ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ว่าด้วย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๔
-----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์
และเป็นหลักประกัน ให้แก่สมาชิกให้มีความมั่นคง เหมาะสม เกิด ประโยชน์สูงสุด และเป็น ไปตามข้อ ๒๓
แห่ งข้ อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ว่ าด้ว ย การบริห ารงานบุคคลสําหรับ พนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑
เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนได้อนุมัติการจดทะเบียนกองทุน และออก
ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแล้วเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“คณะ” หมายความว่า คณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘ และคณะตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในการจัดตั้งส่วนราชการเป็นงานหรือเทียบเท่า
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีในคณะตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘ และคณะตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในการจัดตั้งส่วนราชการเป็นงานหรือเทียบเท่า
“สํานัก” หมายความว่า สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
/“คณะกรรมการ…..

-๒“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
“พนั กงาน” หมายความว่ า พนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษาสั งกั ดมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
นครราชสีมา ซึ่ง ได้รับ การจ้างตามสัญญาให้ทํางานในมหาวิทยาลัย โดยได้รับ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
“พนักงานสายสอน” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
“พนักงานสายสนับ สนุน ” หมายความว่ า ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บ ริห าร ตําแหน่ง
ประเภททั่วไป วิชาเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
“เงินเดือน” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่พนักงานเป็นค่าตอบแทนสําหรับ
การทํางานปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะคํานวณหรือชําระเงินค่าตอบแทนโดยวิธีใด หรือจะเรียกชื่ออย่างใด แต่ทั้งนี้
ค่าจ้าง ไม่รวมถึงค่าทํางานล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด หรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยหักไว้ หรือ
จ่ายเพิ่มเติมให้แก่พนักงานเพื่อประโยชน์ในการทํางาน
“เงินกองทุน” หมายความว่า เงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุน เงินที่มหาวิทยาลัยจ่าย
สมทบรายเดือนรวมทั้งเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มผี อู้ ุทิศให้ และผลประโยชน์จากเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว
“เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่สมาชิกจ่ายสะสมเข้ากองทุนเป็นประจําทุกเดือน โดยการ
ยินยอมให้หัก ณ ที่จ่าย
“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นประจําทุกเดือน
“จํานวนปีที่ทํางาน” หมายความว่า จํานวนปีที่ทํางานติดต่อกันนับตั้งแต่วันแรกที่สมาชิกเข้า
ทํางานเป็นพนักงาน ถึงวันสิ้นสุดสมาชิกภาพจากกองทุน ถ้าเศษของปีเกินหกเดือนให้นับเป็นหนึ่งปี
“นายทะเบียน” หมายความว่า บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒
“พระราชบัญญัติ” หมายความว่ า พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
รวมทั้ ง กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่แก้ไขเพิ่มเติม
“บริษัทจัดการ” หมายความว่า ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลอื่น
ที่รัฐบาลค้ําประกัน ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่มหาวิทยาลัยว่าจ้างให้มา
บริหารจัดการกองทุน

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ กองทุน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกัน
ให้แก่สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิกตาย ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ หรือลาออกจากกองทุน
/ข้อ ๕ ที่ตั้งสํานักงาน….

-๓ข้อ ๕ ที่ตั้งสํานักงาน
สํ า นั ก งาน “กองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครราชสีมา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๐ ถนนสุรนารายณ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
ข้อ ๖ รอบระยะเวลาบัญชีกองทุน
รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี
ข้อ ๗ ให้ อ ธิ ก ารบดี เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และมี อํ า นาจออกประกาศหรื อ คํ า สั่ ง เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบัตติ ามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
และวินิจฉัย

หมวด ๒
สมาชิก
ข้อ ๘ คุณสมบัติของสมาชิก
พนักงานทุกคนที่ผ่านการทดลองปฏิบัติงานและสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
ข้อ ๙ การนับอายุการเป็นสมาชิก
เริ่มนับถัดจากวันทีส่ มัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
ข้อ ๑๐ การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) สิ้นสุดสถานภาพการเป็นพนักงาน
(๓) คณะกรรมการมีมติให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
ข้อ ๑๑ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และเงินรายได้ตามที่กําหนดในข้อบังคับนี้
(๒) มีสิทธิกําหนดหรือเปลี่ย นแปลงชื่อผู้รับ ประโยชน์ โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรต่ อ
คณะกรรมการกองทุน
(๓) มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนตามข้อบังคับนี้
(๔) มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินสะสมส่วนของตนตามอัตราที่กําหนดในข้อบังคับ
(๕) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกองทุนนี้
ข้อ ๑๒ การกําหนดผูร้ ับผลประโยชน์จากกองทุนเมื่อสมาชิกตาย
สมาชิกจะระบุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เป็นผูร้ ับประโยชน์ของตนในกรณีที่สมาชิก
ถึงแก่ความตายก็ได้ โดยระบุชื่อและเงื่อนไขให้ชัดเจนในใบสมัคร
สมาชิกจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อนก็ได้ โดยทําเป็น
หนังสือยื่นต่อคณะกรรมการกองทุน
หากสมาชิกมิ ได้ร ะบุผู้รับ ผลประโยชน์ไว้ หรือระบุ ไว้ แต่ ผู้นั้น ตายก่ อนหรือตายพร้ อมกัน
ให้กองทุนจ่ายเงินในส่วนของสมาชิกผูน้ ั้นแก่บุคคลตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๔๐ และ ข้อ ๔๑
/ หมวด ๓ ….

