
                    

 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา 

ที่จดทะเบยีนแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๕ 
_______________________________________________________ 

โดยท่ีเป็นสมควรปรับปรงุข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ

พนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา ที่จดทะเบยีนแลว้ เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และมติคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย

พะเยา ในคราวประชุมครัง้ที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จงึออกข้อบังคับไวด้ังนี้  

ข้อ ๑ ขอ้บังคับนี้เรยีกว่า “ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา ที่จดทะเบยีนแลว้ พ.ศ. ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตน้ไป  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชพีสำหรับ

บุคลากรมหาวทิยาลัยพะเยา ที่จดทะเบยีนแลว้ พ.ศ. ๒๕๕๓ และใหใ้ช้ขอ้บังคับนี้แทน 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใชห้รอื

การปฏิบัตติามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชีข้าด การตีความและการวนิจิฉัย

ของอธกิารบดใีห้ถือเป็นที่สุด  

ข้อ ๕ ในขอ้บังคับนี้ 

“สภามหาวทิยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

“มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า  มหาวทิยาลัยพะเยา 

“อธกิารบด”ี  หมายความว่า  อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนสำรองเลีย้งชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

ที่จดทะเบยีนแลว้  

 

“ส่วนงาน”... 
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 “ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 “หัวหน้าส่วนงาน”  หมายความว่า  หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗ (๒) (๓) และ (๔)  

แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 “ตำแหน่งบริหาร”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายบริหารวชิาการ

และสายสนับสนุนกลุ่มบรหิารจัดการ ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การบรหิารงานบุคคล  

 “สภาพนักงาน”  หมายความว่า  สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย สภาพนักงาน 

 “หัวหน้าหน่วยงาน”  หมายความว่า  หัวหน้าหัวหน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา 

๗ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 “หน่วยงาน”  หมายความว่า  หน่วยงานภายในส่วนงานตามมาตรา ๗ (๒) (๓) และ (๔) 

แห่งพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

โดยมหาวิทยาลัย และมีกำหนดระยะเวลาการปฏิบัต ิงานตามที ่ระบุไว้ในสัญญา ตามข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบรหิารงานบุคคล  

“สมาชกิ”  หมายความว่า  พนักงานที่สมัครเข้าเป็นสมาชกิของกองทุน และได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการกองทุนตามขอ้บังคับน้ี 

“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชพีสำหรับ

พนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา ที่จดทะเบียนแลว้  

“ค่าจา้ง”  หมายความว่า  เงินเดือนที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่พนักงานเป็นค่าตอบแทน

การทำงาน แต่ไม ่รวมถึงค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด หรือเง ินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น 

ที่มหาวทิยาลัยหักไวห้รอืจ่ายเพิ่มเตมิเพื่อประโยชน์ในการทำงาน 

“เงินสะสม”  หมายความว่า  เงินที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนเพื่อตนเอง ตามหลักเกณฑ์ 

ที่กำหนดในขอ้บังคับนี้ 

“เงินสมทบ”  หมายความว่า  เงินที ่มหาวิทยาลัยจ่ายเข้ากองทุนเพื่อสมาชิกเป็น  

รายเดอืนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในขอ้บังคับนี้ 

“เงินกองทุน”  หมายความว่า  เงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งเงินหรือทรัพย์สินอื่น 

ที่มีผูอุ้ทศิให้และผลประโยชน์หรอืทรัพย์สนิดังกล่าว 

 

 

“ผลประโยชน์... 
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“ผลประโยชน์จากเงินสะสม”  หมายความว่า  ผลประโยชน์ตลอดจนดอกผลทั้งหมด 

ที่เกิดจากเงินสะสมรวมทั้งเงินหรือทรัพย์สนิอื่นที่มีผู้อุทศิให้และผลประโยชน์ที่เกิดจากการเงินดังกล่าว

ทุกยอด 

“ผลประโยชน์จากเงินสมทบ”  หมายความว่า  ผลประโยชน์ตลอดจนดอกผลทั้งหมด 

ที่เกิดจากเงินสมทบรวมทัง้เงินหรอืทรัพย์สินอื่นที่มีผูอุ้ทิศให้และผลประโยชน์ที่เกิดจากการเงนิดังกล่าว

ทุกยอด 

“ผู้รับฝากหลักทรัพย์”  หมายความว่า  ผู ้ทำหน้าที ่ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ 

และทรัพย์สินอื่น ๆ ติดตามสิทธิประโยชน์ในเรื่องเงินปันผลและสิทธิต่าง ๆ ที่ได้จากการถือสนิทรัพย์  

ในบริษัทที่กองทุนไปลงทุน โดยผู ้รับฝากทรัพย์สินต้องเป็นผู้ที ่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงปัจจุบันคือธนาคารพาณชิย์ 

“จำนวนปีที ่เป็นสมาชิก”  หมายความว่า  จำนวนปีที ่สมัครเข้าเป็นสมาชิกจนถึง 

วันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก 

“ผู ้จัดการกองทุน”  หมายความว่า  ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลอื่น 

ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ดำเนินการจัดการกองทุนตามกฎหมาย                             

ซึง่คณะกรรมการกองทุนได้แต่งตัง้ให้ดำเนนิการจัดการกองทุนน้ี 

“นายทะเบียน”   หมายความว่า  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนกองทุน

