(สําเนา)
ขอบังคับ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจดทะเบียนแลว
พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยบูรพา และพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ไดรวมกันจัดตั้งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แกไขเพิ่มเติมทุก
ฉบับจึงตกลงใหมีขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจดทะเบียนแลว มีขอความ
ดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งจดทะเบียนแลว พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่นายทะเบียนไดอนุมัติการจดทะเบียนกองทุน
และออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนแลว เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“กองทุน”
หมายความวา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งจดทะเบียนแลว
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้ง และ
เลือกตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนตามขอบังคับนี้
“ผูจัดการกองทุน” หมายความวา ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคล
อื่นที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการ
จัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซึ่งคณะกรรมการได
แตงตั้งใหดําเนินการจัดการกองทุนนี้

-๒“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
แตงตั้งใหเปนนายทะเบียนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.
๒๕๓๐
“พนักงาน”
หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทเต็มเวลาตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และใหหมายความรวมถึง
ลูกจางประเภทที่ทํางานดานบริการที่ใชคณ
ุ วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี
“สมาชิก”
หมายความวา พนักงานที่มีคณ
ุ สมบัติครบถวนในการ
สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนนี้ที่ไดแสดงความจํานงสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุน และไดรับอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการกองทุนตามขอบังคับนี้
“อายุสมาชิก” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตสมัครเขาเปนสมาชิก
กองทุนจนถึงวันสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุน
“พนจากงาน” หมายความวา การพนจากการเปนพนักงาน
“คาจาง”
หมายความวา เงินเดือนที่มหาวิทยาลัยจายใหพนักงาน
เปนคาตอบแทนการทํางาน โดยไมรวมถึงเงินประจําตําแหนงบริหาร ตําแหนงวิชาการ คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวาทําการและในวันหยุด เงินเพิ่มพิเศษ เงินรางวัล หรือเงินชวยเหลืออืน่ ใด
“เงินสะสม” หมายความวา เงินที่สมาชิกจายเขากองทุนเพื่อตนเอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับนี้
“เงินสมทบ” หมายความวา เงินที่มหาวิทยาลัยจายเขากองทุนเพื่อ
สมาชิก ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับนี้
“เงินกองทุน” หมายความวา เงินสะสม และเงินสมทบ และเงินเพิ่มตาม
ขอ ๓๓ รวมทั้งเงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอทุ ิศให และผลประโยชนจากเงินหรือทรัพยสินที่เกิดจากการ
ลงทุน หรือดอกผลของทรัพยสินในกองทุนดังกลาว
“ผลประโยชนของกองทุน” หมายความวา ผลประโยชนตลอดจนดอกเบี้ย
ทั้งหมดที่เกิดจากเงินสะสม และเงินสมทบ และเงินเพิ่มตามขอ ๓๓ เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให
และผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสนิ ที่เกิดจากการลงทุน หรือดอกผลของทรัพยสินในกองทุน
ดังกลาวขางตนทุกทอด
“ผลประโยชนสุทธิ” หมายความวา ผลประโยชนจากกองทุนหักดวย
คาใชจายของกองทุน
“ผูรับประโยชน”
หมายความวา ผูที่ไดรับเงินจากกองทุนเมื่อ
สมาชิกถึงแกความตาย โดยสมาชิกจะระบุผูรับประโยชน เปนหนังสือไวใหกับผูจดั การกองทุน
“รอบระยะเวลาบัญชีกองทุน” หมายความวา ระยะเวลานับตั้งแตวันทีน่ าย
ทะเบียนรับจดทะเบียนขอบังคับนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่จดทะเบียนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีแรก และระยะเวลาตามปปฏิทินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตอๆ ไป

-๓ขอ ๔ สํานักงานของคณะกรรมการ ตั้งอยูเลขที่ ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตําบล
แสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ขอ ๕ กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกมีการออม
ทรัพยและเปนสวัสดิการ ตลอดจนเปนหลักประกัน ใหแกสมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชิก ตาย
ทุพพลภาพ เกษียณอายุ ออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน
หมวด ๒
สมาชิกภาพ

