
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

--------------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษข้ึน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกัน
ให้แก่สมาชิกให้มีความมั่นคง เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้    
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” 
 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่นายทะเบียนได้อนุมัติการจดทะเบียนกองทุนและ                        
ออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแล้วเป็นต้นไป  
 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว        
 “สมาชิก”  หมายความว่า  สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ ซึ่งจด
ทะเบียนแล้ว 
 “คณะกรรมการกองทุน”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
 “ค่าจ้าง”  หมายความว่า  เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่พนักงานเป็นค่าตอบแทนสําหรับการทํางานปกติ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะคํานวณหรือชําระเงินค่าตอบแทนโดยวิธีใด หรือจะเรียกช่ืออย่างใด แต่ทั้งนี้ค่าจ้างไม่รวมถึงค่าทํางาน
ล่วงเวลา  ค่าทํางานในวันหยุด หรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยหักไว้ หรือจ่ายเพิ่มเติมให้แก่พนักงานเพื่อ
ประโยชน์ในการทํางาน  
 “เงินสะสม”  หมายความว่า  เงินที่สมาชิกจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นประจําทุกเดือน จํานวนร้อยละ ๕ 
ของค่าจ้าง โดยการยินยอมให้หัก ณ ที่จ่าย 
 “เงินสมทบ”  หมายความว่า  เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นประจําทุกเดือน จํานวนร้อยละ 
๓ ของค่าจ้าง ของสมาชิกแต่ละคน” 
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 “เงินกองทุน”  หมายความว่า  เงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุน เงินที่ มหาวิทยาลัยจ่ายสมทบราย
เดือนรวมทั้งเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้และผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว 
 “จ านวนปีท่ีท างาน”  หมายความว่า  จํานวนปีที่ทํางานติดต่อกันนับตั้งแต่วันแรกที่สมาชิกเข้าทํางานเป็น
พนักงาน ถึงวันสิ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุน  ถ้าเศษของปีเกินหกเดือนให้นับเป็นหนึ่งปี 
 “รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 “นายทะเบียน”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ    
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
 “พระราชบัญญัติ”  หมายความว่า  พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐ พระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง
กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 “บรษัิทจัดการ”  หมายความว่า  ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่นที่รัฐบาล
คํ้าประกัน ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่มหาวิทยาลัยว่าจ้างให้มาบริหารจัดการ
กองทุนโดยทําเป็นสัญญาจ้างคราวละ ๔ ปี   
 

 
หมวดท่ี  ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ข้อ ๔ กองทุน มีวัตถุประสงค์ดังน้ี  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิก
และครอบครัว เมื่อสมาชิก ตาย ทุพพลภาพ ปลดเกษียณหรือลาออกจากกองทุน  
 

 ข้อ ๕ ท่ีตั้งส านักงาน 
 สํานักงาน “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ตั้งอยู่เลขที่  
๓๑๙ ถนนไทยพันทา ตําบลโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 ข้อ ๖ รอบระยะเวลาบัญชีกองทุน 
 รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

หมวดท่ี  ๒ 
สมาชิก 

 
 ข้อ ๗ คุณสมบัติของสมาชิก  
 สมาชิกกองทุนจะต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําเต็มเวลาถาวร โดยมีคุณสมบัติ ดังนี ้
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน                    
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 (๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

 ข้อ ๘ การเข้าเป็นสมาชิก  
 (๑) พนักงานที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก สามารถสมัครได้โดยแจ้งความจํานงตามแบบฟอร์ม           
ที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด ซึ่งสมาชิกภาพจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเป็นต้นไป  
 (๒) กรณีที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก คณะกรรมการกองทุนต้องให้สมาชิกดังกล่าวลงนามรับทราบข้อมูล
ในข้อบังคับกองทุนด้วย  
 (๓) ถ้าพนักงานผู้ใดขอลาออกจากสมาชิกของกองทุน โดยมิได้ลาออกจากงาน หากประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิกใหม่จะต้องมีระยะเวลาล่วงไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี   
 

 ข้อ ๙ การนับอายุงานของสมาชิก  
 การนับอายุงานสมาชิก ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นสมาชิกกองทุนจนถึงวัน
ก่อนสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
 

 ข้อ ๑๐ การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
 สมาชิกภาพของสมาชิก จะสิ้นสุดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 (๑) ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน 
 (๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ 
 (๓) กองทุนถูกยุบเลิก   
  

 ข้อ ๑๑ สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก  
 สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (๑) มีสิทธิได้รับ เงินสะสม เงินสมทบและเงินรายได้ตามที่กําหนดในข้อบังคับนี้ 
 (๒) มีสิทธิกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงช่ือผู้รับประโยชน์ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกองทุน 
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 (๓) มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนตามข้อบังคับนี้  
 (๔) มีสิทธิขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุน  ณ  สํานักงานกองทุน  
 (๕) มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสะสมส่วนของตนตามอัตราที่กําหนดในข้อบังคับ  โดยยินยอมให้มหาวิทยาลัยหัก
เงินสะสม จากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเข้ากองทุน  
 (๖) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุนนี้  
 