สำรองเลี้ยงชพี ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชพี 

“ผู้รับประโยชน์”  หมายความว่า  ผูท้ี่สมาชิกระบุในหนังสือแสดงเจตนาให้รับประโยชน์

จากเงนิกองทุนแทน กรณีสมาชกิถงึแก่ความตาย 

ในกรณีคำที่มิได้กำหนดความหมายไว้เป็นการเฉพาะในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมาย                  

ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

ส่วนที่ ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๖ กองทุนมีว ัตถุประสงค์เพ ื ่อเป ็นการส่งเสริมให ้สมาชิกมีการออมทรัพย์ 

และเป็นสวัสดกิาร ตลอดจนเป็นหลักประกันใหแ้ก่สมาชกิ เม่ือสมาชกิ ตาย หรอืเมื่อออกจากงาน 

ข้อ ๗ ที ่ต ั ้งสำนักงาน “กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา  

ที่จดทะเบยีนแลว้” ตัง้อยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กา อำเภอเมอืงพะเยา จังหวัดพะเยา 

ข้อ ๘ รอบระยะเวลาบัญชีกองทุน รอบระยะเวลาบัญชีกองทุนจะเริ ่มตั ้งแต่วันที่  

๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปถีัดไป 

ส่วนที่ ๒... 
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ส่วนที่ ๒ 

สมาชิกภาพ 

ข้อ ๙ คุณสมบัติของสมาชิกต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และมีคุณสมบัติอื่น 

ตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด 

ข้อ ๑๐ การเขา้เป็นสมาชกิ 

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ประสงคจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนนี้ ใหยื่นใบสมัคร

ผ่านกองการเจา้หนา้ที่ ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด  

สมาชิกที่ลาออกจากกองทุนโดยไมออกจากงาน ใหมีสิทธิสมัครกลับเขาเปนสมาชิก

กองทุนไดอกีไมเกินหนึ่งครัง้ โดยตองเวนระยะเวลาไมต่ำกวาหนึ่งปี นับจากวันส้ินสุดสมาชกิภาพ 

(๒) กองการเจา้หนา้ที่มหีนา้ที่ใหส้มาชกิลงนามรับทราบข้อมูลตามข้อบังคับกองทุนน้ี 

ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพใหมีผลเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน โดยผูที่ยื่นใบสมัคร

เปนสมาชิกภายในวันที ่  ๑๕ ของเดือนใด ใหมีผลในวันที ่  ๑ ของเดือนถัดไป แตถายื ่นใบสมัคร 

หลังวันที่ ๑๕ ของเดือนใดแลว ใหมีผลในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไปอีกหนึ่งเดือน ทั้งนี้ การยื่นใบสมัคร                      

จะกระทำไดตอเมื่อมหาวทิยาลัยมคีำสั่งบรรจุแตงตัง้ใหเปนพนักงานเปนที่เรยีบรอ้ยแลว 

ข้อ ๑๒ การสิ้นสุดสมาชกิภาพ สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตาย 

(๒) ออกจากงานไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ 

(๓) ลาออกจากสมาชิก 

(๔) กองทุนเลกิ ตามขอ้บังคับนี้ 

ข้อ ๑๓ สทิธแิละหน้าที่ของสมาชกิ มีดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบ 

และผลประโยชน์อ่ืนตามที่ได้กำหนดไวใ้นขอ้บังคับนี้ 

(๒) มีสิทธิกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับประโยชน์ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

ต่อคณะกรรมการกองทุน 

(๓) มสีทิธิเข้าร่วมและออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สมาชกิกองทุนตามขอ้บังคับนี้ 

(๔) มหีน้าที่ตอ้งจ่ายเงินสะสมส่วนของตนตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับ โดยยนิยอมให้

มหาวทิยาลัยหักเงินสะสมส่วนของสมาชิกจากค่าจา้งที่ไดร้ับจากมหาวทิยาลัยเข้ากองทุน 

(๕) มหีน้าที่ตอ้งปฏบิัตติามขอ้บังคับกองทุนนี้ 

 

ขอ้ ๑๔ ผูร้ับ... 
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ข้อ ๑๔ ผูร้ับประโยชน์จากกองทุนเมื่อสมาชิกตาย ให้สมาชกิระบุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรอืหลายคน เป็นผูร้บัประโยชน์ของตนในกรณทีี่สมาชกิถงึแก่ความตาย 

สมาชิกจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ที่ได้ระบุไวใ้นวรรคหนึ่งก็ได้ โดยทำเป็น

หนังสอืยื่นต่อคณะกรรมการกองทุน โดยกองทุนจะยดึถือเอาหนังสอืแสดงเจตนาครัง้สุดท้ายเป็นเกณฑ์ 

 

ส่วนที่ ๓ 

คณะกรรมการกองทุน 

ข้อ ๑๕ ใหส้ภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการกองทุน ประกอบดว้ย 

 (๑) อธกิารบดี เป็นประธานกรรมการ 

 (๒) รองอธกิารบดีที่อธกิารบดีมอบหมาย จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

 (๓) หัวหน้าส่วนงานที่อธกิารบดมีอบหมาย จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 

 (๔) หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานจำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

 (๕) กรรมการฝ่ายลูกจา้ง (สมาชิก) จำนวนหกคน เป็นกรรมการ  

 กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็นกรรมการฝ่ายนายจ้าง (มหาวิทยาลัย)  