-๔-

หมวด ๓
คณะกรรมการกองทุน
ข้อ ๑๓ ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย จํานวนหนึ่งคน
กรรมการ
(๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
(๔) ผูแ้ ทนรองอธิการบดี จํานวนหนึ่งคน
กรรมการ
(๕) ผู้แทนคณบดี จํานวนหนึ่งคน
กรรมการ
(๖) ผูแ้ ทนผู้อํานวยการ จํานวนหนึ่งคน
กรรมการ
(๗) ผูแ้ ทนพนักงานสายสอน จํานวนสองคน
กรรมการ
(๘) ผูแ้ ทนพนักงานสายสนับสนุน จํานวนสองคน
กรรมการ
(๙) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
(๑๐) ผูอ้ ํานวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๑) หัวหน้างานวินัยและนิติการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ที่มาของกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) ได้มาโดยการเลือกกันเอง และให้มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
ที่มาของกรรมการตาม (๗) และ (๘) ได้มาจากการเลือกตั้ง กรณีที่ผลการเลือกตั้งเท่ากันให้
ตัดสินโดยการจับสลาก และให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี ซึ่งอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ โดยก่อน
ครบวาระการดํารงตําแหน่งในวาระปกติไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้
กรรมการมารับตําแหน่งต่อจากกรรมการที่ครบวาระ และหากมีตําแหน่งของกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ
ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้กรรมการมาแทนตําแหน่งที่ว่าง โดยให้อยู่ในวาระเท่ากับระยะเวลา
ที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้หากเหลือระยะเวลาไม่เกินหกเดือน จะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการตาม (๗) และ (๘) ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๔ การพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการกองทุน
คณะกรรมการกองทุนจะพ้นจากตําแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออกจากตําแหน่งคณะกรรมการกองทุน
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๔) พ้นจากการเป็นสมาชิก ในกรณีที่เป็นกรรมการตามข้อ ๑๓ (๗) (๘)
(๕) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
(๖) กองทุนถูกยุบเลิก
(๗) คณะกรรมการพิจ ารณามี ม ติ ใ ห้อ อก โดยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ า สองในสามของ
จํานวนกรรมการ
ข้อ ๑๒ การกําหนดผู้รับผลประโยชน์จากกองทุนเมื่อสมาชิกตาย
ข้อ ๑๕ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนในการบริหารจัดการกองทุน
/ (๒) ติดต่อประสานงาน….

-๕(๒) ติดต่อประสานงานกับบริษัทจัดการและสมาชิกในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการกองทุนการ
สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก และการจ่ายเงินกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุในข้อบังคับกองทุน
(๓) แต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง ถอดถอนบริษัทจัดการกองทุน
(๔) แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลหรื อ อนุ ก รรมการเพื่ อ ให้ ก ระทํ า การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดที่ เ ห็ น ว่ า เป็ น
ประโยชน์ต่อกองทุน ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวให้ทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
(๕) จัดให้มีการประชุมใหญ่
(๖) พิจารณาเสนอแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับนี้
(๗) ควบคุมดูแลและรายงานกิจการทั่วไปของกองทุนต่อมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการกองทุน
(๑) ให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน อย่างน้อยปีละสองครั้ง
(๒) ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้เรียกประชุมและกําหนดวาระที่จะต้องพิจารณา
โดยแจ้งเป็ นหนังสือให้คณะกรรมการกองทุน ทั้งหมดทราบล่ วงหน้ าไม่น ้ อยกว่ าเจ็ดวัน ก่อนมีการประชุม
ประธานคณะกรรมการจะทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการกองทุนไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนใดคนหนึ่งที่เข้าประชุมในคราว
นั้น ๆ เป็นประธานการประชุมแทน
(๓) หากมีเหตุผลและความจําเป็นเร่งด่วนกรรมการอย่างน้อยสองในสามสามารถเข้าชื่อกัน
ขอให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนได้ โดยเสนอเรื่องต่อประธานคณะกรรมการกองทุนและให้ประธาน
คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ดําเนินการตามรูปแบบการประชุมปกติ เสมือนหนึ่งว่าประธานคณะกรรมการ
กองทุนเป็นผูเ้ รียกประชุมเอง
ข้อ ๑๗ องค์ประชุม
การประชุมของคณะกรรมการกองทุน ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด
ข้อ ๑๘ การลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุม
ให้ กรรมการกองทุน แต่ ละคนมีเ สีย งหนึ่งเสีย ง สําหรับ การลงมติ ในเรื่องใด ๆ ให้ถือเสีย ง
ข้างมาก ยกเว้นการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
กรรมการกองทุนทั้งหมด ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๙ กรรมการผูม้ ีอํานาจลงนามผูกพันกองทุน
ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งกรรมการกองทุนอย่างน้อย จํานวนสามคน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการตามข้อ ๑๓ (๑) และตัว แทนจากกรรมการตามข้อ ๑๓ (๒) ถึง ๑๓ (๙) จํานวนสองคน
เป็นผูม้ ีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันกองทุน

หมวด ๔
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๐ การประชุมใหญ่
ประธานคณะกรรมการกองทุน จะต้ องจัดให้ มีการประชุมใหญ่ ของสมาชิกอย่ างน้ อยปี ล ะ
หนึ่งครั้ง ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน การประชุมนี้เรียกว่า “การประชุมใหญ่
สามัญประจําปี”
/ หากมีเหตุผล.….

-๖หากมีเหตุผลและความจําเป็นเร่งด่วนคณะกรรมการกองทุน หรือสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า
สามในสี่ ข องสมาชิ กทั้ ง หมด อาจเข้ าชื่ อ กั น ร้ อ งขอให้ เ รี ย กประชุม นอกเหนื อ จากการประชุม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจําปีได้ การประชุมนี้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
เมื่อสมาชิกได้ร้องขอ ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมวิสามัญ ตามความใน
วรรคสอง ให้ ป ระธานคณะกรรมการกองทุน เรีย กประชุ มภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ร้ องขอ ถ้ าประธาน
คณะกรรมการกองทุนมิได้เรียกประชุมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว สมาชิกทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอดังกล่าว
จะเรียกประชุมเสียเองก็ได้
ข้อ ๒๑ การดําเนินการประชุมใหญ่
ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนทําหน้าที่เป็น ประธาน
การประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกองทุนไม่สามารถมาประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการกองทุน
ที่เข้าประชุมในคราวนั้นหนึ่งคน ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
ในการประชุมวิสามัญ ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนทําหน้าที่เป็นประธานการประชุม
ในกรณี ที่ ป ระธานคณะกรรมการกองทุน ไม่ ส ามารถมาประชุ ม ได้ ให้ ที่ ป ระชุ มเลื อ กสมาชิ ก ที่ เ ข้ า ประชุ ม
ในคราวนั้นหนึ่งคน ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
ข้อ ๒๒ วัตถุประสงค์ของการประชุมใหญ่
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ทีผ่ สู้ อบบัญชีที่ได้รับอนุญาตของกองทุนได้ตรวจสอบแล้ว
ข้อ ๒๓ หนังสือบอกนัดประชุม
ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญ่โดยทําเป็นหนังสือแจ้งแก่สมาชิกกองทุน
และปิดประกาศให้ทราบถึงวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมโดยปิดไว้ ณ ที่ตั้งสํานักงานกองทุน
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนมีการประชุม
ข้อ ๒๔ องค์ประชุม
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่
อีกครั้งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่
วิส ามัญที่สมาชิกขอให้เรีย กประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสิบ ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด ก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๒๕ การออกเสียงและมติในที่ประชุมใหญ่
ในการออกเสียงของสมาชิก ให้สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง และมติทั้งปวง
ของที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของสมาชิกที่เข้าประชุม เว้นแต่การยุบเลิกกองทุนจะต้อง
มีมติโดยเสียงของสมาชิกไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดของกองทุน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
ข้อ ๒๖ รายงานการประชุม
ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน เมื่อที่ประชุมใหญ่รับรอง
งบการเงินแล้วให้คณะกรรมการกองทุน จัดทํารายงานการประชุมที่รับรองงบการเงินส่งให้แก่บริษัทจัดการ
ภายใน เจ็ดวัน พร้อมทั้งส่งสําเนาหนึ่งชุด ให้นายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ
อนุมัติงบการเงินและต้องแสดงงบการเงินที่ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติแล้ว ไว้ที่สํานักงานกองทุนเพื่อให้สมาชิก
ตรวจดูได้ตามเวลาทําการปกติ
/ หมวด ๕ .….