 ข้อ ๑๒ การก าหนดผู้รับผลประโยชน์จากกองทุนเมื่อสมาชิกตาย 
 สมาชิกจะระบุให้บคุคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  เป็นผู้รับประโยชน์ของตนในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความ
ตายก็ได ้โดยระบุนามและเงื่อนไขให้ชัดเจนในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 สมาชิกจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อนก็ได้ โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อ
คณะกรรมการ 
 หากสมาชิกมิได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้หรือระบุไว้แต่ผู้นั้นตายก่อนหรือตายพร้อมกัน ให้กองทุนจ่ายเงิน
ในส่วนของสมาชิกผู้นั้นแก่บุคคลตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ 
 
 

หมวดท่ี  ๓ 
คณะกรรมการกองทุน 

 
 ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหน่ึง จ านวนไม่เกิน ๑๓ คน 
 ประกอบด้วย  
 (๑) ประธานคณะกรรมการ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยที่สภาให้ความเห็นชอบ จํานวน ๑ คน 
 (๒) กรรมการโดยตําแหน่งประกอบดว้ย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี อํานวยการ-สํานักงาน ประธานสภา
คณาจารย์และข้าราชการ จํานวนรวมกันไม่เกิน ๖ คน 
 (๓) กรรมการที่เป็นตัวแทนสมาชิกประกอบด้วย  ตัวแทนของกลุ่มพนักงานวิชาการ จํานวน ๓ คน และ
ตัวแทนของกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ จํานวน ๓ คน   
 ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี ๑ คนเป็นเลขานุการ รวมทั้งให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ฝา่ยบริหารงานบุคคล ๑ คน และผู้รับผิดชอบฝ่ายคลัง ๑ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ   
 

 ข้อ ๑๔ คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุน 
 กรรมการกองทุนมีคุณสมบัติดังนี้  
 (๑) กรรมการตามข้อ ๑๓(๑)และ(๒) ไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกของกองทุน  
 (๒) กรรมการตามข้อ ๑๓(๓) ต้องเป็นสมาชิกของกองทุนและมีอายุไม่ต่ํากว่า ๓๐ ปี   
 (๓) กรรมการตามข้อ ๑๓(๓) จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามข้อ ๑๓(๒)    
 

 ข้อ ๑๕ ท่ีมาของคณะกรรมการกองทุน  
 (๑) กรรมการตามข้อ ๑๓(๑) ได้มาโดยการเสนอช่ือของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย 



-๕- 
 

(๒) กรรมการตามข้อ ๑๓ (๒) ได้มาโดยการเสนอช่ือของอธิการบด ี
 (๓) กรรมการตามข้อ ๑๓ (๓) ได้มาจากการเลือกตั้งของพนักงานทั้งกลุ่มพนักงานวิชาการและกลุ่ม
พนักงานปฏิบัติการ  กรณีที่ผลการเลือกตั้งเท่ากันให้ตัดสินโดยการจับสลาก  
  

 ข้อ ๑๖ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตามข้อ ๑๓ (๓) 
 (๑) ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกิน                 
๒ วาระติดต่อกันไม่ได้  
 (๒) ก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งในวาระปกติไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเลือกตั้ง
เพื่อให้ได้กรรมการมารับตําแหน่งต่อจากกรรมการที่ครบวาระ  
 (๓) หากมีตําแหน่งของกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้
กรรมการมาแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยให้อยู่ในวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้หากเหลือ
ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน จะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้ 
 

 ข้อ ๑๗ การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการกองทุน 
 คณะกรรมการกองทุนจะพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้  
 (๑) ตาย  
 (๒) ลาออกจากตําแหน่งคณะกรรมการกองทุน  
 (๓) พ้นจากการดํารงตําแหน่ง ในกรณีที่เป็นกรรมการตามข้อ ๑๓ (๑) และ (๒) 
 (๔) พ้นจากการเป็นสมาชิก  ในกรณีที่เป็นกรรมการตามข้อ  ๑๓ (๓)  
 (๕) ครบวาระการดํารงตําแหน่งการเป็นคณะกรรมการกองทุน 
 (๖) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๗) เป็นบุคคลล้มละลาย   
 (๘) ถูกถอดถอนจากการเป็นคณะกรรมการกองทุน โดยมหาวิทยาลัยมีอํานาจถอดถอนกรรมการกองทุน
ตามข้อ ๑๓ (๒) และที่ประชุมใหญ่โดยเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของผู้เข้าร่วมประชุม หรือคณะกรรมการกองทุน 
ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ มีอํานาจถอดถอนกรรมการตามข้อ ๑๓ (๓) เมื่อปรากฏชัดเจนว่าขาดประสิทธิภาพและ                  
ไม่เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
 (๙) กองทุนถูกยุบเลิก 

 

 ข้อ ๑๘ อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุน  
 (๑) พิจารณารับสมัครสมาชิกใหม่ของกองทุน 
 (๒) ติดต่อประสานงานกับบริษัทจัดการและสมาชิกในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการกองทุน การสิ้นสุดสมาชิก
ภาพของสมาชิกและการจ่ายเงินกองทุนตามกฎหมายหรือตามที่ระบุในข้อบังคับกองทุน  
 (๓) มอบนโยบาย กําหนดวิธีการและแนวทางในการบริหารกองทุน  และดูแลให้บริษัทจัดการกองทุน
บริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในขอบเขตของกฎหมาย  
 (๔) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง ถอดถอนบริษัทจัดการกองทุน รวมทั้งกําหนดค่าตอบแทน  
 (๕) พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอนและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุน  
 



