ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๓
---------------------โดยที่ เ ป็ น สมควรจั ด ตั้ ง กองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ส ำหรั บ บุ ค ลำกรมหำวิ ท ยำลั ย พะเยำ
ที่จดทะเบียนแล้ว เพื่อเป็นสวัสดิกำรสำหรับบุคลำกร ดังนั้น มหำวิทยำลัยพะเยำและบุคลำกรจึง
ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำมพระรำชบัญญัติกองทุกสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยตกลงกันให้มขี ้อบังคับกองทุนสำรองเลีย้ งชีพไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยพะเยำ ว่ำด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลัยพะเยำ ที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนีใ้ ห้มผี ลใช้บังคับตั้งแต่วันที่นำยทะเบียนได้อนุมัติกำรจดทะเบียนกองทุน
และออกใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนแล้วเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภำมหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัยพะเยำ
“มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลัย
พะเยำที่จดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๓
“หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ส่วนงำนบริหำร คณะ
วิทยำลัย สถำบัน สำนัก หรือหน่วยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะในสังกัด
มหำวิทยำลัย
“บุคลำกร” หมำยควำมว่ำ พนักงำนมหำวิทยำลัย และพนักงำนรำชกำร สังกัด
มหำวิทยำลัยพะเยำ
“สมำชิก” หมำยควำมว่ำ บุคลำกรที่สมัครเข้ำเป็นสมำชิกของกองทุน และได้รับ
อนุมัตจิ ำกคณะกรรมกำรกองทุนตำมข้อบังคับนี้

“คณะกรรมกำรกองทุน” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลัย พะเยำ ที่จดทะเบียนแล้ว ประกอบด้วยคณะบุคคลที่ได้รับกำร
แต่งตัง้ หรือเลือกตั้งเป็นคณะกรรมกำรกองทุนตำมข้อบังคับนี้
“ค่ำจ้ำง” หมำยควำมว่ำ เงิน เดือนที่มหำวิทยำลัยจ่ำยให้แก่บุคลำกรเป็น
ค่ำตอบแทนกำรทำงำน แต่ไม่รวมถึงค่ำล่วงเวลำ ค่ำทำงำนในวันหยุด หรือเงินหรือผลประโยชน์
อย่ำงอื่นที่มหำวิทยำลัยหักไว้หรือจ่ำยเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในกำรทำงำน
“เงินสะสม” หมำยควำมว่ำ เงินที่สมำชิกจ่ำยเข้ำกองทุนเพื่อตนเอง ตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับนี้
“เงินสมทบ” หมำยควำมว่ำ เงินที่มหำวิทยำลัยจ่ำยเข้ำกองทุนเพื่อสมำชิกเป็น
รำยเดือนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับนี้
“เงินกองทุน” หมำยควำมว่ำ เงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งเงิน หรือทรัพย์สิน
อื่นที่มผี อู้ ุทิศให้และผลประโยชน์หรือทรัพย์สินดังกล่ำว
“จำนวนปีที่เป็นสมำชิก” หมำยควำมว่ำ จำนวนปีที่สมัครเข้ำเป็นสมำชิกจนถึง
วันสิ้นสุดกำรเป็นสมำชิก
“ผูจ้ ัดกำรกองทุน” หมำยควำมว่ำ ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงิน หรือนิติบุคคลอื่น
ที่ได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ให้ดำเนินกำรจัดกำรกองทุนตำมกฎหมำย
ซึ่งคณะกรรมกำรกองทุนได้แต่งตั้งให้ดำเนินกำรจัดกำรกองทุนนี้
“นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนำยทะเบียน
กองทุน
“ผู้รับประโยชน์” หมำยควำมว่ำ ผู้ที่สมำชิกระบุในหนังสือแสดงเจตนำให้รับ
ประโยชน์จำกเงินกองทุนแทน กรณีสมำชิกถึงแก่ควำมตำย
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ กองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้สมำชิกมีกำรออมทรัพย์และเป็น
สวัสดิกำร ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมำชิก เมื่อสมำชิก ตำย หรือเมื่อออกจำกงำน
ข้อ ๕ ที่ตั้งสำนักงำนสำนักงำน “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลัย
พะเยำ ที่จดทะเบียนแล้ว” ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กำ อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัด
พะเยำ

ข้อ ๖ รอบระยะเวลำบัญชีกองทุน รอบระยะเวลำบัญชีกองทุนจะเริ่มตั้งแต่วันที่
๑ ตุลำคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยนของปีถัดไป

หมวดที่ ๒
สมาชิกภาพ
ข้อ ๗ คุณสมบัติของสมำชิกเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย และเป็นพนักงำนรำชกำร และได้
ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี ยกเว้นเคยเป็นสมำชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่นมำก่อน
ข้อ ๘ กำรเข้ำเป็นสมำชิก
๘.๑ บุคลำกรมหำวิทยำลัย ที่มีคุณสมบัติตำมข้อบังคับนี้สำมำรถสมัครเข้ำเป็น
สมำชิกกองทุนได้ โดยแจ้งควำมจำนงต่อคณะกรรมกำรกองทุนตำมแบบที่คณะกรรมกำรกองทุน
กำหนด ส่วนกำรเข้ำเป็นสมำชิกของบุคลำกรแต่ละรำยในกองทุนนี้ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมกำรกองทุนมีมติรับเข้ำเป็นสมำชิก
๘.๒ คณะกรรมกำรกองทุนต้องให้สมำชิกลงนำมรับทรำบข้อมูลในข้อบังคับของ
กองทุนด้วย
ข้อ ๙ กำรนับอำยุสมำชิกให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมกำรกองทุนมีมติรับเข้ำเป็นสมำชิก
ข้อ ๑๐ กำรสิน้ สุดสมำชิกภำพ สมำชิกภำพจะสิน้ สุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ตำย
๑๐.๒ ออกจำกงำน
๑๐.๓ ลำออกจำกสมำชิก
๑๐.๔ กองทุนเลิก ตำมข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๑ สิทธิและหน้ำที่ของสมำชิก มีดังต่อไปนี้
๑๑.๑ มีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ที่เกิดจำกเงินสะสมและเงิน
สมทบ และผลประโยชน์อ่นื ตำมที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
๑๑.๒ มีสิทธิกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับประโยชน์ โดยแจ้งเป็นลำยลักษณ์
อักษรต่อคณะกรรมกำรกองทุน
๑๑.๓ มีสทิ ธิเข้ำร่วมและออกเสียงในที่ประชุมใหญ่สมำชิกกองทุนตำมข้อบังคับนี้