ขอ ๖ พนักงานของมหาวิทยาลัยที่จะสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุน ใหยนื่ ใบสมัครตอ
คณะกรรมการ ตามแบบฟอรมที่คณะกรรมการกําหนด โดยจะตองมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
(๑) พนการทดลองปฏิบัติงานแลว
(๒) เปนพนักงานเต็มเวลา หรือเปนลูกจางที่ทํางานดานบริการที่ใชคุณวุฒิต่ํากวา
ปริญญาตรี ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แกไขเพิม่ เติมทุกฉบับ
ขอ ๗ สมาชิกภาพใหมีผลเมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยผูที่ยื่นใบสมัคร
เปนสมาชิกภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนใด ใหมีผลในวันที่ ๑ ของเดือนถัดไป แตถายืน่ ใบสมัครหลังวันที่
๑๕ ของเดือนใด ใหมีผลในวันที่ ๑ ของอีกเดือนหนึ่งถัดไป
ขอ ๘ สมาชิกมีสิทธิและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิไดรับเงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชนที่เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบ
และผลประโยชนอื่นตามที่ไดกําหนดไวตามขอบังคับนี้
(๒) มีสิทธิเขาประชุมใหญ ตลอดจนออกเสียงลงคะแนนใดๆ ตามความในหมวด ๘
(๓) มีสิทธิแสดงความเห็นเปนหนังสือเกีย่ วกับการจัดการ การบริหารกองทุนของ
ผูจัดการกองทุน และ/หรือคณะกรรมการ โดยสงไปยังคณะกรรมการ
(๔) มีสิทธิขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุน ณ สํานักงานกองทุน
(๕) มีหนาที่ตอ งสงเงินสะสมสวนของตนตามอัตราที่กําหนดเขากองทุน โดยยินยอม
ใหมหาวิทยาลัยหักจากคาจาง
(๖) มีหนาที่ปฏิบัติตามขอบังคับนี้

-๔ขอ ๙ สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ลาออกจากงาน
(๒) ลาออกจากกองทุน
(๓) เกษียณอายุ
(๔) ศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ คนไรความสามารถ
(๕) ตาย
(๖) ถูกไลออก ปลดออก หรือเลิกจาง
(๗) สิ้นสุดการทํางานลงดวยเหตุอนื่ ใดนอกเหนือจากขอ ๙(๑) – (๖)
กรณีการสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกเกิดขึ้นระหวางเดือนและยังมีเงินนําสงเขากองทุน
ณ สิ้นเดือน ใหถือเอาวันทีน่ าํ สงเงินเขากองทุนครั้งสุดทายเปนวันสิ้นสมาชิกภาพ
พนักงานและลูกจางที่ออกจากงานหรือถูกเลิกจางเพื่อไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดแสดงความจํานงวาจะกลับมาปฏิบัติงานเมื่อพนจากราชการ
ทหารแลว ไมถือวาเปนการสิ้นสมาชิกภาพ
ขอ ๑๐ สมาชิกจะระบุใหบคุ คลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เปนผูรับประโยชนของ
ตนในกรณีที่สมาชิกถึงแกความตายก็ได โดยระบุนามและเงื่อนไขใหชัดเจนในใบสมัครเขาเปนสมาชิก
กองทุน
สมาชิกจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงผูรับประโยชนที่ไดระบุไวในวรรคหนึ่งก็ได โดยทํา
เปนหนังสือยืน่ ตอคณะกรรมการ
หากสมาชิกมิไดระบุผูรับประโยชนไว หรือระบุไว แตผูนั้นตายกอนหรือตายพรอมกัน
ใหผูจัดการกองทุนจายเงินแกผูมีสิทธิรับเงินตามที่กําหนดไวในขอ ๔๑
หมวด ๓
คณะกรรมการ

ขอ ๑๑ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีจํานวน ๑๑ คน ประกอบดวย
(๑) อธิการบดี
เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดีคนหนึ่ง
เปนรองประธานกรรมการ
(๓) บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง จํานวน ๔ คน เปนกรรมการ
(๔) ผูแทนสมาชิกที่สมาชิกเลือกตั้ง จํานวน ๔ คน เปนกรรมการ
(๕) ประธานสภาพนักงาน
เปนกรรมการ
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการจํานวน ๑ คน เปนเลขานุการ และอาจแตงตั้งบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการได

-๕ขอ ๑๒ ใหประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเปนผูลงนามผูกพันใน
เอกสารที่เกี่ยวกับกองทุน
ขอ ๑๓ กรรมการซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ใหกระทําโดยวิธใี หสมาชิกออก
เสียงเลือกตั้งในการประชุมใหญของสมาชิก หรือวิธีลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง หรือวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่
คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร โดยถือเสียงขางมากเปนเกณฑ ในกรณีผูสมัครเขารับการเลือกตั้ง
ไดรับคะแนนเสียงเทากันมากกวา ๑ คน การจัดลําดับคะแนนกอนหลังของผูที่ไดคะแนนเทากันให
ตัดสินโดยวิธีการจับฉลาก
ขอ ๑๔ กรรมการซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ไมเปนบุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนกรรมการ
(๒) เปนสมาชิกตามขอบังคับนี้
(๓) สมัครเขารับเลือกตั้งตามหลักเกณฑการเลือกตั้ง
กรรมการที่มาจากการเลือกตัง้ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป กรรมการที่ตอง
ออกตามวาระ สามารถเปนกรรมการไดอีก หากไดรับการเลือกตั้ง
ขอ ๑๕ กรรมการพนจากตําแหนงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ลาออกจากตําแหนงกรรมการ
(๒) ลาออกจากงาน
(๓) ถูกถอดถอนจากการเปนกรรมการ โดย
ก. มหาวิทยาลัยมีอํานาจถอดถอนกรรมการที่มาจากการแตงตั้ง
ข. ที่ประชุมใหญถอดถอนกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง
ค. คณะกรรมการตั้งแต ๓ ใน ๔ มีอํานาจเสนอตอที่ประชุมใหญใหมีการถอดถอน
กรรมการที่มาจากการเลือกตัง้ เมื่อปรากฏชัดเจนและเห็นสมควรวา บุคคลนี้ไมเหมาะสมจะปฏิบัติ
หนาที่ตอไป
(๔) ครบวาระการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
(๕) กองทุนเลิกตามขอบังคับนี้
ขอ ๑๖ เมื่อใดที่ตําแหนงกรรมการที่มาจากการแตงตั้งวางลง มหาวิทยาลัยมีสิทธิ
แตงตั้งกรรมการใหมแทนตําแหนงทีว่ างนัน้ ได หากตําแหนงที่มาจากการเลือกตั้งวางลง อันสืบ
เนื่องมาจากสาเหตุอื่นที่มใิ ช การครบวาระตามขอ ๑๔ วรรคสอง ใหคณะกรรมการจัดใหมกี ารเลือกตั้ง
กรรมการใหม แทนตําแหนงที่วางนั้น ภายใน ๙๐ วัน ผูที่ไดเปนกรรมการในกรณีดังกลาว ใหอยูใน
ตําแหนงกรรมการเพียงวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
หากวาระการดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการที่วางดังกลาวในวรรคแรก
มีระยะเวลาเหลือไมถึง ๖ เดือน จะเลือกตั้งกรรมการใหมสําหรับตําแหนงที่วางนัน้ หรือไมก็ได

-๖ขอ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการ
(๑) ใหคณะกรรมการจัดการประชุมเพื่อ
ก. พิจารณาผลการดําเนินการของกองทุน อยางนอยปละ ๓ ครั้ง
ข. พิจารณากิจการใดๆ ที่เกีย่ วกับการจัดการกองทุนหรือการรักษาผลประโยชนของ
กองทุน หรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวกับกองทุน
ประธานกรรมการจะเปนผูกาํ หนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยแจงเปนหนังสือ
ใหคณะกรรมการทั้งหมดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน กอนมีการประชุม
(๒) กรรมการอยางนอย ๓ คน สามารถเขาชื่อกันขอใหมีการประชุมคณะกรรมการ
เมื่อใดก็ได โดยกรรมการผูขอเรียกประชุมเปนผูกําหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมโดยแจงเปน
หนังสือใหคณะกรรมการทั้งหมดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน กอนมีการประชุม
(๓) การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด และจะตองประกอบดวยกรรมการที่มาจากการแตงตั้ง และกรรมการที่มาจาก
การเลือกตั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่งของแตละฝาย จึงจะถือวาครบองคประชุม
การออกเสียงลงมติใดๆ ใหถือเสียงขางมากของกรรมการที่เขาประชุมเปนเกณฑ
หากมีเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข้ าด ทั้งนี้ ในกรณีที่
กรรมการมีสวนไดเสียเปนพิเศษในกิจการใด มิใหกรรมการคนนั้นออกเสียงลงคะแนนดวยในกิจการ
นั้น
(๔) ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมคณะกรรมการไดดวยเหตุใด
ก็ตาม และประธานกรรมการมิไดมอบหมายใหกรรมการคนอื่นดําเนินการแทน ใหทปี่ ระชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ ๑๘ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทัว่ ไปของกองทุนตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้และตามกฎหมาย และเปนผูแทนของกองทุนในกิจการอื่นๆ เกี่ยวกับบุคคลภายนอก กับทั้ง
ใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) มอบนโยบาย กําหนดวิธีการและแนวทางในการบริหารกองทุน และดูแลให
ผูจัดการกองทุน บริหารกองทุนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในขอบเขตของกฎหมาย
(๒) พิจารณาแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง ถอดถอนผูจัดการกองทุน รวมทั้งกําหนดคาตอบแทน
ทั้งนี้ตองพิจารณาสรรหา ผูจัดการกองทุนรายใหมกอนมีการเปลี่ยนแปลงไมนอยกวา ๒ เดือน
(๓) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อใหกระทําการอยางหนึ่งอยางใด การแตงตั้ง
ดังกลาว ใหทําเปนลายลักษณอักษร
(๔) พิจารณาแตงตั้งผูชําระบัญชี รวมทั้งกําหนดคาตอบแทน