-๖- 
 

 (๖) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุน    
ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร  
 (๗) ควบคุมให้มีการระดมเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน  
 (๘) ร่วมประชุมพิจารณาผลการดําเนินการของกองทุนเป็นคราวๆ ไป และแจ้งผลการดําเนินการของ
กองทุนให้สมาชิกทราบ 
 (๙) จัดให้มีการประชุมใหญ่  
 (๑๐) พิจารณาแก้ไข  เพิ่มเติมข้อบังคับนี้  เพื่อไม่ให้ขัดกับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (๑๑) ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน  
 

 ข้อ ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการกองทุน  
 (๑) ให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
 (๒) ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้เรียกประชุมและกําหนดวาระที่จะต้องพิจารณา โดยแจ้งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการกองทุนทั้งหมดทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนมีการประชุมประธานคณะกรรมการจะทํา
หน้าที่เป็นประธานการประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการกองทุนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนใดคนหนึ่งที่เข้าประชุมในคราวนั้นๆ เป็นประธานการประชุมแทน  
 (๓) หากมีเหตุผลและความจําเป็นเร่งด่วนกรรมการอย่างน้อย ๒ ใน ๓ สามารถเข้าช่ือกันขอให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนได้  โดยเสนอเรื่องผ่านประธานคณะกรรมการกองทุนและให้ประธานคณะกรรมการ
กองทุนเป็นผู้ดําเนินการตามรูปแบบการประชุมปกติ  เสมือนหนึ่งว่าประธานคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้เรียก
ประชุมเอง 
 

 ข้อ ๒๐ องค์ประชุม  
 การประชุมของคณะกรรมการกองทุน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดและจะต้องประกอบด้วยกรรมการตามข้อ ๑๓ (๒) และกรรมการตามข้อ ๑๓ (๓) ไม่น้อยกว่า    
กึ่งหนึ่งของแต่ละฝ่าย จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 
 

 ข้อ ๒๑ การลงคะแนนเสียงและมติท่ีประชุม  
 ให้กรรมการกองทุนแต่ละคนมีเสียง ๑ เสียง สําหรับการลงมติในเรื่องใด ๆ ให้ถือเสียงข้างมาก ยกเว้นการ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการกองทุนทั้งหมด                  
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงช้ีขาด 
 

 ข้อ ๒๒ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันกองทุน 
 ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งกรรมการกองทุนอย่างน้อย จํานวน ๓ คน ซึ่งคนหนึ่งจะต้องเปน็กรรมการ
ตามข้อ ๑๓ (๑) หรือ ข้อ ๑๓ (๒) และอีกคนหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการตามข้อ ๑๓ (๓) เป็นผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือ
ผูกพันกองทุน  
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

หมวดท่ี  ๔ 
การประชุมใหญ่ 

 
 

 ข้อ ๒๓ การประชุมใหญ่  
 ประธานคณะกรรมการกองทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน  
๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน การประชุมนี้เรียกว่า“การประชุมใหญ่สามัญประจําปี” 
 หากมีเหตุผลและความจําเป็นเร่งด่วนคณะกรรมการกองทุน หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓                
ของสมาชิกทั้งหมด อาจเข้าช่ือกันร้องขอให้เรียกประชุมนอกเหนือจากการประชุมใหญ่สามัญประจําปีได้                
การประชุมนี้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”   
 เมื่อสมาชิกได้ร้องขอ ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมวิสามัญ ตามความในวรรคสองให้
ประธานคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันร้องขอ ถ้าประธานคณะกรรมการกองทุนมิได้
เรียกประชุมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว สมาชิกทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอดังกล่าวจะเรียกประชุมเสียเองก็ได้ 
 

 ข้อ ๒๔ การด าเนินการประชุมใหญ่  
 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม   
ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกองทุนไม่สามารถมาประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการกองทุนที่เข้าประชุมใน
คราวนั้น ๑ คนข้ึนไปทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน 
 

 ข้อ ๒๕ วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ 
 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ของกองทุนได้ตรวจสอบแล้ว  
 

 ข้อ ๒๖ หนังสือบอกนัดประชุม  
 ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญ่โดยทําเป็นหนังสือแจ้งแก่สมาชิกกองทุนและปิด
ประกาศให้ทราบถึงวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมโดยปิดไว้ ณ ที่ตั้งสํานักงานกองทุนไม่น้อยกว่า  
๗ วัน ก่อนมีการประชุม 
 

 ข้อ ๒๗ องค์ประชุม 
 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด ทั้งนี้จะต้องมีคณะกรรมการกองทนุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 

 ข้อ ๒๘ การออกเสียงและมติในท่ีประชุมใหญ่  
 ในการออกเสียงของสมาชิก ให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ ๑ เสียงและมติทั้งปวงของที่ประชุมใหญ่
จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าประชุม เว้นแต่การยุบเลิกกองทุนจะต้องมีมติโดยเสี ยงของ
สมาชิกไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมดของกองทุน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานที่ประชุมมสีทิธิ
ออกเสียงช้ีขาด 
 



-๘- 
 

ข้อ ๒๙ รายงานการประชุม 
 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรองงบการเงินแล้วให้
คณะกรรมการกองทุน จัดทํารายงานการประชุมที่รับรองงบการเงินส่งใหแ้ก่บรษัิทจดัการภายใน ๗ วัน พร้อมทั้งส่ง
สําเนา ๑ ชุด ให้นายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ได้มีมติอนุมัติงบการเงินและต้องแสดงงบการเงิน
ที่ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติแล้ว ไว้ที่สํานักงานกองทุนเพื่อให้สมาชิกตรวจดูได้ตามเวลาทําการปกติ 
 