๑๑.๔ มีหน้ำที่ตอ้ งจ่ำยเงินสะสมส่วนของตนตำมอัตรำที่กำหนดในข้อบังคับ โดย
ยินยอมให้มหำวิท ยำลัย หัก เงินสะสมส่วนของสมำชิก จำกค่ำจ้ำงที่ไ ด้รับจำกมหำวิท ยำลัยเข้ำ
กองทุน
๑๑.๕ มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบัติตำมข้อบังคับกองทุนนี้
ข้อ ๑๒ ผู้รับประโยชน์จำกกองทุนเมื่อสมำชิกตำย ให้สมำชิกระบุให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลำยคน เป็นผู้รับประโยชน์ของตนในกรณีที่สมำชิกถึงแก่ควำมตำย
สมำชิกจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในวรรคก่อนก็ได้ โดยทำเป็น
หนังสือยื่นต่อคณะกรรมกำรกองทุน โดยกองทุนจะยึดถือเอำหนังสือแสดงเจตนำครั้งสุดท้ำยเป็น
เกณฑ์
หมวดที่ ๓
คณะกรรมการกองทุน
ข้อ ๑๓ คณะกรรมกำรกองทุนมีอำนำจหน้ำที่ ควบคุมดูแลกิจกำรทั่วไปของกองทุน และ
ให้มีอำนำจแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทุน รวมถึงมีอำนำจกระทำกำรแทนกองทุนในกิจกำรที่เกี่ยวกับ
บุคคลภำยนอก
ข้อ ๑๔ คณะกรรมกำรกองทุน ประกอบด้วย
๑๔.๑ กรรมกำรฝ่ำยนำยจ้ำง (มหำวิทยำลัย) จำนวนหกคน เป็นกรรมกำร
๑๔.๒ กรรมกำรฝ่ำยลูกจ้ำง (สมำชิก) จำนวนหกคน เป็นกรรมกำร
๑๔.๓ ผูจ้ ัดกำรกองทุน เป็น ผูช้ ่วยเลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำรกองทุนเลือกกรรมกำรผู้ใดผู้หนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร และเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกองทุน
ข้อ ๑๕ คุณสมบัติของคณะกรรมกำรกองทุน
๑๕.๑ กรรมกำรกองทุนฝ่ำยนำยจ้ำงที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง ไม่จำเป็นต้องเป็น
สมำชิกของกองทุน
๑๕.๒ กรรมกำรกองทุนฝ่ำยลูกจ้ำง ต้องเป็นสมำชิกกองทุนและต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
๑๕.๒.๑ ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกมหำวิทยำลัยให้เป็นกรรมกำร
กองทุนฝ่ำยนำยจ้ำง
๑๕.๒.๒ ไม่ดำรงตำแหน่งบริหำร
๑๕.๒.๓ เป็นสมำชิกตำมข้อบังคับกองทุนนี้

