
-ร่าง- 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. .... 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของ
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชข้ึนเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ
ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกเม่ือสมาชิกตายหรือเม่ือออกจากปฏิบัติราชการและเป็นไปตามข้อ ๓๙ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๕ อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ๑ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซ่ึงจดทะเบียนแล้ว ” 
 
ข้อ๒ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับต้ังแต่วันท่ีนายทะเบียนได้อนุมัติการจดทะเบียนกองทุนและออกใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนแล้ว 
ข้อ๓ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
“อธิการบดี” หมายความว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
“พนักงาน” หมายความว่าพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดินสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 
“กองทุน” หมายความว่ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซ่ึงจดทะเบียน

แล้ว 
“สมาชิก” หมายความว่าสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราชซ่ึงจดทะเบียนแล้ว 
“คณะกรรมการกองทุน”หมายความว่าคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราชซ่ึงจดทะเบียนแล้ว ท่ีได้รับการเลือกต้ัง และแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 

“ค่าจ้าง” หมายความว่าเงินท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่พนักงานเป็นค่าตอบแทนสําหรับการทํางานปกติท้ังนี้ไม่
ว่าจะคํานวณหรือชําระเงินค่าตอบแทนโดยวิธีใดหรือจะเรียกชื่ออย่างใดแต่ท้ังนี้ค่าจ้างไม่รวมถึงค่าทํางานล่วงเวลาค่า
ทํางานในวันหยุดหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยหักไว้หรือจ่ายเพ่ิมเติมให้แก่พนักงานเพ่ือประโยชน์ในการ
ทํางาน 

“เงินสะสม” หมายความว่าเงินท่ีสมาชิกจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นประจําทุกเดือนจํานวนร้อยละ๓แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างโดยการยินยอมให้หักเงินเดือน ณ ท่ีจ่าย 

“เงินสมทบ” หมายความว่าเงินท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นประจําทุกเดือนจํานวนร้อยละ ๓ 
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างของสมาชิกแต่ละคน 



๒ 

 

“เงินกองทุน” หมายความว่าเงินสะสมท่ีสมาชิกจ่ายเข้ากองทุนเงินท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายสมทบรายเดือนรวมท้ัง
เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีผู้อุทิศให้และผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว 

“จํานวนปีท่ีทํางาน”หมายความว่าจํานวนปีท่ีทํางานติดต่อกันนับต้ังแต่วันแรกท่ีสมาชิกเข้าทํางานเป็น
พนักงานถึงวันสิ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุนถ้าเศษของปีเกินหกเดือนให้นับเป็นหนึ่งปี 

“รัฐมนตรี” หมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
“นายทะเบียน” หมายความว่าบุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ังให้เป็นนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ 
“พระราชบัญญัติ” หมายความว่าพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ พระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมรวมท้ังกฎกระทรวง
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องและท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

“บริษัทจัดการ” หมายความว่าธนาคารสถาบันการเงินบริษัทห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีรัฐบาลคํ้า
ประกันซ่ึงได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีมหาวิทยาลัยว่าจ้างให้มาบริหารจัดการกองทุนโดย
ทําเป็นสัญญาจ้างคราวละ ๔ ปี 

 
 ข้อ ๔ ให้ อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ โดยมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาตาม
ข้อบังคับนี้ และให้ถือเป็นท่ีสุด 

หมวดท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ ๕ กองทุนมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิก เม่ือ

สมาชิกตาย ทุพพลภาพปลดเกษียณเม่ือลาออกจากกองทุนหรือออกจากการปฏิบัติราชการ 
 
ข้อ ๖ ท่ีตั้งสํานักงาน 

สํานักงาน “กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซ่ึงจดทะเบียนแล้ว”  
ต้ังอยู่เลขท่ี ๑ หมู่ ๔ ตําบลท่าง้ิว อําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ข้อ ๗ รอบระยะเวลาบัญชีกองทุน 

รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนจะเริ่มต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคมถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของทุกปี 

 
 
 
 
 
 



๓ 

 

หมวดท่ี๒ 
สมาชิก 

 
ข้อ ๘ คุณสมบัติของสมาชิก 
ให้สมาชิกกองทุนจะต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินห้าสิบปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ 
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 
ข้อ ๙ การเข้าเป็นสมาชิก 
(๑) พนักงานทุกคน สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน  โดยผู้สมัครสมาชิกกองทุน จะต้องกรอกใบสมัคร

ตามแบบฟอร์มท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนดซ่ึงสมาชิกภาพจะมีผลนับต้ังแต่วันท่ีมีมติ หรือ ลงนาม อนุมัติให้เข้าเป็น
สมาชิกกองทุนจากคณะกรรมการกองทุน หรือ ผู้ท่ีคณะกรรมการกองทุนมีมติมอบหมาย 

(๒) กรณีท่ีสมัครเป็นสมาชิกครั้งแรกคณะกรรมการกองทุนต้องให้สมาชิกดังกล่าวลงนามรับทราบข้อมูลใน
ข้อบังคับกองทุนด้วย 

(๓) ถ้าพนักงานผู้ใดขอลาออกจากสมาชิกของกองทุนโดยมิได้ลาออกจากงานหากประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกใหม่จะต้องมีระยะเวลาล่วงไปแล้วไม่น้อยกว่า๒ปี 

 
ข้อ ๑๐ การนับอายุงานของสมาชิก 
การนับอายุงานสมาชิกให้เริ่มนับต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการกองทุน หรือ ผู้ท่ีคณะกรรมการมีมติมอบหมาย 

มีมติหรือ ลงนามอนุมติให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนจากคณะกรรมการกองทุนจนถึงวันก่อนสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
 
ข้อ ๑๑ การส้ินสุดสมาชิกภาพ 
สมาชิกภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามข้อ๗ 
(๓) กองทุนถูกยุบเลิก 

ข้อ ๑๒ สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
สมาชิกมีสิทธิ  หน้าท่ีและการผูกพันตนดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสิทธิได้รับเงินสะสมเงินสมทบและเงินรายได้ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับนี้ 



