเจาหนาท่ีสหกรณ  (ตามเอกสารหมายเลข 4 ) 

 
งานที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน 

1. แตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกองทุน เพ่ือทําหนาท่ีสงเงินสะสม 
และเงินสมทบเขากองทุน ติดตอประสานงานกับคณะกรรมการกองทุนและบริษัทจัดการ 

2. แกไขระเบียบเจาหนาท่ีในสวนท่ีเก่ียวของกับเงินสมทบ เชน กําหนดวาเจาหนาท่ีท่ี 
บรรจุเปนลูกจางหลังจากเขากองทุนแลวตองสมัครเขากองทุนและไมมีสิทธิ์ไดรับเงินบําเหน็จ เปนตน 

3. การดําเนินการเก่ียวกับเงินบําเหน็จของเจาหนาท่ี 
 
 
 



ตัวอยางอัตราการจายเงินสมทบและผลประโยชน 
1)   จํานวนปท่ีทํางาน เงินสมทบและผลประโยชน 
      นอยกวา 3  ป 0% 
      ตั้งแต 3 ป แตไมถึง 5 ป 50% 
      ตั้งแต 5 ป ข้ึนไป 100% 
 
2)   จํานวนปท่ีเปนสมาชิก เงินสมทบและผลประโยชน 
      นอยกวา 5 ป 0% 
      ครบ 5 ป เปนตนไป 100% 
ใหเลือกกรณีใดกรณีหน่ึง 
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เอกสารหมายเลข 1 
(ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

ในการเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 
ตัวอยางรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

ในการเขารวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาที่ของสหกรณ 
 

ระเบียบวาระท่ี .....................การเขารวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาท่ีของสหกรณ 
 

  นาย......................................................................เลขานุการ เสนอวา ขณะน้ี บรรดา
สหกรณประเภท  ตางๆ ทั่วประเทศไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาที่ของสหกรณ ขึ้น
แลว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 โดยใชชื่อวา “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาที่ของสหกรณ ซึ่ง 
จดทะเบียนแลว” คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที ่ได หารือกันแลวเห็นพองตองกันวา              
เพื ่อเปนขวัญและกําลังใจแกเจาหนาท่ีสหกรณ เพ่ือสงเสริมใหเจาหนาท่ีสหกรณมีการออมทรัพย             
เพ่ือเปนสวัสดิการและเปนหลักประกันใหแกเจาหนาที่สหกรณและครอบครัวในกรณีที่ ตาย หรือ
ทุพพลภาพ หรือเกษียณ ดังนั้น สหกรณ จึงสมควรเขารวมกองทุนดังกลาว ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว
จึงมีมติดังนี้ 
  มติท่ีประชุม 
  1. เห็นชอบใหเจาหนาที่สหกรณ ที่สมัครใจเขาเปนสมาชิก โดยตองจายเงินสะสม
เขากองทุนในอัตราไมต่ํากวาร อยละ 2 ของคาจางตามอัตราที่แสดงเจตนาไว เปนหนังสือตอ
คณะกรรมการกองทุน แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบที่สหกรณจาย โดยยินยอมใหสหกรณหักเงิน
จํานวนดังกลาวจากคาจาง  สงเขากองทุนทุกครั้งท่ีมีการจายคาจางพรอมกับการนําสงเงินสมทบของ
สหกรณ 
  การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมในสวนของสมาชิกใหกระทําไดปละคร้ัง โดยทําเปน
หนังสือแจงใหคณะกรรมการกองทุน ทราบภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป  และใหมีผลในการจาย
คาจางเดือนมกราคมในปถัดไป 
  2. อนุมัติใหสหกรณจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ.......................ของคาจาง
ในวันเดียวกับท่ีเจาหนาท่ีแตละคนจายเงินสะสม  และนําสงเงินเขากองทุนภายในกําหนดเวลา 3 วันทํา
การ นับแตวันท่ีมีการจายคาจางถาสหกรณสงเงินเขากองทุนเกินกวา 3 วันทําการ สหกรณตองจายเงิน
เพ่ิมตามจํานวนวันท่ีลาชาในอัตรารอยละหาตอเดือนของเงินสะสมและเงินสมทบนั้น 
  3. เห็นชอบแตงตั้งให................................................รองประธานกรรมการ เปนผูแทน
ฝายนายจางและแตงตั้งให..............................................................หัวหนาการเงิน เปนผูแทนฝาย
ลูกจาง (ตามมติท่ีประชุมเจาหนาท่ีสหกรณ เสนอมา)  
  4. เห็นชอบการมอบอํานาจให....................................................ผูแทนฝายนายจาง
และหรือ.......................................ผูแทนฝายลูกจาง มีอํานาจลงนามในเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
กองทุนแทนสหกรณ 
 