 
หมวดท่ี  ๕ 

เงินสะสมและเงินสมทบ 
 
 ข้อ ๓๐ เงินสะสม  
 สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งทีม่ีการจา่ยค่าจ้าง  โดยให้มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากค่าจ้างที่
มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่สมาชิก ในอัตราคงที่ร้อยละ ๓ ของอัตราค่าจ้าง 
 

 ข้อ ๓๑ เงินสมทบ  
 มหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างในอัตราคงที่ ร้อยละ ๕ ของอัตรา
ค่าจ้างของสมาชิก  
 

 ข้อ ๓๒ การส่งเงินเข้ากองทุน  
 มหาวิทยาลัยต้องนําส่งเงนิสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนภายใน ๗ วันทําการ หลังจากที่มีการจ่ายค่าจ้าง  
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้ากว่าวันที่กําหนดไว้ดังกล่าวให้ มหาวิทยาลัย
จ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในอัตราร้อยละ ๒ ต่อเดือน ของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่ยังมิได้นําส่ง  
 

 
หมวดท่ี  ๖ 

การค านวณผลประโยชน์ของกองทุน 
 
 ข้อ ๓๓ หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณผลประโยชน์ของกองทุน  
 ๓๓.๑ ผลประโยชน์ของกองทุน ได้แก่ รายได้ที่เกิดจากการลงทุนที่บริษัทจัดการได้จัดการให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของกฎหมาย  ดังนี้  
  (๑) รายได้จากดอกเบี้ย ได้แก่ รายได้ที่ได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝาก
ของบริษัทเงินทุน จากพันธบัตรรัฐบาลหรือจากพันธบัตรองค์การของรัฐ หุ้นกู้ ดอกเบี้ย ตัว๋สัญญาใช้เงินของบริษัท
เงินทุนและจากตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนที่แน่นอน   
   (๒) รายได้จากส่วนลดรับของ การซื้อบัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร หุ้นกู้และตราสาร
การเงินอื่นๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนแน่นอน    

 

 

 



-๙- 
 

  (๓) รายได้จากเงินปันผลของหุ้นและ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
  (๔) รายได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คือ กําไร (ขาดทุน) หรือจากการซื้อขายหลักทรัพย์  
และ/หรือหน่วยลงทุนกับราคาทุนเฉลี่ย  
 ๓๓.๒ การคํานวณผลประโยชน์ของกองทุนจะกระทําทุกวันสิ้นเดือนโดยหลักเกณฑ์ ดังนี้  
  (๑) การบันทึกรายได้จากดอกเบี้ยและส่วนลดรับจะใช้เกณฑ์สิทธิ     
  (๒) การบันทึกรายได้จากเงินปันผลจะกระทําเมื่อมีการประกาศปันผลในอัตราที่แน่นอนแล้ว  
  (๓) การบันทึกกําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยลงทุนจะกระทําเมื่อมีการซื้อ
ขายจริง 
  

 ข้อ ๓๔ หลักเกณฑ์และวิธีจัดสรรผลประโยชน์ 
 การจัดสรรผลประโยชน์ให้สมาชิก จะใช้ผลประโยชน์สิทธิประจําเดือน ซึ่งคํานวณได้จากผลประโยชน์ของ
กองทุนทั้งสิ้นของเงินเดือน หักด้วยค่าใช้จ่ายในเดือนนั้น ผลที่ได้จะเป็นผลประโยชน์สุทธิที่ต้องนํามาจัดสรรให้
สมาชิกตามสัดส่วนกับยอดเงินที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่ในกองทุน  
 

 ข้อ ๓๕ การจัดสรรผลประโยชน์สทุธิให้แก่สมาชิกแต่ละรายตามข้อ ๓๔ นั้น ผลลัพธ์ที่ได้ของสมาชิกแต่ละ
รายอาจมีเศษทศนิยม  ค่าของทศนิยมในตําแหน่งที่สามที่มีจํานวนต่ํากว่าห้าให้ปัดทิ้ง หากมีจํานวนสูงกว่าหรือ
เท่ากับห้าให้ปัดข้ึนเพิ่มจํานวนเทา่กับหนึ่งในทศนิยมตําแหน่งที่สอง การปัดเศษที่กล่าวนี้ อาจทําให้ผลลัพธ์รวมของ
ผลประโยชน์สุทธิที่จัดสรรให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคลไม่เท่ากับผลประโยชน์สุทธิรวมก่อนจัดสรรก็ได้ผลต่างรวมที่
เกิดข้ึนแต่ละครั้งจะเพิ่มหรือหักจากสมาชิกที่มีเงินมากที่สุดในกองทุน 
 

 ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มีผู้อุทิศเงินหรือผลประโยชน์แก่กองทุนให้จัดสรรเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวแก่
สมาชิกตามสัดส่วนกับยอดเงินที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่ในกองทุน โดยแสดงยอดในส่วนผลประโยชน์ของเงินสะสมและ
ผลประโยชน์ของเงินสมทบ  
 

 
หมวดท่ี  ๗ 

การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก 
 
 ข้อ ๓๗ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เพราะเหตุอื่นนอกจากเหตุกอ งทุนถูกยุบเลิก                             
ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทจัดการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพและบริษัท
จัดการต้องจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ โดยจ่ายให้ครั้งเดียว ภายใน
เวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ  
 

