
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
วาดวย  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ซ่ึงจดทะเบียนแลว 

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

 โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  วาดวย กองทุนสํารองเล้ียงชีพ   
ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษข้ึน  เพื่อเปนการสงเสริมการออมทรัพยและเปนสวัสดิการตลอดจน
เปนหลักประกันใหแกสมาชิกใหมีความมั่นคง  เหมาะสม  เกิดประโยชนสูงสุด  และเปนไปตามขอ ๒๓ แหง
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  ๑๘ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยจึงออกขอบังคับไว  
ดังตอไปนี้    

 ขอ  ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  วาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งจดทะเบียนแลว ” 

 ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหมีผลบังคับตั้งแตวันที่นายทะเบียนไดอนุมัติการจดทะเบียนกองทุนและ   
ออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแลวเปนตนไป  

 ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
   “พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ศรีสะเกษ  
   “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏศรีสะเกษ  ซึ่งจดทะเบียนแลว        
   “สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งจดทะเบียนแลว 
   “คณะกรรมการกองทุน”หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งจดทะเบียนแลว 
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   “คาจาง”  หมายความวา    เงินที่มหาวิทยาลัยจายใหแกพนักงานเปน
คาตอบแทนสําหรับการทํางานปกติ ทั้งนี้ ไมวาจะคํานวณหรือชําระเงินคาตอบแทนโดยวิธีใด หรือจะเรียกชื่อ
อยางใด แตทั้งนี้คาจางไมรวมถึงคาทํางานลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด หรือผลประโยชนอยางอื่นที่
มหาวิทยาลัยหักไว หรือจายเพิ่มเติมใหแกพนักงานเพือ่ประโยชนในการทํางาน  
   “เงินสะสม”  หมายความวา  เงินที่สมาชิกจายสะสมเขากองทุนเปนประจําทุก
เดือน จํานวน   รอยละ  ๓  ของคาจาง  โดยการยินยอมใหหัก  ณ  ที่จาย 
   “เงินสมทบ”  หมายความวา เงินที่มหาวิทยาลัยจายสมทบเขากองทุนเปน
ประจําทุกเดือน  จํานวนรอยละ  ๕  ของคาจาง ของสมาชิกแตละคน 
   “เงินกองทุน”  หมายความวา   เงิ นสะสมที่ สมาชิกจา ยเขากองทุน  เงินที่ 
มหาวิทยาลัยจายสมทบรายเดือนรวมทั้งเงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให และผลประโยชนจากเงินหรือ
ทรัพยสินดังกลาว 
   “จํานวนปท่ีทํางาน” หมายความวา จํานวนปที่ทํางานติดตอกันนับตั้งแตวันแรกที่
สมาชิกเขาทํางานเปนพนักงาน ถึงวันส้ินสุดสมาชิกภาพจากกองทุน  ถาเศษของปเกินหกเดือนใหนับเปนหนึ่งป 
   “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ 
   “นายทะเบียน”  หมายความวา  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
   “พระราชบัญญัติ” หมายความวา  พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
รวมทั้งกฎกระทรวง  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และที่แกไขเพิ่มเติม 
   “บริษัทจัดการ”      หมายความวา  ธนาคาร  สถาบันการเงิน  บริษัท  หางหุนสวน  หรือ
นิติบุคคลอื่นที่รัฐบาลค้ําประกัน  ซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ที่มหาวิทยาลัย
วาจางใหมาบริหารจัดการกองทุนโดยทําเปนสัญญาจางคราวละ  ๔  ป   
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หมวดท่ี  ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ขอ ๔ กองทุน   มีวัตถุประสงคดังน้ี  
   เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกมีการออมทรัพยและเปนสวัสดิการ  ตลอดจนเปน
หลักประกันใหแกสมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิก ตาย  ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ  หรือลาออกจากกองทุน  

 ขอ ๕ ท่ีตั้งสํานักงาน 
   สํานักงาน  “กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งจดทะเบียน
แลว”  ตั้งอยูเลขที่  ๓๑๙  ถนนไทยพันทา  ตําบลโพธิ ์ อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ   

 ขอ ๖ รอบระยะเวลาบัญชีกองทุน  
   รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนจะเริ่มตั้งแตวันที่  ๑  มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกป  

 
หมวดท่ี  ๒ 
สมาชิก  

 
 ขอ ๗ คุณสมบัติของสมาชิก  
   สมาชิกกองทุนจะตองเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําเต็มเวลาถาวร 
โดยมีคุณสมบัต ิ ดังนี ้
   (๑) มีสัญชาติไทย 
   (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณและไมเกินหกสิบป 
   (๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
   (๔) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
   (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง 
   (๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
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 ขอ ๘ การเขาเปนสมาชิก  
   (๑) พนักงานที่ประสงคจะสมัครเปนสมาชิก สามารถสมัครไดโดยแจงความจํานงตาม
แบบฟอรมที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด ซึ่งสมาชิกภาพจะมีผลนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุนเปนตนไป  
   (๒) กรณีที่สมัครเปนสมาชิกครั้งแรก คณะกรรมการกองทุนตองใหสมาชิกดังกลาวลง
นามรับทราบขอมูลในขอบังคับกองทุนดวย  
   (๓) ถาพนักงานผูใดขอลาออกจากสมาชิกของกองทุน  โดยมิไดลาออกจากงาน  หาก
ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกใหมจะตองมีระยะเวลาลวงไปแลวไมนอยกวา  ๒  ป   

 ขอ ๙ การนับอายุงานของสมาชิก  
   การนับอายุงานสมาชิก  ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหเปนสมาชิก
กองทุนจนถึงวันกอนส้ินสุดสมาชิกภาพ 

 ขอ ๑๐ การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
   สมาชิกภาพของสมาชิก  จะส้ินสุดในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี้  
   (๑) ลาออกจากการเปนสมาชิกกองทุน 
   (๒) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๗ 
   (๓) กองทุนถูกยุบเลิก    