 
  5. เห็นชอบใหกองทุนจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบเต็มจํานวนใหแก
สมาชิกท่ีสิ้นสมาชิกภาพเวนแตกรณีดังตอไปน้ีไมตองจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ 
      5.1 เนื่องจากประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงถึงข้ันถูกพนสภาพจากลูกจาง 
      5.2 กรณีมีอายุงานไมถึง 5 ปบริบูรณ  
  เงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบที่ไมตองจายใหแกสมาชิกหรือจายใหแก
สมาชิกไมเต็มจํานวนใหตกเปนผลประโยชนกองทุนเฉพาะสวนนิติบุคคล ซ่ึงสมาชิกผู น้ันสังกัด                
โดยกระจายใหแกสมาชิกในสวนของผลประโยชนของเงินสมทบ 
  ท้ังนี้ใหแกไขระเบียบเจาหนาท่ีสหกรณ โดย เจาหนาท่ีท่ีอยูกอนระเบียบถือใช เขารวม
กองทุนสํารองเล้ียงชีพเจาหนาท่ีของสหกรณ ซ่ึงจดทะเบียนแลว ตามความสมัครใจ สําหรับเจาหนาท่ี  
ท่ีเขาทํางานกอนระเบียบนี้ถือใชแลวตองสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุน 
  เจาหนาท่ีท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนแลว  เม่ือสหกรณไดสงเงินสมทบเขากองทุน
แลวใหสหกรณหยุดคิดเงินบําเหน็จนับตั้งแตเดือนท่ีสงเงินสมทบเขากองทุน เงินบําเหน็จของเจาหนาท่ี          
แตละคนท่ีมีอยูเดิมใหคงไวในบัญชีจนกวาจะมีมติใหโอนเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพเจาหนาท่ีของ
สหกรณ ซ่ึงจดทะเบียนแลว 
  6. เห็นชอบขอบังคับเฉพาะสวนของสหกรณ ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพเจาหนาท่ีของ
สหกรณ ซ่ึงจดทะเบียนแลว 
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เอกสารหมายเลข 2 
(หนังสือขอเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 เอกสารหมายเลข 2 
 

      วันท่ี ....................................................................... 
 

 

เรื่อง ขอเขารวมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เจาหนาท่ีของสหกรณ ซ่ึงจดทะเบียนแลว 
 

เรียน ประธานกรรมการ  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เจาหนาท่ีของสหกรณ ซ่ึงจดทะเบียนแลว 
 

  ดวย  (ช่ือสหกรณ).................................................................................................... 
มีความประสงคจะเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เจาหนาท่ีของสหกรณ  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้
  1.  มติคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ  อนุมัติใหเขารวมเปนสมาชกิกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ เจาหนาท่ีของสหกรณ ในการประชุมครั้งท่ี.........เม่ือวันท่ี...........เดือน.................พ.ศ. ........... 
  2.  สหกรณมีเงินบําเหน็จของเจาหนาท่ี  เพ่ือจะโอนเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
เจาหนาท่ีของสหกรณ  เปนเงิน................................บาท 
  3.  สหกรณประสงคจะเขารวมกองทุนเฉพาะสวน  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เจาหนาท่ี
ของสหกรณ ซ่ึงจดทะเบียนแลว  โดยใหมีคณะกรรมการกองทุน  ประกอบดวย  กรรมการฝายนายจาง  
และกรรมการฝายลูกจาง  ฝายละ 1 คน คือ. นาย/นาง/นางสาว..................................................ฝาย
นายจางและนาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................................ฝายลูกจาง 