ให้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล โดยผูไ้ด้รับการแต่งต้ังไม่จำเป็นต้อง

เป็นสมาชกิกองทุน 

 การได้มาซึ ่งกรรมการฝ่ายลูกจ้างตาม (๕) ให้เลือกจากที ่ประชุมสภาพนักงาน  

ซึ่งกรรมการผูน้ั้นต้องเป็นสมาชกิกองทุนดว้ย 

 เลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนให้มาจากกรรมการตามวรรคสาม 

 ใหพ้นักงานมหาวทิยาลัยสังกัดกองการเจา้หน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ จำนวนไม่เกินสองคน 

ข้อ ๑๖ คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุน ดังนี้ 

(๑) กรรมการกองทุนตามข้อ ๑๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก 

ของกองทุน 

(๒) กรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง ตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนและตอ้งมคุีณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

 (๒.๑) ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นกรรมการกองทุน 

ฝ่ายนายจา้ง 

 (๒.๒) ไม่ดำรงตำแหน่งบรหิาร 

 (๒.๓) เป็นสมาชกิตามขอ้บังคับกองทุนนี้ 

 

ขอ้ ๑๗ ให้คณะ... 
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ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการกองทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี 

ก่อนครบวาระเก้าสิบวันของการดำรงตำแหน่ง ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่ง

คณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ให้แลว้เสร็จก่อนสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกองทุน

ชุดเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการกองทุนชุดเดิม

รักษาการไปพลางก่อนจนกว่าจะไดม้าซ่ึงคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ 

ในกรณีกรรมการกองทุนว่างลงไม่ว่ากรณีใด ๆ มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการใหไ้ด้มาซึ่ง

กรรมการกองทุน และกรรมการกองทุนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน ให้มวีาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับ

วาระที่เหลือของผู้ซึ่งตนแทน หากกรรมการกองทุนว่างลงก่อนครบวาระไม่ถึงหกเดือน มหาวิทยาลัย

อาจไม่ดำเนนิการให้ไดม้าซ่ึงกรรมการกองทุนก็ได ้และให้กรรมการเท่าที่มีอยู่ปฏบัิตหินา้ท่ีต่อไปได ้ 

ข้อ ๑๘ การพน้จากตำแหน่งของคณะกรรมการกองทุน มีดังนี้ 

(๑) ตาย 

(๒) ออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 

(๓) พ้นจากการดำรงตำแหน่ง ตามข้อ ๑๕ (๒) (๓) และ (๔) ในกรณีที่เป็นกรรมการ

ฝ่ายนายจา้ง (มหาวทิยาลัย) 

(๔) พน้จากการเป็นสมาชกิกองทุน ในกรณีที่เป็นกรรมการฝ่ายลูกจา้ง (สมาชกิ) 

(๕) ครบวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ 

(๖) กองทุนเลกิตามข้อบังคับนี้ 

(๗) ศาลมีคำสั ่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ  

หรอืถูกศาลสั่งพทิักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

(๘) ถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ โดย 

 (๘.๑) มหาวทิยาลัยมีอำนาจถอดถอนกรรมการกองทุนฝ่ายนายจา้ง (มหาวทิยาลัย) 

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

 (๘.๒) ที่ประชุมใหญ่มีมตใิหถ้อดถอนกรรมการฝ่ายลูกจา้ง (สมาชกิ) 

 (๘.๓) คณะกรรมการกองทุนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ มีอำนาจเสนอให้มีการถอดถอน

กรรมการ เมื่อเห็นว่าบุคคลนัน้ไม่เหมาะสมจะปฏบิัตหินา้ที่ต่อไป 

ข้อ ๑๙ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน มดีังนี้ 

(๑) ใหค้วามเห็นชอบการรับเข้าเป็นสมาชกิกองทุน 

(๒) พจิารณาคัดเลอืกผูจั้ดการกองทุน 

(๓) กำหนดนโยบายในการบรหิารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในขอบเขต

ของกฎหมาย 

 

(๔) พจิารณา... 
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(๔) พจิารณาแต่งตัง้หรือถอดถอนผู้จัดการกองทุน และกำหนดค่าตอบแทน (ถา้มี) 

(๕) พจิารณาแต่งตัง้หรอืถอดถอนผูต้รวจสอบบัญชขีองกองทุน และกำหนดค่าตอบแทน (ถา้มี) 

(๖) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการ เพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอำนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการกองทุน 

(๗) ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของกองท ุน และแจ้งผลการดำเนินงาน 

ของกองทุนใหส้มาชกิกองทุนทราบ 

(๘) จัดใหม้กีารประชุมใหญ่ 

(๙) กำหนดระเบยีบ แนวปฏิบัต ิออกคำสั่ง หรอืมมีติใด  ๆเพื่อใหก้ารปฏบิัติเป็นไปตามขอ้บังคับ 

ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการกองทุน ให้ดำเนนิการดังนี้ 

(๑) ใหม้กีารประชุมอย่างนอ้ยปลีะสองครัง้ 

(๒) ให้ประธานกรรมการกองทุนเป็นผูเ้รียกประชุม โดยแจ้งเป็นหนังสือให้กรรมการกองทุน

ทั้งหมดทราบ กรณีประธานกรรมการกองทุนไม่สามารถเข้าประชุมได้ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที ่ได้  