 ขอ ๑๑ สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก  
   สมาชิกมีสิทธิและหนาที ่ ดังตอไปนี้  
   (๑) มีสิทธิไดรับ เงินสะสม  เงินสมทบ และเงินรายไดตามที่กําหนดในขอบังคับนี ้
   (๒) มีสิทธกิําหนดหรือเปล่ียนแปลงชื่อผูรับประโยชน  โดยแจงเปนลายลักษณอักษรตอ
คณะกรรมการกองทุน 
   (๓) มีสิทธิเขารวมและออกเสียงในที่ประชุมใหญสมาชิกกองทุนตามขอบังคับนี ้ 
   (๔) มีสิทธิขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุน  ณ  สํานักงานกองทุน  
   (๕) มีหนาที่ตองจายเงินสะสมสวนของตนตามอัตราที่กําหนดในขอบังคับ  โดยยินยอม
ใหมหาวิทยาลัยหักเงินสะสม  จากเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับจากมหาวิทยาลัยเขากองทุน  
   (๖) มีหนาที่ตองปฏิบัติตามขอบังคับกองทุนนี้  

 ขอ ๑๒ การกําหนดผูรับผลประโยชนจากกองทุนเมื่อสมาชิกตาย 
   สมาชิกจะระบใุหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  เปนผูรับประโยชนของตนในกรณีที่
สมาชิกถึงแกความตายก็ได  โดยระบุนามและเงื่อนไขใหชัดเจนในใบสมัครเขาเปนสมาชิก 
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   สมาชิกจะขอแกไขเปล่ียนแปลงผูรับประโยชนที่ไดระบุไวในวรรคกอนก็ได  โดยทําเปน
หนังสือยื่นตอคณะกรรมการ 
   หากสมาชิกมิไดระบุผูรับผลประโยชนไว  หรือระบุไวแตผูนั้นตายกอนหรือตายพรอมกัน  
ใหกองทุนจายเงินในสวนของสมาชิกผูนั้นแกบุคคลตามหลักเกณฑในขอ ๔๓ และ ขอ ๔๔ 
 

หมวดท่ี  ๓ 
คณะกรรมการกองทุน 

 
 ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหน่ึง  จํานวนไมเกิน  ๑๓  คน  
   ประกอบดวย  
   (๑) ประธานคณะกรรมการ  ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยที่สภาใหความ
เห็นชอบ   จํานวน  ๑  คน  
   (๒) กรรมการโดยตําแหนงประกอบดวย  อธิการบดี   รองอธิการบดี  คณบดี  อํานวยการ-
สํานักงาน  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  จํานวนรวมกันไมเกิน  ๖  คน 
   (๓) กรรมการที่เปนตัวแทนสมาชิกประกอบดวย  ตัวแทนของกลุมพนักงานวิชาการ  
จํานวน  ๓  คน  และตัวแทนของกลุมพนักงานปฏิบัติการ จํานวน  ๓  คน   
   ใหอธิการบดีแตงตั้งรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี  ๑  คนเปนเลขานุการ  รวมทั้งให
แตงตั้งผูรับผิดชอบฝายบริหารงานบุคคล  ๑  คน และผูรับผิดชอบฝายคลัง  ๑  คนเปนผูชวยเลขานุการ   
 
 ขอ ๑๔ คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุน 
   กรรมการกองทุนมีคุณสมบัติดังนี้  
   (๑) กรรมการตามขอ ๑๓ (๑) และ (๒)  ไมจําเปนตองเปนสมาชิกของกองทุน  
   (๒) กรรมการตามขอ ๑๓ (๓) ตองเปนสมาชิกของกองทุน และมีอายุไมต่ํากวา  ๓๐  ป   
   (๓) กรรมการตามขอ  ๑๓ (๓) จะตองไมเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตาม    
ขอ  ๑๓ (๒)    

 ขอ ๑๕ ท่ีมาของคณะกรรมการกองทุน  
   (๑) กรรมการตามขอ  ๑๓ (๑) ไดมาโดยการเสนอชื่อของมหาวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
   (๒) กรรมการตามขอ  ๑๓ (๒) ไดมาโดยการเสนอชื่อของอธิการบด ี
   (๓) กรรมการตามขอ  ๑๓ (๓) ไดมาจากการเลือกตั้งของพนักงานทั้งกลุมพนักงาน
วิชาการและกลุมพนักงานปฏิบัติการ  กรณีที่ผลการเลือกตั้งเทากันใหตัดสินโดยการจับสลาก  
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 ขอ ๑๖ วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการตามขอ ๑๓ (๓) 
   (๑) ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ  ๒  ป  และอาจไดรับแตงตั้งใหมได  แตจะดํารง
ตําแหนงเกิน  ๒  วาระติดตอกันไมได  
   (๒) กอนครบวาระการดํารงตําแหนงในวาระปกติไมนอยกวา ๓๐ วัน  ใหมหาวิทยาลัย
จัดใหมีการเลือกตั้งเพื่อใหไดกรรมการมารับตําแหนงตอจากกรรมการที่ครบวาระ  
   (๓) หากมีตําแหนงของกรรมการวางลงกอนครบวาระ  ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการ
เลือกตั้งเพื่อใหไดกรรมการมาแทนตําแหนงที่วาง  โดยใหอยูในวาระเทากับระยะเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตน
แทน  ทั้งนี้หากเหลือระยะเวลาไมเกิน  ๖  เดือน  จะไมจัดใหมีการเลือกตั้งก็ได 
 ขอ ๑๗ การพนจากตําแหนงของคณะกรรมการกองทุน 
   คณะกรรมการกองทุนจะพนจากตําแหนงดวยเหตุดังตอไปนี้  
   (๑) ตาย  
   (๒) ลาออกจากตําแหนงคณะกรรมการกองทุน  
   (๓) พนจากการดํารงตําแหนง ในกรณีที่เปนกรรมการตามขอ ๑๓ (๑) และ (๒) 
   (๔) พนจากการเปนสมาชิก  ในกรณีที่เปนกรรมการตามขอ  ๑๓ (๓)  
   (๕) ครบวาระการดํารงตําแหนงการเปนคณะกรรมการกองทุน 
   (๖) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
   (๗) เปนบุคคลลมละลาย    
   (๘) ถูกถอดถอนจากการเปนคณะกรรมการกองทุน  โดยมหาวทิยาลัยมีอํานาจถอดถอน
กรรมการกองทุนตามขอ  ๑๓ (๒) และที่ประชุมใหญโดยเสียงไมนอยกวา  ๒  ใน  ๓  ของผูเขารวมประชุม หรือ
คณะกรรมการกองทุนไมนอยกวา  ๓  ใน  ๔  มีอํานาจถอดถอนกรรมการตามขอ  ๑๓ (๓)  เมื่อปรากฏชัดเจน
วาขาดประสิทธิภาพและไมเหมาะสมจะปฏิบัติหนาทีต่อไป 
   (๙) กองทุนถูกยุบเลิก 