4.   สหกรณจัดใหมีหนวยงานปฏิบัติการกองทุน เพ่ือนําเงินเขากองทุน และการประสานงาน 
กับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เจาหนาท่ีของสหกรณ โดยมอบให...........................................เปนผูทํา
หนาท่ี 
                    5. สหกรณจะจายเงินสมทบเขากองทุน ในอัตรารอยละ............................ ของคาจาง 
 และเงินสะสมของเจาหนาท่ีสหกรณ  ในอัตราไมเกินรอยละ...................ของคาจาง 
  6.  เจาหนาท่ีของสหกรณ จํานวน.................คน  (โปรดแนบรายชื่อตามแบบพิมพน้ี) 
 ช่ือ – นามสกลุ           ตําแหนง    อายุ        เงินเดือนปจจุบัน  อัตราการสงเงินสะสม 
1..................................    ................................   ..............     .......................  ……………………. 
2..................................    ................................   ..............     .......................  ……………………. 
3...................................    ................................   ..............     .......................  ……………………. 

(กรณีมีรายชื่อมากกวานี้  กรุณาจัดทําเปนใบตอ) 
ผูรับรอง 
ชื่อ – นามสกลุ ................................................................ตําแหนง  .................................................. 
ท่ีอยูสหกรณ....................................................................................................................................... 
โทรศัพท..........................................................โทรสาร........................................E-mail................... 
 
            ลงชื่อ..........................................................  
       (.............................................................)
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เอกสารหมายเลข 3 
(ขอบังคับเฉพาะสวนของสหกรณ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข  3 
 

ขอบังคับเฉพาะสวนของสหกรณ 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เจาหนาท่ีของสหกรณ ซ่ึงจดทะเบียนแลว 
สหกรณ  .................................................................................. จํากัด 

 

ดวย สหกรณ .......................................................................................จํากัด                      
เปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 (ซ่ึงตอไปน้ีเรยีกวา “นายจาง”) และลูกจาง                 
ของนายจางดังกลาว (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “สมาชิก”) ไดตกลงกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ                       
ตามพระราชบัญญัติ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม และตกลงที่จะ                  
เขารวมกับ “กองทุนสํารองเล้ียงชพี เจาหนาท่ีของสหกรณซ่ึงจดทะเบียนแลว” (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา                        
“กองทุน”) นายจางและสมาชิกไดตกลงกันกําหนดเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

 

 1. เงินสะสมและเงินสมทบ 
1.1  สมาชิกตองจายเงินสะสมเขากองทุนในอัตราไมต่าํกวารอยละ ..... ของคาจางตามอัตราท่ี

สมาชิกแสดงเจตนาไวเปนหนังสือตอคณะกรรมการกองทุน แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบที่นายจางจาย 
      โดยยินยอมใหนายจางหักเงินจํานวนดังกลาวจากคาจาง   สงเขากองทุนทุกครั้งท่ีมีการ

จายคาจาง พรอมกับการนําสงเงินสมทบของนายจาง  
การเปล่ียนแปลงอัตราเงินสะสมในสวนของสมาชิกใหกระทําไดปละคร้ังโดยทําเปนหนังสือ 

แจงใหคณะกรรมการกองทุนทราบ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป และใหมีผลในการจายคาจาง
เดือนมกราคม ในปถดัไป 
 1.2  นายจางตองจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ .......................ของคาจางในวันเดียว          
กับท่ีสมาชิกแตละรายจายเงินสะสมและนําสงเงินเขากองทุนภายในกําหนดเวลา 3 วันทําการนับแตวันท่ีมี              
การจายคาจาง ถานายจางสงเงินเขากองทุนเกินกวา 3 วันทําการ นายจางตองจายเงินเพ่ิมตาม                        
จํานวนวันท่ีลาชาในอัตรารอยละหาตอเดอืนของเงินสะสมและเงินสมทบนั้น 

 
2. ผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจาง 
 2.1  ใหนายจางมีสิทธิแตงตั้งผูแทนฝายนายจาง จํานวน  1 คน เปนผูแทนฝายนายจาง 
 2.2  ใหสมาชิกเลือกตั้งหรือสรรหาผูแทนฝายลูกจาง จํานวน 1 คน เปนผูแทนฝายลูกจาง 
      ผูแทนฝายลูกจาง ตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 

(ก) ไมเปนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากนายจาง ใหเปนผูแทนฝายนายจาง  
(ข) เปนสมาชิกตามขอบังคับกองทุน 
(ค) อายุงานไมนอยกวา 6 เดือน 
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ขอบังคับเฉพาะสวนของสหกรณ 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เจาหนาท่ีของสหกรณ ซ่ึงจดทะเบียนแลว 
สหกรณ  .................................................................................. จํากัด 