-๗-

หมวด ๕
เงินสะสมและเงินสมทบ
ข้อ ๒๗ เงินสะสม
สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือน โดยให้มหาวิทยาลัยหักเงิน
สะสมจากเงินเดือนที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือน
ข้อ ๒๘ เงินสมทบ
มหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเดือน ในอัตราร้อยละ ๓
ของเงินเดือนสมาชิก
ข้อ ๒๙ การส่งเงินเข้ากองทุน
มหาวิทยาลัยต้องนําส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนภายในเจ็ดวันทําการ หลังจากที่มี
การจ่ายเงินเดือน

หมวด ๖
การคํานวณผลประโยชน์ของกองทุน
ข้อ ๓๐ หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณผลประโยชน์ของกองทุน
๓๐.๑ ผลประโยชน์ของกองทุน ได้แก่ รายได้ที่เกิดจากการลงทุนที่บริษัทจัดการได้จัดการ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย ดังนี้
(๑) รายได้จากดอกเบี้ย ได้แก่ รายได้ที่ได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทุกประเภท
และเงิ น ฝากของบริ ษั ท เงิ น ทุ น จากพั น ธบั ต รรั ฐ บาล หรื อ จากพั น ธบั ต รองค์ ก ารของรั ฐ หุ ้ น กู ้ ดอกเบี้ ย
ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน และจากตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนที่แน่นอน
(๒) รายได้จากส่วนลดรับของ การซื้อบัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร หุ้นกู้ และ
ตราสารการเงินอื่น ๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนแน่นอน
(๓) รายได้จากเงินปันผลของหุ้น และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(๔) รายได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ คือ กําไร (ขาดทุน) หรือจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนกับราคาทุนเฉลี่ย
๓๐.๒ การคํานวณผลประโยชน์ของกองทุนจะกระทําทุกวันสิ้นเดือนโดยหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การบันทึกรายได้จากดอกเบี้ยและส่วนลดรับจะใช้เกณฑ์สิทธิ์
(๒) การบัน ทึก รายได้ จ ากเงิน ปั น ผลจะกระทํ าเมื่อ มีก ารประกาศปั น ผลในอั ต ราที่
แน่นอนแล้ว
(๓) การบันทึกกําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยลงทุนจะ
กระทําเมื่อมีการซื้อขายจริง
ข้อ ๓๑ หลักเกณฑ์และวิธีจัดสรรผลประโยชน์
การจัดสรรผลประโยชน์ให้สมาชิก จะใช้ผลประโยชน์สิทธิประจําเดือน ซึ่งคํานวณได้จากผล
ประโยชน์ของกองทุนทั้งสิ้นของเงินเดือน หักด้วยค่าใช้จ่ายในเดือนนั้น ผลที่ได้จะเป็นผลประโยชน์สุทธิที่ต้อง
นํามาจัดสรรให้สมาชิกตามสัดส่วนกับยอดเงินที่สมาชิกผูน้ ั้นมีอยู่ในกองทุน

/ ข้อ ๓๒ การจัดสรร.….

-๘ข้อ ๓๒ การจัดสรรผลประโยชน์สุทธิให้แก่สมาชิกแต่ละรายตามข้อ ๓๐ นั้น ผลลัพธ์ที่ได้ของสมาชิก
แต่ละรายอาจมีเศษทศนิยม ค่าของทศนิยมในตําแหน่งที่สามที่มีจํานวนต่ํากว่าห้าให้ปัดทิ้ง หากมีจํานวนสูงกว่า
หรือเท่ากับห้าให้ปัดขึ้นเพิ่มจํานวนเท่ากับหนึ่งในทศนิยมตําแหน่งที่สอง การปัดเศษที่กล่าวนี้ อาจทําให้ผลลัพธ์
รวมของผลประโยชน์สุทธิที่จัดสรรให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคลไม่เท่ากับผลประโยชน์สุทธิรวมก่อนจัดสรรก็ได้
ผลต่างรวมที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะเพิ่มหรือหักจากสมาชิกที่มีเงินมากที่สุดในกองทุน
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มีผู้อุทิศเงินหรือผลประโยชน์แก่กองทุนให้จัดสรรเงินหรือผลประโยชน์ดังกล่าวแก่
สมาชิกตามสัดส่วนกับยอดเงินที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่ในกองทุน โดยแสดงยอดในส่วนผลประโยชน์ของเงินสะสม
และผลประโยชน์ของเงินสมทบ