๔ 

 

(๒) มีสิทธิกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับประโยชน์โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการกองทุน
หรือ ผู้ท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 

(๓) มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนตามข้อบังคับนี้ 
(๔) มีสิทธิขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุนณสํานักงานกองทุน 
(๕) มีหน้าท่ีต้องจ่ายเงินสะสมส่วนของตนตามอัตราท่ีกําหนดในข้อบังคับโดยยินยอม 

ให้มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากเงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยเข้ากองทุน 
(๖) มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุนนี้ 
(๗) ยอมผูกพันตน ว่าสมาชิกกองทุนจะไม่ถอนเงินสละสมตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุน 
 
ข้อ ๑๓ การกําหนดผู้รับผลประโยชน์จากกองทุนเม่ือสมาชิกตาย 
สมาชิกจะระบุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับประโยชน์ของตนในกรณีท่ีสมาชิกถึงแก่ความตาย

ก็ได้โดยระบุนามและเง่ือนไขให้ชัดเจนในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
สมาชิกจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ท่ีได้ระบุไว้ในวรรคก่อนก็ได้โดยทําเป็นหนังสือยื่นต่อ

คณะกรรมการกองทุน หรือ ผู้ท่ีคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย 
หากสมาชิกมิได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้หรือระบุไว้แต่ผู้นั้นตายก่อนหรือตายพร้อมกันให้กองทุนจ่ายเงินใน

ส่วนของสมาชิกผู้นั้นแก่บุคคลตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ 
 

หมวดท่ี ๓ 
คณะกรรมการกองทุน 

 
ข้อ๑๔ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งจํานวน ๑๓ คน ประกอบด้วย 
(๑) ประธานคณะกรรมการได้แก่อธิการบดี จํานวน ๑ คน 
(๒) กรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง จํานวน ๕ คนมาจากบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(ก) รองอธิการบดีเลือกกันเอง จํานวน ๑ คน 
(ข) คณบดีเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน 
(ค) ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน เลือกกันเอง จํานวน ๒ คน  

(๓) กรรมการฝ่ายสมาชิกท่ีเป็นตัวแทนสมาชิกกองทุน จํานวน ๗ คนมาจากบุคคลดังต่อไปนี้ 
(ก) สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โดยการเลือกต้ัง จํานวน ๔ คน 
(ข)สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน โดยการเลือกต้ังจํานวน ๓ คน 

ให้อธิการบดีมอบหมาย รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน ๑ คนเป็นเลขานุการและให้ เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล จํานวน๑คนและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลังอีกจํานวน๑คนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 



๕ 

 

ข้อ ๑๕ คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุน 
คณะกรรมการกองทุนจะต้อง มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) กรรมการตามข้อ ๑๓ (๑) และ (๒) จะต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม ข้อ๑๓ (๑) หรือ (๒) กําหนดไว้ 

ตลอดการเป็นคณะกรรมการกองทุน หากผู้ใดได้พ้นจากตําแหน่ง ให้ถือว่าผู้นั้นสิ้นสุดการเป็นคณะกรรมการกองทุน 
และคณะกรรมการกองทุนประเภทนี้ จะเป็นสมาชิกกองทุน หรือไม่ ก็ได้ 

(๒) กรรมการตามข้อ ๑๓ (๓) จะต้องเป็นสมาชิกของกองทุนและจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
กรรมการ ตาม ข้อ ๑๓ (๑) หรือ (๒)  
 

ข้อ๑๖การดํารงตําแหน่งวาระ และการดําเนินการ กรณีคณะกรรมการกองทุนว่างลง 
(๑) ให้คณะกรรมการกองทุนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ ๔ ปี เว้นแต่กรณี ตาม ข้อ ๑๗ (๓) และ(๔) ให้

ถือว่าคณะกรรมการผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งและเม่ือครบวาระคณะกรรมการกองทุนอาจได้รับแต่งต้ังใหม่ได้แต่จะดํารง
ตําแหน่งติดต่อกัน เกิน๒วาระไม่ได้ 

(๒) ก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่า ๓๐ วันให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีคัดเลือก หรือ การเลือกต้ัง
เพ่ือให้ได้คณะกรรมการกองทุน ตามข้อ ๑๓ (๒) และ(๓)  มารับตําแหน่งต่อจากคณะกรรมการกองทุนท่ีครบวาระ 

(๓) หากมีตําแหน่งของกรรมการว่างลงก่อนครบวาระให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการคัดเลือก หรือเลือกต้ัง
แล้วแต่กรณี  เพ่ือให้ได้ซ่ึงคณะกรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างลงโดยให้มีวาระเท่ากับระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ
ท่ีตนแทนท้ังนี้หากระยะเวลาดังกล่าวเหลือไม่เกิน ๖ เดือน อาจไม่จัดให้มีการคัดเลือก หรือการเลือกต้ัง แล้วแต่กรณี 
ก็ได้ 
 

ข้อ ๑๗ การพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการกองทุน 
คณะกรรมการกองทุนจะพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกจากตําแหน่งคณะกรรมการกองทุน 
(๓) พ้นจากการดํารงตําแหน่งในกรณีท่ีเป็นกรรมการตามข้อ ๑๓ (๑) และ (๒) 
(๔) พ้นจากการเป็นสมาชิกในกรณีท่ีเป็นกรรมการตามข้อ ๑๓ (๓) 
(๕) ครบวาระการดํารงตําแหน่งการเป็นคณะกรรมการกองทุน 
(๖) เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๘) ถูกถอดถอนจากการเป็นคณะกรรมการกองทุน 
(๙) กองทุนถูกยุบเลิก 

 
ข้อ ๑๘ อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุน 
(๑) พิจารณาหรือมอบหมายผู้ใดให้มีหน้าท่ีพิจารณา รับพนักงานผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของกองทุน 
(๒) ติดต่อประสานงานกับบริษัทจัดการและสมาชิกในเรื่องเก่ียวกับการจัดการกองทุนการสิ้นสุดสมาชิกภาพ