 
3. อํานาจและหนาที่ของฝายนายจางและฝายลูกจาง 
 3.1 การลงนามในเรื่องซ่ึงเปนการเฉพาะของแตละนิติบุคคล  ใหผูแทนฝายนายจาง และผูแทน
ฝายลูกจาง  อยางนอย... .....ทาน เปนผูมีอํานาจลงนาม 

3.2 ใหผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง อยูในตําแหนงคราวละ 2 ป 
หากเม่ือครบวาระแลวใหผูแทนฝายนายจาง และผูแทนฝายลูกจาง ดาํรงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการ
เลือกตั้ง หรือแตงตั้งใหม หรือสรรหาใหม 
4. การจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบ 

กองทุนจะจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบใหแกสมาชิกท่ีสิ้นสมาชิกภาพ ดังนี ้คอื 

                             อายุงาน                                อัตราเงินสมทบและผลประโยชน 

                      นอยกวา .... ป                                                   ....% 

                      ตั้งแต .. ป แตไมถึง .. ป                                       ....% 

                      ตั้งแต .. ปข้ึนไป                                                 ....% 

กองทุนจะไมจายเงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบในกรณีดังนี้  

1. ประพฤติผิดขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และผิดวินัยอยางรายแรงถึงข้ันถูกพนสภาพจากลูกจาง 

2. กรณีทําใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรงไมวาโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอก็ตาม 

3. การทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 

เงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบที่ไมตองจายใหแกสมาชิกหรือจายใหแกสมาชิก
ไมเต็มจํานวน ใหตกเปนผลประโยชนของกองทุนเฉพาะสวนนิติบุคคล ซ่ึงสมาชิกผูน้ันสังกัดโดย
กระจายใหแกสมาชิกในสวนของผลประโยชนของเงินสมทบ 

ท้ังนี้ นายจางและสมาชิกตกลงปฏิบัติตามขอบังคับของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาท่ีของ
สหกรณ ซ่ึงจดทะเบียนแลว และกฎหมายที่เก่ียวของทุกประการ  

 
.............................................   ............................................. 

   (                                    )                       (                                    )                           
                 ผูแทนฝายนายจาง                                        ผูแทนฝายลูกจาง 
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(ใบสมัครสมาชิก และ หนังสือกําหนดผูรับผลประโยชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ) 
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รหัสสมาชิก............................ 

 
ใบสมัครสมาชกิ 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพเจาหนาท่ีของสหกรณ ซึ่งจดทะเบียนแลว 
(เพ่ือประโยชนของทาน โปรดกรอกขอความดวยตัวบรรจงและชัดเจน) 

สหกรณ  ....................................................................................... จํากดั 
 
 วันท่ี....................................................... 
เรียน คณะกรรมการกองทุน 
 
 ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว  ช่ือ.......................................นามสกุล...................................... 
วัน/เดือน/ปเกิด........./........./..........อายุ.............ป  ตําแหนง.............................สังกัด.......................... 
อัตราเงินเดือน......................................บาท   วันท่ีบรรจุแตงตั้ง ................./................../.................... 
บานเลขท่ี.......................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย...........................ถนน...................................... 
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท........................เลขท่ีบัตรประชาชน......................................... 
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษ.ี.................................................................สถานภาพ   โสด / สมรส / หมาย 
คูสมรสชื่อ (นาย/นาง)...................................................................จํานวนบุตร................................คน 
 ขาพเจาขอสมัครเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพเจาหนาท่ีของสหกรณ ซ่ึงจดทะเบียนแลว 
โดยตกลงท่ีจะปฏิบัติตามขอบังคับกองทุนท่ีมีอยูแลว และที่จะไดแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมตอไป
อยางเครงครัด และขาพเจาขอรับรองวา นอกเหนือจากสิทธิประโยชนท่ีขาพเจาพึงไดรับตามขอบังคับ
กองทุนแลว ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ จากกองทุนอีก 
 ขาพเจายินยอมให สหกรณ  หักคาจางของขาพเจาเพ่ือจายเปนเงินสะสม ในอัตรารอยละ............
ของคาจาง 
 ลงชื่อ..................................................ผูสมัคร 
 (.................................................) 
 