 ขอ ๑๘ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกองทุน  
   (๑) พิจารณารับสมัครสมาชิกใหมของกองทุน 
   (๒) ติดตอประสานงานกับบริษัทจัดการและสมาชิกในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการกองทุน  
การส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิก  และการจายเงินกองทุนตามกฎหมาย  หรอืตามที่ระบุในขอบังคับกองทุน  
   (๓) มอบนโยบาย  กําหนดวิธีการและแนวทางในการบริหารกองทุน  และดูแลใหบริษัท
จัดการกองทุนบริหารใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในขอบเขตของกฎหมาย  
   (๔) พิจารณาแตงตั้ง  เปล่ียนแปลง  ถอดถอนบริษัทจัดการกองทุน  รวมทั้งกําหนด
คาตอบแทน  
   (๕) พิจารณาแตงตั้ง  ถอดถอน และกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบบัญชีของกองทุน  
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   (๖) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใดที่เห็นวาเปน
ประโยชนตอกองทุน  ซึ่งการแตงตั้งดังกลาวใหทําเปนลายลักษณอักษร  
   (๗) ควบคุมใหมีการระดมเงินสะสม  และเงินสมทบเขากองทุน  
   (๘) รวมประชุมพิจารณาผลการดําเนินการของกองทุนเปนคราว ๆ  ไป และแจงผลการดําเนินการ
ของกองทุนใหสมาชิกทราบ 
   (๙) จัดใหมีการประชุมใหญ  
   (๑๐) พิจารณาแกไข  เพิ่มเติมขอบังคับนี้  เพื่อไมใหขัดกับพระราชบัญญัต ิ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 
   (๑๑) ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน  

 ขอ ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการกองทุน  
   (๑) ใหมีการประชุมคณะกรรมการกองทุน  อยางนอยปละ  ๒  ครั้ง  
   (๒) ใหประธานคณะกรรมการกองทุนเปนผูเรียกประชุมและกําหนดวาระที่จะตอง
พิจารณา  โดยแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการกองทุนทั้งหมดทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๗  วันกอนมีการประชุม  
ประธานคณะกรรมการจะทําหนาที่เปนประธานการประชุม ถาประธานคณะกรรมการกองทุนไมสามารถเขารวม
ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนใดคนหนึ่งที่เขาประชุมในคราวนั้น ๆ 
เปนประธานการประชุมแทน  
   (๓) หากมีเหตุผลและความจําเปนเรงดวนกรรมการอยางนอย  ๒  ใน  ๓  สามารถ
เขาชื่อกันขอใหมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนได  โดยเสนอเรื่องผานประธานคณะกรรมการกองทุนและให
ประธานคณะกรรมการกองทุนเปนผูดําเนินการตามรูปแบบการประชุมปกติ  เสมือนหนึ่งวาประธาน
คณะกรรมการกองทุนเปนผูเรียกประชุมเอง  

 ขอ ๒๐ องคประชุม  
   การประชุมของคณะกรรมการกองทุน  ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  และจะตองประกอบดวยกรรมการตามขอ ๑๓ (๒) และกรรมการตามขอ ๑๓ (๓)  
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของแตละฝาย  จึงจะถือวาครบองคประชุม  

 ขอ ๒๑ การลงคะแนนเสียงและมติท่ีประชุม  
   ใหกรรมการกองทุนแตละคนมีเสียง  ๑  เสียง  สําหรับการลงมติในเรื่องใด ๆ ใหถือเสียง
ขางมาก ยกเวนการแกไข เปล่ียนแปลง ขอบังคับ จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวน
กรรมการกองทุนทั้งหมด  ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 
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 ขอ ๒๒ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันกองทุน 
   ใหคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งกรรมการกองทุนอยางนอย จํานวน ๓  คน  ซึ่งคนหนึ่ง
จะตองเปนกรรมการตามขอ  ๑๓ (๑)  หรือ  ขอ  ๑๓ (๒)  และอีกคนหนึ่งจะตองเปนกรรมการตามขอ  ๑๓ (๓) 
เปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันกองทุน  
 

หมวดท่ี  ๔ 
การประชุมใหญ 

 
 ขอ ๒๓ การประชุมใหญ  
   ประธานคณะกรรมการกองทุนจะตองจัดใหมีการประชุมใหญของสมาชิกอยางนอยปละ  
๑  ครั้ง  ภายใน  ๖๐  วัน  นับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน  การประชุมนี้เรียกวา  “การประชุมใหญ
สามัญประจําป”   
   หากมีเหตุผลและความจําเปนเรงดวนคณะกรรมการกองทุน หรือสมาชิกจํานวนไมนอย
กวา  ๒ ใน  ๓  ของสมาชิกทั้งหมด  อาจเขาชื่อกันรองขอใหเรียกประชุมนอกเหนือจากการประชุมใหญสามัญ
ประจําปได  การประชุมนี้เรียกวา  “การประชุมวิสามัญ”   
   เมื่อสมาชิกไดรองขอ  ใหประธานคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมวิสามัญ  ตามความ
ในวรรคสองใหประธานคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันรองขอ ถาประธาน
คณะกรรมการกองทุนมิไดเรียกประชุมภายในกําหนดเวลาดังกลาว  สมาชิกทั้งหลายซึ่งเปนผูรองขอดังกลาวจะ
เรียกประชุมเสียเองก็ได 

 ขอ ๒๔ การดําเนินการประชุมใหญ  
   ในการประชุมใหญสามัญประจําป  ใหประธานคณะกรรมการกองทุนทําหนาที่เปน
ประธานการประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกองทุนไมสามารถมาประชุมได ใหที่ประชุมเลือก
กรรมการกองทุนที่เขาประชุมในคราวนั้น  ๑  คนข้ึนไปทําหนาที่เปนประธานการประชุมแทน  

 ขอ ๒๕ วัตถุประสงคของการประชุมใหญ 
   การประชุมใหญสามัญประจําป  จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินที่ผูสอบบัญชีของกองทุนไดตรวจสอบแลว  