ของสมาชิกและการจ่ายเงินกองทุนตามกฎหมายหรือ ตามท่ีระบุในข้อบังคับกองทุน 
(๓) มอบนโยบายกําหนดวิธีการและแนวทางในการบริหารกองทุนและดูแลให้บริษัทจัดการกองทุนบริหารให้

มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในขอบเขตของกฎหมาย 



๖ 

 

(๔) พิจารณาแต่งต้ังเปลี่ยนแปลงถอดถอนบริษัทจัดการกองทุนรวมท้ังกําหนดค่าตอบแทน 
(๕) พิจารณาแต่งต้ังถอดถอนและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุน 
(๖) ลงมติถอดถอนคณะกรรมการกองทุน เม่ือมีข้อเท็จจริงปรากฎชัดเจนว่าขาดประสิทธิภาพและไม่

เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 
(๗) แต่งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือให้กระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนซ่ึงการ

แต่งต้ังดังกล่าวให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษรต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับ 
(๘)ควบคุมให้มีการระดมเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน 
(๙) ร่วมประชุมพิจารณาผลการดําเนินการของกองทุนเป็นคราวๆไปและแจ้งผลการดําเนินการของกองทุนให้

สมาชิกทราบอย่างน้อยเดือนล่ะ ๑ ครั้ง 
 (๑๐)จัดให้มีการประชุมใหญ่ 
 (๑๑) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนี้และต้องด้วยความสุจริตซ่ือสัตย์ไม่ให้ขัดกับพระราชบัญญัติหรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
(๑๒) ควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของกองทุน 

ข้อ ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการกองทุน 
(๑) ให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน 
(๒) ให้ประธานคณะกรรมการกองทุน หรือผู้ท่ีประธานคณะกรรมการกองทุนมอบหมาย เป็นผู้เรียกประชุม

และกําหนดวาระท่ีจะต้องพิจารณาโดยแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการกองทุนท้ังหมดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า๗วัน
ก่อนมีการประชุมประธานคณะกรรมการจะทําหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมถ้าประธานคณะกรรมการกองทุนไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรรมการกองทุน ท่ีมาจาก ข้อ ๑๓(๒)(ก) ทําหน้าท่ี เป็น
ประธานการประชุม หรือ กรณีท่ีกรรมการกองทุน ท่ีมาจาก ข้อ ๑๓(๒)(ก) ไม่เข้าสามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการกองทุนท่ีมีอาวุโสสูงสุดในท่ีประชุม ทําหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมแทน 

(๓) หากมีเหตุผลและความจําเป็นเร่งด่วน ให้กรรมการกองทุนเสนอเรื่องผ่านประธานคณะกรรมการกองทุน
และให้ประธานคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ดําเนินการตามรูปแบบการประชุมปกติ 

 
ข้อ ๒๐ องค์ประชุม 
การประชุมของคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมดจึงจะถือเป็น องค์ประชุม 
 
ข้อ ๒๑ การลงคะแนนเสียงและมติท่ีประชุม 
ให้กรรมการกองทุนแต่ละคนสิทธิในการลงคะแนน ๑ เสียงสําหรับการลงมติในเรื่องใดๆให้ถือเสียงข้างมาก

เกินก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการในท่ีประชุมยกเว้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือการถอดถอนคณะกรรมการ
กองทุน ตามข้อ ๑๘(๖)  จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการกองทุนท่ีเป็นองค์ประชุม
ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด 

ในการลงคะแนนเสียง ให้ลงคะแนนโดยเปิดเผย หรือ ลงคะแนนโดยลับ ท้ังนี้ไปตามท่ีท่ีประชุมได้ตกลง
ร่วมกัน ให้นําวิธีลงคะแนนแบบใด มาใช้กับการพิจารณาใด ให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้น 

 
 



๗ 

 

ข้อ ๒๒ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันกองทุน 
ให้คณะกรรมการกองทุนท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนมีมติมอบหมาย ตามจํานวน อํานาจผูกพันและ

เง่ือนไข ตามมติท่ีประชุมกําหนดเป็นผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันกองทุน 
 

หมวดท่ี ๔ 
การประชุมใหญ่ 

 
ข้อ ๒๓ การประชุมใหญ่ 
ประธานคณะกรรมการกองทุนจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายใน ๔๕ 

วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนการประชุมนี้เรียกว่า “การประชุมใหญ่สามัญประจําปี”หากมีเหตุผล
และความจําเป็นเร่งด่วนคณะกรรมการกองทุนหรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกท้ังหมดอาจเข้าชื่อ
กันร้องขอให้เรียกประชุมนอกเหนือจากการประชุมใหญ่สามัญประจําปีได้การประชุมนี้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
เม่ือสมาชิกได้ร้องขอให้ประธานคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมวิสามัญตามความในวรรคสองให้ประธาน
คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันร้องขอถ้าประธานคณะกรรมการกองทุนมิได้เรียกประชุม
ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวสมาชิกอย่างน้อย ๒ ใน ๓ ซ่ึงเป็นผู้ร้องขอดังกล่าวจะเรียกประชุมเสียเองก็ได้ 

 
 
ข้อ ๒๔ การดําเนินการประชุมใหญ่ 
ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีให้ประธานคณะกรรมการกองทุนทําหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมในกรณี

ท่ีประธานคณะกรรมการกองทุนไม่สามารถมาประชุมได้ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการกองทุนท่ีเข้าประชุมในคราวนั้น 
๑ คนข้ึนไปทําหน้าท่ีเป็นประธานการประชุมแทน 

 
ข้อ ๒๕ วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่ 
การประชุมใหญ่สามัญประจําปีจัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินท่ีผู้สอบบัญชีของ

กองทุนได้ตรวจสอบแล้ว 
 
ข้อ ๒๖ หนังสือบอกนัดประชุม 
ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญ่โดยทําเป็นหนังสือแจ้งแก่สมาชิกกองทุนและปิดประกาศ