คณะกรรมการกองทุนมีมติรับเขาเปนสมาชิกในการประชุมคร้ังท่ี........./..........เมื่อวันท่ี.......................... 
มีผลใหเปนสมาชิกตั้งแตวนัท่ี.................................................... 
 
 ลงช่ือ........................................................กรรมการและเลขานุการ 
 (...................................................) 
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หนังสือกําหนดผูรับประโยชน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเจาหนาที่ของสหกรณ ซึ่งจดทะเบียนแลว 
 

ทําที่.......................................................... 
วันที่.......................................................... 

เรียน คณะกรรมการกองทุน 
 
   ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..................................นามสกุล..............................................
ตําแหนง.............................................................ขอแจงรายชื่อบุคคลตอไปนี้เปนผูรับประโยชนที่ขาพเจาจะ
พึงไดรับตามสิทธิจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เมื่อขาพเจาถึงแกกรรมลง  ตามสวนที่ไดระบุไวดังตอไปนี้ 
 1.ชื่อ..................................นามสกุล.....................................บานเลขที่............หมูที.่...........
ตรอก/ซอย.....................ถนน...................แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ……......................... 
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.........................เก่ียวของเปน............................. 
 2.ชื่อ..................................นามสกุล.....................................บานเลขที่............หมูที.่...........
ตรอก/ซอย.....................ถนน...................แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ……......................... 
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.........................เก่ียวของเปน............................. 
 3.ชื่อ..................................นามสกุล.....................................บานเลขที่............หมูที.่...........
ตรอก/ซอย.....................ถนน...................แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ……......................... 
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.........................เก่ียวของเปน............................. 
 4.ชื่อ..................................นามสกุล.......................................บานเลขที่............หมู
ที่............ตรอก/ซอย...............ถนน.................แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ……......................... 
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย....................โทรศัพท.........................เก่ียวของเปน............................. 
 
ตามเงื่อนไข  ใหไดรับคนละเทา ๆ กัน 
  ตามลําดับกอนหลังเพียงคนเดียว 
  อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... 
 ถาผูรับประโยชนคนใดถึงแกกรรมกอนขาพเจา ใหนําสวนแบงผลประโยชนของบุคคลนัน้จัดสรร
ใหแกผูรับประโยชนที่ยังคงมีชีวิตอยูตามสัดสวนของผลประโยชนที่แตละคนจะไดรับ 
 เมื่อขาพเจาถึงแกกรรม การจายเงินซึ่งขาพเจามีสิทธิไดรับจากกองทุน ใหแกผูรับประโยชน
ตามที่ระบุไวขางตนนี้ถือวา กองทุนไดจายเงินใหแลวโดยสมบูรณ 
 
 ลงชื่อ......................................................สมาชิกกองทุน 
   (.........................................................) 
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-  รางจดหมายแตงต้ังบริษัทจัดการ  - 

 
วันที่  ...................................... 

 
 
เรียน เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 ในฐานะนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
  ขาพเจาในนามตัวแทนของนายจางและลูกจางของ  ....................................       มีความ
ประสงค   

ขอจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชพีโดยใชช่ือวากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
................................................................................................ซึ่งจดทะเบียนแลว 
ขอเขารวมกองทุนสํารองเล้ียงชีพ    เจาหนาที่ของสหกรณ   ซึ่งจดทะเบียนแลว 

   
            พรอมนี้ไดยื่นขอบังคับกองทุนที่พิจารณาแลวเห็นวาไมมีขอความใดขัดหรือแยงกับกฎหมายวา 
ดวยแรงงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ  โดยขอใหมีผลใชบังคับต้ังแตเดือน .............................. 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
..................................................................................... 