ข้อ ๑๖ ให้สภำมหำวิทยำลัย แต่งตั้งกรรมกำรกองทุนฝ่ำยนำยจ้ำง (มหำวิทยำลัย)
จำนวนหกคน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย และผู้
ได้รับกำรแต่งตัง้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสมำชิกกองทุน กรรมกำรกองทุนฝ่ำยลูกจ้ำง (สมำชิก) ให้เลือก
จำกสำยวิชำกำรจำนวนสำมคนและสำยบริกำรจำนวนสำมคน หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำซึ่ง
กรรมกำรกองทุนฝ่ำยลูกจ้ำง (สมำชิก) ให้จัดทำเป็นประกำศมหำวิทยำลัย
ข้อ ๑๗ วำระกำรดำรงตำแหน่ง
๑๗.๑ ให้คณะกรรมกำรกองทุนมีวำระกำรดำรงตำแหน่งสองปี และอำจได้รับ
แต่งตัง้ ใหม่ได้อีกแต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวำระติดต่อกันไม่ได้
๑๗.๒ ก่อนครบวำระเก้ำสิบวันของกำรดำรงตำแหน่ง ให้มหำวิทยำลัยดำเนินกำร
ให้ ไ ด้ มำซึ่ งคณะกรรมกำรกองทุ นชุ ดใหม่ ให้ แล้ วเสร็ จก่ อนสิ้ นสุ ดวำระกำรด ำรงต ำแหน่ งของ
คณะกรรมกำรกองทุนชุดเดิมไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน หำกไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จตำมวรรค
แรก ให้คณะกรรมกำรกองทุนชุดเดิมรักษำกำรจนกว่ำจะได้มำซึ่งคณะกรรมกำรกองทุนชุดใหม่
๑๗.๓ หำกตำแหน่งกรรมกำรกองทุนว่ำงลงไม่ว่ำกรณีใด ๆ และมีระยะเวลำกำร
ดำรงตำแหน่งเหลือไม่ถึงหกเดือน มหำวิทยำลัยอำจดำเนินกำรให้ได้มำซึ่งคณะกรรมกำรหรือไม่ก็
ได้คณะกรรมกำรกองทุนที่เข้ำมำดำรงตำแหน่งแทน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งเท่ำกับวำระที่
เหลืออยู่ของ ผูซ้ ึ่งตนแทน
ข้อ ๑๘ กำรพ้นจำกตำแหน่งของคณะกรรมกำรกองทุน
๑๘.๑ ตำย
๑๘.๒ ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรกองทุน
๑๘.๓ พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกกองทุน ในกรณีที่เป็นกรรมกำรฝ่ำยลูกจ้ำง (สมำชิก)
๑๘.๔ ครบวำระกำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร
๑๘.๕ กองทุนเลิกตำมข้อบังคับนี้
๑๘.๖ ศำลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลสำบสูญ ไร้ควำมสำมำรถ เสมือนไร้ควำมสำมำรถ
หรือถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด
๑๘.๙ ถูกถอดถอนจำกกำรเป็นกรรมกำร โดย
๑๘.๙.๑ มหำวิทยำลัยมีอำนำจถอดถอนกรรมกำรกองทุน ฝ่ำยนำยจ้ำง
(มหำวิทยำลัย) โดยควำมเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
๑๘.๙.๒ ที่ประชุมใหญ่มมี ติให้ถอดถอนกรรมกำรฝ่ำยลูกจ้ำง (สมำชิก)
๑๘.๙.๓ คณะกรรมกำรกองทุนไม่น้อยกว่ำ ๒ ใน ๓ มีอำนำจเสนอให้มี
กำรถอดถอนกรรมกำร เมื่อเห็นว่ำบุคคลนั้นไม่เหมำะสมจะปฏิบัติหน้ำที่ตอ่ ไป

ข้อ ๑๙ อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุน
๑๙.๑ ให้ควำมเห็นชอบกำรรับเข้ำเป็นสมำชิกกองทุน
๑๙.๒ พิจำรณำคัดเลือกผูจ้ ัดกำรกองทุน
๑๙.๓ กำหนดนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนให้มีประสิทธิภำพสูงสุด
ภำยในขอบเขตของกฎหมำย
๑๙.๔ พิจำรณำแต่งตัง้ หรือถอดถอนผู้จัดกำรกองทุน และกำหนดค่ำตอบแทน
๑๙.๕ พิจำรณำแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุน และกำหนด
ค่ำตอบแทน
๑๙.๖ แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร เพื่อกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด อันอยู่ใน
อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุน
๑๙.๗ ประชุมพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนของกองทุน และแจ้งผลกำรดำเนินงำน
ของกองทุนให้สมำชิกกองทุนทรำบ
๑๙.๘ จัดให้มกี ำรประชุมใหญ่
๑๙.๙ กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติและออกคำสั่งใด ๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไป
ตำมข้อบังคับ
๑๙.๑๐ บริหำรงำนบุคคลภำยในสำนักงำน
ข้อ ๒๐ กำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุน
๒๐.๑ ให้มกี ำรประชุมอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง
๒๐.๒ ให้ประธำนกรรมกำรกองทุนเป็นผู้เรียกประชุม โดยแจ้งเป็นหนังสือให้
กรรมกำรกองทุนทั้งหมดทรำบ กรณีประธำนกรรมกำรกองทุนไม่สำมำรถเข้ำประชุมได้ หรือไม่
อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรกองทุนคนใดคนหนึ่งที่เข้ำประชุมในครำวนั้น ๆ
เป็นประธำนในที่ประชุมแทน
๒๐.๓ กรรมกำรอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่ง สำมำรถเข้ำชื่อกันขอให้มี กำรประชุ ม
คณะกรรมกำรกองทุนเมื่อใดก็ได้ โดยกรรมกำรผูเ้ รียกประชุมเป็นผู้กำหนด วัน เวลำ และสถำนที่
ประชุม โดยแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมกำรกองทุนทั้งหมดทรำบ
ข้อ ๒๑ องค์ประชุมของคณะกรรมกำรกองทุนต้องมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด และต้องมีคณะกรรมกำรกองทุนฝ่ำยลูกจ้ำง (สมำชิก) ไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง

ข้อ ๒๒ มติที่ประชุมให้ใช้เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำประชุม ในกรณีที่มีกำรประชุม
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำสองในสำม
ข้อ ๒๓ กำรทำนิติกรรมของกองทุน กำรทำนิติกรรมใด ๆ ให้ถือว่ำกระทำโดย
คณะกรรมกำรกองทุน โดยแต่งตั้งกรรมกำรกองทุนจำนวนสองคน ซึ่งคนหนึ่งจะต้องเป็น
กรรมกำรฝ่ำยนำยจ้ำง(มหำวิทยำลัย) และ อีกคนหนึ่งจะต้องเป็นกรรมกำรฝ่ำยลูกจ้ำง (สมำชิก)
เป็นผู้มอี ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันกองทุน

หมวดที่ ๔
การประชุมใหญ่
ข้อ ๒๔ คณะกรรมกำรกองทุนจะต้องจัดให้มีกำรประชุมใหญ่ของสมำชิกอย่ำงน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุน กำรประชุมนี้
เรียกว่ำ “กำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ” กำรประชุมใหญ่ ครำวอื่นนอกเหนือจำกนี้อำจมีได้
โดยให้เรียกว่ำ กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ
กำรประชุมใหญ่วิสำมัญ คณะกรรมกำรกองทุนจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือเมื่อสมำชิกจำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนสมำชิกทั้งหมดเข้ำชื่อร้องขอเป็น
หนังสือโดยระบุวัตถุประสงค์ของกำรประชุม และให้เป็นอำนำจของคณะกรรมกำรกองทุนเป็นผู้
พิจำรณำเปิดประชุม
ข้อ ๒๕ กำรดำเนินกำรประชุมใหญ่ ให้ประธำนกรรมกำรกองทุนทำหน้ำที่เป็นประธำนใน
ที่ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธำนกรรมกำรกองทุ น ไม่ ม ำประชุ ม หรื อ ไม่ อ ำจปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้
ให้คณะกรรมกำรในที่ประชุมเลือกกรรมกำรกองทุนที่เข้ำประชุมในครำวนั้นทำหน้ำที่เป็นประธำน
ข้อ ๒๖ วัตถุประสงค์ของกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
๒๖.๑ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของกองทุน
๒๖.๒ พิจำรณำอนุมัตงิ บดุลที่ผู้สอบบัญชีของกองทุนได้ตรวจสอบแล้ว
๒๖.๓ รับทรำบกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับปรุงข้อบังคับกองทุน
๒๖.๔ เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรกองทุนเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๒๗ หนังสือบอกกล่ำวนัดประชุม คำบอกกล่ำวเรียกประชุมใหญ่ให้แจ้งแก่สมำชิก
กองทุน โดยวิธีปิดประกำศไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงำนกองทุนไม่น้อยกว่ำสิบสี่วันก่อนมีกำรประชุมและ
ลงข่ำวในสื่อประชำสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยหรือวิธีกำรอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรกองทุนเห็นสมควร
ให้ทรำบถึงวัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบวำระที่จะประชุม
ข้อ ๒๘ กำรประชุมใหญ่จะต้องมีสมำชิกมำร่วมประชุมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ
ยี่สิบของจำนวนสมำชิกทั้งหมด ทั้งนี้จะต้องมีกรรมกำรกองทุนทั้งฝ่ำยนำยจ้ำง(มหำวิทยำลั ย)
และฝ่ำยลูกจ้ำง(สมำชิก) เข้ำประชุมอย่ำงน้อยฝ่ำยละหนึ่งคนจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๒๙ ในกำรออกเสียงของสมำชิก ให้สมำชิกแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียงและ
มติทั้งปวงของที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกของสมำชิกที่อยู่ในที่ประชุม ในกรณี
ที่คะแนนเสียงเท่ำกันให้ออกเสียงลงมติใหม่จนกว่ำจะได้เสียงข้ำงมำก
กรณีกำรเลิกกองทุนจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสมำชิกไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
จำนวนสมำชิกทั้งหมดของกองทุน
ข้อ ๓๐ ในกำรประชุมใหญ่เพื่อพิจำรณำรับรองงบดุลนั้นเมื่อมีประชุมใหญ่รับรองงบดุล
แล้วให้คณะกรรมกำรกองทุนจั ดทำรำยงำนกำรประชุมที่รับรองงบดุลส่งให้แก่ผู้จัดกำรกองทุน
ภำยในเจ็ดวัน พร้อมทั้งส่งสำเนำหนึ่งชุด ให้นำยทะเบียนภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่ที่ประชุม
ใหญ่มีมติอนุมัติงบดุล และต้องแสดงงบดุลที่ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติแล้วไว้ที่สำนัก งำนกองทุน
เพื่อให้สมำชิกตรวจดูในวันทำกำรปกติ

หมวดที่ ๕
เงินสะสมและเงินสมทบ
ข้อ ๓๑ เงินสะสม สมำชิกต้องจ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุนทุกครั้งที่มีกำรจ่ำยค่ำจ้ำง โดยให้
มหำวิทยำลัยหักเงินสะสมจำกค่ำจ้ำงที่มหำวิทยำลัยจ่ำยให้แก่สมำชิก ในอัตรำร้อยละห้ำของ
ค่ำจ้ำง
ข้อ ๓๒ เงินสมทบ มหำวิทยำลัยจะจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนในวันเดียวกันกับที่สมำชิก
จ่ำยเงินสะสมเข้ำกองทุน ในอัตรำร้อยละห้ำของค่ำจ้ำง