ให้ทราบถึงวันเวลาสถานท่ีและระเบียบวาระท่ีจะประชุมโดยปิดไว้ณท่ีตั้งสํานักงานกองทุนไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนมีการ
ประชุม 

 
ข้อ ๒๗ องค์ประชุม 
การประชุมใหญ่สามัญประจําปีจะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดท้ังนี้จะต้องมีคณะกรรมการกองทุนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 
 
 



๘ 

 

ข้อ ๒๘ การออกเสียงและมติในท่ีประชุมใหญ่ 
ในการออกเสียงของสมาชิกให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ ๑ เสียงและมติท้ังปวงของท่ีประชุมใหญ่

จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกท่ีเข้าประชุมเว้นแต่การยุบเลิกกองทุนจะต้องมีมติโดยเสียงของสมาชิกไม่
น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกท้ังหมดของกองทุนในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียง 
ชี้ขาด 

ข้อ ๒๙ รายงานการประชุม 
ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพ่ือพิจารณารับรองงบการเงินเม่ือท่ีประชุมใหญ่รับรองงบการเงินแล้วให้

คณะกรรมการกองทุนจัดทํารายงานการประชุมท่ีรับรองงบการเงินส่งให้แก่บริษัทจัดการภายใน ๗ วันพร้อมท้ังส่ง
สําเนา๑ ชุดให้นายทะเบียนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติอนุมัติงบการเงินและต้องแสดงงบการเงินท่ีท่ี
ประชุมใหญ่ได้อนุมัติแล้วไว้ท่ีสํานักงานกองทุนเพ่ือให้สมาชิกตรวจดูได้ตามเวลาทําการปกติ 
 
 

หมวดท่ี๕ 
เงินสะสมและเงินสมทบ 

 
ข้อ ๓๐ เงินสะสม 
สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งท่ีมีการจ่ายค่าจ้างโดยให้มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากค่าจ้างท่ี

มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่สมาชิกในอัตราท่ีร้อยละ ๓ ของอัตราค่าจ้างท้ังนี้สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมได้
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ในรอบปีละหนึ่งครั้งโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 ระยะเวลาการเป็นสมาชิก    อัตราส่วนการเพ่ิมเงินสะสม 
๑) เป็นสมาชิกไม่ถึง ๕ ปี     เพ่ิมได้ร้อยละ ๓ 
๒) เป็นสมาชิกครบ ๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี   เพ่ิมได้ต้ังแต่ ร้อยละ ๓  - ๘  
๓) เป็นสมาชิกครบ ๑๐ ปีข้ันไป   เพ่ิมได้ต้ังแต่ ร้อยละ ๓  - ๑๕    

 
ข้อ ๓๑ เงินสมทบ 
มหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกครั้งท่ีมีการจ่ายค่าจ้างในอัตราท่ีร้อยละ ๓ แต่ไม่เกินร้อยละ 

๑๕ ของอัตราค่าจ้างของสมาชิก 
ข้อ ๓๒ การส่งเงินเข้ากองทุน 
มหาวิทยาลัยต้องนําส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนภายใน ๗ วันทําการหลังจากท่ีมีการจ่ายค่าจ้างใน

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนล่าช้ากว่าวันท่ีกําหนดไว้ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพ่ิม
ให้แก่กองทุนในอัตราร้อยละ ๒ ต่อเดือนของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบท่ียังมิได้นําส่ง 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

หมวดท่ี ๖ 
การคํานวณผลประโยชน์ของกองทุน 

 
ข้อ ๓๓ หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณผลประโยชน์ของกองทุน 
(๑) ผลประโยชน์ของกองทุนได้แก่รายได้ท่ีเกิดจากการลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้จัดการให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของกฎหมายดังนี้ 
 (ก) รายได้จากดอกเบ้ียได้แก่รายได้ท่ีได้รับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากของ

บริษัทเงินทุนจากพันธบัตรรัฐบาลหรือจากพันธบัตรองค์การของรัฐหุ้นกู้ดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนและ
จากตราสารทางการเงินอ่ืนๆท่ีมีอัตราผลตอบแทนท่ีแน่นอน 

 (ข) รายได้จากส่วนลดรับของการซ้ือบัตรเงินฝากต๋ัวแลกเงินพันธบัตรหุ้นกู้และตราสารการเงินอ่ืนๆท่ี
มีอัตราผลตอบแทนแน่นอน 

 (ค) รายได้จากเงินปันผลของหุ้นและ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
 (ง) รายได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์คือกําไร/ขาดทุนหรือจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และ/

หรือหน่วยลงทุนกับราคาทุนเฉลี่ย 
(๒) การคํานวณผลประโยชน์ของกองทุนจะกระทําทุกวันสิ้นเดือนโดยหลักเกณฑ์ 

ดังนี้ 
(ก) การบันทึกรายได้จากดอกเบ้ียและส่วนลดรับจะใช้เกณฑ์สิทธิ 
(ข) การบันทึกรายได้จากเงินปันผลจะกระทําเม่ือมีการประกาศปันผลในอัตราท่ีแน่นอนแล้ว 
(ค) การบันทึกกําไร/ขาดทุนจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยลงทุน 

จะกระทําเม่ือมีการซ้ือขายจริง 
ข้อ ๓๔ หลักเกณฑ์และวิธีจัดสรรผลประโยชน์ 
การจัดสรรผลประโยชน์ให้สมาชิกจะใช้ผลประโยชน์ตามสิทธิท่ีสมาชิกพ่ึงได้รับประจําทุกเดือนเดือนซ่ึง

คํานวณได้จากผลประโยชน์ของกองทุนท้ังสิ้นของเงินท่ีจ่ายในเดือนนั้นหักด้วยค่าใช้จ่ายในเดือนนั้นผลท่ีได้จะเป็น
ผลประโยชน์สุทธิท่ีต้องนํามาจัดสรรให้สมาชิกตามสัดส่วนกับยอดเงินท่ีสมาชิกผู้นั้นมีอยู่ในกองทุน 