 ข้อ ๓๘ บริษัทจัดการต้องจ่ายเงินในส่วนของสมาชิกผู้นั้นจากกองทุน โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชี
ผู้รับเงินเท่านั้น หรือสั่งจ่ายเปน็ดร๊าฟทห์้ามเปลีย่นมือ  ระบุช่ือสมาชิกหรือผู้รบัประโยชน์หรือผู้มีสทิธ์ิรบัเงินสง่มอบ
ให้คณะกรรมการกองทุน  เพื่อดําเนินการส่งมอบให้แก่สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้มีสิทธ์ิรับเงินต่อไป ในกรณี
ไม่มีผู้มารับเช็คหรือไม่มีผู้นําเช็คมาข้ึนภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ที่ลงในเช็ค ให้บริษัทจัดการ โอนบัญชีเงิน 

 



-๑๐- 
 

ดังกล่าวกลับเข้ากองทุนโดยถือเป็นหนี้สินอื่น ๆ ของกองทุนและเมื่อครบกําหนดระยะเวลา ๑๐ ปี นับแต่วันพ้น
จากสมาชิกภาพ ถ้ายังไม่มีผู้มาขอรับเงินดังกล่าว ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน   
 

 ข้อ ๓๙ บริษัทจัดการต้องจ่ายเงิน ตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ให้แก่สมาชิก ผู้รับประโยชน์หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
รวมทั้งหมดครั้งเดียวภายใน ๓๐ วัน นับแตวั่นสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก  
 

 ข้อ ๔๐ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสมาชิกจะได้รับเงินสะสม และผลประโยชน์จากเงินสะสมเต็ม
จํานวนในทุกกรณี  สําหรับเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับในอัตราตามที่กําหนดใน ข้อ ๔๑ 
 สมาชิกไม่มีสิทธ์ิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ ในกรณีดังต่อไปนี้  
 (๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือกองทุน  
 (๒) ฝ่าฝืนข้อบังคับ คําสั่งหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยและก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือ
กองทุนอย่างร้ายแรง    
 (๓) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า ๑๕ วันทําการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
 (๔) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง  
 (๕) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกอันมิใช่การกระทําผิดโดยประมาทหรือเป็นความผิด
ลหุโทษ  
 (๖) ถูกไล่ออก ให้ออกหรือเลิกจ้าง เพราะกระทําความผิดต่อมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๔๑ หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้ คือ ครบเกษียณอายุและไม่ได้รับการต่อ
สัญญาจ้างโดยไม่มีความผิด เสียชีวิต ทุพพลภาพอันเป็นเหตุให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน วิกลจริต                    
ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ สมาชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบเต็มจํานวน  
     หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุอื่นนอกจากเหตุตามที่ได้ระบุไว้ สมาชิกผู้นั้นจะได้รับ           
เงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 (๑) อายุของการเป็นสมาชิก   ต่ํากว่า  ๔  ปี                           ไม่ได้รับเงิน                                                                                 
 (๒) อายุของการเป็นสมาชิกครบ     ๔  ปี        แต่ไม่ถึง     ๘  ปี     ให้ได้รับร้อยละ   ๒๕ 
 (๓) อายุของการเป็นสมาชิกครบ     ๘  ปี        แต่ไม่ถึง   ๑๒  ปี     ให้ได้รับร้อยละ   ๕๐ 
 (๔) อายุของการเป็นสมาชิกครบ            ๑๒  ปี       แต่ไม่ถึง   ๑๖  ปี     ให้ได้รับร้อยละ   ๗๕ 
 (๕) อายุของการเป็นสมาชิกครบ             ๑๖  ปี       ข้ึนไป                    ให้ได้รับร้อยละ ๑๐๐
  

 ข้อ ๔๒ การจ่ายเงินสมทบรวมทั้งผลประโยชน์จากเงินสมทบ  ถ้าสมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินในส่วนดังกล่าว
หรือเป็นการจ่ายเงินในกรณีที่สมาชิกมีสิทธิได้รับไม่เต็มร้อยละร้อยแล้ว  เงินและผลประโยชน์ส่วนที่เหลือจากการ
จ่ายให้แก่สมาชิกให้ตกเป็นเงินรายได้ของกองทุน 
 
 
 

 
 
 



-๑๑- 
 
 ข้อ ๔๓ กรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเพราะตาย ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ที่
สมาชิกกําหนดไว้  ถ้าสมาชิกมิได้กําหนดบุคคลผู้รับประโยชน์ไว้หรือได้กําหนดไว้แต่บุคคลผู้นั้นเสียชีวิตไปก่อน     
ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์  
 (๑) บุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมายและบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่สมาชิกได้รับรองแล้วไม่ว่าโดย
ชัดแจ้งหรือโดยปริยาย 
 (๒) สามีหรือภริยาของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 (๓) บิดามารดา หรือ บิดาหรือมารดาของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