ใหท้ี่ประชุมเลอืกกรรมการกองทุนคนใดคนหนึ่งท่ีเข้าประชุมในคราวน้ัน ๆ เป็นประธานในที่ประชุมแทน 

(๓) กรรมการกองทุนอย่างน้อยกึ ่งหนึ ่ง สามารถเข ้าช ื ่อก ันขอให้ม ีการประชุม

คณะกรรมการกองทุนเมื่อใดก็ได้ โดยกรรมการผู้เรียกประชุมเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

โดยแจง้เป็นหนังสอืให้คณะกรรมการกองทุนทัง้หมดทราบ 

ข้อ ๒๑ องค์ประชุมของคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทัง้หมด และต้องมคีณะกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจา้ง (สมาชิก) 

ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง  

ข้อ ๒๒ มติที่ประชุมให้ใช้เสียงข้างมากของกรรมการกองทุนที่เข้าประชุม ในกรณี 

ที่มีการประชุมเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้บังคับหรอืระเบยีบ จะตอ้งได้รับคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม 

ข้อ ๒๓ การทำนิติกรรมใด ๆ ของกองทุน ให้ถือว่ากระทำโดยคณะกรรมการกองทุน 

โดยแต่งตั ้งกรรมการกองทุนจำนวนสองคน ซึ่งคนหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง 

(มหาวิทยาลัย) และอีกคนหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้าง (สมาชกิ) เป็นผูม้ีอำนาจลงลายมือชื่อ

ผูกพันกองทุน 

 

 

 

ส่วนที่ ๔... 
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ส่วนที่ ๔ 

การประชุมใหญ่ 

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการกองทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกอย่างน้อย 

ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอ้ยยี่สิบวัน นับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน การประชุมนี้เรยีกว่า 

“การประชุมใหญ่สามัญประจำปี” การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกเหนือจากนี้อาจมีได้ โดยให้เรียกว่า  

การประชุมใหญ่วสิามัญ 

คณะกรรมการกองทุนจะเรยีกประชุมเมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อสมาชิก

จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเข้าชื ่อร้องขอเป็นหนังสือโดยระบุวัตถุประสงค์ 

ของการประชุม และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนเป็นผูพ้จิารณาเปิดประชุม 

ข้อ ๒๕ การดำเนินการประชุมใหญ่ ให้ประธานกรรมการกองทุนทำหนา้ที่เป็นประธาน

ในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการกองทุนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ 

ในที่ประชุมเลอืกกรรมการกองทุนที่เข้าประชุมในคราวนัน้ทำหนา้ที่เป็นประธาน 

ข้อ ๒๖ วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีดังนี้ 

(๑) รับทราบผลการดำเนนิการของกองทุน 

(๒) พจิารณาอนุมัตงิบดุลที่ผูส้อบบัญชขีองกองทุนไดต้รวจสอบแลว้ 

(๓) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรอืปรับปรงุขอ้บังคับกองทุน 

(๔) เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่ 

ข้อ ๒๗ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้แจ้ง 

แก่สมาชกิกองทุน โดยวธิีปิดประกาศไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงานกองทุนไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนมีการประชุม

และลงข่าวในสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวทิยาลัยหรือวิธีการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร 

ใหท้ราบถึงวัน เวลา สถานที่ และระเบยีบวาระที่จะประชุม 

ข้อ ๒๘ การประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชกิมาร่วมประชุมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สบิ

ของจำนวนสมาชิกทัง้หมด หรอืไม่นอ้ยกว่าหนึ่งรอ้ยคน กรณีใดกรณีหน่ึงจงึจะถอืเป็นองค์ประชุมได้ 

ในกรณีที่สมาชิกคนใดไม่มาประชุม อาจทำหนังสือมอบอำนาจให้สมาชิกอื่นเข้าร่วมประชุม

และออกเสยีงแทนตนได ้และให้นับสมาชกิที่ไม่ได้มาประชุมน้ันเป็นองค์ประชุมด้วย 

กรณีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อกีครัง้หนึ่งภายในสิบสี่วัน

นับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี ้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิิสามัญที่สมาชิก

หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าจำนวนห้าสิบคน 

ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม 

ขอ้ ๒๙ ในการ… 
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ข้อ ๒๙ ในการออกเสียงของสมาชิก ให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสยีง

และมติทัง้ปวงของที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม ในกรณี 

ที่คะแนนเสยีงเท่ากันให้ออกเสยีงลงมตใิหม่จนกว่าจะไดเ้สยีงข้างมาก กรณีการเลกิกองทุนจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากสมาชกิไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทัง้หมดของกองทุน 

ข้อ ๓๐ ในการประชุมใหญ่เพื่อพจิารณารับรองงบดุลนัน้ เมื่อทีป่ระชุมใหญ่รับรองงบดุลแล้ว

ใหค้ณะกรรมการกองทุนจัดทำรายงานการประชุมที่รับรองงบดุลส่งให้แก่ผูจ้ัดการกองทุนภายในเจ็ดวัน 

พร้อมทั้งส่งสำเนาหนึ่งชุดให้นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติงบดุล

และต้องแสดงงบดุลท ี ่ประชุมใหญ่ได ้อนุมัต ิแล้วไว ้ท ี ่สำนักงานกองทุนเพื ่อให ้สมาชิกตรวจดู 