-๗(๕) เมื่อมีการแตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ ใหคณะกรรมการ
นําไปจดทะเบียนภายใน ๑๔ วัน นับแตวนั ที่แตงตั้งผูจัดการกองทุนหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการนั้น
(๖) จัดใหมีการประชุมใหญ ตามขอบังคับนี้
(๗) พิจารณาคุณสมบัติและอนุมัติหรือไมอนุมัติใหพนักงานเปนสมาชิกตามขอบังคับนี้
(๘) ดูแลใหมกี ารจายเงินสะสมและเงินสมทบเขากองทุนใหถูกตองตรงตอเวลา
(๙) ดูแลใหผจู ัดการกองทุนแจงยอดเงินสะสมและเงินสมทบ พรอมทั้งผลประโยชนที่
สมาชิกแตละคนจะไดรับใหสมาชิกทราบอยางนอยปละ ๒ ครั้ง
(๑๐) ติดตอกับผูประสานงานกับผูจัดการกองทุนและสมาชิกในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
จัดการกองทุน การสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิก การจายเงินกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุใน
ขอบังคับกองทุน
(๑๑) ตีความ แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ขอบังคับของกองทุนไดตามหลักเกณฑที่
กําหนดในขอบังคับนี้ โดยใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย
(๑๒) กําหนดคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกองทุน ตามทีเ่ ห็นสมควร แต
ทั้งนี้ตองไมเกินที่กฎหมายกําหนด
(๑๓) หนาที่อนื่ ตามที่ระบุในขอบังคับนี้ หรือตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ขอ ๑๙ คณะกรรมการมีสิทธิตรวจดูบัญชีและเอกสารกองทุน ณ สํานักงานของ
ผูจัดการกองทุน ไดในเวลาทําการ
ขอ ๒๐ คณะกรรมการไมมอี ํานาจกอความผูกพันใดๆ หรือกอภาระคาใชจายอยาง
ใดๆ แกกองทุน เวนแตการนั้นๆ จําตองกระทําเพื่อดําเนินการบริหารกองทุนตามที่ไดระบุไวใน
ขอบังคับนี้
หมวด ๔
การจัดการกองทุน

ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตัง้ ธนาคารหรือสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล
อื่นที่รัฐบาลค้ําประกัน และไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนสวน
บุคคลตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเปนผูจดั การกองทุนนี้ โดยใหคณะกรรมการ
ดูแลใหผูจดั การกองทุนปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐
และที่แกไขเพิม่ เติมทุกฉบับ และตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการกองทุนสวนบุคคลตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหรือกฎหมายอืน่ ที่เกีย่ วของ