 
ข้อ ๓๕ การจัดสรรผลประโยชน์สุทธิให้แก่สมาชิกแต่ละรายตามข้อ ๓๔ นั้นผลลัพธ์ท่ีได้ของสมาชิกแต่ละราย

อาจมีเศษทศนิยมค่าของทศนิยมในตําแหน่งท่ีสามท่ีมีจํานวนตํ่ากว่าห้าให้ปัดท้ิงหากมีจํานวนสูงกว่าหรือเท่ากับห้าให้
ปัดข้ึนเพ่ิมจํานวนเท่ากับหนึ่งในทศนิยมตําแหน่งท่ีสองการปัดเศษท่ีกล่าวนี้อาจทําให้ผลลัพธ์รวมของผลประโยชน์สุทธิ
ท่ีจัดสรรให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคลไม่เท่ากับผลประโยชน์สุทธิรวมก่อนจัดสรรก็ได้ผลต่างรวมท่ีเกิดข้ึนแต่ละครั้งจะ
เพ่ิมหรือหักจากสมาชิกท่ีมีเงินมากท่ีสุดในกองทุน 

 
ข้อ ๓๖ ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศเงินหรือผลประโยชน์แก่กองทุนให้จัดสรรเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวแก่สมาชิก

ตามสัดส่วนกับยอดเงินท่ีสมาชิกผู้นั้นมีอยู่ในกองทุนโดยแสดงยอดในส่วนผลประโยชน์ของเงินสะสมและผลประโยชน์
ของเงินสมทบ 
 
 
 
 



๑๐ 

 

หมวดท่ี ๗ 
การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก 

 
ข้อ ๓๗ เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากเหตุกองทุนถูกยุบเลิกให้คณะกรรมการ

กองทุนแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทจัดการภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีสิ้นสุดสมาชิกภาพและบริษัทจัดการต้องจ่าย
เงินกองทุนให้แก่สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้โดยจ่ายให้ครั้งเดียวภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน
นับแต่วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
 

ข้อ ๓๘ บริษัทจัดการต้องจ่ายเงินในส่วนของสมาชิกผู้นั้นจากกองทุนโดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเข้าบัญชีผู้รับ
เงินเท่านั้นหรือสั่งจ่ายเป็นดร๊าฟท์ห้ามเปลี่ยนมือระบุชื่อสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินส่งมอบให้
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือดําเนินการส่งมอบให้แก่สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินต่อไปในกรณีไม่มีผู้มา
รับเช็คหรือไม่มีผู้นําเช็คมาข้ึนภายใน ๖ เดือนนับแต่วันท่ีท่ีลงในเช็คให้บริษัทจัดการโอนบัญชีเงินดังกล่าวกลับเข้า
กองทุนโดยถือเป็นหนี้สินอ่ืนๆของกองทุนและเม่ือครบกําหนดระยะเวลา ๑๐ ปีนับแต่วันพ้นจากสมาชิกภาพถ้ายังไม่มี
ผู้มาขอรับเงินดังกล่าวให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน 

 
ข้อ ๓๙ บริษัทจัดการต้องจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ให้แก่สมาชิกผู้รับประโยชน์หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

รวมท้ังหมดครั้งเดียวภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก 
 

ข้อ ๔๐ เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสมาชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสมคืนตาม
จํานวนและสัดส่วนผลประโยชน์ท่ีสมาชิกพึงได้รับ 

กรณีเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบให้สมาชิกจะได้รับตามสัดส่วนในอัตราตามท่ีกําหนดในข้อ ๔๑
และให้สมาชิกท่ีสิ้นสุดสภาพด้วยเหตุต่อไปนี้  เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ 

 
(๑) ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือ

กองทุนให้ได้รับในส่วนเงินสะสม 
(๒) ฝ่าฝืนข้อบังคับคําสั่งหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยและก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือ

กองทุนอย่างร้ายแรง 
(๓) ละท้ิงหน้าท่ีติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า๑๕วันทําการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(๔) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(๕) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุกอันมิใช่การกระทําผิดโดยประมาทหรือเป็นความผิด

ลหุโทษ 
(๖) ถูกไล่ออกให้ออกหรือเลิกจ้างเพราะกระทําความผิดต่อมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔๑ หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้คือครบเกษียณอายุและไม่ได้รับการต่อ
สัญญาจ้างโดยไม่มีความผิดเสียชีวิตทุพพลภาพอันเป็นเหตุให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานวิกลจริตหรือถูกศาลสั่งให้
เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถสมาชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบเต็ม
จํานวน 

กรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยสาเหตุอ่ืนนอกจากเหตุตามท่ีได้ระบุไว้สมาชิกผู้นั้นจะได้รับอัตราเงิน
สมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 



๑๑ 

 

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก     อัตราเงินสมทบและดอกผลท่ีได้รับ 
(๑) อายุของการเป็นสมาชิก ไม่เกิน ๒ ปี    ไม่ได้รับเงิน 
(๒) อายุของการเป็นสมาชิก เกิน ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี   ให้ได้รับร้อยละ๒๕ 
(๓) อายุของการเป็นสมาชิก เกิน ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๔ ปี   ให้ได้รับร้อยละ๕๐ 
(๔) อายุของการเป็นสมาชิก เกิน ๔ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี  ให้ได้รับร้อยละ๗๕ 
(๔) อายุของการเป็นสมาชิก เกิน ๕ ปี ข้ึนไป   ให้ได้รับร้อยละ๑๐๐ 

 
ข้อ ๔๒ การจ่ายเงินสมทบรวมท้ังผลประโยชน์จากเงินสมทบถ้าสมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินในส่วนดังกล่าวหรือ

เป็นการจ่ายเงินในกรณีท่ีสมาชิกมีสิทธิได้รับไม่เต็มร้อยละร้อยแล้วเงินและผลประโยชน์ส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายให้แก่
สมาชิกให้ตกเป็นเงินรายได้ของกองทุน 