 ขอ ๒๖ หนังสือบอกนัดประชุม  
   ใหประธานคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญโดยทําเปนหนังสือแจงแกสมาชิก
กองทุนและปดประกาศใหทราบถึงวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมโดยปดไว ณ ที่ตั้งสํานักงาน
กองทุนไมนอยกวา  ๗  วัน กอนมีการประชุม  
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 ขอ ๒๗ องคประชุม 
   การประชุมใหญสามัญประจําป  จะตองมีสมาชิกมารวมประชุมจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  ทั้งนี้จะตองมีคณะกรรมการกองทุนไมนอยกวากึ่งหนึ่งเขารวมประชุมดวยจึงจะ
ครบเปนองคประชุม 
 ขอ  ๒๘  การออกเสียงและมติในท่ีประชุมใหญ  
   ในการออกเสียงของสมาชิก ใหสมาชิกแตละคนมีสิทธิออกเสียงได  ๑  เสียง  และมติทั้งปวง
ของที่ประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของสมาชิกที่เขาประชุม  เวนแตการยุบเลิกกองทุนจะตองมี
มติโดยเสียงของสมาชิกไมนอยกวา ๒ ใน ๓  ของสมาชิกทั้งหมดของกองทุน  ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันให
ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด   

 ขอ ๒๙ รายงานการประชุม 
   ในการประชุมใหญสามัญประจําปเพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน  เมื่อที่ประชุมใหญรับรอง
งบการเงินแลวใหคณะกรรมการกองทุน   จัดทํารายงานการประชุมที่รับรองงบการเงินสงใหแกบริษัทจัดการ
ภายใน ๗ วัน  พรอมทั้งสงสําเนา ๑ ชุด ใหนายทะเบียนภายใน  ๓๐ วัน  นับแตวันที่ประชุมใหญไดมีมติอนุมัติงบ
การเงินและตองแสดงงบการเงินที่ที่ประชุมใหญไดอนุมัติแลว  ไวที่สํานักงานกองทุนเพื่อใหสมาชิกตรวจดูไดตาม
เวลาทําการปกติ  
 

หมวดท่ี  ๕ 
เงินสะสมและเงินสมทบ 

 ขอ ๓๐ เงินสะสม  
   สมาชิกตองจายเงินสะสมเขากองทุนทุกครั้งที่มีการจายคาจาง  โดยใหมหาวิทยาลัยหักเงิน
สะสมจากคาจางที่มหาวิทยาลัยจายใหแกสมาชิก ในอัตราคงที่รอยละ  ๓  ของอัตราคาจาง 

 ขอ ๓๑ เงินสมทบ  
   มหาวิทยาลัยตองจายเงินสมทบเขากองทุนทุกครัง้ที่มีการจายคาจาง ในอัตราคงที่รอยละ  ๕  
ของอัตราคาจางของสมาชิก  

 ขอ ๓๒ การสงเงินเขากองทุน  
   มหาวิทยาลัยตองนําสงเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนภายใน  ๗  วันทําการ หลังจาก
ที่มีการจายคาจาง  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยสงเงินสะสมหรือเงินสมทบเขากองทุนลาชากวาวันที่กําหนดไว
ดังกลาวใหมหาวิทยาลัยจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนในอัตรารอยละ  ๒  ตอเดือน  ของจํานวนเงินสะสมหรือเงิน
สมทบที่ยังมิไดนําสง  
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หมวดท่ี  ๖ 

การคํานวณผลประโยชนของกองทุน 
 

 ขอ ๓๓ หลักเกณฑและวิธีการคํานวณผลประโยชนของกองทุน  
   ๓๓.๑  ผลประโยชนของกองทุน  ไดแก  รายไดที่เกิดจากการลงทุนที่บริษัทจัดการได
จัดการใหเปนไปตามขอบังคับของกฎหมาย  ดังนี้  
      (๑) รายไดจากดอกเบี้ย  ไดแก  รายไดที่ไดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทุก
ประเภท  และเงินฝากของบริษัทเงินทุน  จากพันธบัตรรัฐบาล  หรือจากพันธบัตรองคการของรัฐ  หุนกู ดอกเบี้ย  
ตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุน  และจากตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่มอีัตราผลตอบแทนที่แนนอน   
      (๒) รายไดจากสวนลดรับของ  การซื้อบัตรเงินฝาก  ตั๋วแลกเงิน  พันธบัตร  หุนกู
และตราสารการเงินอื่น ๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนแนนอน    
      (๓) รายไดจากเงินปนผลของหุน  และ/หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวม  
      (๔) รายไดจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย  คือ  กําไร  (ขาดทุน)  หรือจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย  และ/หรือหนวยลงทุนกับราคาทุนเฉล่ีย  
   ๓๓.๒ การคํานวณผลประโยชนของกองทุนจะกระทําทุกวันส้ินเดือนโดยหลักเกณฑ  
ดังนี้  
    (๑) การบันทึกรายไดจากดอกเบี้ยและสวนลดรับจะใชเกณฑสิทธิ    
    (๒) การบันทึกรายไดจากเงินปนผลจะกระทําเมื่อมีการประกาศปนผลในอัตราที่
แนนอนแลว  
    (๓) การบันทึกกําไร  (ขาดทุน)  จากการซื้อขายหลักทรัพย  และ/หรือหนวยลงทุน
จะกระทําเมื่อมีการซื้อขายจริง 

 ขอ ๓๔ หลักเกณฑและวิธีจัดสรรผลประโยชน 
   การจัดสรรผลประโยชนใหสมาชิก  จะใชผลประโยชนสิทธิประจําเดือน  ซึ่งคํานวณไดจาก
ผลประโยชนของกองทุนทั้งส้ินของเงินเดือน  หักดวยคาใชจายในเดือนนั้น  ผลที่ไดจะเปนผลประโยชนสุทธิที่
ตองนํามาจัดสรรใหสมาชิกตามสัดสวนกับยอดเงินที่สมาชิกผูนั้นมีอยูในกองทุน  

 ขอ ๓๕ การจัดสรรผลประโยชนสุทธิใหแกสมาชิกแตละรายตามขอ  ๓๔  นั้น  ผลลัพธที่ไดของ
สมาชิกแตละรายอาจมีเศษทศนิยม  คาของทศนิยมในตําแหนงที่สามที่มีจํานวนต่ํากวาหาใหปดทิ้ง  หากมี
จํานวนสูงกวาหรือเทากับหาใหปดข้ึนเพิ่มจํานวนเทากับหนึ่งในทศนิยมตําแหนงที่สอง  การปดเศษที่กลาวนี้  
อาจทําใหผลลัพธรวมของผลประโยชนสุทธิที่จัดสรรใหแกสมาชิกเปนรายบุคคลไมเทากับผลประโยชนสุทธิรวม
กอนจัดสรรก็ไดผลตางรวมที่เกิดข้ึนแตละครั้งจะเพิ่มหรือหักจากสมาชิกที่มีเงินมากที่สุดในกองทุน  