-๘ขอ ๒๒ ใหมหาวิทยาลัยแยกบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพยสินอื่นของ
มหาวิทยาลัยออกจากบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับการเงิน หรือหลักทรัพยอื่นของกองทุนโดยเด็ดขาด
ขอ ๒๓ ผูจัดการกองทุนจะตองจัดทํารายงานแสดงยอดเงินสะสมของสมาชิก เงิน
สมทบของมหาวิทยาลัย พรอมทั้ง ผลประโยชนที่สมาชิกแตละคนจะไดรับ และแจงสมาชิกทราบอยาง
นอยปละ ๒ ครั้ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกป
ขอ ๒๔ ผูจัดการกองทุนจะตองจัดทําบัญชีแสดงฐานะการเงินของกองทุน ตามแบบที่
นายทะเบียนกําหนด และตองเก็บรักษาเอกสารประกอบบัญชีใหเห็นความถูกตองแหงบัญชีนั้นไวดว ย
ขอ ๒๕ ผูจัดการกองทุนตองจัดใหมีการสอบบัญชีของกองทุนทุกสิ้นปของทุกป และ
ตองเสนองบดุล พรอมดวยรายงานการสอบบัญชีตอที่ประชุมใหญภายใน ๑๕๐ วัน นับแตวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีของกองทุน เพื่อพิจารณารับรองงบดุลดังกลาว เมื่อที่ประชุมใหญรับรองงบดุลแลว ให
สงสําเนาหนึ่งชุดใหแกนายทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแตวนั ที่ประชุมใหญรบั รอง และตองแสดงงบดุล
ดังกลาวไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานของคณะกรรมการ เพื่อใหสมาชิกตรวจดูไดดว ย
ขอ ๒๖ ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจัดการกองทุนในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาแตงตั้งผูจัดการกองทุน และไมมีการตออายุสัญญา
(๒) คณะกรรมการสั่งถอดถอนผูจัดการกองทุน ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา
ผูจัดการกองทุนไดจดั การกองทุนในลักษณะที่อาจจะเปนเหตุใหเสียหายแกกองทุนที่อยูภายใตการ
จัดการของผูจดั การกองทุนนั้น
(๓) ในกรณีทนี่ ายทะเบียนเห็นวาผูจดั การกองทุนจัดการกองทุนในลักษณะที่อาจเปน
เหตุใหเสียหายแกกองทุน นายทะเบียนมีอาํ นาจสั่งใหผูจดั การกองทุนแกไขหรือระงับการกระทํานัน้
หรือสั่งถอดถอนผูจัดการกองทุนได
(๔) มีการบอกเลิกสัญญา
(๕) ผูจัดการกองทุนขาดคุณสมบัติในการเปนผูจัดการกองทุน
(๖) กองทุนเลิกตามขอบังคับนี้
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ผูจัดการกองทุนพนจากการเปนผูจดั การกองทุน ใหผูจัดการกองทุน
สงมอบเงินหรือทรัพยสินอื่นของกองทุน พรอมทั้งบัญชีและเอกสารที่เกีย่ วของแกคณะกรรมการภายใน
๑๕ วัน นับแตวันพนจากการเปนผูจัดการกองทุน
ขอ ๒๘ มหาวิทยาลัยและสมาชิกจะขอตรวจดูบัญชีและเอกสารของกองทุน ณ
สํานักงานของคณะกรรมการไดในเวลาเปดทําการ

-๙ขอ ๒๙ คาใชจายในการดําเนินกิจการของกองทุนอันอาจจายจากเงินกองทุนได
มีดังตอไปนี้
(๑) คาตอบแทนผูจัดการกองทุนตามอัตราที่กําหนดในสัญญาที่แตงตั้งผูจัดการ
กองทุน แตทั้งนี้ตองไมเกินอัตรารอยละ ๑๐ ของผลประโยชนที่กองทุนไดรับจากการลงทุนในแตละ
รอบระยะเวลาบัญชี
(๒) คาธรรมเนียมและอากรแสตมป คาเช็ค และคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จากการ
บริหารกองทุน
(๓) คาใชจา ยในการจัดการทรัพยสิน
(๔) คาใชจายในการตรวจสอบบัญชี หรือชําระบัญชีกองทุน
(๕) คาใชจายอื่นๆ อันจําเปนที่เกิดจากกิจการของกองทุนตามที่จายจริงโดยไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ
(๖) คาใชจายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
หมวด ๕
เงินสะสม และเงินสมทบ
ขอ ๓๐ สมาชิกตองจายเงินสะสมเขากองทุนเปนรายเดือน ในอัตรารอยละ ๒ ของ
คาจางของสมาชิก โดยใหมหาวิทยาลัยหักเงินจากคาจางดังกลาวและนําสงเขากองทุนพรอมกับนําสง
เงินสมทบของมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๑ มหาวิทยาลัยจะจายเงินสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนใหแกสมาชิกแตละราย
ในอัตรารอยละ ๒ ของคาจางของสมาชิก
ขอ ๓๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไมจายเงินคาจางใหแกสมาชิกผูใด สมาชิกผูนั้นไมตอ ง
สงเงินสะสมเขากองทุน และมหาวิทยาลัยไมจําเปนตองจายเงินสมทบเขากองทุนใหแกสมาชิกผูนนั้
โดยที่สมาชิกผูนั้นยังคงสมาชิกภาพอยู
ขอ ๓๓ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยสงเงินสะสมหรือเงินสมทบเขากองทุนลาชากวา ๓ วัน
ทําการนับแตที่มีการจายคาจาง มหาวิทยาลัยตองจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนในอัตรารอยละ ๕ ตอเดือน
ของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่สงลาชานั้น เงินเพิม่ นี้จะถือเสมือนเปนรายไดของกองทุน