หมวด ๗
การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก
ข้อ ๓๔ เมื่ อ สมาชิ ก ภาพของสมาชิ ก สิ้ น สุ ด ลง เพราะเหตุ อื่ น นอกจากเหตุ ก องทุ น ถู ก ยุ บ เลิ ก ให้
คณะกรรมการกองทุนแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทจัดการภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ และ
บริษัทจัดการต้องจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกหรือผูร้ ับประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ โดยจ่ายให้ครั้งเดียว
ภายในเวลาไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ข้อ ๓๕ บริษัทจัดการต้องจ่ายเงินในส่วนของสมาชิกผู้นั้นจากกองทุน โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเข้า
บัญชีผู้รับเงินเท่านั้น หรือสั่งจ่ายเป็นดร๊าฟท์ห้ามเปลี่ยนมือ ระบุชื่อสมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ์รับ
เงินส่งมอบให้คณะกรรมการกองทุน เพื่อดําเนินการส่งมอบให้แก่สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ์รับ
เงินต่อไป ในกรณีไม่มผี มู้ ารับเช็คหรือไม่มผี นู้ ําเช็คมาขึ้นภายในหกเดือน นับแต่วันที่ที่ลงในเช็ค ให้บริษัทจัดการ
โอนบัญชีเงินดังกล่าวกลับเข้ากองทุนโดยถือเป็นหนี้สินอื่น ๆ ของกองทุน และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาสิบปี
นับแต่วันพ้นจากสมาชิกภาพ ถ้ายังไม่มผี มู้ าขอรับเงินดังกล่าว ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน
ข้อ ๓๖ บริษัทจัดการต้องจ่ายเงิน ตามหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ให้แก่สมาชิก ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ
รับเงินรวมทั้งหมดครั้งเดียวภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิก
ข้อ ๓๗ เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงสมาชิกจะได้รับเงินสะสม และผลประโยชน์จากเงินสะสม
เต็มจํานวนในทุกกรณี สําหรับเงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับในอัตราตามที่กําหนด
ในข้อ ๓๘
สมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
หรือกองทุน
(๒) ฝ่ าฝืน ข้ อบังคับ คําสั่ง หรือระเบียบของมหาวิทยาลัย และก่อให้เ กิด ความเสียหายแก่
มหาวิทยาลัย หรือกองทุนอย่างร้ายแรง
(๓) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันทําการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๔) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๕) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกอันมิใช่การกระทําผิดโดยประมาทหรือ
เป็นความผิดลหุโทษ
(๖) ถูกไล่ออก ให้ออก หรือเลิกจ้าง เพราะกระทําความผิดต่อมหาวิทยาลัย

/ ข้อ ๓๘ หากสมาชิกภาพ.….

-๙ข้อ ๓๘ หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้ คือ ครบเกษียณอายุและไม่ได้รับ
การต่อสัญญาจ้างโดยไม่มีความผิด เสียชีวิต ทุพพลภาพอันเป็นเหตุให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานวิกลจริต
ไร้ ค วามสามารถหรือ เสมื อนไร้ ค วามสามารถ สมาชิก จะได้ รั บ เงิ น สมทบและผลประโยชน์ จ ากเงิน สมทบ
เต็มจํานวน
หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ด้วยสาเหตุอื่นนอกจากเหตุตามที่ได้ระบุไว้ สมาชิกผู้นั้น
จะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) อายุของการเป็นสมาชิก ต่ํากว่าสามปี ไม่ได้รับเงิน
(๒) อายุของการเป็นสมาชิกครบสามปี แต่ไม่ถึงหกปี ให้ได้รับร้อยละยี่สิบห้า
(๓) อายุของการเป็นสมาชิกครบหกปี แต่ไม่ถึงเก้าปี ให้ได้รับร้อยละห้าสิบ
(๔) อายุของการเป็นสมาชิกครบเก้าปี แต่ไม่ถึงสิบสองปี ให้ได้รับร้อยละเจ็ดสิบห้า
(๕) อายุของการเป็นสมาชิกครบสิบสองปีขึ้นไป ให้ได้รับร้อยละหนึง่ ร้อย
ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินสมทบรวมทั้งผลประโยชน์จากเงินสมทบ ถ้าสมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินในส่วน
ดังกล่าวหรือเป็นการจ่ายเงินในกรณีที่สมาชิกมีสิทธิได้รับไม่เต็มจํานวนแล้ว เงินและผลประโยชน์ส่วนที่เหลือ
จากการจ่ายให้แก่สมาชิกให้ตกเป็นเงินรายได้ของกองทุน
ข้อ ๔๐ กรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเพราะตาย ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์
ที่สมาชิกกําหนดไว้ ถ้าสมาชิกมิได้กําหนดบุคคลผู้รับประโยชน์ไว้ หรือได้กําหนดไว้แต่บุคคลผู้นั้นเสียชีวิต
ไปก่อน ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
(๑) บุตรของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย และบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่สมาชิกได้รับรอง
แล้วไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
(๒) สามีหรือภริยาของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๓) บิดามารดา หรือ บิดา หรือมารดาของสมาชิกที่ชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๔๑ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้แก่บุคคลตามข้อ ๔๐ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) กรณีบุคคลตามข้อ ๔๐ ยังมีชีวิตอยู่ครบ ให้จ่ายดังนี้
ก. บุคคลตามข้อ ๔๐(๑) ให้ได้รับสองส่วน แต่ถ้ามีสามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
ข. บุคคลตามข้อ ๔๐(๒) ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ค. บุคคลตามข้อ ๔๐(๓) ให้ได้รับหนึง่ ส่วน
(๒) กรณีบุคคลตามข้อ ๔๐ ยังมีชีวิตอยู่เฉพาะข้อ ๔๐(๑) และข้อ ๔๐(๒) ให้จ่ายดังนี้
ก. บุคคลตามข้อ ๔๐(๑) ให้ได้รับสองส่วน แต่ถ้ามีสามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
ข. บุคคลตามข้อ ๔๐(๒) ให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) กรณีบุคคลตามข้อ ๔๐ ยังมีชีวิตอยู่เฉพาะข้อ ๔๐(๑) และข้อ ๔๐(๓) ให้จ่ายดังนี้
ก. บุคคลตามข้อ ๔๐(๑) ให้ได้รับสองส่วน แต่ถ้ามีสามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
ข. บุคคลตามข้อ ๔๐(๓) ให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๔) กรณีบุคคลตามข้ อ ๔๐ ยังมีชีวิตอยู่ เฉพาะข้ อ ๔๐(๒) และ ๔๐(๓) ให้จ ่ายให้ เท่ากัน
บุคคลละกึง่ หนึ่ง
(๕) กรณีบุคคลตามข้อ ๔๐ ยังมีชีวิตอยู่เฉพาะข้อ ๔๐(๑) หรือข้อ ๔๐(๒) หรือข้อ ๔๐(๓)
เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้จ่ายให้บุคคลที่มีชีวิตอยู่นั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีบุคคลตาม ๔๐(๑) ๔๐(๒) หรือ ๔๐ (๓)
ยังมีชีวิตอยู่ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน
/ หมวด ๘ .….