ข้อ ๓๓ กำรส่งเงินเข้ำกองทุน มหำวิทยำลัยต้องนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ำกองทุน
ภำยในสำมวันทำกำร นับแต่วันจ่ำยค่ำจ้ำง ในกรณีที่มหำวิทยำลัยส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ำ
กองทุนล่ำช้ำกว่ำวันที่กำหนดไว้ดังกล่ำวให้มหำวิทยำลัยจ่ำยเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในอัตรำร้อยละ
ห้ำต่อเดือน ของจำนวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่สง่ ล่ำช้ำให้เป็นเงินผลประโยชน์ของกองทุน
ทั้งนี้ ให้มหำวิทยำลัยแจ้งวันจ่ำยค่ำจ้ำงให้ผู้จัดกำรกองทุนทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร
อย่ำงช้ำที่สุดห้ำวันทำกำรก่อนวันส่งเงินสะสมและเงินสมทบในครำวแรก หรือทุกครั้งที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงวันจ่ำยค่ำจ้ำง
หมวดที่ ๖
การคานวณผลประโยชน์ของกองทุน
ข้อ ๓๔ หลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยผลประโยชน์ของกองทุน
๓๔.๑ ผลประโยชน์ของกองทุนได้แก่ รำยได้ที่เกิดจำกกำรลงทุนหรือกำรจัดหำ
ประโยชน์ที่ผู้จัดกำรกองทุนได้จัดกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิ
๓๔.๑.๑ รำยได้จำกดอกเบี้ย ได้แก่ รำยได้ที่ได้รับจำกดอกเบี้ยเงินฝำก
ธนำคำรทุกประเภท และเงินฝำกของบริษัทเงินทุน จำกพันธบัตรรัฐบำล หรือจำกพันธบัตร
องค์กรของรัฐ หุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงินสัญญำใช้เงินของบริษัทเงินทุน และจำกตรำสำรทำงกำรเงิน
อื่นๆ ที่มผี ลตอบแทนที่แน่นอน (Fixed Income Security)
๓๔.๑.๒ รำยได้จำกส่วนลดรับของกำรซื้อบัตรเงินฝำก ตั๋วแลกเงิน
พันธบัตรหุน้ กู้และตรำสำรกำรเงินอื่นๆ ที่มผี ลตอบแทนแน่นอน
๓๔.๑.๓ รำยได้จำกกำรปันผลหุน้ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
๓๔.๑.๔ รำยได้จำกกำรลงทุนในหลักทรัพย์ คือ กำไร (ขำดทุน) หรือ
จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุน อันหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำขำยหลักทรัพย์และ
หรือหน่วยลงทุนกับรำคำทุนเฉลี่ย
๓๔.๑.๕ รำยได้ ดอกผล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจำกกองทุนหรือ
กำรจัดหำประโยชน์
๓๔.๒ กำรคำนวณผลประโยชน์ของกองทุนจะกระทำทุกวันสิ้นเดือน โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้
๓๔.๒.๑ กำรบันทึกรำยได้จำกดอกเบี้ยและส่วนลดรับ จะใช้เกณฑ์สิทธิ
(ACCRUAL BASIS)
๓๔.๒.๒ กำรบันทึกรำยได้จำกเงินปันผล จะกระทำเมื่อมีกำรประกำศ
ปันผลในอัตรำที่แน่นอนแล้ว
๓๔.๒.๓ กำรบันทึกกำไร (ขำดทุน) จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์หรือ
หน่วยลงทุนจะกระทำเมื่อมีกำรซื้อขำยจริง

หมวดที่ ๗
การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก
ข้อ ๓๕ เมื่อสมำชิกสิ้นสุดจำกกำรเป็นสมำชิกภำพเพรำะเหตุอื่นใดอันมิใช่กำรเลิก
กองทุน ให้คณะกรรมกำรกองทุนแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้จัดกำรกองทุนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
สิ้นสุดกำรเป็นสมำชิกภำพ และผู้จัดกำรกองทุนต้องจ่ำยเงินกองทุนให้แก่สมำชิกนั้นหรือผู้รับ
ประโยชน์ตำมหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ โดยให้จ่ำยทั้งหมดครั้งเดียวภำยในเวลำไม่เกินสำมสิบวัน
นับแต่วันสิ้นสุดกำรเป็นสมำชิกภำพ หรือหำกสมำชิกแสดงเจตนำขอรับเงินจำกกองทุนเป็นงวด
ให้ผู้จัดกำรกองทุนจ่ำยเงินตำมเจตนำของสมำชิก โดยลูกจ้ำงรำยนั้นยังคงเป็นสมำชิกของกองทุน
ต่อไปตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน แต่ลูกจ้ำงรำยนั้นและนำยจ้ำงไม่ต้องจ่ำยเงิน
สะสมหรือเงินสมทบของลูกจ้ำ งรำยนั้นอีก ทั้งนี้ กำรรับเงินจำกกองทุนเป็นงวดให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่นำยทะเบียนประกำศกำหนด
ข้อ ๓๖ ผู้จัดกำรกองทุนต้องจ่ำยเงินในส่วนของสมำชิกผู้นั้นจำกกองทุน โดยโอนเข้ำ
บัญชีที่สมำชิกแสดงเจตนำไว้หรือจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเข้ำบัญชีผู้รับเงินเท่ำนั้น (A/C PAYEE
ONLY) หรือสั่งจ่ำยเป็นดร๊ำฟท์ ห้ำมเปลี่ยนมือระบุชื่อสมำชิกหรือผู้รับประโยชน์ ในกรณีไม่มีผู้มำ
รับเช็ค หรือไม่มีผู้นำเช็คมำขึ้นเงินภำยในหกเดือนนับแต่วันที่ที่ลงในเช็ค ให้ผู้จัดกำรกองทุนโอน
เงินดังกล่ำวกลับเข้ำกองทุนโดยถือเป็นหนี้สนิ อื่น ๆ ของกองทุนและเมื่อครบกำหนดระยะเวลำสิบ
ปี นับแต่วันพ้นจำกสมำชิกภำพ ถ้ำยังไม่มีผู้มำขอรับเงินดังกล่ำวหรือไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงิน
จำกกองทุนหรือไม่มีทำยำทตำมกฎหมำยแล้ว ให้กำรจ่ำยเงินดังกล่ำวเป็นอันสิ้นสุดลงและให้ตก
เป็นรำยได้ของกองทุน
ข้อ ๓๗ ภำยใต้ขอ้ บังคับนี้ ผูจ้ ัดกำรกองทุนจะต้องจ่ำยเงินของกองทุนในส่วนของสมำชิก
ผู้นั้น ตำมหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ให้แก่สมำชิก ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิรับเงินรวมทั้งหมดครั้ง
เดียวภำยในสำมสิบวันนับแต่วันสิ้นสมำชิกภำพของสมำชิก หรือหำกสมำชิกแสดงเจตนำขอรับเงิน
จำกกองทุนเป็นงวด ให้ผู้จัดกำรกองทุนจ่ำยเงินตำมเจตนำของสมำชิก โดยจ่ำยเป็นเช็คระบุชื่อ
ผูร้ ับเงินขีดคร่อมเข้ำบัญชี (A/C PAYEE ONLY) ส่งมอบให้กับคณะกรรมกำรกองทุนเพื่อดำเนินกำร
ส่งให้กั บ สมำชิก หรือผู้รับ ประโยชน์หรือผู้มีสิท ธิรับ เงินต่อไปหรือโอนเข้ำบัญ ชีที่สมำชิก แสดง
เจตนำไว้ ในกำรนี้ให้ถือว่ำผู้จัดกำรกองทุนไม่มีหน้ำที่ใด ๆ ที่จะต้องตรวจสอบควำมถูกต้องของผู้
มีสิทธิที่จะได้รับเงินแต่อย่ำงใด และผู้จัดกำรกองทุนมีสิทธิโดยชอบที่จะยึดถือควำมถูกต้องจำก
หนังสือที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรกองทุน

ข้อ ๓๘ เมื่อสิ้นสุดสมำชิกภำพ สมำชิกจะได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์จำกเงินสะสม
ในทุกกรณีสำหรับเงินสมทบและประโยชน์จำกเงินสมทบ สมำชิกจะได้รับในอัตรำตำมที่กำหนดไว้
ในข้อบังคับนี้ สมำชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จำกเงินสมทบ ในกรณีกระทำผิด
ต่อมหำวิทยำลัยดังต่อไปนี้
๓๘.๑ ทุจริตต่อหน้ำที่ หรือกระทำผิดอำญำโดยเจตนำต่อมหำวิทยำลัยหรือกองทุน
๓๘.๒ จงใจทำให้มหำวิทยำลัยหรือกองทุนได้รับควำมเสียหำย
๓๘.๓ ประมำทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหำวิทยำลัยได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง
๓๘.๔ ฝ่ำฝืน ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมำยของ
มหำวิทยำลัยในกรณีรำ้ ยแรง
๓๘.๕ ได้รับโทษจำคุกตำมคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
ข้อ ๓๙ หำกสมำชิกภำพสิ้นสุดลงสมำชิกผู้นั้นจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จำก
เงินสมทบตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
อำยุสมำชิก
เงินสมทบและผลประโยชน์จำกเงินสมทบ (ร้อยละ)
ไม่เกิน ๑ ปี
๐
ตั้งแต่ ๑ ปี แต่ไม่ถึง ๕ ปี
๒๐
ตั้งแต่ ๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี
๖๐
ตั้งแต่ ๑๐ ปีข้ึนไป
๑๐๐
อนึ่ง สมำชิกจะได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่คำนึงถึงอำยุ
สมำชิกในกรณี ถึงแก่กรรม เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ เจ็บป่วยจนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ และ
ทุพลภำพ กองทุนเป็นอันยกเลิก
ข้อ ๔๐ กำรจ่ำยเงินสมทบรวมทั้งผลประโยชน์จำกเงินสมทบตำมข้อ ๓๙ หำกยังมีเงิน
เหลืออยู่ให้ตกเป็นผลประโยชน์ของกองทุน
ข้อ ๔๑ ในกรณีที่สมำชิกภำพสิ้นสุดลงเพรำะถึงแก่ควำมตำย ให้ผู้จัดกำรกองทุนจ่ำยเงิน
ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่สมำชิกระบุไว้ หำกไม่ระบุผรู้ ับประโยชน์ไว้หรือผูร้ ับประโยชน์เสียชีวิตไปก่อน
ให้จำ่ ยเงินจำกกองทุนแก่บุคคลตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๔๑.๑ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำยให้ได้รับสองส่วน แต่ถ้ำผู้ตำยมีบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมำยตั้งแต่สำมคนขึน้ ไปให้ได้รับสำมส่วน
๔๑.๒ สำมีหรือภรรยำให้ได้รับหนึ่งส่วน
๔๑.๓ บิดำมำรดำ หรือบิดำหรือมำรดำที่มชี ีวติ อยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน

ถ้ำผู้ตำยไม่มีบุคคลตำมข้อ ๔๑.๑ ถึง ๔๑.๓ หรือมีแต่เสียชีวิตไปก่อน ให้แบ่งเงินที่ผู้ตำย
มีสทิ ธิจะได้รับให้แก่บุคคลที่ยังมีชีวติ อยู่ตำมส่วนที่กำหนดในกรณีที่ผู้ต ำยไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับ
เงินจำกกองทุนตำมที่ระบุข้ำงต้นหรือไม่มีทำยำทตำมกฎหมำย อันทำให้ไม่มีผู้ใดมำรับเงินจำก
กองทุนภำยในสิบปี นับจำกวันที่สมำชิกตำย ให้กำรจ่ำยเงินดังกล่ำวเป็นอันสิ้นสุดลง และให้สิทธิ
ประโยชน์ของผู้ตำยตกเป็นของกองทุน และกระจำยเข้ำบัญชีผลประโยชน์ของเงินสมทบให้แก่
สมำชิกของกองทุน ตำมสัดส่วนของยอดเงินที่สมำชิกผูน้ ั้นมีอยู่ในกองทุน