          (.....................................................................) 
ผูมีอํานาจกระทําการแทนนายจาง(ตามหนังสือรับรองจดทะเบียนของสหกรณ 

 
 
 

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

กรรมการกองทุนฝายลูกจาง 
 
 

                         ประทับตราสหกรณดวย (ถาไมประทับ กลต.ไมอนุมัติ) 
 
 
 
 

 



แบบฟอรมขอมูลบริษัทเพ่ือใชในการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
เอกสารที่ใชในการยื่นคําขอจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
1. สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ  (ฉบับปจจุบัน) จํานวน 1 ชุด/ 1 กองทุน 
2. จดหมายแตงตั้งบริษัทจัดการ (ตามแนบดานบน) จํานวน 1 ฉบับ    
หมายเหต ุ เอกสารขอ 1 เซ็นรับรองสําเนาโดยกรรมการบริษัทผูมีอํานาจลงนาม พรอมประทับตรา 
 สหกรณ 
 
ขอมูลเพ่ือกรอกคําขอจดทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
1. รายละเอียดของสหกรณ 
ชื่อสหกรณ (ไทย)…………………………………………………………………………………… 
                 (อังกฤษ)………………………………………………………………………….…… 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร เลขที่……………………………  ออกให ณ วันที่………………………. 
ทะเบียนของประเภทกิจการ   เลขที่……………………………  ออกให ณ วันที่………………………. 
2. ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่…………ซอย/อาคาร…………………………ถนน………………………… 
ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต………………………… จังหวัด……………………..…. 
รหัสไปรษณีย……………………โทรศัพท………………… ..   โทรสาร……………………………… 
3. จํานวนลูกจางทั้งหมด………………….ราย    เขาเปนสมาชิกกองทุน……….…………….ราย 
    อายุเกษียณของพนักงาน  ....................... ป 
4. ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก 
 [    ]   อุตสาหกรรม………………………………………………………….. 
 [    ]   การคา……..………………………………………………………….. 
 [    ]   บริการ……..………………………………………………………….. 
 [    ]   อื่น ๆ……….………………………………………………………….. 
5.  รอบระยะเวลาบัญชี วันที่……………………………….ถึงวันที่……………………………… 
6.  ทุนจดทะเบียน จํานวน………………………..บาท   
7. บริษัทจะนําจายเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพภายหลังไดรับการอนุมัตแิลวในเดือนแรก (โดยประมาณ) 
ประกอบดวยจํานวนเงินสะสม……………………….…บาท 
                              เงินสมทบ…………….……………บาท 
                         รวม………………....………..บาท 
8. บริษัทจายเงินเดือนพนักงานในวันที่…………ของทุกเดือน  ในกรณีที่วันจายเงินเดือนตรงกับวันหยดุ 
                 [    ]  เล่ือนการจายเปนวันทําการกอนวันหยดุ 1 วัน  
                 [    ] เลื่อนการจายเปนวันทําการหลังวันหยดุ 1 วัน  
 
 
 
 
 



9.จํานวนคณะกรรมการกองทุน …… คน  วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการคราวละ ……ป 
รายช่ือคณะกรรมการกองทุน (อยางนอยฝายละ 1 ทาน) 
ฝายนายจาง……1.…………………………………………………………………………… 
                   ……2.…………………………………………………………………………… 
ฝายลูกจาง   ……1…………………………………………………………………………… 
                   ….…2…………………………………………………………………………… 
เงื่อนไข / ผูมีอํานาจลงนามแทนกองทุนคือใหกรรมการกองทุนอยางนอย...........ทานเปนผูมีอํานาจ 
ลงนาม  
10. ชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหติดตองานดานตางๆ กับกองทุน 

 - ผูรับรายงานประจําเดือน    
ชื่อ……………………………………………….. 
ที่อยู / หนวยงาน ……………………………………………………………………………….. 

     โทรศัพท …………………………………………..   โทรสาร …………………………………. 
11. อัตราเงินสะสมของพนักงานที่นําสงเขากองทุนรอยละ………………ของเงินเดือน 
............................................................................................................................................. 
12. อัตราเงินสมทบของนายจางที่นําสงเขากองทุนรอยละ………………ของเงินเดือน 
....... ...................................................................................................................................... 
13. เงื่อนไขการจายเงินสมทบและผลประโยชนสมทบเมื่อสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ 

             อายุงาน                     อัตราเงินสมทบและผบประโยชนของเงินสมทบ (%)  
               ..........ป                               ………….…… 
   ..........ป                               ……………..… 

14. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสมทบกรณทีี่สมาชิกไมมีสิทธิไดรับ     
                       คืนกลับเปนรายไดของนายจาง 

                             คืนกลับเปนรายไดของกองทนุ  
 
 
                                                     ผูจัดทําขอมูล    ................................................................ 

                                                          (....................................................................) ตัวบรรจง 
                                             Email :  …………………………………………………… 

 
 