- ๑๐ -

หมวด ๘
การจัดการกองทุน
ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งบริษัทจัดการโดยพิจารณาจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น ที่ รั ฐ บาลค้ํ า ประกั น และได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ ตาม
พระราชบัญญัติเป็นผู้บริหารกองทุน โดยให้คณะกรรมการกองทุนกํากับดูแล เพื่อให้บริษัทจัดการเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ ทั้งนี้ให้ทําเป็นสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๔๓ ให้มหาวิทยาลัยแยกบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยออก
จากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือหลักทรัพย์อื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการแก้ไข เพิ่มเติม บริษัทจัดการต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่ได้มีการแก้ไขทันทีตั้งแต่
พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย
ข้อ ๔๕ บริษัทจัดการจะเป็นผู้นําทรัพย์สินกองทุนไปลงทุนภายใต้แบบแผนการลงทุน ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔๖ บริ ษั ท จั ด การจะต้ อ งจั ด ทํ า รายการแสดงยอดเงิ น สะสมของสมาชิ ก เงิ น สมทบของ
มหาวิทยาลัย พร้อมผลประโยชน์อื่นใดที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับ และแจ้งให้สมาชิกทราบปีละสองครั้ง
ข้อ ๔๗ บริษัทจัดการต้องจัดทําบัญชีแสดงฐานะการเงินของกองทุนพร้อมจัดส่งให้แก่นายทะเบียน
ตามแบบและระยะเวลาที่นายทะเบีย นกําหนด และต้ องเก็บรักษาเอกสารพร้ อมประกอบบัญชีเ พื่อแสดง
ความถูก ต้ องแห่ ง การบั ญชี ไว้ ด ้ ว ยโดยมีกํ าหนดระยะเวลาตามที่ กํา หนดไว้ ต ามพระราชบั ญญั ติก ารบัญ ชี
พ.ศ.๒๕๔๓
ข้อ ๔๘ คณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานตรวจสอบ
บัญชีกําหนดเพื่อสอบบัญชีของกองทุนทุกปี และต้องเสนองบการเงิน พร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของ
ผูส้ อบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
คุณสมบัติของผูต้ รวจสอบบัญชีตามที่สํานักงานตรวจสอบบัญชีกําหนด ได้แก่
(๑) กองทุนที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกินหนึ่งร้อยราย ให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไปตรวจสอบ
และแสดงความเห็นในงบการเงินของกองทุน
(๒) กองทุนที่มีจํานวนสมาชิกเกินหนึ่งร้อยราย ต้องให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงินของ
กองทุน
ข้อ ๔๙ สิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ อันได้จากหรือเนื่องจากการจัดการและบริหารกองทุน
ถ้าข้อบังคับของกองทุนนี้มิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้เป็นผลประโยชน์ตกแก่กองทุน
ข้อ ๕๐ ภายใต้ข้อตกลง และเงื่อนไขในสัญญาจัดการและบริหารกองทุน ให้บริษัทจัดการมีอํานาจ
ลงนามในนามของบริษัทจัดการในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและบริหารกองทุนได้ ทั้งนี้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน
ข้อ ๕๑ ภายใต้เจตจํานงของผู้อุทิศทรัพย์สินให้แก่กองทุนในส่วนใด บริษัทจัดการมีอํานาจในการ
จัดการทรัพย์สินนั้นตามข้อบังคับนี้ เว้นแต่เจตจํานงนั้นจะขัดต่อพระราชบัญญัติโดยชัดแจ้ง

/ ข้อ ๕๒ ให้บริษัท.….