 
ข้อ ๔๓ กรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเพราะตายให้บริษัทจัดการจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ท่ีสมาชิก

กําหนดไว้ถ้าสมาชิกมิได้กําหนดบุคคลผู้รับประโยชน์ไว้หรือได้กําหนดไว้แต่บุคคลผู้นั้นเสียชีวิตไปก่อนให้บุคคลต่อไปนี้
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ 

(๑) บุตรของสมาชิกท่ีชอบด้วยกฎหมายและบุตรท่ีบิดาให้การรับรองแล้ว หรือโดยเป็นบุตรตามบท
สันนิษฐานของกฎหมาย โดยให้นํากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ มรดก มาบังคับโดยอนุโลม 

(๒) สามีหรือภริยาของสมาชิกท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) บิดามารดาหรือแต่บิดาท่ีชอบด้วยกฎหมายหรือมารดาของสมาชิกท่ียังมีชีวิตอยู่ 

 
ข้อ ๔๔ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้แก่บุคคลตามข้อ๔๓ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีบุคคลตามข้อ ๔๓  (๑) (๒) และ (๓) )ยังมีชีวิตอยู่ครบให้จ่ายดังนี้ 
 (ก)บุคคลตามข้อ ๔๓(๑) ให้ได้รับ ๒ ส่วนแต่ถ้ามี ๓ คนข้ึนไปให้ได้รับ ๓ ส่วน 
 (ข)บุคคลตามข้อ ๔๓(๒)  และ (๓) ให้ได้รับฝ่ายละ ๑ ส่วน 

(๒) กรณีบุคคลตามข้อ ๔๓ ยังมีชีวิตอยู่เฉพาะข้อ ๔๓(๑) และข้อ ๔๓(๒) ให้จ่ายดังนี้ 
 (ก)บุคคลตามข้อ ๔๓(๑) ให้ได้รับ ๒ ส่วนแต่ถ้ามี 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 ส่วนแต่ถ้ามี๓คนข้ึนไปให้ได้รับ๓ส่วน 
 (ข)บุคคลตามข้อ ๔๓(๓) ให้ได้รับ ๑ ส่วน 

(๔) กรณีบุคคลตามข้อ ๔๓ ยังมีชีวิตอยู่เฉพาะข้อ ๔๓(๒) และ ๔๓(๓) ให้จ่ายให้เท่ากันฝ่าย ละก่ึงหนึ่ง 
(๕) กรณีบุคคลตามข้อ ๔๓ ยังมีชีวิตอยู่เฉพาะข้อ ๔๓(๑) หรือข้อ ๔๓(๒) หรือข้อ ๔๓(๓) ฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งเพียงฝ่ายเดียวให้จ่ายให้บุคคลท่ีมีชีวิตอยู่ฝ่ายนั้นท้ังหมดถ้าไม่ปรากฏว่ามีบุคคลตาม ๔๓(๑) ๔๓(๒) หรือ ๔๓(๓) 
ยังมีชีวิตอยู่ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

หมวดท่ี๘ 
การจัดการกองทุน 

 
ข้อ ๔๕ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งต้ังบริษัทจัดการโดยพิจารณาจากธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือนิติ

บุคคลอ่ืนท่ีรัฐบาลคํ้าประกันและได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติเป็น
ผู้บริหารกองทุนโดยให้คณะกรรมการกองทุนกํากับดูแลเพ่ือให้บริษัทจัดการเป็นไปตามพระราชบัญญัติท้ังนี้ให้ทําเป็น
สัญญาจ้างกับบริษัทจัดการท่ีได้รับการพิจารณาดังกล่าวคราวละ ๔ ปี 

 
ข้อ ๔๖ ให้มหาวิทยาลัยแยกบัญชีและเอกสารเก่ียวกับการเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัยออกจาก

บัญชีและเอกสารเก่ียวกับการเงินหรือหลักทรัพย์อ่ืนของกองทุนโดยเด็ดขาด 
 
ข้อ ๔๗ ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๔๒หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบริษัทจัดการต้องดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีได้มีการแก้ไขทันทีต้ังแต่พระราชบัญญัติมีผล
ใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

 
ข้อ๔๘บริษัทจัดการจะเป็นผู้นําทรัพย์สินกองทุนไปลงทุนภายใต้แบบแผนการลงทุนตามท่ีได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการท้ังนี้ต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพ.ศ. ๒๕๓๐ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง 

 
ข้อ ๔๙ บริษัทจัดการจะต้องจัดทํารายการแสดงยอดเงินสะสมของสมาชิกเงินสมทบของนายจ้างพร้อม

ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีสมาชิกแต่ละคนจะได้รับและแจ้งให้สมาชิกทราบเดือนละ ๑ ครั้ง 
 
ข้อ ๕๐ บริษัทจัดการต้องจัดทําบัญชีแสดงฐานะการเงินของกองทุนพร้อมจัดส่งให้แก่นายทะเบียนตามแบบ

และระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนดและต้องเก็บรักษาเอกสารพร้อมประกอบบัญชีเพ่ือแสดงความถูกต้องแห่งการ
บัญชีไว้ด้วยโดยมีกําหนดระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
ข้อ ๕๑ คณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานตรวจสอบบัญชี

กําหนดเพ่ือสอบบัญชีของกองทุนทุกปีและต้องเสนองบการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อท่ี
ประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบบัญชี
ตามท่ีสํานักงานตรวจสอบบัญชีกําหนดได้แก่ 

(๑) กองทุนท่ีมีจํานวนสมาชิกไม่เกินหนึ่งร้อยรายให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ัวไปตรวจสอบและแสดง
ความเห็นในงบการเงินของกองทุน 

(๒) กองทุนท่ีมีจํานวนสมาชิกเกินหนึ่งร้อยรายต้องให้ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงินของกองทุน 