 -๑๑- 

 ขอ ๓๖ ในกรณีที่มีผูอุทิศเงินหรือผลประโยชนแกกองทุนใหจัดสรรเงินหรือผลประโยชนดังกลาว
แกสมาชิกตามสัดสวนกับยอดเงินที่สมาชิกผูนั้นมีอยูในกองทุน  โดยแสดงยอดในสวนผลประโยชนของเงิน
สะสม  และผลประโยชนของเงินสมทบ  

หมวดท่ี  ๗ 
การจายเงินใหแกสมาชิก 

 
 ขอ ๓๗ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเพราะเหตุอื่นนอกจากเหตุกองทุนถูกยุบเลิก  ให
คณะกรรมการกองทุนแจงเปนหนังสือตอบริษัทจัดการภายใน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ส้ินสุดสมาชิกภาพ และ
บริษัทจัดการตองจายเงินกองทุนใหแกสมาชิกหรือผูรับประโยชนตามหลักเกณฑในหมวดนี้  โดยจายใหครั้ง
เดียว  ภายในเวลาไมเกิน  ๓๐  วัน  นับแตวันส้ินสุดสมาชิกภาพ  

 ขอ ๓๘ บริษัทจัดการตองจายเงินในสวนของสมาชิกผูนั้นจากกองทุน  โดยจายเปนเช็คขีดครอม
เขาบัญชีผูรับเงินเทานั้น หรือส่ังจายเปนดราฟทหามเปล่ียนมือ  ระบุชื่อสมาชิกหรือผูรับประโยชน  หรือผูมีสิทธิ์
รับเงินสงมอบใหคณะกรรมการกองทุน  เพื่อดําเนินการสงมอบใหแกสมาชิกหรือผูรับประโยชน หรือผูมีสิทธิ์รับ
เงินตอไป  ในกรณีไมมีผูมารับเช็คหรือไมมีผูนําเช็คมาข้ึนภายใน  ๖  เดือน  นับแตวันที่ที่ลงในเช็ค  ใหบริษัท
จัดการ โอนบัญชีเงินดังกลาวกลับเขากองทุนโดยถือเปนหนี้สินอื่น ๆ ของกองทุน  และเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลา  ๑๐  ป  นับแตวันพนจากสมาชิกภาพ  ถายังไมมีผูมาขอรับเงินดังกลาว  ใหเงินดังกลาว  ตกเปน
ของกองทุน   

 ขอ ๓๙ บริษัทจัดการตองจายเงิน ตามหลักเกณฑในหมวดนี้ใหแกสมาชิก ผูรับประโยชน หรือผูมี
สิทธิรับเงินรวมทั้งหมดครั้งเดียวภายใน ๓๐ วัน นับแตวันส้ินสุดสมาชิกภาพของสมาชิก  

 ขอ ๔๐ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงสมาชิกจะไดรับเงินสะสม และผลประโยชนจากเงิน
สะสมเต็มจํานวนในทุกกรณี  สําหรับเงินสมทบและประโยชนจากเงินสมทบ  สมาชิกจะไดรับในอัตราตามที่กําหนดใน
ขอ  ๔๑  
   สมาชิกไมมีสิทธิ์ไดรับเงินสมทบและผลประโยชนจากเงินสมทบ  ในกรณีดังตอไปนี้  
   (๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาใหเกิดความเสียหายแก
มหาวิทยาลัยหรือกองทุน  
   (๒) ฝาฝนขอบังคับ  คําส่ัง  หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยและกอใหเกิดความเสียหายแก
มหาวิทยาลัยหรือกองทุนอยางรายแรง    
   (๓) ละทิ้งหนาที่ติดตอกันเปนเวลาเกินกวา  ๑๕  วันทําการ  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  
   (๔) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง  



 -๑๒- 

   (๕) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกอันมิใชการกระทําผิดโดยประมาท
หรือเปนความผิดลหุโทษ  
   (๖)  ถูกไลออก  ใหออก หรือเลิกจาง เพราะกระทําความผิดตอมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๔๑ หากสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้  คือ  ครบเกษียณอายุและไมได
รับการตอสัญญาจางโดยไมมีความผิด  เสียชีวิต  ทุพพลภาพอันเปนเหตุใหพนสภาพจากการเปนพนักงาน  
วิกลจริต  ไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ    สมาชิกจะไดรับเงินสมทบและผลประโยชนจากเงิน
สมทบเตม็จํานวน   
   หากสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงดวยสาเหตุอื่นนอกจากเหตุตามที่ไดระบุไว  สมาชิก
ผูนั้นจะไดรับเงินสมทบและผลประโยชนจากเงินสมทบตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
   (๑) อายุของการเปนสมาชิก  ต่ํากวา ๔  ป                          ไมไดรับเงิน                                                                                
   (๒) อายุของการเปนสมาชิกครบ    ๔  ป       แตไมถึง    ๘  ป    ใหไดรับรอยละ   ๒๕ 
   (๓) อายุของการเปนสมาชิกครบ    ๘  ป       แตไมถึง  ๑๒  ป    ใหไดรับรอยละ   ๕๐ 
   (๔) อายุของการเปนสมาชิกครบ  ๑๒  ป      แตไมถึง   ๑๖  ป    ใหไดรับรอยละ  ๗๕ 
   (๕)  อายุของการเปนสมาชิกครบ   ๑๖  ป      ข้ึนไป                   ใหไดรับรอยละ ๑๐๐  

 ขอ ๔๒ การจายเงินสมทบรวมทั้งผลประโยชนจากเงินสมทบ  ถาสมาชิกไมมีสิทธิไดรับเงินในสวน
ดังกลาวหรือเปนการจายเงินในกรณีที่สมาชิกมีสิทธิไดรับไมเต็มรอยละรอยแลว  เงินและผลประโยชนสวนที่
เหลือจากการจายใหแกสมาชิกใหตกเปนเงินรายไดของกองทุน  

 ขอ ๔๓ กรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงเพราะตาย  ใหบริษัทจัดการจายเงินใหผูรับ
ประโยชนที่สมาชิกกําหนดไว  ถาสมาชิกมิไดกําหนดบุคคลผูรับประโยชนไว  หรือไดกําหนดไวแตบุคคลผูนั้น
เสียชีวิตไปกอน  ใหบุคคลตอไปนี้เปนผูไดรับผลประโยชน  