- ๑๑ ข้อ ๕๒ ให้บริษัทจัดการเป็นผู้เก็บรักษา และควบคุมบรรดาเอกสาร บัญชี ตราสารเงิน ตราสารหนี้
หลักทรัพย์ สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เป็นของกองทุน หรือเกี่ยวกับการจัดการและบริหารกองทุน รวมทั้ง
มีอํานาจจําหน่าย จ่าย โอน หรือกระทําการอื่นใด เพื่อบริหารกองทุนภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
กองทุน
ข้อ ๕๓ บริษัทจัดการต้องปิดงบบัญชีการเงินของกองทุน ทุกวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี เพื่อจัดให้
ผูต้ รวจสอบบัญชีซึ่งคณะกรรมการกองทุนได้แต่งตั้งมาทําการตรวจสอบ
ข้อ ๕๔ บัญชี หรือเอกสารใด ๆ ก็ตามที่บริษัทจัดการจะต้องยื่นหรือนําส่งให้แก่สมาชิกผู้ใดผู้หนึ่ง
ตามข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ห้ ถื อ ว่ า ได้ ทํ า การยื่ น หรื อ นํ า ส่ ง ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ผู้ นั้ น แล้ ว เมื่ อ ได้ ทํ า การส่ ง เอกสารนั้ น ๆ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของสมาชิกนั้น ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คณะกรรมการกองทุนจะแจ้ง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับบริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ ๕๕ บริษัทจัดการพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) นายทะเบียนสั่งถอนบริษัทจัดการ ในกรณีที่เ ห็น ว่ าบริษัทจัดการได้จัดการกองทุนใน
ลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน
(๒) บริษัทจัดการขาดคุณสมบัติในการเป็นผูจ้ ัดการกองทุน
(๓) คณะกรรมการกองทุนบอกเลิกสัญญา
(๔) ครบสัญญาจ้างและไม่ได้รับการต่อสัญญา
(๕) กองทุนยุบเลิก
ข้อ ๕๖ เมื่อบริษัทจัดการพ้นจากการเป็นบริษัทจัดการของกองทุน บริษัทจัดการจะต้องส่งมอบเงิน
ตราสาร หลักทรัพย์ สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวกับกองทุนและที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท
จัดการให้แก่ผู้รับฝากทรัพย์สินภายในสามวันทําการ ถัดจากวันที่พ้นจากการเป็นบริษัทจัดการ ส่วนเอกสาร
หลักฐาน และเอกสารทางบัญชีที่ได้ทําขึ้นจะต้องจัดส่งให้แก่บริษัทจัดการรายใหม่ที่คณะกรรมการกองทุนได้
แต่งตั้งภายในสามสิบวัน ถัดจากวันที่พ้นจากการเป็นบริษัทจัดการ
ข้อ ๕๗ กรณีที่บ ริษัทจัด การพ้ น จากการเป็ น บริษัทจัด การ ตามข้ อ ๕๕ (๑) ๕๕(๒) ๕๕(๓) และ
๕๕ (๔) คณะกรรมการกองทุนจะต้องแต่งตั้งบริษัทจัดการใหม่ภายในสามสิบวัน นับแต่บริษัทจัดการเดิม
พ้นจากการเป็นบริษัทจัดการ และแจ้งการแต่งตั้งบริษัทจัดการใหม่แก่นายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวัน
หลังจากการแต่งตั้งบริษัทจัดการรายใหม่
ข้อ ๕๘ การปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้ บริษัทจัดการจะไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวในฐานะที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ เว้นแต่จะเป็นเพราะทุจริต หรือประมาทเลินเล่อ

หมวด ๙
ค่าใช้จ่ายของกองทุน
ข้อ ๕๙ ค่าใช้จ่ายของกองทุน ได้แก่
(๑) ค่าตอบแทนบริษัทจัดการ ตามอัตราที่กาํ หนดในสัญญา
(๒) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการกองทุน
(๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สิน
(๔) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี หรือชําระบัญชีกองทุน
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกองทุนกําหนด
/ หมวด ๑๐.….

- ๑๒ -

หมวด ๑๐
การโอนและการรับโอนสมาชิก
ข้อ ๖๐ การโอนสมาชิก
กรณีสมาชิกโอนไปทํางานกับนายจ้างอื่นโดยมีวันทํางานต่อเนื่องกัน ให้โอนเงินกองทุนใน
ส่วนของสมาชิกนั้นไปให้กองทุนใหม่ เมื่อกองทุนใหม่ที่รับโอนได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กองทุนทราบว่า
ได้ตกลงรับสมาชิกนั้นเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนใหม่โดยมีสมาชิกภาพต่อเนื่องกัน ในการนี้ให้บริษัทจัดการโอน
เงินของกองทุนในส่วนที่สมาชิกผูน้ ั้นมีสิทธิได้รับไปยังกองทุนใหม่ได้
ข้อ ๖๑ การรับโอนสมาชิก
กรณีคณะกรรมการกองทุนตกลงยอมรับโอนสมาชิกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอื่น เข้าเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยมีสมาชิกภาพตามกองทุนเดิมและกองทุนนี้ต่อเนื่องกันให้คณะกรรมการกองทุนแจ้ง
ให้บริษัทจัดการทราบเป็นลายลักษณ์ อักษรถึงการรับโอนเงินกองทุนดังกล่ าว และเมื่อสมาชิกที่รับโอนสิ้น
สมาชิกภาพตามกองทุนนั้น สมาชิกดังกล่าวจะได้รับโอนเงินโดยคํานวณจากจํานวนหน่วยที่โอนเข้ามาครั้งแรก
คูณกับมูลค่าสุทธิเฉลี่ยต่อหน่วย ณ วันที่ออกเต็มจํานวน สําหรับหลักเกณฑ์การนับอายุงานเพื่อสิทธิในการรับ
เงินสมทบและประโยชน์จากเงินสมทบ ให้เริ่มนับอายุงานตั้งแต่วันที่สมาชิกที่ได้รับโอนมานั้นเข้าทํางานกับ
มหาวิทยาลัย