-๑๐หมวด ๖
การคํานวณผลประโยชนของกองทุน

ขอ ๓๔ หลักเกณฑและวิธีการคํานวณผลประโยชนของกองทุนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการคํานวณผลประโยชนของกองทุนตามที่นายทะเบียนกองทุนกําหนด
ขอ ๓๕ ในกรณีที่มีผูอุทิศเงินหรือผลประโยชนแกกองทุนใหจัดสรรเงินหรือ
ผลประโยชนดังกลาวแกสมาชิก ตามสัดสวนกับยอดเงินที่สมาชิกผูนั้นมีอยูในกองทุน โดยแสดงยอดใน
สวนผลประโยชนของเงินสะสมและผลประโยชนของเงินสมทบ
หมวด ๗
การจายเงินใหแกสมาชิก

ขอ ๓๖ เมื่อสมาชิกพนจากสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นนอกจากกองทุนยกเลิก ให
คณะกรรมการแจงเปนหนังสือตอผูจัดการกองทุนโดยพลัน และผูจัดการกองทุนตองจายเงินกองทุน
ใหแกสมาชิกหรือผูรับประโยชนตามหลักเกณฑในหมวดนี้ โดยใหจา ยทั้งหมดครั้งเดียวภายในเวลาไม
เกิน ๓๐ วัน นับแตวนั ที่สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ เวนแตสมาชิกผูที่สิ้นสมาชิกภาพจะแสดงเจตนาไวเปน
อยางอื่น
ขอ ๓๗ ผูจัดการกองทุนตองจายเงินในสวนของสมาชิกผูนั้นจากกองทุน เปนเช็ค
ขีดครอม เขาบัญชีผูรับเงินเทานั้น (A/C Payee Only) หรือสั่งจายเปนดราฟท หามเปลี่ยนมือระบุชอื่
สมาชิกหรือผูรับประโยชน ในกรณีไมมีผมู ารับเช็คหรือดราฟทหรือไมมีผูนําเช็คหรือดราฟทมาขึ้น
เงินภายใน ๖ เดือนนับแตวนั ที่ที่ลงในเช็คหรือดราฟท ใหผูจัดการกองทุนนําเงินจํานวนดังกลาว
เขากองทุน โดยถือเปนเงินบริจาค และใหผูจัดการกองทุนเฉลี่ยเงินดังกลาว ใหแกสมาชิกอื่น
ตามสัดสวนของเงินสะสม และเงินสมทบของสมาชิกตอเงินกองทุนทัง้ หมด โดยวิธคี ํานวณมูลคา
ตอหนวย
ขอ ๓๘ ในกรณีที่สมาชิกคนใดประสงคจะถอนเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือ
ผลประโยชนที่เกิดจากเงินดังกลาว ใหถือวาการกระทําเชนนั้นเปนการแสดงความจํานงลาออกจากการ
เปนสมาชิกกองทุน และมหาวิทยาลัยจะงดจายเงินสวนทีม่ หาวิทยาลัยตกลงจะสมทบใหแกสมาชิกผูนั้น
เขากองทุนทันที