 ขอ้ ๔๔ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้แก่บุคคลตามข้อ ๔๓ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑) กรณีบุคคลตามข้อ ๔๓ ยังมีชีวิตอยู่ครบ ให้จ่ายดังนี้ 
  ก. บุคคลตามข้อ ๔๓(๑) ให้ได้รับ ๒ ส่วน แต่ถ้ามี ๓ คนข้ึนไปให้ได้รับ ๓ ส่วน 
  ข. บุคคลตามข้อ ๔๓(๒) ให้ได้รับ ๑ ส่วน 
  ค. บุคคลตามข้อ ๔๓(๓) ให้ได้รับ ๑ ส่วน  
         (๒) กรณีบุคคลตามข้อ ๔๓ ยังมีชีวิตอยู่เฉพาะข้อ ๔๓(๑) และข้อ ๔๓(๒) ให้จ่ายดังนี้ 
  ก. บุคคลตามข้อ ๔๓(๑) ให้ได้รับ ๒ ส่วน แต่ถ้ามี ๓ คนข้ึนไปให้ได้รับ ๓ ส่วน 
  ข. บุคคลตามข้อ ๔๓(๒) ให้ได้รับ ๑ ส่วน 
 (๓) กรณีบุคคลตามข้อ ๔๓ ยังมีชีวิตอยู่เฉพาะข้อ ๔๓(๑) และข้อ ๔๓(๓) ให้จ่ายดังนี้ 
  ก. บุคคลตามข้อ ๔๓(๑) ให้ได้รับ ๒ ส่วน แต่ถ้ามี ๓ คนข้ึนไปให้ได้รับ ๓ ส่วน 
  ข. บุคคลตามข้อ ๔๓(๓) ให้ได้รับ ๑ ส่วน 
 (๔) กรณีบุคคลตามข้อ ๔๓ ยังมีชีวิตอยู่เฉพาะข้อ ๔๓(๒) และ ๔๓(๓) ให้จ่ายให้เท่ากันบุคคลละกึ่งหนึ่ง 
 (๕) กรณีบุคคลตามข้อ ๔๓ ยังมีชีวิตอยู่เฉพาะข้อ ๔๓(๑) หรือข้อ ๔๓(๒) หรือข้อ ๔๓(๓) เพียงบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ให้จ่ายให้บุคคลที่มีชีวิตอยู่นั้นทั้งหมด  
 ถ้าไม่มีบุคคลตาม ๔๓(๑)  ๔๓(๒) หรือ ๔๓(๓) ยังมีชีวิตอยู่ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน 
 
 

หมวดท่ี  ๘ 
การจัดการกองทุน 

 
 ข้อ ๔๕ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งบริษัทจัดการโดยพิจารณาจากธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือ
นิติบุคคลอื่นที่รัฐบาลคํ้าประกันและได้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการกองทุนสาํรองเลีย้งชีพตามพระราชบัญญตัิเปน็
ผู้บริหารกองทุน โดยให้คณะกรรมการกองทุนกํากับดูแล เพื่อให้บริษัทจัดการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ทั้งนี้      
ให้ทําเป็นสัญญาจ้างกับบริษัทจัดการที่ได้รับการพิจารณาดังกล่าวคราวละ ๔ ปี 
 

 ข้อ ๔๖ ให้มหาวิทยาลัยแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยออกจาก
บัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินหรือหลักทรัพย์อื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด 
 
 

 



-๑๒- 
 

 ข้อ ๔๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไข เพิ่มเติม บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่ได้มีการแก้ไขทันที ตั้งแต่
พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย  
 

 ข้อ ๔๘ บริษัทจัดการจะเป็นผู้นําทรัพย์สินกองทุนไปลงทุนภายใต้แบบแผนการลงทุน ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ  ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง   
 

 ข้อ ๔๙ บริษัทจัดการจะต้องจัดทํารายการแสดงยอดเงินสะสมของสมาชิก เงินสมทบของนายจ้างพร้อม
ผลประโยชน์อื่นใดที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับและแจ้งให้สมาชิกทราบปีละ ๒ ครั้ง  
 

 ข้อ ๕๐ บริษัทจัดการต้องจัดทําบัญชีแสดงฐานะการเงินของกองทุนพร้อมจัดส่งให้แก่นายทะเบียนตาม
แบบและระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด  และต้องเก็บรักษาเอกสารพร้อมประกอบบัญชีเพื่อแสดงความถูกต้อง
แห่งการบัญชีไว้ด้วยโดยมีกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓  
 

 ข้อ ๕๑ คณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานตรวจสอบ
บัญชีกําหนดเพื่อสอบบัญชีของกองทุนทุกปีและต้องเสนองบการเงิน พร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน  

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชีตามที่สํานักงานตรวจสอบบัญชีกําหนด ได้แก่  
 (๑) กองทุนที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกินหนึ่งร้อยราย ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไปตรวจสอบและแสดง
ความเห็นในงบการเงินของกองทุน  
 (๒) กองทุนที่มีจํานวนสมาชิกเกินหนึ่งร้อยราย ต้องให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงินของกองทุน  
 

 ข้อ ๕๒ สิทธิ กรรมสิทธ์ิหรือผลประโยชน์ใดๆ อันได้จากหรือเนื่องจากการจัดการและบริหารกองทุน              
ถ้าข้อบังคับของกองทุนนี้มิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้เป็นผลประโยชน์ตกแก่กองทุน  
 

 ข้อ ๕๓ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาจัดการและบริหารกองทุน ให้บริษัทจัดการมีอํานาจลงนาม
ในนามของบริษัทจัดการในกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบริหารกองทุนได้ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกองทุน 
 