หมวด ๑๑
การแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ ๖๒ การแก้ไขข้อบังคับกองทุน
คณะกรรมการกองทุนคงไว้ซึ่งอํานาจที่จะแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเพื่อใช้
เป็นระเบียบในการบริหารกองทุน และให้สมาชิกสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของกองทุนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขข้อบังคับ โดยเสนอให้พิจารณาในการประชุมใหญ่ แต่ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการ
กองทุนเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงข้อบังคับให้นายทะเบียน และบริษัทจัดการทราบทุกครั้ง
ภายในสามวัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบให้แก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ นอกจากนี้
ข้อบังคับใหม่ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการกองทุนจะต้องติดประกาศแจ้งข้อความ
นั้นให้สมาชิกทราบเป็นการเปิดเผย ณ ที่ทําการกองทุน
ข้อบังคับที่แก้ไขแล้วจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

หมวด ๑๒
การยุบเลิกกองทุน
ข้อ ๖๓ กองทุนนีย้ ุบเลิกเมื่อ
(๑) มหาวิทยาลัยยุบเลิกกองทุน หรือเลิกกิจการ
(๒) ที่ประชุมใหญ่ มีมติ ให้ยุบเลิกโดยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่ าสามในสี่ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดของกองทุน
(๓) นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีสั่งให้ยุบเลิกกองทุน
/ เมื่อกองทุนนี.้ ….

- ๑๓ เมื่อกองทุนนี้ยุบเลิกเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งข้างต้น คณะกรรมการกองทุนจะต้องแจ้งให้บริษัท
จัดการทราบในทันที และแจ้งให้นายทะเบียนและสมาชิกทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่กองทุนยุบเลิกพร้อม
ทั้งดําเนินการใด ๆ ตามที่พระราชบัญญัติกําหนด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแก่บริษัทจัดการ
หรือมหาวิทยาลัย

หมวด ๑๓
การชําระบัญชี
ข้อ ๖๔ เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ ยุ บ เลิ ก กองทุ น หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ยุ บ เลิ ก กองทุ น หรื อ เลิ ก กิ จ การ
คณะกรรมการกองทุนต้องจัดให้มีการชําระบัญชี ภายในสามสิบวัน เพื่อทําการชําระบัญชีของกองทุนให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่กองทุนยุบเลิก เมื่อเสร็จจากการชําระบัญชีแล้วให้คณะกรรมการ
กองทุนแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันเสร็จจากการชําระบัญชี
ข้อ ๖๕ ในกรณีที่กองทุนยุบเลิก เพราะนายทะเบียนสั่งให้ยุบเลิกในส่ว นที่เกี่ยวกับการชําระบัญชี
นายทะเบียนจะเป็นผูแ้ ต่งตั้งผูช้ ําระบัญชี
ข้อ ๖๖ การชําระบัญชีกองทุนให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย การ
ชําระบัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัดมาบังคับใช้โดยอนุโลม และให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและกําหนดระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติกําหนด
ข้อ ๖๗ เมื่อชําระบัญชีแล้วเสร็จ คณะกรรมการกองทุนจะประกาศให้แก่สมาชิกทั้งหลายทราบด้วย
การปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สํานักงานของกองทุนเพื่อจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกตามส่วนที่สมาชิก
ควรได้รับภายในสามสิบวัน นับแต่วันเสร็จการชําระบัญชี หากสมาชิกผู้ใดไม่ไปรับเงินตามส่วนที่ควรได้ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว คณะกรรมการกองทุนจะมอบเงินนั้นให้เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖๘ ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่มิได้ระบุในข้อบังคับนี้ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่ข้อบังคับกองทุนส่วนใดส่วนหนึ่งขัดต่อ
กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และประกาศอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ ถื อ ว่ า กฎหมาย ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีผลใช้บังคับเป็นข้อบังคับกองทุนในส่วนนั้นแทน

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๖๙ การนับระยะเวลาการเป็นสมาชิกสําหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก่อนข้อบังคับนี้
มีผลบังคับใช้ ให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔

(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ )
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