-๑๑ขอ ๓๙ เมื่อสมาชิกพนจากสมาชิกภาพไมวากรณีใด สมาชิกมีสิทธิไดรับเงินสะสม
และผลประโยชนที่เกิดจากเงินสะสมดังกลาวทั้งสิ้น
ขอ ๔๐ กองทุนจะไมจายเงินสมทบ และผลประโยชนที่เกิดจากเงินสมทบดังกลาวแก
สมาชิกเมื่อพนจากงานในกรณีดังนี้
(๑) ตองออกจากงานตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยเพราะกระทําการทุจริตในหนาที่ หรือ
เพราะกระทําการประมาทเลินเลอเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยตองเสียหายอยางรายแรง
(๒) ตองออกจากงานตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยเพราะประพฤติชั่วอยางรายแรง หรือ
เพราะหยอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายอยางรายแรง
และมหาวิทยาลัยเห็นวาไมสมควรจายเงินดังกลาวให
(๓) ถูกปลดออกจากงานตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(๔) ตองออกจากงานเพราะไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๔๑ ในกรณีสมาชิกพนจากงานเพราะถึงแกความตายใหจายเงินจากกองทุนใหผูรับ
ประโยชนตามที่สมาชิกไดแจงไวกับคณะกรรมการ ถาสมาชิกมิไดกําหนดบุคคลผูจะพึงรับเงินจาก
กองทุนไวหรือไดกําหนดไว แตบุคคลนี้ตายกอน หรือตายพรอมกันใหจายเงินจากกองทุนใหแกบคุ คล
ดังตอไปนี้
(๑) บุตรใหไดรับสองสวน แตถาผูตายมีบตุ รตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน
(๒) สามีหรือภรรยาใหไดรบั หนึ่งสวน
(๓) บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยูใ หไดรับหนึ่งสวน
ถาสมาชิกผูตายไมมีบุคคล ตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) หรือมีแตไดตายไปกอนใหแบง
เงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิจะไดรับใหแกบุคคลที่มีชีวิตอยูตามสวนที่กําหนด
ถาสมาชิกผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนตามวรรคสองหรือไมมีทายาท
ตามกฎหมายหรือผูมีสิทธิ์ไมมารับเงินจากกองทุนภายในกําหนด ๖ เดือน นับแตวันที่ที่ลงในเช็ค
หรือดราฟท ใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุน โดยถือเปนเงินบริจาค และใหผูจัดการกองทุนเฉลี่ย
เงินดังกลาวใหแกสมาชิกอืน่ ตามสัดสวนของเงินสะสมและเงินสมทบของสมาชิกตอเงินกองทุนกําหนด
โดยวิธีคํานวณมูลคาตอหนวย
ขอ ๔๒ เงินสมทบและผลประโยชนของเงินสมทบดังกลาว สวนที่สมาชิกไมมีสิทธิ
ไดรับ ใหผูจดั การกองทุนนําสงคืนมหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับแตวันพนจากสมาชิกภาพ

-๑๒ขอ ๔๓ ภายใตบังคับแหงขอ ๔๐ สมาชิกจะไดรับเงินสมทบและผลประโยชนทุกทอด
ที่เกิดจากเงินสมทบดังกลาว เมื่อพนจากสมาชิกภาพตามหลักเกณฑ ดังนี้
อายุสมาชิก
เงินสมทบพรอมผลประโยชน (รอยละ)
ต่ํากวา ๓ ป
๐
ตั้งแต ๓ ปขึ้นไป แตไมถึง ๖ ป
๒๕
ตั้งแต ๖ ปขึ้นไป แตไมถึง ๘ ป
๕๐
ตั้งแต ๘ ปขึ้นไป แตไมถึง ๑๐ ป
๗๕
ตั้งแต ๑๐ ปขนึ้ ไป
๑๐๐
สําหรับสมาชิกที่ตายหรือเกษียณอายุ ใหไดรับเงินสมทบพรอมผลประโยชนรอยละ ๑๐๐
หมวด ๘
การประชุมใหญ

ขอ ๔๔ คณะกรรมการอาจจัดใหมีการประชุมใหญของสมาชิกปละ ๑ ครั้ง ภายใน
๑๕๐ วัน นับแตวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน การประชุมนี้เรียกวา การประชุมใหญ
ขอ ๔๕ การประชุมใหญทุกคราวตองมีสมาชิกและหรือผูรับมอบอํานาจเปนลาย
ลักษณอักษรมาประชุมไมนอ ยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
กรณีที่สมาชิกมาประชุมนอยกวาที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหรออีกหนึ่งชั่วโมง หากยัง
ไมครบองคประชุมอีก ก็ใหประชุมได และใหถือวาเปนการประชุมทีค่ รบองคประชุม
ขอ ๔๖ ใหคณะกรรมการบอกกลาวการประชุมใหญใหสมาชิกทราบ และปดประกาศ
คําบอกกลาวนัน้ ไว ณ สํานักงานของคณะกรรมการ กอนวันนัดประชุมไมนอยกวา ๗ วัน โดยใหระบุ
วัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุมใหสมาชิกทราบ
ขอ ๔๗ ในการประชุมใหญทุกครั้ง ใหประธานกรรมการเปนประธาน ถาประธาน
กรรมการไมอยูหรือไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถา
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไมอยูหรือไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่
ประชุมเลือกสมาชิก หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวนัน้