 
ข้อ ๕๒ สิทธิกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใดๆอันได้จากหรือเนื่องจากการจัดการและบริหารกองทุนถ้า

ข้อบังคับของกองทุนนี้มิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้เป็นผลประโยชน์ตกแก่กองทุน 
 



๑๓ 

 

ข้อ ๕๓ ภายใต้ข้อตกลงและเง่ือนไขในสัญญาจัดการและบริหารกองทุนให้บริษัทจัดการมีอํานาจลงนามใน
นามของบริษัทจัดการในกิจการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการและบริหารกองทุนได้ท้ังนี้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุน 

 
ข้อ ๕๔ ภายใต้เจตจํานงของผู้อุทิศทรัพย์สินให้แก่กองทุนในส่วนใดบริษัทจัดการมีอํานาจในการจัดการ

ทรัพย์สินนั้นตามข้อบังคับนี้เว้นแต่เจตจํานงนั้นจะขัดต่อพระราชบัญญัติโดยชัดแจ้ง 
 
ข้อ ๕๕ ให้บริษัทจัดการเป็นผู้เก็บรักษาและควบคุมบรรดาเอกสารบัญชีตราสารเงินตราสารหนี้หลักทรัพย์

สินทรัพย์หรือทรัพย์สินใดๆท่ีเป็นของกองทุนหรือเก่ียวกับการจัดการและบริหารกองทุนรวมท้ังมีอํานาจจําหน่ายจ่าย
โอนหรือกระทําการอ่ืนใดเพ่ือบริหารกองทุนภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการกองทุน 

 
ข้อ ๕๖ บริษัทจัดการต้องปิดงบบัญชีการเงินของกองทุนทุกวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของทุกปีเพ่ือจัดให้ผู้ตรวจสอบ

บัญชีซ่ึงคณะกรรมการกองทุนได้แต่งต้ังมาทําการตรวจสอบ 
 
ข้อ ๕๗ บัญชีหรือเอกสารใดๆก็ตามท่ีบริษัทจัดการจะต้องยื่นหรือนําส่งให้แก่สมาชิกผู้ใดผู้ 

หนึ่งตามข้อบังคับนี้ให้ถือว่าได้ทําการยื่นหรือนําส่งให้แก่สมาชิกผู้นั้นแล้วเม่ือได้ทําการส่งเอกสารนั้นๆทาง 
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังท่ีอยู่ของสมาชิกนั้นๆหากมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่คณะกรรมการกองทุนจะแจ้งการ 
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับบริษัทจัดการทราบในเป็นลายลักษณ์อักษร 

ข้อ ๕๘ บริษัทจัดการพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) นายทะเบียนสั่งถอนบริษัทจัดการในกรณีท่ีเห็นว่าบริษัทจัดการได้จัดการกองทุนในลักษณะท่ีอาจ

เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน 
(๒) บริษัทจัดการขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้จัดการกองทุน 
(๓) คณะกรรมการกองทุนบอกเลิกสัญญา 
(๔) ครบสัญญาจ้างและไม่ได้รับการต่อสัญญา 
(๕) กองทุนยุบเลิก 

 
ข้อ ๕๙ เม่ือบริษัทจัดการพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการของกองทุนบริษัทจัดการจะต้องส่งมอบเงินตราสาร

หลักทรัพย์สินทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับกองทุนและท่ีอยู่ในความครอบครองของบริษัทจัดการให้แก่ผู้รับฝาก
ทรัพย์สินกองกองทุน ภายใน๓วันทําการถัดจากวันท่ีพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการส่วนเอกสารหลักฐานและเอกสาร
ทางบัญชีท่ีได้ทําข้ึนจะต้องจัดส่งให้แก่บริษัทจัดการรายใหม่ท่ีคณะกรรมการกองทุนได้แต่งต้ังภายใน๓๐วันถัดจากวันท่ี
พ้นจากการเป็นบริษัทจัดการ 

 
ข้อ ๖๐ กรณีท่ีบริษัทจัดการพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการตามข้อ ๕๘ (๑) (๒) (๓)และ (๔) คณะกรรมการ

กองทุนจะต้องแต่งต้ังบริษัทจัดการใหม่ภายใน ๓๐ วันนับแต่บริษัทจัดการเดิมพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการและแจ้ง
การแต่งต้ังบริษัทจัดการใหม่แก่นายทะเบียนทราบภายใน ๑๕ วันหลังจากการแต่งต้ังบริษัทจัดการรายใหม่ 

 
 



๑๔ 

 

ข้อ ๖๑ การปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อบังคับนี้บริษัทจัดการจะไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวใน 
ฐานะท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเว้นแต่จะเป็นเพราะทุจริตหรือประมาทเลินเล่อ 

 
หมวดท่ี ๙ 

ค่าใช้จ่ายของกองทุน 
 

ข้อ ๖๒ ค่าใช้จ่ายท่ีจะจ่ายออกจากกองทุนได้ได้แก่ 
(๑) ค่าตอบแทนบริษัทจัดการตามอัตราท่ีกําหนดในสัญญา 
(๒) ค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ค่าเช็คและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารกองทุน 
(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สิน 
(๔) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีหรือชําระบัญชีกองทุน 
(๕) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดี หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพ่ือประโยชน์กองทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง  
(๖) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการติดตามทวงถามหรือดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนี้ใดๆของกองทุนตามท่ีจ่าย

จริง 
(๗) ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกันอันเนื่องจากค่าธรรมเนียม หรือ

ค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๖๒  
(๘)ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆอันจําเป็นท่ีเกิดจากกิจการของกองทุนตามท่ีจ่ายจริงโดยได้รับอนุ มั ติจาก

คณะกรรมการกองทุน 
(๙) ค่าตอบแทนคณะกรรมการกองทุนตามท่ีมติประชุมใหญ่กําหนด 
(๑๐)ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
หมวดท่ี ๑๐ 

การโอนและการรับโอนสมาชิก 
ข้อ ๖๓ การโอนสมาชิก 
กรณีสมาชิกโอนไปทํางานกับนายจ้างอ่ืนโดยมีวันทํางานต่อเนื่องกันให้โอนเงินกองทุนในส่วนของสมาชิกนั้น