ในวันทำการปกติ 

ข้อ ๓๑ กรณีข้อบังคับนี้ไม่ไดก้ำหนดไว้เป็นการเฉพาะใหนำบทบัญญัติแหงประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ ้นส่วนและบริษัท ส่วนที่ ๓ วิธีจัดการบริษัทจำกัด   

มาใชบังคับแกการประชุมใหญ่โดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรอืแยงกับขอบังคับกองทุนนี้ 

ส่วนที่ ๕ 

เงนิสะสมและเงนิสมทบ 

ข้อ ๓๒ สมาชิกตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง โดยให้มหาวทิยาลัย

หักเงินสะสมจากค่าจา้งที่มหาวทิยาลัยจ่ายให้แก่สมาชกิ ในอัตรารอ้ยละห้าของค่าจา้ง 

ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราตามวรรคหนึ่ง 

สมาชิกอาจส่งเงินสะสมเข้ากองทุนได้เกินกว่าร้อยละห้าของค่าจ้าง แต่ไม่เกินอัตราร้อยละสิบห้า 

ของค่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด เว้นแต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กำหนดเป็นอย่างอื่น ให้มหาวทิยาลัยดำเนนิการตามกฎหมายดังกล่าวกำหนด 

ข้อ ๓๓ ให้มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในวันเดียวกันกับที่สมาชิกจ่ายเงิน

สะสมเขา้กองทุน ในอัตรารอ้ยละห้าของค่าจา้ง 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที ่มหาวิทยาลัยไม่จ่ายค่าจ้างใหแกสมาชิกผู้ใด สมาชิกผู้นั้นไม่ตอง 

สงเงินสะสม และมหาวิทยาลัยไม่ตองจ่ายเงินสมทบเขากองทุนใหแกสมาชิกผูนั้น โดยที่สมาชิกผูนั ้น

ยังคงสมาชกิภาพอยู่ 

 

ขอ้ ๓๕ การส่งเงนิ… 

 

 



-๑๐- 

ข้อ ๓๕ การส่งเงินเข ้ากองทุน มหาวิทยาลัยต้องนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบ 

เข้ากองทุนภายในสามวันทำการนับแต่วันจ่ายค่าจ้าง ในกรณีที่มหาวทิยาลัยส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบ

เข้ากองทุนล่าช้ากว่าวันที่กำหนดไว้ดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในอัตราร้อยละห้า 

ต่อเดอืนของจำนวนเงนิสะสมหรอืเงินสมทบที่ส่งล่าชา้ และให้เงินเพิ่มดังกล่าวเป็นเงนิผลประโยชน์ของกองทนุ 

ให้มหาวิทยาลัยแจ้งวันจ่ายค่าจ้างให้ผู ้จัดการกองทุนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

อย่างชา้ที่สุดห้าวันทำการก่อนวันส่งเงนิสะสมและเงินสมทบในคราวแรก หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

วันจ่ายค่าจา้ง 

ส่วนที่ ๖ 

การคำนวณผลประโยชน์ของกองทุน 

ข้อ ๓๖ หลักเกณฑ์และวธิีการกระจายผลประโยชน์ของกองทุน มีดังนี้ 

(๑)  ผลประโยชน์ของกองทุนได้แก่ รายได้ที่เกิดจากการลงทุนหรือการจัดหาประโยชน์ 

ที่ผูจั้ดการกองทุนได้จัดการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งดังนี้ 

  (๑.๑) รายได้จากดอกเบี้ย ได้แก่ รายได้ที ่ได้รับจากดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร 

ทุกประเภท และเงินฝากของบริษัทเงินทุน จากพันธบัตรรัฐบาล หรอืจากพันธบัตรองค์กรของรัฐ หุ้นกู ้

ดอกเบี้ยตั๋วเงินสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน และจากตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่มีผลตอบแทน 

ที่แน่นอน (Fixed Income Security) 

 (๑.๒) รายได้จากส่วนลดรับของการซื้อบัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน พันธบัตรหุ้นกู้ 

และตราสารการเงนิอื่น ๆ ที่มผีลตอบแทนแน่นอน 

  (๑.๓) รายไดจ้ากการปันผลหุ้น หรอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

  (๑.๔) รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ คือ กำไร (ขาดทุน) หรือจากการซื้อขาย

หลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุน อันหมายถึงผลต่างระหว่างราคาขายหลักทรัพย์และหรือหน่วยลงทุนกับ

ราคาทุนเฉล่ีย 

  (๑.๔) รายได้ ดอกผล หรอืผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุนหรอืการจัดหาประโยชน์ 

(๒)  การคำนวณผลประโยชน์ของกองทุนจะกระทำทุกวันสิ้นเดอืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

  (๒.๑) การบันทกึรายไดจ้ากดอกเบี้ยและส่วนลดรับ จะใชเ้กณฑ์สทิธ ิ(ACCRUAL BASIS) 

  (๒.๒) การบันทกึรายได้จากเงินปันผล จะกระทำเมื่อมีการประกาศปันผลในอัตรา

ที่แน่นอนแล้ว 

                (๒.๓) การบันทึกกำไรขาดทุน จากการซื ้อขายหลักทรัพย์หร ือหน่วยลงทุน 

จะกระทำเมื่อมีการซือ้ขายจรงิ 

 

ส่วนที่ ๗... 