-๑๓ขอ ๔๘ ในการลงมติในที่ประชุมใหญ อาจทําไดโดยวิธใี ดวิธหี นึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) วิธียกมือ
(๒) วิธีลงคะแนนลับ
(๓) วิธีอื่นที่ทปี่ ระชุมใหญเห็นสมควร
ขอ ๔๙ การลงมติในที่ประชุมใหญไมวาโดยวิธีใด ใหสมาชิกแตละคนที่เขาประชุมมีเสียง
หนึ่งเสียง และใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๕๐ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยการประชุม
ใหญ ผูถือหุนในบริษัท จํากัด และขอบังคับวาดวยการประชุม คณะกรรมการมาใชบงั คับแกการประชุม
ใหญดว ย เทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับวาดวยการประชุมใหญนี้
ขอ ๕๑ การเลิกกองทุน จะกระทําไดตอเมือ่ ไดรับอนุมัตจิ ากที่ประชุมใหญ
หมวด ๙
การแกไขขอบังคับและการเลิกกองทุน

ขอ ๕๒ การแกไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงขอบังคับของกองทุน จะกระทําไดโดย
(๑) กรรมการอยางนอย ๓ คน เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อขอแกไขเพิ่มเติม หรือ
ปรับปรุงขอบังคับของกองทุน หรือ
(๒) สมาชิกไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดรองขอใหมีการประชุม
ใหญเพื่อขอแกไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงขอบังคับของกองทุน
ขอ ๕๓ การเรียกประชุมเพือ่ แกไขขอบังคับของกองทุนใหสมาชิกทีเ่ ขาชื่อแจงให
คณะกรรมการทราบ และใหคณะกรรมการแจงใหสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนการ
ประชุมแกไขขอบังคับ และใหนําความในหมวด ๘ ของขอบังคับนี้มาใช
ขอ ๕๔ การแกไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงขอบังคับของกองทุนจะตองไมขัดตอ
กฎหมาย หรือประกาศอื่นใดของทางราชการที่เกี่ยวของ และจะตองไมเปนการขัดตอวัตถุประสงคใน
การจัดตั้งกองทุน และไมวากรณีจะเปนเชนไรก็ตามมหาวิทยาลัย คณะกรรมการหรือสมาชิกไมมีสิทธิ์
จะแกไข หรือขอแกไขขอบังคับของกองทุนนี้ในขอ ๑๑ ขอ ๓๐ ขอ ๓๑ ขอ ๔๐ และขอ ๔๓ เวนแตจะ
เปนการเพิ่มสิทธิประโยชนใหแกสมาชิก โดยตองไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยกอน

-๑๔ขอ ๕๕ การแกไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงขอบังคับของกองทุนใหเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ และใหนาํ ไปจดทะเบียนภายใน ๑๕ วัน นับแตวนั ที่มีมติใหแกไขและ
จะมีผลใชบังคับเมื่อนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนแลว
การแกไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงขอบังคับของกองทุนโดยมติของคณะกรรมการ ให
คณะกรรมการแจงใหที่ประชุมทราบในการประชุมใหญครั้งตอไป
ขอ ๕๖ กองทุนเปนอันเลิก เมื่อ
(๑) นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังสั่งใหเลิก
กองทุน เมื่อมีพฤติการที่ทําใหเห็นวาการดําเนินงานของกองทุนขัดตอวัตถุประสงคหรือขัดตอกฎหมาย
หรือมีพฤติการที่ทําใหเห็นวากิจการของกองทุนไมอาจดําเนินการตอไปไดไมวาเพราะเหตุใด
(๒) ที่ประชุมใหญสามัญมีมติไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดใหเลิก
กองทุน และใหคณะกรรมการแจงใหนายทะเบียนทราบภายใน ๗ วัน และจัดใหมกี ารชําระบัญชีของ
กองทุนภายใน ๓๐ วัน โดยตองชําระบัญชีใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๕๐ วัน นับแตวันที่กองทุนเลิก
ขอ ๕๗ การชําระบัญชีกองทุนใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
หมวด ๑๐
บทเฉพาะกาล

ขอ ๕๘ ในวาระแรกของการกอตั้งกองทุนใหถือวา คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพชั่วคราวที่ไดรับการแตงตัง้ จากมหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการตามขอบังคับนี้ไปจนกวาจะไดมีการ
แตงตั้งและเลือกตั้งกรรมการใหม ภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันที่กองทุนไดรับการจดทะเบียน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)
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