ไปให้กองทุนใหม่เม่ือกองทุนใหม่ท่ีรับโอนได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กองทุนทราบว่าได้ตกลงรับสมาชิกนั้นเข้าเป็น
สมาชิกของกองทุนใหม่โดยมีสมาชิกภาพต่อเนื่องกันในการนี้ให้บริษัทจัดการโอนเงินของกองทุนในส่วนท่ีสมาชิกผู้นั้น
มีสิทธิได้รับไปยังกองทุนใหม่ได้ 

ข้อ ๖๔ การรับโอนสมาชิก 
กรณีคณะกรรมการกองทุนตกลงยอมรับโอนสมาชิกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอ่ืนเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน

โดยมีสมาชิกภาพตามกองทุนเดิมและกองทุนนี้ต่อเนื่องกันให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้บริษัทจัดการทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรถึงการรับโอนเงินกองทุนดังกล่าวและเม่ือสมาชิกท่ีรับโอนสิ้นสมาชิกภาพตามกองทุนนั้นสมาชิกดังกล่าว
จะได้รับโอนเงินโดยคํานวณจากจํานวนหน่วยท่ีโอนเข้ามาครั้งแรกคูณกับมูลค่าสุทธิเฉลี่ยต่อหน่วยณวันท่ีออกเต็ม
จํานวนสําหรับหลักเกณฑ์การนับอายุงานเพ่ือสิทธิในการรับเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบให้เริ่มนับอายุงาน
ต้ังแต่วันท่ีสมาชิกท่ีได้รับโอนมานั้นเข้าทํางานกับมหาวิทยาลัย 

 



๑๕ 

 

หมวดท่ี ๑๑ 
การแก้ไขข้อบังคับ 

 
ข้อ ๖๕ การแก้ไขข้อบังคับกองทุน 
คณะกรรมการกองทุนคงไว้ซ่ึงอํานาจท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเพ่ือใช้เป็นระเบียบในการ

บริหารกองทุนและให้สมาชิก๒ใน๓ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของกองทุนมีส่วนร่วมในการแก้ไขข้อบังคับโดยเสนอให้
พิจารณาในการประชุมใหญ่แต่ท้ังนี้จะต้องมีหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการกองทุนเก่ียวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้นายทะเบียนและบริษัทจัดการทราบทุกครั้งภายใน๓วันนับแต่วันท่ีท่ีประชุมใหญ่มีมติ
เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนอกจากนี้ข้อบังคับใหม่ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการกองทุนจะต้องติดประกาศแจ้งข้อความนั้นให้สมาชิกทราบเป็นการเปิดเผยณท่ีทําการกองทุนข้อบังคับท่ี
แก้ไขแล้วจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน 
 

หมวดท่ี ๑๒ 
การยุบเลิกกองทุน 

 
ข้อ ๖๖ กองทุนนี้ยุบเลิกเม่ือ 

(๑) มหาวิทยาลัยยุบเลิกกองทุนหรือเลิกกิจการ 
(๒) ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ยุบเลิกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า๒ใน๓ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดของ

กองทุน 
(๓) นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีสั่งให้ยุบเลิกกองทุนเม่ือกองทุนนี้ยุบเลิกเพราะเหตุใด

เหตุหนึ่งข้างต้นคณะกรรมการกองทุนจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีและแจ้งให้นายทะเบียนและสมาชิก
ทรายภายใน๗วันนับแต่วันท่ีกองทุนยุบเลิกพร้อมท้ังดําเนินการใดๆตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนดท้ังนี้เพ่ือป้องกันความ
เสียหายอันอาจเกิดข้ึนแก่บริษัทจัดการหรือมหาวิทยาลัย 
 

หมวดท่ี ๑๓ 
การชําระบัญชี 

 
ข้อ ๖๗ เม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติยุบเลิกกองทุนหรือเลิกกิจการคณะกรรมการกองทุนต้องจัดให้มีการชําระบัญชี

ภายใน ๓๐ วันเพ่ือทําการชําระบัญชีของกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่วันท่ีกองทุนยุบเลิกเม่ือเสร็จจาก
การชําระบัญชีแล้วให้คณะกรรมการกองทุนแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันเสร็จจากการชําระบัญชี 

 
ข้อ ๖๘ ในกรณีท่ีกองทุนยุบเลิกเพราะนายทะเบียนสั่งให้ยุบเลิกในส่วนท่ีเก่ียวกับการชําระบัญชีนายทะเบียน

จะเป็นผู้แต่งต้ังผู้ชําระบัญชี 
 
ข้อ ๖๙ การชําระบัญชีกองทุนให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการชําระบัญชี

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัดและบริษัทจํากัดมาบังคับใช้โดยอนุโลมและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและกําหนดระยะเวลาตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนด 

 



๑๖ 

 

ข้อ ๗๐ เม่ือชําระบัญชีแล้วเสร็จคณะกรรมการกองทุนต้องประกาศให้แก่สมาชิกท้ังหลายทราบด้วยการปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สํานักงานของกองทุนเพ่ือจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกตามส่วนท่ีสมาชิกควรได้รับภายใน
๓๐วันนับแต่วันเสร็จการชําระบัญชีหากสมาชิกผู้ใดไม่ไปรับเงินตามส่วนท่ีควรได้ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
คณะกรรมการกองทุนจะมอบเงินนั้นให้เป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
ข้อ ๗๑ ข้อปฏิบัติอ่ืนๆท่ีมิได้ระบุในข้อบังคับนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และในกรณีท่ีข้อบังคับกองทุนส่วนใดส่วนหนึ่งขัดต่อกฎหมายประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และประกาศอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องให้ถือว่ากฎหมายประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องมีผลใช้
บังคับเป็นข้อบังคับกองทุนในส่วนนั้นแทน 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี................................................................ 
 
 
 

(.............................................................) 
     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