หมวดที่ ๘
การจัดการกองทุน
ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมกำรกองทุนพิจำรณำแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทุนที่ได้รับใบอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลตำมกฎหมำยว่ ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ และได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยให้
คณะกรรมกำรกองทุนดูแล ให้ผู้จัดกำรกองทุนปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตำมมติ
ของคณะกรรมกำรกองทุนซึ่ งได้ว ำงนโยบำยแนวทำงกำรลงทุนเป็นลำยลักษณ์อัก ษรมอบให้
ผู้จัดกำรกองทุน ตำมสัญญำจัดกำรกองทุน รวมทั้งมติอื่นของคณะกรรมกำรกองทุนซึ่งไม่ขัดต่อ
กฎหมำยดังกล่ำว
ข้อ ๔๓ ให้มหำวิทยำลัยแยกบัญชี และเอกสำรเกี่ยวกับกำรเงิน หรือทรัพย์สินอื่นของ
กองทุนออกจำกบัญชีและเอกสำรเกี่ยวกับกำรเงิน หรือหลักทรัพย์อื่นของมหำวิทยำลัยโดยเด็ดขำด
ข้อ ๔๔ กำรดำเนินกำรของผูจ้ ัดกำรกองทุน
๔๔.๑ จัดทำรำยงำนแสดงยอดเงินสะสมของสมำชิก เงินสมทบของมหำวิทยำลัย
พร้อมทั้งผลประโยชน์สมำชิกแต่ละคนจะได้รับ และแจ้งสมำชิกแต่ละคนทรำบอย่ำงน้อยปีละสอง
ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนำคม และ ๓๐ กันยำยน ของทุกปี
๔๔.๒ นำทรัพย์สินกองทุนไปลงทุนภำยใต้แบบแผนกำรลงทุนซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมำย
๔๔.๓ จัดทำบัญชี งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของกองทุน ตำมแบบที่นำยทะเบียน
กำหนด และจัดส่งให้แก่นำยทะเบียนภำยในกำหนดเวลำและต้องเก็บรักษำเอกสำรประกอบบัญชี
เพื่อแสดงควำมถูกต้องแห่งกำรบัญชีตำมหลักสำกล
๔๔.๔ ปิดงบบัญชีกำรเงินของกองทุน ทุกวันที่ ๓๐ กันยำยนของทุกปี เพื่อจัดให้
ผูต้ รวจสอบบัญชีซึ่งคณะกรรมกำรกองทุนได้แต่งตั้งเพื่อทำกำรตรวจสอบ

๔๔.๕ ภำยใต้ข้อตกลง และเงื่อนไข ในสัญญำจัดกำรและบริหำรกองทุน ให้
ผูจ้ ัดกำรกองทุนมีอำนำจลงนำมในนำมของกองทุนในกิจกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรและ
บริหำรกองทุนได้
ข้อ ๔๕ คณะกรรมกำรกองทุนจะต้องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของกองทุน
ทุกปี และต้องเสนองบดุลพร้อมด้วยรำยงำนกำรสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่
สำมัญภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุน โดย ผู้ตรวจสอบ
บัญชีที่มคี ุณสมบัติ ดังนี้
๔๕.๑ กองทุนที่มีจำนวนสมำชิกไม่เกินหนึ่งร้อยรำย ให้ผู้สอบบัญชีอนุญำตทั่วไป
ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นในงบกำรเงินของกองทุน
๔๕.๒ กองทุนที่มีจำนวนสมำชิกเกินหนึ่งร้อยรำย ต้องให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตรวจสอบและ
แสดงควำมเห็นในงบกำรเงินของกองทุน
ข้อ ๔๖ ให้ผู้รับฝำกทรัพย์สินเป็นผู้เก็บรักษำ และควบคุมบรรดำเอกสำร บัญชี ตรำสำร
เงิน ตรำสำรหนี้หลักทรัพย์ สินทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เป็นกองทุน หรือเกี่ยวกับกำรจัดกำร
และบริหำรกองทุนรวมทั้งมีอำนำจจำหน่ำย จ่ำย โอน หรือกระทำกำรอื่นใด เพื่อบริหำรกองทุน
ภำยใต้คำสั่งของผู้จัดกำรกองทุนจัดกำรตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชบัญญัติ
ข้อ ๔๗ กำรนำส่งบัญชี จดหมำย หรือเอกสำรใด ๆ ที่จะต้องยื่นหรือนำส่งให้แก่สมำชิก
ผูใ้ ด ผูห้ นึ่งตำมข้อบังคับนี้ ให้ถือว่ำทำกำรยื่นหรือนำส่งให้แก่สมำชิกผู้นั้นแล้ว เมื่อได้ส่งเอกสำร
นั้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ของสมำชิกนั้น ๆ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของ
สมำชิก คณะกรรมกำรกองทุนจะต้องแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้กับผู้จัดกำรกองทุนทรำบ
ในทันทีเป็นลำยลักษณ์อักษร
ข้อ ๔๘ กำรพ้นจำกกำรเป็นผู้จัดกำรกองทุน
๔๘.๑ นำยทะเบียนสั่งถอดถอน ในกรณีที่เห็นว่ำกำรจัดกำรกองทุนเป็นไปใน
ลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุน
๔๘.๒ กองทุนเลิก
๔๘.๓ ขำดคุณสมบัติตำมกฎหมำย
๔๘.๔ คณะกรรมกำรกองทุนบอกเลิกสัญญำ