 

 



-๑๑- 

ส่วนที่ ๗ 

การจ่ายเงนิให้แก่สมาชิก 

ข้อ ๓๗ เมื่อสมาชิกสิ้นสุดจากการเป็นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื ่นใดอันมิใช่การเลิก

กองทุน ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้จัดการกองทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ ้นสุด

การเป็นสมาชิกภาพ และผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกนั ้นหรือผู ้รับประโยชน์ 

ตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ โดยให้จ่ายทั้งหมดครั้งเดียวภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นสุด 

การเป็นสมาชิกภาพ หรอืหากสมาชกิแสดงเจตนาขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด ให้ผู้จัดการกองทุนจ่ายเงิน

ตามเจตนาของสมาชิก โดยลูกจ้างรายนั้นยังคงเป็นสมาชกิของกองทุนต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ในข้อบังคับกองทุน แต่ลูกจ้างรายนั้นและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมหรือเงินสมทบของลูกจา้งรายนั้นอีก 

ทัง้นี้ การรับเงินจากกองทุนเป็นงวดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบยีนประกาศกำหนด 

ข้อ ๓๘ ผูจ้ัดการกองทุนต้องจ่ายเงินในส่วนของสมาชกิผูน้ั้นจากกองทุน โดยโอนเข้าบัญชี

ที่สมาชิกแสดงเจตนาไว้หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีผู ้รับเงินเท่านั้น (A/C PAYEE ONLY) หรือ 

สั่งจ่ายเป็นดร๊าฟท์ ห้ามเปลี่ยนมือระบุชื่อสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ ในกรณีไม่มผีู้มารับเช็ค หรือไม่มี

ผู้นำเช็คมาขึ้นเงินภายในหกเดือนนับแต่วันที่ที่ลงในเช็ค ให้ผู้จัดการกองทุนโอนเงินดังกล่าวกลับเข้า

กองทุนโดยถือเป็นหนี้สินอื่น ๆ ของกองทุนและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาสบิป ีนับแต่วันพน้จากสมาชิกภาพ 

ถ้ายังไม่มีผ ู ้มาขอรับเงินดังกล่าวหรือไม่มีบุคคลผู ้ม ีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนหรือไม่ม ีทายาท                      

ตามกฎหมายแลว้ ให้การจา่ยเงนิดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงและใหต้กเป็นรายไดข้องกองทุน 

ข้อ ๓๙ ภายใต้ข ้อบ ังค ับกองทุนนี ้  ผ ู ้จ ัดการกองทุนจะต ้องจ่ายเง ินของกองทุน 

ในส่วนของสมาชิกผู ้นั ้น ตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ให้แก่สมาชิก ผู ้ร ับประโยชน์ หรือผู ้มีสิทธิรับเงิน 

รวมทั้งหมดครั้งเดยีวภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพของสมาชกิ หรือหากสมาชิกแสดงเจตนา

ขอรับเงินจากกองทุนเป็นงวด ให้ผู้จัดการกองทุนจ่ายเงินตามเจตนาของสมาชกิ โดยจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อ

ผูร้บัเงินขีดคร่อมเข้าบัญช ี(A/C PAYEE ONLY) ส่งมอบให้กับคณะกรรมการกองทุนเพื่อดำเนินการส่งให้กับ

สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้มสีิทธิรับเงินต่อไปหรือโอนเข้าบัญชีที่สมาชิกแสดงเจตนาไว้ ในการนี้ 

ให้ถือว่าผู ้จัดการกองทุนไม่มีหน้าที ่ใด ๆ ที ่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของผู ้มีสิทธิที่จะได้รับเงิน 

แต่อย่างใด และผู ้จ ัดการกองทุนมีส ิทธิโดยชอบที ่จะยึดถือความถูกต้องจากหนังสือที ่ได้ร ับแจ้ง 

จากคณะกรรมการกองทุน 

ข้อ ๔๐ เม่ือสิ้นสุดสมาชกิภาพ สมาชกิจะไดร้ับเงนิสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสม

ในทุกกรณี สำหรับเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับในอัตราตามที่กำหนดไว้ใน

ข้อบังคับกองทุนนี ้ เว้นแต่ในกรณีกระทำผิดต่อมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี ้ ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ 

และผลประโยชนจ์ากเงินสมทบ 

(๑) เป็นผู้ถูก... 



-๑๒- 

(๑) เป็นผูถู้กลงโทษฐานกระทำความผดิวนิัยรา้ยแรง 

(๒) ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผดิ 

ที่ได้กระทำโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

ข้อ ๔๑ หากสมาชิกภาพสิ้นสุดลงสมาชิกผู ้นั ้นจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ 

จากเงนิสมทบตามอายุของการเป็นสมาชิกดังต่อไปนี้ 

(๑) อายุไม่เกิน ๑ ป ีได้รับรอ้ยละ ๐ 

(๒) อายุต้ังแต่ ๑ ปี แต่ไม่ถึง ๕ ป ีไดร้ับรอ้ยละ ๒๐ 

(๓) อายุต้ังแต่ ๕ ป ีแต่ไม่ถงึ ๑๐ ปี ได้รับรอ้ยละ ๖๐ 

(๔) อายุต้ังแต่ ๑๐ ปขีึ้นไป ไดร้ับรอ้ยละ ๑๐๐ 

 การได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบตามอายุของการเป็นสมาชิก 

ตามวรรคหนึ่ง ที่ประชุมใหญ่ของสมาชกิโดยมตเิสยีงขา้งมาก อาจตกลงกำหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นก็ได้ 

สมาชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่คำนึงถึงอายุสมาชิก 

ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) สมาชกิถงึแกค่วามตาย  

(๒) สมาชกิเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ  

(๓) สมาชกิเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏบิัตงิานไดแ้ละทุพพลภาพ  

(๔) กองทุนเป็นอันยกเลกิ  

ข้อ ๔๒ การจ่ายเงนิสมทบรวมทัง้ผลประโยชน์จากเงินสมทบตามขอ้ ๔๑ หากยังมเีงินเหลอือยู่

ใหต้กเป็นผลประโยชน์ของกองทุน 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที ่สมาชิกภาพสิ้นสุดลงเพราะถึงแก่ความตาย ให้ผู ้จัดการกองทุน

จ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่สมาชิกระบุไว้ หากไม่ระบุผู้รับประโยชน์ไว้หรือผู้รับประโยชน์เสียชวีิตไปก่อน 

ใหจ้่ายเงินจากกองทุนแก่บุคคลตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายให้ได้รับสองส่วน แต่ถ้าผู้ตายมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

ตัง้แต่สามคนขึ้นไปใหไ้ด้รับสามส่วน 

(๒) สามีหรอืภรรยาให้ไดร้ับหนึ่งส่วน 

(๓) บดิามารดา หรอืบดิาหรอืมารดาที่มีชีวติอยู่ให้ไดร้ับหน่ึงส่วน 

ในกรณีที่ผู ้ตายไม่มีบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือมีแต่เสียชีวิตไปก่อน ให้แบ่งเงิน 

ที่ผูต้าย มสีทิธจิะไดร้บัให้แก่บุคคลตาม (๑) (๒) หรอื (๓) ที่ยังมชีวีติอยู่ตามส่วนที่กำหนด  

 

 

ในกรณีที่… 

 



-๑๓- 

 

ในกรณีที่ผูต้ายไม่มบีุคคลผู้มีสิทธิไดร้ับเงินจากกองทุนตามวรรคหนึ่งหรือไม่มีทายาท

ตามกฎหมาย อันทำให้ไม่มีผู้ใดมารับเงินจากกองทุนภายในสิบปีนับจากวันที่สมาชิกถึงแก่ความตาย  

ใหก้ารจา่ยเงินดังกล่าวเป็นอันส้ินสุดลง และให้สทิธปิระโยชน์ของผูต้ายตกเป็นของกองทุน และกระจาย

เขา้บัญชีผลประโยชน์ของเงินสมทบให้แก่สมาชิกของกองทุน ตามสัดส่วนของยอดเงินที่สมาชิกผู้นั ้น 

มอียู่ในกองทุน 

ส่วนที่ ๘ 

การจัดการกองทนุ 

ข้อ ๔๔ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาต 

ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย ์และไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบกจิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยให้คณะกรรมการ

กองทุนดูแล ให้ผู้จัดการกองทุนปฏิบัติหน้าที ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ  

พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และหรือตามมติของคณะกรรมการกองทุน

ซึ ่งได้วางนโยบายแนวทางการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้ผู ้จัดการกองทุนตามสัญญา 

จัดการกองทุน รวมทั้งมตอิื่นของคณะกรรมการกองทุนซ่ึงไม่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าว 

ข้อ ๔๕  ให้มหาวิทยาลัยแยกบัญชี และเอกสารเกี ่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินอื่น 

ของกองทุนออกจากบัญชแีละเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรอืหลักทรพัย์อื่นของมหาวทิยาลัยโดยเด็ดขาด 

ข้อ ๔๖ การดำเนนิการของผูจ้ัดการกองทุน มีดังนี้ 

(๑) จัดทำรายงานแสดงยอดเงนิสะสมของสมาชกิ เงินสมทบของมหาวทิยาลัย พรอ้มทั้ง

ผลประโยชน์สมาชกิแต่ละคนจะได้รบั และแจง้สมาชกิแต่ละคนทราบอย่างนอ้ยปลีะสองครั้ง ตัง้แต่วันที่ 

๓๑ มีนาคม และวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกป ี

(๒) นำทรัพยส์นิกองทุนไปลงทุนภายใตแ้บบแผนการลงทุนซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย 

(๓) จัดทำบัญชี งบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุน ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด 

และจัดส่งให้แก่นายทะเบียนภายในกำหนดเวลาและต้องเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชี เพื่อแสดง

ความถูกตอ้งแห่งการบัญชตีามหลักสากล 

(๔) ปิดงบบัญชีการเงินของกองทุน ทุกวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี เพื่อจัดให้ผู้ตรวจ

สอบบัญชซีึ่งคณะกรรมการกองทุนไดแ้ต่งตัง้เพื่อทำการตรวจสอบ 

(๕) ภายใตข้้อตกลง และเงื่อนไข ในสัญญาจัดการและบริหารกองทุน ใหผู้จ้ัดการกองทุน

มอีำนาจลงนามในนามของกองทุนในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบรหิารกองทุนได้ 

 

ขอ้ ๔๗ ให้ผู้... 