 ข้อ ๕๔ ภายใต้เจตจํานงของผู้อุทิศทรัพย์สินให้แก่กองทุนในส่วนใด บริษัทจัดการมีอํานาจในการจัดการ
ทรัพย์สินน้ันตามข้อบังคับนี ้เว้นแต่เจตจํานงนั้นจะขัดต่อพระราชบัญญัติโดยชัดแจ้ง  
 

 ข้อ ๕๕ ให้บริษัทจัดการเป็นผู้เก็บรักษาและควบคุมบรรดาเอกสาร บัญชี ตราสารเงิน ตราสารหนี้  
หลักทรัพย์ สินทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่เป็นของกองทุนหรือเกี่ยวกับการจัดการและบริหารกองทุน รวมทั้งมี
อํานาจจําหน่าย จ่าย โอนหรือกระทําการอื่นใด เพื่อบริหารกองทนุภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการกองทุน 
 
 
 



-๑๓- 
 

 ข้อ ๕๖ บริษัทจัดการต้องปดิงบบญัชีการเงนิของกองทุน ทุกวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี เพื่อจัดให้ผู้ตรวจ
สอบบัญชีซึ่งคณะกรรมการกองทุนได้แต่งตั้งมาทําการตรวจสอบ   
 

ข้อ ๕๗ บัญชีหรือเอกสารใดๆ ก็ตามที่บริษัทจัดการจะต้องยื่นหรือนําส่งให้แก่สมาชิกผู้ใดผู้หนึ่งตาม
ข้อบังคับนี้ให้ถือว่าได้ทําการยื่นหรือนําส่งให้แก่สมาชิกผู้นั้นแล้ว เมื่อได้ทําการส่งเอกสารนั้นๆ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของสมาชิกนั้นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คณะกรรมการกองทุนจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้กับบริษัทจัดการทราบในเป็นลายลักษณ์อักษร  
 

 ข้อ ๕๘ บริษัทจัดการพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการในกรณีดังต่อไปนี้  
 (๑) นายทะเบียนสั่งถอนบรษัิทจัดการ ในกรณีที่เห็นว่าบริษัทจัดการได้จดัการกองทุนในลกัษณะที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน  
 (๒) บริษัทจัดการขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการกองทุน  
 (๓) คณะกรรมการกองทุนบอกเลิกสัญญา  
 (๔) ครบสัญญาจ้างและไม่ได้รับการต่อสัญญา 
 (๕) กองทุนยุบเลิก  
 

 ข้อ ๕๙ เมื่อบริษัทจัดการพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการของกองทุน  บริษัทจัดการจะต้องส่งมอบเงิน               
ตราสาร หลักทรัพย์ สินทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวกับกองทุนและที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทจัดการ
ให้แก่ผู้รับฝากทรัพย์สินภายใน ๓ วันทําการ ถัดจากวันที่พ้นจากการเป็นบริษัทจัดการ ส่วนเอกสารหลักฐานและ
เอกสารทางบัญชีที่ได้ทําข้ึนจะต้องจัดส่งให้แก่บริษัทจัดการรายใหม่ที่คณะกรรมการกองทุนได้แต่งตั้งภายใน  
๓๐ วัน ถัดจากวันที่พ้นจากการเป็นบริษัทจัดการ   
 

 ข้อ ๖๐ กรณีที่บริษัทจัดการพน้จากการเป็นบริษัทจดัการ ตามข้อ ๕๘ (๑) (๒) (๓)และ(๔) คณะกรรมการ
กองทุนจะต้องแต่งตั้งบริษัทจัดการใหม่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่บริษัทจัดการเดิมพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการและ
แจ้งการแต่งตั้งบริษัทจัดการใหม่แก่นายทะเบียนทราบภายใน ๑๕ วันหลังจากการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่  
 

 ข้อ ๖๑ การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ บริษัทจัดการจะไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวในฐานะที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัต ิเว้นแต่จะเป็นเพราะทุจริตหรือประมาทเลินเล่อ 
 
 

หมวดท่ี  ๙ 
ค่าใช้จ่ายของกองทุน 

 
 ข้อ ๖๒ ค่าใช้จ่ายท่ีจะจ่ายออกจากกองทุนได้ ได้แก่  
 (๑) ค่าตอบแทนบริษัทจัดการ  ตามอัตราที่กําหนดในสัญญา  
 (๒) ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ค่าเช็ค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดข้ึนจากการบริหารกองทุน  
 (๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สิน  

 



-๑๔- 
 

 (๔) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีหรือชําระบัญชีกองทุน  
 (๕) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันจําเป็นที่ เกิดจากกิจการของกองทุนตามที่จ่ายจริงโดยได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุน  
 (๖) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุน ตามที่คณะกรรมการกําหนด  
 (๗) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด  
 

 
หมวดท่ี  ๑๐ 

การโอนและการรับโอนสมาชิก 
 
 ข้อ ๖๓ การโอนสมาชิก  
 กรณีสมาชิกโอนไปทํางานกับนายจ้างอื่นโดยมีวันทํางานต่อเนื่องกัน ให้โอนเงินกองทุนในส่วนของสมาชิก
นั้นไปให้กองทุนใหม่ เมื่อกองทุนใหม่ทีร่ับโอนได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กองทนุทราบว่า ได้ตกลงรับสมาชิกนั้น
เข้าเป็นสมาชิกของกองทุนใหม่โดยมีสมาชิกภาพต่อเนื่องกัน ในการนี้ให้บริษัทจัดการโอนเงินของกองทุนในส่วนที่
สมาชิกผู้นั้นมีสิทธิได้รับไปยังกองทุนใหม่ได้ 
 