ข้อ ๔๙ เมื่อพ้นกำรเป็นผู้จัดกำรกองทุน ผู้จัดกำรกองทุนต้องส่งมอบเงิน ตรำสำร
หลักทรัพย์ สินทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวกับกองทุนและที่อยู่ในควำมครอบครองของ
ผู้จัดกำรกองทุนให้แก่ผู้รับฝำกทรัพย์สินภำยในสำมวันทำกำร ถัดจำกวันที่สัญญำสิ้นสุดลง ส่วน
เอกสำรหลักฐำน และเอกสำรทำงบัญชีที่ได้จัดทำขึ้นจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมกำรกองทุน
ภำยในสำมสิบวัน ถัดจำกวันที่สัญญำสิน้ สุดลง
คณะกรรมกำรกองทุนจะต้องแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทุนใหม่ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้จัดกำรกองทุนเดิมพ้นจำกตำแหน่ง และแจ้งกำรแต่งตั้งผู้จัดกำรกองทุนใหม่แก่นำยทะเบียน
ทรำบภำยในสิบสี่วันหลังจำกกำรแต่งตัง้ ผู้จัดกำรกองทุนรำยใหม่
หมวดที่ ๙
ค่าใช้จ่ายของกองทุน
ข้อ ๕๐ ค่ำใช้จ่ำยของกองทุน
๕๐.๑ ค่ำจ้ำงผู้จัดกำรกองทุนตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในสัญญำ
๕๐.๒ ค่ำธรรมเนียม ค่ำอำกรแสตมป์ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่
เกิดจำกกำรบริหำรกองทุน
๕๐.๓ ค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบบัญชี หรือชำระบัญชีกองทุน
๕๐.๔ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ อันจำเป็น ที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำย
จริงไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมกำรกองทุนอนุมัติ
หมวดที่ ๑๐
การโอนและการรับโอนสมาชิก
ข้อ ๕๑ กำรโอนสมำชิก ในกรณีที่สมำชิกออกงำน เพื่อไปปฏิบัติงำนในหน่วยงำนอื่น และ
ได้สมัครเป็นสมำชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของหน่วยงำนใหม่โดยมีวันทำงำนต่อเนื่องกัน หำก
ประสงค์จะโอนเงินกองทุนในส่วนของสมำชิกรำยนั้นไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของหน่วยงำน
ใหม่ก็ให้กระทำได้ โดยหน่วยงำนใหม่ตอ้ งแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้กองทุนเดิมทรำบ
ข้อ ๕๒ กำรรับโอนสมำชิก ในกรณีที่สมำชิกมีควำมประสงค์จะโอนเงินกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพที่มีอยู่กับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นมำยังกองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพนี้ ก็สำมำรถทำได้
โดยที่มีวันทำงำนที่ต่อเนื่องกับหน่วยงำนเดิม แต่จะต้องแจ้งให้มหำวิทยำลัยและผู้จัดกำรกองทุน
ทรำบล่ ว งหน้ ำ อย่ ำ งน้ อ ยสำมสิ บ วั น ก่ อ นเข้ ำ มำปฏิ บั ติ ง ำน ทั้ ง นี้ โดยควำมเห็ น ชอบของ
คณะกรรมกำรกองทุน

หมวดที่ ๑๑
การแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ ๕๓ กำรแก้ไขข้อบังคับกองทุน คณะกรรมกำรกองทุนมีอำนำจแก้ไข เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ โดยเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำและได้รับควำมเห็นชอบจำกสมำชิกไม่
น้อยกว่ำร้อยละยี่สิบของสมำชิกทั้งหมด ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือแจ้งมติให้ผู้จัดกำรกองทุนทรำบ
ภำยในสำมวันนับแต่วันที่มีมติและต้องติดประกำศแจ้งมติให้สมำชิกทรำบเป็นกำรเปิดเผย ณ ที่
ทำกำรของกองทุน
หมวดที่ ๑๒
ความรับผิดต่อกองทุน
ข้อ ๕๔ หำกผู้จัดกำรกองทุนกระทำกำรทุจริต ประมำทเลินเล่อหรือไม่ปฏิบัติตำมคำสั่ง
ของคณะกรรมกำรกองทุนหรือนำยทะเบียน ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกินห้ำ
หมื่นบำทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อ ๕๕ หำกคณะกรรมกำรกองทุนไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหรือข้อบังคับกองทุน
สำรองเลีย้ งชีพ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำทหรือทั้งจำทั้งปรับ
หมวดที่ ๑๓
การเลิกกองทุน
ข้อ ๕๖ กำรเลิกกองทุนกระทำได้เมื่อ
๕๖.๑ มหำวิทยำลัยเลิกกิจกำร
๕๖.๒ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวน
สมำชิกทั้งหมดของกองทุน
ข้อ ๕๗ เมื่อกองทุนนี้เลิกเพรำะเหตุใดเหตุหนึ่ง ตำมข้อ ๕๖ คณะกรรมกำรกองทุน
จะต้องแจ้งให้ผู้จัดกำรกองทุนทรำบภำยในสำมวัน และแจ้งให้นำยทะเบียนและสมำชิกทรำบ
ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่กองทุนเลิกพร้อมทั้งดำเนินกำรใด ๆ ตำมที่พระรำชบัญญัติกำหนด

หมวดที่ ๑๔
การชาระบัญชี
ข้อ ๕๘ กำรชำระบัญชีกองทุนให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำ
ด้วยกำรชำระบัญชีห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด มำใช้บังคับโดย
อนุโลมและให้คณะกรรมกำรกองทุนแจ้งให้นำยทะเบียนทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่กำรชำระบัญชี
แล้วเสร็จ
หมวดที่ ๑๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๕๙ ให้คณะกรรมกำรโครงกำรจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลำกร
มหำวิทยำลัย ตำมคำสั่งมหำวิทยำลัยพะเยำ ที่ ๕๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๓
เป็นคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่เกินสองปี โดยให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวมี
อำนำจออกประกำศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้คณะกรรมกำรชุดใหม่โดยเร็ว หลังจำกนั้น
ให้ดำเนินกำรบริหำรกองทุนโดยกรรมกำรชุดใหม่ตำมหลักเกณฑ์ในข้อบังคับนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๕ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นำยกสภำมหำวิทยำลัยพะเยำ