   (๑)  บุตรของสมาชิกที่ชอบดวยกฎหมาย และบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายแตสมาชิกได
รับรองแลวไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย 
   (๒) สามีหรือภริยาของสมาชิกที่ชอบดวยกฎหมาย 
   (๓) บิดามารดา หรือ บิดา หรือมารดาของสมาชิกที่ชอบดวยกฎหมาย 

 ขอ ๔๔ หลักเกณฑการจายเงินใหแกบุคคลตามขอ ๔๓ใหจายตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
   (๑) กรณีบุคคลตามขอ ๔๓ ยังมีชีวิตอยูครบ ใหจายดังนี้ 
    ก. บุคคลตามขอ  ๔๓(๑)    ใหไดรับ ๒ สวน แตถาม ี๓ คนข้ึนไปใหไดรับ ๓ สวน 
    ข. บุคคลตามขอ  ๔๓(๒)    ใหไดรับ ๑ สวน 
    ค. บุคคลตามขอ  ๔๓(๓)    ใหไดรับ ๑ สวน  



 -๑๓- 

                              (๒) กรณีบุคคลตามขอ ๔๓ ยังมีชีวิตอยูเฉพาะขอ ๔๓(๑) และขอ ๔๓(๒) ใหจายดังนี้ 
    ก. บุคคลตามขอ ๔๓(๑)       ใหไดรับ ๒ สวน แตถาม ี๓ คนข้ึนไปใหไดรับ ๓ สวน 
    ข. บุคคลตามขอ ๔๓(๒)       ใหไดรับ ๑ สวน 
   (๓)  กรณีบุคคลตามขอ ๔๓ ยังมีชีวิตอยูเฉพาะขอ ๔๓(๑) และขอ ๔๓(๓) ใหจายดังนี้ 
    ก. บุคคลตามขอ  ๔๓(๑)      ใหไดรับ ๒ สวน แตถาม ี๓ คนข้ึนไปใหไดรับ ๓ สวน 
    ข. บุคคลตามขอ  ๔๓(๓)      ใหไดรับ ๑ สวน 
   (๔) กรณีบุคคลตามขอ ๔๓ ยังมีชีวิตอยูเฉพาะขอ ๔๓(๒) และ ๔๓(๓) ใหจายใหเทากัน
บุคคลละกึ่งหนึ่ง 
   (๕) กรณีบุคคลตามขอ ๔๓ ยังมีชีวิตอยู เฉพาะขอ ๔๓(๑) หรือขอ ๔๓(๒) หรือขอ       
๔๓(๓)  เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ใหจายใหบุคคลที่มีชีวิตอยูนั้นทั้งหมด  
   ถาไมมีบุคคลตาม ๔๓(๑)  ๔๓(๒) หรือ ๔๓(๓) ยังมีชีวิตอยูใหเงินดังกลาวตกเปนของ
กองทุน 
 

หมวดท่ี  ๘ 
การจัดการกองทุน 

 
 ขอ ๔๕ ใหคณะกรรมการกองทุนแตงตั้งบริษัทจัดการโดยพิจารณาจากธนาคาร  หรือสถาบัน
การเงิน  หรือนิติบุคคลอื่นที่รัฐบาลค้ําประกัน  และไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม
พระราชบัญญัติเปนผูบริหารกองทุน โดยใหคณะกรรมการกองทุนกํากับดูแล เพื่อใหบริษัทจัดการเปนไปตาม
พระราชบัญญัต ิทั้งนี้ ใหทําเปนสัญญาจางกับบริษัทจัดการที่ไดรับการพิจารณาดังกลาวคราวละ  ๔ ป   

 ขอ ๔๖ ใหมหาวิทยาลัยแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน  หรือทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย
ออกจากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือหลักทรัพยอื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด  

 ขอ ๔๗ ในกรณีที่พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ  มีการแกไข  เพิ่มเติม  บริษัทจัดการตองดําเนินการใหเปนไปตามที่ไดมีการแกไขทันที  
ตั้งแตพระราชบัญญัติมีผลใชบังคับเปนกฎหมาย  

 ขอ ๔๘ บริษัทจัดการจะเปนผูนําทรัพยสินกองทุนไปลงทุนภายใตแบบแผนการลงทุน  ตามที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ทั้งนี้ตองไมขัดตอพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ   

 ขอ ๔๙ บริษัทจัดการจะตองจัดทํารายการแสดงยอดเงินสะสมของสมาชิก  เงินสมทบของ
นายจางพรอมผลประโยชนอื่นใดที่สมาชิกแตละคนจะไดรับ  และแจงใหสมาชิกทราบปละ  ๒  ครั้ง  



 -๑๔- 

 ขอ ๕๐ บริษัทจัดการตองจัดทําบัญชีแสดงฐานะการเงินของกองทุนพรอมจัดสงใหแกนาย
ทะเบียนตามแบบและระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด  และตองเก็บรักษาเอกสารพรอมประกอบบัญชีเพื่อ
แสดงความถูกตองแหงการบัญชีไวดวยโดยมีกําหนดระยะเวลาตามที่กําหนดไวตามพระราชบัญญัติการบัญชี  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  

 ขอ ๕๑ คณะกรรมการกองทุนจะตองแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีกําหนดเพื่อสอบบัญชีของกองทุนทุกป  และตองเสนองบการเงิน  พรอมดวยรายงานการสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญสามัญประจําปภายใน  ๖๐  วัน  นับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีของ
กองทุน  
   คุณสมบัติของผูตรวจสอบบัญชีตามที่สํานักงานตรวจสอบบัญชีกําหนด  ไดแก  
   (๑) กองทุนที่มีจํานวนสมาชิกไมเกินหนึ่งรอยราย  ใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไป
ตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงินของกองทุน  
   (๒) กองทุนที่มีจํานวนสมาชิกเกินหนึ่งรอยราย  ตองใหผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงิน
ของกองทุน  

 ขอ ๕๒ สิทธ ิ กรรมสิทธิ ์ หรือผลประโยชนใด ๆ อันไดจากหรือเนื่องจากการจัดการและบริหาร
กองทุน  ถาขอบังคับของกองทุนนี้มิไดระบุไวเปนอยางอื่นใหเปนผลประโยชนตกแกกองทุน  