 



-๑๔- 

ข้อ ๔๗ ให้ผู ้ร ับฝากทรัพย์สินเป็นผู้เก ็บรักษา และควบคุมบรรดาเอกสาร บัญชี  

ตราสารเงิน ตราสารหนี้หลักทรัพย์ สนิทรัพย์ หรอืทรัพย์สนิใด ๆ ที่เป็นกองทุน หรอืเกี่ยวกับการจัดการ

และบรหิารกองทุน รวมทั้งมีอำนาจจำหน่าย จ่าย โอน หรือกระทำการอื่นใด เพื่อบริหารกองทุนภายใต้

คำสั ่งของผู้จัดการกองทุนจัดการตามกฎหมายที่เกี ่ยวกับการจัดการกองทุนและกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ ๔๘ การนำส่งบัญช ีจดหมาย หรอืเอกสารใด ๆ ที่จะตอ้งยื่นหรอืนำส่งให้แก่สมาชกิ

ผู้ใดผู้หนึ่งตามข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าทำการยื่นหรือนำส่งให้แก่สมาชิกผู้นั ้นแล้ว เมื่อได้ส่งเอกสารนั้น 

ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรับไปยังที่อยู่ของสมาชิกนั้น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสมาชิก 

คณะกรรมการกองทุนจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู ้จ ัดการกองทุนทราบในทันที 

เป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ  ๔๙ การพน้จากการเป็นผูจ้ัดการกองทุน มดีังนี้ 

(๑) นายทะเบยีนสั่งถอดถอน ในกรณทีี่เห็นว่าการจัดการกองทุนเป็นไปในลักษณะที่อาจ

ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่กองทุน 

(๒) กองทุนเลกิ 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย 

(๔) คณะกรรมการกองทุนบอกเลกิสัญญา 

ข้อ ๕๐ เมื่อพ้นการเป็นผู ้จัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนต้องส่งมอบเงิน ตราสาร 

หลักทรัพย์ สินทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นใดที่เกี่ยวกับกองทุนและที่อยู่ในความครอบครองของผู้จัดการ

กองทุนให้แก่ผู ้รับฝากทรัพย์สินภายในสามวันทำการ ถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง ส่วนเอกสาร

หลักฐาน และเอกสารทางบัญชีที่ได้จัดทำขึ้นจะตอ้งจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกองทุนภายในสามสบิวัน 

ถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง 

 คณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งตัง้ผู้จัดการกองทุนใหม่ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่

ผู ้จัดการกองทุนเดิมพ้นจากตำแหน่ง และแจ้งการแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนใหม่แก่นายทะเบียนทราบ

ภายในสบิสี่วันหลังจากการแต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทุนรายใหม่ 

ส่วนที่ ๙ 

คา่ใช้จ่ายของกองทุน 

ข้อ ๕๑ ค่าใช้จา่ยของกองทุน มดีังนี้ 

(๑) ค่าจา้งผู้จัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์หรอืที่กำหนดไวใ้นสัญญา  

(๒) ค่าจา้งผูร้ับฝากทรัพยส์นิตามหลักเกณฑ์หรอืที่กำหนดไวใ้นสัญญา 

 

(๓) ค่าธรรมเนยีม… 



-๑๕- 

 

(๓) ค่าธรรมเนยีม ค่าอากรแสตมป์ และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันที่เกดิจาก

การบรหิารกองทุน 

(๔) ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบบัญช ีหรอืชำระบัญชกีองทุน 

(๕) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อันจำเป็น ที่เกดิจากการบรหิารจัดการกองทุนตามที่จ่ายจรงิไม่เกินวงเงิน

ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ 

ส่วนที่ ๑๐ 

การโอนและการรับโอนสมาชิก 

ข้อ ๕๒ ในกรณีที่สมาชิกออกจากงาน เพื่อไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภายนอกอื่น  

และได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของหน่วยงานใหม่นั ้น โดยมีวันทำงานต่อเนื ่องกัน  

หากประสงค์จะโอนเงินกองทุนในส่วนของสมาชิกรายนัน้ไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชพีของหน่วยงานใหม่นั้น

ก็ให้กระทำได ้โดยหน่วยงานใหม่นัน้ตอ้งแจง้เป็นลายลักษณ์อักษรใหก้องทุนเดิมทราบ 

ข้อ ๕๓ ในกรณีที ่สมาชิกมีความประสงค์จะโอนเงินกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพที่มีอยู่ 

กับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นมายังกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพนี้ ก็สามารถทำได้โดยที่มีวันทำงาน 

ที่ต่อเนื่องกับหน่วยงานภายนอกเดิม โดยจะต้องแจง้ให้มหาวทิยาลัยและผูจ้ัดการกองทุนทราบล่วงหน้า

อย่างนอ้ยสามสิบวันก่อนเข้ามาปฏิบัตงิาน ทัง้นี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

ส่วนที่ ๑๑ 

การแก้ไขข้อบังคับ 

ข้อ ๕๔ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจแก้ไข เพิ ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

กองทุน โดยเสนอให้ที ่ประชุมใหญ่พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกที่เป็น 

องค์ประชุม แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เมื ่อสภามหาวิทยาลัยให้การอนุมัติแล้ว 

ใหติ้ดประกาศเป็นการเปิดเผย ณ ที่ทำการของกองทุน 

ส่วนที่ ๑๒ 

การเลกิกองทุน 

ข้อ ๕๕ การเลิกกองทุนกระทำไดเ้มื่อ 

(๑) มีกฎหมายให้ยุบเลิกมหาวทิยาลัย 

(๒) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิก

ทัง้หมดของกองทุน 

 

ขอ้ ๕๖ เม่ือกองทุน… 

 