 ข้อ ๖๔ การรับโอนสมาชิก  
กรณีคณะกรรมการกองทุนตกลงยอมรับโอนสมาชิกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอื่น เข้าเป็นสมาชิกของ

กองทุน โดยมีสมาชิกภาพตามกองทุนเดิมและกองทุนนี้ต่อเนื่องกัน ให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้บริษัทจัดการ
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการรบัโอนเงินกองทนุดังกลา่วและเมือ่สมาชิกที่รบัโอนสิน้สมาชิกภาพตามกองทนุนัน้ 
สมาชิกดังกล่าวจะได้รับโอนเงินโดยคํานวณจากจํานวนหน่วยที่โอนเข้ามาครั้งแรกคูณกับมูลค่าสุทธิเฉลี่ยต่อหน่วย 
ณ วันที่ออกเต็มจํานวน สําหรับหลักเกณฑ์การนับอายุงานเพื่อสิทธิในการรับเงินสมทบและประโยชน์จากเงิน
สมทบ ให้เริ่มนับอายุงานตั้งแต่วันที่สมาชิกที่ได้รับโอนมาน้ันเข้าทํางานกับมหาวิทยาลัย  
 

 
หมวดท่ี  ๑๑ 

การแก้ไขข้อบังคับ 
 
 ข้อ ๖๕ การแก้ไขข้อบังคับกองทุน  
 คณะกรรมการกองทุนคงไว้ซึ่งอํานาจที่จะแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเพื่อใช้เป็นระเบียบใน
การบริหารกองทุนและให้สมาชิก ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของกองทุนมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อบังคับ  
โดยเสนอให้พิจารณาในการประชุมใหญ่ แต่ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการกองทุนเกี่ยวกับการ
แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้นายทะเบียนและบริษัทจัดการทราบทุกครั้งภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ที่
ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบให้แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ นอกจากนี้ ข้อบังคับใหม่ที่ได้มีการแก้ไข  
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการกองทุนจะต้องติดประกาศแจ้งข้อความนั้นให้สมาชิกทราบเป็นการ
เปิดเผย ณ ที่ทําการกองทุน  
 ข้อบังคับที่แก้ไขแล้วจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 



-๑๕- 
 

หมวดท่ี ๑๒ 
การยุบเลิกกองทุน 

 
 ข้อ ๖๖ กองทุนน้ียุบเลิกเมื่อ 
 (๑) มหาวิทยาลัยยุบเลิกกองทุน หรือเลิกกิจการ  
 (๒) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ยุบเลิกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของกองทุน  
 (๓) นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีสั่งให้ยุบเลิกกองทุน  
 เมื่อกองทุนนี้ยุบเลิกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งข้างต้น คณะกรรมการกองทุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบ
ในทันทีและแจ้งให้นายทะเบียนและสมาชิกทรายภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่กองทุนยุบเลิกพร้อมทั้งดําเนินการใดๆ 
ตามที่พระราชบัญญัติกําหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนแก่บริษัทจัดการ หรือมหาวิทยาลัย  
 
 

หมวดท่ี ๑๓ 
การช าระบัญชี 

 
 ข้อ ๖๗ เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติยุบเลิกกองทุน หรือมหาวิทยาลัยยุบเลิกกองทุนหรือเลิกกิจการ  
คณะกรรมการกองทุนต้องจัดให้มีการชําระบัญชี ภายใน ๓๐ วัน เพื่อทําการชําระบัญชีของกองทุนให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่กองทุนยุบเลิก เมื่อเสร็จจากการชําระบัญชีแล้วให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้นาย
ทะเบียนทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันเสร็จจากการชําระบัญชี  
 

 ข้อ ๖๘ ในกรณีที่กองทุนยุบเลิก เพราะนายทะเบียนสั่งให้ยุ บเลิก ในส่วนที่ เกี่ยวกับการชําระบัญชี                            
นายทะเบียนจะเป็นผู้แต่งตั้งผู้ชําระบัญชี 
 
 ข้อ ๖๙ การชําระบัญชีกองทุนให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการชําระ
บัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัดและบริษัทจํากัดมาบังคับใช้โดยอนุโลมและให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและกําหนดระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติกําหนด   
 
 ข้อ ๗๐ เมื่อชําระบัญชีแล้วเสร็จ คณะกรรมการกองทุนจะประกาศให้แก่สมาชิกทั้งหลายทราบ ด้วยการ
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สํานักงานของกองทุนเพื่อจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกตามส่วนที่สมาชิกควรได้รับ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเสร็จการชําระบัญชี หากสมาชิกผู้ใดไม่ไปรับเงินตามส่วนที่ควรได้ภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว คณะกรรมการกองทุนจะมอบเงินน้ันให้เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อ ๗๑ ข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่มิได้ระบุในข้อบังคับนี้ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และในกรณีที่ข้อบังคับกองทุนส่วนใดส่วนหนึ่งขัดต่อกฎหมาย  
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่ากฎหมาย ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 



-๑๖- 
 
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศอื่นๆ                   
ที่เกี่ยวข้อง มีผลใช้บังคับเป็นข้อบังคับกองทุนในส่วนน้ันแทน 
 
            ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๙  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 
             (นายจิโรจน์   โชติพันธ์ุ)  
                 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