 ขอ ๕๓ ภายใตขอตกลง  และเงื่อนไขในสัญญาจัดการและบริหารกองทุน ใหบริษัทจัดการมี
อํานาจลงนามในนามของบริษัทจัดการในกิจการตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัดการและบริหารกองทุนได ทั้งนี้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน 

 ขอ ๕๔ ภายใตเจตจํานงของผูอุทิศทรัพยสินใหแกกองทุนในสวนใด บริษัทจัดการมีอํานาจในการ
จัดการทรัพยสินนั้นตามขอบังคับนี้  เวนแตเจตจํานงนั้นจะขัดตอพระราชบัญญัติโดยชัดแจง  

 ขอ ๕๕ ใหบริษัทจัดการเปนผูเก็บรักษา  และควบคุมบรรดาเอกสาร  บัญชี  ตราสารเงิน  ตรา
สารหนี้  หลักทรัพย  สินทรัพย  หรือทรัพยสินใด ๆ  ที่เปนของกองทุน  หรือเกี่ยวกับการจัดการและบริหาร
กองทุน  รวมทั้งมีอํานาจจําหนาย  จาย  โอน หรือกระทําการอื่นใด  เพื่อบริหารกองทุนภายใตการกํากับดูแล
ของคณะกรรมการกองทุน 

 ขอ ๕๖ บริษัทจัดการตองปดงบบัญชีการเงินของกองทุน  ทุกวันที่  ๓๑  ธันวาคมของทุกป  เพื่อ
จัดใหผูตรวจสอบบัญชีซึ่งคณะกรรมการกองทุนไดแตงตั้งมาทําการตรวจสอบ   



 -๑๕- 

                  ขอ ๕๗ บัญช ี หรือเอกสารใด ๆ ก็ตามที่บริษัทจัดการจะตองยื่นหรือนําสงใหแกสมาชิกผูใดผู
หนึ่งตามขอบังคับนี้ใหถือวาไดทําการยื่นหรือนําสงใหแกสมาชิกผูนั้นแลว  เมื่อไดทําการสงเอกสารนั้น ๆ ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนไปยังที่อยูของสมาชิกนั้น ๆ หากมีการเปล่ียนแปลงที่อยู  คณะกรรมการกองทุนจะแจงการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวใหกับบริษัทจัดการทราบในเปนลายลักษณอักษร  

 ขอ ๕๘ บริษัทจัดการพนจากการเปนบริษัทจัดการในกรณีดังตอไปนี้  
   (๑) นายทะเบียนส่ังถอนบริษัทจัดการ  ในกรณีที่เห็นวาบริษัทจัดการไดจัดการกองทุนใน
ลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกกองทุน  
   (๒) บริษัทจัดการขาดคุณสมบัติในการเปนผูจัดการกองทุน  
   (๓) คณะกรรมการกองทุนบอกเลิกสัญญา  
   (๔) ครบสัญญาจางและไมไดรับการตอสัญญา 
   (๕) กองทุนยุบเลิก  

 ขอ ๕๙ เมื่อบริษัทจัดการพนจากการเปนบริษัทจัดการของกองทุน  บริษัทจัดการจะตองสงมอบ
เงิน  ตราสาร  หลักทรัพย  สินทรัพย  หรือทรัพยสินอื่นใดที่เกี่ยวกับกองทุนและที่อยูในความครอบครองของ
บริษัทจัดการใหแกผูรับฝากทรัพยสินภายใน  ๓ วันทําการ  ถัดจากวันที่พนจากการเปนบริษัทจัดการ  สวน
เอกสารหลักฐาน  และเอกสารทางบัญชีที่ไดทําข้ึนจะตองจัดสงใหแกบริษัทจัดการรายใหมที่คณะกรรมการ
กองทุนไดแตงตั้งภายใน ๓๐ วัน ถัดจากวันที่พนจากการเปนบริษัทจัดการ    

 ขอ ๖๐ กรณีที่บริษัทจัดการพนจากการเปนบริษัทจัดการ  ตามขอ  ๕๘ (๑) (๒) (๓)และ (๔)  
คณะกรรมการกองทุนจะตองแตงตั้งบริษัทจัดการใหมภายใน  ๓๐  วัน  นับแตบริษัทจัดการเดิมพนจากการเปน
บริษัทจัดการ  และแจงการแตงตั้งบริษัทจัดการใหมแกนายทะเบียนทราบภายใน  ๑๕ วันหลังจากการแตงตั้ง
บริษัทจัดการรายใหม  

 ขอ ๖๑ การปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับนี้  บริษัทจัดการจะไมตองรับผิดชอบเปนการสวนตัวใน
ฐานะที่ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ เวนแตจะเปนเพราะทุจริต  หรือประมาทเลินเลอ 

 

 

 

 

 



 -๑๖- 

หมวดท่ี  ๙ 
คาใชจายของกองทุน 

 
 ขอ ๖๒ คาใชจายท่ีจะจายออกจากกองทุนได  ไดแก  
   (๑) คาตอบแทนบริษัทจัดการ  ตามอัตราที่กําหนดในสัญญา  
   (๒) คาธรรมเนียม อากรแสตมป คาเช็ค และคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดข้ึนจากการบริหาร
กองทุน  
   (๓) คาใชจายในการจัดการทรัพยสิน  
   (๔) คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี  หรือชําระบัญชีกองทุน  
   (๕) คาใชจายอื่น ๆ อันจําเปนที่เกิดจากกิจการของกองทุนตามที่จายจริงโดยไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการกองทุน  
   (๖) คาตอบแทนคณะกรรมการกองทุน  ตามที่คณะกรรมการกําหนด  
   (๗) คาใชจายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด  
 

หมวดท่ี  ๑๐ 
การโอนและการรับโอนสมาชิก 

 
 ขอ ๖๓ การโอนสมาชิก  
   กรณีสมาชิกโอนไปทํางานกับนายจางอื่นโดยมีวันทํางานตอเนื่องกัน   ใหโอนเงินกองทุน
ในสวนของสมาชิกนั้นไปใหกองทุนใหม   เมื่อกองทุนใหมที่รับโอนไดแจงเปนลายลักษณอักษรใหกองทุนทราบ
วา  ไดตกลงรับสมาชิกนั้นเขาเปนสมาชิกของกองทุนใหมโดยมีสมาชิกภาพตอเนื่องกัน  ในการนี้ใหบริษัท
จัดการโอนเงินของกองทุนในสวนที่สมาชิกผูนั้นมีสิทธิไดรับไปยังกองทุนใหมได  

 ขอ ๖๔ การรับโอนสมาชิก  
   กรณีคณะกรรมการกองทุนตกลงยอมรับโอนสมาชิกจากกองทุนสํารองเล้ียงชีพอื่น  เขา
เปนสมาชิกของกองทุน  โดยมีสมาชิกภาพตามกองทุนเดิมและกองทุนนี้ตอเนื่องกัน  ใหคณะกรรมการกองทุน
แจงใหบริษัทจัดการทราบเปนลายลักษณอักษรถึงการรับโอนเงินกองทุนดังกลาว  และเมื่อสมาชิกที่รับโอนส้ิน
สมาชิกภาพตามกองทุนนั้น  สมาชิกดังกลาวจะไดรับโอนเงินโดยคํานวณจากจํานวนหนวยที่โอนเขามาครั้งแรก
คูณกับมูลคาสุทธิเฉล่ียตอหนวย ณ วันที่ออกเต็มจํานวน  สําหรับหลักเกณฑการนับอายุงานเพื่อสิทธิในการรับ
เงินสมทบและประโยชนจากเงินสมทบ  ใหเริ่มนับอายุงานตั้งแตวันที่สมาชิกที่ไดรับโอนมานั้นเขาทํางานกับ
มหาวิทยาลัย  
 
 



 -๑๗- 

 
หมวดท่ี  ๑๑ 

การแกไขขอบังคับ 
 

 ขอ ๖๕ การแกไขขอบังคับกองทุน  
   คณะกรรมการกองทุนคงไวซึ่งอํานาจที่จะแกไข  เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงขอบังคับเพื่อ
ใชเปนระเบียบในการบริหารกองทุน  และใหสมาชิก ๒ ใน ๓  ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของกองทุนมีสวนรวม
ในการแกไขขอบังคับ  โดยเสนอใหพิจารณาในการประชุมใหญ  แตทั้งนี้จะตองมีหนังสือแจงมติของ
คณะกรรมการกองทุนเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติม และเปล่ียนแปลงขอบังคับใหนายทะเบียน  และบริษัทจัดการ
ทราบทุกครั้งภายใน  ๓  วัน  นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติเห็นชอบใหแกไข  เพิ่มเติม  หรือเปล่ียนแปลง
ขอบังคับ  นอกจากนี้  ขอบังคับใหมที่ไดมีการแกไข  เพิ่มเติม  หรือเปล่ียนแปลง  คณะกรรมการกองทุนจะตอง
ติดประกาศแจงขอความนั้นใหสมาชิกทราบเปนการเปดเผย  ณ  ที่ทําการกองทุน  
   ขอบังคับที่แกไขแลวจะมีผลบังคับใชก็ตอเมื่อ ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี  ๑๒ 
การยุบเลิกกองทุน 

 ขอ ๖๖ กองทุนน้ียุบเลิกเมื่อ 
   (๑) มหาวิทยาลัยยุบเลิกกองทุน หรือเลิกกิจการ  
   (๒) ที่ประชุมใหญมีมติใหยุบเลิกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวา  ๒  ใน  ๓  ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของกองทุน  
   (๓) นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีส่ังใหยุบเลิกกองทุน  
   เมื่อกองทุนนี้ยุบเลิกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งขางตน  คณะกรรมการกองทุนจะตองแจงให
บริษัทจัดการทราบในทันที  และแจงใหนายทะเบียนและสมาชิกทรายภายใน  ๗  วัน  นับแตวันที่กองทุนยุบ
เลิกพรอมทั้งดําเนินการใด ๆ ตามที่พระราชบัญญัติกําหนด  ทั้งนี้  เพื่อปองกันความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนแก
บริษัทจัดการ หรือมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๘- 

หมวดท่ี  ๑๓ 
การชําระบัญช ี

 
 ขอ ๖๗ เมื่อที่ประชุมใหญมีมติยุบเลิกกองทุน หรือมหาวิทยาลัยยุบเลิกกองทุนหรือเลิกกิจการ  
คณะกรรมการกองทุนตองจัดใหมีการชําระบัญชี ภายใน  ๓๐ วัน เพื่อทําการชําระบัญชีของกองทุนใหแลวเสร็จ
ภายใน  ๑๒๐ วัน  นับแตวันที่กองทุนยุบเลิก  เมื่อเสร็จจากการชําระบัญชีแลวใหคณะกรรมการกองทุนแจงให
นายทะเบียนทราบภายใน  ๗  วัน  นับแตวันเสร็จจากการชําระบัญชี  

 ขอ ๖๘ ในกรณีที่กองทุนยุบเลิก เพราะนายทะเบียนส่ังใหยุบเลิก ในสวนที่เกี่ยวกับการชําระบัญช ี 
นายทะเบียนจะเปนผูแตงตั้งผูชําระบัญชี 

 ขอ ๖๙ การชําระบัญชีกองทุนใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  วาดวย
การชําระบัญชี  หางหุนสวนสามัญจดทะเบียน  หางหุนสวนจํากัด  และบริษัทจํากัดมาบังคับใชโดยอนุโลม 
และใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและกําหนดระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติกําหนด   

 ขอ ๗๐ เมื่อชําระบัญชีแลวเสร็จ  คณะกรรมการกองทุนจะประกาศใหแกสมาชิกทั้งหลายทราบ  
ดวยการปดประกาศโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานของกองทุนเพื่อจายเงินจากกองทุนใหแกสมาชิกตามสวนที่
สมาชิกควรไดรับภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันเสร็จการชําระบัญชี  หากสมาชิกผูใดไมไปรับเงินตามสวนที่ควรได
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว  คณะกรรมการกองทุนจะมอบเงินนั้นใหเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 

 ขอ ๗๑ ขอปฏิบัติอื่น ๆ ที่มิไดระบุในขอบังคับนี้  ใหอยูภายใตกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพ  และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และในกรณีที่ขอบังคับกองทุนสวนใดสวนหนึ่งขัดตอ
กฎหมาย  ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ใหถือวากฎหมาย  ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีผลใชบังคับเปนขอบังคับกองทุนในสวนนั้นแทน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที ่๑๙  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 
 
                         (นายจิโรจน   โชติพันธุ)  
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 


